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I. BÖLÜM 

 

KÜRESELLEŞME - BOP ( Büyük Ortadoğu Projesi ) 
YENİ DÜNYA DÜZENİ ve  ARMAGEDON 

 

   KÜRESELLEŞME, sömürgeciliğin çağımızdaki adıdır. Sömürgecilik 

zaman içerisinde Emperyalizm-Kapitalizm-Liberalizm ve son olarak da 

Küreselleşme gibi isimler değiştirmiş ancak içeriği ve sloganı hiç değişmemiştir. 

“Tanrı bizi dünyayı uygarlaştırmak için gönderdi “ sloganıyla kan emici 

sistemlerini sürdürürler. 

    Dünyayı sömürenler, bir yeri sömürmeye giderken kendi halklarından tepki 

görmemek için sömürmeye gidiyoruz demezler. Barbar ülkelere uygarlık 

taşımaya gidiyoruz derler. 

    İnsan hakları mahkemeleri, Barış güçleri, IMF, NATO, AB, BM, vb. 

kuruluşları da kendi halklarından tepki görmemek için “Dünya barışını korumak” 

amacıyla kurduklarını söylerler. Ancak bu kurumlar (göstermelik birkaç iş 

dışında) sömürgecilerin pisliklerini örtmek ve sömürü sistemini perde arkasından 

desteklemek dışında başka bir iş yapmazlar. 

 

    BOP ( BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ) , dünyayı kana bulayacak kadar 

vahşi, yeni bir dünya savaşı çıkaracak kadar da riskli bir projenin (yumuşatılmış 

olarak söylenen) adıdır. Projenin asıl adı BİP yani BÜYÜK İSRAİL projesidir.  

BOP aynı zamanda; Sömürgecilik adıyla başlayıp Küreselleşme adıyla devam 

eden kanlı yolun sonu, bütün dünyayı aynı anda sömürmek anlamına gelen 

“YENİ DÜNYA DÜZENİ”nin başlangıcıdır.  

  

    YENİ DÜNYA DÜZENİ , Küresel Sermaye sahibi olan ve kendinde tanrısal 

güçlerin olduğunu zanneden ailelerin dünyayı yönetmesi anlamına gelir.  Kısaca 

günümüz şartlarına göre uyarlanmış FİRAVUN düzenidir.  

Bu maceranın sonu ARMAGEDON denilen kıyamet senaryolarına kadar 

dayanır. Armagedon; dünyayı yerle bir edip kıyametin kopmasına yardımcı olma 

hayalidir. Bu hayalin gerçekleşmesi için çaba harcayan EVANJELİST – 

SİYONİST ittifak Ortadoğu’yu kana bulamaya hazırlanmaktadır.  

Henüz doğruluğu ispatlanmamış olan yoğun iddialara göre; ABD başkanı 

Bush’un başını çektiği Evanjelistler, Armagedon’u gerçekleştiren nesil olabilmek 

için ellerinden geleni yapacaktır.  

 

 

 ARMAGEDON (KIYAMET SAVAŞI), Hıristiyan inancına göre, 

Ortadoğu’da hüküm sürecek 7 yıllık bir kaostan sonra, Hz. İsa (a.s.) kıyametten 

önce yeniden yeryüzüne inecek ve İsrail’in Megido Vadisi’nde yaşanacak 

“Kıyamet Savaşı” – “Armagedon”da Hz. İsa (a.s.) inançlı  insanlardan oluşan 

ordunun başına geçerek Deccal’ın inançsız ordusunu yenecek. Böylece kaos 

bitecek ve yeryüzünde İsa’nın (a.s.) krallığında bin yıllık YENİ DÜNYA DÜZENİ 

başlayacak. 
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 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) bu sürecin başlangıcıdır. İşte bu noktada 

Evanjelist inancı (Mesih planı) devreye girer. Bazı Hıristiyanlar ve Yahudiler 

İsa’nın (a.s.) dönüşünü (tıpkı Müslümanlar gibi) doğal bir süreç olarak görüyor. 

Protestanlığın bir kolu olan ve Scofield İncilini referans alan Evanjelik inanca 

göre ise; Mesih’in gelmesi için alâmetlerin gerçekleşmesine yardımcı olunması 

gerekiyor. 

     

    Büyük Ortadoğu Projesi’nin aslında Mesih planının bir parçası olduğu 

anlaşılmaktadır. Mesih’in üçüncü bin yılda (yani 2000 yılıyla başlayan süreçte) 

kesin olarak geleceğine inanan Evanjelist-Siyonist ittifak Ortadoğu’da kıyameti 

koparmaya hazırlanmaktadırlar. 

 
    Mesih inancı Yahudilerin manevi dünyasında okadar güçlüdür ki hemen her devirde 

Yahudileri vaat edilmiş topraklara geri döndüreceğini iddia eden yalancı Mesihler çıkmıştır. 

16. yüzyılda Mesihliğini iddia edip daha sonra Osmanlı Padişahı karşısında korkarak 

(olmadığı halde)  Müslüman olduğunu söyleyen Sabetay Sevi bunlardan sadece biridir. 

“Müslüman oldum” dediği halde eski inanç ve fikirlerini gizlice sürdürmeye devam eden 

Sabetay Sevi, günümüze kadar etkisini devam ettiren Sabetaycılığın (Dönmeliğin) de 

kurucusudur. 

BOP projesinin hedeflediği Armagedon (Kıyameti zorlamak ya da Kıyametin kopmasına 

yardımcı olmak) fikri ; “Bu güne kadar hep sahte Mesihler geldi. Sürekli kandırıldık. En 

iyisi Kıyameti zorlayalım. Böylece gerçek Mesih gelmek zorunda kalır.” anlamını taşıyor 

gibi… Eğer ana fikir buysa, bu insanların sahte Mesihlere inananlardan daha aptal olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

 

BOP SÜRECİ KİMLERİN PROJESİ 
EMPERYALİST GÜÇ (KÜRESEL SERMAYE) SAHİPLERİ KİMLERDİR ? 

 

    Dünya yönetiminde etkin olan emperyalist güçler; temelde Siyonizm’e hizmet 

eden,  küresel anlamda büyük sermayelere sahip ailelerdir. 

Sömürü sisteminin içerisinde büyük servetler elde eden atalarının bıraktığı kanlı 

sermayeyi daha da büyüterek dünya üzerinde söz sahibi olmaya başlayan aileler, 

EMPERYALİST GÜÇLER denen grupları oluştururlar. Dünya yönetiminde etkin 

olmaya başladıktan sonra da aralarında kurdukları bir çok ortaklıklarla  

KÜRESEL SERMAYE’yi tekelleştirmişlerdir. 

    Artık BOP için düğmeye basacak ve YENİ DÜNYA DÜZENİ’ni kuracak 

maddi ve siyasi güce ulaştıklarını hissetmeye başlamışlardır. 

 “Emperyalist Güçler ya da Küresel Sermaye sahipleri kimlerdir?” dendiğinde 

akla ilk gelen ve karşımıza en çok çıkan grup SİYONİST’lerdir. Bunun nedeni, 

emperyalist sistemin yönetiminde söz sahibi olanların çoğunluğunu Siyonistlerin 

oluşturmasıdır. 

 
Siyonist sistemin alt gruplarında, her ülkeden (Masonlar gibi) insanlar yer alsa  

da esas karar merciini oluşturan en üst noktalarda Yahudiler vardır. 

Tapınak Şövalyeleri, üst düzey masonlar ve Sabetaylar, Yahudi kökenlidir. Alt düzey 

masonlar, tabandaki Yahova Şahitleri ve Protestan sağcı Hıristiyanlar Siyonizm’i 

destekleyen alt gruplardır. 
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SİYONİSTLER  KİMLERDİR ? 

 

    Siyonistler; küresel anlamda büyük sermayelere sahip ve bu servetleriyle siyasi 

güçlere (hatta devletlere) hükmedebilen (çoğunluğu Yahudi kökenli) ailelerdir. 

   Tapınak Şövalyeleri, Masonlar, Sabetaylar, Yahova Şahitleri ve Siyonizm’i 

destekleyen Protestan sağcı Hıristiyanlar (Evanjelistler) bu sürecin içerisinde yer 

alan ve sık sık zikredilen isimlerdir. 

     Siyonist (Emperyalist) güçlerin kökeni TEVRAT ayetlerine karşı gelerek 

(kendilerine indirilmiş olan TEVRATI tahrif eden) İsrailoğulları’nın Allah (c.c.) 

tarafından lanetlenmesine (3000 yıl öncesine) kadar dayanır. BOP’un kökeni de 

bir o kadar eskidir ve bu sistemin kurucuları Siyonistlerdir. Hedeflerini yüzyıllar 

önce belirlemişler ve kendilerini bu amaca ulaştıracak projeye de BÜYÜK 

İSRAİL (yani bugünkü BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ) adını vermişlerdir. 

Amaçları “Tanrı Krallığı” dedikleri krallığı (Tevrat’a uygun şeriat devleti 

şeklinde)  kurarak vaat edilmiş toprakları geri almak ve dünya yönetimini ele 

geçirerek diğer ırkları köle yapmak. 

 
   Siyonist inanca göre; Hz. Davut (as) soyundan gelecek olan Mesih (Hz. İsa (as)) , 

Romalılar tarafından dünyanın dört bir yanına dağıtılan Yahudileri vaat edilmiş topraklarda 

yeniden toplayacaktır. “Süleyman Mabedi” tekrar inşa edilecek ve Musevilerin huzur içinde 

yaşayacakları “TANRI KRALLIĞI” kurulacaktır. 

 

    Siyonizm’in bilinen en eski grubu Tapınak Şövalyeleri’dir. Tapınak 

Şövalyeleri Musevi kökenli olup (ilk dönemlerinde) saf ruhlu din fedaileridir. 

Dürüst oldukları için, önemli ve değerli malların ülkeler arası nakillerinde 

korumalık görevi yapmışlar ve ciddi anlamda kazanç sağlamışlardır. Çek-senet 

taşıma ve bozdurma işlemleri yaptıkları da söylenir.  

    Tapınak Şövalyeliği (Tapınakçılık) birçok süreçten geçerek değişmiş ve 

günümüze kadar gücünü sürdürmüştür. İlk dönemlerinde en az 160.000 kişilik bir 

güce ve Avrupa’nın her yerine dağılmış bir kadroya sahip olan Tapınak 

Şövalyeleri, denizcilikten-ticarete kadar her işte organize olmuşlar, binlerce şato 

ve tapınağı merkez haline getirmişlerdir. Bu merkezler zamanla para trafiğini 

kontrol ettikleri yerler haline gelmiştir. Ancak bu fedailerin de katıldığı haçlı 

seferlerinin “yağma seferlerine” dönüşmesi, dini inançlarının azalmasına neden 

olmuş, bunun sonucunda da yağmalardan elde ettikleri servetler ve kontrol 

ettikleri büyük paraların cazibesi bu fedailerin ahlaken bozulmasına yol açmıştır. 

Bu bozulma süreci içerisinde sapkın inançlara yönelmeye başladıkları iddia 

edilen Tapınak Şövalyeleri, bu iddialar sonrasında güven kaybederek gözden 

 düşmüş ve dönemin Fransa Kralı Philippe tarafından “Baphomet” denen bir 

puta tapmaya başladıkları iddia edilerek tutuklanmaya başlamışlardır.  

Gelişmeler ve yapılan sorgulamalar sonucunda 1312 yılında toplanan Viyana 

Konsülü’nün (Engizisyon Mahkemesi)  aldığı kararla Tapınak Şövalyeliği 

(Tapınakçılık) tüm Avrupa’da yasaklanmıştır. Yasağın ardından Tapınak 

Şövalyelerinin bütün mal varlığı, yeraltına inmiş, ne Fransa Kralı Philippe - ne de 

dönemin Papası V. Clement bu mal varlığını ele geçirememişlerdir. 

Yakalananların idam edilmesi kararının alınmasıyla birlikte, farklı ülkelere 
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kaçmayı başaran Tapınak Şövalyeleri, uzun yıllar sonra (Duvar ustası anlamına 

gelen) Masonluk adını alarak tekrar isimlerini duyurmaya başlarlar.  

    Tapınakçılık yasaklandıktan sonra kendilerini gizleyen Tapınak Şövalyeleri, 

zaman içerisinde ele geçirdikleri (atıl ve güçsüz durumdaki) mason localarında 

GÜL-HAÇ ÖRGÜTÜ adında gizli bir üst grup oluşturarak varlıklarını 

sürdürmüşlerdir. Masonluğun en eski kolu olan İskoç Riti, bu amaçla devreye 

sokulan mason localarının ilki olarak 14. yüzyıl başında İskoçya’ya sığınan 

Tapınakçılar tarafından kurulmuştur.  

Tapınakçılık-Masonluk karışımı localar, sonraki yüzyıllar içerisinde çeşitli 

kollara ayrılmış ancak temel felsefe Tapınakçılık idealine bağlı kalmıştır. 

 
Tapınakçılık-Masonluk bağı konusundaki genel kanı şöyledir: Tapınak Şövalyeleri, ileride 

karşılarına çıkabilecek tehlikeleri önceden tahmin ederek Mason localarını kurmuş ve atıl 

vaziyette bekletmiştir. Tapınakçılık yasaklandıktan sonra da (zaten hazır olan) Mason 

localarında yeniden yapılanmışlar, localardaki gruplara dokunmamışlar, yönetimi ele alan 

kendi gruplarına da GÜL-HAÇ ÖRGÜTÜ adını vermişlerdir. 

Tapınakçıları Masonluğun ataları durumuna getiren ve aralarındaki bağı ispatlayan ilk belge, 

1760 tarihli bir Strasbourg el yazması bir belgedir. 

 

Tapınakçılar yeraltına indikten sonra, kendi devletlerini kurma konusunda 

gittikçe artan bir arzu içerisine girmişler , (dünyaya meydan okuyacak güce 

erişinceye kadar) hedeflerini gizli tutmuşlar ve kontrolünü ele geçirdikleri 

şeylerin üzerine gizli semboller yerleştirerek kendilerini tatmin etmeye 

çalışmışlardır. 

- Dolar üzerindeki simgeler. 

- Coca Cola’nın tersten Arapça okunuşu vb. gibi  

 

 

Dolar üzerindeki Siyonist işaretler 

 

 

Coca Cola logosu ters çevrildiğinde  

(Arapça olarak) La Mekke – la Muhammet (Mekke 

Yok – Muhammet yok)  yazmaktadır. 
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SİON İDEALİNİN SİYASALLAŞMASI ( SİYONİZM ) 

 

   Tapınakçılık Masonluğa dönüşmüş ve akıllara sığmayacak servetlerinin 

gücünü kullanarak siyasallaşmaya başlamıştır. Siyasallaşmayla birlikte “Yahudi 

Devleti” kurma fikirleri de şekillenmeye başlar. 

Nil nehrinden Fırat nehrine kadar uzanan, “Arz-ı mev’ud” denilen yerde bir 

Yahudi Devleti’nin kurulmasını amaçlayan SİYONİZM, 17. yüzyıldan itibaren 

kendini göstermeye başlamıştır.  

    THEODOR HERZL 1896’da yazdığı “Yahudilerin Devleti” adlı kitapla 

Avrupa’daki Yahudileri etkilemiş, onları bir araya toplamayı başarmış ve bu 

hareketin öncüsü olmuştur. 1897 yılında yapılan ilk Siyonist kongresi (Basel 

Kongresi) ile de, bir Yahudi Devleti kuracaklarını dünyaya ilan etmişler ve 

Siyonizm’in varlığını kabul ettirmişlerdir. 

    Bu aşamada yeraltındaki maddi güç kendini göstermeye başlar. Teodor Herzl, 

Abdülhamit Han’a Filistin topraklarının Yahudilere verilmesi karşılığında 

Osmanlının bütün borçlarını kapatmayı teklif eder. Ancak bu teklif hiçbir şekilde 

kabul görmez. 

 
Sion hayalinin siyasallaşarak Siyonizm’e dönüşmesi, çeşitli ülkelerde sivil vatandaş olarak 

yaşayan Yahudilerin, Masonlar tarafından kullanılır hale gelmesini sağlamıştır. 

 

 

 

SİYONİST SİSTEM NEDİR – NASIL ÇALIŞIR ? 

 
   Siyonist Sistem, sömürüden elde edilen servetle dünyayı ele geçirme ve tek bir 

noktadan tamamını sömürebilme mantığı üzerine kurulmuştur. Bu sistemin arkasındaki 

isimler ise “Küresel Sermaye” sahibi ailelerdir. 

    Küresel sermaye, ekonomik olarak ele geçirdiği ülkelerde ilk olarak siyaseti kontrol 

altına almayı hedefler. Bunun alt yapısına da medyayı ele geçirmekle başlar. Medyayı 

ele geçirmek kolaydır. Çünkü sermayedarlar ülkedeki büyük işletmeleri ele 

geçirmişlerdir ve medyanın tek reklam kaynağı halini aldıkları için medya onların 

emirlerinden çıkamaz olur. Dünya medyasının büyük bölümü Yahudilerin elindedir. 

    Sistemi çalıştıran bir çark ve bu çarka bağlı bir sürü dişli vardır. Bu dişlilerin 

arasında ABD HÜKÜMETİ, BİLDERBERG, CFR, AIDAC, NATO, AB, BM, IMF, 

CIA, FBI, MOSSAD, PENTAGON, DÜNYA BANKASI’nı ve daha nicelerini 

saymak mümkün… 

 

Örneğin; 

ABD: ABD Hükümeti her yıl İsrail’e kayıtsız şartsız 7 Milyar dolar vermektedir. Bu 

paraların nereye ve nasıl harcandığı hiçbir zaman sorulmaz.  İsrail, yaptığı her türlü 

zulme rağmen, ABD tarafından sürekli kollanılır ve hukuken desteklenir.  

 

 

 

CFR ( COUNCİL on FOREİNG RELATİONS ) : Dış İlişkiler Konseyi (CFR) , 

Amerikan emperyalizminin nüvesi olarak bilinir. Amerika’nın iç ve dış politikalarını 
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yönlendiren bu merkez, Yahudi Lobisinin kontrolündeki önemli yerlerden biridir. 

Kısaca CFR çıbanbaşıdır diyebiliriz. 

 

BİLDERBERG: Dünyayı yönetmek ve sömürmek isteyen Küresel patronların 

görevlendirdiği memurların, henüz görev almamışlarla yaptığı toplantının adıdır. 

 

AIPAK ( Amerikan-İsrail Halkla ilişkiler Konseyi ) : Amerika’nın İsrail’e her yıl 7 

Milyar Dolar yardımda bulunmasının arkasında AIPAK’ın baskısı vardır. Çok güçlü ve 

acımasız bir yıpratma politikasına sahiptir. Bu nedenle hiç bir diplomat AIPAK’la 

zıtlaşmaya cesaret edemez. 

 

BM ( BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ) : 192 ülkenin üyeliğine rağmen,  “Veto hakkı” 

olan beş daimi üyenin keyfine bırakılmış bir “GÜVENLİK KONSEYİ”dir. BM, 

dünyada barışın tesisi ve haklara sahip çıkılması için değil, beş daimi üyenin (ABD, 

İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) isteklerine göre karar alan bir kurumdur.  

 

İsrail Lübnan’a saldırdığında ortaya çıkan vahşeti bütün dünya izlemiş, ABD ateşkes 

konusunda hiçbir yaptırım uygulamadan İsrail’e bir hafta süre tanımıştır. 

Bunun anlamı şudur: “ Bir hafta içerisinde öldürebildiğin kadar Müslüman öldür. 

Gelişmeleri bir hafta sonra tekrar değerlendiririz. “ … 

   Bütün bunlar yaşanırken BM bir türlü karar alamamış, İsrail ve ABD karşısında eli 

kolu bağlanarak çaresiz bırakılmış ya da BM, İsrail’i bilinçli bir şekilde kollamıştır.  

Oysa saldıran taraf Müslüman bir ülke olsaydı, ABD hemen BM’yi toplar, ateşkes 

kararını gerektiren belgeyi hemen Güvenlik Konseyi’nden geçirir ve ilgili tarafa tebliğ 

ettirirdi. Örneğin; Kıbrıs savaşında, adanın tamamının Türklerin eline geçeceğini 

anlayan ABD bir gün içerisinde ateşkes kararı çıkartmıştır.  

 

   IMF ( ULUSLARARASI PARA FONU ) : Bu güne kadar hangi ülkeye yardım eli 

uzattıysa o ülkenin ekonomisi tamamen çökmüştür. Bu nedenle IMF’ye “Uluslararası 

Tefecilik ve Tahsilat Merkezi” diyebiliriz. 

 
Örneğin;  

IMF bir ülkeye borç verir ve bilinçli olarak ekonomisini çökertir. Sonra da , “aman senin 

ekonomin çöktü yarın eğitimin de çöker. Biz senin eğitimine destek verelim” diyerek eğitime 

el atarlar. Destek verdikleri eğitim sistemiyle gençlerin beynini tamamen bulandırırlar ve 

çıkarılacak herhangi bir iç karışıklıkta rahatça kullanabilecekleri “aptal bireyler” oluştururlar.  

Bu ülke artık istedikleri gibi yoğurabilecekleri bir hamur kıvamına gelmiştir. Bundan sonrası 

küresel ağaların keyfine kalmıştır.  

 

Daha birçok örneği (ispatlarıyla) sıralamak mümkün… Konuyu dağıtmamak 

adına şimdilik bu kadar örnekle yetinelim. 
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SİYONİSTLER NE KADAR GÜÇLÜ ? 

 

    Siyonizm’in küresel anlamdaki maddi gücü dendiğinde, geçmişten gelen 

Tapınak Şövalyelerinin servetlerinin tamamından tutun da, IMF’nin dünyadan 

topladığı faizlere ve devletlere satılan silahlardan elde edilen kârlara kadar oluk 

oluk akan paraların hepsi bu sistemin çarkı içerisindedir. Bu servetin toplamına 

“KÜRESEL SERMAYE” diyoruz. Akıllara sığmayan bu servetin gücünü birkaç 

örnekle tarif etmeye çalışalım. 

Bu güçler; 

 Kenedi ‘yi vurduracak kadar.  

 Abdülhamit Han’a , “Filistin’i bize verirsen Osmanlının bütün borcunu 

kapatırız “ diyebilecek kadar. 

 İkiz kuleleri vurdurabilecek kadar. 

 Borsa spekülatörü (vurguncusu) George Soros aracılığıyla, bir ülkenin 

ekonomisini çökertebilecek kadar. 

 Birçok ülkede Turunculu – Mavili devrimler yaptırabilecek kadar. 

 Maalesef… İşte bu kadar güçlüler. 

 

 

 

EMPERYALİST (SİYONİST) GÜÇLER NEDEN KORKAR ? 

 

Emperyalist güçlerin korktuğu tek şey maddiyat yani para kaybetmektir. Çünkü 

sömürerek biriktirdikleri maddiyat onların tek güç kaynağıdır. Mallarının protesto 

edilip satılmaz hale gelmesi bile onların hayatını kâbusa çevirmeye yeterlidir. 

 
 

 

 

TANRI KRALLIĞI İLE YÖNETİLECEK YENİ BİR DÜNYA DÜZENİNİN 

 DÜĞMESİNE BASILDIĞI AN 

11 EYLÜL 
 
   11 EYLÜL ( İkiz Kulelerin Vurulması ) Müslümanlara kurulmuş bir komplodur ve 

planı hazırlayanlar arasında en öne çıkan isim Siyonistlerdir… 

Masonlar, Sabetaylar, Yahova Şahitleri, Evanjelistler ve bunları destekleyen küresel 

sermaye sahipleri sık sık zikredilen gruplar arasındadır. ABD, İngiltere, İsrail, Fransa 

gibi devletler de (vatandaşlarını kastetmiyoruz) bu güçlerin arkasındadır. Bu grupların 

tamamını EMPERYALİST GÜÇLER adı altında toplayabiliriz.  

  Emperyalist güçler , “Rusya’nın ölümcül silahları var, dünyayı tehdit ediyorlar…” 

gibi, olasılıklara dayalı bahanelerle silah satmaya ve kan emmeye devam etti. Bunu 

yaparken de sözde dünya barışını sağlamak ve dünya güç dengesini korumak gibi sahte 

nedenlerin arkasına sığındılar. 

ABD, Rusya’nın zayıfladığını ve çökmek üzere olduğunu biliyordu. Ama 

emperyalizmin beslenmesi için dünyaya bir öcü lazımdı ve Rusya, çöktüğü güne kadar 

dünyayı tehdit eden bir öcü gibi gösterilmeye devam edildi. 
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  Dünyanın (sözde) korkulu rüyası Rusya çöktü. Şimdi yeni bir düşman gerekliydi. Çin 

nüfus olarak kalabalık olsa da henüz korkulacak kadar ekonomik güce sahip değildi. 

Ve… 1.5 milyar nüfusa sahip Müslümanların tamamı düşman seçildi. Müslümanlar 

dünyanın her yerinde vardı. Böylece dünyanın herhangi bir yerinde kargaşa çıkarıp 

Müslümanların üstüne atmak kolay olacaktı.  

Ancak bir terslik oldu: Müslümanlar bütün kışkırtmalara rağmen bir türlü saldırıya 

geçmiyorlar, katliam yapmıyorlardı. Dünya kamuoyu; “Müslümanlar ılımlı 

insanlarmış. Dünyada barış içerisinde de yaşayabiliriz” duygusuna kapılmadan 

gözlerini korkutacak bir şeylerin olması gerekiyordu. Müslümanları bir türlü 

kışkırtamayan Emperyalist güçler, ikiz kuleleri vurarak amaçlarına ulaştılar. 11 

Eylül’ün faturası Müslümanlara kesildi.  

 

    İkiz kulelere yapılan saldırı terörist bir saldırı değildir. Bu resmen savaş ilanıdır. 

Ancak ortada savaş ilan eden bir ülke yoktur. Kısaca, saldırıyı Müslümanların üzerine 

atanlar mantık hatası yapmıştır. Müslümanlar böyle bir şey yapacak olsalardı, kısa 

sürecek bir gösteri ve bir miktar maddi zararla biten bir eylemi niye tercih etsinler. 

Terörün sistemi bellidir. Terör mantığına göre; belirli aralıklarla Zenciler öldürülür ve 

Amerikalı beyazların üstüne atılır. Bir süre sonra da Beyazlar öldürülüp Zencilerin 

üzerine atılır. Böylece düşük maliyetle büyük zararlar verilerek ABD içinden çıkılmaz 

bir karmaşanın içine sokulmuş olur. Terör mantığı budur.  

Bunu yapabilmek çok zor ve çok emek ister diyebilirsiniz. Ancak ikiz kuleleri vurmak 

için ABD’nin sırlarını alabilen ve savunma teknolojisini aşabilen böyle bir grup  (eğer 

ki böyle bir grup varsa) yukarıda açıkladığımız Zenci-Beyaz sistemini çok daha kolay 

kurup, çok ileri boyutlara taşıyabilecek güce de sahip demektir. Zaten ABD ikiz kuleleri 

Müslümanların vurduğuna kendi halkını bile ikna edememiştir. Buna rağmen yazılan 

senaryo sahneye konmuş, senaryoda rol alanlar yerlerini almış ve tarih sahnesindeki 

yeni oyun başlamıştır. Oyunun birinci perdesinin adı YENİ HAÇLI SEFERİ, ikinci 

perdesinin adı da YENİ DÜNYA DÜZENİ’DİR.  

 

 

 

İKİZ KULELERİN VURULMASIYLA BİREBİR ÖRTÜŞEN HİKÂYE 

 

    Misyonerlerin dağıttığı YENİ DÜNYA DÜZENİ adlı kitaptaki hikâye özetle 

şöyle: 

İmparatorlukları temsil eden bir heykel var. Heykelin topraktan yapılmış olan 

kafası Bâbil Krallığı’nı temsil ediyor. Vücudunun gövde ve bacak kısımlarını 

oluşturan, demir, bakır ve tunçtan yapılmış diğer kısımlar ise günümüze kadar 

kurulan diğer imparatorlukları temsil ediyor. Bunların hepsi yıkılıyor ve geriye 

sadece çelik ve betondan yapılmış olan bacakları (dizden aşağısı) kalıyor. 

Heykelin bu bölümü ABD’yi temsil ediyor ve bu kısım da yıkıldıktan sonra 

“Tanrı krallığındaki Yeni Dünya Düzeni’nin kurulacağı” iddia ediliyor. 

İkiz Kuleler de çelik ve betondan yapılmıştı. Tıpkı, anlatılan heykelin bacakları 

gibi yan yana duruyorlardı ve gerçekten de yıkıldılar. 

11 Eylül’den beş yıl önce okuduğum bu kitap, 11 Eylül’ün tartışıldığı birçok TV 

programında davetliler tarafından gösterildi. Ancak hiçbir program sunucusu bu 

kitabın ne olduğunu sormadı bile. Kitabı gösterenleri “konuyu bölmeyin” diyerek 

yerlerine oturttular. 
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YIKILAN KULELERİN ARDINDA HAZIR BEKLEYEN PROJE (BOP) 

 

  ABD’ye göre İkiz Kulelerin vurulması hiç beklenmeyen bir saldırıydı. Ne var 

ki; düşman hemen belirlendi, anında saldırıldı ve hemen ardından BOP (Büyük 

Ortadoğu Projesi) devreye girdi. İşte burada durup düşünmek lazım: Bu kadar 

kısa bir süre içerisinde böyle büyük bir proje hazırlamak mümkün değildir. 

Kulelerin yıkılmasıyla birlikte ard arda uygulanan projeler her şeyin önceden 

planlandığını gösteriyor. Bu da 11 Eylül’ün, (yapılan iddialara göre) 

Müslümanların önünü açması gerekirken neden ABD ve İsrail’in önünü açtığı 

sorusunu cevaplıyor. 

 

 

CEVAP BEKLEYEN SORULAR 

 

 11 Eylül’ün ertesi günü uygulamaya konulan BOP projesi elinizde hazır 

mıydı? 

 11 Eylül bir amaç için yapıldıysa, neden Müslümanların değil de ABD ve 

İsrail’in önünü açtı? 

 11 Eylül’ü bahane ederek, (sözde) teröristleri yakalamak için 

Afganistan’a giren ABD, bu ülkede 5 yıldır aradıklarını bulamayacak kadar 

beceriksiz mi? Yoksa terörist dedikleri kişiler zaten yok muydu? Teröristleri 

bulduysa neden hala orada duruyor? 

 11 Eylül’ün sanığı olarak aranan Usame bin Ladin neden hala 

yakalanamadı? Nedeni, Ladin ailesinin ABD’deki 2 Trilyon dolar (diğer mal 

varlıklarıyla 7 Trilyon dolar) olduğu iddia edilen mal varlığı olabilir mi? 

 Ladin ailesinin birçok İngiliz ve ABD şirketiyle ortak oldukları eskiden 

beri bilinmektedir. Ladin ailesine ait olduğu iddia edilen ve çekildiği anda ABD 

ekonomisini çökertebilecek miktardaki bu servet varken. Usame bin Ladin “ikiz 

kuleleri” neden vurdu. ABD’deki servetini çekse sonuç daha iyi olmaz mıydı? 

 ABD bütün bu olanlara rağmen Ladin ailsiyle olan ortaklıklarını neden 

sürdürüyor? 

 Usame bin Ladin ve George W. Bush’un şirket ortağı olduğu doğrumu? 

 Afganistan’da doğal gaz çıkarmaya başlayan şirketin büyük ortaklarından 

birisi olan ABD Dışişleri Bakanı RİCH, samimi bir açıklama yapsa “terör bahane 

sömürü şahane” der mi? 

 ABD’nin Irak’a saldırmak için bahane ettiği kitle imha silahları nerede? 

Bu silahlar neden bulunamıyor? ABD çok mu beceriksiz, yoksa nedeni “silahlar 

bahane sömürü şahane” meselesi mi? 

 İsrail (esir alınan iki askeri bahane ederek) Lübnan’a neden saldırdı? İsrail 

gerçekten esir alınan askerlerini mi kurtarıyor, yoksa Suriye’nin ve Hizbullah’ın 

elinde S300 füzelerinin olup olmadığını anlayabilmek için ABD’nin tetikçiliğini 

mi yapıyor? 

 Haksız saldırı ve zulümlere uğramalarına rağmen savaş kurallarına uyan 

Müslümanlar mı kan dökücü, yoksa ABD ve İsrail mi? 
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 Ortadoğu’daki petrol rezervleri 50 yıl içerisinde tükenecekse, zaten ortak 

oldukları petrol yatakları neden bu kadar önem taşıyor. Yoksa hedefleri petrol 

değil de Fırat Nehri altındaki som altından oluşan “ALTIN DAĞLAR” mı? 

 20 Dolar’ın 11 Eylül’ün sırlarını taşıdığı doğru mu? 

 

 

 

 

20 dolar katlandığında arka 

planda ortaya çıkan görüntüde  

PENTAGON DUMANLAR 

İÇERİSİNDE 

 

Katlanmış 20 doların  
diğer yüzü çevrildiğinde  
ortaya çıkan görüntüde  

İKİZ KULELER 

DUMANLAR İÇERİSİNDE 

 

 

 

 

 

MÜSLÜMANLAR GERÇEKTEN KATLİAM YAPACAKMI? 

 

   11 Eylül’ün ardından devreye giren Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) temelde, 

Müslümanları katletmeye yönelik bir projedir. Bu saldırının haklı bir nedeni 

yoktur. Ancak, dünya üzerindeki bütün insanlar Müslümanların katliam yapacağı 

yönünde korkutulmaktadır. Bu korkunun (11 Eylül sahtekârlığıyla) dünya üzerine 

yayılmasıyla insanlar, “Müslümanlar bizi katletmeye hazırlanıyor. Onlar bizi 

katletmeden biz onlara saldıralım”  fikrine sıcak bakar hale getirilmiştir. 

   Bu iddialara verilebilecek en iyi cevap Peygamberimiz Hz. Muhammet’in 

(s.a.v) yaptığı savaşlardır.  

Aşağıdaki (İbn Hişam’a göre belirlenen) liste, bir takım eksikliklerinin olmasına 

rağmen yine de o dönemin savaşları hakkında kabaca bir fikir vermektedir. 
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SAVAŞLAR 
DÜŞMAN 

SAYISI 

DÜŞMAN 

KAYBI 

MÜSLÜMAN 

SAYISI 

MÜSLÜMAN 

KAYBI 

BEDİR 950 70 313 14 

UHUD 3.000 22 700 70 

MUSTALİK 200 ? 10 30 ? 1 

HENDEK 12.000 8 3.000 6 

HAYBER 20.000 93 1.500 15 

MU’TE 100.000 ? 3.000 13 

MEKKE ? 13 10.000 3 

HUNEYN ? ? 12.000 4 

TAİF ? ? 12.000 12 

 

 

   Birçok kaynak, Peygamberimizin (s.a.v) yaptığı savaşlardaki düşman kaybının 

300 kişiyi geçmediğini savunmaktadır. Müslümanların galibiyeti ile sonuçlanan 

bu savaşlarda (eğer istense idi) katliamlar yapılabilirdi. Görüldüğü gibi; 

Müslüman orduları, saldırıdan çok “savunma” ve öldürmekten çok “geri 

püskürtme” stratejisi izlemişlerdir.  

    Peygamberimizin (s.a.v) savaşırken bile insan hayatına verdiği bu değerin ve 

sergilediği “savaş ahlakının” insanlık tarihinde başka bir örneği yoktur. 

Günümüzdeki örneklerde de görüldüğü gibi; Müslümanlar saldırıda bulunmamış 

sadece kendilerini savunmuşlardır. İsrail’in yaptığı katliamlar karşısında 

Hizbullah’ın hiçbir savaş kuralını çiğnememesi bu ahlaka iyi bir örnektir. Ayrıca; 

Suriye’nin ve Hizbullah’ın S300 füzelerini kullanmaması, İran’ın bütün 

kışkırtmalara rağmen barış ortamını koruması da bu örneklere eklenebilir. 

 

     
    Tutarsız iddiaları karşısında çaresiz kalmaya başlayan Avrupa ve ABD “Müslümanların 

katliam yapacağı” iddiasından vazgeçip, “Osmanlı bizim topraklarımızı işgal etmişti. Şimdi 

de biz intikam için bu toprakları geri alacağız.” diyerek biraz daha gerçekçi olabilirler. 

Ancak unutmamak gerekir ki Osmanlı’nın yaptığı işgal değil FETİH’tir. Bir ülke alındığında, 

o ülkenin insanları ezilmiyor ve memnun bırakılıyorsa buna FETİH denir. Bizanslılar, 

İstanbul’un fethi sırasında “Bizans kavuğu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih 

ederiz” demişlerdir.   

 

 

 

ATATÜRK DİYOR Kİ ! 
 

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜK, 27 Temmuz 

1937 yılında TBMM’de şu konuşmayı yapmıştır ; 

 

    “Kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet’in 

mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine 

mani olacağız. Buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına 

müsaade etmeyeceğiz. 
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Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet’e lakayt olmakla itham edildik. Fakat bu 

ithamlara rağmen peygamberin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima 

İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. 

Cetlerimizin, Selahaddin’in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele 

ettikleri topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun altında bulunmasına 

müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün, Allah’ın inayeti ile 

kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda 

bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur.” 

 

İçişleri Bakanlığı Matbuat Umum Müdürlüğü imzasını taşıyan bu belge, 

“ATATÜRK olsaydı ne yapardı?” sorusuna net bir cevap niteliğindedir. 

 

 

Ecdadımızın bu kararlılığı geçmişte de aynıdır ve hiç değişmemiştir. Örneğin; 

Theodor Herzl, Abdülhamit Han’a, Filistin’in Yahudilere verilmesi karşılığında 

Osmanlının bütün borçlarını kapatmayı teklif etmiş ve hayal kırıklığına 

uğrayarak, “kan dökerek alınan yer, ancak kan dökerek verilir.” cevabını 

almıştır. 

Tereddüt etmeden bu cevabı veren Abdülhamit Han’ın kararlılığını (“Siyasi 

Hatıratım” notlarında) şöyle dile getirmiştir. 

“… Henüz zamanı gelmiş değil ama bir gün bütün Müslümanlar birden 

kalkınacaklar ve tek bir insan gibi hareket ederek gavurun boyunduruğunu 

kıracaklardır. 

 …  Düşmanlarımız maddi kudretimizi yıkmaya muvaffak olsalar dahi mânevi 

kudretimiz bâki kalacaktır.” 

 

  Yiğidi öldürelim ama hakkını inkâr etmeyelim dememiz gereken bir isim de 

günümüzde yaşıyor.  Hepimizin tanıdığı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN, 40 

yıldır (yaşımdan dolayı-ben bunun 20 yılına şahidim) , Siyonizm’in ve 

Emperyalizm’in perde arkasını bütün detaylarıyla kamuoyuna anlatmaya 

çalışmış, her seferinde de Batı Dünyasını karalamakla suçlanmıştır. Ne var ki 

Erbakan’ın bütün söyledikleri doğru çıkmıştır.  
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İŞGAL SIRALAMASININ İÇİNDE TÜRKİYE DE VAR 

 
AFGANİSTAN’IN İŞGALİ TÜRKİYE’YE UZANAN İŞGALİN BAŞLANGICI 

 

  Afganistan 11 Eylül bahane edilerek işgal edildi. Ardından “Kitle İmha 

Silahları” olduğu bahane edilerek Irak işgal edildi. Hiçbir kanıta dayanmayan 

iddialarla işgaller yapan ABD utanmadan “bunları dünyaya demokrasi getirmek 

için yapıyorum” diyerek, sözü “artık kanıt beklemeyin” demeye getiriyor. 

  Bugünlerde, arkasındaki gizli ortaklarıyla beraber İran’a saldırmaya hazırlanan 

ABD, Hizbullah’ın ve Suriye’nin elindeki S300 füzelerinin korkusuyla biraz 

yavaşlamış görünüyor. Sonuçta ABD’nin İran’a saldıracağı kesin. Burada da 

biraz soluklandıktan sonra Suriye’ye ve en sona bırakarak Osmanlıdan alamadığı 

intikamı torunlarından çıkarabilme arzusu ile TÜRKİYE’ye saldıracak. 

 
Bu kuduz köpekleri vatanımızın sınırlarına gömmek boynumuzun borcu olsun. 

SAVAŞA HAZIROL TÜRKİYE… SAVAŞA HAZIR OLUN ASKER DOĞUP ASKER 

ÖLECEK OLAN TÜRK EVLATLARI…  

Eminim ki;  

“BİZ ŞEHİT OLMAK İÇİN HAZIRIZ… BUYURSUNLAR GELSİNLER.” dediğinizi 

bütün İslam Âlemi biliyor. 

 

 

HİZBULLAH’IN ABD ve İSRAİL’E SÜPRİZİ S300 FÜZELERİ 

 

    Lübnan’a yapılan saldırı, kışkırtma içeriklidir. Suriye ve Hizbullah’ın elinde 

olduğu iddia edilen S300 füzelerinin kontrolüne yönelik bir saldırıdır. Aynı 

zamanda da barış gücünün İran sınırına getirilmesiyle, İran’ın yakından kontrolü 

başlayacak, Çekiç Güç’ün Türkiye’de yaptığı gibi gizli projelere üs hazırlanmış 

olacaktır.  

İddialara göre; 

İngiliz gizli servisi MI-6’e göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2004 yılında  

Moskova’ya yaptığı ziyaret sırasında, yanında (gizlice) götürdüğü 2 milyar dolar 

nakit parayla Rusya’dan tam 20.000 adet S300 füzesi almıştır. Ancak; Suriye 

sadece 20.000 adet S300 füzesini almakla kalmamış, “pin kodlarını” yani 

kullanımındaki teknolojinin kontrolünü sağlayan sistemi de satın almıştır.  

 
S300 füzeleri, saldıran bir hedef tespit ettiği anda otomatik olarak fırlar. Yönünü değiştirmek 

ya da durdurmak mümkün değildir. Füzeleri kontrol edebilmek için pin kodlarını bilmek 

gerekir.  

 

İsrail’in saldıracağını önceden tahmin eden Suriye bu füzeleri almıştır. Hariri 

suikastı sonrasında ABD’nin baskılarıyla Lübnan’daki ordusunu çekmek zorunda 

kalan Suriye, elindeki S300 füzelerinin 13.000 tanesini Hizbullah’a bırakmıştır. 

 
Hatırlayacağınız gibi, Türkiye de Suriye’ye Lübnan’dan çekilmesi için Amerika’nın 

isteklerini iletme görevini üstlenmişti. 
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ABD Gizli Servisi  CIA ise S300 füzelerinin varlığı konusunda, ,  İngiliz gizli 

servisi MI-6’ın elde ettiği bu bilgilere inanmamaktadır. Bu nedenle İsrail savaş 

uçakları Suriye’ye taciz uçuşları yaptı. Bu uçuşlar sırasında (eğer varsa) S300 

füzeleri otomatik olarak fırlayacak, böylece S300’lerin var olup olmadığı tespit 

edilecekti. Ancak, kullanım teknolojileriyle beraber alınan bu füzelerin ateşleme 

sistemleri bilinçli olarak kapalı tutuldu ve ateşleme engellendi.  

Ve… Füzelerin olmadığına kanaat getiren Amerika ve İsrail, Lübnan’a saldırıya 

geçti.  
Önemli kaynaklara göre; ABD Başkanı Bush’un (katıldığı G-8 toplantısında) körkütük 

sarhoş olmasının ve “Suriye ve Hizbullah işi b..k etti” diye küfretmesinin nedeni; S300 

füzelerinin pin kodlarıyla beraber alındığını bu toplantıda öğrenmiş olmasından 

kaynaklandığı yönündedir. 

 

Amerika’nın perde arkasında kalarak desteklediği İsrail Lübnan’a saldırarak 

ABD’nin tetikçiliğini yapmaktadır. İzlenen strateji, 1956’daki “Süveyş Kanalı 

krizi” sırasında izlenen strateji ile benzerlik taşır. 
Nasır’ın 26 Temmuz 1956’da Süveyş kanalını millileştirmesi üzerine çıkarlarının tehlikeye 

girdiğini gören İngiltere – Fransa ve perde arkasındaki ABD , (İslam âleminden tepki 

almamak için),  başka amaçlar peşinde olan İsrail’i yanlarına alarak Mısır’a karşı ortak bir 

askeri harekat düzenlemişler ve İsrail Mısır’a saldırmıştır. Saldıran İsrail olduğu için, 

diğerleri de Barışı sağlamak adına askerlerini Süveyş Kanalı etrafına yerleştirmiştir. 

 

ABD ve İSRAİL GİZLİ SERVİSLERİ 

İRAN-SURİYE ve LÜBNAN  

HAKKINDA İSTİHBARAT SAĞLAYAMIYOR MU? 

 
    ABD ve İsrail gizli servislerinin neden istihbarat sağlayamadıkları, Tv.’de (belgesel 

türü bir programda) detaylarıyla yayınlandı.  

Gelişen olaylar şöyle; 

 

“ İran, “Nükleer bomba ateşleme (tetik) sistemi”ni (proje halinde) almayı ve imal 

etmeyi düşünmektedir. Bir Rus bilim adamıyla görüşen İranlı yetkililer anlaşmaya 

varır ve gizli buluşma için hazırlıklar başlar. Bu sırada, ikili çalışan CIA ajanları (asıl 

kimliklerini gizli tutarak) gizli buluşmaya ortam sağlarlar. Buluşma günü geldiğinde, 

Rus bilim adamının elindeki zarfı alan CIA ajanları,  kontrol edeceklerini söyleyerek 

götürürler ve buluşma anına yakın bir zamanda (zarfın açılmaması şartıyla) geri 

verirler. Ajanların zarfın açılmaması konusunda ısrarlı olması Rus bilim adamını 

şüphelendirir. Buluşma anı geldiğinde ajanlar dışarı çıkar. Bu arada Rus bilim adamı 

zarfı açar ve ateşleme sisteminin şemasında değişikliklerin yapıldığını görür. Bu 

şekilde yapılan bir sistemin ateşleme yapabilmesi mümkün değildir. Rus bilim adamı, 

düzeltme yapacak zamanı kalmadığı için, “ateşleme şemasında oynamalar yapmışlar” 

diye not yazarak zarfın içine koyar. Notu okuyan İranlı uzmanlar da (doğru şekliyle) 

ateşleme sistemini yapmayı başarır. Bunu öğrenen CIA ise paniğe kapılır ve bütün 

ajanlarına internet üzerinden mesajlar yağdırmaya başlar. Bu yazışmalar sırasında 

bütün CIA ve MOSSAD ajanlarının isim ve adreslerinin bulunduğu bir mesaj,  İran 

istihbaratının eline geçer. İran bir gecede bütün ajanları yakalar ve etkisiz hale getirir. 

İran konusunda bilgi sağlayamaz hale gelen ABD ve İsrail, diplomatik ve askeri 

yetkililerini sık sık Türkiye’ye göndererek (yalvara yakara) yardım isterler.  
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BOP’UN ALTYAPISI VE TÜRKİYE AYAĞI 
 

 Büyük Ortadoğu Projesinin alt yapısını oluşturan Türkiye ayağı ÇEKİÇ 

GÜÇ’tür. 

 

   BOP’un alt yapısı ÇEKİÇ GÜÇ tarafından Türkiye’de şekillenmeye başladı 

diyebiliriz. 

Ülkemize yerleşen Çekiç Güç, PKK terörünü bitirmek için değil; PKK’ya destek 

vererek Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kurdurmak için Güneydoğu sınırımıza 

konuşlandı. Bu arada Kürt kökenli 5000 kişi kuzey ıraktan alınarak ABD’ye 

götürüldü ve kurulacak olan Kürt devletinin, resmi kurumlarında görev alacak 

şekilde yetiştirildi. ( Aksiyon Dergisi o tarihlerde (5000 kişi ile ilgili) bu olaya 

geniş yer ayırmış ve detaylı bir şekilde açıklamalarda bulunmuştu.) 

 

    Çekiç gücün görevi Kuzey Irak’taki Kürt Devletinin kurulmasıyla sona ermiş, 

Türkiye’de gelişecek olayları yönlendirme görevi, borsa vurguncusu George 

SOROS’un kurduğu “AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ” ve “TÜRKİYE 

EKONOMİK ve SOSYAL ETÜTLER VAKFI (TESEV)”e verilmiştir. 

George Soros tarafından finanse edilen ve 60 ülkede faaliyet gösteren Açık 

Toplum Enstitüleri, “eğitim, demokrasi ve kalkınmanın yaygınlaşması”nı 

amaçlıyor gibi gözükseler de, asıl kuruluş amaçları “Yeni Dünya Düzeni”nin 

kuruluşu için altyapı oluşturmaktır. 

Gerektiği zaman ayaklanma çıkaracak ve mevcut hükümetleri protesto ederek 

baskı uygulayacak gruplar oluşturmak yine bu enstitülerin öncelikli görevleri 

arasındadır. 

 
Budapeşte kökenli Yahudi bir aileye mensup olan GEORGE SOROS, yaklaşık 30 Milyar 

dolarlık bir serveti kontrol ediyor. Dünya piyasalarını parmağının ucunda oynatan Soros’un 

üretime dayalı hiçbir faaliyeti yok ve kazandığı bütün parayı “Küreselleşmenin 

yaygınlaşması” doğrultusunda harcıyor. 

 

ÇEKİÇ GÜCÜN GÖREV YAPTIĞI SÜREÇ İÇERİSİNDE ÜLKEMİZDE 

GELİŞEN OLAYLARDAN BAZILARI ŞÖYLE 

 

 Zamanın Başbakanı rahmetli Turgut Özal, Türkî Cumhuriyetlerle yaptığı 

ekonomik işbirliği görüşmeleri sırasında (ki bu görüşmeler ABD’nin canını 

sıkmaktadır) büyük bir oyunun içerisine düşmüş, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin 

mahalli ağızlarını ayrıntılarıyla konuşabilen 25’e yakın profesyonel istihbarat 

görevlisini bir gecede Yunanistan Masası’na tayin etmiştir. Ondan sonra da 

meydanı boş bulan PKK şahlanmıştır. Bir röportaj sırasında, yukarıdaki bilgileri 

veren (Eski MİT yetkilisi) Prof. Dr. Mahir Kaynak, Özal’ın oyuna getirildiğini 

belirtmiş ancak bunun nasıl ve kimler tarafından yapıldığı hakkında detaylara 

girmemiştir. Ancak oynanan oyunun varlığından emindir. (Bu röportaj “Dünyayı 

Kimler Yönetiyor” adlı kitapta da yayınlanmıştır. 
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 Çekiç Güç’ün görev yaptığı süreç içerisinde ülkemizde garip kazalar ve 

ölümler olmuştur.  

Bu garipliklerin üzerindeki sis perdesi kalkınca ortaya çıkan tablo şöyledir ; 

- Çekiç Güç’ün amacını anlayan Org. Eşref Bitlis Paşa uçağı düşürülerek şehit 

edildi. Olaydan bir ay önce yine helikopteri düşürülmeye çalışılan Paşa, 

helikopter pilotunun başarısı ile son anda kurtulmuştu. 

- Barzani’nin babası ile baba Bush’un yazışmalarını ve niyetlerini açıklamak 

isteyen UĞUR MUMCU, arabası bombalanarak öldürüldü ve suç 

muhafazakarların üstüne atılarak bir taşla iki kuş vurulmuş oldu. 

- Ayrıca çekiç gücün amacını fark eden bir gazeteci de bulduğu kanıtları yazıya 

dökemeden vurularak öldürülmüştü. 

 “Barış Elçileri” ya da çeşitli dernekler adı altında, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde, ajanlar cirit atmaya başladı. Hâlen de öyle. 

 Bu arada; Baba Bush’un başkanlığında yapılan ve televizyonlardan 

naklen yayınlanan 1991 körfez saldırısı sonrası, “Arap Sermayesi” bu saldırıya 

tepki olarak Avrupa ve ABD bankalarındaki milyarlarca dolar sıcak paralarını 

çekmeye karar verdi. Bu paranın gelebileceği en güvenilir yer ise Türkiye idi. 

Emperyalistlerin ekonomisi kötü bir şekilde sarsılacaktı. Bunun üzerine, 

Türkiye’de bankalar bir bir batmaya başladı. Türk bankaları güvensiz hale 

getirildi. 

Bankaları hortumlayanların ele geçirdikleri bütün paralar kendilerine kalacak, 

can güvenlikleri ise Avrupa ülkelerinde kendileri için hazırlanmış yeni 

ortamlarda, yine emperyalistler tarafından sağlanacaktı. 

 Ermeni soykırımı iddiaları sürekli gündemde tutulmaya çalışıldı. Bu 

geçmişe yönelik bir iddia gibi görünse de asıl hedef geleceğe yöneliktir. Olası bir 

Türk-Kürt çatışmasında, ordu müdahalesi ile PKK bastırılmaya çalışılırsa 

“Türkler Kürtleri katlediyor” iddiasına dünya kamuoyunu ikna etmenin altyapı 

çalışmalarıdır. Türk Tarihinin hiçbir döneminde Ermeni soykırımı yapılmadığı 

gibi; Ermenilere, Osmanlı Devleti içerisinde önemli görevler verilmiştir.  

Ermenilere toplam, 22 Bakanlık, 33 Milletvekilliği, 21 Paşalık, 7 Büyükelçilik, 

11 Başkonsolosluk ve 41 yüksek memurluk verildiği, Osmanlı kayıtlarında 

ispatlıdır. 

 Orhan Pamuk’a verilen “NOBEL ÖDÜLÜ”de aynı amacı taşımaktadır. 

Dünya kamuoyunu ikna edebilmek için yatırım yapılmaktadır. Yarın ; “bakın 

kendi “Nobel Ödüllü” yazarları bile aynı şeyi söylüyor” diyecekler. 

 Osmanlıya nankörlük eden Ermeniler, hâlen Türkiye’ye zarar vermeye 

devam etmektedir. PKK terör örgütünün beyin takımı içerisinde Ermeniler vardır. 

1984’e kadar devam eden Ermeni terör örgütü ASALA’nın eylemleri 1984 

yılında bıçakla kesilir gibi sona ermiş ve yerine PKK hareketi başlatılmıştır. Yani 

ASALA şekil değiştirmiştir.  

Türkiye Ordusu ile PKK militanları arasında çıkan çatışmalarda, bazı militanların 

(telsizle haberleşmeleri sırasında) Ermenice konuştukları duyulmuştur. PKK 

hareketi en büyük zararı aslında Kürtlere vermektedir. Gerçekler zaman 

içerisinde daha iyi anlaşılacaktır. 
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AÇIK TOPLUM ENSTİTÜLERİNİN ve BENZERİ KURULUŞLARIN 

GÖREV YAPTIĞI SÜREÇ İÇERİSİNDE ÜLKEMİZDE 

GELİŞEBİLECEK OLAYLARDAN BAZILARI 

 

 İnsanların marka düşkünlüğünden faydalanarak Siyonist firmaların 

ürettiği ürünlerle ülkemize hastalık yayabilirler. 

 Medya aracılığıyla, toplum ahlakının çökertilmesi ve gruplar arasındaki 

görüş farklılıklarının arttırılması hızlandırılabilir. Sürekli olarak toplumun 

moralini bozan haberler yayınlanarak insanlar depresyona sürüklenebilir. 

Tarafsız program yapmaya kalkan araştırmacı-gazeteciler dışlanarak 

Medya tamamen sömürü sisteminin eline geçebilir. Örneğin; Hulki 

Cevizoğlu, tarafsız program yapmaya başladığı ve doğruları söylemekten 

çekinmediği için medya devleri tarafından dışlanmıştır. 

 Silahlı Kuvvetler (Ordu) ve Halk arasında değişik söylemler çıkarılarak, 

Halkın Ordu’dan soğutulması stratejisi kullanılabilir. Bu strateji (ABD 

tarafından), “Saddam Hükümeti ve Irak Ordusu” üzerinde denenmiş ve 

başarı sağlamıştır. 

 Sistemin işlemesi için ülkede en az iki zıt grubun oluşması gerekir. 

(Askeri açıdan Türk-Kürt meselesi zaten vardır). Siyasi açıdan; Alevi 

grupları çağdaş, Sünni grupları da gerici olarak gösterip, (sağ-sol 

davasında olduğu gibi) siyasi gerginlik çıkmasını sağlayabilirler. 

 Dışardan da destek alarak, belli aralıklarla Cem Evlerini ve hemen 

ardından da Camileri bombalayarak Alevi-Sünni çatışması çıkarabilirler. 

 Açık Toplum Enstitüleri aracılığıyla beyinlerini yıkadıkları grupların 

desteğiyle, “Sınırsız ve sınıfsız bir dünya” sloganını kullanarak 

Türkiye’nin konfederasyon olarak yönetilmesi için referanduma gitmesini 

isteyebilirler. 

 Ülkeyi içten parçalayabilirler ama büyük ihtimalle (ilk etapta) 

bölünmesine izin vermezler. Çünkü Rusya pay isteyecektir. Bu nedenle 

parçalanmış bir ülke yerine konfederasyonla yönetilen bir sistem tercih 

edilecektir. Böylece her an kargaşa çıkarmaya müsait bir ortam sağlanmış 

olur. (Bir ihtimal) Alevilerin kontrolü Rusya’ya Kürtlerin kontrolü de 

ABD’ye bırakılabilir. 

Daha birçok komplo teorisi üretilebilir. Bizim dileğimiz, bunların hiç birinin 

yaşanmaması. Lütfen dikkatli olalım ve önyargılı hareket etmeyelim. 

 

SAYDIĞIMIZ İHTİMALLER GERÇEKLEŞİRSE 

 

   Halkımız soğukkanlı hareket eder ve birlik beraberlik içerisinde olursa hiçbir 

tehlike yaşamayız. Dışardan gelecek bir saldırı karşısında da alnımızın akıyla 

aslanlar gibi savaşırız. 

 

   Ola ki galeyana gelirsek ne olacak; 

Alevi – Sünni çatışması çıkarılacak. Büyük ihtimalle Cem Evleri, hemen 

ardından da Camiler bombalanacak ve her iki taraf birbirine düşürülmek 
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istenecek. Ardından PKK hareketlenecek. Açık Toplum Enstitüleri ve onların dış 

destekçisi kurumlar, “Demokratikleşme” adına baskılar oluşturarak Türk 

Ordusu’nun darbe yapma ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışacak. Derken 

çatışma çıkacak ve ABD’nin BM’den  (Güvenlik Konseyinden) acilen geçireceği 

bir kararla Türkiye’nin her yerine BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ gelecek. Bu süreç 

sonrasında, Alevi-Sünni-Türk- Kürt (azınlık ya da çoğunluk) hiçbir kesimin 

huzur bulamayacağı gibi, memleketimiz de elimizden gitmiş olacak. 

 

TÜRKİYE İŞGAL EDİLİRSE NE OLUR ? 

 

    Tarihteki birçok olay göstermiştir ki; hür yaşamak Kızılderililerin, Japonların 

ve Türklerin genetiğinde vardır. Bu milletler esir olmaktansa ölmeyi tercih 

ederler.  

    Tarih boyunca; resmi kayıtlara göre 120, bulgulara göre ise ( ön Türkler 

hariç) 160 Türk devleti kurulmuş ve bütün çabalara rağmen Türk milleti hiçbir 

zaman yok edilememiştir. Türk tarihinin bu yönü de dahil olmak üzere, 

(özellikle Ortaasya’da) kurdukları medeniyetlerin kültürel zenginliği ve dünyaya 

getirdikleri barış ortamı, yeni nesillerden kasten gizlenmiş ve gençlerin 

dikkatleri başka yönlere çekilmiştir. Ortaasya’daki Türk kültürü birkaç 

kelimeyle anlatılamayacak kadar zengin bir yapıya sahiptir. Bu nedenle yakın 

tarihten örnek vererek konuyu bağlayalım.  

Çeşitli güçler Türkiye’yi işgal etmeye kalkarlarsa başarılı olamazlar. Çünkü 

kazma-kürek gibi tarım aletlerini silah olarak alıp, ayak yalın, atsız, arabasız, 

yol-iz bilmeden Kurtuluş Savaşını kazanan bir millet, şu andaki donanımıyla 

NELER YAPAMAZ Kİ… 

Atom bombası atıp Türkiye’yi yerle bir etseler dahi, çadırda şekillenen bir 

devletin ardından Osmanlı İmparatorluğunu kuran bir neslin evlatları, 

yine buluşacak bir çadır bulacaktır… 

 

BOP SAYESİNDE İSRAİL AMACINA ULAŞIR… 

ARTIK SIRADA ÇİN VARDIR. 

 

    Çin son zamanlarda müthiş bir yükselişle bütün dünyaya mal pazarlamaya 

başladı. Çin malları dünyayı istila etti ve halen dünyanın her yeri bu malları 

almaya devam ediyor. Burada garip olan nedir diyebilirsiniz. Büyük ihtimalle Çin 

ekonomisi Küresel Sermaye tarafından destekleniyor. Çünkü; 50 yıl sonra 

Ortadoğu’da petrol bitmiş ve çölden başka bir şey kalmamış olacak. Artık para 

etmeyen toprakların küresel sermaye için bir anlamı yoktur. Bu nedenle, Petrol 

biter bitmez (50 yıl) sonra Ortadoğu tamamen Yahudilerin keyfine bırakılacaktır.  

Yahudilerin istediği de yapılmış olacak “Vaat edilmiş topraklar” üzerinde Büyük 

İsrail Devleti kurulmuş olacaktır. 

Ekonomik gücü kalmayan İslam devletleri de artık düşman olarak 

gösterilemeyeceğinden dolayı. Yeni bir düşman gereklidir. 

Düşman zaten hazırlanmıştır. Beslenip büyütülen ÇİN artık yeni 

düşmandır. 
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   Çin, 20 milyar dolar olan ihracatını (son yirmi beş yıl içerisinde) 760 milyar dolara 

çıkarmayı başardı. Çin’in bu büyük atılımı nasıl gerçekleştirdiğine baktığımızda, küresel 

kapitalizmin sürükleyicisi Batılı şirketlerin, bu süreçte önemli rol oynadığını görürüz. Çin, 

2005 yılındaki toplam ihracatının % 65’ini  (220 milyar dolara yaklaşan “ileri teknoloji 

ürünleri” ihracatının ise % 85’ini) yabancı sermaye katkısı olan şirketler sayesinde 

gerçekleştirmiştir. 

 

SONUÇTA KIYAMET KOPACAK 
 

   Armagedon’la ya da daha sonra, öyle ya da normal şartlarda, ihtimaller ne 

olursa olsun sonuçta (vakti geldiğinde) kıyamet kopacaktır. Allah (c.c.) kıyamet 

kopacak dediğine göre, elbette ki insanlık bozulacak, vahşileşecek, ilahlık 

iddialarında bulunacak ve dünyayı yaşanmaz hale getirecektir. “Dünyanın 

bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyiz.” demek ya da Allah (c.c.)’ın gücü 

yetmiyormuş gibi bir gaflete düşerek “kıyametin kopmasına yardımcı olmaya 

çalışmak” ŞİRK koşmaktan başka bir şey değildir.  

  Bize düşen görev, kıskacında su taşıyan karınca misali, yapabileceğimizin en 

iyisini yapmaya çalışacağımız bir hayat felsefesiyle yaşamak ve gerektiğinde 

şahadet şerbetinden içmek olmalıdır. 

 

Rivayete göre; 

İbrahim (a.s.) ateş yığınının içerisine atıldığında karıncanın biri, kıskacına aldığı 

bir damla su ile ateşi söndürmeye gitmektedir. Görenler “bir damla su ile bu 

ateşi nasıl söndüreceksin” diye sorarlar. O da “Ben elimden geleni yapıyorum. 

Söndüremesem de safım belli olsun” der ve takdiri yüce Mevla’ya bırakır. 

 

 

Hiçbir nükleer bomba, ihlasla yapılan bir duadan daha güçlü değildir. 
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KONU İLE İLGİLİ RESİMLER 

 

 

  
 

Hz. SÜLEYMAN (a.s.) MÂBEDİNİN MAKETİ 
 Siyonist inanca göre; Hz. Davut (a.s.) soyundan gelecek olan Mesih (Hz. İsa (a.s.)), Romalılar 

tarafından dünyanın dört bir yanına dağıtılan Yahudileri vaat edilmiş topraklarda yeniden 

toplayacaktır. “Süleyman Mâbedi” tekrar inşa edilecek ve Musevilerin huzur içinde 

yaşayacakları “TANRI KRALLIĞI” kurulacaktır. 

 

 

 

  
(Resim1) 7. Yüzyılda Kudüs'ü fetheden Müslümanlar, Süleyman Mâbedi’nin eski yerine Hz. 

Ömer Camii ve Kubbet-üs Sahra'yı inşa ettiler. Kudüs hâla bu durumdadır.  

M.S. 70 yılında Kudüs’e girerek Süleyman Mâbedini yerlebir eden Roma İmparatoru TİTUS, 

Yahudileri dünyanın dört bir yanına dağıtmıştır. Süleyman Mâbedi yıkıldıktan sonra mâbedin 

ayakta kalan tek duvarı, Yahudiler tarafından "Ağlama Duvarı"na dönüştürülmüştür.  

(Resim 1-2) Kubbet-üs Sahra ve hemen yakınındaki Ağlama Duvarı görülüyor 
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    Yahudi ve Hıristiyan inancına göre, Ortadoğu’da hüküm sürecek yedi yıllık bir kaostan 

sonra, Hz. İsa (as)    kıyametten önce yeniden yeryüzüne inecek. İsrail’in Megido Vadisi’nde 

yaşanacak “Kıyamet Savaşı” – “Armagedon”da Hz. İsa (as) inançlı insanlardan oluşan 

ordunun başına geçerek Deccal’ın inançsız ordusunu yenecek, böylece kaos bitecek ve 

yeryüzünde İsa’nın (as) krallığında bin yıllık YENİ DÜNYA DÜZENİ başlayacak. 

 

 

 

 

  
Tapınak Şövalyeleri’nin sonradan tapmaya 

başladıkları iddia edilen “Baphomet” 

adındaki Şeytanî putun temsili resmi. 

Ancak Şeytanın yanında olanların 

yapabileceği bir katliam görüntüsü… 

Lübnan’da katledilen bebeklerden biri… 
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Baba Bush İsrail’deki ağlama duvarında 

ABD Başkanı’nın eşi LOURA BUSH 

İsrail’de kutsal yerleri gezerken başını örttü.  

Rahibeler ve Yahudi kadınlar da başını 

örtüyor. Ancak ABD’nin Türkiye’ye 

uyguladığı başörtüsü yasağı baskısı hâlâ 

sürüyor.   
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II. BÖLÜM 

 

GELİŞMELER ve DETAYLAR 
 

YENİ DÜNYA DÜZENİ HUZUR ve MUTLULUK GETİREBİLİR Mİ? 
 

    Siyonist ve Evanjelist (vb.) inanca göre Ortadoğu’da hüküm sürecek 7 yıllık 

bir kaostan sonra, Hz. İsa (a.s.) kıyametten önce yeniden yeryüzüne inecek ve 

İsrail’in Megido Vadisi’nde yaşanacak “Kıyamet Savaşı” (Armagedon) sırasında 

Hz. İsa (a.s.) inançlı insanlardan oluşan ordunun başına geçerek Deccal’ın inançsız 

ordusunu yenecek. Böylece kaos bitecek ve yeryüzünde İsa’nın (Mesih) krallığında 

bin yıllık YENİ DÜNYA DÜZENİ başlayacaktır. Başka bir deyişle; kıyamet 

kopacak ve cennet dünya üzerinde kurulacaktır. Tabiî ki bu cennetin yönetimini 

de Yahudiler ve Hıristiyanlar paylaşacaktır. Cehennem ise yoktur. Zaten insanlar 

dünyada cehennemi yaşamaktadır. 

Hıristiyanlara göre; Mesih Hıristiyan olduğu için Yahudiler Hıristiyanlığa 

geçecek ve Mesih krallığındaki YENİ DÜNYA DÜZENİ’ni beraber 

yönetecekler. 

Yahudilere göre; Mesih krallığındaki dünya hâkimiyeti (üstün ırk oldukları 

için) Yahudilere verilecek, Evanjelistler taşeronluk yapacak, diğer ırklar da 

onların kölesi olarak hizmet edecekler. 

Müslümanlara göre; İsa (a.s.) geldikten sonra tebliğ’de bulunacak inananları bir 

araya toplayacak ve sonuçta kıyamet kopacak… Cennet ve Cehennem mutlaka 

kurulacak, ama nerede olduğunu bilemiyoruz. 

Bazı Hıristiyanlar ve Yahudiler İsa’nın (a.s.) dönüşünü tıpkı Müslümanlar gibi 

doğal bir süreç olarak görmektedir. 

 

DİYELİM Kİ YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULDU 
 

    “YENİ DÜNYA DÜZENİ”nin kurulduğunu var sayarsak, bunun “Eski Dünya 

Düzeni”nden farlı olmayacağı net olarak görünmektedir. Çünkü yeni düzeni 

kurmaya çalışanlar küresel sermaye sahipleridir. Küresel Sermaye sahibi olan ve 

kendilerinde tanrısal güçlerin olduğunu zanneden aileler, “Yeni Dünya 

Düzeni”nin yönetiminde de olacağı için, şu anda dünyayı nasıl bir sistemle 

yönetiyorlarsa yine aynı sistemle yönetmeye devam edeceklerdir. Sonuçta 

güllük-gülistanlık bir görüntü verilen bu yeni düzen, günümüz şartlarına göre 

uyarlanmış bir FİRAVUN düzeninden başka bir şey olmayacaktır. Ufukta 

Yahudilerin efendiliğinde kölelerin çalıştığı bir dünya görünmektedir.  

Böyle bir düzen hiçbir zaman güllük-gülistanlık olmaz. Çünkü dünya 

kaynaklarının tekelleşmesiyle elde edilen gelir sürekli olarak teknolojik 

gelişmelerde kullanılacak, sonuçta da teknolojiyle birlikte artan nüfus nedeniyle 

müthiş bir işsizlik baş gösterecektir. Bu nüfus artışı (savaşlar olmayacağı için) 

ancak ağır şartlarda köle olarak çalışan insanların hızlı bir şekilde ölmeleri 

sonucunda dengeye girecektir. 
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 Bu sürecin sonunda teknoloji son demini almış, işleri robotlar yapmaya 

başlamış ve artık kölelere gerek kalmamış olur. Kölelerin tamamen öldüğü bu 

dünyada artık hanedanlar rahat ve huzur içerisinde yaşayacaktır. İşte asıl “Yeni 

Dünya Düzeni” şimdi devreye girmiştir. 

Ancak; nüfus artışı halen devam etmektedir ve yaşlananlar Yeni Dünya 

Krallığının göz zevkini bozmaya başlamışlardır. Bu sorunun giderilmesi için 

Krallığın ilahi güçlere sahip aile büyüklerinden oluşan konsey toplanır ve karar 

alır. “Bugünden itibaren 50 yaşına giren her fert aramızdan ayrılacak, 

Krallığımızın kendileri için hazırladığı “CENNET BAHÇESİNE” yolcu 

edilecektir. Bu bahçe gizlidir ve giden hiç kimse geri dönemez.” Onlara göre 

“Cennet Bahçesi” yeni bir hayatın başladığı yer olarak bilinecek, gerçekte ise 50 

yaşın üzeri öldürülmüş olacaktır.  

 

Kısacası hiçbir düzen Allah (c.c.) tarafından kurulmuş düzenden mükemmel 

olamaz. Aksini yapmaya çalışanlar, ilahi düzenin daha doğru olduğunu 

ispatlamaktan başka bir iş yapamazlar. 
 
 

THOMAS MALTHUS’UN İŞÇİLER ve KÖYLÜLER HAKKINDAKİ ACIMASIZ ÖLÜM TEORİSİ 

 

    İngiliz bir ekonomist olan Thomas Malthus’un, “An Essay on the Principle of Population” 

(Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme) adlı kitabında ilginç bir teori yer almaktadır. Malthus’a 

göre, nüfusları kontrol altında tutan başlıca etkenler, savaş, kıtlık ve felaketlerdir. “Var 

olma”, sürekli savaş anlamına gelmektedir. Yani, bazı insanların yaşayabilmesi için 

diğerlerinin ölmesi gerekir. Bu fikir 19. yüzyıl Avrupa’sında oldukça geniş bir kitle 

tarafından benimsenmiştir. 

    19. yüzyılın ilk yarısında, Avrupa’da, nüfus artışı problemini tartışmak ve fakirlerin ölüm 

oranını arttırmak için, Malthus’un fikirlerini uygulamanın yöntemlerini planlamak üzere bir 

araya gelen, üst düzey yönetici sınıf üyelerinin vardıkları sonuç özetle şöyle; “Fakirlere 

temizliği tavsiye etmek yerine tam tersi alışkanlıklara teşvik etmeliyiz. Şehirlerimizdeki 

sokakları daha da dar yapmalıyız. Daha fazla insanı evlere doldurmalıyız ve veba hastalığını 

getirmeye çalışmalıyız. Köylerimizi durgun sulara yakın yapmalıyız. Bataklıklarda yaşamayı 

teşvik etmeliyiz. Vs… 
(Tarih ve Düşünce Dergisi- Temmuz 2001 sh.19) 
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PAPA’NIN ENGİZİSYON ÖZLEMİ 
 

AKILCI ve BARIŞÇIL OLAN DİN HANGİSİDİR 

HANGİ DİN KILIÇ ZORUYLA KABUL ETTİRİLMİŞTİR 

 
    Tarih boyunca birçok gayr-i Müslim yazar İslam’ın kılıçla yayıldığını ve insanların 

baskıyla din değiştirmeye zorlandığını iddia etmiştir. Bu iftira kampanyasına katılan 

Papa Benediktus  “Müslümanlığın kılıç zoruyla (teröristçe) kabul ettirilerek 

yayıldığını ve akılcı bir din olmadığını” beyan etmiş ve ayrımcılığı en üst düzeye 

çıkarmıştır. Hıristiyan (Katolik) âlemi için Papa, yanılmazlık sıfatına sahiptir. 

Konuşurken Tanrı’nın ağzıyla konuşur. Bu nedenle yanlış bir şey söylemesi mümkün 

değildir. Ancak; aklıselim biri olarak “Dinler tarihi”ni incelediğimizde iddiaların 

doğru olmadığı net olarak görülmektedir. Yani PAPA, TANRI ADINA YALAN 

SÖYLEMEKTEDİR.  

 

Allah (c.c.) insanları imtihan için serbest bırakmış ve inanç konusunda hiç kimseye 

müdahale ya da zorlama yapılamayacağını (Kuran-ı Kerim’de) belirtmiştir.  

 (Resûlüm) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederdi. 

O halde sen insanları, inanmaları için zorlayacak mısın?   (Yunus-99) 

 Resûle düşen (görev) ancak tebliğ etmektir. Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi 

de bilir.    (el-Mâide-99) 

 Sana ancak (Allah’ın emirlerini) tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir. 

(er-Ra’d-40) 

 Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde 

kim tâğutu reddedip Allah’a inanırsa, kopması mümkün olmayan sağlam bir 

kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. (el-Bakara-256) 

Görüldüğü gibi dinimiz, insanları inanç konusunda serbest bırakmış ve hiç kimseye 

hesap sorma yetkisi vermemiştir. Zaten zorla dine girenlerin ne kendine ne de İslam 

ümmetine bir hayrı olur. İnsanları tehdit ederek Müslüman yapmak, toplumdaki 

münafıkların sayısını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Münafıklar ise İslam 

Dini için, açıkça din düşmanlığı yapanlardan daha tehlikelidir. 

 

VATİKAN’IN ASIL KORKUSU İSLAMIN YAYILIŞI 
 

    ABD’deki İslâmi yayılışa önderlik eden MALCOLM X, kirli Amerikan 

sokaklarındaki birçok zenciyi bataklıklardan kurtararak İslami bir çatı altında 

toplamayı başarmıştır. Bu başarıdan rahatsız olanlar Malcolm x’i şehit ettiler. Ancak 

Müslümanlığın yayılışını durduramadılar. Bu yayılış sürecine Latin Amerikalı 

beyazlar da katılarak “ALIANZA İSLAMIKA” (İslam Birliği) adı altında toplandılar 

ve ilk Latin Müslüman teşkilatını kurmuş oldular. Sayıları birkaç yıl içerisinde 40 bine 

ulaşan Latin Müslümanlar, mahallelerini uyuşturucu belasından kurtarabilmek için 

(Afrika kökenli Müslümanlar) gibi kolluk kuvvetleri kurarak yoğun tebliğ 

faaliyetleriyle suç oranını azaltmaya ve İslam’ı yaymaya çalışmaktadırlar.  

 
MALCOLM  X, Hac vazifesini yerine getirirken, bir çadırda yaptığı konuşmanın sonunda 

şuna dikkat çekiyor:  

“Gördüklerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Hac’cın çok yönlülüğü (değişik ırkların 

kardeşçe toplanması) ve manevi cephesi, gereği gibi anlatılarak bütün dünyaya 

duyurulabilse, İslam’ı din olarak seçenlerin sayısı kısa sürede iki-üç misli artacaktır.” 
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     İnternet ağı, Müslümanlığın yayılışında rol alan ayrı bir etkendir. İnternet ağının 

yaygınlaşmasıyla birlikte her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabilen insanlar, edindiği 

bilgileri sorgulayarak daha doğru kararlar almaya başladı. İnternet ağı, birçok işlemi 

hızlandırdığı gibi Müslümanlığın yayılışını da hızlandıracaktır. 

    Ayrıca; dünyaca ünlü pop sanatçısı CAT STEVENS (YUSUF İSLAM) gibi 

ünlülerin ve KAPTAN KUSTO gibi birçok bilim adamının Müslümanlığı seçmeleri, 

(“Katolik Devlet” özelliği taşıyan ve Papa’yı Tanrının sözcüsü sayan) Vatikan’ı 

huzursuz etmektedir. Vatikan, Avrupa’nın ve ABD’nin ruhuna İslam’ın 

girmesinden korkmaktadır… 

 
Korkulan şey Müslümanların başörtüsü ya da kıldıkları Namaz değildir. Korkulan şey, İslam 

Ahlakı’na sahip insanların satın alınamaması ve bu nedenle sömürü sisteminin 

tıkanmasıdır. Müslümanlığın yayılması emperyalizmin (sömürgeciliğin) bitmesi demektir. 

 

 

PAPA EMPERYALİZMİ DESTEKLİYOR 

 
    Vatikan Emperyalist güçleri (sömürgecileri), sömürgeciler de Vatikan’ı 

desteklemektedir. Vatikan’ın Emperyalizmi desteklemesinin nedeni, Papa’nın dini 

liderliğini sürdürmenin yanında, Ekonomik ve siyasi gücünü de devam ettirebilmektir. 

Bu nedenle Vatikan, sömürü düzeninin içerisinde yer almanın günahını taşımakla 

birlikte, (lüks içindeki saltanatını sağlayan) emperyalist sisteme dahil olmanın 

çelişkisini yaşamaktadır. Tamamıyla tanrıya yönelse lüksünü, sömürüye yönelse dini 

liderliğini kaybedecektir. Bu zaaflarından dolayı sömürü düzenine alet olmaktan 

kurtulamamıştır.  

    Belçika-Anvers’te yaşayan Hahambaşı Shmiel Mordche Borreman, “Siyonizm 

karşıtı Yahudiler adına” yaptığı konuşmada şunları dile getirmiştir: 

    “Daha önceki Papa Polonyalıydı ve Komünizm’i çökertmek için kullanıldı. Hatta 

bundan rahatsız olan Komünistler, bu durumdan faydalanıp Mehmet Ali Ağca’ya 

suikast düzenletti. Komünizm çöktü. Bu nedenle ABD ve Siyonistler, kendilerine yeni 

bir düşman buldu; o da Müslümanlar… İsrail, Emperyalist-Siyonist oyuna destek 

verdiği için ABD Başkanı Bush ve Vatikan’la ortak çalışmaktadır.”  

 

 

 Monte Carlo’da kumar ve eğlence dünyasının en büyük hissesi. 

 Belçika’da kurulmuş olan doğum kontrol hapı sanayi. 

 Amerika’da silah sanayi ortaklığı… Vs… Papalığın (Vatikan’ın) ortak olduğu 

karanlık teşekküllerdir.  

Papa, “Sömürü düzeni bir günah yumağı değildir, aksine sevaptır.” desin. Biz de Papa’ya  

“Senin yaptığın ve söylediklerin doğrudur” diyelim. 
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İSLAM ADINA KATLİAM YAPILDIMI 

 
    İslam bütün dinleri ve peygamberleri içine alır. Bunu kabullenmek imanın 

şartlarındandır. Bunu kabul etmeyen iman etmiş olmaz. Dolayısı ile Müslümanlar 

İsa’ya (a.s.) ya da Musa’ya (a.s.) hakaret etmeyi akıllarından dahi geçiremezler. Eski 

çağlarda yaşamış olan ve gerçek Tevrat’a tâbi olarak yaşayan Yahudilerle, gerçek 

İncil’e tâbi olarak yaşayan Hıristiyanlar bizim kardeşlerimizdir. O dönemlerin dini 

büyükleri aynı zamanda bizim de dini büyüklerimizdir. Müslümanların diğer dinlere 

yaklaşımı böyledir.  

    Tarih boyunca birçok gayr-i Müslim yazar İslam’ın kılıçla yayıldığını ve insanların 

baskıyla din değiştirmeye zorlandığını iddia etmiştir. Kuran-ı Kerim’deki birçok ayet 

ve Hz. Muhammet’in (s.a.v.) yaşam tarzı bu iddiaların yanlışlığını ispatlamaktadır. Hz. 

Muhammet (s.a.v.) sömürgecilerle işbirliği yapmamış ve imkânı olmasına rağmen 

Saraylarda yaşamamıştır.  

    Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.v), yapmış olduğu savaş ve sıcak çatışmalarda 

iki taraftan da fazla kan dökülmemesine özen göstermiştir. Büyük Savaşlar da dahil, 

İslam’ın yayılışı boyunca Müslümanlardan 340, düşman tarafından 800 civarında 

kayıp verilmiştir. Hz. Muhammet’in (s.a.v) bizzat katıldığı çarpışmaları esas alırsak, 

yapılan 29 çarpışmanın (savaşın) 16 tanesinde hiçbir çatışma çıkmamış (barış yoluna 

gidilmiş) diğerlerinde ise Müslümanlardan yaklaşık 140, düşman tarafından da 

yaklaşık 335 kişi kayıp verilmiştir. Kısacası Müslüman orduları, saldırıdan çok 

“savunma” ve öldürmekten çok “geri püskürtme” stratejisi izlemişlerdir. 

Peygamberimizin (s.a.v) savaşırken bile insan hayatına verdiği bu değerin ve sergilediği 

“savaş ahlakının” insanlık tarihinde başka bir örneği yoktur.  

Örneğin;  

 Bedir’e giden Peygamberimizin (s.a.v.) niyeti savaşmak değildi. 

Müslümanlardan gasp edilen mallarla zenginleşen ve bu kazançla 

Müslümanlara karşı ordu kuracak olan bir kervanı durdurmaktı. Kervan yol 

değiştirerek kaçmayı başardı. Ancak Mekke’den çıkıp 400 kilometre yol gelerek 

Medine yakınlarına konan müşrik ordusu, barış teklifini kabul etmeyince 

mecburen savaşa girildi ve zaferle çıkıldı. Peygamberimiz (s.a.v.), savaş öncesi 

Hz. Ömer’i (r.a.) göndererek, “Geri dönüp gidiniz” buyurdu, savaşmak 

istemediğini bildirdi. Ancak Ebû Cehil, “öcümüzü almadıkça geri 

dönmeyeceğiz. Onlara hadlerini bildireceğiz.” diyerek saldırıya geçeceklerini 

bildirdi.  (Vâkıdî  1, 61-65 – Altınoluk Ekim 2006) 

 Uhud ve Hendek, Medine bahçelerinde yapılmıştı. Müşrikler saldırgan bir 

tavır içindeydi. Müslümanların kökünü kazımak için Medine’nin üzerine 

sağdan-soldan ordular yığıyordu. Peygamberimiz (s.a.v.) ise Medine’de, can 

kaybını önlemek için hendek kazdırarak savunma yapıyordu.   (Buhari, Şurût 15 – 

Altınoluk Ekim 2006) 
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HIRİSTİYANLIĞIN KANLI DOSYASI 

 
    Hıristiyanlar, İncil çeşidinin bol olduğu dönemlerde, yaşadıkları karmaşanın önüne 

geçebilmek için bütün İncilleri toplama kararı aldılar. Tarihte eşi görülmemiş bu arama 

ve toplama operasyonu sonucunda 2000 civarında İncil toplanmıştır. (Bazı 

kaynaklarda bu sayı 4000 olarak geçiyor.) 19 Haziran 325 yılında toplanan İznik 

Konsilinde alınan karar sonucunda, (geçerli sayılan)  İncil sayısı 4’e indirilmiş, 

diğerleri ise yakılarak imha edilmiştir. MATTA, MARKOS, LUKA, YUHANNA 

İncillerinin neye göre seçildikleri ya da yakılan İnciller arasında gerçek İncillerin olup 

olmadığı belli değildir. 

 
    Dört İncil haricinde, bir şekilde saklanarak (korunarak) günümüze kadar gelebilmiş başka 

İncillere de rastlanmaktadır. Örneğin; İsa (a.s.)’dan sonra Peygamberimiz Hz. Muhammet 

(s.a.v.)’in geleceğini açıkça müjdeleyen BARNABA İNCİLİ , mağaralarda saklanarak 

günümüze kadar gelmiştir. Bu İncil, İngiltere’de British Müzesi’nde bulunmakta idi. 

Çalındığı söylenen İncilin 10 sayfalık bölümü Mersin ilinde yakalanmıştı. (“British 

Museum” Barnaba İncili’ni bilinçli olarak saklamıştır. British Museum, Darvinizmi 

desteklemek amacıyla yapılan “Piltdown Adamı fosili” sahtekarlığında da yer almıştı.) 

 

 Hıristiyanlık ilk 3 asrında yasaklı bir din olarak varlığını sürdürmüştür.  

 Roma İmparatoru Konstantinus döneminde (MS. 323) Milano Fermanı ile resmi 

din olarak kabul edilen Hıristiyanlık, devlet (İmparatorluk) koruması altına 

girmiştir.  

 İsa (a.s.)’nın, Yahudilerin taptığı tek tanrının canlanmış (cisimleşerek vücut 

bulmuş) hali olduğunu ve çok yakında “son yargı” için dünyaya döneceğini 

savunan görüşün lideri Tarsus’lu PAULUS (PAPA PAVLOS), Katolikliğin ilk 

tohumlarını atmış ve Hıristiyanlığı bu şekilde yorumlamıştır. 

 Devlet gücünü arkasına alan Pavlosçu kilise, din konusunda sadece kendisinin 

belirleyici olduğunu iddia ederek, diğer görüşleri sapkınlıkla suçlamıştır.  

 Muhaliflerini tespit edip öldürtmeye başlayan Pavlosçu kilise, kendi 

dindaşlarına uyguladığı şiddet nedeniyle, yüzyıllarca süren mezhep savaşlarına 

neden olmuş ve bu kavgaların sonucunda Hıristiyanlık, KATOLİK, 

ORTODOKS, PROTESTAN olarak üç farklı mezhebe ayrılmıştır.  

 MS.  5’inci yüzyılda ünlü Hıristiyan ilahiyatçısı (ve polemikçisi) AUGUSTİN, 

bazı hallerde Hıristiyanlar için savaşın meşru olabileceğini söyleyerek ilk kez 

“Haklı Savaş” kavramını dile getirmiştir. 13’üncü yüzyıla gelindiğinde SAINT 

THOMAS bu kavramı daha da genişleterek “KUTSAL SAVAŞ” kavramını 

ortaya atmış ve din adına yapılan katliamlara imkan (meşruiyet) sağlanmıştır. 

 Hıristiyanlık tarihinin en kanlı dönemi, (10’uncu yüzyıldan sonra) Katolik 

Papazların kurduğu ENĞİZİSYON Mahkemeleri ile başlar. Resmi Kilisenin 

öğretilerine karşı gelenlerin ölüm cezasına çarptırıldığı Engizisyonda, yarım 

milyon insan öldürülmüş, 5 milyon insan da başka ülkelere göç etmek zorunda 

kalmıştır. 

 6–7 yüzyıl (1200–1800) boyunca Avrupa’da ve Güney Amerika’da devam eden 

yargısız infazlarda; insanlara akla gelmeyecek işkenceler yapılmış, 

işkencelerden ölmeden kurtulanlar da kazıklara oturtulmuş ya da diri diri 

yakılmıştır. 

 Din adına düzenlenen “HAÇLI SEFERLERİ” ile katliamlar kitlesel hale 

getirilmiş ve bu seferler zamanla “Yağmalama Seferleri”ne dönüşmüştür. 
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 Avrupa’da bir Müslüman devletin varlığını hazmedemeyen Engizisyon 

(bugünkü Papalık), İspanya’daki ENDÜLÜS Devleti’ni tarihten silme kararı 

almış ve Endülüs yerle bir edilmiştir. Kaçabilen kurtulmuş, kaçamayanlar da 

kitleler halinde katledilmiştir. Endülüs sadece insanını değil; tarihini, sanatını 

ve ilmi eserlerini de kaybetmiştir. Engizisyon Mahkemesi’nin kararıyla Gırnata 

şehrinde 1 milyon cilt kitap yakılmıştır. Kardinal Ximenes, 80 bin el yazması 

eseri, bizzat elleriyle yakmıştır. 

 Kilise, Milyonlarca insanın ölümüne neden olan “I. Ve II. Dünya Savaşı”nda da 

kendini gösterir. İngiliz Kilisesi, Birinci Dünya Savaşı’nı “Tanrının Krallığı ile 

şeytan (Almanya) arasında bir savaş olarak nitelendirir. Ayrıca; İkinci Dünya 

Savaşı’nda ABD’nin Japonya’ya attığı ATOM BOMBASI’nın proje ismi 

“Trinity” yani Teslis (Tanrı, Mesih ve Kutsal Ruh) adını taşımaktadır. 

 

 

TARSUS’LU PAVLOS NASIL AZİZ OLDU 
 

    İsa (a.s.)’nın, Yahudilerin taptığı tek tanrının canlanmış (cisimleşerek vücut bulmuş) 

hali olduğunu ve çok yakında “son yargı” için dünyaya döneceğini savunan görüşün 

lideri Tarsus’lu PAULUS (PAVLOS), Hıristiyanlığı bu şekilde yorumlamış ve 

Katolikliğin ilk tohumlarını atmıştır.  

    Asıl adı SAUL olan PAULUS, Tarsuslu bir Yahudinin oğludur. Yunan felsefelerini 

ve Doğu dinlerini iyi bilen bir filozoftur.  Hz. İsa (a.s.)’nın babasız dünyaya gelişini 

saptırarak onu “Allah’ın oğlu” ilan etmiştir. Devlet gücünü arkasına alan Pavlosçu 

kilise, din konusunda sadece kendisinin belirleyici olduğunu iddia ederek, diğer 

görüşleri sapkınlıkla suçlamıştır. 

       İsa (a.s.)’nın (!) çarmıha gerilmesiyle Kudüs’ü terk etmeye başlayan havarilerden 

doğan boşluğu fırsat bilen Hahamlar, Yunan felsefelerini ve Doğu dinlerini iyi bilen 

Pavlos’u yönlendirmişler ve oynanan oyun sonucunda Pavlos, İlahi bir sesin kendisini 

“Aziz” ilan ettiğini iddia ederek, kendi kendini “Aziz” ilan etmiştir. Pavlos’un ilk işi 

Yahudilerin İsa (a.s.)’ya ihanetlerini gizlemek için haça gerilişini “çile çekme” adı 

altında efsaneleştirerek onu “Tanrının oğlu” ilan etmek olmuştur. Böylece “çarmıha 

geriliş” Yahudilerin ihaneti değil de Tanrının yazdığı kadermiş gibi yorumlanmıştır. 

 LUKA İNCİLİ’ni yazan Yahudi Doktor,  Pavlos’un öğrencisidir.  

 MARKOS İNCİLİ’ni yazan, Pavlos’a bağlı Dualist bir Yahudi filozofudur. 

Markos, iyiliğin ve kötülüğün iki ayrı tanrı olduğuna inanmaktadır. 

  MATTA ve YUHANNA İncilleri ise Latince yazılmıştır. Havariler İbranice 

okuyup yazdıkları için bu iki İncilin de Pavlos’un öğrencileri tarafından 

yazıldığı düşünülmektedir. 
 (“Gerçeğe İhanet Edenler” Oxford Univercity Pres. 1986 - “Bilimsel Yalanlar” Simon and Schoster 

Press. New York 1957 – “Zalim Pavlos” Zafer Dergisi S.210 Sh.34 – 1994) 

 
    ABD, PAPALIĞI KURAN VE HIRİSTİYANLIĞA YÖN VEREN PAVLOS’UN 

YAHUDİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ ANCAK SES ÇIKARMADI. ÇÜNKÜ BUGÜN 

BUSH’U ABD BAŞKANI YAPANLARLA PAVLOS’U PAPA YAPANLAR AYNI 

TARİHİ KÖKENDEN GELİYORDU. BU KÖKEN, MU KITASINA ve MU DİNİNE 

KADAR DAYANMAKTADIR. 



30 

 

 

ENGİZİSYON ( PAPALIK ) NE KADAR AKILCI ? 

 
    Katolik Kilisesi, (Ortaçağ’da) gücünü sağlamlaştırdıktan sonra, kabul edilmiş 

doktrinlere karşı çıkanları toplum düşmanı ilan etmeye başlamıştır. Yahudi ve 

Müslüman avı sürdüren Kilise, “Cadı (büyücü)” avına da başlamış, birçok bilim 

adamını “ruhuna şeytan girdiği” gerekçesiyle yakarak öldürmüştür. Bu süreç, 

Avrupa’da bilimin ilerlemesini durdurmuştur. Papaların bu akıldışı uygulamaları, 

Avrupalı insanların dinden soğumasına ve ATEİZM’e (tanrı tanımazlığa) 

yönelmelerine neden olmuştur.  

Avrupa, Engizisyonun hâkim olduğu yüzyıllar içerisinde, hem dini inançları açısından 

hem de bilim açısından kayba uğramıştır. Batı Dünyası, bilimin baskı altına alındığı bu 

dönemlerdeki kaybını (yüzyıllar sonra) İslam Âlimleri’nin eserlerinden faydalanarak 

kapatabilmiştir. Ancak, Avrupa bu gerçeği bilinçli olarak gizlemektedir. Eğer 

gizlemeseydi, İslam Âleminin bilimde daha ileri olduğunu gören Avrupa 

toplumu, kendi dininden soğuduğu için Müslümanlığa yönelecekti. Ne var ki bu 

güzel dinle tanışma imkânı bulamayan Avrupa toplumu ATEİZM’i seçti.  

Kısacası; Engizisyon (Papalık) akılcı olamadığı için Avrupa’ya (aynı zamanda 

dünyaya) çok şey kaybettirmiştir. 

 ( 1220–1292) Britanya İmparatorluğu’nda yaşayan Kelt bilim adamı ROGER 

BACON deney yöntemini (ilk) savunan Ortaçağ aydınlarındandı. Büyüteci 

bulan kişi olarak tarihe geçti. Fransisken öğretisini eleştirdiği için (pişmanlığını 

Engizisyona itiraf edene kadar) 15 yıl hapis yattı. 

 (1285–1347) İngiliz filozof OCKHAMLI WILLIAM, varlık konusundaki 

yalınlık ve tutumluluk ilkesiyle ünlendi. Papalığa karşı İmparatorluğu 

desteklemenin İncil’e ters düşmeyeceğini söylediği için Engizisyon tarafından 

mahkûmiyetine karar verildi. Erken davranarak Münih’e kaçtı ve hayatını orada 

sürdürdü. 

 (1548–1600) Evrende, Dünya’dan başka birçok gezegenin bulunduğunu 

söyleyen GIARDANO BRUNO, Aykırı görüşler beslediği için Roma’da 

kazığa bağlanıp, diri diri yakıldı. 

 (22 Haziran 1633) Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü söyleyen GALİLEO 

GALİLEİ, diri diri yakılacağını bildiği için, Engizisyon mahkemesinde şu 

ifadeyi vermek zorunda kalmıştır: “Ben, ‘Güneş evrenin merkezindedir’ 

dediğim için yargılanıyorum. (Bu görüşler bana ait değildir) Bu tür aykırı 

görüşleri nefretle kınıyor ve lanetliyorum.  Aynı zamanda Kutsal Katolik 

Kilisesi’ne yapılan tüm yanlışları da.” 

 (1782–1840) Ölmeden önce günah çıkartmayı kabul etmediği için, uzun yıllar 

boyunca, PAGANİNİ’nin ölüsüne gömülecek yer verilmemiştir. 
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ENGİZİSYON VE FATİH’İN YARGILANMASI ARASINDAKİ FARK 

 
    Engizisyonun aldığı kararlarla, Avrupa’daki tek Müslüman devlet olan Endülüs 

Devleti yerle bir edilmiş, katliamdan kurtulup kaçanlar (sığınacak ülke bulamadıysa) 

takibata alınarak bulundukları yerde öldürülmüştür.  

Eğer, Engizisyonun kılıç zoruyla izlediği politikayı Osmanlı İmparatorluğu da 

izlemiş olsaydı. Bu gün Avrupa’da bir Hıristiyan’dan bahsetmek mümkün 

olmazdı. 

 
Engizisyon mahkemesi çaresiz halkı adaletsizce yargılarken, aynı dönemde Osmanlı 

Mahkemesi kendi Padişahını adaletle yargılıyordu. 

 

KARAR: Fatih Sultan Mehmet'in Elinin Kesilmesine... 

   Fatih Sultan Mehmet, yeni yaptıracağı caminin inşasında kullanılacak iki mermer 

sütunu Sinan Atik isimli Rum mimara teslim eder. Mimar, bu sütunları üçer arşın 

kesip kısaltır. Fatih de buna sinirlenerek mimarın elini kestirir. Sinan Atik, padişah 

aleyhine dava açar. Mahkemeye celb edilen büyük padişah, başköşeye geçmek 

istediyse de davacıyla birlikte mahkeme huzurunda ayakta bekletilir. Yargılama 

sonunda, padişah suçlu bulunur. Ceza olarak mimara yapılan haksızlığın aynısının 

tatbik edilmesine, yani padişahın elinin kesilmesine karar verilir. Rum mimar, 

mahkemenin verdiği bu büyük karar karşısında şaşkına döner ve davasından vazgeçer. 

Rum Mimar kısası istemediği için, Fatih, günde on altın tazminata mahkum olur. 

Böylece padişahın eli kesilmekten kurtulur. Fatih, bu cezayı devlet hazinesinden değil, 

kendi birikiminden ödemiştir. 

Evliya Çelebi’nin aktardığına göre, mahkemenin kararından sonra Fatih çıkardığı 

demir sopayı kadıya göstererek; “Eğer sen Allah’ın hükmünü uygulamayıp, elimi 

kesmeye beni mahkum etmeseydin bununla senin başını paramparça ederdim” der. 

Kadı Hızır Bey Çelebi de sakladığı kamayı çıkararak cevap verir; “Sen de benim 

hükmümü kabul etmeseydin, ben de bununla seni delik deşik ederdim.” 

 

    Fatih Sultan Mehmet’in yargılandığı kadılık (mahkeme), Müze ve Kütüphaneler Müdürü 

Seyfettin Ünlü’nün verdiği bilgiye göre; Gülfem Mahallesi’ndeki 11 numaralı binadır. 

Sokağın bugünkü adı da tarihi kayıtlardakiyle aynıdır. Kadılık (Mahkeme) binası, Vakıf 

mallarının haraç mezat satıldığı dönemde elden çıkarılmış, 1941 yılında Alâeddin Bey adında 

bir avukat tarafından satın alınmıştır. Üsküdar Belediyesi, yıllar sonra bu yapıyı 305 milyara 

satın almıştır ve birinci dereceden tarihi eser olarak tescil ettirmeye çalışmaktadır. 
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 OSMANLI SÖMÜRGECİLİK YAPTI MI ? 

    Avrupalıların “Muhteşem Süleyman” adını verdikleri Kanuni Sultan Süleyman, 250 

bin askeriyle Mohaç Savaşı’na çıkmıştı. 250 bin askerle günlerce Avrupa ortalarında 

yol alırken çeşitli bağ ve bahçelerden de geçiyor, Osmanlı Türk askerinin geldiğini 

gören köylüler evlerini ve tarlalarını bırakarak dağa kaçıyorlardı. Çünkü onlara göre, 

düşman girdiği yerde canlı bir insan bırakmaz, ya esir alır ya da öldürürdü.  

Meşhur Avusturyalı tarihçi Hammer’in yazdıklarına göre; yemyeşil bağ ve bahçelerini 

olduğu gibi bırakıp dağa kaçan Macarlar, artık her şeylerinden vazgeçmişler, 

canlarını kurtardıklarına seviniyorlardı. Onlar, 250 bin askerin geçtiği bağlardan 

hayır beklemezken, Osmanlı ordusu geçip gittikten sonra gelip tarlalarını 

gezdiklerinde, tarlalarındaki üzümlerin yendiğini, fakat her salkımın yerine para 

bağlanmış olduğunu gördüler. Beklemedikleri bu manzara ile karşılaşan Macarlar, 

sanki Osmanlıların tarlalarından geçmesine sevinmişlerdi. Çünkü Osmanlı ordusu o 

zaferlere imanları ile erişiyorlar, imanları ise onlara “kul hakkına tecavüzü” asla 

müsaade etmiyordu. 
 

 

ALEVİ – SÜNNİ AYRIMCILIĞI SİYASİDİR 

 
    Cihangir Gener’in “Ezoterik – Batıni Doktrinler Tarihi” adlı kitabında Aleviliğin, 

tapınak şövalyeleri ile aynı kökene sahip olan, İskenderiye okulunda yetişen filozoflar 

tarafından şekillendirildiği anlatılmaktadır. 

 İskenderiye okulunda yetişen inisiye edilmiş filozoflar “Hilafet” iddiaları 

sırasında (Müslüman gibi görünerek) Hz. Ali’nin yanında yer almışlar ve Ali 

yandaşları görünümü altında İslamiyet’e bambaşka bir boyut getirmişlerdir. 

(sh 73-74) 

 Bektaşilik, evrenin tanrının sureti olduğunu, insanın da yeryüzünün tanrısı 

konumunda olduğunu kabul eder. (sh. 101- 2. paragraf)  

 Bektaşilikte gizlilik esastır. Törenleri halka açık değildir. Gizli, özel ritüelleri 

(ayinleri) vardır ve buradaki “Bektaşi sırrı” büyük bir özenle korunur. 

Tarikatın sembollerini ve pratiklerini ancak inisiye edilen Aleviler anlayabilir. 

(sh. 101) 

Soner Yalçın’ın “Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı (Efendi-2)” adlı kitabında da 

Sabetaistlerin ve Masonların Türkiye’deki birçok tarikata nasıl karıştıkları ve 

bazılarının şeyhlik makamına kadar yükseldiği anlatılmaktadır. Mevlevi, Bektaşi, 

Nakşibendî, Halveti ve Melamî tarikatlarına sızan Sabetaistler ve Masonların kimler 

olduğu belgeleriyle açıklanmaktadır. 

 

    Siyasi olarak başlayıp gittikçe dini renge bürünen Alevi-Sünni ihtilafı (asıl olarak) 

dini bir ayrımcılık değildir. Her iki grup aynı dinin mensuplarıdır ve kardeştir. 

Kardeştir çünkü Hz. Ali’den (r.a.) sonra onikinci imama kadar bütün imamlar, 

Sünnilerin de sevdiği ve saydığı imamlardır. Bu imamlar arasında yer alan ve Caferi 

fıkhının alimi olan Cafer-i Sâdık, Sünni fıkıh mezheplerinin imamlarının hocaları 

arasındadır. Ayrıca her Sünni Hz. Ali’yi (r.a.) sever. Çünkü O, Allah’ın (c.c.) aslanı, 

Peygamberimizin (s.a.v.) damadı, ilmin kapısı, Müslümanların halifesi ve imamıdır. 

Kısacası ayrımcılığa yol açacak önemli bir farklılık yoktur. 
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Günümüzdeki İslami liderlerin ve din âlimlerinin verdikleri demeçler aşağıda yer 

almaktadır: 

MUKTEDA ES SADR (Şii din alimi) : Bir Şii, bir Sünni’yi öldüremez. Bir Sünni’yi 

öldüren zaten Şii olamaz. Zira Müslüman olamaz. Aynı şey Sünniler için de geçerlidir. 

Bir Şii’yi öldüren de Sünni olamaz. Bu kimseler olsa olsa işbirlikçi olabilirler. 

ÖMER ED-DîB ( Ezher din alimlerinden) : Hiç kimsenin İslam mezheplerinden 

herhangi birinin İslam dışına çıktığını iddia etme hakkı yoktur.  Çünkü bir kimsenin, 

“La ilahe illallah” diyeni İslam ümmetinden çıkarmaya hakkı olamaz.  

YUSUF EL-KARDAVİ (Önde gelen Sünni din alimlerinden) : Mezhep ihtilafını 

bertaraf etmek için İslam aleminin Alimlerine büyük görevler düşüyor: Mezhepler 

bizim rengimizdir. Fakat bir takım dış mihraklar oyunlarıyla kardeşlerimizi birbirine 

düşürmeye çalışıyor. Allah aşkına ! alimler sizlere sesleniyorum, otoritenizi kullanın.  

 

DARVİNİZM – KOMÜNİZM – EMPERYALİZM ve DİN 

   Engizisyon, Haçlı seferleri, Sömürgecilik gibi etkenler, Avrupalı insanların dinden 

soğumasına ve ATEİZM’e (tanrı tanımazlığa) yönelmelerine neden olmuştur. 

Sömürgeciler bu fırsatı çok iyi değerlendirmiş ve var güçleriyle DARVİNİZM’i 

sahneye koymuşlardır. “Evrim teorisi” yazılmış değil, büyük ihtimalle Darvin’e 

yazdırılmış bir teoridir. Çünkü Emperyalist güçlerin önünü açan en büyük etken 

Darvinizm’dir. Bu sayede insanlar satın alınabilir hale getirilmiş ve sömürü sistemi hız 

kazanmıştır. Dini duyguların körelmesi ile KAPİTALİZM (Maddiyat) insanların yeni 

put’u haline gelmiş ve KOMÜNİZM, sıcak bakılan bir yönetim şekli halini almıştır. 

Komünizm aslında “Yeni Dünya Düzeninin” bir ön denemesidir. Bu ön denemeye 

destek (sponsor) olan küresel sermaye, bir çok ülkede Komünizmin denenmesini 

sağlamıştır. Komünizmin insani yönlerini benimseyenler, (Bütün insanların eşit 

olduğu, sınıfsız ve sınırsız bir dünya özlemi çekenler) aslında İslam’ı arayan 

insanlardır. Ancak Darvinizm’e inanan bir Komünistin İslam’a sıcak bakması mümkün 

değildir. Sonuçta (deneme yanılma yoluyla) İslam’ın doğruluğunu kabullenecekler ve 

diktatörlüğün eşitlik getiremeyeceğini anlayacaklardır.  

Ne var ki; Emperyalistlerin (sömürgecilerin) herhangi bir dini seçmek gibi bir niyetleri 

yoktur. Olmayacaktır da. Çünkü din, emperyalizmin panzehiridir. Hiçbir din 

sömürgeciliği onaylamaz. Bu nedenle Emperyalist güçler (sömürgeciler) dini tamamen 

yok etmeye ya da sapkınlaştırmaya çalışırlar. Onlar Batık kıta MU’nun öğretilerine 

inanırlar. 

 

 

HOLLYWOOD’DA BUDİZM RÜZGARI 
 

    Budizm konusunda dikkat çekmek istediğimiz nokta,  moda, müzik ve sinema gibi 

popüler kültür araçları ile Budizm’in Batı kültürüne nasıl empoze edildiğidir. 

Kullanılan strateji, dünya üzerinde empoze edilmek (dayatılmak) istenen bütün 

felsefeler (yaşam tarzları ve inanışlar) için geçerlidir.  
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Budizm’i dünya gündemine getiren en büyük neden, bu dinin Uzakdoğu’daki varlığı 

değil, Batı dünyasında yapılan propagandasıdır. Bu propagandanın başlangıcı 19. 

yüzyıldır. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise Budizm, “ilgi çekmek” ve “orijinal olmak” 

isteyen insanlar için bir moda haline gelmeye başlamıştır. Bu modanın başlangıcı 

1960’lardaki POP KÜLTÜRÜ’ne dayanır. Bu kültürün en belirgin özelliği “aykırı 

olmak”, “düzene karşı çıkmak” ve bu yolla ilgi toplamaktı.  

 
60’lı yılların Pop kültürünü belirleyen Beatles’ın sanatçılarından George Harrison (Budizm’e 

benzer bir Uzakdoğu inanışı olan) Hinduizm’i benimsediğini açıkladığında, Beatles 

hayranları da bu öğretiye özenmeye başlamışlardır. Ayrıca John Lennon “Evren Boyunca” 

adlı şarkısında Budistlerin kutsal saydığı ritimleri kullanmış ve  Budizm modası 60’lı ve 70’li 

yılların “hippi” gençliğini etkisi altına almıştır. Budist ezgiler, giysiler ve söylemler moda 

olmuştur. 

 

Uzakdoğu inanışlarının Batı kültürüne empoze edilmesinde, popüler kültürün en 

önemli mimarı olan Hollywood başı çekmektedir.  Hollywood’un Hıristiyan inancına 

ve ahlakına aykırı değerler savunduğu bilinen bir gerçektir. Din karşıtı teorilerin 

savunulmasında da Hollywood ön saflardadır. Örneğin; bilimsel içerikli filmlerin 

çoğunda, “evrim teorisi” (Darvinizm) izleyicilere güçlü biçimde empoze edilir. 

Hollywood filmlerinde İslam’ın kötülenmesi de belirgin olan bir başka stratejidir.  

    Ne gariptir ki Hıristiyanlık ve İslam gibi ilahi dinleri karalayan Hollywood, Budizm 

konusunda tam aksini yaparak Budizm’i, insancıl, barış dolu ve cazip bir din olarak 

sunmaktadır. Brat Pitt’in başrolünü oynadığı “Tibet’te Yedi Yıl” filmi ile Martin 

Scorcese’in yönettiği ve Budist başrahip “Dalai Lama”nın hayatını konu alan 

“KUNDUN” gibi filmiler, Budizm’in geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştır. (İslam ve 

Budizm-sh.145) 
     Budizm’in yaygınlaştırılması “Yeni Dünya Düzeni”nin (küreselleşmenin) bir 

ön çalışmasıdır. Budizm’le başlayan ısınma turları sonrasında, batık kıta 

“MU”nun dini olduğu iddia edilen MU dini, “DÜNYA DİNİ” olarak karşımıza 

çıkacaktır. Sembollere dayanan bir din olan MU DİNİ, Tibet rahiplerinin elinde 

bulunduğu söylenen “Naacal Tabletleri”ne dayanmaktadır. Sembolik şekillerle 

anlatılan dini öğretiler, Mu dinini anlatmaktadır. Küreselleşmecilerin 

(sömürgecilerin) ısrarla “DÜNYA DİNİ” yapmaya çalışacakları bu dinin en cazip 

tarafı sembolik şekillere dayanmasıdır. Semboller istenildiği gibi 

yorumlanabileceği için “Yeni Dünya Dini” de sömürgecilerin istediği gibi 

yorumlanacaktır. Tıpkı sembolik resimlerle dünyaya kabul ettirilen 

DARVİNİZM gibi.  

 

 

KOMÜNİZMİN İKTİDARLIK YÖNTEMİ ve PKK 

    PKK’nın Güneydoğu’da kullandığı gerilla yöntemleri, Vietnamlı (koyu Darvinist)  

gerilla lideri Ho Chi Minh’in kanlı yöntemleriyle aynıdır. PKK militanları, büyük bir 

özveriyle çalışan polis ve askerlerimizi katletmektedir. PKK’nın bütün yöntemleri 

komünist ideolog ve liderlerin tavsiyeleri doğrultusundadır. Bu liderlerden Lenin’in 

“terör talimatları” oldukça dikkat çekicidir.  

“Askerleri, polisleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar 

çıkarmak, devletin hazinelerinden paraları almak… Devrimci komünist güçler silahlı 

bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya 
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uçurarak, korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü 

teşkil etmek, iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır…” ( ‘Vladimir Lenin, Teorik 

ve Pratik Terör Hakkında’ – Homizuri G.P. – Moskova 2005) 

    Son zamanlardaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde PKK ve Kuzey Irak’taki 

Kürt oluşumu, zaman içerisinde Komünizmden sıyrılarak “Muhafazakâr” bir 

şekle dönüşecek gibi. 

CIA, BOP projesinin başarılı olması için “HİLAFET”in geri getirilmesini öneriyor. 

Bu da, ABD ve Avrupa tarafından kontrol altına alınamayan Müslümanların tek çatı 

altında toplanarak kontrollerinin kolaylaştırılmasının amaçlandığını gösteriyor. Eğer 

gelişmeler bu yönde olursa, tarikat faaliyetleri serbest bırakılacak ve Şeyhler önemli 

liderler haline gelecek demektir. 

Acaba düğmeye basıldı mı dedirtecek, 2003 tarihli bir yazı gözümüze çarpıyor. 

“ENCYCLOPEDIA OF MODERN ETHNIC CONFLICTS” ansiklopedisi’nin 

Irak’la ilgili bölümün yer aldığı, 155’inci sayfanın 5’inci paragrafında (İngilizce 

olarak) aynen şöyle yazıyor. “Şeyh Mahmut’un 1931’deki son defedilişiyle Molla 

Mustafa Barzani (baba Barzani) Irak’taki Kürt hareketinin lideri olarak çalışmaya 

başladı. Barzanilerin gücü aslında onların Nakşibendî Şeyhleri olarak dini 

otoritelerine dayanmaktadır.”   

 

HİLAFET GERİ Mİ GELİYOR ? 
 

    İddialara göre, Hilafet kurumu, Büyük Ortadoğu Projesi’nin devam ayaklarından 

biri. CIA, BOP projesinin başarılı olması için “HİLAFET”in geri getirilmesini 

öneriyor. CIA’nin hazırladığı ve kendi sitesinde yayınladığı raporun “Yeni Hilafet” 

başlığını taşıyan bölümünde, 2020 yılına kadar İslam dünyasının Hilafeti yeniden 

kuracağını ve BOP’un Hilafet kurumu olmadan kurulamayacağını iddia ediyor. 

 

Soner Yalçın’ın “Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı (Efendi-2)” adlı kitabında yer alan 

açıklamalar bu iddiaları doğruluyor.  

 Yazar Aytunç Altındal: Türkiye’ye uygun görülen Hilafet (Halifelik), 

Diyanet’in bir üst kurumu olacak ve İslam diniyle ilgili kararları bu kurum 

verecek. Patriğin ekümenik yapılma isteği de buna bağlı. Önce Patrik ekümenik 

olacak, sonra Hilafet kurulacak. (sh.328) 

 Mehmet Şevket Eygi: ABD ve Avrupalılar İslam dünyasını ehlileştirmek için 

Hilafeti yeniden kurmak istiyor. Sabetaycıların Diyanet işleri başkanı ve Halife 

adayları bile var. (sh. 329)  

 Aytunç Altındal, Şevket Eygi’nin iddiasına cevap veriyor.”Sabetaycıların 

Halife adayı vardı öldü. Yeni aday büyük tartışmalara yol açar;  bu yüzden isim 

zikretmek doğru olmaz.”  (03 Haziran 2004) 

 TBMM Hilafeti kaldırmamış, kendi sorumluluğu altına almıştır. (sh. 331) 

 ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, ABD Savunma Bakanı Donald 

Rumsfeld, Genelkurmay Başkanı Richard Myers, Irak Merkez Komutanı John 

Abizaid’in İslam dinine ilişkin demeçlerini dikkatli dinleyin; “köktendincilere 

karşı Müslümanları bir araya getirmenin tek yolunun Hilafet olduğunu” 

söylüyorlar. (sh. 330) 

 3 Mart 2006’da Hilafetin kaldırılışını protesto eden binlerce Endonezyalı, 

Hilafet isteğiyle yürüyüş yaptı. (sh. 330) 
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Acaba, Mehmet Şevket Eygi’nin dediği gibi Sabetaycıların ya da Masonların Diyanet işleri 

başkanı ve Halife adayları gerçekten var mı? Bu kurumlara haricilerin gelebilmesi mümkün 

mü? Galiba mümkün, Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Lutfi Doğan ve Süleyman Ateş’in 

Ermeni kökenli oldukları ortaya çıkmıştır. (Efendi II) 

 

 

 

PKK ve MOSSAD BAĞINA BİR ÖRNEK 
(Soner Yalçın’ın “Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı (Efendi-2)” adlı kitabından) 

 

    Emin Ali Bey, Mossad’la işbirliği içerisindeydi. Oğlu Kamuran Bedirhan da 

babasının izinden yürüdü. Karanlık ilişkileri hayli dikkat çekiciydi. Mossad’dan aylık 

50.000 Filistin lirası alıyordu. Klasik anlamda bir casus değildi. Ancak İsrail’in 

teklifiyle hassas siyasi işler yapıyordu ve Kürt mücadelesi için İsrail’den yardım 

alıyordu. Bedirhan, İsrail’in teklifiyle daha başka siyasi görevler de gerçekleştirmişti. 

(Şalom Nakdimon, Irak ve Orta doğuda Mossad, 2004, sh.18-19)    Kamuran Bedirhan, Mossad 

için çok önemli bir isimdi. İsrailliler kendisine, Avrupa’daki Kürt lobisi arasındaki 

ilişkiyi sağlayacak, radyo cihazlarının ve telsizlerin alımı için 20.000 dolar vermişti.  

 

 

PKK ve ERMENİ İTTİFAKI 

 

    “Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği” (ASİMD) Başkanı Yard. 

Doç. Dr. Savaş Eğilmez, Ermenilerin Türkiye’yi güçsüz bırakmak ve 

parçalayabilmek için terör örgütü PKK’yı destekleyerek büyük mali yardımlarda 

bulunduğunu bildirmiştir. Eğilmez, Ermeni terör örgütlerinin dünya 

kamuoyunun tepkileri üzerine 1980’li yıllarda taktik değiştirerek, PKK terör 

örgütüyle işbirliğine gittiklerinin bilindiğini belirtmiştir.  

Lübnan’daki Ermenilerin Türkiye ve Türklere karşı en radikal Ermeni toplumu 

olduğunu anlatan Eğilmez, Lübnan’daki Ermeni diasporasının (grubunun) PKK 

terör örgütüyle 1987 yılında yaptığı anlaşma maddelerini şöyle anlatmaktadır. 

 Türkiye’de güvenlik kuvvetlerine yönelik eylemlerde istihbaratı 

Ermeniler sağlayacak. 

 Türkiye parçalandıktan sonra ele geçirilen topraklar eşit olarak 

bölüşülecek. 

 Ermeniler, PKK terör örgütünün kamp masraflarının %75’ini 

karşılayacak. 

 Ermeniler PKK içerisinde eğitim faaliyetlerinde bulunacak ve PKK’ya 

her yıl için, eğitime katılan adam başına 5 bin dolar ödenecek. 

Ermenilerin küçük çaplı eylemlere katılmaları ve PKK terör örgütüyle eylemler 

yapmaları da karara bağlanmıştır. 

 

    Ermeni – PKK ilişkisiyle ilgili bir başka çarpıcı örnek ise 6–9 Ocak 1993 

tarihinde Beyrut’taki iki ayrı kilisede düzenlenen ve Lübnan Ermeni Ortodoks 

Başpiskoposu, Ermeni parti yetkilileri ile 150 gencin katıldığı toplantıdır. 

Toplantıda, Ermeni toplumunun gittikçe büyümekte ve ekonomik yönden 

güçlenmekte olduğunu anlatan Başpiskopos, geliştirilen propaganda faaliyetleri 
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sayesinde bütün dünyada (soykırım iddialarında) başarı sağladıklarını ifade 

etmiştir. 

Başpiskopos, konuşmasındaki “Ermenistan Devleti kurulmuştur ve her geçen 

gün topraklarını genişletmektedir. Türkiye’deki PKK faaliyetlerine verilen 

destek iyice arttırılmaktadır. Bu sayede Türk ekonomisi sıfır noktasına gelecek, 

ülke kaos ortamına sürüklenecek ve Türkiye bölünme sürecine girecektir. Bugün 

Türklerin elinde olan topraklar, yarın Ermenilerin olacaktır” ifadeleri 

Ermenilerin gerçek yüzünü ortaya koymaktadır. 

 

 

MEDYANIN GÜCÜ 

 
    Bütün ayrımcılıkları yapan, toplum ahlakını çökerten, çocuklarımızın beynini 

yıkayan, gençlerimizi asileştiren ve hepimizin evine kadar giren sinsi bir dostumuz 

var. Bu sinsi dost aynı zamanda (para karşılığı) başka devletlerle çalışan çok yönlü bir 

ajan. Bu ajanın adı TELEVİZYON. 

 Dizi filmlerle evli kadınların başka erkeklere de âşık olabileceğini ve arkadaşça 

bağlar kurmanın sakıncası olmadığını fısıldıyor. 

 Paparazzi programlarındaki lüks yaşamlarla etkilediği kadın ve çocukları evin 

reisinin üzerine gönderiyor. 

 Evin reisine, karısının ve çocuklarının lüks heveslerini karşılayabilmesi için, 

mafya dizileriyle yol  (!) gösteriyor. 

 Gençlere, “Babanız mafya ya da vurguncu olamadıysa üzülmeyin. Biz sizi 

şarkıcı-dansöz-manken yarışmalarıyla lüks hayatın içine çekeriz. ” diyor. 

 Sürekli kanlı haberler (kaza, intihar, kavga, vs.) yayınlayarak halkın moralini 

çökertiyor. 

 İnançsızları (Ateistleri) villalarda, inançlıları da kenar mahallelerde yaşıyor 

gösterip “Din karın doyurmuyor, aksine fakirleştiriyor” izlenimi veriyor. 

 Sihirli güçlerin sergilendiği çocuk dizileriyle, “yoktan var edenin” yalnızca 

Allah (c.c.) olmadığı (!), Hz. İsa (a.s.) gibi ilahi güçlere sahip insanların da 

“yoktan var edebileceğini” (!) vurguluyor.  

 İnsanları Depresyona sokup, “para gelsin de nereden gelirse gelsin”  dedirtecek 

kadar aciz hale getiriyor. 

 Camide işlenen cinayeti vurgulayarak, “Camiler teröre müsait yerlerdir buraları 

kapatmak lazım” dercesine kasıtlı programlar düzenleyerek gündemde tutuyor. 

Ancak; Kilisede işlenen cinayeti (öldürülen Papazı) es geçecek kadar da taraf 

tutuyor. 

 Ordu Komutanları’nın yaptığı konuşmaların sadece irtica ile ilgili bölümünü 

alıp (sanki camiye giden herkes irticacıymış ve bunu Paşalar söylüyormuş gibi) 

yayınlayarak, Halkı kendi Ordu’sundan soğutmaya çalışıyor. Bunu yaparken de 

Türk Ordusu’nun demokrasiyi ve barışı koruyabilmek için, PKK’ya bile ne 

kadar sabır gösterdiğinin üstünü örtüyor. 

 Tarafsız program yapmaya kalkan araştırmacı-gazetecileri ekranından 

dışlayarak, Medyayı tamamen sömürü sisteminin eline bırakıyor. Örneğin; 

Hulki Cevizoğlu, tarafsız program yapmaya başladığı ve doğruları söylemekten 

çekinmediği için ekranlardan uzaklaştırılmıştır. 
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Devlet çaresiz… Hangi parti başa gelirse gelsin bir şey değişmeyecek… Vatanı sömürü 

düzeninden kurtaracak olan bilinçli halktır. Evimizdeki ajanı dikkatli kullanalım. 

 
    Küresel sermaye, ekonomik olarak ele geçirdiği ülkelerde ilk olarak siyaseti kontrol 

altına almayı hedefler. Bunun alt yapısına da medyayı ele geçirmekle başlar. Medyayı 

ele geçirmek kolaydır. Çünkü sermayedarlar ülkedeki büyük işletmeleri ele 

geçirmişlerdir ve medyanın tek reklam kaynağı halini aldıkları için medya onların 

emirlerinden çıkamaz olur. Dünya medyasının büyük bölümü Yahudilerin elindedir. 

 

 

DÜNYA MEDYASI 
 

    Dünya Medyasının ve Sinema sektörünün büyük bir bölümü (neredeyse tamamı) 

Yahudilerin (Siyonist güçlerin) elindedir. Medya sayesinde toplumu istedikleri gibi 

yönlendirme şansına sahiptirler. İstedikleri ülkenin Ekonomisini ya da Siyasetini 

istedikleri yönde etkileyebilirler. Her hangi bir ülkede kriz çıkarmak onlar için çok 

kolaydır.  

Siyonist-Emperyalist sistemi desteklemeyen birisi, ne kadar başarılı olursa olsun hiçbir 

şekilde ünlüler arasına giremez. Medyatik olamaz. Ünlü olabilmek için, sömürgeci 

sistemi desteklemek, satın alınabilecek yapıda olmak ve fazla zeki olmamak gerekir.  

 

    ABD’deki büyük basın kuruluşları CFR ile bağlantılıdır. Ünlü Siyonist basın yayın 

organlarından New York Times'ın yayıncısı Arthur Heiys Shulzberger, Time'dan 

James Reston ve Bili Moyers, Time Dergisi'nin eski editörü Hadley Donovan, 

Washington Post yayıncısı Katherine Graham, CBS Başkanı William S.Paley ve 

NBV haber yapımcsı John Chancellar da CFR'lidir.  (People's Almanac, sf.87) 

Siyonistlerin en etkili propaganda aracı olan basın ve medyadan James Restin ve 

Thomas Wicker'de Bilderberglidir. Herald Tribüne Gazetesi sahibi Yahudi Arthur 

Shulzberger, Time ve Life dergilerinin sahibi Henry Luge, CFR toplantılarına 

katılanlar arasındadır. 

 

 

ALTI KÖŞELİ YILDIZLAR 
 

    Yahudi sermayedarlar, basın, sanayi, bankacılık, vs. tröstleri ele geçirdiği gibi 

“sinema dünyası”nı da ele geçirmiştir. Bu güne kadar Yahudileri karalayan bir film 

çevrilmemiştir. Çünkü; Universal, Paromount, United Artists, Worner Brothers, 

Metro Goldavyn-Mayer, Columbia, 20 th Centry Fox gibi dünya film pazarına 

hakim olan şirketlerin tamamı Yahudilerindir. 

Bütün dünyanın tanıdığı rejisör ve film yıldızlarının en ünlü olanları da Yahudi 

kökenlidir. Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Richard Burton, 

Marlon Barando, Jerry Lewis, Jane Fonda, Dany Kaye, Henry Fonda, Marilyn 

Monroe, Woody Allen, Omar Sharif, Dustin Hoffmann, Elisabeth Taylor, Sergey 

Eisenstein, Raquel Welch, Steven Spielberg, Yves Montand, Roman Polansky, 

Simone Signoret, Joseph Losey, Peter Sellters, Andrej Wajda, Tony Curtis, 

Richard Dreyfuss, Fred Astaire, Barbra Streisand ve daha niceleri…  

Bunların hepsi Yahudi’dir ve şöhretlerini yeteneklerinden çok Yahudi ırka mensup 

olmalarına borçludurlar. 
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KURTLAR VADİSİ ve POLAT ALEMDAR - Bilinç altı mesajlar 
 

    Araştırmalara göre gençlerin en çok özendiği (örnek aldığı) karakter, KURTLAR 

VADİSİ dizisindeki POLAT ALEMDAR tiplemesidir. Dizinin son bölümlerinde 

oynayan dünyaca ünlü artistler, bu dizinin maliyetinin astronomik rakamlara ulaştığını 

göstermektedir. Ancak, Türkiye’de böyle bir bütçeyle dizi yapabilecek yerli bir firma 

yoktur. Bu nedenle akla gelen ilk ihtimal diziye sponsor (destekçi) olanların dış 

kaynaklı olma ihtimalidir. Diziyi bu ihtimaller doğrultusunda izlediğimizde ilginç 

sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

 

Örneğin; 

 Polat Alemdar’ın (sembolik olarak) ölmesi, tabuta konularak gömülmesi ve 

tekrar hayata dönerek yeni görevler alması, MU KITASI kaynaklı NAACAL 

TABLETLERİ’nde anlatılan (üst düzey rahiplere yapılan) İNİSİYE TÖRENİ 

ile aynıdır. Bu tören sonrasında İnisiye edilen kişi Tanrısal özellikler 

kazanmaktadır. 

 Dizide canlandırılan İnisiye Töreni’nden sonra Tanrısal özellikler kazanan Polat 

Alemdar, Amerika’ya yaptığı ziyarette, kendisinin “Tanrının oğlu” olduğunu 

iddia eden kişiye “Benim böyle bir oğlum yok”  diyerek, İnisiye edildikten sonra 

Amerikalılardan daha üst rütbeye ulaştığını belirtmektedir. 

 Mu Dini’nin bilinen kaynağı Tibet’te bulunan Naacal Tabletleri’dir. 

Tabletlerdeki anlatımlar sembollere dayandığı için günümüzdeki anlatımları da 

sembollere dayanmaktadır. (Tıpkı Masonlarda olduğu gibi.). Dizinin birçok 

bölümünde de Polat Alemdar’ın, bürosunda asılı olan tablolarda anlatılan 

şeylerin sırlarını çözmeye çalıştığını görüyoruz. 

 Dizideki Baron’un sözünü tutmadığı için öldürülmesi, sorguya çekildiği gizemli 

mekan ve öldürülüş şekli de inisiye edildikten sonra örgütün sırlarını 

saklamayan ya da verilen görevi yerine getirmeyen “İnisiye Kardeşliği”ndeki 

cezayla aynı. 

 

    Mu dinini (Naacal Tabletleri Öğretilerini) savunanlar (Müslümanlık hariç) bütün 

dinlerin bu dinin devamı (kalıntıları) olduğunu iddia etmektedirler.  

“HACIVAT ve KARAĞÖZ” filminde vurgulanmak istenen “Bütün dinler ve 

ibadetler boş, Tanrıya sadece sevgiyle ulaşılır.” Felsefesi… Filmin sonunda yer alan 

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ’nin “insanı var eden sadece tanrının ışığıdır. Işık 

sönünce her şey biter” sözleri… Gönlünü Karagöze kaptıran ve Hıristiyan olduğunu 

saklayan bey kızının, Karagözün (Şamanist) annesinin mezarına giderek “tarih 

tekerrür etsin” yani “karagöz başka bir vücut bularak yeniden dünyaya gelsin” 

demesi… yine Mu öğretileriyle örtüşen öğretilerdir. Mu Dini’nin karakteristik 

özellikleri, Tapınak Şövalyelerinde, Masonlarda ve Yahova Şahitlerinde belirgin 

olarak görülmektedir.  

 

    Bu gibi gelişmeler göz önünde tutulduğunda, insanın aklına şu soru 

geliyor. ACABA DÜNYADA ORTAK BİR DİNİN ALT YAPISIMI 

HAZIRLANIYOR. 

 

 



40 

 

Urfa’daki Harran ovasından başlayarak Filistin’in El Halil kentine kadar uzanan “Hz. 

İbrahim’in Yolu” projesi ile yeni bir oyunun hazırlıkları yapılmaktadır. Bu projenin altyapısı 

olarak hazırlanan ve Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı gölün kenarında kurulması düşünülen 

“Dinler Bahçesi”nin temeli atıldı bile. Üç büyük dinin “Ortak Hac Yolu” olarak 

düşünülen bu yol, (şu anda bahsi geçmese de) yeni bir dinin (ORTAK DİN 

PROJESİNİN) habercisidir.  

 

 

MU DİNİ (NAACAL TABLETLERİ) ÖĞRETİLERİ 
 

Cihangir Gener’in yazdığı “Ezoterik – Batıni Doktrinler Tarihi” adlı kitapta “Mu Dini” 

( Naacal Tabletleri) öğretileri şöyle anlatılıyor. 

 İnsanlar dünyaya cansız varlıklar olarak gelirler ve ölüp tekrar dirilerek daha 

bilinçli bir şekilde yeni bir hayata başlarlar.  

 İlk canlılar tek hücrelidir, bilinçlendikçe hayvana ve daha sonra da insana 

dönüşürlerdir. Örneğin İnsanlar maymundan dönüşmüştür.  

 Kötü hayat süren insanlar öldükten sonra hayvan olarak dirilirler. İyi insanlar 

ise ölüp dirildikçe tanrısallaşmaya başlarlar ve “kâmil insan” olduklarında 

tanrısal güçlere kavuşurlar.  

 Cennet ve cehennem diye bir şey yoktur. İnsan Tanrıdır ama Tanrı insan 

değildir. 

 Tanrısal bilinç ancak kâmil insanda oluşacağı için bu insanları seçip yetiştirmek 

gerekir. 

 Bu kâmil insanları yetiştirmek için binlerce yıldan buyana çeşitli örgütler 

kurulmuş ve bir “sırlar sistemi” oluşturulmuştur.  

 Öğretinin kullandığı dil “semboller dili” olagelmiş ve binlerce sene korunarak 

uygarlıktan uygarlığa aktarılması mümkün olmuştur. 

 Sembollerin dili ile öğretisini inisiyelerine aktaran, hakkında bilgi edinilebilen 

en eski Kardeşlik Örgütü “Naacal Kardeşliği”dir.  

 
İNİSİYE : Aşama aşama kendini yetiştiren seçilmiş kişilerin örgüte (Naacal Kardeşliğine) 

kabulü  için yapılan tören. 

 

Naacal Kardeşliği örgütü, insanlığın ilk bilinen uygarlığı olan ve günümüzden 12.000 

yıl önce sulara gömülen “MU” kıtasında kurulmuş olan yönetici rahipler örgütüdür. 

İnisiye töreninde zorlu sınavı kazanan rahipler Din kurmak için ya da verilen görevleri 

yerine getirmek için ülkelerine gönderilirler.  

Musa (a.s.) Mısır rahipleri tarafından gönderilmiş bir inisiyedir. İsa (a.s.) da Tibet 

rahipleri tarafından yetiştirilip inisiye edilerek gönderilmiştir. “Haç” ve “gamalı haç” 

MU kökenli sembollerdir. 

 
Orfe, Eflatun, Pisagor, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana, Ahmet Yesevi, Ahi Evran, 

ve daha bir çok isim bu örgütün yetiştirdiği ya da öğretilere gönül vermiş kişiler arasında yer 

almaktadır. 

 

Süleyman mabedini inşa edenler (Masonlar) Mısır rahiplerinin kurduğu locaların 

devamıdır. Mısır’da yapılan ilk üç piramit (aslında kral mezarları değil) inisiye 

törenleri (ve sınavları) için hazırlanan tapınaklardır. 
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 İskenderiye okulunda yetişen inisiye edilmiş filozoflar “Hilafet” iddiaları sırasında 

(Müslüman gibi görünerek) Hz. Ali’nin yanında yer almışlar ve Ali yandaşları 

görünümü altında İslamiyet’e bambaşka bir boyut getirmişlerdir. 

Bektaşilik, evrenin tanrının sureti olduğunu, insanın da yeryüzünün tanrısı konumunda 

olduğunu kabul eder. (sh. 101- 2. paragraf) Bektaşilikte gizlilik esastır. Törenleri halka 

açık değildir. Gizli, özel ritüelleri vardır ve buradaki “Bektaşi sırrı” büyük bir özenle 

korunur. Tarikatın sembollerini ve pratiklerini ancak inisiye edilen Aleviler 

anlayabilir. 

 

 

MISIR PRAMİTLERİNDEKİ İNİSİYE TÖRENİ 
(Cihangir Gener’in yazdığı “Ezoterik – Batıni Doktrinler Tarihi” adlı kitabından) 

 
    “Mısır Ölüler Kitabı”nda anlatıldığına göre, inisiye edilmeyi isteyen rahip adayı, 

gözleri bağlanarak, önünde Osiris’in dişil ifadesi olan İsis’in yüzü örtülü bir heykelinin 

bulunduğu bir mabedin kapısına getiriliyordu. Burada adaya, İsis’in yüzünü şimdiye 

kadar hiçbir inisiye olmamışın göremediği belirtiliyor ve dönmesi için halen şansı 

olduğu söyleniyordu. Adaya, eğer bir zaaf sonucu ya da menfaat beklentisi ile 

geldiyse, bulacağı şeyin çıldırma ya da ölüm olacağı açıklanıyordu. Mabedin 

kapısında, biri kırmızı, diğeri siyah iki sütun vardı. Kırmızı sütun Osiris’in nuruna 

ulaşma şansını, siyah sütun ise ölümü simgelemekteydi.   

    Sınav akşamı aday, iki çırak rahip tarafından alınıyor ve bir dizi heykel ile bir 

mumya ve bir iskeletin yer aldığı loş bir koridordan geçirilerek duvardaki çok dar bir 

delikten içeri sokuluyordu. İçinden ancak bir kişinin sürünerek geçebileceği bu geçit 

Osiris tapınağının yani büyük piramidin giriş kapısıydı. Aday bu geçitten geçtikten 

sonra, tehlikelerle dolu ölümcül aşamaları da aşmayı başarırsa, dev heykellerin 

bulunduğu geniş bir salona ulaşırdı… Daha birçok sınavdan geçen aday, son sınavı da 

kazanırsa, 12 rahip tarafından alınarak başrahip ve görevliler kurulunun beklediği, 

Osiris mabedine götürülürdü. Yapılan törenden sonra “çırak rahip” olan aday, yıllarca 

eğitimden geçer… Başındaki rahip, çırağın hazır olduğuna karar verirse başrahip gelir 

ve çırağa, “hakikatin nuruna ulaşması için ölmesi ve yeniden doğması gerektiğini” 

söyler. Çırak, ölmeye hazır olduğunu söylerse, görevliler tarafından, içinde açık bir 

mezar bulunan “yeniden doğuş odası”na götürülürdü. Başrahip çırağı mermer 

mezarın içine sokar ve kapağını kapatırdı. Karanlık içerisinde kendisiyle baş 

başa kalan çırak, mezarda ne kadar kaldığını bir süre sonra algılayamaz hale 

gelirdi. Gerçekte sadece bir gece mezarda kalan çırağa bu süre çok daha 

uzunmuş gibi gelirdi. Çırak ancak sabaha karşı başının hemen üstünde küçük bir 

deliğin olduğunu fark ederdi. Bu delik öylesine ayarlanmıştı ki, sabah olunca 

Seher yıldızının ışığı tam bu deliğe vuruyor ve bu ışık, çırağa “tanrının varlığının 

ispatı (hakikatin nuru)” gibi görünüyordu.  
Burada anlatılan mezara girme ve tekrar dirilerek rahipler tarafından yeni bir hayata 

götürülme töreni, “Kurtlar Vadisi” dizisinde (bilinçli olarak ya da tesadüfen) yer 

almıştı. 
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Hz. İBRAHİM’İN YOLU (ORTAK DİNLER HAC YOLU PROJESİ) 

 

    Dinler Bahçesi, Dinler arası diyalog gibi ılımlı İslam’ı hedefleyen projelerden bir 

yenisi daha yürürlüğe sokuluyor. İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudiliği “Ortak Hac” 

fikrinde buluşturulacak “İbrahim’in Yolu” projesi, şimdiye kadar yapılan 300 bin 

dolarlık harcama ve 3 yıllık hazırlık çalışmalarının ardından 2007’de başlatılıyor. 

ABD’nin etkin Yahudi sermayedarlarından Rockefeller Grubu Vakfı’nın açık destek 

verdiği proje, Hz. İbrahim’in doğduğu Harran’dan başlayıp Suriye, Ürdün ve İsrail’in 

ardından Hz. İbrahim’in türbesinin bulunduğu Filistin’in El Halil kentine kadar uzanan 

1100 kilometrelik bir yürüyüş yolu inşa edilmesini öngörüyor. İnanç kültürü projesi 

olarak kamuoyuna sunulan projenin arkasında özellikle Yahudi sermayesi ve Yahudi 

sivil toplum kuruluşlarının bulunması, birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. 

“Toprak alımı”, İsrail’in Arz-ı Mevud hedefleri arasında yer almaktadır. Yahudilerin 

gizli ve sahte isimlerle toprak aldığı söylentilerinin dolaştığı Şanlıurfa’da şimdi de 

gizemli bir projenin çalışmaları yürütülüyor. Projenin arkasında ise resmi olarak 

Harvard Üniversitesi gösteriliyor. Üniversite bünyesinde oluşturulan “Küresel 

Müzakere Birimi”nin geliştirdiği ileri sürülen proje, Ortadoğu’daki savaşa, dini ve 

kültürel çatışmalara karşı barışı desteklemek için (sözde) katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Projenin hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin turizm gelirinin ciddi bir şekilde artacağı 

savunuluyor.  

Projeye göre, ilk vahyin geldiği Harran’dan yola çıkacak insanlar; cami, sinagog 

ve kiliseleri ziyaret edecek. Yol güzergâhındaki Suriye’nin, Şam’da bulunan 

Ummayad Camii ve Kudüs’teki El Aksa Camii’nin ardından El Halil’de bulunan 

Hz. İbrahim ve Sare’nin türbesinde sona erecek. Projenin ileriki aşamasında 

Irak’taki “UR” ve Mısır’daki “El-kharijah” da yol güzergahına dahil edilecek. 

Ziyaret edilecek yerler arasında Camii ve türbelerin adlarının geçmesi oldukça 

dikkat çekici bulunuyor. Yolcuların, “İbrahim Yolu”nun bazı bölümlerini ya da 

tamamını haritaların veya yol boyunca görülen işaretlerin rehberliğinde 

yürümesi hedefleniyor.  
(Milli Gazete-16 Kasım 2006)  
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IMF 

( ULUSLAR ARASI PARA FONU ) 

 
     IMF, 1944 yılında, doların dünya kur birimi haline gelmesi üzerine bir “garantör 

kuruluş” olarak, Amerika’nın Bretton Woods kasabasında kuruldu. Uluslar arası 

parasal işbirliğini geliştirmeyi, mali istikrarı sağlamayı ve uluslar arası ticareti 

yaygınlaştırmayı amaçlayan IMF’nin merkezi Washington (ABD)dir.  

1973 yılında patlak veren petrol bunalımı sonucunda, birçok ülkenin ödemeler 

dengesindeki açıkları astronomik boyutlara ulaştı. Güçlü sermayeye sahip ülkeler 

tarafından finanse edilen IMF giderek kabul gören bir kurum haline geldi ve kesenin 

ağzını açmaya başladı. Nasıl olsa verilen yardımlar faizleriyle birlikte fazlasıyla geri 

alınacaktı. Borçlarını ödeyemez hale gelen hükümetler, çok ağır koşullar altında IMF 

tarafından verilen kredilerin, uluslar arası bir garanti belgesi niteliğini taşıdığını artık 

anlamaya başlamışlardı. Çoğu kez, utanç verici koşulları kabul etme şartıyla alınan 

kredilerin boyutları, son zamanlarda önemli ölçüde artmaya başladı. 

IMF’nin kredi borçlarıyla boğduğu ve sistemin diğer kollarıyla kıskaca aldığı 

ülkelerden hiç biri iflah olmadı. 
 1978 yılında Portekiz’de, o zamanki başbakan Mario Soares, IMF’nin son derece ağır 

koşullarına boyun eğmek zorunda kalınca, Fransız ekonomi dergisi L’EXPANSION 

“Lizbon’daki yeni hükümet IMF” şeklinde başlık atmıştır. Lizbon Hükümeti bu 

şekildeki aşağılamalara boyun eğerek ihtiyacı olan 750 milyon dolarlık krediye 

kavuşabilmiştir. (Hürriyet 1980 Ansiklopedik Yıllığı sh.125) 

 Kredi alan ülkelere sunulan IMF reçetelerinin, o ülkenin ekonomisini tamamen 

çıkmaza soktuğu ve yoksul kesimi çok zor şartlarda yaşamaya zorladığı acı bir 

gerçektir. Bunu 1978 yılında IMF’nin koşullarını (baskı ile) kabul ettirdiği Güney 

Amerika ülkesi PERU’da izlemek mümkün. Peru Devlet Başkanı General Morales 

Bermudez, IMF’nin koşullarını kabul ettikten sonra, ülkede (bir buçuk yıl boyunca) 

saptanan ekonomik programa (reçeteye) uymaya çalıştı. IMF’nin destek kredisini 

alabilmek için, devlet kuruluşlarındaki on binlerce kişiyi işten çıkarmak zorunda 

kaldı... IMF ayrıca, Devlet bütçesindeki açığı azaltmak amacıyla, kamu kuruluşlarının 

özel sektöre devredilmesini de şart koşmuştu. Oysa Peru, özel sektörün sorunlarına 

tek başına çözüm bulabilecek bir ülke değildi… Nihayet Peru’da IMF’nin isteği 

üzerine hükümet süt, ekmek ve yemeklik yağ üzerindeki devlet desteğini kaldırdı ve 

benzin fiyatlarını %64 arttırıp toplu taşıma ücretlerine de zam yaptı... Devlet ve 

sanayici yıpranırken alt tabaka tamamen sefalete sürüklenmeye başladı…  (Hürriyet 

1980 Ansiklopedik Yıllığı sh.126) 
 

IMF, bu güne kadar hangi ülkeye yardım eli uzattıysa o ülkenin ekonomisi tamamen 

çökmüştür. Bu nedenle IMF’ye küresel sermayedarlara hizmet eden “Uluslararası 

Tefecilik ve Tahsilat Merkezi” diyebiliriz. Bu sistem sayesinde küresel sermaye sahibi 

şahısların elini atmadığı devlet ve karıştırmadığı banka kasası kalmamıştır. 

 

Amerika’nın “Merkez Bankası” yoktur. ABD Hükümeti (FEDERAL REZERVE gibi) 

özel bankalardan ve uluslar arası bankerlerden borç alır. Acaba devlete ait merkez 

bankası olan kaç ülke vardır..? 

 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana “TÜRK LİRASI”nın üzerinde “Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası” yazmaktadır. “Cumhuriyeti “  yazması gerekmez mi? Yoksa, “Merkez 

Bankası” özel bir banka da bizim mi haberimiz yok..?  
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AVRUPA MERKEZ BANKALARI  
 

     İngiltere Bankası, Fransa Bankası ve Almanya Bankası zannedildiğinin aksine o 

hükümetlerin özel mülkiyeti değil, devlet başkanları tarafından ödünç verilen kişisel 

kuruluşlardır. 

 Küresel sermayedarların hizmetçilerinden, İngiltere Midland Bankası'nın genel 

başkanı Reginald McKenna, şöyle söylemektedir: "Paraları ve kredileri 

çıkaranlar ve dağıtanlar, hükümetlerin tedbirlerini yönlendirmekte ve halkların 

kaderlerini ellerinde tutmaktalar". 

 London Financia Times tarafından 26.09.1912 tarihinde son derece dikkat 

çekici bir örnek sunuldu: "Beş büyük bankanın başında bulunan yarım düzine 

adam, kısa vadeli hazine bonolarını yenilemedikleri takdirde bütün hükümetin 

finansman yapısı çökebilir". 

  

Bu konuda Prof. Quigley şöyle diyor: "Dünyanın Merkez Bankalarının başında 

bulunanların, dünya finansının asıl güç (karar) sahipleri olduğuna inanmamak 

gerekir. Aslında kendilerini bu konuma getirenler, hakim Juvesment-Bankaların 

teknisyenleri ve ajanları olup, onlar tarafından her an görevden alınabilirler. 

Dünyadaki asıl malî güç, birleşmemiş olan şahsî bankaların kulisi arkasında 

kalan, (uluslararası veya büyük bankerler diye isimlendirilen)Juvestment 

bankerlerin elinde bulunuyor. Bu, merkez bankaların ajanlarından çok özel, 

güç sahibi ve gizli olan uluslararası iş birliği ve ulusal hâkimiyeti içeren bir 

sistem kurdu.... " (Quingley, Tragedy and Hope. sayfa 326-327). 

 
Prof. Quigley, İngiltere ve Fransa bankalarının sahibi olan uluslararası bankerlerin, bankalar 

kamulaştırılsa bile güçlerini koruyabileceklerini, yani bu insanların bankalardan çok daha 

zengin olduklarını söylüyor. 

 
 

 

TÜRKİYE ve MİLLİ BANKACILIK  
 

    Körfez saldırısı sonrası, Arap Sermayedarlar (tepki olarak) Avrupa ve ABD 

bankalarındaki milyarlarca dolar sıcak paralarını çekmeye karar verdiler. Bu 

paranın gelebileceği en güvenilir yer ise Türkiye idi. Emperyalistlerin 

ekonomisi kötü bir şekilde sarsılacaktı. Bunun üzerine, Türkiye’deki bankalar 

(kasıtlı olarak) batırılmaya başlandı. Türk bankaları güvensiz hale getirildi. 

Böylece, Araplara ait milyarlarca doların yer değiştirmesi önlenmiş, Türk 

bankaları güvenilirliğini kaybetmiş ve (ileride) küresel emperyalistler 

tarafından satın alınacak kıvama getirilmiştir. 

IMF birkaç dönemdir (Hükümetler kurulur kurulmaz), bankacılıkla ilgili 

çıkarılmasını istediği yasaları, bir ön şart olarak ortaya koymaktadır. Son beş 

yıldır IMF ve Dünya Bankası’nın istekleri arasında en çok bankacılık konusu 

yer almıştır. Bu baskılar sonucunda bankaların yabancılara satışı başlamıştır. 

Özellikle Milli nitelikteki bankalar ilk sıralarda yer almaktadır.  
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 2001 yılında yaşanan krizin ardından Yabancılara satılan ilk milli banka 

Demirbank oldu. Demirbank İngiliz HSBC’ye satıldı. İngiliz Financial 

Times Gazetesi bu satışı “bir kilometre taşı” olarak değerlendirdi. 

 Sitebank Yunan Novabank’a satıldı. 

 Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın % 50 hissesi Fransız BNP Paribas’a 

satıldı. 

 Dışbank’ın % 89’u Avrupalı Fortis Bank’a satıldı. 

 İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Yunan EFG Eurobank’a satıldı. 

 Garanti Bankası’nın % 25’i GE Consumer Finance’a satıldı. 

 Cbank’ın % 58’i İsrail’in en büyük bankası olan Bank Hapoalim’e 

satıldı. 

 Finansbank’ın çoğunluk hissesi Ortodoks Kilisesinin büyük ortak 

olduğu Yunan Ulusal Bankası (NBG)’na satıldı. 

 Tekfenbank’ın % 70 hissesi Yunan EFG Eurobank’a satıldı. 

 Denizbank’ın % 75 hissesi Dexia’ya satıldı. 

 Şekerbank’ın % 34’ü Kazakbank’a satıldı. 

 MNG Bank’ın % 91’i Lubnanlı Bank Med’e satıldı. 

 Akbank’ın % 20 hissesi Citigrup’a satıldı. New York Times Gazetesi, 

anlaşılırsa Citigrup’un Akbank’ın tümünü alabileceğine dikkat çekti. 

 Pamukbank, Yapı Kredi Bankası ile birleştirilerek Koç Bank’a satıldı. 

 1913’te kurulan Türk Ticaret Bankası (Türkbank) tasfiye edildi. 

 Emlak Bankası, Ziraat Bankası ile birleştirildi. 

 Yunanistan’ın üçüncü büyük bankası Alpha Bank Türkiye’ye girme 

hazırlığı yapıyor. 
 

Satışların altında yatan en büyük etken Arap sermayedarların sıcak paralarının 

Türkiye’ye gelme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak, aynı zamanda Türk 

ekonomisini tamamen dışa bağımlı hale getirmektir. 
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CFR 

COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS 

(DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ) 
 

 CFR’nin oluşumuyla ilgili ilk kararın, Birinci Dünya Savaşı sonrasında 

toplanan “Versailles Barış Konferansı”nda alındığı söylenir. CFR, 21 

Temmuz 1921 yılında New York’ta, Yahudi kökenli olan Walter 

Lippmann önderliğinde, (Yahudilerin) dünya politikasını kendi 

kontrolleri altında tutması amacıyla kurulmuştur. (Lectures Françaises, sayı 

214, sf.31-34). CFR Şu anki başkanlığını David Rockefeller yapmaktadır. 

Konsey birçok ünlü politik lideri, fikir adamını ve sanayiciyi bir araya 

getirmektedir. 

 Gurup düzenli seminerlerden ve haftalık toplantılardan ayrı, yemekler 

verip Yahudi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirir. Bu gizli 

yemeklere konuk olarak katılanların başında, Küba'dan Fidel Castro, 

İngiltere'den Edward Heath, İsrail'den eski Savunma Bakanı Moshe 

Dayan ve Almanya'dan Sosyal Demokrat Lider Yahudi Willy Brandt 

gelir. (Lectures Françaises, sf.86) 

 Bu kuruluşun bütün maddi giderleri J.P.Morgan & Co, Carnegie Vakfı, 

Rockefeller ailesi ve öteki Wall Street bankerleri tarafından karşılanır. 

Bu çevrelerin yoğun destekleriyle kuruluşundan çok kısa bir süre sonra 

dış politikada etkin rol oynamaya başlamıştır. 

 Washington'daki Dışişleri Bakanlığı göstermelik bir kurumdur. 

Amerika'nın gerçek "Dışişleri Bakanlığı" CFR'dir. 

 ABD'nin 6 başkanının dışişleri danışmanlığını ve CFR başkanlığını 

yapan John Mcloy bu konuyu şöyle ifade etmiştir : "Yeni bir isme 

ihtiyacımız olduğunda CFR üyelerine bir göz atmamız ve New York'u 

aramamız yeterliydi." (People's almanac, sf.87) 

 CFR, son 50 yılın Dışişleri Bakanlığı için eğitim ve çıkış yeri olmuştur. 

John Foster Dulles'le başlayan tüm Dışişleri Bakanları (sadece biri 

hariç) CFR üyesiydi. Bu bakanlar, Dean Rusk, Cyrus Vance, Edmund 

Muskie, Henry Kissenger, George Schultz ve Alexander Haig'tir. 

 CFR, II. DÜNYA SAVAŞI'NIN DA PERDE ARKASINDAYDI 

İkinci Dünya Savaşı'nda yüz binlerce insanın ölümüne yol açan atom 

bombası da Amerikan Siyonist Lobisi tarafından planlanmıştı. 

"Konsey II. Dünya Savaşı sırasında 118.000 kişinin ölümüne neden 

olan Atom Bombası'nın kullanımı konusunda kilit rolü oynadı. 1945 

yılında bomba hakkında kararları alan komite CFR üyelerinden 

oluşmaktaydı. Ayrıca konsey II. Dünya Savaşı sonrası da yönetici bir 

güce sahipti." (People's Almanac, Sf.86) 

 II. Dünya Savaşı döneminde, Manhattan Projesi kod adıyla Siyonist 

bilim adamları tarafından yapılan Atom Bombası, ABD Başkanı 

Yahudi Harry Solomon Truman'ın emriyle Japonya'ya atılmıştır. 
(Masonluk ve Kapitalizm, sf. 495 - 496) 

 CIA, CFR’nin kontrolündedir. CIA'yı kuran ve kırk yıl süreyle CFR 

direktörü olan Ailen Dulles, Richard Helms, William Colb, George 
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Bush ve Masan V Villiam Casey de dahil olmak üzere bütün CIA 

başkanları CFR Üyesidir. (People's almanac, sf 87) 

 Siyonistler tarafından kurulan ve dünyanın siyasi ve ekonomik 

politikalarını yönlendiren CIA'nın kilit noktalarında Siyonistler veya 

Masonlar bulunmaktadır, İsrail ve MOSSAD ile sıkı ilişkiler içerisinde 

bulunan CIA, dünyada kargaşa ve ihtilaller çıkararak, Siyonist çıkarlara 

hizmet vermektedir. CIA'nın hemen hemen bütün başkanları da CFR 

teşkilatına üyedirler. "CIA başkanlarından John Coleman ve W. 

Donovan CFR teşkilatının üyesi olup, kurulmasında oldukça etkin bir 

rol almışlardır. (People's Almanac, sh.87)" 

 
 

CFR - AHMEDİNECAD TOPLANTISI 

 

    Geçtiğimiz günlerde BM toplantısı nedeniyle ABD’ye giden İran Cumhurbaşkanı 

Ahmedinecad, CFR tarafından konuşmaya davet ediliyor. Ahmedinecad bu daveti reddediyor 

ve “illa konuşmak istiyorsanız otelime gelin” diyor. CFR, “Gidelim” diyenlerle 

“Gitmeyelim” diyenler arasında (belki de tarihinde ilk kez) ikiye bölünüyor. Sonunda 

“Gidelim” diyen 19 CFR üyesi Ahmedinecad’ın oteline geliyor. Ahmedinecad salona tek 

başına iniyor ve hiç kimsenin elini sıkmadan oturuyor.  

CFR üyeleri başlıyor soru sormaya. Ama Ahmedinecad cevap vermek yerine her soruya 

soruyla karşılık veriyor. CFR üyeleri İsrail’i soruyor, Ahmedinecad Filistin’i… CFR üyeleri 

İran’ın nükleer programını soruyor, Ahmedinecad ABD’nin sahip olduğu nükleer silahları… 

Sorular bir süre bu şekilde devam diyor… 

Ahmedinecad ayağa kalkarak son sorusunu “Acaba içinizde gerçekten bağımsız tek bir 

kişi var mı?” diye soruyor ve cevabı beklemeden salondan çıkıp gidiyor.  (Milli Gazete 7 

Ekim 2006) 

Bu bilgiler bizzat toplantıya katılan ve kendisi de CFR üyesi olan, (New York Times yazarı) 

David E. Senger’in makalesinde yer aldı. Ancak bu buluşma bizim medyamızda (orta 

sayfalarda küçük haber olarak) “Ahmedinecad CFR üyelerinin soruları karşısında sıkıştı” 

şeklinde yer aldı.   
 

 

 

BİLDERBEG 
( CFR’nin Avrupa Uzantısı ) 

 

    Bilderberg, 1954 Mayıs'ında Hollanda'nın Osterbeek kentindeki Bilderberg 

Oteli'nde toplanan bir grup Yahudi tarafından kuruldu. Grubu tasarlayıp 

oluşturan asıl kurucu İsveç Farmasonluğu’nda üstad-ı azam Yahudi din adamı 

Joseph Retinger'dır. Bu gizli grubun finansmanının önemli bir kısmının 

Amerika'daki Yahudi Rockefeller Vakfı ve ünlü Yahudi banker Roths-child 

ailesi tarafından karşılandığı bilinmektedir. Bilderberg çok uluslu hükümet 

gibidir. Bilderberg birçok kaynakta "Dünya'nın Efendileri" şeklinde tanımlanır. 

Bilderberg Grubunun geçmişine ilişkin tek bir kaynak bulma imkânı yoktur. 

Başvuru kaynaklarında kurulduğu yer, tarih ve toplantılara katılan bazı önemli 

şahısların isminin dışında bir bilgi bulmak mümkün değildir. Kurulduğundan bu 

yana toplantılarının tamamı basından ve kamuoyundan gizli yapılmış, burada 

konuşulanlar hakkında hiç kimse bilgi sahibi olamamıştır.  
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Bu toplantılara katılanlar burada konuşulanları ne pahasına olursa olsun 

bildirmeyeceklerine yemin ederler. Ünlü bir Türk siyaset adamının dediği 

"görevimden istifa etmemi isteseler bile burada konuşulanları kimseye 

söylemem" sözü bu gizliliği ortaya koymaktadır. 

    Örgüt ; kara para, siyaset, gizli örgütler ve iş dünyasının ünlülerini bir araya 

getirir. Her yıl üç gün toplanır. Toplantılar sırasında konuların gizli kalacağına 

söz verilir. Görüşmelerden sonra yalnızca katılanlara özel bir rapor dağıtılır. Bu 

örgütle ilgili en detaylı bilgi İspanyol İstihbarat Örgütü'nün üst düzey yöneticisi 

Luis Gonzales Mata'nın kitabıdır. "Dünyanın Gerçek Efendileri" isimli kitap 

1975 yılında Paris'te Bernard Grassed Yayınevi tarafından yayınlanmış fakat 

piyasadan toptan satın alınmış ve okuyucuya ulaşması engellenmiştir. 

Gizli bir masonik teşkilat olan Bilderberg'in en belirgin özelliği, devletlerin kilit 

noktalarında görev yapan üst düzey Masonları bünyesinde toplamış olmasıdır. 

Bilderberg, “Gizli Dünya Yönetimi”ni kurabilmek amacıyla ihtilaller 

düzenlemek, devletler kurmak veya yıkmak gibi çok önemli roller üstlenmiştir. 

 

 İrlanda'nın Dublin şehrinde çıkan "Newa Nation" isimli dergi, Ocak 1964 

tarihli sayısında Bilderberg Grubu hakkında şu bilgileri vermektedir:    

"Bir Dünya Devlet'i (Yeni Dünya Düzeni) kurmak için Bilderberg 

teşkilatı, B'nai B'rith tarikatı ve diğer gizli Siyonist teşkilatları ile gayet 

sıkı işbirliği yapmaktadır." 

 Amerikan eski Başkanlarından Yahudi Eisenhower, Bilderberg'in 

üzerindeki etkisini şu şekilde açıklamaktadır: "Bilderberg toplantıları 

beni oldukça aydınlattı, resmi kanalların dışında da bakış açıları 

edindim." (Peeople's almanac, sf.81) 

 Siyonizmin en büyük amacı olan Yahudi egemenliğinde birleşmiş bir 

dünyanın ilk basamağı “Ortak Pazar”ı ortaya çıkaran Roma Antlaşması 

da Bilderberg toplantılarında kararlaştırıldı. (A.g.e, sf. 81) 

 
 

    Bilderberg'in en önemli faaliyeti “Trilateral Komisyon”u kurmasıdır. Hatta bu 

"Bilderberg'in Çocuğu" olarak da bilinir. Amerikan finansör ünlü Yahudi Rockefeller, Kuzey 

Amerika, Avrupa ve Japonya'yı kapsayan özel kişilerden oluşan etkili bir ekonomik grubun 

kurulması konusunu ilk olarak Bilderberg toplantısında ortaya attı. 

Grup, en ünlü ve güçlü isimleri üye olarak seçmektedir. Fransa eski Başkanı Mason Valery 

Giscard d'Estaing, Amerikan'nın eski başkanı Yahudi Gerald Ford toplantıların daimi 

üyesiydi. Yahudi çıkarlarına ters düştüğü için bir suikastla öldürülen Başkan Kennedy'nin 

yönetim kadrosu da Bilderberglilerle doluydu. Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Devlet Bakanı 

George Ball ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mc George Bundy Bilderberg üyesi idi. 

"Yahudi David Rockefeller (Bilderberg Toplantılarına) her yıl, Amerikan Yahudi 

Finansman kuruluşlarından First National Bank, Morgan Guaranty Trust Co., Ford Motor 

Co., Du pont, Standart Oil gibi şirketlerin endüstriyel liderlerini ve Fransız finansör Yahudi 

Baron Edmond de Rothschild ile Fiat Başkanı Giovanni Ağnelli'yi davet etmeyi garanti 

etmişti. Dünya Bankası genel direktörü Robert Mc Namara toplantılara düzenli olarak 

katılmıştır."  

(26 Nisan 1975, Hürriyet.) 
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TRILATERAL KOMİSYONU 

( Bilderberg'in yan kolu ) 
 

    Amerika, Japonya ve Batı Avrupa'nın fikir adamları, politikacıları ve 300 

kadar önde gelen işadamı bir araya gelerek Trilateral Grubu’nu oluşturmuştur. 

Bu Masonik komisyon (grup) dünyadaki politik ve ekonomik tekeli geliştirmek 

için kurulmuş özel bir komitedir. 
 

"Bu komisyon Siyonist banka finansörü olan David Rockefeller'in fikridir. 1972 

yılındaki bir Bilderberg toplantısından sonra Rockefeller, komisyona üye olarak 

uluslararası Mason finansörleri, üst düzey politikacıları ve ünlü Siyonistleri bir 

araya getirmeye başladı. Komisyonun kurulmasında kendisine en büyük desteği 

yine bir Siyonist olan Zbigniew Brezinski vermiştir."  
(L'ONU et le Gouvemement Mondial, Lectures Françaises, sayı 235, sh.7) 

 

Trilateral ilk olarak Kasım 1973'te Tokya'da toplandı. Bilderberg'in yan kolu 

olan Trilateral'in en büyük amacı, kontrolündeki ekonomik ve siyasi gücü 

kullanarak, dünya ekonomik ve siyasi politikalarına hakim olmaktır. 

Trilateral'in, New York, Paris ve Tokyo'da merkezleri bulunmaktadır. 

Toplantılar (sırayla üç bölgede) senede bir kere, gizli olarak yapılmaktadır.  

 

 
1980 başkanlık seçimlerinde Trilateral Komisyonu olay yarattı. Bağımsız aday John 

Anderson ve Cumhuriyetçi aday George Bush Trilateral'in üyeleri oldukları için eleştirildiler.  

 

 

Trilateral komisyonu, ekonomik gücünü Siyonistlerin dünya hâkimiyetini elde 

etmesi için kullanır. Komisyonun etkisinin en açık olduğu dönem Carter 

dönemidir. Çünkü Başkan Carter 1973'te Trilateral grubun asli üyesi olmuştur. 

Carter'ın kendi kampanya şefi şöyle demiştir: "Siyonist David Rockefeller ve 

Siyonist Zbigniew, Siyonist başkan adayı Carter'ın üzerinde çalışabilecekleri 

ideal politikacı olduğu konusunda anlaşmışlardı." (Peopie's Almanac, sh.90) 

 

 
Carter 25'ten fazla üst dereceli resmi makamı Trilateral'in Mason üyeleri ile doldurmuştur. 

Komisyon yine Siyonist ve Mason kontrolünde olan IMF ve Dünya Bankası'na kaynak 

oluşturup güçlendirmiştir. Petrol krizi taktiğini kullanarak borç almaya zorlanan az gelişmiş 

ülkeleri (geriye ödeyemeyeceklerini bildikleri halde) borçlandırarak kendilerine bağımlı hale 

getirmişlerdir. "Özellikle Rockefeller'in bankası “Chase Manhattan Bank” toplam 52 milyar 

dolar borç verdi. (A.g.e. sh.93) 
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B'NAİ B'RİTH 

 

   Amacı: Siyonizm'in dünya çapındaki çıkarlarını gözetmek ve Siyonizmin 

hedefi olan "Dünya Hakimiyeti"ni sağlamaktır. Bu teşkilat bugünkü Birleşmiş 

Milletler'in beynini teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bütün kilit 

noktalarındaki üyeleri vasıtasıyla uluslararası kararları istediği şekilde 

yönlendirmektedirler. B'NAÎ B'RÎTH, Masonluk ve Bilderberg gibi geniş 

Siyonist teşkilatlardan birisidir. 

B'NAÎ B'RlTH kendisine bağlı "ALEPH ZADİK ALEPH" adlı teşkilat 

vasıtasıyla bütün dünyadaki 13-21 yaş gruplarına mensup gençlere SİYONİZM 

DÜŞÜNCESİ'ni aşılamak üzere geniş faaliyette bulunmaktadır. 

Türkiye'de B'NAİ B'RİTH' in ayağı : “FAKİRLERİ KORUMA DERNEĞİ” dir. 
(GDD ) 

 

 

BM 

( BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ) 

 

    Birleşmiş Milletler (BM), 25 Nisan 1945'de San Francisco'da (ABD) toplanan 

BM Uluslararası Örgütlenme Konferansı (San Francisco Konferansı) sonucunda, 

aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 51 ülke tarafından 26 Haziran 1945'de 

imzalandı ve 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi.  

BM’nin Genel Merkezi New York’tadır. Avrupa’daki diğer merkezi ise 

Cenevre’de bulunmaktadır. BM’nin karar aşamasındaki en önemli organı 

“Güvenlik Konseyi”dir. 

BM GÜVENLİK KONSEYİ; 5 tanesi sürekli (daimi) olmak üzere, toplam 15 

üye ülkeden oluşur. Diğer 10 ülke iki yıl için genel kurulca seçilir. Sürekli 

(daimi) üyeler Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD’dir.  

Bu ülkeleri temsil eden ve “Veto Hakkı” bulunan beş daimi üyenin taraflı 

kararlar alması BM’nin güvenilirliğini kötü yönde etkilemiştir. Güvenlik 

Kurulu’nun bazı kararları anında alması, bazı durumlarda da sessiz kalarak 

kararı geciktirmesi, taraf tuttuğunu ya da daha yukarılardan emir beklediğini 

göstermektedir. 

Ayrıca BM’nin “Uluslararası Adalet Divanı Statüsü” vardır ve bu statü BM 

Antlaşması'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Dilediğini cezalandırır, dilediğini 

affeder. 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E BAĞLI KURULUŞLAR 
 

ULUSLAR ARASI PARA FONU ( IMF ) 

Uluslar arası parasal işbirliğini geliştirmeyi, mali istikrarı sağlamayı ve Uluslar arası 

ticareti yaygınlaştırmayı amaçlar. Merkezi Washington (ABD) dir. 

 
DÜNYA BANKASI  ( ULUSLAR ARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI / IBRD ) 

Gelişme yolundaki ülkelere ekonomik kalkınma projeleri için kredi ve teknik yardım 

sağlar; projelerin başka kaynaklardan finansmanı için yardımcı olur. Merkezi 

Washington (ABD) dir. 

 

ULUSLAR ARASI KALKINMA BİRLİĞİ ( IDA ) 
Dünya Bankası’nın bir yan kuruluşu olan bu birlik,  özellikle fakir üye ülkelere 

kalkınma projeleri için fon sağlamaya çalışır. Merkezi Washington (ABD) dir. 

 

ULUSLAR ARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI ( IAEA ) 
Atom enerjisinin barışçı amaçlarla ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya 

çalışır. Merkezi Viyana (Avusturya) dır. 

 

ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ( ILO ) 

Amacı; üretici faaliyetleri teşvik etmek; çalışma koşullarını düzeltmek ve yaşam 

düzeyini yükseltmektir. Merkezi Cenevre ( İsviçre ) dir. 

 

ULUSLAR ARASI BESİN ve TARIM ÖRGÜTÜ ( FAO ) 

Amacı; topraktan, denizden ve ormanlardan elde edilen ürünleri çoğaltmak, bunların 

pazarlamasını, dağıtımını geliştirmek, besleyici değerlerini yükseltmektir. Kırsal 

kesimde çalışanlara daha iyi koşullar sağlamak da amaçları arasındadır. Merkezi Paris 

( Fransa) dır. 

 

BM  EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜR ÖRĞÜTÜ ( UNESCO ) 

Eğitim, Bilim ve Kültür aracılığıyla uluslar arasında işbirliğini arttırmaya çalışır. 

Merkezi Paris (Fransa) dır. 

 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ  ( WHO ) 
İnsanları mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmalarını amaçlar. Merkezi 

Cenevre (İsviçre) dir. 

 

ULUSLAR ARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ ( ICAO ) 
Uluslar arası sivil havacılık standartlarını ve kurallarını geliştirmeye çalışır. Merkezi 

Montreal (Kanada) dır. 

 

ULUSLAR ARASI POSTA BİRLİĞİ ( UPU ) 
Posta hizmetlerini mükemmelleştirmeyi ve bu konuda uluslar arası işbirliğini 

geliştirmeyi amaçlar. Merkezi Bern (İsviçre) dir.  

 

ULUSLAR ARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ ( ITU ) 
Radyo, Telgraf, Telefon iletişimini ve Uzaydan iletişim konularında uluslar arası 

kuralları koyar. Radyo dalga uzunluklarının ülkelere göre tahsisini düzenler. Merkezi 

Cenevre (İsviçre) dir. 
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BM  TİCARET ve KALKINMA KONFERANSI ( UNCTAD ) 
Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için uluslar arası ticarete ilişkin ilke ve 

politikaları belirlemeye ve uluslar arası ticaretin gelişmesini desteklemeye çalışır. 

Merkezi Bern (İsviçre) dir. 

 

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ ( WMO ) 

Dünyada yürütülen meteoroloji çalışmalarını eş güdümlü hale getirmeye ve bunları 

geliştirmeye çalışır. Merkezi Cenevre (İsviçre) dir. 

 

ULUSLAR ARASI TARIM GELİŞTİRME FONU ( IFAD ) 
Gelişme yolundaki ülkelerde kırsal kesime ve tarıma ilişkin projeler için fon 

oluşturmaya çalışır. Merkezi Roma (İtalya) dır. 

 

HÜKÜMETLER ARASI DENİZCİLİK DANIŞMA ÖRGÜTÜ ( IMCO ) 
Uluslar arası gemiciliğe ilişkin teknik sorunlarda işbirliği ve eşgüdüm sağlamaya 

çalışır. Merkezi Londra (İngiltere) dir. 

 

DÜNYA FİKİR ve SANAT ESERLERİ ÖRGÜTÜ ( WIPO ) 
Uluslar arası alanda işbirliği sağlayarak, endüstri, edebiyat, bilim ve sanat yapıtlarını 

(fikri ürünlerini) koruma altına almaya çalışır. Merkezi Cenevre (İsviçre) 

 
GÜMRÜK TARİFELERİ ve TİCARET KONUSUNDA GENEL ANLAŞMA ( GATT ) 

Uluslar arası ticaret kurallarını düzenleyen tek antlaşmadır. Ticari uyuşmazlıkların 

çözüldüğü, serbest ticareti geliştirmek üzere görüşmelerin yapıldığı bir forum 

oluşturur. Merkezi Cenevre (İsviçre) dir. 

 

BM (Birleşmiş Milletler) Daimi Üyesi olan 5 ülke, (Çin, Fransa, Rusya, 

İngiltere ve ABD) yukarıda adı geçen kuruluşlar sayesinde, istedikleri ülkeye 

istedikleri konuda müdahale etme şansını elde etmişlerdir. 
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NATO 

(NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION) 

 

 NATO'nun kurulmasına Amerika'da en güçlü Yahudi lobilerinden CFR 

toplantılarında karar verilmiştir.  (Memories, Jean Monnet, S.419)  

 Kurucuları arasında Bilderberg üyesi Joseph Luns, Yahudi ve Bilderberg 

üyesi George Marshall, hem CFR hem de Bilderberg'e üye Dean Acheson 

bulunur. (Jean Monnet, Memoires, sf.49) 

 NATO'nun ilk başkomutanlığını da Amerika'nın Yahudi devlet 

başkanlarından Dwight Eisenhovver yapmıştır. NATO Genel 

Sekreterlerinden Spaak, Lord Carrington, Joseph Luns, General 

Lemnitzer, NATO müttefik Kuvvetleri Komutanı John Galvin ve Genel 

Sekreteri Manfred Wörner Bilderberg üyesi NATO yetkililerinden sadece 

birkaçıdır. (2000'e Doğru Dergisi) 

 1991 yılında New York'ta yapılan Bilderberg toplantısına katılan ünlü 

yetkililer: NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner, NATO Müttefik 

Kuvvetleri Komutanı John Galvin, Beçlik a Başbakanı Mason Wilfred 

Martens, Fransa Savunma Bakanı Jean Pierre Chevement, Portekiz 

Dışişleri Bakanı Joa de Deus Pinherio, Yunanistan Dışişleri Bakanı 

Antonis Salaras, A.B.D. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lawrance 

Eagleburger.  (2000'e Doğru Dergisi) 
 

 

ŞER KURULUŞLARIN ORGANİZATÖRÜ 

 

    Son bölümlerde sadece bir kısmını ele aldığımız şer birliklerinin tamamının, 

(ağırlıklı olarak) “Rockefeller Ailesi” tarafından kontrol edildiği ve 

yönlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu kontrol gücünün nedeni ise Rockefeller 

Ailesinin mal varlığıdır. 

Her türlü (gizlenerek ve göz ardı edilerek) takiplerden kaçırılabilecek şekildeki 

tedbirlerin alınmış olmasına rağmen, Rockefeller ailesinin zenginliğinin tespit 

edilebilen kısmı bile her türlü tahmin ve ölçünün üstünde efsanevi, astronomik, 

kısacası korkunç bir zenginliktir. 

Zenginliklerini tespit etmek mümkün değildir. Çünkü bunlar (ABD'deki vergi 

kanunlarını öyle tanzim ettirmişlerdir ki) gerçekte ciddi bir vergi ödemezler. 

Çünkü servetlerini vergiden muaf Vakıflara ve Emanetçi kuruluşlara 

dağıtmışlardır. Sahip oldukları tröstlerin, vakıf ve emanetçi kuruluşların adedi 

10 binleri aşmaktadır. Ayrıca dünyanın en büyük banka ve şirketlerini kontrol 

etmektedirler. Dünyanın her yerinde sayılamayacak kadar çok gayrimenkullere 

sahip bulunmaktadırlar. Rockefeller Ailesi 100 yıldan beri petrol işletmektedir 

ve 75 yıldan beri de Bankacılık yapmaktadır, 

 
Rockefeller ailesinin sahip olduğu servet hakkında 29 Eylül 1916 "NEW YORK TlMES"ın 

ilk sayfasında ailenin o günkü reisi Peder Şah JOHN D. ROCKEFELLER'in petrol 

ortaklıklarının 500 milyon dolar ettiği ve Rockefeller'in Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 

dolar milyarderi olduğu haberi verilmişti. Sadece bu meblağ (yılda % 5 gibi) Rockefeller için 

en mütevazi bir oranda gelir getirmiş olsa dahi 1975'de 25 milyar dolar yapmaktadır.  
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Rockefeller ailesinin Dünya ekonomisini yönetmek üzere ikamet ettiği New 

York'taki POCOTICO HILST'teki yarımada, takriben 3000 hektar 

büyüklüğündedir. Bu yarımada Rockefeller ailesinin efsanevi zenginliği 

hakkında bir tahmin yürütmeye imkan sağlar. Bu yarımadaya giriş-çıkış 

yasaktır. Son derece kontrollüdür. Bu yarımadayı 1930'da Peder John D. 

Rockefeller inşa ettirmiştir. O gün bu arazinin değeri 50 milyon dolardı. Basın 

bu gizli yarımadaya ancak 1959 yılında Nelson'un oğlu Stewen'in düğününde ilk 

kez girebilmek imkanını elde etmiştir. Buraya girildiği zaman görüldü ki; bu 

arazinin içerisinde 112 km uzunluğunda özel yol yapılmıştır.. Arazinin altında 

ayrıca bir yeraltı şehri bulunmaktadır. Burada Rockefeller ailesinin bütün gizli 

evrakları muhafaza edilmektedir. Arazinin üzerinde 75 tane saray tipi bina 

mevcuttur. Bu 75 binada 100 aile yaşamaktadır.  

Ayrıca Rockefeller'in dünyanın bütün büyük şehirlerinde buna benzer bahçeler 

içerisinde sarayları bulunmaktadır. Bunlar Rockefeller'in ve ailesinin sahip 

olduğu ve kontrol ettiği akılları durduran o korkunç servetin bir noktasını bile 

teşkil etmemektedir. (GGD) 

 

 

TÜRKİYE’DEKİ  ROCKEFELLER VE SOROS VAKIFLARI 
 

    Türkiye’de gelişecek olayları yönlendirme görevi, borsa vurguncusu George 

SOROS’un kurduğu “AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ” ve “TÜRKİYE 

EKONOMİK ve SOSYAL ETÜTLER VAKFI (TESEV)”e verilmiştir.  

George Soros tarafından finanse edilen ve 60 ülkede faaliyet gösteren Açık 

Toplum Enstitüleri, “eğitim, demokrasi ve kalkınmanın yaygınlaşması”nı 

amaçlıyor gibi gözükseler de, asıl kuruluş amaçları “Yeni Dünya Düzeni”nin 

kuruluşu için altyapı oluşturmaktır. Gerektiği zaman ayaklanma çıkaracak ve 

mevcut hükümetleri (hatta askeriyeyi) protesto ederek baskı uygulayacak gruplar 

oluşturmak yine bu enstitülerin öncelikli görevleri arasındadır. 

George SOROS’un kurduğu enstitü ve vakıflara, tarihi-bilimsel altyapı desteği 

ise bizzat Rockefeller tarafından sağlanmaktadır. TÜRKİYE EKONOMİK ve 

TOPLUMSAL TARİH VAKFI, Rockefeller tarafından kurdurulmuştur. 

Bu vakıf, yeni bir Entelektüeller (çağdaşlar) modası oluşturarak taraftar 

toplamaya çalışmaktadır. Hatta toplamaya başlamıştır. Türkiye’de yaşayan birçok 

Profesör, Dekan, yazar, sanatçı, işadamı ve siyasetçi bu vakfı desteklemektedir. 

Kendilerini özentiye kaptırarak, “seçilmiş insan” (ya da gizli adıyla, inisiye 

edilmiş rahip) olabilme yarışına giren insanlar bilmelidir ki, bu yolun sonu 

çağdaşlaşmaya değil, köleleşmeye çıkar. 

Rockefeller’in sponsorluğunda, Tarih Vakfı’nın düzenlediği kongre bir kitap 

haline getirilmiş ve 2000 yılının Aralık ayında yayınlanmıştır. Kitabın başlığı, 

yoruma gerek bırakmadan, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın 

amacını yeterince açıklamaktadır. Ana başlık, “TARİH YAZIMINDA YENİ 

YAKLAŞIMLAR”. Alt başlık “KÜRESELLEŞME ve YERELLEŞME”. 
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Kongrede gündeme getirilen konulardan bazıları: 

 Küreselleşmeye Yerel Bir Yaklaşım: Coğrafya, Köleler ve İncil. 

(Konuşmacı- Carlo Ginzburg) 

 Küreselleşme ve Tarih Yazımı (Konuşmacı- Michael Bentley) 

 Tarih Akademisyenliğinde Küresel Dönemeç (Konuşmacı- Donald Kelley) 

 Tarih Nasıl Yazılmalı? Ya da Yazılmalı mı? (Konuşmacı- Levent Yılmaz) 

 Misyonerlerin Yöntemleri ve Yerel Tarih Yazımı (Konuşmacı- Caludia 

Mattalucci) 

 Düşünce Tarihi, Küreselleşme ve Farklılığa Gösterilen Tepkiler 

(Konuşmacı- Constance Blackwell) 

 Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Cumhuriyet Tarihi Yazıcılığının 

Sorunları (Konuşmacı- Oktay Gökdemir) 

 Yüzyılda ve Ötesinde Dünya Tarihi (Konuşmacı- Eduardo Tortarolo) 

 

Rockefeller, Urfa’daki Harran ovasından başlayarak Filistin’in El Halil kentine 

kadar uzanan 1100 kilometrelik “Hz. İbrahim’in Yolu” projesinde de karşımıza 

çıkmaktadır. Üç büyük dinin “Ortak Hac Yolu” olarak düşünülen bu yol, 

(şu anda bahsi geçmese de) yeni bir dinin (ORTAK DİN PROJESİNİN) 

habercisidir. Bu projenin altyapısı olarak hazırlanan ve Hz. İbrahim’in ateşe 

atıldığı gölün kenarında kurulması düşünülen “Dinler Bahçesi”nin temeli atıldı 

bile. 

 

 

KÜRESELLEŞME İYİ NİYETLİ BİR PROJE İSE … 
 

 Neden, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” var da, dünya üzerindeki 

devletlerin tamamının üye olduğu bir “Dünya İnsan Hakları Mahkemesi” 

yok…  

 Neden, “Demokratikleştirme” adına devlet yönetimleri yıkılıyor ve bu 

devletleri ABD yönetmeye başlıyor. Oysa Afrika’yı demokratikleştirmek 

daha kolay ve maliyeti daha az. Peki, neden Afrikalı insanlar açlıktan 

ölüyor. İnsanların açlıktan öldüğü bir dünyada “İnsan Haklarından”, 

“Demokrasiden” ya da iyi niyetli bir “küreselleşmeden” bahsetmek 

mümkün mü?  

 TERÖR neden farklı yorumlara maruz kalıyor. Müslümanların yaptığı 

küçük bir saldırı terör oluyor da neden ADB, Avrupa ve İsrail’in yaptığı 

katliamlar “kendini savunma” oluyor. Bu mu Demokrasi..? 

 Müslümanlara, “henüz hayvandan – insana geçiş sürecini 

tamamlayamamış bir maymun türü” gibi bakan bir Batı’dan insan 

haklarına saygı göstermesini beklemek mümkün mü? 

 Yönetimi boyunca bütün dini inançlara saygı gösteren Osmanlı ve 

Cumhuriyeti kurarak “Laiklik ilkesi”ni devam ettiren torunları neden 

“Laiklik” düşmanı olarak gösterilmeye çalışılıyor. Ortada bir “Avrupa 

İftira Komitesi” var. Peki, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” nerede? 
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 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), Büyük İsrail Devleti’ni kurmayı ve 

ardından Asya Kıtası’nı ele geçirmeyi hedefliyorsa, üstelik bunun adına 

da küreselleşme deniyorsa, insan hakları dedikleri şey ne..? Demokrasi 

dedikleri şey nerede? 

 Evanjelistlerin, Emperyalistlerin ve Tapınakçıların inancına göre; “kâmil 

insan” (ya da onların gözüyle “Avrupalı”) olamamışların kitle halinde 

öldürülmesinde sakınca yoktur. Çünkü ölenler tekrar dirilecek ve 

olgunlaşacaktır. Kısacası yaptıkları (onlara göre) bir ağacı budayıp 

güçlenmesini sağlamak gibi bir şeydir. Demek ki, “Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi” adından da belli olduğu gibi sadece Avrupalıları insan 

saymaktadır. 

 BU MU KÜRESELLEŞME..? 
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