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ÖNSÖZ 
 
   Şimdiye kadar tarihi olayları genellikle Batılı tarihçiler 
yorumlamıştır… Biz de tarihi olayları (gerçek verilere 
dayanarak) kendi bakış açımızdan yorumlayacağız. 
Göreceksiniz ki çok ilginç bir tarih ortaya çıkacak. 
 
   Kitabımızda,  Antik dönemlerden günümüze kadar 
geçen süreç içerisinde; Horus’un gözündeki sırrı, 
İlluminati’nin gizli öğretilerini, dünyayı kimlerin 
yönetmeye çalıştığını ve günümüzde sıkça duyduğumuz 
“Yeni Dünya Düzeni”nin hangi süreç sonrasında 
gerçekleşeceğini bulmaya çalışacağız. 
 
 1200’lü yıllarda, Tapınakçıları tanıyacağız. 
 1300’lü yıllarda nasıl bankacılara dönüştüklerini 

göreceğiz.  
 1400’lü yıllarda, Tapınakçıların sömürülen insanların 

savunucusu rolüne girerek, sömürgeci olarak kralları 
suçladıklarına şahit olacağız. 

 1500’lü yıllarda Rönesans’ın perde arkasına 
bakacağız. 

 1600’lü yıllarda Amerika’yı keşfedeceğiz. 
 1700’lü yıllarda, Sömürü sisteminin kanlı 

kazançlarıyla oluşan Sanayi Devrimi’ni inceleyeceğiz. 
 1800’lü yıllarda, kâğıt paranın icat edilişini 

göreceğiz.  
 1900’lü yıllarda, IMF aracılığıyla devletlerin nasıl 

sömürüldüğünü öğreneceğiz. 
 2000’li yıllarda, GDO’lu tohumların ve virüslerin 

üretildiğine şahit olacağız. 
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   Bu süreçte Tapınakçıların “Dünyayı artık biz 
yöneteceğiz” dediğini duyacağız… 
 
   Yeni Dünya Düzeni’nin ABD’deki sözcüsü David 
Rockefeller açıklamalarında; “Beklentimiz, tam 
zamanında gelecek bir bunalımdır. Uluslar o zaman Yeni 
Dünya Düzeni’ni mecburen kabul edeceklerdir. Yeni Dünya 
Düzeni çok yakında kurulacaktır.” diyor…  
 
   Bu kitabı okuduktan sonra acaba sizin fikriniz ne 
olacak? 
 
 

 
 
 
   Kitapta bahsi geçen konuları öğrenmemde ve kendimi 
geliştirmemde büyük katkıları olan Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ı ve Aytunç Altındal’ı saygı, minnet ve rahmetle 
anıyorum. 
 

Veli Metin Türkoğlu 
Haziran 2020 
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YENİ DÜNYA DÜZENİ 
( TEK DİN – TEK YÖNETİM ) 

 
     Yeni Dünya Düzeni (Yeni Dünya Hükümeti), küresel 
sermaye sahibi olan ve kendilerini yarı tanrı zanneden 
ailelerin dünyayı tek merkezden yönetme planıdır. Bu 
maceranın sonu “Armageddon” denilen kıyamet savaşı 
senaryolarına kadar uzanır.  
 
     BOP projesi, Armageddon’a giden yolun ilk adımı, 
“Yeni Dünya Düzeni” bombasının fitilidir. Ve bu fitil 
ateşlenmiştir. 
 
     Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi, BOP 
projesinin aslında BİP (Büyük İsrail Projesi) olduğu 
gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu olayların ardından İsrail 
Meclisi “Yahudi şeriatını uygulama kararını” yani 
şeriatlarında geçen “Tanrı tarafından vaat edilmiş 
toprakları” (Nil ve Fırat Nehirleri arasındaki bölgeyi) 
sınırına katma kararı almıştır. Bu kararın ardından ilk 
girişimi İsrail için stratejik önem taşıyan Golan 
Tepeleri’ni işgal etmek olmuştur. İşgalin ardından (Mart 
2019’da) ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Golan 
Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden 
bildirgeyi imzalamıştır. İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu, bölgenin artık daimi olarak İsrail 
kontrolünde olacağını ifade etmiş, böylece İsrail’in 
Filistin dışındaki alanlara yayılımının (Büyük İsrail 
Projesi’nin) ilk adımı atılmış ve bu adımla “Yeni Dünya 
Düzeni”nin fitili ateşlenmiştir. Eğer bu fitilin ateşi 
söndürülemezse bu patlama sonucunda bütün ulus 
devletler yıkılarak “Beylikler” (Kominler) haline 
getirilecek ve Yeni Dünya Hükümeti, dünya yönetimini 
tamamen ele geçirmiş olacaktır.    
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YENİ DÜNYA DÜZENİ HAKKINDA KİM NE SÖYLÜYOR? 
 
David Rockefeller; 
 
   “Yakında küresel bir ekonomik kriz 
çıkacak (2008’de çıktı). Bu ekonomik 
kriz ulusları yola getirecek. Küresel 
kriz “Yeni Dünya Düzeni” için gerekli 
değişimi tetikleyecek. Küresel bir 
değişimin eşiğindeyiz. Beklentimiz, 
tam zamanında gelecek bir 
bunalımdır. 

 
 
 

 

   Uluslar o zaman Yeni Dünya Düzeni’ni (Yeni Dünya 
Hükümetini) mecburen kabul edeceklerdir. “Yeni Dünya 
Düzeni” çok yakında kurulacak. Tek sorun ulusların ikna 
ile mi yoksa zorla mı kabul edeceği.  
   Bugün dünyada 200 civarında olan devlet sayısı yakın 
gelecekte 1000’e yükselecek. Dünyada ulus devletlerin 
modası geçmiştir. Dünya, gelecekte finans sektörü 
tarafından idare edildiğinde, dünyaya barış ve huzur 
gelecektir. 
   Yeni Dünya Düzeni’ni kurduğumuzda dünya daha 
mükemmel ve daha istikrarlı olacak. Dünya bankerleri ve 
Küresel Elit, dünya halkını özgürlüğe kavuşturacaklar.” 
 
 
Samuel Phillips Huntington;  
 
   “Medeniyetler çatışması çıkacak ve 
biz bu çatışmaları satranç tahtası 
misali şekillendirerek, yöneterek 
oyunumuzu oynayacağız.” 
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Zbigniew Brzezinski;  
 
   “ABD, Büyük Ortadoğu'yu (BOP’u) 
"Küresel Balkanlar" olarak 
görmektedir, BOP Projesinde geçen 
“Ortadoğu” deyimi artık “Avrasya”yı da 
kapsamaktadır. 
   Ulusların bağımsızlık tanımı artık 
değişiyor.  Artık uluslararası tekeller ve 
bankerler küresel ekonomiyi 
yönetiyor.” 

 
 

 

 
 
Paul Moritz Warburg;  
 
   “Kim ne derse desin yakın gelecekte 
“Yeni Dünya Düzeni” kurulacak. Tek 
sorun bunun uzlaşmayla mı yoksa 
işgalle mi olacağıdır.” 

 

 
 
   Dünyadaki reel (karşılığı olan) paranın 80 trilyon $, 
piyasadaki harcamalarınsa 800 trilyon $ olduğu 
söylenmektedir. Dünya küresel patronlara 720 trilyon $ 
borçludur. 
 
   Dünyadaki 500.000 şirketin 5.000 uluslararası şirkete 
bağlı olduğu ve bu 5.000 şirketin sadece 300 kişiye ait 
olduğu, ekonomi profesörleri tarafından tespit edilmiştir.  
 
   Cennet vaat edenlerle sömürenler aynı kişilerdir. 
Bu nedenle; bu şahıslar için, hem kundakçı hem 
itfaiyeci diyebiliriz.  
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ARMAGEDDON (Kıyamet Savaşı) 
 
   Armageddon; dünyayı yerle bir edip kıyametin 
kopmasına yardımcı olma hayalidir. ABD başkanı Bush’un 
başını çektiği Evanjelistler, Armageddon’u gerçekleştiren 
nesil olabilmek için ellerinden geleni yapmışlardır. 
   Hristiyan inancına göre; Ortadoğu’da hüküm sürecek 7 
yıllık bir kaostan sonra, İsa Mesih kıyametten önce 
yeniden yeryüzüne inecek ve İsrail’in Megido Vadisi’nde 
yaşanacak olan “Kıyamet Savaşı”nda (Armageddon’da) 
inançlı insanlardan oluşan ordunun başına geçecek ve 
Deccal’ın inançsız ordusunu yenecek. Böylece kaos 
bitecek ve yeryüzünde İsa Mesih’in krallığında bin yıllık 
“Yeni Dünya Düzeni” başlayacak. Süleyman Mabedi 
yeniden inşa edilecek. 144.000 ruhani İsrailli, tanrı 
Yahova’nın oğlu Mesih’in yanında yer alacak. 
 
   Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) bu sürecin başlangıcıdır. 
İşte bu noktada Evanjelist inancı (Mesih Planı) devreye 
girer. Bazı Hristiyanlar ve Yahudiler (tıpkı Müslümanlar 
gibi) Mesih’in dönüşünü doğal bir süreç olarak görür. 
Fakat Protestanlığın bir kolu olan ve Scofield İncili’ni 
referans alan Evanjelist inanca göre ise, Mesih’in 
gelmesi için alâmetlerin gerçekleşmesine ve 
kıyametin kopmasına yardımcı olunması gerekir. 
   Büyük Ortadoğu Projesi’nin aslında Mesih Planı’nın 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. Üst düzey 
Kabalacıların hesabına göre kıyamet 2021 – 2025 yılları 
arasında kopacaktır. 
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SONUÇTA KIYAMET KOPACAK 
 
   Armageddon’da ya da daha sonra, ihtimaller ne olursa 
olsun vakti geldiğinde kıyamet kopacaktır. Allah (c.c.) 
kıyametin kopacağını bildirdiğine göre, elbette ki insanlık 
bozulacak, vahşileşecek, ilahlık iddialarında bulunacak ve 
dünyayı yaşanmaz hale getirecektir. “Dünyanın 
bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyiz.” demek ya 
da Allah’ın (c.c.) gücü yetmiyormuş gibi bir gaflete düşerek 
“kıyametin kopmasına yardımcı olmaya çalışmak” 
şirk koşmaktan başka bir şey değildir. Bize düşen görev, 
kıskacında su taşıyan karınca misali yapabileceğimizin en 
iyisini yapmaya çalışacağımız bir hayat  
felsefesiyle yaşamak olmalıdır. 
 
 

YENİ DÜNYA DÜZENİ HUZUR ve MUTLULUK 
GETİREBİLİR Mİ? 

 
Siyonist – Evanjelist inanca göre; İsrail’in Megido 
Vadisi’nde yaşanacak Kıyamet Savaşı (Armageddon) 
sonrasında İsa Mesih krallığında bin yıllık “Yeni Dünya 
Düzeni” başlayacak ve dünya cennete dönüşecek. 
Cehennem zaten şu anda yaşanan dünyadır.  
 
Hristiyanlara göre; Mesih Hristiyan olduğu için 
Yahudiler Hristiyanlığa geçecek ve Mesih krallığındaki 
“Yeni Dünya Düzeni”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. 
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Müslümanlara göre; Hz. İsa (a.s.) geldikten sonra 
tebliğde bulunacak, inaçlı insanları bir araya toplayacak 
ve Deccal’ın ordusuyla savaşarak onları yenecek. İslam’ı 
anlatarak insanları son kez uyaracak, sonrasında kıyamet 
kopacak…  Hesap vakti gelecek. Cennet ve Cehennem hak 
edenlerin sonsuza kadar yaşayacağı yer olacak… 
 
   Bazı Hristiyanlar ve Yahudiler Hz. İsa’nın (a.s.) dönüşünü 
tıpkı Müslümanlar gibi doğal bir süreç olarak görmektedir. 
 
DİYELİM Kİ YENİ DÜNYA DÜZENİ (Tanrı Krallığı) 
KURULDU 
 
   Yeni Dünya Düzeni’nin kurulduğunu varsayarsak, 
bunun “Eski Dünya Düzeni”nden farklı olmayacağı net 
olarak görülmektedir. Çünkü Yeni Dünya Düzeni’ni 
kurmaya çalışanlar küresel sermaye sahipleridir. Küresel 
sermaye sahibi olan ve kendilerinde tanrısal güçlerin 
olduğunu zanneden aileler, Yeni Dünya Düzeni’nin de 
yönetiminde 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 “Firavun” düzeninden başka bir şey 
olmayacaktır.  
 
ÇÖZÜM NEDİR ? 
 
   Günümüzde dünyaya hükmedebilen bir ülke 
kalmamıştır. Yaşadığı güç sarhoşluğuyla ruh sağlığını 
kaybetmiş, kendini yarı tanrı zanneden Tapınakçılarla 
ekonomik olarak mücadele edebilecek bir karşıt güç 
mevcut değildir…  
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Çözüm; İçinde bulunduğumuz tehlikeyi dünya 
kamuoyuna izah etmek ve dünya çapında ortak bir 
mücadele sergilemektir.  
 
YENİ DÜNYA DÜZENİ ve MISIR’IN TANRI KRALLARI 
 
   Tapınak şövalyelerinin torunları olan “Küresel Elit”in 
üstlendiği “Yeni Dünya Düzeni” misyonunun ilham 
kaynağı Mısır’ın Tanrı Krallarıdır. Tanrı Kral olabilmek, 
Siyonist Yahudilerin Hz. Yusuf döneminden günümüze 
kadar süren hayalidir. Onlar, Hz. Süleyman’ın kuşlara, 
rüzgarlara, cinlere, şeytanlara hükmetme gücünü ve 
devasa zenginliğini örnek alarak aynı gücü ve zenginliği 
sömürgecilik ve büyücülükle elde etmeye çalışmaktadır. 
Bu gücü elde edebilmek için de çok para gereklidir. Bu 
nedenle paralarını tek bir organizasyon altında 
toplayacak örgütler kurmuşlar ve bu örgütlere şövalye 
tarikatlarını da ekleyerek askeri ve siyasi bir güç haline 
dönüşmüşlerdir. 
 
UYGARLAŞMA ve YENİ DÜNYA DÜZENİ 
 
   Bir toplumun hayat tarzını, kültürünü, ilmini, 
ekonomisini ve dini inançlarını verimli ve adaletli bir 
şekilde ileri seviyeye taşıyabilmesi ve gelecek nesillere 
aktarabilme yeteneği, o toplumun medeniyet seviyesini 
oluşturur.  
 
   Adil olmayan bir topluluk, çağın ötesinde bir teknolojiye 
ve güce sahip olsa da “Medeni” sayılmaz. Bu nedenle, 
ahlaki olgunluğa erişemeyen topluluklar için “Medeniyet“  
yerine “Uygarlık” kelimesini kullanmak daha doğru olur. 
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   17. yüzyıl öncesinde, Ekonomi, İlim, Kültür ve Din 
medeniyet ölçütü içerisinde yer alırdı. 17. yüzyıldan 19. 
yüzyıla kadar geçen süreç içerisinde “Din ve Ahlak“ 
sömürü ve faiz sisteminin kıskacı altında zayıflatıldı ve 
ölçü olmaktan çıkarıldı. Ahlak, dinden çıkarılarak 
demokrasi ve hukuk kurallarına eklendi. Geriye 
Ekonomi, İlim ve Kültür ölçütü kaldı.  
 
   Günümüze kadar gelen süreç içerisinde de moda 
akımlarının bütün yaşam tarzlarına uygulanması 
sonucunda “Kültür” ve dolayısıyla da toplumlar 
arasındaki kültürel çeşitlilik ortadan kalktı. Bütün 
dünyanın her alandaki modaya uyarak yaşaması 
“Tüketim Toplumu”nu oluşturdu. Tüketim toplumu 
birikim ve yatırım yapamadığı için “Bilim” tekelleşti. 
Uygarlık ölçütü içerisinde sadece “Ekonomi” kaldı. 
Bilimin tekelleşmesi ekonominin ve paranın da hızla 
tekelleşmesine neden oldu. Bu nedenle Küresel Elit; 
“Uygarlık ekonomiyle olur. Para bizde olduğuna göre 
dünyayı biz yönetmeliyiz” diyor ve Yeni Dünya Düzeni’ni 
kuracaklarını iddia ediyorlar… Amaçları; para, din ve 
siyaseti kendi kontrollerine alarak dünyaya hâkim 
olmak… 
 
   Görünen odur ki, günümüz ekonomisini tamamen ele 
geçirmiş durumdalar. Bu nedenle bundan sonraki 
ekonomik süreç tamamen Tapınakçıların kontrolünde 
olacak…  
 
   Geleceğin para birimi Coin (Dijital Para) dünya 
piyasasının tercih ettiği para birimi olma yolunda. Büyük 
ihtimalle değeri (karşılığı) belirsiz olduğu için “Puan” 
şeklinde kullanılacak. Örneğin, bir suç işlediğinizde 
“Puan” kaybedeceksiniz. Aynı zamanda da para 
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limitinizden kaybetmiş olacaksınız. Eğer para limitinizi 
(Puanınızı) tamamen kaybedip sıfıra indirirseniz, maden 
ocaklarına gönderileceksiniz. Kısacası parasal sistem 
tamamen ortadan kalkacak. Köleler çalışacak asiller 
yiyecek.  
   Puan sistemli ilk çalışmalar Çin’de denenmeye 
başlanmıştır. Henüz cep telefonu uygulaması üzerinden 
“sosyal puan” olarak denenmektedir. 
 
 
Tapınakçıların ekonomik kurgusu istedikleri şekilde 
devam ederse, ülkeler aşağıdaki gibi bir süreç 
yaşayacaktır: 
 
2030’lu yıllarda; ABD halkı, “Ortadoğu ve Avrupa’nın 
çıkarlarını koruyacağız diye ekonomimiz battı.” diyerek 
ayaklanacak. Bu ayaklanmalar sonrasında EU (Avrupa 
Birliği), TTIP (Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) 
ve TPP (Trans-Pasifik Ortaklığı) protesto edilecek ve 
baskılar üzerine ABD bu birliklerden ayrılacak. ABD, 
doların çöküşüyle birlikte Avrupa’dan önce dağılacak.  
 
2040’lı yıllarda; BOP projesiyle başlayarak büyüyen 
savaş Avrupa’nın ve Asya’nın her yerini saracak. Gerçek 
bir dünya savaşı başlayacak. Bütün ülkeler hem iç 
savaşlarla hem de dış saldırılarla uğraşacak. Salgın 
hastalıklar görülecek. Nüfusları ve ekonomileri yıpranan 
uluslar Küresel Patronlar’ın yönetimine razı olacak. 
 
2050’li yıllarda; Tapınakçıların Tanrı anlayışına göre, 
“Her şeyi gören göz” Tanrı’nın gözü değildir. Siyonist 
sembollerdeki piramidin üstündeki “Her şeyi gören göz” 
teknolojiyi temsil etmektedir. Mobese’ler, ev-işyeri-oto 
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kameraları ve diğer ses ve görüntü sistemleri ağı 
genişletilerek “Her şeyi gören göz sistemi” 2030’lu 
yıllarda yarı yarıya, 2050 yılında ise uygulamalar ve 
sistemler birbirine entegre edilerek bütün dünyayı 
kapsayacak şekilde tamamlanmış olacak… 
 
2070’li yıllarda; Horus’un her şeyi gören gözünü 
teknolojiyle tamamlayarak kendilerince ilahlaşmış olan 
Tapınakçılar, Yeni Dünya Düzeni’ni kurmuş olacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Veli Metin Türkoğlu | 21 

 
 
 
 
 
 

 
 

HORUS’TAN İLLUMİNATİ’YE 
 
 
 
 
 
 



22 | Horus’tan İlluminati’ye Yeni Dünya Düzeni 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Tapınakçıların 

İnanç, Gelenek ve 
Sembollerinin Kökeni 

 
 
 
 
 
 
   Yeni Dünya Düzeni’ni tam olarak anlayabilmemiz için 
antik çağlardan günümüze kadar geçen süreç içerisindeki 
inanç şekillerini incelemek gerekir. Aksi durumda, 
Tapınakçılar tarafından yapılan ayin ve inisiye 
törenlerinin nasıl gelenek haline geldiğini ve bazı 
sembollerin neden günümüzde de kullanıldığını 
anlamamız zorlaşır.  Bu nedenle antik çağlardan 
günümüze kadar gelen süreci tarihsel sıralarına göre 
inceleyeceğiz… 
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   Tapınakçıların en çok kullandığı semboller “piramit” ve 
“üçgen içerisindeki göz” sembolüdür. Bu sembollerin 
tarihi kadar kökeni de karmaşıktır. Örneğin; Horus’un 
annesi olan İsis’in ve Mısır tanrıçalarından biri olan 
Hathor’un başlığının Oğuz Kağan’da da bulunması bu 
karmaşayı gösteren en iyi örneklerden biridir. Bu 
karmaşa, geçmişte aynı dine mensup insanoğlunun farklı 
ırklara ayrıldıkça bu dini de farklılaştırmış olmalarından 
kaynaklanmaktadır. 

 
 

   Piramitler, bu ortak dini temsil eden mimari yapılardır. 
Piramitlerin inanç temelli yapılar olduğu konusunda tüm 
dünya hemfikirdir. Piramit kültürünün kökeninin Orta 
Asya Uygur bölgesine dayanması, Balkanlar’da ve 
Amerika’da da piramitlere rastlanması, piramit 
kültürünün kökeni ve dünya üzerindeki yayılımı 
hakkındaki bilgilerimizin tekrar gözden geçirilmesi 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.  
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Amerika Bosna Hersek Mezopotamya 

   

Mısır Çin Kore 

 

Kazakistan 

   Piramitlere dünyanın her yerinde rastlanması, Mısır 
tanrılarının tasvirlerinde yer alan başlıkların Orta Asya 
kültüründe de yer alması, o dönemde yaşayan halkların 
ortak bir dine mensup olduklarını ya da dini inançlarının 
ortak bir kökene dayandığını göstermektedir.  
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   Günümüzde, Tapınakçıların 
kullandığı sembollerde yer 
alan “piramit” ve “üçgen 
içerisindeki göz” sembollerini 
Antik Mısır kültüründe 
aradığımızda, üst kısmı ayrı 
duran bir piramit şekli 
bulamamaktayız. Tek benzerlik   
piramittir. Piramidin kesik kısmının üstünde yer alan 
üçgenin içerisindeki göz ise Horus’un gözü değil, normal 
insan gözüdür. 
   Antik Mısır kültüründe yer alan sembollerle 
Tapınakçıların kullandığı semboller arasındaki bu 
farklılıktan, Tapınakçı geleneklerinin Antik Mısır 
kültürüne dayanmadığı, sadece bu kültürden esinlenerek 
bazı sembol ve ritüeller geliştirdikleri anlaşılmaktadır.  
   Tapınakçılar her ne kadar Antik Mısır kültüründen ve 
Horus’un gözünden bahsetseler de bu söylemleri 
gerçekçi değildir. Sadece dikkatleri başka yöne çekmek 
için kullandıkları bir taktiktir. Piramit ve üstündeki göz 
sembolünün temsil ettiği gerçek anlam; piramidin bütün 
insanları temsil ettiği, piramitten ayrı duran üçgenin ise 
kendilerini üstün ırk olarak kabul eden ve kendi ırklarını 
diğer insanlardan ayrı tutan Siyonistleri temsil ettiği 
gerçeğidir… Üçgen içerisinde yer alan “Her şeyi gören 
göz” ise teknolojiyi temsil etmektedir. Ev, iş yeri ve sokak 
kameraları ve ses sistemlerinden oluşan takip sistemi 
tamamlandığında her şeyi gören göz de tamamlanmış 
olacaktır. 
   Tapınakçıların Antik Mısır kültüründen aldığı tek 
sistem, Amon Tapınağı rahiplerinin dini inançları 
kullanarak uyguladıkları sömürü sistemidir. İnisiye 
törenlerinin kökeni ise Antik Mısır’a değil Mitra inancına 
dayanmaktadır.  
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Tapınakçıların ve Masonların kullandıkları sembollerin 
çoğu Antik Mısır kültürünü değil, Kudüs’teki “Süleyman 
Tapınağı”nı işaret eder.  
 
   Piramit ve üçgen içerisindeki göz haricinde 
Tapınakçıların en çok kullandığı sembollerden birisi de 
“Haç” sembolüdür. Haç sembolünün kökeni ise antik 
dönemlerdeki ortak inançla alakalıdır. Haç sembolünü en 
çok kullananlar, antik dönemin Orta Asya halklarıdır. 
Sembolün Türkçedeki adı “OZ tamgası”dır. OZ tamgası; 
“Tek Tanrı” inancını temsil eder. 
 

 
Orta Asya / Altay bölgesi kaya yazıtlarında görülen değişik OZ 

tamgaları 
 

 
   “Tek Tanrı” inancına sahip olan Orta Asya halkları, bu 
inancı dünyaya yaymayı ülkü (ideal) edinmiş ve bu amaca 
“Kızıl Elma Ülküsü” demişlerdir. “Elma”, Hz. Havva ile 
Âdem’in ısırarak tadına baktığı ve Tanrı’nın yasağını 
çiğnediği meyvedir.  Bu nedenle “Isırılmamış elma” (Kızıl 
Elma) Tanrı’nın emirlerinin bütününü (çiğnenmemiş 
halini) temsil etmektedir.  
   Bütün halindeki elmayı ısırarak kendini “Tanrı Kral” 
olarak ilan eden Firavun, Kızıl Elma Ülküsü’ne ilk meydan 
okuyan kişi olmuştur… Tapınakçıların, Mısır kültürü ve 
sembollerine olan ilgilerinin asıl nedeni, Mısır’ın 
“Isırılmış Elma Ülküsü”nün başladığı yer olmasıdır.  
 
   Tapınakçıların öyküsü Hz. Yakup’la başlar… Antik 
Mısır’la bağları ise Hz. Yusuf’a dayanır. 
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HZ. YAKUP 
 
   Hz. Yakup, İslam inancına göre peygamber, Yahudi 
inancına göre din büyüğüdür.  
   Yahudi inancına göre; Hz. İshak yaşlandığında gözleri 
görmez oldu. Ölmeden önce sevgili oğlu Esav'ı kutsamak 
istedi. Esav'dan kendisine güzel bir av eti yemeği 
hazırlamasını istedi. Esav avlanmaya gitti ve annesi 
Rebeka, Yakup'a Esav'ın kıyafetlerini giydirdi. Oğlak 
etinden güzel bir yemek yaptı ve Yakup'u Esav kılığında 
babasının yanına gönderdi. Annesi ile iş birliği yapan 
Yakup babasını kandırdı, kutsandı ve kardeşi Esav’a 
ihanet ettiği için kaçtı. Harran’a dayısı Lavan’ın yanına 
gitti ve yıllarca geri dönmedi. Orada evlendi ve 
İsrailoğullarının 12 soyunu oluşturacak olan çocukları 
oldu. Yıllar sonra 12 çocuğu ile Kenan Ülkesi’ne dönmeye 
karar verdi ve yola çıktı. ¹ 
   Yakup, Kenan Ülkesi’ne yaklaştığında ağabeyine 
haberciler gönderdi ve döndüğünü haber verdi. Esav'ın 
kendisini öldürmesinden korkuyordu. Esav'a önden 
hediye kervanı gönderdi. Esav’a kervanı gönderdikten 
sonra bir gece konakladı. Gece gizemli bir adamla 
(varlıkla) karşılaştı. Adamla güreşe tutuştu ve gün 
ağarıncaya kadar güreşmelerine rağmen yenişemediler. 
Adam, "Bırak beni, bak gün ağarıyor" dedi. Yakup, 
kendisini kutsamadığı sürece bırakmayacağını söyledi. 
Bunun üzerine adam, "Senin adın İsrail olsun.  Tanrı'yla 
güreşip yendin" dedi.² 
   Yakup, Tanrıyla güreştikten sonra Esav’ın yanına gitti.  
Esav onu kucakladı ve affetti. 
 

1/ Vikipedi, Özgür Ansiklopedi - https://tr.wikipedia.org/wiki/Yakup - 
sayfalarından, 8 Mart 2019 alınmıştır  
2/ Vikipedi, Özgür Ansiklopedi - https://tr.wikipedia.org/wiki/Yakup - sayfası-
Strong'un Uyumu 3478, 828 – Erişim tarihi: 8 Mart 2019 - Israelite (29.01.07) 
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Yakup’u kutsayan Tanrı; Yakup'a, Kenan Ülkesi’ndeki 
Beytel'e gitmesini ve orada bir sunak yapmasını emretti. 
Yakup Beytel’e giderek bir sunak yaptı. Yakup, Tanrı'nın 
kendisiyle konuştuğu yere taş anıt dikti ve Kenan 
Ülkesi’nde yaşamaya karar verdi.  

Yakup (İsrail) 

EŞLERİ 

Lea 

(Eş) 

Ruben 

Simon 

Levi 

Yehuda / Juda (Yahudilerin atası) 

İssakar 

Zelubun 

Dina 

(Kızı) 

Rahel 

(Eş) 

Hz. Yusuf 

Benyamin 

Bila 

(Cariye) 

Dan 

Naftali 

Zilpa 

(Cariye) 

Gad 

Aşer 
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HZ. YUSUF 
 
  Hz. Yusuf doğduğunda babası Hz. Yakup (İsrail) oldukça 
yaşlıydı. Küçük oğlu Yusuf'a özel bir düşkünlüğü vardı. Bu 
yüzden ağabeyleri Yusuf'u çok kıskanıyor ve ona kötü 
davranıyorlardı. Yusuf 17 yaşına girdiğinde ağabeyleri ile 
birlikte babasının sürülerini güdüyor, sürü güderken 
kendisine kötü davranan ağabeylerini babasına 
anlatıyordu. 
 
   Yusuf bir gün bir rüya gördü. Rüyasında kardeşleri ile 
birlikte tarlada demet bağlıyordu. Birden Yusuf'un 
demeti ayağa dikildi ve kardeşlerinin demetleri 
Yusuf'unkinin önünde eğildiler. Yusuf bu rüyayı 
anlattığında kardeşleri ondan daha çok nefret ettiler. 
   Yusuf bir rüya daha gördü. Bu rüyasında Güneş, Ay ve 
on bir yıldız önünde eğildiler. Bu rüyayı anlattığında 
babası ona "Ben, annen ve kardeşlerin gelip önünde yere 
mi eğileceğiz yani?" dedi. 
   Bu rüyalardan sonra ağabeyleri Yusuf’tan iyice nefret 
etmeye başladı.  Yusuf, kıskanç ağabeyleri tarafından 
önce ıssız bir kuyuya atıldı, sonra “öldürmeyelim satalım” 
dediler ve yoldan geçen Medyenlilerin 
(İsmailoğulları'nın) kervanına sattılar. Kervancılar 
Yusuf’u Mısır’a götürdü ve Firavun’un muhafız birliği 
komutanı Potifar’a köle olarak sattılar.  
   Sonraki süreçte, Potifar’ın hanımı Züleyha, Hz. Yusuf’un 
yanına şehvetli bir şekilde geldi fakat reddedilince Hz. 
Yusuf’u zindana attırdı.  
   Yusuf ’un zindana atılmasından 7 yıl sonra firavun bir 
rüya gördü. Rüyasında Nil Nehri'nin kıyısında duruyordu. 
Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. Sazlar arasında 
otlamaya başladılar. Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. 
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Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Çirkin 
ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince, firavun 
rüyasından uyandı. Bir süre sonra yine uykuya daldı, bu 
kez başka bir rüya gördü. Bir sapın ucunda yedi güzel ve 
dolgun başak bitti. Sonra, cılız ve doğu rüzgarıyla 
kavrulmuş yedi başak daha bitti. Cılız başaklar, yedi güzel 
ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandığında çok 
kaygılandı. Mısır'daki tüm bilge ve büyücüleri çağırdı 
ancak kimse rüyayı yorumlayamadı. İşlediği bir suçtan 
dolayı bir süre zindanda kalan ve bu arada Yusuf’la 
arkadaş olan baş saki, Yusuf'un bu rüyayı 
yorumlayabileceğini söyledi. Firavun, Yusuf'u huzuruna 
çağırttı ve rüyasını yorumlamasını emretti. Yusuf yedi yıl 
bolluk olacağını, yedi yıl ise çok şiddetli bir kıtlık 
olacağını söyledi. Bolluk süresince ülkedeki ürünlerin 
beşte birini depolamasını tavsiye etti. Benzer rüyaların 
iki kere görünmesinin ise tanrının kesin kararını 
verdiğinin ve en kısa zamanda uygulamaya geçeceğinin 
göstergesi olduğunu söyledi. Bilgili bir adam bulup 
Mısır'ın en yetkili âmiri yapmasını tavsiye etti… 7 yıl 
zindanda kalan Yusuf, Firavunun rüyasını doğru 
yorumlayıp Mısır halkını 7 yıllık kıtlıktan kurtardığı için 
Mısır'ın mali yöneticisi olarak görevlendirildi… ³ 
   Kıtlık esnasında Kenan Ülkesi’nden kendisinden buğday 
satın almaya gelen kardeşleri ile tekrar bir araya geldi ve 
babasını yanına getirmeleri için araba tahsis etti. Kenan 
Ülkesi’nde de kıtlık olduğu için Hz. Yusuf yetkilerini 
kullanarak 11 kardeşini ve babası Hz. Yakup’u Mısır’a 

getirtti. Böylece Hz. Yakup (İsrail) ve oğulları Mısır'a 
yerleşmiş oldu.⁴ 
 

 

3/ Vikipedi, Özgür Ansiklopedi - tr.wikipedia.org/wiki/Yakup Erişim 
tarihi: 08,04,2019 
4/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Yusuf  sayfalarından, 8 Mart 2019  
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   Yakup ve oğulları Kenan Ülkesi’ndeki kıtlık nedeniyle, 
toplam 70 kişi olarak Mısır’a Yusuf’un yanına gitmişlerdi. 
Dört kuşağın sonunda 600.000 kadar bir nüfus 
oluşturdular. 
 
   Hz. Yusuf’un ölümünden sonraki süreçte Mısır 
firavunları zamanla İsrailoğulları’nı köleleştirdi. MÖ. 
1300 yılına gelindiğinde dönemin (II. Ramses olduğu 
tahmin edilen) firavunu gördüğü rüyanın yorumundan, 
İsrailoğulları soyundan doğacak bir çocuğun saltanatına 
son vereceğini öğrenince, bu soya ait tüm çocukların 
öldürülmesini emretti.  
 
   İsrailoğulları’nın Levi kabilesinden İmran’ın karısı bu 
haberi duyunca çocuğunu dışı ziftlenmiş bir sepet 
içerisine yerleştirdi ve onu Nil Nehri’ne bıraktı.  
   Kur’an-ı Kerim’e göre; Firavunun karısı Asiye onu 
nehirde buldu ve saraya getirerek yetiştirdi. Böylece 
Firavunun saltanatına son verecek olan Hz. Musa, 
Firavunun sarayında büyümeye başladı.  
 
MÖ.1302 – HZ. MUSA  
 
   Küçük bir çocuk olarak Firavunun sarayına gelen Hz. 
Musa büyüdüğünde kazara birini öldürdü ve korkarak 
Sina Yarımadası’na kaçtı. Burada Şuâyip Peygamber’le 
karşılaştı ve onun kızıyla evlendi. Burada yaşarken Sina 
(Tur) Dağı’nda bir ateş (ışık)  gördü ve dağa çıktığında 
Mısır’a gidip peygamberlik yapma emrini aldı. 
 
   Hz. Musa (a.s.), Firavun (Tanrı Kral) düzenine karşı 
mücadele etmiş ve bu mücadele İsrailoğulları’nın 
Mısır’dan kaçışına kadar sürmüştür.  
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   Kur'an'da geçen bilgilere göre; Hz. Musa, Firavun'u 
Allah'a (c.c.) iman etmesi için davet etti. Aksi durumda 
İsrailoğulları’nın burada yaşayamayacağını ve Mısır’dan 
gitmeleri için serbest bırakılmasını istedi. Ancak her iki 
isteği de kabul edilmedi.⁵ 
   Bunun üzerine firavun büyücülere ve Amon (Karnak) 
Tapınağı rahiplerine, Hz. Musa’yı yalanlayacak sihirler 
yapmalarını emretti. Bu emir üzerine herkesin 
görebileceği bir yerde halka açık bir gösteri düzenlendi. 
Büyücüler, ellerindeki civa sürülmüş ip ve halatları yere 
attı. Civa parıltıları nedeniyle, hareket eden yılanlar ve 
ejderhalar gibi görüntülerden oluşan büyük bir sihir 
ortaya koydular. Seyirciler korkudan kaçışmaya başladı. 
Hz. Musa da elindeki asayı yere attı ve asa bir yılana 
dönüşerek bütün yılanları ve sihirleri yuttuktan sonra 
tekrar asaya dönüştü. Bunu gören büyücüler Hz. 
Musa’nın büyü yapmadığını, ilahi bir olay yaşandığını 
anladı ve iman ettiler. Bunun üzerine Firavun, Hz. 
Musa’nın bu büyücülerin üstadı olduğunu ve büyücülerin 
ustalarını mahcup etmemek için onu yenmediklerini 
iddia ederek iman eden bütün büyücüleri idam ettirdi. Bu 
olaydan sonra İsrailoğulları Hz. Musa’yla beraber “Kenan 
Ülkesi”ne doğru kaçmaya başladı. Firavun da askerlerini 
toplayıp onların peşine düştü. 
 
   Hz. Musa, Kızıldeniz’e geldiğinde asasını denize 
dokundurdu ve deniz ikiye ayrıldı. İsrailoğulları bu 
aralıktan karşı kıyıya geçti. Arkalarından gelen Firavun ve 
ordusu da denizdeki bu aralıktan geçerken deniz geri 
kapandı ve hepsi sular altında kalarak boğuldu. 
 

5/ Vikipedi, Özgür Ansiklopedi - https://tr.wikipedia.org/wiki/Musa 
sayfalarından, 8 Mart 2019 alınmıştır.  
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   1776 yılında ABD’nin ilk 
mührünün arka yüzünde yer 
alan (Benjamin Franklin 
tarafından çizilen), 
Yahudilerin Firavundan 
kaçışını tasvir eden resim.  
 
Resim kaynağı: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Moses   -  
Erişim tarihi: 17 Nisan 2020 Saat: 20:50  
 

 

 

 
   Hz. Musa, Kızıldeniz’in ikiye ayrılması mucizesi 
sayesinde kavmiyle beraber Sina Yarımadası’na kaçtı. 
Burada kavminden müsaade isteyerek Tur Dağı’na çıktı. 
40 gün geri dönmedi. 40 gün sonra geri döndüğünde 
kavmini (Mısır tanrıçası Hathor tasvirine benzeyen) altın 
buzağı heykeline tapar halde buldu. 
 
 
HATHOR; Mısır dilinde Horus’un evi anlamına gelir. 
Samanyolu Galaksisi’nin vücut bulmuş halini temsil eder. 
Samanyolu dünyadan ışıklı bir spiral şeklinde göründüğü 
için eski Yunan ve Latin dillerinde olduğu gibi İngilizcede 
de “Sütlü Yol” anlamına gelen “Milky Way” olarak 
adlandırılmıştır.  
Hathor en eski tanrıçalardandır. Akrep Kral (MÖ. 5000) 
döneminde de Hathor’a tapıldığı tahmin edilmektedir. 
Hathor, antik Mısır yaratılış mitolojisindeki yaratıcı tanrı 
Ra’nın (Güneş tanrısının)kızıdır.⁶ 
 
 

6/Vikipedi, Özgür Ansiklopedi - https://tr.wikipedia.org/wiki/Hathor 
sayfalarından, 8 Mart 2019  
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HATHOR Hathor’u temsil eden buzağı 

 
   Buzağıya tapmaya başlayan kavmine çok sinirlenen Hz. 
Musa buzağı heykelini parçaladı ve kavmine tövbe 
ettirdikten sonra Kenan Ülkesi’ne doğru yola çıktılar. 
Yolda da birçok günah işleyip nankörlük etmeye devam 
eden kavim çölde yolunu kaybetti ve İsrailoğulları’nın 40 
yıllık çöl sürgünü (ilahi cezası) başladı… 
   Allah (c.c.) bu süregelen kötü davranışlarına gazap 
ederek şöyle buyurdu (Mâide Suresi 21-26): “Şüphesiz bu 
çölde 40 yıl dolaşacaksınız ve içinizden yirmi yaş ve daha 
yukarı olanlar bu çölde ceset haline gelecekler (ölecekler). 
Küçükleriniz büyüyecek. Onları kabul edip getireceğim ve 
onlar o ülkeyi (Filistin’i)bilecekler...”  
   Bu ilâhi buyruğa göre, Sina Yarımadası’ndaki Faran 
(Paran) Çölü'nden Ürdün'e 38 yılda ancak varabildiler. Bu 
süre içinde Mısır'dan çıkış sırasında 20 yaş ve üstü olan 
herkes öldü. Ürdün'ün fethinden sonra Hz. Musa (a.s) vefat 
etti. Büyüyüp yetişkin olan çocuklar ancak 40 yıl sonra, 
Hz. Yuşa (Yeşu) zamanında Filistin'e ulaşabildiler.⁷ 
   Yetişkin olarak Filistine ulaşan Museviler bir süre sonra 
ayrışmaya başlayarak dağıldılar. Bu dağınıklık Hz. Davut 
dönemine kadar devam etti. 
 
 
7/  İsrailoğullarının Çöl Yolculuğu Kronolojisi – Cengiz DUMAN   
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MÖ. 1000 – HZ. DAVUT ( Kral Davut )  
 
   Müslümanlara göre peygamber, Yahudilere göre kraldır. 
Kur’an’da; Allah’ın (c.c.) Hz Davut’a (a.s.) krallık, bilgelik ve 
demirden zırhlar yapma yeteneği verdiği, Talut’un 
(Şaul’un) yanında girdiği savaşta güçlü bir dev 
olan Câlût’u (Goliaht’ı) öldürdüğü, dört ilahi kitaptan biri 
olan Zebur’u verdiği, onu ve soyunu dünyaya hâkim 
kıldığı ifade edilir.  
 
   Hz. Davut’un kılıcı günümüze kadar gelmiştir. 
Kalkanının ise bin yıldır kayıp olan Ahit Sandığı’nda 
olduğu söylenir. Hz. Musa’nın ölümünden sonra “Ahit 
Sandığı”  Kral Talut’a (Şual’a) ondan da damadı Hz. 
Davut’a geçti. Talut’un ölümünden sonra Hz. Davut 
zengin ve saltanat sahibi bir hükümdar oldu. 
İsrailoğulları’nın 12 soyunun tamamı onun hükümdarlığı 
(Krallığı) altında birleşti. Bu aşamalardan sonra 
peygamberlikle müjdelendi ve kendisinde bazı mucizeler 
zuhur etti. Hz. Davut, demir madenini ateş kullanmadan 
eliyle yoğurarak işlemesiyle tanınır. Kendisine yaptığı 
kılıç ve kalkan çok meşhurdur. Hz. Davut’un kılıcının 
madeni dünya menşeli değildir.  101 cm uzunluğundaki 
bu kılıç, günümüzde Topkapı Sarayı’ndadır. Kılıcın 
kitabesinde en son Mehdi (as.) tarafından kullanılacağı 
yazılıdır.  
   Rivayete göre, kalkanın üzerinde “Davut Yıldızı” 
sembolü vardır. Hz. Davut Ahit Sandığı’nın korunması 
için Kudüs’te bir mabet yaptırmaya karar vermiş, 
temelini atmak ona, bitirmek ise Hz. Süleyman’a nasip 
olmuştur. 
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MÖ. 970 – HZ. SÜLEYMAN ( Kral Süleyman )  
 
   Hz. Süleyman, kuşlara, rüzgâra, cinlere ve şeytanlara 
hükmedebilen bir peygamberdir. Kuşları ve cinleri 
kullanarak haritalar çizdirmiştir. (Piri Reis, “Kitab-ı 
Bahriye”de bu haritalardan faydalandığından 
bahsetmektedir.) “Süleyman Mabedi”nin yapımında da 
cinleri kullandığı ve şeytanlara deniz dibinden değişik 
mücevherler çıkarttırdığı söylenir.  
 
   Süleyman Mabedi çok gösterişli bir mimari ve süsleme 
ile bitirildi. Hz. Süleyman, babasından miras aldığı dünya 
saltanatının etkisiyle üst düzey bir kültür oluşturdu. Bu 
sayede peygamberliğini ve hükümdarlığını kolay kabul 
ettirdi. Museviliği yaydı. Ancak İsrailoğulları onu 
peygamberden çok Kral olarak benimsedi. 
 
   Hz. Süleyman’ın, “İsmi Azam”ın (Allah’ın (c.c.) 

bilinmeyen isminin) yazılı olduğu bir yüzüğü vardı. 
Yüzükte yazan isimle yapılan her dua anında kabul 
olurdu. Bu yüzüğü taşıyan kişinin saltanat sahibi 
olacağına; doğaya, hayvanlara, insanlara ve cinlere 
hükmedeceğine inanılırdı.  
    
   Hz. Süleyman’ın yüzüğü, babası Hz. Davut’un kalkanı ve 
Hz. Musa’ya ait Tevrat tabletleri “Ahit Sandığı”nda 
saklanmaktadır. Hz. Süleyman, inşa ettirdiği mabedin en 
üstüne penceresiz bir oda yaptırmış ve Ahit Sandığı’nı bu 
odada muhafaza etmiştir. Hz. Süleyman’ın ölümünden 
sonra Ahit Sandığı’nı koruma ve taşınma görevi 
İsrailoğulları’nın Kohat soyundan gelen Levi kabilesine 
verilmiştir. 
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SÜLEYMAN MABEDİ ve AHİT SANDIĞI 
 
   Dini açıdan çok çabuk yozlaşan İsrailoğulları’nın 
arasındaki birlik-beraberlik kısa sürede bozulmaya 
başladı. Dinden kopup saldırgan bir toplum haline 
geldiler. Musevilik, Yahudiliğe dönüşmüştü. Yahudilerden 
rahatsız olan Bâbil Kralı Nabukadnezar, MÖ. 587 yılında 
Kudüs’ü işgal ederek Yahudileri bu bölgeden sürdü. Bu 
kargaşada kaybolan Ahit Sandığı ise bir daha 
bulunamadı… Sandığın kaybolmadığı, Süleyman 
Mabedinin altında bir yerde gömülü olduğu söylentileri 
günümüze kadar gelmiştir. 
   MÖ. 19 yılında Kudüs’ü ele geçiren Herodes, 
Nabukadnezar’ın yıktığı tapınağı onardı ve genişletti. 
Ancak tapınak MS. 70 yılında Romalılar tarafından 
tamamen yıkıldı ve Yahudiler sürgüne gönderildi. O 
tarihten bu yana Yahudiler tapınağın ayakta kalan 
duvarına gelerek ağlarlar. 
 
 

Hz. DAVUT ve Hz. SÜLEYMAN DÖNEMLERİNDE MISIR 
FİRAVUNLARI  
 
   İsrailoğulları’nın Hz. Musa ile Mısır’dan ayrılması ve 
Firavunun (II. Ramses’in) Kızıldeniz’de ölmesinden sonra 
(MÖ. 1213) Mısır gerilemeye başladı. Bu süreçte Karnak 
(Amon) tapınağının başrahipleri firavunlardan daha 
zengin hale geldi. Başrahipler Mısır’ın güneyini ele 
geçirdi ve MÖ. 1047 yılına gelindiğinde Mısır ikiye 
bölündü. Başrahip Psusennes firavunluğunu (krallığını) 
ilan etti ve MÖ. 1047’den MÖ. 1001’e kadar I. Psusennes 
(Rahip Kral) adıyla Mısır’da hüküm sürdü.⁸  
 
 

8/National Geographic – Antik sırlar / Gümüş firavunun gizemi belgeseli    
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KARNAK (AMON) TAPINAĞI BAŞRAHİPLERİ 
 
   Her firavun bir yenilik ve ek yaptırdığı için Karnak 
Tapınağı’nın yapımı 2000 yıl sürdü ve dünyadaki en 
büyük tapınak oldu. Bu uzun süreç, tapınağın 
başrahipleri için ayrı bir kazanç kapısı oluşturdu.  
 

 
Resim: MISIR KÜLTÜR ve EĞİTİM İLİŞKİLERİ MERKEZİ İstanbul/Türkiye 

 
   Karnak Tapınağı başrahibi sadece din adamı değil, aynı 
zamanda devlet yöneticisidir. Vergilerin toplanması, 
maaşların dağıtımı, ülkeler arası ticaret ve ordu tapınağın 
kontrolündedir.  Bu nedenle başrahip önemli politik bir 
liderdir. Onların bu gücü, Firavunların ölümden sonraki 
hayatlarında başrahiplerin hazırladığı mezarlar 
sayesinde rahat edeceklerine olan inançtan 
kaynaklanmaktaydı.  
   Tapınak gelirleri ve firavunların hediyeleri haricinde; 
maden işletme imtiyazları, avcılık serbestlikleri, Nil Nehri 
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boyunca ticaret yapma yetkileri vardı. Böylece sürekli 
artan bir zenginliğe sahip oldular. Ta ki “Biz neden 
Firavun olmuyoruz?” diyene kadar…   
   Psusennes’in babası Bineccem MÖ. 1070’te Karnak 
Tapınağı’nın başrahibi oldu. Bineccem’den sonra üç oğlu 
da sırayla başrahip oldu ve büyük bir zenginliğe sahip 
oldular. Üç oğuldan biri olan Psusennes, Karnak 
Tapınağı’nın başrahibi olduktan sonra Tanis’e (günümüz 
Süveyş Kanalı’nın batısına) gitti ve kendisini buranın 
firavunu ilan etti. Onun döneminde Mısır’ın ticaret 
bağları genişledi. Psusennes’in mezarında bulunan 
değerli Lapis Lazuli taşları göz önüne alınırsa, ticaretin 
bu taşların çıkarıldığı Afganistan’a kadar genişlediği 
anlaşılmaktadır.  
 
   1940’ta Pierre Monet ve ekibinin yaptığı arkeolojik 
kazıda Psusennes’in mezarı bulundu. Tabutu 90 kg saf 
gümüşten, ölü maskesi som altından yapılmıştı. O 
dönemde Mısır doğal altın madenlerine sahipti. Gümüş 
ise çok nadir bulunuyordu. Bu nedenle, gümüş altından 
daha değerliydi.⁹ 
 

 
 

Rahip Kral (Gümüş Firavun) Psusennes – Lahit ve Mask – Mısır Müzesi 

 

 
9/National Geographic – Antik sırlar / Gümüş firavunun gizemi 
belgeseli    
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BU SÜREÇLER İÇERİSİNDE İSRAİLOĞULLARI NELERE 
ŞAHİT OLDU? 

 
 Hz. Yakup’un Tanrı’yla güreşip yendiğini ve Tanrı’nın 

ona İSRAİL adını verdiğini gördüler.  
 Hz. Yusuf ’tan Hz. Musa zamanına kadar geçen süreçte 

Mısırlıların putlarını, sembollerini, dini inançlarını, 
Amon Tapınağı rahiplerinin rüya ve astrolojik bilgile-
ri nasıl yorumladıklarını gördüler.  

 Hz. Musa zamanında büyü, sihir ve simyanın ne işlere 
yaradığını görüp öğrendiler. Onun büyücülerle yaptığı 
gösteriyi izlediler. Ahit Sandığı’na ve mucizelerine şa-
hit oldular. 

 Hz. Davut zamanında, onun Davut Yıldızı’lı ( ) kal-
kanını ve dünya dışı madeni eliyle yoğurarak yaptığı 
kılıcını gördüler. 

 Hz. Süleyman zamanında onun cinlere, şeytanlara, 
kuşlara, rüzgara hükmettiğini, kuşların getirdiği bilgi-
lerle ve rüzgara binip gezerek haritalar çizdirdiğini 
gördüler. Süleyman Tapınağı’nın yapımındaki deva-
sa işleri cinlere yaptırdığına şahit oldular. Gizli olan 

“İsmi Âzam”ın Süleyman Yıldızı ( ) şeklindeki 
mühür yüzüğünde yazdığını öğrendiler.  

 Karnak Tapınağı (Amon) rahiplerinin siyasi ve askeri 
güçlere hükmedebildiklerini, din ve tapınak üzerin-
den nasıl zengin olduklarını fark ettiler… 

 
   Hz. Musa önderliğinde firavunun zulmünden kurtulan 
ve bu süreçte birçok alâmet ve mucizeye şahit olan 
İsrailoğulları içerisinde halen Mısır kültürünün 
etkisinden kurtulamayan ve “Rahip Kral” gibi tanrısal biri 
olmak isteyenler vardı. Hz. Musa Tur Dağı’na çıktığında 
Altın Buzağı’yı yapıp tapmaya ve çevresindekileri de 
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teşvik etmeye başlamışlardı. Buzağıya tapanların çoğu 
tövbe etmiş,  tövbe etmeyip kavimden ayrılanlar ise 
Levililer tarafından öldürülmüştü. Bu nedenle; Antik 
Mısır adetlerini devam ettirmek isteyenler bundan 
sonraki ayinlerini gizli yapacak, birbirleriyle hiç kimsenin 
anlayamayacağı şifreler ve sembollerle anlaşacaklardı.  
 
MİTRA (MİHR) İNANCI 
(MİHR: anlaşma bozulduğunda önceden belirlenmiş olan verilecek bedel)  

 
   Mitra; Antik Arilere ait (güneş ya da güneş ışığıyla 
ilişkilendirilen) bir tanrı olarak ortaya çıkmıştır. Ariler, 
Hint ve İran olarak iki kola ayrıldıktan sonra da güneşle 
ilişkilendirilen özelliğini korumuştur. Rigveda ve Avesta 
gibi dini metinlerde de geçen Mitra, İran sınırlarından 
çıkarak Mezopotamya ve Anadolu’ya kadar yayılmış, 
Bâbil ve Anadolu’nun yerel inançları ile etkileşime 
geçtikten sonra popüler bir inanca dönüşmüş, Roma’ya 
kadar ulaşmıştır.  
   Antik İran’da din adamları olan Magilerin (Harut ve 
Marut’tan öğrenerek) yaptığı sihir ve büyülerin farklı 
kültürlerin ilgisini çekmesi, büyücülüğün ve Mitra 
inancının farklı yollarla farklı yerlere yayılmasına neden 
olmuştur.¹⁰ 
 
   Hint, İran ve Komagene Mitra'sı; 
ahitlerden/yeminlerden/anlaşmadan sorumlu ilahî 
varlıktır. Sözleşmelere uyulmasını denetlemenin yanında 
“her şeyi gören”dir. Gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun 
koruyucusudur. 
 
 
10/ Yar. Doç. Dr. Hayreddin KIZIL – EKAV Akademisi dergisi – 2013 / 
Sayı 55 / Sayfa 114     
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MİTRAİZM (MİTRAS GİZEMLERİ) 
 
   Mitracılığın (Mitraizm’in) kendi kendine gelişmiş bir 
inanç mı yoksa Zerdüştlüğün bir yan kolundan mı 
türemiş olduğu tartışmalıdır. Çünkü Romalıların Mitras 
inancı (mitoloji ve dini tatbiklerinde) Hint-Fars Mitra 
inancından önemli ölçüde farklıdır.¹¹ 
 
   Batı Mitraizm’i; Antik Yunan ve Roma dünyasının “İsis 
Sırları” olarak bilinen ve yalnızca bu tarikata kabul 
edilenlere açıklanan sırlar etrafında gelişmiş mistik bir 
Roma kültüdür.  
 
   Roma Mitracılığının Mezopotamya Mitracılığından 
farklı olması, Mitra’nın inanç şeklini değil, gizlilik 
modelini ve uygulamalarını aldıklarını göstermektedir.  
   Bu gizli model MS. 1. yüzyıl ile MS. 4. yüzyıl arasında 
Roma İmparatorluğu askerleri arasında yaygınlaşmıştır. 
Askerler haricinde üyesi görülmemiştir. Sadece “inisiye” 
olan adayların tarikata alındığı ve sırların öğretildiği 
tahmin edilmektedir.¹² 
 
   Mithras kültünde tapınak olarak Mirtaeum denen 
mağaralar kullanılırdı. Mağaralarda yapılan törenler gizli 
idi.¹³ 
 
  Tapınak Şövalyeleri’nin “yoksulluk yemini” etmelerinin 
ve inisiye törenlerinin kökeninin Mitra ile bağı olduğu 
anlaşılmaktadır.  
 
 
11/ 12/ 13/ Kaynak: Vikipedi, Özgür Ansiklopedi/Mitra ve Mitraizm 
sayfalarından 8 Nisan 2019 alınmıştır.    
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   Tapınak Şövalyeleri de Mitra inancına benzer bir 
şekilde tarikata girerken “yoksulluk yemini” ederler. Bu 
alınacak adayın yoksul olması anlamına gelmez. Çünkü 
Tapınakçılar’ın hepsi zengin kişilerden oluşmaktadır. 
Buradaki yemin, Tapınakçının tarikata girerken bütün 
mal varlığını tarikata bağışlamasıyla alakalıdır. Verilen 
görevi yerine getirmeyen Tapınakçı tarikattan 
çıkarıldığında elinde hiç malı olmayacağı için yoksul 
duruma düşecektir. İhanet edenin cezası zaten ölümdür. 
Bu sistem, Rönesans Dönemi’nde de benzer şekilde 
İtalya/Floransa Meclisi’nde uygulanmıştır. Meclise veya 
Floransa’ya ihanet eden meclis üyesi idam edilir ve mal 
varlığının tamamı meclise devredilirdi. İdam edilen 
üyenin ailesi ise yoksul ve sefil bir şekilde sokağa atılırdı. 
 
MİTRA ve TAPINAKÇILARIN İNİSİYE TÖRENİNİN 
KÖKENİ MISIR ÖLÜLER KİTABI MI? 
 

   Mısır Ölüler Kitabı’nda anlatıldığına göre; inisiye 
edilmeyi isteyen rahip adayı ilk önce tehlikelerle dolu 
ölümcül sınavları aşmayı başarırsa, 12 rahip tarafından 
alınarak, başrahip ve rahipler kurulunun beklediği Osiris 
Mabedi’ne götürülür. Burada “Çırak Rahip” ilan edilen 
aday yıllarca eğitimden geçer. Hazır olduğuna karar 
verilirse başrahip gelir ve çırağa; hakikatin nuruna 
ulaşması için ölmesi ve yeniden doğması (inisiye olması) 
gerektiğini söyler.¹⁴ 

   Çırak ölmeye hazır olduğunu söylerse görevliler 
tarafından içinde açık bir mezar bulunan “yeniden 
doğuş odası”na (inisiye mezarına) götürülür. Başrahip, 
çırağı mermer mezarın içine yatırır ve kapağını kapatır.  
 

 

14/ Cihangir Gener - “Ezoterik – Batıni Doktrinler Tarihi”  - İnsiye 
bölümü.   
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Karanlık içerisinde kendisiyle baş başa kalan çırak 
mezarda ne kadar kaldığını bir süre sonra algılayamaz 
hale gelir. Bu süre mezardaki adaya çok uzunmuş gibi 
gelir… Çırak, belli bir zaman sonra “Seher Yıldızı” ışığının 
başının hemen üstünde bulunan delikten içeri sızması ile 
anlam veremediği bir ışık görür. Bu delik öylesine 
ayarlanmıştır ki ışık çırağa “Tanrı’nın varlığının ispatı 
(hakikatin nuru)” gibi görünür… Aday korkuya kapılmaz 
ve delirmeden mezardan çıkabilirse “insiye” olmuş olur.¹⁵ 

 
   Mitra tarikatında ve Antik Mısır’da uygulanan “inisiye” 
(mezara girip yeniden doğma) ritüeli, Tapınak Şövalyeleri 
ve diğer gizli örgütler tarafından da uygulanmıştır. Bu 
gizli toplulukların çoğu sömürü düzeninin ilk 
yapılanmalarını oluşturmuştur. Günümüzde; Katolik ya 
da Ortodoks bir hristiyanın Evanjelizme geçmesi de 
“yeniden doğuş” (gerçeği bulma) olarak kabul edilir. 
 
   Mısır’daki Karnak Tapınağı’nda Amon rahipleri 
tarafından kurulan dini ve ticari sömürü düzeni modelini 
örnek alan menfaat grupları, Mitra tarikatının büyücülük 
ve gizlilik modelini de tecrübelerine ekleyerek İtalya 
yarımadası, Arap yarımadası ve Mısır arasındaki Akdeniz 
sahillerinde ticari ve örgütsel faaliyetlere başlamıştır. 
 
   Hz. İsa’nın doğduğu gün insanlık tarihinde “Milat” 
olarak kabul edilmiştir. Bu milat aynı zamanda gizli 
örgütlerin de miladıdır. Milattan önce şekillenmeye 
başlayan menfaat grupları, Hz. İsa’nın doğumundan sonra 
ilk büyük organizasyonlarını kurmaya başlamışlardır. 
 
 

15/ Cihangir Gener - “Ezoterik – Batıni Doktrinler Tarihi”  - İnsiye 
bölümü    
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MS. 46 – GÜL ve HAÇ ÖRGÜTÜ OLUŞMAYA BAŞLADI 
 

 
   Yahudiler; Hz. Davut ve Süleyman’ı peygamber olarak 
değil Kral olarak kabul ederler. Bu iki peygamberi sıradan 
insanlar (krallar) olarak değerlendiren bazı Yahudiler, Hz. 
Süleyman’ın yaptıklarını kendilerinin de yapabileceğine 
inandı ve bunun formülünü aradı. 
   Hz. Süleyman, Mısır kültüründen kalan 
büyücülük ve gizli ilimleri yasaklamıştı. 
Ancak bu işlerle gizlice uğraşmaya devam 
edenler de vardı. Bu insanlar Mısır Tanrı 
Kralları’nın taşıdığı “Sonsuz Yaşam 
Anahtarı” olarak gördükleri sembolün 
peşine düşmüşlerdi. Tanrı ile insanı  

 
Sonsuz Yaşam 

Sembolü 
birbirine bağlayan bu sembolün sırrını çözerek “Tanrı 
Kral” olmak istiyorlardı.  
   Sonsuz yaşamın sırlarını arayan bu insanlar zaman 
içerisinde bir araya gelerek “Gül ve Haç Örgütü”nü 
kurdular. Büyücülük ve gizli ilimler her dönemde yasak 
olduğu için hep gizli kaldılar.  
   Ekonomik gücü elde etmeden Tanrısal güçlere 
ulaşılamayacağını düşünen bu insanlar, Ahit Sandığı’nı ve 
içindeki yüzükte yazılı olan “İsmi Azam” duasını aramaya 
başladılar. Bu dönemden sonra Hz. Davut’un Yıldızı Siyon 
Yıldızı’na, Hz. Süleyman’ın Yıldızı da (baş aşağı 
çevrilerek) Satanizmin sembolüne dönüşmeye başladı.  
 
 
 

    
Davut 
Yıldızı 

Siyon 
Yıldızı 

Süleyman 
Yıldızı 

Satanist 
sembolü 
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   Anlaşılan o ki, cinlere ve şeytanlara hükmedemeyen 
büyücüler, onlarla ortak çalışmaya başlamıştı. Eğer 
Karnak (Amon) Tapınakçıları gibi bir sistem 
kurabilirlerse kısa sürede ekonomik, siyasi ve askeri güce 
ulaşabilirlerdi. İnanması zor ama yaptılar da… İsa Mesih’i 
öldürtüp Hristiyanlığı şekillendirdiler. 
 

 
Alman simyacı Daniel Mögling'in 1618'de çizdiği  

Gül Haç Tapınağı 
 

Resim kaynağı: https://en.wikipedia.org/wiki/Rosicrucianism 
Erişim tarihi: 18 Nisan 2020 saat:01:25.   
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Resim kaynağı: https://en.wikipedia.org/wiki/Rosicrucianism 

Erişim tarihi: 18 Nisan 2020 saat:02:00. 

 
   1604’te çizilmiş resimde görülen; Gül-Haç Örgütü’nün 
inancında yer alan “Her şeyi bilen/evrensel bilgelik 
(Pansophia) ağacı” tasvirindeki “Tanrı ve insan arasındaki 
döngü”  günümüz New Age (Yeni Çağ) akımlarının 
öğretilerinde de yer almaktadır. 
 
   Gül ve Haç Örgütü’nün adında geçen “Gül”ün kökenini 
tespit edemedik. Ancak, “Haç”ın kökeninin “OZ 
TAMGASI”nın temsil ettiği dini inançtan geldiği ve bu 
sembolün (insanların ortak bir dine mensup oldukları) 
çok eski bir döneme dayandığı kanaatindeyiz.  
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   Eski dönemlerde yaşamış olan Türklerin inancını temsil 

eden “OZ” tamgası, artı ( ) şeklindedir. Bu tamga, Orta 
Asya’nın dört bir yanında yaşayan ve dini inancına sadık 
olan OQ (OK) halkının ok (⬆) şeklindeki sembolünden 
türemiştir. Ok (⬆), insan ruhunun ok gibi fırlayarak 
Tanrı’ya uçmasını (Oz-masını) temsil eder. Orta Asya’nın 
dört bir yanında hüküm süren OQ (OK) halkının aynı 
inançta birleşmiş olması ise, dört yönden gelip aynı 

merkezde birleşen oklardan oluşan OZ tamgası  ( ) ile 
ifade edilir.  

 
Dört yönden gelip aynı merkezde birleşen OZ tamgası   

ve zaman içerisindeki değişik kullanım şekilleri. 

 
 
 

EK BİLGİ: Türkiye/Van’da bulunan “OZ” tamgalı yazıtta, 
bir peygamberden ve bu peygamberin öldüğünden 
bahsedilmektedir. 

 
 

Resim Kaynağı: Kazım Mirşan – Bolbollar - Yıl 1991 - sayfa 16  
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Değişik zamanlarda ve coğrafyalarda kullanılmış 
olan OZ tamgalı yazıtlar:  
 
 

  
Kazakistan 

Tamgalısay kaya yazıtı 
Kırgızistan/Aladağ 

Saymalıtaş kaya yazıtı 
 

  
Türkiye/Ankara 

Salihli köyü kaya resmi 
 

Türkiye/ Erzurum/Tortum 
mezar taşı 

  
Amerika / Oklahoma 

Kızılderililere ait 
kaya yazıtı 

Mısır/Heliopolis (Annu) 
Hiyeroglif 

 
   MS. 46 yılında kurulan Gül ve Haç Örgütü’nün “Haç”ı, 
İsa Peygamber’in ortaya çıkışı ve çarmıha gerilmesi 
sonrasında Hristiyanlığın haçı ile özdeşleşmiştir. 1099 
yılında kurulan Tapınak Şövalyelerinin haçı ise daha 
farklıdır.      
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Tapınak Şövalyeleri’nin 
kullandığı Haç sembolü 

Kırgızistan/Aladağ 
Saymalıtaş kaya yazıtı 

 
 

 
 

Kudüs Krallığı’nın kullandığı Haç 
sembolü 

Türkiye/Erzurum/Tortum  
Koçbaşlı mezar taşı 

 
 

 
 

Malta Şövalyeleri’nin kullandığı 
Haç sembolü 

Türkiye/Ankara 
Salihli Köyü kaya resmi 

 
 

 
“OZ” tamgası hakkında detaylı bilgiye “Ata 
Türklerden Atatürk’e” adlı kitabımızdan 
ulaşabilirsiniz. 
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MS. 30 – HZ. İSA 
 
   İsrailoğulları, Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra 
Musevilikten kopup yozlaşmış bir toplum haline geldiler. 
Musevilik Yahudiliğe dönüştü. Süleyman Tapınağı MÖ. 
587 yılında Babil Kralı Nabukadnezar tarafından kısmen, 
MS. 70 yılında Romalılar tarafından tamamen yıkıldı ve 
Yahudiler sürgüne gönderildi. Küçük bir Yahudi grubu 
(Roma valisine bağlı olarak) Kudüs’te kaldı. 
   Romalılar ticaretle uğraşırken Yahudiler de yıkılan 
mabedin yerinde oluşan alanda tefecilik yapıyordu. Hz. 
İsa, tefecilik yapan Yahudilerin masalarını devirerek 
faizin haram olduğunu söylüyor ve Hristiyanlığı tebliğ 
ediyordu. Bu durumdan hoşlanmayan tefeci Yahudiler Hz. 
İsa’yı Roma valisine şikâyet ettiler ve idamını istediler. 
Yahudilerin ısrarı üzerine Roma valisi tarafından çarmıha 
gerilerek idam edildi. (Müslümanlara göre; göğe çekildi) 
Hz. İsa’ya bağlı Havariler ise idam edilme korkusuyla 
kaçtı. Ferisi* Yahudilerden, Türkiye/Tarsus doğumlu 
Roma vatandaşı Pavlos (Saul) kaçan havarileri 
yakalayacağını söyleyip peşlerine düştü.  
 
 

* Ferisiler ya da Farisiler, ikinci tapınak döneminde 
(MÖ. 515 – MS. 70) İsrailoğulları içinde doğan bir Yahudi 
toplumsal hareketi, düşünce okulu ve siyasi grubudur. 
Bu grup GÜL HAÇ Örgütü müdür ya da bu örgütle bir 
bağı var mıdır henüz bilinmiyor. 
Sadukilerin sadece yazılı Tanah'ın Tevrat bölümünün 
geçerliliğini savunmalarına karşılık, Farisi Yahudiler 
Tevrat ile birlikte; Ketuvim, Nevi'im, Talmud, Mişna ve 
Gemara olarak bilinen Yahudi sözlü hukukunun da dinî 
hukukun geçerli bir parçası olduğunu savunmaktadırlar. 
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   Pavlos bir süre sonra geri döndü ve gökyüzünden bir 
ışıktan gelen ilahi sesin kendisine İsa’nın haklı olduğunu 
söylediğini ve kendisini Hristiyanlığa hizmet etmesi için 
“Aziz” ilan ettiğini anlattı.  
   Hz. İsa’nın görevini üstlenen Aziz Pavlos’un ilk işi 
(Yahudilerin Hz. İsa’ya ihanetini gizlemek için) Hz. İsa’nın 
çarmıha gerilişini “çile çekme” adı altında 
efsaneleştirerek onu “Tanrı’nın oğlu” ilan etmek oldu. 
İsa’nın çarmıha gerilişini Yahudilerin ihaneti değil de 
Tanrı’nın yazdığı kadermiş gibi yorumladı. 
 
 

 

Tevbe suresi – 30. Ayet: Yahudiler, "Üzeyr, Allah'ın 
oğludur" dediler. Hristiyanlar ise, "İsa Mesih, Allah'ın 
oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri 
(gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha 
önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. 
Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. 
 
 

 
   Pavlos bu kurgusuyla bilerek ya da bilmeyerek Hz. İsa’yı 
Yahudi inancındaki Hz. Üzeyir’e dönüştürmüş ve Karnak 
(Amon) Tapınağı rahipleri gibi kısa sürede ekonomik, 
siyasi ve askeri güce ulaşabilecekleri bir sistemin önünü 
açmıştır. Roma Katolik Kilisesi’nin kurucusu olan Pavlos, 
ilk Papa kabul edilir. O dönemlerde Hristiyan nüfusun 
azlığı nedeniyle Papalık sistemi MS. 250 yılından sonra 
gerçek anlamda kurumsallaşmaya başlamıştır.  
 
   Hz. İsa sünnetlidir ve Tevrat’ta haram kılındığı için 
domuz eti yememiştir… Buradan anlıyoruz ki 
günümüzdeki Hristiyanlık, İncil ya da Tevrat odaklı değil, 
Pagan geleneklere göre şekillenmiş bir dindir.  
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EK BİLGİ: Yahuda (Juda), Hz. İsa’nın 12 havarisinden 
biridir. İsa’yı ele veren havaridir. Geleneksel Hristiyan 
görüşüne göre 30 gümüş dinara Hz. İsa'yı ele vermiştir. 
Sonradan vicdan azabı çektiği için kendini asarak intihar 
ettiği söylenir.  
Yahuda, (ihaneti nedeniyle) İsa Mesih’in resmedildiği 
yağlı boya tablolarda ve diğer resimlerde 12 Havari 
arasında gösterilmez. Onun yerine Evenjalist olarak 
nitelendirilen İbrani Hristiyan (Matta İncili’ni yazan) 
Matta gösterilir. Judas (Yehuda) adı Avrupa’da “Öpüşü 
ihanet – Hain” sözcüğüyle eş anlamlı kullanılır. 
 
 

 
 

HRİSTİYANLIĞIN DÖNEMLERİ 
 

 Hristiyanlık ilk dönemlerinde Yahudi kökenli şekil-
lendirilmiş, sonraki dönemde de Romalıların 
Hristiyanlığa geçmeye başlamasıyla Pagan kökenli 
Hristiyanlık şekline dönüşmüştür. 

 Roma İmparatoru Konstantinus döneminde (MS. 
323) Milano Fermanı ile resmi din olarak kabul edi-
len Hristiyanlık, imparatorluk koruması altına girmiş-
tir.¹⁶ 

 Devlet gücünü arkasına alan Pavlosçu kilise, din ko-
nusunda sadece kendisinin belirleyici olduğunu iddia 
ederek diğer görüşleri sapkınlıkla suçlamıştır.¹⁷ 

 
 
 
 

16/17/ “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     
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 MS. 5. yüzyılda ünlü Hristiyan ilahiyatçısı Augustin, 
bazı hallerde Hristiyanlar için savaşın meşru olabile-
ceğini söyleyerek ilk kez “Haklı Savaş” kavramını dile 
getirmiştir. 13. yüzyıla gelindiğinde Saint Thomas, bu 
kavramı daha da genişleterek “Kutsal Savaş” kavra-
mını ortaya atmış ve Haçlı Seferleri’nde din adına ya-
pılan katliamlara meşruiyet sağlamıştır.¹⁸ 

 Hristiyanlık tarihinin en kanlı dönemi, MS. 900’lü 
yıllarda Katolik Papazların yargıçlık yaptığı “Engizis-
yon Mahkemeleri” ile başlar. Resmi Kilise’nin öğreti-
lerine karşı gelenlerin ölüm cezasına çarptırıldığı En-
gizisyon’da yarım milyon insan öldürülmüş, 5 milyon 
insan da başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. 
Din adına düzenlenen “Haçlı Seferleri” ile katliamlar 
kitlesel hale getirilmiş ve bu seferler zamanla yağma-
lama seferlerine dönüşmüştür.¹⁹ 

 Luka İncili’ni yazan Yahudi hekim,  Pavlos’un öğrenci-
sidir.²⁰ 

 Markos İncili’ni yazan, Pavlos’a bağlı Dualist bir Ya-
hudi filozofudur. Markos, iyiliğin ve kötülüğün iki ayrı 
tanrı olduğuna inanmaktadır.²¹ 

 Matta ve Yuhanna İncilleri ise Latince yazılmıştır. 
Havariler İbranice okuyup yazdıkları için bu iki İn-
cil‘in de Pavlos’un öğrencileri tarafından yazıldığı dü-
şünülmektedir.²² 

   Hristiyanlık ilk 300 yıl yasaklı bir din olarak varlığını 
sürdürmüştür… Hz. İsa dönemi öncesinde putperestliğe 
dönüş çok hızlı oluyordu. Hz. İsa döneminden 300 yıl 
sonra Hristiyanlığın toparlayıcı bir güç olduğunu fark 
 
 

 

18/19/20/21/22/ “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     
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eden putperest krallar Hristiyanlık inançlarını koruma 
altına almış, özellikle Haçlı Seferleri’nin avantajlarını 
gördükten sonra sımsıkı sarılmışlardır. Hristiyanlık her 
ne kadar koruma altına alınsa da Antik Dönem inanç 
kültüründeki sembol ve geleneklerinin Hristiyanlığa 
sızması önlenememiştir.  
 

Örneğin: 
 

 İsis ve kucağındaki Horus, Meryem Ana ve kuca-
ğındaki İsa’ya dönüşmüştür. 

 Ortaçağ Hristiyanlığında Papalık tarafından “cen-
netin anahtarı” diye satılan (kulplu haç şeklinde-
ki) anahtarlar, Horus’un sol elinde taşıdığı “Tanrı 
katının anahtarı”dır.  

 Firavunların “Tanrı’nın dünyadaki vücut bulmuş 
hali “olduğu inancı, Tanrı’nın vücut bulmuş oğlu 
İsa’ya dönüşmüştür. İsa peygamber, Antik Mısır’ın 
“Tanrı Kral”ları gibi “Tanrı’nın oğlu” ilan edilerek 
tanrılaştırılmıştır. 

 Hristiyanlıktaki birçok kutlama Antik Roma ve 
Antik Yunan kültürüyle harmanlanmıştır. 

 İncil; Eski Ahit (Tevrat) ve Yeni Ahit (İncil) şek-
linde birleştirilerek Tevrat’la harmanlanmış, do-
layısıyla gizemli Yahudi öğretisi olan Kabala’daki 
Mısır ve Pers etkisi İncil’e de yansımıştır. 

 
   Hristiyanlığın kontrolünü ele geçiren Aziz Pavlos ve 
Ferisiler, Hristiyanlığın bozulmasında da başrolü 
oynamış, tam Karnak (Amon) Tapınağı’ndaki gibi bir 
sömürü ve faiz sistemini oluşturacakları sırada 
karşılarına Hz. Muhammed (s.a.v.) çıkmıştır. Artık iki ayrı 
işle uğraşmak söz konusudur. Birincisi, Avrupa’yı sömürü 
ve faiz sistemine adapte etmek, ikincisi ise Müslümanlığı 
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yok etmek olacaktır. Bunu başarabilmek için de güçlü 
ordular ve hızlı şövalyeler gereklidir. Gül-Haç Örgütü, bu 
konu üzerinde derin planlar hazırlamaya başlamış ve bu 
planlar ilerleyen tarihi süreç içerisinde Tapınak 
Şövalyeleri ve gizli örgütlerin etkisi altında organize 
edilen Haçlı Seferleri, Rönesans, Fransız İhtilali, 
Kapitalizm ve Darwinizm şeklinde karşımıza çıkmıştır. 
 
 

MS. 571 – HZ. MUHAMMED (s.a.v.) 
 
   Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’in soyundan gelen Hz. 
Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir. Kendisine Allah (c.c.) 
tarafından Kur’an-ı Kerim vahiy edilmiştir. Mekke’de 571 
yılında doğmuştur. Veda Hutbesi’nden sonra Medine’de 
632 yılında vefat etmiştir. 
 
 

"Muhammed yalnızca bir elçidir ve peygamberlerin 
sonuncusudur." Ahzâb suresi -  40. ayet. 
 

 
Müslümanlık; İslam inancı olarak gelen önceki hak 
dinlerin tahrif edilmesi üzerine, Allah (c.c.) tarafından Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son İslam dinidir. 
Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed (s.a.v.) son 
peygamber (Ahir zaman peygamberi) olarak tanımlanır. 
Söz ve fiilleri (Hadis ve Sünnetleri) Kur'an-ı Kerim’den 
sonra ikinci derecede kaynak kabul edilir ve İslam 
hukukunun iki temel kaynağından biri sayılır.  

 
Yahudi ve Hristiyan inancına göre, Hz. Muhammed 
(s.a.v.) bir filozof, Kur’an-ı Kerim ise felsefe kitabıdır. Onlar 
için Müslümanların her hangi bir Budist ya da Hindu’dan 
farkı yoktur. Yahudiler, Hz. Musa’yı peygamber, Hz. Davut 
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ve Hz. Süleyman’ı Kral olarak kabul ederler. İncil’in ilk 
yarısı Eski Ahit’ten (Tevrat’tan) oluştuğu için Hristiyanlar 
da benzer düşüncelere sahiptir. Hz. Davut’a Zebur 
gönderildiği halde, peygamber değil de kral olarak kabul 
edenlerin Müslümanlık hakkındaki bu görüşüne elbette 
ki şaşırmamak gerekir. 
 
   Hristiyan âlimler MS. 325’te yapılan I. İznik Konsili’nde, 
İsa Mesih’in gerçek Tanrı olduğuna karar vermiş, MS. 
397'deki III. Kartaca Konsili’nde de Matta, Markos, Luka 
ve Yuhanna İncilleri kutsal ve doğru kabul edip diğerleri 
yakılmış ve yasaklanmıştır. Bu yasaklamadan sonra ele 
geçirilen diğer İncil çeşitleri de yakılarak imha edilmiştir. 
Gerçek Musevi ve Hristiyan İnancına göre; Hz. İsa’dan 
sonra Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamber olarak 
gelecektir. Gerçek İncillerde bu konu açıkça belirtilmiştir. 
Konuya hâkim olan ve müjdeyi bekleyen gerçek Musevi 
ve Hristiyanlar, Hz. Muhammed (s.a.v.)  doğduktan sonraki 
alametleri görünce onu aramaya başlamışlar ve 
bulduklarında, amcasını uyararak “Yeğenin Hz. 
Muhammed (s.a.v.) büyüdüğünde peygamber olacak. Ona 
dikkat et ve sakla. Yoksa kötü niyetle onu bekleyenler gelir 
öldürür.” demişlerdir.  
 
   Yahudiler (özellikle Gül-Haç Örgütü) Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) son peygamber olarak geleceğini bilmekte ve 
beklemektedirler. Alametleri takip ederek doğduğunu 
anlamış ve ona tâbi olmak için aramaya başlamışlardır. 
Ancak, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İsrailoğulları soyunun 
bağlı olduğu İshak soyundan değil de onun kardeşi 
İsmail’in soyundan gelmesi işleri değiştirmiş, bu defa Hz. 
Muhammed’i (s.a.v.) öldürmek için aramaya başlamışlardır. 
Bu yok etme duygusu Haçlı Savaşları ile bütün 
Müslümanları yok etme duygusuna dönüşecektir.   
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Yıl 1075 – HAÇLI ORDUSUNUN OLUŞUMU ve  
                      ŞÖVALYELER 
 
   İlk kurulan şövalye grubu, İspanya ve Avrupa’nın 
değişik kesimlerinden “Hac rotası” üzerinde toplanan 
Hristiyan hacıların Kudüs’e güvenli bir şekilde 
gidebilmeleri için 1075 yılında, Toskana Büyük Dukası 
Matilda tarafından kurulmuştur. “Altopascio’nun Aziz 
James Emri” adını taşıyan bu yerel şövalye grubu, bundan 
sonra kurulacak olan uluslararası şövalye gruplarına da 
model olmuştur. 
 
I. Haçlı Seferi’ne (1096-1099) katılmaları için 
(günümüzdeki NATO benzeri) iki ayrı çok uluslu şövalye 
grubu oluşturulmuştur.  
 
 Hastane (Töton) Şövalyeleri (Malta’nın Egemen Askeri 

Düzeni)  

 Kutsal Kesim Şövalyeleri. Kurucusu Godfery Bouillon, Kudüs 

alındıktan sonra Kudüs Kralı oldu.  
 
Kudüs Krallığı kurulduktan sonra 1119 yılında iki şövalye 
grubu daha oluşmuştur.  
 Tapınak Şövalyeleri, Clairvauxlu Bernard ve Hugues 

de Payens tarafından kurulmuştur. Clairvaux'lu 
Bernard, yüksek kademeden soylu bir aileden 
gelmektedir. Bu nedenle perde arkasında kalmayı 
tercih etmiştir. Hugues de Payens kurucu ve “Büyük 
Üstat” olarak bilinmektedir. Diğer bir kurucu üye de 
Flaman (Belçikalı) Godfrey St. Omer’dir. Tapınak 
Şövalyeleri, tarihi kayıtlarda bahsedildiği gibi “İsa’nın 
fakir askerleri” değil, soylu ailelerin kurduğu ve 
liderlik ettiği, günümüzdeki NATO benzeri askeri bir 
oluşumdur.   
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 Aziz Lazarus Şövalyeleri, Kudüs Kralı Fulk tarafın-
dan kurulmuştur. 1572’de İtalyan Savoy ailesi tara-
fından, 1609’dan sonraki süreçte ise Fransız Kraliyet 
Ailesi’nin ataları olan Capet ailesi tarafından korun-
ma garantisi (dokunulmazlık) verilmiştir. 

  
Diğer Şövalye grupları hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_order_(monastic_society)  

 
 

Yıl 1097 – I. HAÇLI SEFERİ ve ŞÖVALYELER 
 

   I. Haçlı Seferi’ne iki grup halinde yola çıkıldı. Ön saftaki 
ilk Haçlı ordusu genellikle çiftçilerden oluşmuştu ve çok 
sayıda tecrübesiz genç vardı. Bu nedenle birinci guruba  
“Köylü Haçlı Seferi” veya “Halkın Haçlı Seferi” dendi. İznik 
üzerine doğru yürürken Yalova'da Selçuklu orduları 
tarafından yenilip imha edildiler. 
   İkinci gruba “Baronların Haçlı Seferi” adı verildi. Çünkü 
Avrupa soyluları tarafından komuta edilmekteydi ve 
profesyonel ağır zırhlı şövalyelerden oluşmaktaydı. İtalya 
Normanlarından, Lorrainelilerden ve Fransız 
şövalyelerinden oluşan bu profesyonel ordu 1097'de 
İstanbul önlerine geldi… Komutanları arasında Aşağı 
Lorraine Dükü Godfrey de Bouillon ve kardeşi Boulogneli 
Baudouin, kuzeni Bourg-lu Baudouin, Norman/Tarantolu 
Boemondo ve kuzeni Tancredi, Toulouse Kontu IV. 
Raymond de St. Gilles, İngiltere kralı I. William’ın oğlu 
Normandiya Dükü II. Robert, Fransız Kralı I. Filip’in 
kardeşi Vermandois Kontu Hugh, Bolois Kontu Louis de 
Blois, İngiltere Coucy Lordu I. Enguerrand ve oğlu 
Thomas, Saint-Pol Kontu II. Hugues de Campdavaine (II. 
Hugh) ve oğlu II. Enguerrand, gibi Fransa’nın, 
Burgundi'nin ve Güney İtalya'nın önemli soyluları 
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bulunmaktaydı. Şövalyeler, Avrupa'nın değişik 
hanedanlıklarından karışık olarak toplanmaktayken özel 
olarak Almanya'da toplanan şövalyelerin çoğunluğu 
Yahudilerden oluşmaktaydı. 
 

   I. Haçlı ordusu iaşe ve hayvan yemi bulmak için 
yollarındaki yerleşkelere büyük zararlar vermeye başladı. 
Öyle ki Macaristan’daki verdikleri zarar dolayısıyla 
oradaki idareciler Haçlı ordularına hücumlar yaptı. Haçlı 
ordusu Bizans ordusu tarafından refakat sağlanarak 
kontrol edilmeye çalışıldı. Bizans İmparatoru I. Aleksios 
Komnenos’a sadakat yemini ettiler ve ellerine 
geçirecekleri Bizans’a ait olan toprakları tekrar Bizans 
idaresine vereceklerine ant içtiler. Bu şartlar altında Haçlı 
ordusu Bizans tarafından Anadolu'ya geçirildi.²³ 
 

   Kudüs alındıktan sonraki süreçte Lorraine Dükü 
Godfrey de Bouillon ilk Kudüs Kralı, kardeşi Boulogneli 
Baudouin 2. Kudüs Kralı ve kuzeni Bourglu Baudouin 3. 
Kudüs Kralı oldu.  
 
Yıl 1099 – TAPINAK ŞÖVALYELERİ’NİN KURULUŞ 
AŞAMASI ve 9 YIL SONRA FRANSA’YA ANİ DÖNÜŞLERİ 
 
   Tapınak Şövalyeleri, (1099’da kurulan 
Hospitaller Şövalyeleri sonrasında) 
“Sistersiyen Tarikatı”nın kurucusu 
Clairvauxlu Aziz Bernard ve Hugues de 
Payens (Pagani) tarafından 1119 
yılında kurulmuştur. Clairvauxlu 
Bernard, din adamı ve keşiş olması 
nedeniyle ön planda görünmez.  

 

 

 
 

23/ Vikipedi, Özgür Ansiklopedi/I. Haçlı Seferi sayfası 8 Nisan 2019  
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  İtalyan olduğu da söylenen (genel kanıya göre Fransız 
olan) Hugues de Payens ve muhtemelen Payens’le 
akrabalık bağı olan 8 kişi, 1119’da Fransa’nın Champagne 
bölgesinden hareket ederek Kudüs’e vardı. Hugues de 
Payens ve Godfrey de St. Omer kendilerini Kudüs Kralı 
II. Baudouin’e tanıttılar ve Süleyman Tapınağı’nın 
bulunduğu yere yerleşmek için izin aldılar. Tapınağı ve 
hacıları koruduklarını söyledikleri için kendilerine 
“Tapınak Şövalyeleri” dendi. 
   Kendilerini tapınağı ve hacıları koruyan şövalyeler 
olarak tanıtan bu 9 kişilik grubun hacıları koruduğu hiç 
görülmedi. Amaçları başkaydı… Bir yerden bir bilgi 
almışlardı ve tapınağın altını bilinçsizce kazıp bir şeyler 
arıyorlardı. Varlığını bildikleri ama nerede olduğunu 
bilmedikleri bir şey…  
   Tapınağın altında bir şey buldular mı bilinmiyor ama 
Tapınak Şövalyeleri 1128 yılında ani ve hızlı bir şekilde 
Kudüs’ten ayrılarak Fransa’ya geri döndüler. 
 
 

EK BİLGİ: ÖLÜ DENİZ PARŞÖMENLERİ (Bakır Tomar) 
 

1952-1956 yıllarında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları 
sırasında, İsrail’in Kumran bölgesinde, Ölü Deniz (Lut 
Gölü) yakınlarındaki mağaralarda bulunan, MS. 68 yılına 
tarihlenen Yahudilere ait yazmalarda, Yahudi-Roma 
Savaşı (MS. 66) sırasında saklanan 200 ton altın ve 
gümüşten oluşan bir hazine envanteri vardı… 
Tapınakçıların 1128 yılında aniden ve hızlı bir şekilde 
Fransa’ya dönmeleri ve kısa sürede güçlenerek 
büyümeleri, hazineyi buldukları yönündeki tahminleri 
haklı çıkarmaktadır. 
 

Kaynak: History Chanel – The Templar Code – Röportajları    
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   Tapınakçılar 1128’de Fransa’ya döner dönmez (Tapınak 
ve kutsal amaç için) asker ve şövalye toplamaya başladı. 
Ayrıca, Avrupa’daki bütün soylulardan para, toprak ve 
asker istiyorlardı. Clairvauxlu Aziz (St.) Bernard’ın 
desteğiyle bu konuda başarı sağlamaları zor olmadı. 
   Clairvauxlu Aziz Bernard, Tapınakçıları öven bir bildiri 
yayınladı. Tapınakçıların kutsal amaca hizmet eden 
güvenilir kişiler olduğunu belirten bildirisinde; 
“Bedenlerindeki zırh gibi ruhları da imanla zırhlanmıştır 
onların. Ne insandan korkarlar ne de şeytandan. Bu 
nedenle iki kere zırhlanmış ve silahlanmıştır onlar” 
demektedir.  
 
 

EK BİLGİ:  Tapınakçıların 
sembollerinde yer alan at 
üzerindeki iki adet zırhlı şövalye, 
Clairvauxlu Aziz Bernard’ın 
tanımladığı “iki kere zırhlanmayı” 
temsil ediyor olabilir...  
  
Genel tarihi kaynaklarda, yoksul oldukları için bir ata iki 
şövalyenin bindiği bahsi geçer ve “İsa’nın fakir askerleri” 
olarak adlandırılırlar. Oysa durum tam tersidir. İsimleri 
ve kökenleri fakir olmadıklarını, aksine zengin 
kesimlerden oluştuklarını göstermektedir. 
 

 
   Sean Martin’in araştırmalarına göre: Clairvauxlu Aziz 
Bernard, 9 şövalyeden biri olan Andre de Montbard’ın 
yeğenidir. Montbard, Tapınakçıların 5. Üstadı ve aynı 
zamanda kurucularındandır. 
   Clairvauxlu Aziz Bernard’ın Tapınak Şövalyeleri’ni öven 
bildirisinden sonra Avrupa’daki soylular para, toprak ve 
asker bağışlamaya başladılar. Kudüs dışındaki ilk Tapınak 
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Şövalyesi binası İskoçya’daki Sinclair (St. Clair) ailesinin 
bağışladığı arazide inşa edildi. Tapınakçılara bağışlanan 
en büyük araziler ise İspanya’daydı. Dönemin Aragon 
(İspanya) Kralı 1130 yılında öldüğünde, vasiyeti üzerine 
Tapınakçılara çok büyük topraklar bağışladı. Bu süreçte 
Kudüs’ü ve hacıların geçtiği yolları koruma altına alacak 
sayıdaki şövalye gruplarını ve diğer organizasyonları da 
tamamlamış oldular. Bu aşamadan sonra Tapınakçılar 
seçkin sınıf haline geldi ve Tapınakçı olabilmek şartlara 
bağlandı. Tapınak Şövalyesi olabilmek için asil bir soydan 
olma ve bütün mal varlığını organizasyona bağışlama 
şartı getirildi. Gizli kabul törenleri vardı. Özel 
eğitimlerden geçen şövalyeler hiçbir çatışmada teslim 
olmaz, ölene kadar savaşırlardı.²⁴ 
 
   1139’da Clairvauxlu Aziz Bernard’ı eskiden beri 
kollayan İtalyalı Papa II. İnnocentius “Papa Çağrısı” 
adında bir bildiri yayınladı. Bildiriye göre Tapınakçıların 
sınır dışına çıkma yetkileri vardı. Her türlü vergiden 
muaftılar. Sadece Papaya bağlıydılar ve kralların bile 
onlara emir verme yetkisi yoktu. (Araştırmacıların 
görüşleri, Tapınakçılara verilen bu hak ve yetkilerin 
Papa’nın da organizasyonun bir parçası olduğu ya da bu 
yetkilerin sus payı olarak verildiği yönündedir.) 

   Papa II. İnnocentius’un verdiği yetkilerle Tapınakçılar 
Avrupa’nın her yerinde değirmenler ve üzüm bağları 
aldılar. Kilise, şato ve donanma kurdular. Ticaret, ithalat, 
ihracat ve bunlardan elde edilen servetleriyle tefecilik 
yapmaya başladılar. Tefecilik (faiz) Hristiyanlıkta haram 
olduğu için kira bedeli adı altında ücret alırlardı.²⁵ 
 
 

24/25/ Kaynak: History Chanel – The Templar Code – 
Röportajları    
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   1150 yılından sonra Hac yolcusu koruma işini, 
korumalık yapan refakatçi şövalyelerle değil, emanetçilik 
ve çek yazma sistemiyle yapmaya başladılar. Örneğin; 
İspanya’dan Kudüs’e gidecek olan bir Hacı, parasını 
İspanya’daki Tapınakçılara veriyor, Tapınakçıların verdiği 
şifreli yazılı belgeyi Kudüs’teki Tapınakçılara 
ulaştırdığında tekrar paraya çeviriyordu. Böylece 
Hacıların yolda soyulma riski ortadan kalkmış oluyordu. 
 
   Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’te kaldıkları dönemde Arap 
tüccar ve denizcilerin kullandığı (Piri Reis’in de Kitab-ı 
Bahriye’de bahsettiği ve yararlandığı) Hz. Süleyman 
zamanından kalan bazı haritaları kopyalamıştı. Bu 
haritaları kullanarak uzak denizlere seyahat edebilen 
usta denizciler haline geldiler. Bu becerilerini yeni ticaret 
yolları ve servetlerini çoğaltacak yeni gelir kaynakları 
aramakta kullandılar. Deniz ticareti dışında, hem 
korsanlık yaptılar hem de değerli malların ülkeler arası 
nakillerinde korumalık görevi yaptılar ve ciddi anlamda 
kazanç sağladılar. Çek-Senet bozdurma işlemleri 
yaptıkları da bilinmektedir. Vasco da Gama ve Kristof 
Kolomb gibi tanınmış kâşifler de Tapınakçıların arasında 
idi. 

  
VASCO da GAMA 

Boynunda Tapınakçı 
haçı taşımakta idi. 

KRİSTOF KOLOMB’un Santa Maria  
adlı gemisi ve geminin yelkenlerinde 

Tapınakçı haçı 
 

Resimler: ilgili Vikipedi, Özgür Ansiklopedi sayfasından alınmıştır  
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   1187 yılında, Selahattin Eyyubi'nin Hıttin Savaşı’nı 
kazanması ile Kudüs’teki Hristiyan egemenliği son buldu. 
Savaştan sonra Hristiyan halk serbest bırakıldı ama ele 
geçirilen Tapınakçıların hepsi kılıçtan geçirildi. 
Tapınakçıların bu yenilgisi onları Avrupalı halkın 
gözünden düşürdü. İlahi güçleri olan yenilmez efsanevi 
insanlar olmadıkları anlaşıldı.  Bu gözden düşme, 
Tapınakçılar için hiç sorun olmadı. Zaten savaşçı şövalye 
karakterinden uzaklaşmış, uzlaşmacı zengin tüccarlara 
dönüşmüşlerdi. ²⁶ 
 
   1300 yılında tahminen 160.000 kişilik bir sayıyla 
Avrupa’nın her yerine dağılmış bir kadroya sahip olan 
Tapınak Şövalyeleri, denizcilikten ticarete her işte 
organize oldular. Binlerce şato ve tapınağı üsleri haline 
getirdiler. Bu üsler zamanla para trafiğini kontrol ettikleri 
yerler haline geldi. Tapınakçıların Avrupa’ya 
yayılmalarıyla küresel sömürü sistemi de başlamış 
oldu. Usta denizciler ve kâşifler olan Tapınakçılar, değişik 
coğrafyalarda değerli madenler ve kaynaklar bulup 
krallara hediyeler getirdiler. Daha fazlasını getirebilmek 
için krallardan destek istediler.²⁷ 
 
 

26/27/ Kaynak: History Chanel – The Templar Code – 
Röportajları 
 
Röportaj yapılanlar: 
Dr. Tim WALLACE-MURHHY – Custodians of Truth 
Dr. Karen RALLS – The Warriors and the Grail 
Yazar – Sean MARTİN – Kinghts Templar History and Myths 
Yazar – George SMART – The Kinghts Templar Chronology 
Yazar – Alan BUTLER – The Warriors and the Bankers 
Yazar – Marilyn HOPKINS – Templars America   
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   Tapınakçılara destek sağlayarak kolayca zenginleşmeye 
başlayan kralları gören güçlü aileler de tapınakçılara 
kredi ve destek vermeye başladılar. Bu süreç içerisinde 
Tapınakçılar Avrupa’nın en zengin işadamları, bankerleri 
ve politikacıları haline geldiler. 
 

    1400’lü yılların sonlarına doğru hızla gelişmeye 
başlayan sömürü sistemi, Amerika kıtasının keşfiyle daha 
da hızlı yayılmaya başladı. Amerika kıtasının ilk 
sömürgecileri Kristof Kolomb önderliğindeki İspanyollar 
oldu. İspanyollardan sonra Portekiz, Hollanda, Fransa ve 
İngiliz Kraliyet Aileleri de sömürü yarışına katıldı.  
 

 
 

Fransa/Paris’teki Square du Tapınağı’nın görkemli binası 
Tapınak Şövalyeleri’nin finans merkezleriydi.  
Paris kelimesinin; Latince "İsis'in (tapınağın) yakınında olan" 
anlamına gelen “Para İsis” ifadesinden türetildiği iddia edilir. 
Resim: https://en.wikipedia.org/wiki/Square_du_Temple - 18.04.2020  
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Yıl 1099 – SİON (Siyon) TARİKATI KURULDU 

 
   Sion Tarikatı, Fransız tacında hak iddia eden Pierre 
Plantard de Saint Clair (Sinclair) tarafından 1099'da 
(Şövalye tarikatları ile aynı dönemde) kurulan gizli bir 
örgüttür. Sinclair ailesi Tapınakçılara ilk toprak bağışı 
yapan ailedir. Pierre Plantard, bu örgütü bir Mason locası 
olarak kurmuştu. Örgütün monarşinin desteklenmesinde 
ve kendisinin kral olmasında etkili olacağını umuyordu.   
 
   Var oldukları 1956’ya kadar kanıtlanamayan Sion 
Tarikatı, bulunan bazı belgeler sonucunda Fransız 
yasaları gereği 20 Temmuz 1956'da resmi olarak 
kayıtlara geçmiştir.   
   İsmini Kudüs'teki Sion Dağı’ndan alan bu örgüt, 
Fransa’da kullandığı Annemasse bölgesindeki tepeye de 
aynı ismi vermiştir. 
   Bazı ezoterik (gizem) tarihçileri, tartışmalı filozoflardan 
Sicilya’lı Julius Evola’nın fikirlerinin, Pierre Plantard'ın 
iddialarına temel teşkil ettiğini düşünmektedirler. Bu 
örgütün tarihi kökenleriyle ilgili iddialar ve kanıtlar 
birçok önemli tarihçi ve akademisyeni tatmin etmemiş, 
sonradan örgütün kökenleri ile ilgili bazı kanıtların 
Plantard ve arkadaşları tarafından Fransa'nın çeşitli 
yerlerine yerleştirildiği ortaya çıkmıştır.²⁸ 
   Leonardo da Vinci’nin Sion Tarikatı’nın 12. Büyük 
Üstadı olduğu iddia edilir. 
 

 

28/ Aytunç ALTUNDAL – Gül Haç Kardeşliği    
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Yıl 1130 – TAPINAKÇILAR ve PAPA II. INNOCENT  
 
   Kudüs Krallığı kurulduktan 30 yıl sonra (1130 yılına 
gelindiğinde) Tapınak Şövalyeleri öyle güçlü hale geldi ki 
Papa seçimlerinde bile söz sahibiydiler. Papa II. 
Innocent’in (II. Masum’un) seçilmesinde etkili oldular. 
Papa da onlara kendi kiliselerini kurma hakkı verdi. Gotik 
mimari tarzında yapılan kiliseler ve şatolar Tapınakçılara 
ait kiliselerdir. 
 
   İkinci Tapınak Dönemi'nde İsrailoğulları içinde 
örgütlenen Yahudi Ferisi grubu üyelerinden Aziz 
Pavlus’un nasıl aziz olduğunu ve Hristiyanlığı nasıl 
şekillendirdiklerini önceki konularda anlatmıştık. Bu 
nedenle Tapınakçıların ve Gül Haç Örgütü’nün Papalık 
üzerindeki etkileri MS. 46 yılından bu yana devam 
etmektedir. Papalar (istisnalar hariç) sömürgecileri, 
sömürgeciler de Papaları desteklemiştir. Papaların 
Tapınakçıları desteklemesinin nedeni, dini liderliğini 
sürdürebilmenin yanı sıra ekonomik ve siyasi gücünü de 
devam ettirebilme çabasıdır. Tamamıyla tanrıya yönelse 
lüksünü, sömürüye yönelse dini liderliğini kaybedecektir. 
Bu zaaflarından dolayı sömürü düzenine alet olmaktan 
kurtulamamışlardır.  
 
   Papalar zaman içerisinde Vatikan’da banka kurmuşlar 
ve birçok kara para aklama dedikodularına 
karışmışlardır. Bu durum kendilerine sorulduğunda; 
“Vatikan’ın bankası kutsal alanın dışındadır” demekle 
yetinmişlerdir. 
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Yıl 1186 – TAPINAKÇILARIN KUDÜS’TEN 
KOVULMASI ve AVRUPA’YA YAYILIŞI 
 

   Ticaret ve korsan gemileri filosu kurarak güçlü bir 
servet elde eden Tapınakçıların özgürce hareket ettiği 
Kudüs Krallığı 1186 yılında Selahattin Eyyubi tarafından 
yıkıldı. Kudüs’ten kaçan Tapınakçıların İngiliz Kralı I. 
Richard (Aslan Yürekli Richard) ile arası iyiydi. Kıbrıs 
adasını ondan satın aldılar. Burada toparlandıktan sonra 
Avrupa’ya yayılmaya başladılar.  
 
   Tapınakçıların Avrupa’ya yayılmasıyla sömürü sistemi 
başlamış oldu. Tapınakçılar, değişik coğrafyalarda değerli 
madenler ve kaynaklar bulup krallardan destek istediler. 
Kolayca zenginleşmeye başlayan krallar ve güçlü aileler, 
Tapınakçılara var güçleriyle destek oldular. Kısa süre 
sonra 160.000 kişilik bir güçle Avrupa’nın her yerine 
dağılmış bir kadroya sahip olan Tapınak Şövalyeleri, 
denizcilik ve ticaret işlerini yakın adamlarına bırakıp 
güçlü sermaye sahibi bankerlere dönüştüler. Yüzlerce 
şato ve tapınak banka şubeleri gibi çalışmaya başladı.  
 
   Bankacılıktan elde edilen kazançlarla daha hızlı 
gelişmeye başlayan sömürü sistemi, Amerika kıtasının 
keşfiyle daha da hızlı yayılmaya başladı. Bu süreç 
içerisinde Tapınak Şövalyeleri Avrupa’nın en zengin 
işadamları, bankerleri ve politikacıları haline geldiler. 
Faizin bütün dinlerde haram olmasına rağmen onlara 
kimse engel olmuyordu. Çünkü faizi önlemesi gereken 
devlet adamları ve kiliseler onlarla iş birliği içerisindeydi. 
Ne var ki Avrupalı halk bu sistemden hoşnut değildi. 
Hristiyanlıkta faiz haram sayıldığı için bankacılık ve 
tefecilik işlerini Yahudiler yapıyordu. Avrupalı 
Hristiyanların bankerlik ve tefeciliğin haram olduğunu 
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söyleyerek bu sisteme karşı çıkmaları üzerine, 
Yahudilerin Avrupa’dan dışlanma dönemi başladı. 
 
 1182 yılında, Fransa Kralı II. Philippe Yahudileri 

Fransa’dan kovdu. 
 1240’ların sonunda, Fransa Kralı IX. Louis, Yahudileri 

krallıktan uzaklaştırdı. 
 1290 yılında, İngiltere Kralı I. Edward Yahudileri 

İngiltere’den kovdu. 
 1307 yılında, Fransa Kralı IV. Philippe Yahudileri 

Fransa’dan kovdu. 
 
   Avrupa’da Yahudilerin en rahat hareket edebildikleri 
yer İspanya, Portekiz ve İtalya’daki Floransa bölgesi idi. 
Zamanla hepsi oralarda toplanmaya başladılar. 
 

Bu konuda daha geniş bilgilere Aytunç ALTINDAL’ın “Gül Haç Kardeşliği” 
& “Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri” isimli kitaplarından ulaşılabilir.  

 

 
Yıl 1307 – TAPINAKÇILARIN YARGILANMASI 
 

   1300’lü yıllarda Tapınakçılar küresel sermaye haline 
dönüşmeye başlamıştı. Kilise içinde kilise, devlet içinde 
devlet olmuşlardı. Papadan başka kimseye hesap 
vermediler. Tapınakçıların devasa güç ve zenginliği 
kralları korkutmaya başladı… 
 
   Elde ettikleri topraklar ve kontrol ettikleri büyük 
paraların cazibesi Tapınakçıların ahlaken bozulmasına 
yol açtı. Antik Mısır ve Pers inanç kültürünün 
harmanlanmasından oluşan pagan bir inanca sahip olan 
Tapınakçılar, gotik mimari tarzında yaptıkları kilise ve 
şatolarda şeytani figürler ve semboller kullanmaya 
başladılar. Bu bozulma süreci içerisinde gizli sapkın 
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ayinlere yönelmeye başladıkları iddia edilen Tapınak 
Şövalyeleri, bu iddialar sonrasında güven kaybederek 
gözden düştüler.  
 
   Tapınakçıların büyük çoğunluğu, Büyük Üstatları 
Jacques de Molay’la beraber Fransa’da Sion Tarikatı’nın 
olduğu Annemasse bölgesi tarafında idi. 1307’den birkaç 
yıl önce Champagne bölgesi IV. Philippe’e (Güzel Filip’e) 
miras kalmıştı. Fransa Kralı IV. Philippe’in babası 
savaşlardan dolayı çok para harcamıştı ve o dönemde 
Fransa çok yoksul durumdaydı. Fransa’daki ticaret, 
Tapınakçılar sayesinde dönüyordu. Tapınakçılara kredi 
borcu olan IV. Philippe ekonomik açıdan güçsüzdü. Bu 
nedenle güneyindeki Annemasse bölgesinde bir 
Tapınakçı (Şövalye) devleti kurulma ihtimali onu 
huzursuz ediyordu. Tapınakçıların pagan ayinler yaptığı 
söylentileri Fransa Kralı IV. Philippe için önemli bir 
bahane oldu. Onları Baphomet denen bir şeytani figüre 
tapmakla suçladı. Tapınakçılar sadece Papa’ya hesap 
verdiği için onları kimse sorgulayamıyordu. 
   1307 yılında Fransa Kralı IV. Philippe ve çocukluk 
arkadaşı olan Papa V. Clemens (Bertrand de Goth), dine 
hakaret ettikleri ve sapkın törenler düzenledikleri 
suçlamasıyla Tapınakçıların tutuklanmasını emretti. 
Engizisyon mahkemeleri için Katolik gelenekleri 
haricinde bir davranış sapkınlık sayılıyordu ve tutuklama 
kararı için yeterliydi. 13 Ekim 1307 Cuma günü sabahın 
erken saatlerinde baskın yapıldı. Papa tarafından aforoz 
edilen binlerce Tapınakçı tutuklandı. Tutuklular 
arasındaki 139 şövalye idam edildi. Tutuklamalar ve 
idamlar 7 yıl sürdü. En sona kalan üst düzey iki şövalye 
de 18 Mart 1314’te son savunmalarını yaptılar ve 
Tapınak Şövalyeleri’nin lideri Büyük Üstat Jacques de 
Molay ve Büyük Usta Normandiya şövalyesi Geoffroi de 
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Charny yakılarak idam edildi. Hürmet ve ziyaret 
edilebilecek bir mezarları olmasın diye külleri Sen 
Nehri’ne atıldı. Jacques de Molay yakılması sırasında 
Papa’ya ve Kral’a lanet etti. Bir ay sonra Papa, yedi ay 
sonra da Kral av kazasında öldü… Ya da öldürüldüler.²⁹ 
 
 

Hz. İsa’ya ait olduğu söylenen “TORİNO KEFENİ” 
1350’lede Geoffroi de Charny’nin ailesi tarafından 
sergilenmiştir. 
 

 
   Kral IV. Philippe’in tutuklama kararı çıkarttığı 3.000 
yüksek rütbeli şövalyeden sadece 600’ü yakalanabildi. 
Tapınakçıların tutuklanacağı haberi sızdırılmıştı ve çoğu 
Tapınakçı önemli belge ve hazinelerle tutuklamalardan 
bir gün önce kaçtı. Kaçan gemilerin bayraklarında 
“Kurukafa ve Kemik” şekli vardı. Haberin sızdırılmasında 
Tapınakçıların tek hesap verdiği merci olan Papa’nın bir 
rolü var mıydı bilemiyoruz…  
 
   Papa V. Clemens, Fransa Kralı IV. Philippe sayesinde 
Papa olmuştu ve Roma’ya (Vatikan’a) gönderilmiyordu. 
Fransa’da kalmak zorundaydı…  
   Papa V. Clemens, tutuklamaları eleştiren mektuplar 
yazdı ama daha ileri gitmedi…   
 
   2400 üst düzey Tapınakçının kaçabilmesi haberin çok 
önceden sızdığını göstermektedir. Fransa’dan kaçan 
Tapınakçıların nereye gittiği ise hiçbir zaman bilinemedi. 
En çok tutuklama Fransa ve İngiltere’de oldu. Diğer 
yerlerdeki tapınakçılar ise kendilerini gizlemeyi başardı.  
 

 
29/ Kaynak: History Chanel – The Templar Code – Röportajları   
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   Portekiz’i birkaç yüz yıldır Arap denizcilerin 
saldırısından koruyan Portekiz Tapınakçılarına hiç 
dokunulmadı. Sadece isimlerini değiştirdiler ve Tapınak 
Şövalyeleri’nin adı “İsa Tarikatı” oldu. Gerçek kimlikleri 
görmezden gelindi. Avrupa’nın her yerine dağılmış olan 
Tapınakçılardan geriye, terk edilmiş yüzlerce kilise ve 
15.000 civarında tapınak evi kaldı. Portekiz’deki 
Tapınakçıların düzenleri ise hiç değişmeden devam etti.³⁰ 
 
   Yapılan sorgulamalar sonucunda 1312 yılında toplanan 
Viyana Konsili’nin (Engizisyon Mahkemesi’nin)  aldığı 
kararla Tapınak Şövalyeliği (Tapınakçılık) tüm Avrupa’da 
yasaklandı.  Yasağın ardından Avrupa’nın değişik 
yerlerindeki diğer Tapınak Şövalyeleri de mal 
varlıklarıyla birlikte ortadan kayboldu. Bu mahkeme 
kararından sonra örgüt yer altına indi ve bir daha hiç 
görünmedi. ³¹ 
 
 
TAPINAKÇILARIN SORGULANMASI ve ÜÇ SURATLI BAŞ 
 
   Tutuklanan Tapınakçılar Fransa’nın Loire Vadisi’ndeki 
Chinon Hapishanesi’ne götürüldü. Burada işkence 
yapılarak sorgulandılar. Tapınakçıların sorgularından 
sonra; büyücülükle uğraştıkları, bütün ilahi dinleri 
reddettikleri, İsa’yı inkâr ettikleri, Haç’a hakaret ettikleri, 
pagan ayinler yaptıkları ve şeytana (Baphomet’e) 
taptıkları ilan edildi.   
   Ne var ki günümüze kadar yapılan araştırma ve 
incelemelerde hiçbir yerde Baphomet tasvirinde bir 
objeye ya da resme rastlanmamıştır. 
 
 
30/31/ Kaynak: History Chanel – The Templar Code – Röportajları    
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   Tapınakçıların ifadelerinde anlattıkları aslında İnisiye 
Töreni ile ilintiliydi. Bütün Tapınakçılar aynı şeyden 
bahsetmişti. ÜÇ SURATLI SAKALLI BİR BAŞ… Üç suratlı 
başa tapınım, bir anlam ifade etmediği için Engizisyon 
bunu şeytana (Baphomet’e) tapınma olarak 
açıklamıştır.³² 
 
   Chinon Hapishanesi’nde Tapınakçıların tutuklu 
bulundukları sırada duvarlara çizdikleri birçok resim ve 
geometrik şekil bulunmaktadır. Şekiller arasında 
Tapınakçı Haçı ve Davut Yıldızı gibi anlamı bilinen 
şekiller haricinde, anlamı çözülemeyen (ışık saçan kalp, 
su damlası ve kroki gibi) birçok şekil mevcuttur. Ancak 
“üç suratlı sakallı bir baş” şekline rastlanmamıştır... Bu 
figüre ilk defa Tapınak Şövalyeleri tarihçisi Scott 
Wolter’ın araştırmaları sırasında, Portekiz’in Tomar 
kentindeki Santa Maria do Olival Kilisesi’nin tünellerinde, 
inisiye odasının giriş kapısı üzerinde rastlamıştır.  
 
   Scott Wolter’ın anlattığı İnisiye Töreni’ne göre; üzerinde 
üç suratlı baş sembolü olan kapıda gözleri bağlanan aday 
7 basamaklı merdivenden indirilir, 9 temel taşının 
altından geçerek mezar odasına konulup 3 gün bekletilir, 
sağ kalırsa adaya 3 soru sorulur. Soruları da bilirse 
Tapınakçılığa kabulü onaylanırdı.  
   İnisiye odasının giriş kapısındaki üç suratlı sembolik 
adamın “Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” gördüğüne 
inanılır.  
   Buradaki 7 basamaktan inme ritüeli, 7 aşamadan 
geçmeyi temsil eder. MİTRA inancındaki 7 erginleşme 
dönemi ile benzerlik taşır.³³ 
 
 
32/33/ Kaynak: History Chanel – The Templar Code – Röportajları   
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Resim kaynağı:  History Chanel – LOST 
TREASURE (Kayıp Hazine) Belgeseli – 
Tarihçi Sctt Wolter Portekiz çekimleri. 

 

 

Temsili Baphomet tasviri 
Resim kaynağı: Vikipedi, 

Özgür Ansiklopedi. 

 

Portekizli Tapınakçıların ruhani merkezi Santa Maria do 
Olival Kilisesi tünellerinde bulunan gizli kabul (inisiye) 
töreni salonunun giriş kapısının üstündeki “üç suratlı, 
sakallı baş” tasviri³⁴ ve Baphomet’in temsili resmi. 
 
Santa Maria do Olival Kilisesi; 
Portekiz/Lizbon/Tomar kentinde, Tapınakçıların 1171 
yılında inşa ettikleri Tomar Kalesi’nin içinde yer 
almaktadır. 

 

 
34/ Resim (üç suratlı)/ History Chanel – The Templar Code – Belgesel 
Röportajları 
 

 

Röportaj yapılanlar: 
 

Dr. Tim WALLACE-MURHHY – Custodians of Truth 
Dr. Karen RALLS – The Warriors and the Grail 
Yazar – Sean MARTİN – Kinghts Templar History and Myths 
Yazar – George SMART – The Kinghts Templar Chronology 
Yazar – Alan BUTLER – The Warriors and the Bankers 
Yazar – Marilyn HOPKINS – Templars America   
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   Yapılan sorgulamalar sonucunda Tapınak Şövalyeliği 
tüm Avrupa’da yasaklandı ama Kral ve Papa umduklarını 
bulamadı. Tapınakçılar da, servetleri de yer altına inmişti 
ve bir daha hiç görünmediler.  
   Nerelere gittikleri birkaç yüzyıl sonra bazı bölgelerdeki 
eş zamanlı gelişmelerden anlaşılmaya başlandı. Bu 
bölgelerdeki eş zamanlı gelişmeler, ilginç şekilde birbirini 
destekleyen tesadüflerle (ya da bilinçli bir planın 
parçalarıyla) doluydu. 
 
 

KAÇAN TAPINAKÇILAR NEREYE GİTİ? 
 
   Tapınakçıların Fransa’dan kaçışından sonraki 
yüzyıllarda yaşanan gelişmelere göre tahminlerimiz; 
savaşçı ve denizcilerin Portekiz’e, bankacıların 
İsviçre’ye, tüccarların İskoçya’ya, felsefeci ve 
akademisyenlerin İtalya’ya gittikleri yönünde… Bu 
grupların gittiği bölgelerdeki gelişmeler ise şöyle: 
 

PORTEKİZ GRUBU: 
 
   Portekiz’deki Tapınakçılar başka bir 
yere gitmemiş, “İsa Tarikatı” adını 
alarak kabuk değiştirmiş ve 500 yıl bu 
bölgede hüküm sürmüşlerdir. 
   Portekiz’e saldıran Arap tacirlerin 
donanmalarıyla savaştıkları ve bölgeyi 
korudukları için Tapınakçılıklar 
görmezden gelinmiş, farklı bir 
tarikatmış gibi kabul görmüşlerdir.  

 
 

Portekiz / Evora 
Şehir Arması 

   Portekiz Tapınakçıları; Atlas Okyanusu’ndaki adalarda, 
Güney Amerika’da, Afrika sahillerinde, Hindistan ve 
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Çin’de uzun yıllar sömürü yapmışlardır. Bu rotaların hem 
sömürgecileri hem de korsanlarıdırlar. 1510’da ele 
geçirdikleri Hindistan’ın Goa Eyaleti’ni uzun süre 
sömürmüş, Çin’in Macau bölgesi 1999 yılına kadar 
Portekiz’in sömürüsü olarak kalmıştır.  
   Portekizli kâşif Vasco da Gama da Tapınakçılardan 
biridir… Dönemin baharat ticareti Portekizli Benveniste 
ailesinin kontrolündedir. Kral Davut’un soyundan (Davut 
evi üyesi) olarak kabul edilen bu aile 1500’lü yılların 
ortalarında Avrupa’nın en büyük bankerlerinden biri 
olmuştur. 
 

İSVİÇRE GRUBU: 
 
   1300’lü yılların başında Alp Dağları’nda üç köyden 
ibaret olan İsviçre bölgesi, normal orduların 
giremeyeceği izole olmuş zorlu bir yerdi. Tapınakçılar, 
kestirme yol olarak kullandıkları Alp Dağları’nı iyi analiz 
etmişlerdi ve bu bölge onların daha önceleri de kullandığı 
geçiş bölgeleriydi. Almanya, Fransa, Avusturya ve İtalya 
arasındaki kestirme yolların kavşak noktasında bulunan 
bu dağlık bölgede 1307 yılında sadece köylüler (çitçi ve 
çobanlar) yaşıyordu.  Bu üç köyün Tapınakçıların 
kaçmasıyla eş zamanlı olarak gelişmeye başlaması ve 
köylülerin birden bire usta savaşçılar haline dönüşmesi 
ilginçtir.  
 
   Bölgedeki derebeylerine savaş açan bu köylüler 
topraklarını genişleterek bankacılık ve mühendislikle 
uğraşan gelişmiş bir topluluk haline geldiler ve sonuçta 
bugünkü 26 kantonlu İsviçre oluştu.  
   İsviçre bankaları da Tapınakçılar gibi gizemli ve sırlarla 
doludur… 
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EK BİLGİ: 
 

  İsviçre’nin Cenevre kenti dünyanın finans merkezidir.  
BM’nin Avrupa’daki merkezi, Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO, 
Uluslararası Telekomünikasyon ve Posta Birliği, Gümrük 
Tarifeleri (Kara-Hava-Deniz) ve Ticaret Anlaşmaları Birliği 
gibi birçok kuruluşun merkezi de İsviçre’dedir. 
 
   Tapınakçıların sembollerinde yer alan Haç, (renklerin yer 
değişmesi ile) bugünkü İSVİÇRE bayrağında yer almaktadır.  
İsviçre’nin Tapınakçı geçmişi göz önüne alındığında; Lozan, 
Montrö, Basel, Cenevre, Zürih şehirlerinin uluslararası 
anlaşmaların ve toplantıların merkezi olma nedeni daha iyi 
anlaşılmaktadır.  
 
   İsviçre’nin Vaud Kantonundaki Vavey kentinde yer alan 
SİLLİG ENSTİTÜSÜ, matematik, İktisat ve diğer bilim 
dallarında üst düzey uzmanlık eğitimleri vermektedir. 
Dünyadaki bütün ünlü banka sahipleri burada eğitim 
gördükten sonra işe başlamışlardır. Amerika’nın 
şekillenmesine öncülük eden ünlü isimlerin birçoğunun 
gençliği burada geçmiştir.  
   JP. Morgan ve bankacı olan kayınbabası George Peabody, JP 
Morgan’a ait olan General Electric & Co’nun ortaklarından 
John Vange, JP. Morgan’ın amcası John Pierpont Morgan ve 
ABD’de müze açan William H. Riggs gibi birçok isim Sillig 
Enstitüsü’nün öğrencileridir. İşin ilginç tarafı, bu öğrencilerin 
kökeni genelde; İskoçya, İrlanda, Galler ve İngiltere 
bölgeleri… yâni, İskoç Riti’ni kuran Tapınakçıların bölgesidir. 
 

   
Tapınakçı Arması İsviçre öncesi 

Savoie Hanedanlığı 
Arması 

İsviçre Bayrağı 
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İSKOÇYA GRUBU: 
 
   İskoçya, 1300’lü yılların başlarında Papalık tarafından 
aforoz edilmişti. Burası Fransa’dan kaçan Tapınakçı 
tacirlerin ve şövalyelerin sığınabileceği en uygun yerdi ve 
burada toprakları vardı. İskoçya’nın en eski klanlarından 
biri olan Sinclair ailesi (Tapınak Şövalyeleri’nin 
kurulduğu 1099 yılında) Tapınakçılara toprak 
bağışlamıştı.  
   Fransa’dan kaçan Tapınakçılar İskoçya’ya yerleştikten 
sonra buradaki “Duvarcı Loncaları”na sızarak buraları 
gizli “Mason Locaları”na dönüştürdüler…  
 
İSKOÇ DUVARCI LONCALARI’NIN MASON LOCALARI’NA 
DÖNÜŞMESİ 
 
   Fransa’dan kaçarak kurtulan Tapınakçılar 14. yy 
Avrupa’sında Katolik Kilisesi’ni tanımayan tek Avrupa 
Krallığı olan İskoç Krallığı’na sığındılar. O dönemde 
İskoçlarla İngilizler çatışma halindeydi. Tapınakçılar bu 
çatışmada İskoçların yanında yer aldılar ve İskoçya’da 
büyük bir serbestlik kazandılar. Bu sayede İskoçya’daki 
“Duvarcı Loncaları”na sızarak buraları gizli Mason 
Localarına dönüştürdüler. Burada kurulan İskoç Riti, 
Masonluğun bilinen en eski koludur.  
   İskoç Riti kurulduktan sonra Mason Locaları Tapınakçı 
geleneklere göre yönetilmeye başlandı. Masonlukta 
kullanılan sembollerin geçmişte Tapınakçıların kullandığı 
sembollerle aynı olması aradaki bağı kanıtlamaktadır.  
 
   Tapınakçılar Masonluğa dönüştükten sonra yeniden 
güçlendiler ve kendilerine mükemmel bir kabuk 
(kamuflaj) sağlamış olarak Avrupa ve Amerika kıtasında 
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hızla yayılmaya başladılar. Örgütün üst düzey yetkilileri 
Gül Haç Örgütü’ne bağlı idi.  
 
   Tapınakçılık-Masonluk bağı konusundaki genel kanı 
şöyledir: Tapınak Şövalyeleri ileride karşılarına 
çıkabilecek tehlikeleri önceden tahmin ederek Mason 
Locaları’nı kurmuş ve atıl vaziyette bekletmiştir. 
Tapınakçılık yasaklandıktan sonra da (zaten hazır olan) 
Mason Locaları’nda yeniden yapılanmışlar, localardaki 
gruplara dokunmamışlar, üst düzey yönetimi ele alan 
kendi gruplarına da “Gül Haç Örgütü” adını vermişlerdir. 
Tapınakçıları Masonluğun ataları durumuna getiren ve 
aralarındaki bağı ispatlayan ilk belge 1760 tarihli 
Strasbourg el yazması bir belgedir. 
 
   Masonlar sadece Tapınakçıların yardımcıları ya da 
taşeronlarıdır. İskoç Riti yöneticilerinin (Tapınakçıların) 
ticaret merkezi ilerleyen zamanlarda Birleşik Krallık’taki 
(İngiltere’deki) “City of London” özerk bölgesi olacaktır. 
   City of London; Büyük Londra şehri içinde (Antik 
Romalılar zamanında etrafı surlarla kaplanmış) küçük bir 
yerel idarî bölgedir ve halen bu özelliğini korumaktadır.  
   Dünyadaki yerel idare sistemleri arasında sadece 
Birleşik Krallık’ta (İngiltere’de) uygulanan bu yerel idarî 
sistem şekline göre; “City of London” hukuken bir 
"Törensel Kontluk Kenti” statüsü taşımaktadır.  
   20. yüzyıl sonunda İngiltere'deki finansal kurumlar 
Büyük Londra bölgesinin Canary Wharf gibi alanlarına da 
yayılmakla beraber City of London,  geçmişten günümüze 
Avrupa'nın en önemli ticaret ve finans merkezi olma 
durumunu korumuştur… Galler bayrağındaki “Kızıl 
Ejderha”nın City of London armasında yer alması oldukça 
ilginçtir.    
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İTALYA GRUBU: 
 

   Tapınakçılar Fransa’dan kaçtıktan sonra en farklı ve 
dikkat çekici gelişme İtalya’da yaşandı. Bilim, sanat, 
mimari, felsefe ve diğer kültürel alanlarda hızlı 
gelişmeler oldu. Akademiler kuruldu, yazarlar yetişti. 
Matbaa geliştirilerek yeni felsefe ve fikirlerin bütün 
Avrupa’ya yayılması sağlandı. HÜMANİZM (insancılık) ve 
SEKÜLERİZM (Ahiret ve diğer dini meselelerden ziyade 
dünya hayatına odaklanılması) yönünde radikal akımlar 
(kökten değişim hareketleri) ortaya çıktı. Bankerler ve 
tüccarlar Floransa’da meclis kurdu ve CUMHURİYET ilan 
edildi. Banker ve tüccarların kurduğu atölyelerde (patenti 
işverene ait olmak şartıyla)  icat ve sanat yapmak 
isteyenlere maddi-manevi destek sağlandı. Dünyanın 
bilinen en ünlü ressam, heykeltıraş, mimar, kâşif, 
tiyatrocu, yazar ve akademisyenleri bu dönemde 
Floransa Cumhuriyeti’nden çıktı. Leonardo da Vinci, 
Donatello, Michelangelo, Botticelli, Galileo Galilei, Kristof 
Kolomb, Amerigo (Amerika) Vespucci ve daha niceleri 
dünya tarihine geçen isimler arasında yer aldı. Bu 
döneme RÖNESANS DÖNEMİ denildi. 
 
   Avrupalı Hristiyanlar faize ve köle ticaretine karşı çıkı-
yor ve bunun haram olduğuna inanıyorlardı. Rönesans 
akımı ile ortaya çıkan Sekülerizm, ahiret anlayışını ve 
diğer dini inançları zayıflattı. Sekülerizm’le birlikte sö-
mürü ve faiz meşrulaşmaya başladı. Hümanizm, Seküler 
düşüncenin kanunen korunmasına altyapı oldu. Bu ko-
ruma aynı zamanda Vatikan ve diğer devletlerden Röne-
sans’a doğacak tepkiler karşısında meclis üyelerinin ve 
onları destekleyen ailelerin de korunması anlamına geli-
yordu. Hümanizmin ve Sekülerizmin birleşiminin son 
ürünü de Kapitalizm oldu. 
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   Rönesans’la başlayan “Kapitalist Felsefe Akımı”, helal-
haram arasındaki “Siyah-Beyaz” renk farkının ortasına 
griyi ekledi… Artık siyah ya da beyaz yoktu… Sadece GRİ 
vardı. 
 
   Rönesans akımı 1300–1600 yılları arasında gerçekleşti. 
Rönesans akımının Tapınakçıların Fransa’dan kaçmasının 
ardından başlaması yine tarihin ilginç tesadüflerinden 
biridir. Rönesans’ın en büyük destekçileri Yahudi 
bankacılardır. Bu bankacı ailelerden biri olan Doktorlar 
ailesi, Rönesans’ın ve Floransa’nın mimarı (oluşturucusu) 
olarak tanınmaktadır.  
 
İTALYA GRUBUNUN FLORANSA MECLİSİ’NDEKİ ETKİSİ 
 
   İtalya’daki Floransa Meclisi’ne Avrupa’daki ilk 
cumhuriyet yönetimi diyebiliriz. Ne var ki o dönemin 
bankacı, tüccar ve soylularından (Baronlardan) oluşan 
Floransa Meclisi’nin cumhuriyet anlayışı farklı idi. Bu 
meclis Vatikan’ın ve bölgedeki ticaretin kontrolünü ele 
geçirmek amacıyla kurulmuştu.  
 
   Cumhuriyetin en ateşli savunucularından biri olan 
Doktorlar ailesi (ailenin lakabı Doktorlar) Cumhuriyetin, 
Rönesans’ın ve Floransa’nın mimarı (oluşturucusu) 
olarak tanınır. Ancak Cumhuriyet’in en ateşli savunucusu 
olan bu aile günümüzde; Cumhuriyet’e dâhil olmayı değil, 
İtalya’da prenslik olarak yaşamayı tercih etmiştir. Ayrıca 
o dönemlerde sadece meclis üyesi olup Floransa’yı perde 
arkasından yöneten bu bankacı ailenin üyeleri 1500’lü 
yıllarda Papa olarak Vatikan’a girmiş, farklı zamanlarda 
toplam 4 Papa çıkarmıştır. Papalığın gücünü de kullanan 
aile bölgenin Büyük Dukalığı’na yükselmiş, Ceneviz ve 
Venedik limanları ile Akdeniz’deki ticareti yönetmiş ve 
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sonrasında prenslik kurmuştur. Ailedeki kızların politik 
evliliği sayesinde üç yeğenleri Fransa Kralı, iki yeğenleri 
de İngiltere Kralı olmuştur. Ailenin İtalya ve Avrupa 
genelindeki aşırı gücünden rahatsız olmaya başlayan 
soylu aileler, Doktorlar ailesini yok etmeye çalışmış,  aile 
devlet ve ticaret işlerinden elini çekip sadece bankacılık 
yapmak zorunda kalmıştır.  
 
   Doktorlar’a tepki gösteren İtalya’daki soylu ailelerin 
Doktorlar’ın gücünü kırdığından emin oldukları bu 
dönemlerde, İngiltere’de bir bankada çalışırken kısa 
sürede zengin bir bankacı olan Yahudi kökenli Alman 
Rothschild ailesinin ortaya çıkışı, yine tarihin garip 
rastlantıların biridir. 
 
   İtalya’daki Tapınakçı grubun amacı; Avrupa’daki 
krallıklara ve Vatikan’ın bu krallıklar üzerindeki etkisine 
karşı dünya genelinde bir halk direnişi oluşturmak, 
krallıkları yıkıp cumhuriyetle (meclisle) yönetilen 
devletler haline getirmek ve zaman içerisinde bu 
meclislere kendi adamlarını yerleştirmektir. Bu planları 
zaman içerisinde başarıya ulaşmış ve “Fransız İhtilali” 
sonrasında krallıklar yıkılarak meclisle yönetilen 
devletler kurulmuştur. Ne var ki, cumhuriyeti ve 
demokrasiyi destekleyen İtalya prensleri ve çağdaş 
devletler olarak örnek almaya çalıştığımız İngiltere,  
Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç ve İspanya 
halen krallıkla yönetilmektedir.  
   Bu krallıklar haricinde Avrupa’nın birçok bölgesinde 
Prenslik,  Dukalık ve Kontluk olan yerler de vardır.  
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Haritada, günümüzde krallıkla yönetilen ülkeler (koyu 
renkli yerler) ve bazı büyük prenslikler (noktalı yerler) 
yer almaktadır. 
 

 
 

Resim: baymiyagi.com/ilginc/avrupada-hala-devam-eden-tum-
kralliklarin-ayni-kisinin-torunlari-oldugunu-biliyor-muydunuz/  - 

adresindeki web sayfasından alınmıştır. 21 Ekim 2018 

 
   Algı operasyonlarından sonra aklımızda kalan klişe 
şekliyle; “Krallık ama sembolik olarak kralları var” 
diyebilirsiniz… Evet; bir ülkenin sembolik bir kralı 
olabilir. Ama resmi adı krallık olan ülkelerin asla 
sembolik bir kralı olamaz.  
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RÖNESANS: 
 
   Akademik kaynaklarda Rönesans’ın açılımı (tarifi) şu 
şekildedir: Rönesans (Yeniden Doğuş) dönemi; 
1400’lerin İtalya’sında, Avrupa ile antik dönemdeki Mısır, 
Pers, Roma ve Yunan eserlerinin incelendiği ve bu iki 
dönem arasındaki sanat, bilim, felsefe ve mimarlıktaki 
bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve 
bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alınarak 
kitaplaştırıldığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan 
yaşamı (hümanizm) üzerine yeni insani anlayışların 
yaygınlaştığı, matbaanın bulunmasıyla birlikte bilginin 
geniş kitlelere aktarımının arttığı ve bu konularda radikal 
(kökten) değişimlerin yaşandığı dönemdir.³⁵ 
   Yeniden doğuş (Rönesans) iki anlam içerir; birincisi antik 
klasik metinlerin tekrar keşfi, öğrenimi, sanat ve bilimdeki 
uygulamalarının tespitidir. İkinci ise bu entelektüel 
aktivitelerin sonuçlarının Avrupalılık kültürünü genelde 
güçlendirmesidir. Bu nedenle Rönesans’tan bahsederken iki 
farklı fakat anlamlı yoldan söz edilebilir. ³⁶ 
   Rönesans’ın akademik açıklaması bize şunu anlatmaya 
çalışmaktadır: Rönesans (Yeniden Doğuş) dönemi; 
1400’lerin İtalya’sında, antik dönemdeki Mısır, Pers, 
Roma ve Yunan pagan (putperest) kültürüne ait eserlerin 
incelendiği. Hristiyanlığı aradan çıkararak bu iki dönem 
arasındaki bağın tekrar kurulmasının sağlandığı, Antik 
Dönem filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri 
yoluyla kitaplaştırıldığı, deneysel düşüncenin (simya ve 
büyünün serbestleştiği) canlandığı, insan yaşamı 
(hümanizm) üzerine yeni insani anlayışların 
yaygınlaştığı, Paganlığın hoş görüldüğü, matbaanın  
 
 
35/ 36/ Vikipedi. Özgür Ansiklopedi - Rönesans sayfası 08 Nisan 2019    
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bulunmasıyla birlikte bilginin (yeni oluşturulan 
kültürün) geniş kitlelere aktarımının sağlandığı ve bu 
konularda radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir. 
   Yeniden doğuş (Rönesans) iki anlam içerir; birincisi 
pagan geleneklerinin tekrar keşfi, öğrenimi, sanat ve 
bilimdeki uygulamalarının tespitidir. İkincisi de 
keşfedilen yeni adetlerin Avrupa’ya yayılmasınının 
sağlanması ve “Avrupa Kültürü” adında yeni bir kültür 
oluşturulmasıdır. Bu nedenle Rönesans’tan bahsederken 
iki farklı fakat anlamlı yoldan söz edilebilir. 
 

 
 
   Rönesans döneminde yukarıdaki açıklamaların hepsi 
gerçekleşmiş ve Peygamber heykelleri antik dönemlerin 
Tanrı heykelleri gibi çıplak şekilde yapılmaya 
başlanmıştır. 1. ve 2. heykel Donatello, 3. heykel 
Michelangelo, 4. heykel Gian Lorenzo Bernini tarafından 
yapılmıştır. 
   Heykelleri yaptıran banker ve tüccar aileler bu 
haykelleri kendi yaptırdıkları kiliselerin çatısına koymak 
istemiş ancak Vatikan’ın (Papalığın) tepkisi üzerine 
evlerinde sergilemek zorunda kalmışlardır. Vatikan’ın 
tepkisi üzerine evde sergilenen (2. Resim) Callud’un kesik 
başı üzerine ayağını koymuş olan eli kılıçlı Kral Davut 
heykeli, kasıtlı olarak gözleri Vatikan’a sabitlenmiş 
şekilde yerleştirilmiştir. Bu dönemin ortaya çıkardığı yeni 
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yaşam tarzı Antik Roma’nın devamı olan İtalyalılar 
tarafından çabuk kabul görmüştür. Rönesans’ın etkisiyle 
dini inançların arka plana atılması, sömürü sistemini 
güçlendirmiş ve uzun zamandır çöküş yaşayan 
Avrupa'nın ticaret ve coğrafi keşiflerle yükselişinin 
önünü açmıştır.  
   Rönesans döneminin hayata geçirilmesinin esas 
yürütücü gücü bankacılar ve tüccarlardır. Bunlar aynı 
zamanda dönemin sömürgecileridir. Sömürü sayesinde 
sağladıkları zenginliklerinin bir kısmını sanatsal ve 
endüstriyel yeniliklere yatırım yaparak yeni bir “Avrupa 
Kültürü” oluşturmayı başarmışlardır. 
 
   Rönesans, ideoloji olarak İtalya/Floransa’da doğmuş; 
Venedik, Portekiz, İngiltere, Hollanda gibi büyük prenslik 
ve krallıklarda da eş zamanlı olarak başlamıştır. 
   Engizisyon Mahkemeleri’nin insanları Papalığın kölesi 
yapabilmek için uyguladığı şiddet ve zulüm göz önüne 
alındığında,  Rönesans tam zamanında ve tam gerektiği 
gibi gelmiştir. Ancak Rönesans akımının kontrolünün 
bankacıların ve tüccarların elinde olması, birkaç yüzyıl 
sonra insanları ”bankaların kölesi” olmaya zorlayan bir 
sistemin doğmasına neden olmuştur. 
 
 
 

Tapınak Şövalyeleri’nin ilk üstadı Hugo de Payens 
(Payns); Fransa’nın Champagne bölgesinde, Payns 
adındaki özerk (komün) bir kasabada doğmuştur.  
O dönemlerde henüz soyadı kullanılmadığı için kişi 
isimleri doğduğu yer adı ile beraber kullanılmaktadır. 
“Payns” sözcüğünün anlamı Pagan / Paganlar demektir. 
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Rönesans neden Portekiz’de değil de İtalya’da 
gerçekleşti: 
 

   Tapınakçıların 1307’de Fransa’dan kaçışından sonra 
savaşçı ve denizcilerin Portekiz’e, bankacıların İsviçre’ye, 
tüccarların İskoçya’ya, felsefeci ve akademisyenlerin 
İtalya’ya gittiklerini tarihteki ilginç tesadüflerle 
açıklamaya çalıştık.   
   Hatırlarsanız; Portekiz’i birkaç yüzyıl Arap denizcilerin 
saldırısından koruyan Tapınakçılara hiç dokunulmamıştı. 
Sadece isimlerini değiştirip, “Tapınak Şövalyeleri” adı 
yerine “İsa Tarikatı” adını almışlardı. Peki, felsefeci ve 
akademisyenler İtalya’ya gideceklerine Portekiz’e 
gitselerdi akademik çalışmaları daha kolay ve verimli 
olmaz mıydı? Neden İtalya’ya gittiler? Son büyük üstatları 
Jacques de Molay’ı idam ettiren Papalığı ele geçirmek 
için gelmiş olabilirler miydi? Rönesans akımının asıl 
amacı başından beri Kiliseleri ve Kralları yıkmak 
mıydı? 
 
   Portekiz gibi daha serbest hareket edebilecekleri bir 
yer varken Vatikan’ın göbeğinde bu riske girmişlerse ve 
Papalığın gözü önünde Hümanizm’i, Sekülerizm’i, 
Rönesans’ı, Bankacılığı ve Kapitalizm’i uygulamışlarsa 
mutlaka bir nedeni vardır. Belki de Vatikan’la güç birliği 
yapıp Akdeniz ticaretini Müslüman Osmanlı’nın elinden 
almak için gelmişlerdir. Belki de Vatikan Müslümanların 
Avrupa’ya doğru gelmesinden korktuğu için 
İtalya/Floransa’daki bazı değişimleri görmezden gelmiş 
ve Haçlı Seferleri’ni finanse eden bankerlerle arasını 
açmak istememiştir.   
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Yıl 1400 – COĞRAFİ KEŞİFLER DÖNEMİ 
 
   Ortaçağda Avrupa ve Asya arasındaki ticaret, Baharat ve 
İpek Yolları aracılığıyla yapılmaktaydı.  Uzak 
mesafelerden ticaret kervanlarıyla gerçekleştirilen kara 
yolu taşımacılığı, eşkıyalar ve tehlikeli coğrafi şartlar 
nedeniyle oldukça maliyetli ve riskli idi.  
   Deniz ticareti ve taşımacılığı ise kıyılara yakın yerlerden 
gidilerek uğranan limanlardaki tüccarlar üzerinden 
devam ediyordu. Hindistan’dan yüklenerek Umman ve 
Kızıldeniz üzerinden gelen mallar Mısır’daki ve Arap 
Yarımadası’ndaki tüccarlara veriliyor, onlar da Avrupalı 
tüccarlara satıyordu. 
   Doğu’nun malları Arap ülkeleri üzerinden Avrupa’ya 
doğru akmaktaydı. Avrupa ise Doğu ülkelerine satacak 
yeterlilikteki mallara sahip değildi ve Doğu’dan ithal 
ettiği malların bedelini altın ya da gümüşle ödemek 
zorundaydı. Bu nedenle Avrupa hiçbir malını takas olarak 
kullanamıyordu.  
   Akdeniz ticaretinde diğer Avrupa ülkelerine nazaran 
İtalya tüccarları daha baskındı. Avrupa sahillerindeki her 
bir güzergâh Cenova, Venedik, Hense gibi bir şehrin ya da 
grubun tekelindeydi.³⁷ 
   Arap tüccarlar Hindistan’dan topladıkları malları Doğu 
Akdeniz limanlarına getirip Avrupalı tüccarlara 
satıyorlardı. O dönemlerde Osmanlılar da Akdeniz’de 
belirleyici rol oynamaya başladı. Osmanlıların 
Akdeniz’deki üstünlüğü artınca Avrupalı tüccarlar 
Hindistan’a ulaşmanın başka yollarını aramaya başladılar.  
 
 

37/ Yücel BULUT – Hindistan’da İngiliz sömürgeciliği, oryantalizm ve 
Williai Jones –PDF- s. 73-74 / Ramkrishna Mukharjee, The Rise and 
Fall of the East India Company, (Londra & New York: MonthlyReview 
Press, 1974), s. 54-55. 
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   Osmanlı’nın Akdeniz’e hâkim olmasıyla birlikte 
Avrupalı tüccarların deniz ticareti vergiye tabi oldu ve 
kâr oranları ciddi şekilde düştü. Bu durum Hindistan’a 
ulaşacak yeni deniz yolları aranmasına neden oldu. 
Afrika’nın güney ucundaki Ümit Burnu'ndan dönülerek 
Hindistan’a ulaşılması üzerine, deniz ticaretinin merkezi 
İtalya’dan Portekiz’e kaydı.  
 
   Gemici Henrique'nin baharat tekelini Venediklilerin 
elinden almak ve Hindistan'a okyanuslardan ulaşmak 
amacıyla 1415'te başlattığı keşif girişimleri daha sonra 
Diaz, Kolomb, Cabot ve Vasco da Gama gibi denizcilerin 
girişimleriyle devam etti.  
   İtalyalı Kristof Kolomb, Hindistan’ı ararken tesadüfen 
Amerika kıtasını buldu. Hindistan’a ulaşan deniz yolunu 
bulabilen denizci ise Portekizli Vasco da Gama oldu.   
 
 

Vasco da Gama’yı hiç bilmediği Afrika sahillerinden 
baharat ticaretinin merkezi olan Hindistan’a götüren 
Arap denizci Şehabeddin ibn Macit idi.³⁸ 
 

 
 
 

38/Yücel BULUT – Hindistan’da İngiliz sömürgeciliği, oryantalizm ve 
Williai Jones –PDF- s. 75 
 S. Maqbul Ahmad, "II. Orta9ag: MoslOman Cog:raryacllanna G6re 
Hindistan", TDV islam Ansiklopedisi, Cilt: 18, s. 74. Portekizli 
denizcilerin gerek Hint Okyanusunu tanımalarını ve gerekse de 
denizcilik bilgi ve becerileri konusunda Arap denizcilerden 
ögrendikleri hususlar, Avrupalı denizcilerin kullandıkları Asyalı 
teknolojiler konusundaki kısa ve öz bir değerlendirme için kaynağa 
bkz.: David Arnold, a. g. e., s. 39 Yd. Bu etkileşim nedeniyle, David 
Arnold, "Kqiflcr eag. saf bir Avrupalı'dan ziyade Avrupalı-Asyalı 
başarısı olarak gorillcbilecek bir kapsamı olduğu" kanaatindedir. Bkz.: 
s. 41.    
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   Hindistan’ı ve oradaki zenginlikleri gören Vasco da 
Gama’nın döndüğünde verdiği bilgiler üzerine, soylu bir 
aileden gelen Portekizli denizci Pedro Alvares Cabral, 
Portekiz Kralı I. Manuel tarafından Hindistan'a yapılacak 
ikinci büyük keşif gezisine komuta etmek üzere 
amiralliğe getirildi. 
  “İsa Tarikatı Nişanı” sahibi olan Alvares Cabral 
komutasında 13 gemiden oluşan ve yalnızca ticari 
eşyalarla değil, askeri teçhizatla da donatılmış bir filo 
1500 yılında Hindistan'a gönderildi. Çeşitli maceralardan 
sonra Hindistan'a ulaşan Alvares Cabral'ın başlıca görevi 
Arap tüccarların hâkim olduğu Hint deniz ticaretini ele 
geçirmekti. Bunun için de baharat ticaretinin asıl merkezi 
olan Kalikut'a gitti. Türlü bahanelerle Kalikut şehrini top 
ateşiyle yaktı yıktı ve Portekiz’e geri döndü… 
   Hindistan’a yapılan seferler neticesinde Portekizliler 
bölgedeki gerçek rakiplerinin Babürler değil, Arap 
tüccarlar olduğunu anladılar. Farkına vardıkları diğer bir 
husus da bölgedeki hanedanlıklar arasında bir rekabetin 
olduğu ve birinin diğerine karşı kullanılabileceğiydi. 
Bundan sonra Portekizlilerin başlıca siyasal amaçları; 
“Müslümanlığı yıkmak için geldik” bahanesiyle Racalarla 
(Soylu Hintlilerle) dost olup Müslüman Babürleri ve 
Arapları bölgeden söküp atmak oldu. Bu amaç için çeşitli 
saldırılar düzenlediler ve bölgedeki ticaret tekelini ele 
geçirdiler.³⁹ 
   1505 yılına kadar Portekizliler her yıl güçlü bir 
donanmayla Hindistan kıyılarına gelir, buradan alacakları 
malları kendilerine özgü baskı ve saldırı yöntemleriyle 
ucuza alır, geriye küçük bir deniz gücü bırakarak geri  
 
 
39/ Yusuf Hikmet Bayur, liindistan TariM, (Ankara: TfK Yay., 2. Baskl, 
1987), Cilt: III, s. 59.    
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dönerlerdi. Burada kalan gemiler ise kendi 
sorumluluklarına verilen yerlerden Kızıldeniz’e kadar 
olan güzergâhtaki Arap ticaret gemilerini yağmalayarak 
batırır ve Arapların ticaret yapmasına engel olurlardı.  
   Arap tüccarları ortadan kaldırarak denizde hâkimiyeti 
sağladıktan sonra 1510’da Hindistan’ın Goa bölgesinde 
küçük bir özerk devlet kurarak burayı ticaret merkezi 
haline getirdiler. Hindistan’ı yöneten Babürleri ve bu 
bölgedeki deniz ticaretini kontrol eden Arapları tamamen 
devre dışı bıraktılar.⁴⁰ 
 
   Portekiz Tapınakçıları, Hindistan ve Çin’de uzun yıllar 
sömürü yapmışlardır. Bu rotaların hem sömürgecileri 
hem de korsanlarıdırlar. 1510’da ele geçirdikleri 
Hindistan’ın Goa Eyaleti’ni uzun süre sömürmüşler, Çin’in 
Macau bölgesi de 1999 yılına kadar Portekiz’in sömürüsü 
olarak kalmıştır. 
 
   Konumuzun başlarında (PORTEKİZ GRUBU başlığı 
altında); Portekizli kâşif Vasco da Gama’nın 
Tapınakçılardan olduğunu, Portekiz’deki Tapınakçıların 
“İsa Tarikatı” adını alarak kabuk değiştirdiğini, Portekiz’e 
karşıt saldırılar yapmaya başlayan Arap donanmalarıyla 
savaştıklarını ve Portekiz’i Araplardan korudukları için 
varlıklarının (Tapınakçılıklarının) görmezden gelindiğini 
anlatmıştık...  
   Portekizlilerin neden Araplarla savaştıkları, Arapların 
neden Portekiz’e kadar gelerek liman kalelerine 
saldırdıkları, Hindistan’la ilgili sömürü sürecinde net 
olarak görülmektedir. 
 
 
40/ Yücel BULUT – Hindistan’da İngiliz sömürgeciliği, oryantalizm ve 
Williai Jones –PDF- s. 75-77      
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Yıl 1492 – AMERİKA’NIN KEŞFİ ve SÖMÜRÜ YARIŞI 
 
   Portekizli Tapınakçıların deniz ticaretini ele 
geçirmesiyle birlikte hızla gelişmeye başlayan sömürü 
sistemi, Amerika kıtasının keşfiyle daha da hızlı 
yayılmaya başladı. Amerika kıtasının ilk sömürgecileri 
kayınbabası Tapınakçı olan Kristof Kolomb 
önderliğindeki İspanyollar oldu. İspanyolların ardından 
Portekiz, Hollanda, Fransa ve İngiliz Kraliyet Aileleri de 
sömürü yarışına katıldı. Amerika’da geniş topraklar ve 
madenler elde eden sömürgeciler, hem Amerika’da hem 
de Avrupa’da çalıştırmak için çok sayıda köle toplamaya 
başladı. Köle ticareti büyük bir sektör haline geldi. 
Özellikle siyahî köleler keşifler sonucunda elde edilen 
bütün topraklarda acımasızca çalıştırıldı. Amerikadaki 
Kızılderililer köleleşmediği için büyük katliamlara maruz 
kaldı. 
 
   Sömürgeciler (kölelerin diliyle “Beyaz Adam”) hem 
dünyayı yağmalamaktan hem de köle çalıştırmaktan 
memnundu. Ancak o güne kadar soylu aileler ve 
hanedanlar olarak tanınan sömürgeciler tarihe yağmacı 
olarak geçmek istemiyordu. Yaptıkları işi haklı gösterecek 
bir açıklama aradılar. İlk açıklama Kristof Kolomb’dan 
geldi. Kolomb, sömürülen coğrafyaların tam 
insanlaşmamış hayvanımsı canlılara ait olduğunu, doğal 
kaynaklarının ve iş güçlerinin “Beyaz Adam”ın hizmetine 
sunulmasında bir sakınca olmadığını iddia etti. Ancak bu 
iddia tutmadı. Avrupa’daki Hristiyanlar, tüm insanların 
aynı atadan geldiğine ve eşit olduklarına inanıyordu.  
Sömürgecileri sıkıntıya sokan bu durum ileri yıllarda 
Kapitalizm’le yumuşatılacak ve sonrasında Darwinizm’le 
çözülecekti. 
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   Tapınakçıların ve diğer aktörlerin örgütsel bağları 
ve çalışma sistemleri o kadar iç içe girmiştir ki 
hepsini bir arada anlatabilmek mümkün değildir. Bu 
nedenle bazı örneklerle konuyu toparlamaya 
çalışacağız… 
 
   Tapınakçılar, Amerika’nın keşfine kadar geçen süre 
içerisinde şövalyelikten tüccarlığa, tüccarlıktan toprak 
ağalığına, toprak ağalığından da bankacılığa terfi etmişler, 
güçlü işadamları ve asilzadeler olmuşlardı. Emirlerinde 
çalışan yüzlerce işçi ve asker vardı. Ayrıca büyük işlerde 
krallardan da yardım alarak onların kalkınmasına da 
destek oluyorlardı. Sistemden herkes memnundu.  

 
   Portekiz, Hollanda ve İngiltere’nin, Hindistan’daki ticari 
alanları zaman içerisinde genişleyerek Japonya, Çin ve 
Uzak Doğu’daki adalara kadar uzandı. O dönemlerde 
Avrupa’dan daha zengin ve ihtişamlı olan Doğu ülkeleri 
Avrupa mallarını beğenmediği için takas olarak kabul 
etmiyor, ticaret altın ve gümüş karşılığı yapılıyordu. 
Avrupa’nın artan ticaret hacmi nedeniyle altın ve gümüş 
stokları hızla eriyordu. Daha büyük ticaret için daha çok 
altın gerekliydi.  
   Amerika’nın keşfiyle bu sorun çözüldü. Güney 
Amerika’nın yerli halkının (Azteklerin) elindeki 
stoklarda, bölgedeki nehirlerde ve doğal madenlerde bol 
miktarda altın vardı. Amerika’nın altınları sömürgecilerin 
gücünü kat kat arttırdı. Tabii ki sömürünün gücü, çapı, 
hızı ve şiddeti de aynı oranda arttı. Sömürü; bütün 
dünyanın huzurunu kaçıracak çapta, daha kitlesel, daha 
acımasız ve orduların da katılımıyla daha da vahşi bir hal 
aldı.  
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   Sömürünün büyüklüğünü ve vahşetini gören Avrupalı 
Hristiyanlar sömürgecileri suçlamış; yağmacılığın, köle 
ticaretinin ve faizin haram olduğunu söyleyerek 
Tapınakçı sisteme karşı çıkmıştır. Hristiyan halka göre 
Tapınakçı sömürgeciler (yağmacılar) günah işlemektedir 
ve insanlığın adını lekelediğinden dolayı bu durum halk 
için utanç vericidir. Hristiyan halk bu iddiasında sonuna 
kadar haklıdır. Çünkü onların gözüyle bakıldığında 
sömürgeciler Tapınakçılardır, ama olaylara dışarıdan 
bakan bizler için ise sömürüyü yapan Avrupalı 
devletlerdir. Bu nedenle Avrupa halkı (vatandaş bazında) 
bunun utancını sık sık dile getirmiştir.  
 
   Yağmacı olarak tarihe geçmek istemeyen sömürgeciler 
bahaneler ürettiler ve yaptıkları işi haklı gösterecek 
açıklamalar aradılar. Gizli örgütler ve medya teşekkülleri 
kurarak algı operasyonlarına başladılar. Dini inançların 
(iman’ın) sağlamlığı algı operasyonlarını boşa çıkarıyor, 
Hristiyan halkın bakış açısını değiştiremiyordu. Öyleyse 
ilk iş dini inançları yıkmak olacaktı.  
   Tapınakçılar belki de yağmacı olarak tarihe geçmekten 
kurtulamadı ama suçu başkasına yüklemeyi başardı. 
Yetiştirdikleri alt sınıf Tapınakçılar, Tapınak Şövalyeleri 
olarak tanınmaya devam etti. Aslında sadece patronları 
koruyan uluslararası bir ordudan ibarettiler. Oysa gerçek 
Tapınakçılar kabuk değiştirmiş, hepsi şık beyefendilere 
dönüşmüş ve Baron, Lord, Prens gibi unvanlarla saygın ve 
elit kişiler olmuşlardı. Onlar da halkla beraber 
sömürgeciliği ayıplıyor, sömürü karşıtı kuruluşları (güya) 
destekleyerek halkın beğenisini ve saygısını 
kazanıyorlardı. Onlar artık Tapınakçı değil “Asilzadeler” 
olarak tanınıyordu. Yüzlerce yıl kendilerini bu şekilde 
gizlemiş oldular. Ta ki 1900’lü yıllarda KÜRESEL ELİT 
adıyla karşımıza çıkana kadar…   
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Tapınakçılar tarihin her döneminde gizlenmeyi 
başaran usta oyunculardı. 
 
1200’lü yıllarda Avrupa’nın her yerine sivil halkın da 
girebileceği aynı tipte küçük ve mütevazı kiliseler 
yaparak Hristiyan’mış gibi göründüler.  
1300’lü yılların başında güçlü bankerlere dönüştüler. 
Savaş zırhlarını sadece bir tehdit olduğunda giyip 
savaştılar. Yanlarında götürdükleri kıdemsiz şövalyelere 
liderlik yaptılar.  
1400’lü yılların başında zırhlarını tamamen çıkardılar ve 
şık beyefendilere dönüştüler. Sömürülen insanların 
savunucusu rolüne girerek kralları sömürgeci olarak 
suçladılar. 
1500’lü yıllarda Rönesans’ın liderleri olarak tarihe 
geçtiler.  
 
1200 ila 1500 yılları arasındaki süreç onların başlangıç 
dönemi idi. Asıl gelişmeleri bu dönemden sonra 
göreceğiz… 
 
1600’lü yıllarda, Amerika’nın nasıl şekillendiğini, 
İtalya’da kurulan gizli örgütleri, Madagaskar adasındaki 
korsanların kimlere çalıştığını öğreneceğiz. 
1700’lü yıllarda, sömürü sisteminin kanlı kazançlarıyla 
kurulan Sanayi (Endüstri) Devrimi’ni ve o dönemde 
Tapınakçılardan daha güçlü olan kralların Fransız İhtilali 
ile nasıl devrildiklerini göreceğiz. 
1800’lü yıllarda, Amerika’nın altın ve gümüş madenleri 
bitmiş olacak ve “Kâğıt Para”nın icadına şahit olacağız.  
1900’lü yıllara gelindiğinde Tapınakçıların “Küresel 
Sermaye” olarak karşımıza çıktığını ve kurdukları IMF 
aracılığıyla devletleri nasıl sömürdüklerini göreceğiz.  
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2000’li yıllarda, basılan kâğıt paranın kredi kartları ile 
yapılan harcamalarla karışması sonucunda paranın nasıl 
kontrolden çıktığını ve Tapınakçılar tarafından ne kadar 
para basıldığının devletler tarafından kontrol edilemez 
bir hal aldığını göreceğiz. Dünyadaki reel (karşılığı olan) 
paranın 80 trilyon $, Piyasadaki harcamalarınsa 800 
trilyon $ olduğuna ve insanlığın küresel patronlara 720 
trilyon $ borçlandığına şahit olacağız. 
   Dünyadaki 500.000 şirketin 5.000 Uluslararası şirkete 
bağlı olduğu ve bu 5.000 şirketin sadece 300 kişiye ait 
olduğunu öğreneceğiz. 
 
    Mısır’ın Amon Tapınağı Rahipleri, sürekli artan bir 
zenginliğe sahip olmuşlardı. Ta ki “Biz neden firavun 
olmuyoruz” diyene kadar. Tapınakçılar da Amon Rahipleri 
gibi sürekli artan bir zenginliğe sahip oldular ve 
günümüzde “Dünyayı neden biz yönetmiyoruz” demeye 
başladılar… 
 

Paul Moritz Warburg 
Kim ne derse desin yakın gelecekte “Yeni 
Dünya Düzeni” (Dünya Hükümeti) 
kurulacak. Tek sorun bunun uzlaşmayla mı 
yoksa işgalle mi olacağıdır. 

 

 
 

David Rockefeller 
Yakında küresel bir ekonomik kriz çıkacak. 
(2008’de çıktı) Bu ekonomik kriz ulusları 
yola getirecek. Küresel kriz “Yeni Dünya 
Düzeni” için gerekli değişimi tetikleyecek. 
Bugün dünyada 200 civarında olan devlet 
sayısı yakın gelecekte 1000’e yükselecek. 
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Küresel bir değişimin eşiğindeyiz. Beklentimiz, tam 
zamanında gelecek bir bunalımdır. Uluslar o zaman Yeni 
Dünya Düzeni’ni mecburen kabul edeceklerdir.  
Dünyada ulus devletlerin modası geçmiştir. Dünya, 
gelecekte finans sektörü tarafından idare edildiğinde, 
dünyaya barış ve huzur gelecektir. 
“Yeni Dünya Düzeni”ni kurduğumuzda dünya daha 
mükemmel ve daha istikrarlı olacak. Dünya bankerleri ve 
Küresel Elit, dünya halkını özgürlüğe kavuşturacaklar. 
 
 
   Bu sözleri söyleyen adamlar, günümüz dünyasını 
cehenneme çeviren adamlardır. Bu adamlar itfaiyeci rolü 
oynayan kundakçılardır. 
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   Haçlı Seferleri 1096-1272 yılları arasında toplam 9 kez 
tekrarlanmıştı. İlk ikisi hariç, başarısızlıkla sonuçlanan 
bu girişimlere rağmen Yahudi ve Hristiyanların Kudüs’ü 
ele geçirme hayali ve bunu gerçekleştirmek için 
yapacakları yeni Haçlı Seferi planları hiç bitmedi. Bu 
hayal banker ve tüccar aileler için de geçerliydi. Onlar da 
Arap bölgesindeki limanları ve Akdeniz’deki ticareti 
tekrar ele geçirmek istiyordu.   
   Haçlılar, Kudüs’e gitmek için Bizans toprakları 
üzerinden geçiyor, bazen Selçuklularla ama genelde 
Araplarla savaşıyorlardı. 1300’lü yılların başında 
Anadolu’nun Osmanlı’nın eline geçmeye başlaması 
Kudüs’e gidiş yolunu iyice kapatmış oldu. Tapınakçılar 
umutsuz değildi, çünkü Kudüs’e geçiş kapısı olan İstanbul 
hâlen Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu'nun elindeydi.   
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında 
Bizans’ın başkenti İstanbul'u (Kostantiniyye'yi) ele 
geçirmesi bu hayalleri erteledi ama yıkamadı.  
  Yahudilerin Kabala kitabında yer alan, Danyal 
peygamberin Babil Kralı Nebukadnezar’ın rüyasına 
yaptığı yorumlar, Kudüs’ün tekrar alınacağını 
gösteriyordu. Fakat zamanı ve alameti tam olarak tahmin 
edilemiyordu. Bu nedenle Nebukadnezar’ın rüyası, 1704 
yılında dönemin ünlü bilim adamı İsaac Newton 
tarafından tekrar yorumlandı. Newton, güncellediği 
yorumları “Kutsal Kitabın Yorumu” isimli eserinde 
topladı. İsaac Newton’un bu eseri; “Türkler Anadolu’ya 
İstanbul’u almak ve Tapınakçıların Kudüs’e gidiş yolunu 
kesmek için geldi.” yorumuyla bitmektedir. 
 
 

İsaac Newton’un yazdığı “Kutsal Kitabın Yorumu” adlı 
eser, yazar Aytunç Altındal tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. 
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   Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesindeki 
amaç Tapınakçıların Kudüs’e gidiş yolunu kesmek miydi 
bilemiyoruz ama 1500’lü yıllara gelindiğinde, Fatih’in 
torununun oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın Haçlı 
ittifakını yıkmak için Fransa Kralı Fransuva’ya yardım 
ettiğini biliyoruz. 
 
Yıl 1525 – FRANSA KRALI FRANSUVA (I. FRANÇOİS) ve 
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 
 

   Avrupa'da büyük tehlike olarak görülen Şarlken, kız 
kardeşini Macar Kralı II. Lajoş'la evlendirmişti. Avusturya 
Kralı Ferdinand, Şarlken'in kardeşiydi. Macar kralının kız 
kardeşi de Ferdinand'la evliydi. Avrupa'da; İspanya, 
Almanya, Avusturya ve Macaristan birbiriyle akrabalık 
kurmuşlardı. Bütün bu devletler aynı ailenin 
egemenliğine girmişti ve bunları Şarlken yönetiyordu.  
   Şarlken, Fransa Kralı Fransuva’yı savaşta yenmiş ve esir 
almıştı. Esir düşen Fransa Kralı ve annesi Louise de 
Savois (Luiz dö Savua) tek çare olarak kurtuluşu Osmanlı 
Devleti’ne başvurmakta gördü. Fransa Kralı’nın annesi 6 
Aralık 1525’te Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup 
göndererek oğlunun esaretten ve Fransa'nın istiladan 
kurtarılması için yardım istedi. Osmanlı Devleti ile 
Fransızlar arasında ilk siyasi ilişki bu şekilde başladı. 
   Asırlardan beri Hristiyanlarla İslam devletleri 
arasındaki savaşlarda (Haçlı Seferleri’nde) Hristiyan 
birliğinin en ön sırasında yer alan Fransızların şimdi 
Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi Hristiyan birliğinin 
bozulması demekti. Kanuni Sultan Süleyman da 
Şarlken'in Avrupa'nın tamamına sahip olabileceği ve 
Osmanlı Devleti’ne karşı ciddi bir tehlike oluşturacağı 
kanaatinde olduğu için bu durumu değerlendirmek istedi 
ve Fransa Kralı’na yardım etmeye karar verdi.  
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   Zaten Şarlken’e karşı bahane arayan Kanuni Sultan 
Süleyman, 29 Ağustos 1526’da Macaristan üzerine sefere 
çıktı. Osmanlı ve Macar orduları Mohaç Ovası'nda 
karşılaştı. Kanuni Sultan Süleyman, Alman İmparatoru ve 
İspanya Kralı Şarlken'e bir mektup yazarak Fransa 
Kralı’nı serbest bırakmasını aksi takdirde Osmanlı’nın 
ayak seslerini Berlin sokaklarında duyacağını belirtti. 
Kanuni'nin mektubunu alan Şarlken, Fransa Kralı’nı 
hemen salıverdi. 
   Fransız-Osmanlı ittifakı, Osmanlılara Avrupa 
seferlerinde büyük yarar sağlamış, Avrupa Hristiyan 
birliği parçalanmış, Papa ve Şarlken'in tasarladıkları 
Haçlı saldırıları önlenmişti. 
 
 
Manastır Rahibinin Haçlı Komutanlarına Mektubu: 
 
   Osmanlı ordusu 1526 yılında Şarlken’le savaşmak için 
Mohaç Ovası’na doğru ağır ağır ilerliyordu. Ordu 
Hristiyanların oturduğu bir yerleşim bölgesinden 
geçiyordu. Osmanlı askerlerinden biri yakınındaki üzüm 
bağından izinsiz olarak üzüm kopardı ve kopardığı yere 
para bağladı. Parayı gören Hristiyan köylü teşekkür 
etmek amacıyla durumu komutana bildirdi. Kanuni 
Sultan Süleyman durumu öğrenince, parasını koymasına 
rağmen sahibinden izin almayan askeri ordudan attı.  
 
   Bu yerleşim bölgesinde bulunan Manastırın Rahibi bu 
olayı duymuştu. Rahip, manastırdaki rahibelerin ellerine 
testi verip ordunun geçtiği güzergâhtaki çeşmeye suya 
gönderdi ve Osmanlı askerlerinin çeşme başındaki 
rahibelere bakmadıklarını gördü. Bunun üzerine 
Manastır Rahibi, Haçlı komutanlarına gördüklerini ve 
yaşadıklarını anlatan bir mektup gönderdi.  
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Mektubunda şöyle diyordu; 
   “Ey Haçlı Komutanları!.. Siz bu ordu ile nasıl başa 
çıkabilirsiniz? Bu insanlar, canlarına ehemmiyet 
vermiyorlar. Çünkü Allah yolunda, komutanları emrinde 
çekinmeden can veriyorlar. İnançlarına göre; cihat ederken 
ölürlerse gidecekleri yer cennettir… Kadına kıza 
ehemmiyet vermiyorlar. Yanlarına gönderdiğim rahibelere 
sırtlarını döndüler… Mala, mülke ehemmiyet vermiyorlar, 
bütün mal ve mülklerini terk ederek cihada çıkıyorlar. 
Herkese karşı iyi davranıp, kimseye zulmetmiyorlar…  
   Ey Haçlı Komutanları!.. Siz onlarda ki bu hasletleri 
ortadan kaldırmadan karşılarına çıkmayınız. Eğer 
onlarla savaşmaya kalkarsanız, binlerce askerinizin 
canına mal olacak acı bir tecrübeden başka bir şey elde 
edemezsiniz..." 
 
   Manastır Rahibi’nin Haçlı komutanlarına gönderdiği 
mektup önemliydi. Osmanlı’nın bu hasletleri (özellikleri) 
değiştirilmeliydi. Bunu yapabilmek için yeni bir silaha 
ihtiyaç vardı… Müslüman Osmanlıya ve onunla anlaşan 
Fransa’ya karşı kullanılan yeni silahın adı “materyalist 
felsefe”, bu konuda mücadele verecek şövalyeler ise 
“akademisyenler” olacaktı. Cizvitler de perde arkasından 
destek verecekti. Ne var ki bu silah Osmanlılardan önce 
Avrupalıları vurdu.  
 
   Tapınakçıların felsefe ve akademisyen grubu o 
dönemlerde İtalya’da idi. Cizvit tarikatı henüz oluşmamış, 
yeni yeni şekillenmeye başlamıştı. Portekiz’de “İsa 
Tarikatı” adını alarak varlıklarını sürdüren Tapınakçılar 
yeni isimlerinin sağladığı kamuflaj sayesinde İtalya’ya 
doğru yayılmaya başladı. Tapınakçıların “İsa’nın 
Askerleri” adıyla Avrupa’ya yayılan kolu “Cizvitler”  adını 
aldı. 
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Yıl 1534 – CİZVİT TARİKATI KURULDU 

 
   Cizvitler; İsa Tarikatı ya da İsa’nın Askerleri adıyla 
anılan bir Hristiyan tarikatıdır. Tarikat, Paris 
Üniversitesi'nde okuyan Loyolalı Ignatius, Navarre’den 
Francisco Xavier, Alfonso Salmeron, Diego Laynez, 
İspanya’dan Nicholas, Bobadilla, Savoy Dükalığı'ndan 
Peter Faber ve Portekiz'den Simao Rodrigues adlı 7 
öğrenci tarafından 1534’te kuruldu. Paris'in dış kısmında 
büyük bir tepe olan Montmartre'de kurdukları kilise, 
Cizvit rahiplerinin örgütlendiği yer olarak bilinir. 
 
   Cizvitleri benzer tarikatlardan ayıran en önemli özellik 
mütevazı örgüt yapılarıdır. Tarikat üyeleri her zaman 
göze batmadan her türlü toplum içerisinde, o toplumun 
insanları ile aynı düzeyde ve uyum içerisinde yaşarlardı. 
Tarikat ilk gününden itibaren kısa vadeli hedefler yerine 
hep uzun vadeli hedeflere yönelmiş ve özellikle insana 
yatırım yapmıştır. Gerçekten de insana yapılan yatırımlar 
sayesinde Cizvit Tarikatı çok kısa sürede Avrupa'nın en 
önemli siyasi ve ekonomik gücü haline gelmiştir. 
Tarikatın işleyiş tarzından, Tapınakçı gizliliği içerisinde 
hareket eden dini bir Masonik yapı olduğu 
anlaşılmaktadır.⁴¹ 
 
 
41/ Vikipedi, Özgür Ansiklopedi /Cizvitler – sayfası 12 Nisan 2019    



 

Veli Metin Türkoğlu | 105 

   Cizvit tarikatı ilk kurulduğu zamanlarda Roma Katolik 
Kilisesi’nin olumsuz tepkisiyle karşılaşmış ve kabul 
görmemişti. Ancak Cizvitler kısa süre içerisinde 
Protestanlara ve Anglikan mezhebine karşı sert tutumları 
ve bunlar aleyhine yaptıkları çalışmalar nedeniyle 
Papalığın beğenisini kazandılar. Papalığın Cizvitleri 
açıktan desteklemeye başlamasıyla tarikat kısa sürede 
hem ekonomik hem de politik olarak büyük güç kazandı. 
Bu dönemde Cizvitler Papalığa hoş görünmek için 
özellikle aforoz edilenlere karşı çok acımasız oldular. 
 
   Tarikata kabul edilen herkes mutlaka uzun ve ayrıntılı 
eğitimlerden geçirilir, ancak başarılı görülenler tarikatın 
fikir ve ideallerini öğrenebilirlerdi. Cizvitler, özellikle 
fakir ve yetenekli gençlere, kurdukları ya da 
destekledikleri özel okullar aracılığı ile çok iyi bir eğitim 
verdirirlerdi. Fransa Clermont'ta bulunan Cizvit koleji 
döneminin en iyi okuluydu.  
   Cizvitler fikirlerine karşı çıktıkları bir kurum ya da 
toplulukla karşılaştıklarında asla açıkça kavgaya 
girmezler, sinsi ve gizlice her türlü etkinlikte bulunarak o 
kuruluşu yıpratırlardı. Özellikle sahip oldukları iyi 
eğitimli genç üyeleri sayesinde karşıt oldukları kurum ya 
da topluluğun içine sızarak kendi ilke ve fikirlerini 
içeriden aşılarlardı. Bu şekilde içeriden yapılan baskı ile o 
kurum kısa süre içerisinde yıpratılır veya tamamen 
yozlaştırılırdı. 
 
 

18. yüzyıla gelindiğinde Cizvit tarikatı öyle bir hal almıştı ki 
hem Avrupa'da ve hem de Amerika’da (özellikle Güney 
Amerika'da) her önemli noktada Cizvitleri görmek 
mümkündü. Cizvitler, Uzak Doğu'da dahi etkin faaliyette 
bulunabiliyorlardı. 
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Yıl 1560 – ACCADEMİA dei SEGRETİ (SIRLAR 
AKADEMİSİ) KURULDU 
 
   Accademia Secretorum Naturae ya da Accademia dei 
Segreti (Sırlar Akademisi); Giovanni Battista Della Porta 
tarafından Napoli'de 1560'larda kuruldu.  
   Varlıklı bir ailede doğan Giovanni Battista Della Porta; 
tıp, matematik, astroloji, simya ve botanik bilimlerinin 
yanı sıra şeytanla konuşma, chiromancy (el falı), 
kriptografi (şifreleme), büyü, manyetizma, mimarlık, 
optik ve mekanik bilginiydi. 1558'de "Magia Naturalis 
Sive" (Büyü – Sihir) kitabını yayınladı. Toplam 20 kitap 
yazdı. 
 
   G. B. Della Porta, Sırlar Akademisi’ni Girolamo Ruscelli  
ile birlikte kurmuştu. Akademiden çıkan kitaplar bütün 
dünyaya yayılıyordu ama deneylerin ve çalışmaların 
yapıldığı akademinin nerede olduğunu bilen yoktu. 
Akademinin yeri günümüze kadar saklı kaldı. 2004 
yılında tesadüfen bulundu.⁴² 
 
   Deneylerin ve çalışmaların yapıldığı bu akademinin var 
olduğunu kanıtlayan tek kaynak Girolamo Ruscelli’nin 
sırlar akademisinden bahsettiği "Muhteşem Erdemin 
Yeni Sekreterleri" adlı eseridir. Akademiye 27 
akademisyenin dâhil olduğunu, akademisyenlerden ve 
destekçi soylulardan aylık para toplandığını,  Salerno 
Prensi Ferrante Sanseverino’nun her yıl akademiye 
yaklaşık 1.000 scudi bağışladığını Ruscelli’nin bu 
eserinden öğrenebiliyoruz. 
 
 
 
42/ Treccani Ansiklopedisi - www.nobili-napoletani.it   
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   Accademia dei Segreti (Sırlar Akademisi) sadece 20 yıl 
kadar faaliyet gösterebildi. İtalyan Engizisyonu bu gizli 
okulu bulursa akademisyenler idam edilecekti. Bu 
nedenle 1579'da kurucuları tarafından kapatıldı. 
Akademi kısa bir ömre sahip olsa da bundan sonra 
açılacak olan akademilere büyük bir itici güç verdi.⁴³ 
 
   Giovanni Battista Della Porta’nın evi, Costanzo’ların aile 
şapelinin bitişiğindeydi. Akademisinin yeri ise 
bilinmiyordu. 2004 yılında Costanzo Şapeli’nin 
karşısında yapılan bir inşaat çalışması sırasında yer 
altında bir mağaraya rastlandı. Sırlar Akademisi, 
Costanzo ailesinin arazisinin altındaki mağara idi. Giriş 
kapısı kurukafa şeklindeydi ve içeriye kurukafanın 
ağzından giriliyordu. İçerideki duvarda Mısır fresklerine 
benzer bir oyma görünüyordu. Bir camekân içerisinde 
insana ait bir kurukafa vardı… Tesadüfen bulunan bu 
yapının inceleme kazıları henüz başlamadı.  
   Costanzo’ların aile şapeli ile akademinin yer altından 
bir bağlantısı olma ihtimali yüksek görünüyor. Terk 
edilmiş olan şapel, 2017 yılında “Tapınak Şövalyeleri 
Uluslararası Jacques de Molay Kardeşliği” tarafından 
restore edildi. Ve halen bu kardeşlik grubu tarafından 
kullanılmaktadır. Şapelin önündeki arazinin altında çıkan 
Akademi ise şimdilik araştırma aşamasında.⁴⁴ 
 
 

43/ Treccani Ansiklopedisi - www.nobili-napoletani.it  
- http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura  
- www.napoliunderground.it- 
- https://www.esserealtrove.it/contenuti/napoli/giovanbattista-
della-porta-e-l-accademia-dei-segreti/ 
- Girolamo Ruscelli, "Muhteşem Virtus'un Yeni Sırlarına Giriş", 
(Vinegia 1567)  
44/ http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura  
- www.napoliunderground.it     
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   “Sırlar Akademisi” olarak tanınan Accademia dei 
Segreti, Rönesans’ın gizli aktörü konumundadır. O 
dönemin kitaplarının basılmasına ve Avrupa’ya 
yayılmasına öncülük eden en önemli merkezdir.  
   Galileo Galilei gibi bilim adamlarının ve  İtalya’daki 
ünlü “Accademia dei Lincei” gibi bilimsel akademilerin 
öncüsüdür. Belki de Darwinizm’in temellerinin atıldığı 
yer de burasıdır.  
 

 
Giovanni Battista Della Porta’nın kitabından bir sayfa 

 
   Accademia dei Segreti’nin Engizisyonun 
müdahalesinden korkup 1579’da dağılması üzerine, gizli 
ilimlerle ilgilenen II. Maximilan onlara sahip çıkmıştır. II. 
Maximilan’ın, Accademia dei Segreti’nin çalışmalarını 
Bohemya’ya (günümüz Çek Cumhuriyeti/Prag bölgesine) 
taşıması, Prag’da Yahudi Rönesansı’yla sonuçlanmıştır.  
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EK BİLGİ: 
 

   Prag’da, Judenstadt olarak bilinen Yahudi Gettosu, Yahudi 
mistisizminin merkeziydi. 1522-1541 yılları arası Moravya, 
Almanya, Avusturya ve İspanya’dan gelen Yahudilerle Prag’daki 
Yahudi nüfusu ikiye katlandı. Yahudilerin gettonun yanında ev 
kurma hakları olduğundan yaşadıkları alanlar genişledi. 
Gettoda, halkı toplantıya çağırmak için kullanılan çanın olduğu 
bir belediye sarayları da vardı. Kendi bayraklarını 
dalgalandırma hakları bulunuyordu. Gettolarda yaşayan 
Yahudiler kendilerini matematik, astronomi, coğrafya, tarih, 
felsefe ve sanat konusunda geliştirdiler.⁴⁵ 
 
   Bohemya’nın Yahudi soyluları  1501'de Prag’da bankerlik 
yapabilecekleri uygun bir ortam oluşturdu. Bankerlerin fazla 
ön plana çıkmaya başlaması üzerine. Habsburg hâkimiyeti 
döneminde, biri 1542'de diğeri 1561'de olmak üzere iki kere 
Prag’dan kovuldular.  Kovulmalarına rağmen her geri 
dönüşlerinde daha da zenginleştiler.⁴⁶ 
 
   1564-1612 yılları arası II. Maximilian ve II. Rudolf 
hükümdarlığında geçen dönem Prag Yahudilerinin altın çağı 
oldu. 1700'lerin başında Prag nüfusunun 
çeyreğini Yahudiler oluşturuyordu ve zamanının dünyadaki en 
kalabalık Yahudi nüfusunu barındıran şehriydi. Bu altın çağ 
(Yahudi Rönesansı), İmparatoriçe Maria Theresa'nın başa 
gelip Yahudileri tekrar kovmasıyla son buldu.⁴⁷ 
 
Buradaki Yahudi grubun Hastane (Töton) Şövalyeleri 
olduğunu tahmin ediyoruz. 
 

 
 

45/ Abrahams, Israel. Jewish Life in the Middle Ages. New York: 
Atheneum, 1969. Print.  
46/ Margolis, Max L., and Alexander Marx. A History of the Jewish 
People. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1927. 
Print. 
47/ www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/Prague.html 
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   Accademia dei Segreti’nin (Sırlar Akademisi’nin) 
kurucusu Giovanni Battista della Porta’nın 
“Phytognomonica” isimli kitap kapağının üst kısmında 
yer alan “Vaşak” resmi, daha sonra ki dönemde 
Accademia dei Lincei’nin arması olarak karşımıza 
çıkacak… 
 

 

  
Phytognomonica kitap kapağı ve 

üst kısmında yer alan VAŞAK 
Akademia dei Lincei 
armasındaki VAŞAK 

 
   G. B. Della Porta’nın kurduğu “Sırlar Akademisi”, 
Costanzo aile arazisinin altında idi… Costanzo ailesinin 
armasında görülen kemikler, Newton ailesi ve 
Kurukafa&Kemikler Örgütü armasında da var… 
 
 

   
Costanzo Aile 

Arması 
İsaac Newton Aile 

Arması 
 

Kurukafa&Kemikler 
Örgütü Arması 
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   Sırlar Akademisi’nin bulunduğu arazinin sahibi olan 
Costanzo ailesinin Newton ailesi ile akrabalığı ya da 
başka bir bağı var mı bilemiyoruz. Ancak 1832’de 
ABD’deki Yale Üniversitesi’nde kurulan Kurukafa-
Kemikler Örgütü sembolünün korsanlar tarafından gemi 
bayraklarında kullanıldığını biliyoruz.  
   Kurukafa ve kemiklerden oluşan korsan bayrağı ilk defa 
II. Roger döneminde (1130–1154) Sicilya Krallığı’nda ve 
1307’de Fransa’dan kaçan Tapınakçı gemilerinin 
bayraklarında görülmüştür. 1400’lü yıllarda da korsan 
gemilerinde görülmektedir. Ayrıca Portekizli 
Tapınakçıların 1600 yılında Hindistan Goa’da inşa 
ettikleri St. Augustine Manastırı’nda da kurukafa-kemik 
sembolüne rastlanmıştır.  
   Kurukafa ve kemik muhafaza etme geleneği, ilk olarak 
İsa peygamber zamanında yaşayan “Esseniler”de tespit 
edilmiştir. Esseniler, ölülerinin kemiklerini ve kafatasını 
minik lahitlerde muhafaza ediyordu. Bu lahitlerin birkaç 
tanesi İsrail Müzesi’nde sergilenmektedir. 
 
 

Esseniler; MÖ 2. – MS 1. yüzyıllar arasında yaşamış olan ve 
Yahudiliğin 2. Tapınak Dönemi'ne denk gelen bir mezhep 
topluluğudur. Bazı uzmanlar bu mezhebin Sadok (Kohen 
yani Musa’nın kardeşi Harun’un) rahiplerinden geldiğini 
savunmaktadır. Esseniler’deki bazı gruplar kendilerini 
gönüllü fakirliğe adamıştır.  
Ölü Deniz Yazmaları denilen el yazmalarının bulunmasıyla 
birlikte Esseniler daha çok tanınan bir gruba dönüşmüştür. 
Bu yazmaların içinde MÖ 300’den (1946'da bulundukları 
tarihe kadar dokunulmadan) kalmış Tanah bölümleri 
bulunmuştur. Bazı uzmanlar Essenilerin, “Ölü Deniz 
Yazmaları”nı kaleme aldığını savunmaktadırlar.⁴⁸ 
 

 

48/ Vikipedia, Özgür Ansiklopedi / Esseniler / 08 Nisan 2019 
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   Kurukafa ve Kemikler Tarikatı’nın Yale Üniversitesi’nde 
bulunan binası mezar izlenimi veren penceresiz bir 
yapıdır. Bazı tarihi şahsiyetlerin iskeletlerini burada 
sakladıkları söylenir. Bu özellik, Esseniler’in minik lahit 
geleneğini çağrıştırmaktadır. Kurukafa ve Kemikler 
Tarikatı’nın Esseniler’le bir bağı var mı bilemiyoruz. 
Bildiğimiz tek şey sembollerinin korsanların bayrağıyla 
aynı olduğu… Peki, korsanlar kimlerdir? 
 

   Korsanlık konusunda en detaylı araştırma, Haçlı 
Seferleri ve Tapınak Şövalyeleri tarihçisi Scott Wolter ve 
beraber çalıştığı ekibin Madagaskar adasında yaptıkları 
gemi batıklarıyla ilgili araştırmadır.  
 
   Scott Wolter ve ekibi, detaylı araştırma yapılmasına izin 
verilmediği için yüzeysel bir araştırma yapabilmiştir. 6 
hafta süren yüzeysel araştırmalarda Madagaskar 
sahilindeki batık gemilerden; Fildişi İsa heykelciği, Seraf 
(Melek üstü varlık) heykelciği, keşiş kafası heykelciği, çini 
işlemeli porselen fincan, hazine sandığı anahtarı ve 40 kg 
ağırlığında gümüş külçe bulunmuştur. Ayrıca,  sahildeki 
kumsalda Masonik semboller ve Tapınakçı haçı işlenmiş 
çömlek parçalarına rastlanmıştır. Araştırmalar 
sonucunda Tapınakçıların, Farmasonların ve Korsanların 
ortak çalıştığını kanıtlayan 11 tarihi parça bulunmuştur. 
 
 
   Bu tarihi parçaların ve kökenlerinin incelenmesi 
sonucunda;  
 Portekiz, Madagaskar ve Hindistan/Goa hattında 

kurulan üçlü ortaklığı kanıtlayan onlarca delil tespit 
edilmiştir. 

 Korsanların çoğunun Farmason olduğu anlaşılmıştır. 
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 Portekiz/Tomar şehrinin tünellerle dolu alt kısımla-
rında Tapınakçıların 22 büyük üstadının mezarları ve 
Tapınakçılığa kabul töreninin yapıldığı gizli İnisiye sa-
lonu bulunmuştur.⁴⁹ 

 Korsanların, Farmasonların ve bir grup ABD’li iş 
adamının (Gorge Washington’un da üyesi olduğu) 
New York’taki “ÜÇLÜ BİRLİK KİLİSESİ”ne üye olduk-
ları anlaşılmıştır. Bu iş adamlarından biri olan Robert 
R. Livingston ABD Bağımsızlık Bildirgesi’ni hazırlayan 
5 kişiden biridir ve Şövalye olarak tanınmaktadır.⁵⁰ 

 Üçlü Birlik Kilisesi’nin bahçesindeki mezarlıkta kuru-
kafa-kemik, pergel, gönye gibi sembollerin olduğu 
çok sayıda mezar taşına rastlanmıştır. Bu mezar taş-
larındaki semboller, Madagaskar’daki korsan mezar-
larındaki sembollerle örtüşmektedir.⁵¹ 

 Heykelciği bulunan Seraf’ın, Tapınakçılar tarafından 
en yüce meleklerden biri olarak kabul edildiği anla-
şılmıştır. (Seraf figürlerine, Roma La Sapienza Üniver-
sitesi’nin logosunda ve İstanbul’daki Ayasofya’nın 
kubbe sütunların üst kısmında da rastlanmaktadır.)⁵² 

 
 
49/50/51/52/  Kaynak: History Channel – Pirate Trasure of the 
Kinghts Templar – belgesel röportajları 
- Scott WOLTER – Tapınak Şövalyeleri ve Haçlı Ordusu tarihçisi. 
- John OSMOND – Madagaskar/Santa Mari adası batık araştırma ekibi 
operasyon başkanı. 
- John de BRY – Arkeolog 
- Prof. Adrian BOAS – Haifa Üniversitesi 
- Barry CLIFFORD – Arkeolog dalgıç 
- Chris MACORT – Arkeolog dalgıç 
- Manuel JOAQUIM – Gandra Portekiz/Tomar yerel tarihçi 
- Dr. Mark Koltko RIVERA – Farmason (Freemason) tarihçisi 
- Dr. Claudio LOZANO – Zemin tarama uzmanı 
- Andrea MAYER – Doğu Hampton Kütüphanesi yetkilisi 
- Pros Edrin Buas – İsrail ulusal müzesi yetkilisi      
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   Kaptan Kit, Tristan Dekunya ve Manuel Laserda o 
dönemin korsanlarındandır.  
 Kaptan Kit’in sefer masraflarını “Üçlü Birlik Kilisesi” 

üyelerinden iş adamı Lord Blamon ve Robert R. 
Livingston karşılıyordu. Üçü de İskoç kökenlidir. 
Muhtemelen Masonların ilk teşkilatı olan “İskoç Riti” 
ile bağları vardır. 

 Tristan Dekunya, İsa Tarikatı adına Portekiz ve 
Madagaskar arasında seferlere çıkmıştır.  

 Manuel Laserda, Madagaskar adasına Tapınakçı 
kalesi inşa etmiştir. 

 
   Scott Wolter ve ekibinin elde ettiği bilgilerden bu 
korsanların, Tapınakçıların kontrolü dışında 
Hindistan’dan sefere çıkan gemileri soydukları ve 
Hindistan/Goa’daki Portekiz Tapınakçıları ile 
Madagaskar adası korsanlarının aynı ekibin üyeleri 
oldukları anlaşılmaktadır. Bu ekibin ABD ayağındaki 
Mason ortaklarını da göz ardı etmemek gerekir. 
   Kurukafa ve kemiklerden oluşan korsan bayrağının ilk 
defa,  II. Roger döneminde (1130 – 1154) Sicilya 
Krallığı’nda görüldüğünü söylemiştik. İtalyan Hauteville 
ailesi Sicilya Krallığı’nın kurucusudur. Bu ailenin 
Tapınakçılarla bağı olduğu bilinmektedir. Acaba 
İtalya’daki diğer şövalye grupları ve tüccarların da 
korsanlarla bağı var mıdır? 
 
 
Yıl 1561 –İTALYA / AZİZ STEPHAN ŞÖVALYELERİ  
 
   “Aziz Stephen Papa ve Şehitlerin Kutsal Askeri Emri” 
isimli şövalye teşkilatı, 15 Mart 1561 tarihinde Tuscany 
Büyük Dukası I. Cosimo de Medici tarafından kuruldu.  



 

Veli Metin Türkoğlu | 115 

01 Ekim 1561’de de Papa IV. Pius tarafından tanındı ve 
yetkilendirildi. Casimo de Medici’nin kurduğu bu şövalye 
grubunun kuruluşundan 6 ay gibi kısa bir süre sonra 
Papa tarafından tanınıp yetkilendirilmesinde (gerçek adı 
Giovanni Angelo Medici olan)  Papa IV. Pius’un, Medici 
ailesinin bir üyesi olmasının etkisi var mıydı bilemiyoruz. 
 
   Tuscany Büyük Dukası Casimo de Medici tarafından 
kurulan bu şövalye tarikatının ana görevi Akdeniz'de 
Osmanlı Türklerine karşı mücadele etmekti. Bu 
şövalyeler Sakız Adası’nı kısa süreliğine ele geçirdiler. 
Antalya ve çevresine zarar verdiler. 1859 yılında 
Toskana'nın Sardunya Krallığı’na eklenmesi ile 
kaldırıldıkları söylenir ama Katolik askeri tarikatların 
devamı olarak günümüzde Tuscany Büyük Dükü olan 
Archduke Sigismund tarafından devam ettirildiği iddia 
edilir.⁵³ 
 

 

Aziz Stephen Pope ve Şehitlerin Kutsal Askeri 
Hükümeti (Şövalye Tarikatı) Nişanı 

 
 
Malta Kuşatması (1565)  
 

   Osmanlı İmparatorluğu'nun 1522 yılında Rodos 
Adası'nı fethiyle buradan kaçan Rodos Şövalyeleri'nin bir 
kısmı Trablusgarp'a yerleşmiş, bir kısmı da Şarlken (V. 
Karl) tarafından Malta Adası'na yerleştirilmişti. 
Trablusgarp'ın fethiyle buradaki şövalyeler bölgeden 
uzaklaştırılarak Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz 
egemenliği pekiştirilmişti. Ancak Malta'daki şövalyeler  
 

 

53/ Vikipedia, Özgür Ansiklopedi / ilgili Wikipedia sayfaları 08 Nisan 
2019      

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cross_of_saint_stephen.svg
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hala burada bulunuyorlardı ve Osmanlı ticaret gemilerine 
zarar vermekte, ayrıca Türkler aleyhine ittifaklara 
katılmaktaydılar. Bu nedenle 1565 yılında Malta Adası 
Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından kuşatılmış ve 
kuşatmaya Turgut Reis’te katılmıştır. Adadaki üç kalenin 
sağlamlığı sebebiyle ancak biri alınabilmiş fakat daha 
sonra Sicilya'dan Malta Adası’nı savunmaya gelen destek 
kuvvetlerinin adaya çıkması ve Turgut Reis'in şehit 
düşmesiyle kuşatma kaldırılmıştır.⁵⁴ 
 
Sakız Adası'nın Fethi (1566) 
 
   Ege Denizi'nde yer alan (İzmir/Çeşme karşısındaki) 
Sakız Adası, Ceneviz Cumhuriyeti'nin bir sömürgesiydi ve 
Cenevizliler bu ada için Fatih döneminden beri Osmanlı 
İmparatorluğu'na vergi ödemekteydi. Fakat Kanuni 
devrinde Cenevizliler hem vergilerini düzenli 
ödememişler hem de Malta'da yerleşen Rodos 
Şövalyeleri'ne önemli yardımlarda bulunmuşlardır. Bu 
nedenle Kanuni Sultan Süleyman, Piyale Paşa'yı bu adayı 
fethetmekle görevlendirmiş, ada Piyale Paşa 
komutasında yapılan seferle fethedilmiştir.⁵⁵ 
 
   Akdeniz’in kontrolü bir dönem Osmanlı’nın eline geçse 
de 1579-1683 yılları arası Osmanlı’da duraklama dönemi 
başlamış, 1699-1792 yılları arasında da gerileme 
dönemine girmiştir. 
   İtalya Tapınakçıları Akdeniz’in kontrolünü tekrar ele 
geçirmeye çalışırken Portekiz Tapınakçıları Güney 
Amerika’da, Atlas Okyanusu’ndaki adalarda, Afrika 
 

 
54/55/ Vikipedia, Özgür Ansiklopedi / ilgili Wikipedia sayfaları 08 
Nisan 2019    
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sahillerinde, Hindistan ve Çin’de uzun yıllar sömürü 
yapmışlardır. Bu rotaların hem sömürgecileri hem de 
korsanlarıdırlar. Birbirleriyle haberleşmeyi de ihmal 
etmemişlerdir. Örneğin; İtalyan denizci Kristof Kolomb, 
İspanya kralı adına Amerika’yı sömürürken İtalya’daki 
(Aziz Stephen Şövalyeleri örgütünü kuran) Medici ailesini 
de mektup yazarak bilgilendirmiştir.  
 
   Çin ve Hindistan’dan Mezopotamya ve Mısır’a mal 
getiren ve tecrübeleriyle Tapınakçı denizcilere yardımcı 
olan Arap denizciler, Portekizli Tapınakçılar tarafından 
tamamen tarihten silinmiş ve dünya deniz ticareti 
Tapınakçıların eline geçmiştir. Günümüz denizcilik (rota, 
liman ve ticaret) kurallarının temeli Tapınakçı sistemin 
uyguladığı kurallara dayanmaktadır. 
 
 
 

   Denizcilik ve coğrafi keşifler tarihinde Amerika’yı ilk 
defa Paolo dal Pozzo Toscanelli’nin verdiği harita 
sayesinde Kristof Kolomb’un keşfettiği söylenir. Oysa 
Kuzey Amerika’daki Alaska bölgesi o tarihlerde Ruslara 
aittir. Alaska ve Rusya neredeyse bitişiktir.  
   Kuzey Amerika’nın ilk yerleşimcileri olan 13 koloni, 
İngilizlerle yaptıkları Bağımsızlık Savaşı’nı kazanmışlar 
ve İngilizler Kanada bölgesi ile yetinmek zorunda 
kalmıştır.  
   Amerika 1867 yılında Alaska’yı 7.2 milyon dolara 
Ruslardan satın alarak İngilizlerin yönettiği Kanada ile 
Rusya’nın arasında tampon bölge oluşturmuş ve bağlantı 
kurmalarını önlemiştir.  
   Bu durumda Amerika’yı ilk kimin keşfettiğini tekrar 
düşünmek gerekir. 
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Yıl 1600 – EAST INDIA COMPANY (İngiliz Doğu  
                     Hindistan Şirketi) KURULDU 
 
 
   Sömürgecilik faaliyetlerini 1400’lü yıllarda coğrafi 
keşiflerle başlatmak mümkündür. Kristof Kolomb’un 
İspanya kraliyet otoritesinden aldığı imtiyaz belgesiyle 
Amerika kıtasında keşifler başlatması bir bakıma modern 
sömürgeciliğin temelini oluşturur. Tapınakçılara büyük 
araziler bağışlamış olan İspanya Krallığı, 1500’lü yıllar 
boyunca hızlı bir şekilde Amerika’ya yerleşmiştir. 
İspanya’nın başlattığı örneği kendilerine özgü 
farklılıklarla diğer Avrupalı güçler takip etmiştir. Bu 
sömürgecilerden birisi olan İngiltere’nin sömürgecilik 
faaliyetlerine resmi olarak katılması ise 1588 yılında 
başlamıştır.⁵⁶ 
 
   1588'de, Sir Francis Drake komutasındaki İngiliz 
donanmasının İspanya donanmasını ağır bir yenilgiye 
uğratmasından sonra, İngiliz ticaret gemileri Hindistan 
seferlerine başladılar. İngiliz denizci tacirler bir araya 
gelip sermayelerini arttırarak, İngiltere kraliçesi I. 
Elizabeth'ten de ayrıcalıklar ve destek alarak, 31 Aralık 
1600'de Doğu Hindistan Şirketi’ni (East India 
Company) resmi olarak kurdular.  
   Şirket ilk seferini 1601’de Doğu Hint Adaları olan 
Malezya ve Endonezya’ya yapmış, oldukça kazançlı geçen 
bu seferden sonra Hindistan ile ticaret yapma 
imkânlarını araştırmaya karar vermiştir.⁵⁷ 
 
 
56/  57/ Arş. Gör. Abdülkadir ERÇİN / Bartın Üniversitesi-Çeşm-i 
Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E - Dergisi ISSN: 2149–
5866 Cilt:4, Sayı:2, s. 111-133, Kış 2017 BARTIN/TÜRKİYE 
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   Bu süreçte İngiliz hükümeti şirketin Çin ve Kore gibi 
yerlerde de ticaret yapmasına izin vermiş, ancak şirketin 
bu bölgelerde İngiltere’den bağımsız ayrı ticari 
anlaşmalar yapması, İngiliz hükümeti tarafından 
uyarılmasına sebep olmuştur. Uyarılar sonucunda şirket 
sahip olduğu imtiyazların Britanya (İngiliz) ulusunun 
refahı ile zıtlaşmayacağına dair İngiliz hükümetine 
güvence vermek durumunda kalmıştır.⁵⁸ 
 

   Hindistan’ın yerel yöneticileri, şirketin bölgede olumlu 
bir etki oluşturacağını düşünmüş ve onların kendileri 
üzerinde bir risk oluşturabileceğini tahmin edememiştir. 
Bunda şirketin istek ve amaçlarını gizlemesinin önemli 
rolü olmuştur. Zira şirket kendisini İngiltere’ye bağlı 
göstermediği gibi, aleni bir toprak genişletme talebinde 
bulunmamıştır. Aksine şirket bölgedeki yerel otoritelerin 
egemenliğini tanımaya devam etmiş ve kendisini sadece 
bölgenin gelişmesi için teknik ve ticari hizmet sağlayan 
bir kurum olarak göstermiştir.⁵⁹ 
   Hindistan, yerel yöneticilerin iyi niyetinden 
kaynaklanan tedbirsizlikleri nedeniyle, sömürünün de 
ötesinde bir işgal girişimine maruz kalmıştır. İlk 
uluslararası şirket olan İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, 
aynı zamanda ilk resmi sömürü imparatorluğunu da 
beraberinde getirmiştir. İngiltere; Avustralya’dan 
Amerika’ya kadar uzanan, üzerinde güneş batmayan 
küresel bir imparatorluğa dönüşmüştür. 
 
 
 
58/ Arş. Gör. Abdülkadir ERÇİN / Bartın Üniversitesi-Çeşm-i Cihan: 
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E - Dergisi ISSN: 2149–5866 Cilt:4, 
Sayı:2, s. 111-133, Kış 2017 BARTIN/TÜRKİYE 
59/ Azmi Özcan, “İngiliz Doğu Hindistan Şirketi”, DİA, C. 22, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 
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   İngiltere, Robert Clive döneminde Hindistan’da yeni bir 
yapılanmaya giderken şirket adına çalışan yönetici ve 
tüccarların kendi mal ve servetlerini arttırmak için 
bölgenin tüm üretim, ticaret ve paylaşım sistemini 
yıpratan siyasetleri 1769-1770 yıllarındaki Bengal 
kıtlığının doğmasına neden olmuştur. 1772 yılında 
İngiltere’nin Hindistan/Bengal valisi Warren Hastings, 
Hindistan’ın polis ve adalet mekanizmasını da şirketin 
hâkimiyeti altına almıştır. Bundan sonra her bölgeye bir 
İngiliz hâkim atandığı gibi bu hâkimler vergi toplamanın 
yanında, mal davalarına da bakabilme yetkisine sahip 
olmuştur. Ancak İngiliz parlamentosu şirketin haksız 
uygulamalarını görünce yeni bir kanun çıkarmak 
durumunda kalmıştır.⁶⁰ 
   Bu kanuna göre İngiliz hükümeti şirketin tüm işlerini 
denetleme hakkına sahip olurken, İngiltere’nin atadığı 
Bengal valisi Warren Hastings de Hindistan’ın genel valisi 
durumuna gelmiştir. Oluşturulan bu kanun ile 
Hindistan’da resmi bir sömürge yönetimi meydana 
getirilmiştir.⁶¹ 
   1784 yılında çıkarılan “Hindistan Yasası” ile bütün 
kanunları İngilizler çıkarmaya başlamış ve şirket 
Hindistan’da ticarete gerek kalmadan sadece vergilerden 
bile büyük bir kazanç sağlar hale gelmiştir. Bu dönemle 
birlikte artık şirketin faaliyetleri devlet hizmeti, hukuk, 
ticaret ve arazi geliri üzerinde yoğunlaşmıştır.⁶² 
 

 

60/ Arş. Gör. Abdülkadir ERÇİN / Bartın Üniversitesi-Çeşm-i Cihan: 
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E - Dergisi ISSN: 2149–5866 Cilt:4, 
Sayı:2, s. 111-133, Kış 2017 BARTIN/TÜRKİYE 
61/  H.V.Bowen, The Business of Empire, The East Indıa Company and 
Imperial Brıtaın, 1756-1833, Cambrıdge Unı.Press, 2006, s. 226    
62/ Arş. Gör. Abdülkadir ERÇİN / Bartın Üniversitesi-Çeşm-i Cihan: 
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E - Dergisi ISSN: 2149–5866 Cilt:4, 
Sayı:2, s. 111-133, Kış 2017 BARTIN/TÜRKİYE    
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İngilizlerin Hindistan’ın yargı sistemini ele geçirerek 
kanun çıkarmaları sömürülen ülkenin hukuken de teslim 
alınması demektir.  
   Burada çıkarılan sömürgeye yönelik ticari kanunları 
başka ülkeler de örnek almış mıdır bilemiyoruz… 
ABD’nin Adalet Bakanlığı’nın Hindistan’ın başkenti Yeni 
Delhi’deki  “Ministry of Law and Justice” isimli bir üst 
kuruluşa bağlı olmasının nedenini de henüz anlayabilmiş 
değiliz… 

 
 
   1700’lü yıllarda uluslararası bir şirket haline gelen 
“İngiliz Doğu Hindistan Şirketi”nin en temel faaliyet 
alanlarından birisi de Çin’dir.⁶³ 
   İngiltere’nin Çin’le yaptığı ticaret tek açık liman olan 
“Canton” üzerinden yapılmakla birlikte bu ticaret 1715 
yılından itibaren İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin 
tekeline girmiştir. Şirket, Hindistan’dan elde ettiği 
afyonları Çin’e satarak önemli bir gelir elde etmiştir. ⁶⁴ 
 
 

63/ 64/ Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, Timaş 
Yayınları, İstanbul 2014, s. 720-721.    
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Hindistan’ın sömürü süreci bir mektupla başlamıştı:  
 
   1583’te Kraliçe Elizabeth'in Hindistan İmparatoru 
Ekber Şah’a hitaben yazılmış mektubunu taşıyan bir grup 
tüccar gezgin Hindistan'a doğru ilerlediler. Ancak, 
kraliçenin mektubunu resmi olarak Ekber Şah’a 
iletemediler; zira Ekber Şah gibi ihtişamlı bir yönetici 
karşısında dengi olmayan İngiltere kraliçesi o kadar 
büyük bir ilgiyi hak etmiyordu. Bu nedenle İngiliz 
tüccarlar kraliçenin mektubunu Ekber Şah’a vermeyi 
uygun görmedi.⁶⁵ 
 
 

Hindistan’ın yöneticisi Babür Şah’ın türbesinin kubbesindeki 
avizenin alt ucunda bulunan 200 karatlık elmas, bugün İngiltere 
Kraliçesi Elizabeth’in tacında parlamaktadır.  
 

 

   Ne var ki Hindistan’ın bu zenginlik ve ihtişamı kısa bir 
süre sonra yağmalanarak İngiltere’ye taşındı… Eğer diğer 
Doğu ülkeleri bu durumdan ders çıkararak önlem 
almazlarsa onların sonu da aynı olabilir. Örneğin; Çin’in 
sonu da Alman filozof Hegel’in dediği gibi olabilir. 
 

   Modern dünyanın Avrupalıları doğrudan girebilecekleri 
bu harikalar ülkesine (Hindistan’a) dolaylı bir yoldan 
girdiler; Deniz yolundan. Ve söylendiği gibi bu ülkenin 
genel birleştiricisi oldular. İngilizler, daha ziyade de Doğu  
Hindistan Şirketi ülkenin efendisidir. Zira Avrupalılara tabi 
olmak Asya imparatorluklarının zorunlu kaderidir; bir gün 
Çinliler de bu kadere teslim olmak zorunda kalacaklar.⁶⁶ 

 

Alman filozof - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
 
 

65/ Yücel Bulut – Hindistan’da İngiliz Sömürgeciliği, Oryantalizm ve 
William Jones –PDF s. 83    
66/ George Willhelm Frederick Hegel, The Philosophy of History, Ing. 
Trc.: 1. Sibree, (New York: Dover Publication, Inc., 1956), s. 142-143.   
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FRANSA -İNGİLTERE REKABETİ 
 
   İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin şirket görünümünden 
çıkarak bir imparatorluğa dönüşmesinde dönemin siyasi 
gelişmeleri de fazlasıyla etkili olmuştur. Fransa’nın 
Napolyon’la birlikte Uzak Doğu’daki bu sömürüde pay 
alma çabası ve İngiltere’yi Hindistan güzergâhında 
zayıflatma girişimi 1798 yılındaki Mısır Seferi’nden sonra 
başarısız olmuştur. Fransa’nın Mısır’daki başarısızlığı 
İngiltere’yi bir süreliğine rahatlatmıştır.⁶⁷ 
   Napolyon, Hindistan’ı işgal etme planlarının 
başarısızlığa uğramasının ardından İngiliz Hindistan’ına 
karşı bir Fransız-Rus seferi düzenlemeyi planlamıştır. Bu 
amaçla I. Paul ile dostane ilişkiler geliştirmiş, 6.800 Rus 
esirini serbest bırakmıştır. ⁶⁸ 
   1801 yılında İmparator I. Paul, Hindistan’ın Fransa ve 
Rusya tarafından istilası konusunda bir proje üzerinde 
Napolyon ile anlaşma sağlamış ve İngiltere’nin 
Hindistan’daki varlığına saldırıda bulunmak üzere 
harekete geçmişlerdir. Ancak Çar’ın ölümü nedeniyle bu 
girişim başarılı olmamıştır.⁶⁹ 
   Siyasi arenada İngiltere’yi takip eden Fransa’nın 
Hindistan’da yerleşme çabaları İngilizleri bölgede daha 
fazla askerî önlemler almaya sevk etmiştir.  
 
1757 yılında Plassey Savaşı’ndan sonra Fransızların 
yenilgiye uğratılması, 1756-1763 Yedi Yıl Savaşları’nın 
devamında imzalanan Paris Anlaşması ve Fransız 
 

 
67/ Popowski, 1893,s. 79- 81    
68/  Lansdell, 1885, 244.    
69/ Orhan DOĞAN - Aysel ERDOĞAN - XIX. Yüzyılda İngiliz 
Sömürgeciliğinde Hindistan’ın Yeri ve Önemi – PDF s.843. 
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sömürgeciliğinin tamamen zayıflatılması gibi etkenler, 
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin bölgede bir 
imparatorluğa dönüşmesinde önemli rol oynamıştır.⁷⁰ 

   Bu dönemden sonra İngiltere’deki Tapınakçılar İngiliz 
Kraliyet Ailesi’nden daha zengin olmaya başlamıştır. 
Tapınakçıların artan serveti; şirketlerinin, örgütlerinin ve 
akademilerinin de artmasını sağlayacaktır. Artık felsefe 
ve gizli ilimlerle uğraşan akademiler yer altındaki 
mağaralarda değil, yer üstündeki binalarda yerini 
alacaktır. 
 
 
Tarihteki ilginç 
tesadüflerden 
biri daha… 

 

 

 

 
Tapınakçı Sembolü Doğu Hindistan 

Şirketi Logosu 

 

 
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi logosunda Tapınakçı sembolü 

 

 

70/ Russia's March Towards…, 1894, s.52.    
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Yıl 1603 –ACCADEMİA dei LİNCEİ KURULDU 
 
   Accademia dei Lincei  (Vaşaklar Akademisi), İtalya'da 
bulunan bilim akademisidir. 1603 yılında Federico Cesi 
ve yakın arkadaşları Johannes van Heeck, Francesco 
Stelluti ve Anastasio de Filiis tarafından kuruldu. 
Akademinin ilkeleri ve organizasyonunda önemli rol 
oynayan Johannes van Heeck’in takma adı İlluminati idi. 
  
   1871 yılında akademi ülkenin resmî bilim akademisi 
hâline geldi. Her ne kadar faşist rejim sırasında 
feshedilip, “Accademia d'Italia” (İtalyan Akademisi) 
bünyesine katılsa da, faşist rejim sonrasında bu akademi 
kaldırılınca “Accademia dei Lincei” tekrar kuruldu. 
 
   İtalya’da “Sırlar Akademisi” olarak tanınan ve 
Rönesans’ın gizli aktörü olan “Accademia dei Segreti”, 
Accademia dei Lincei’nin öncüsüdür. "Lincei" adı 
Giambattista della Porta'nın "Magia Naturalis" (Sihirli 
Doğa) adlı kitabının kapağındaki Vaşaktan gelmektedir. 
Giambattista della Porta, akademiyi kurması için 
Federico Cesi'yi teşvik etmiş, kendisi de 1610'da Cesi'nin 
akademisine katılmıştır.⁷¹ 
   Galileo Galilei 1611'de akademiye katılanlar 
arasındadır. Accademia dei Lincei, Galilei’nin eserlerini 
yayınlamış ve Roma Engizisyonu ile olan anlaşmazlıkları 
sırasında onu desteklemiştir. Accademia dei Lincei’nin 
Galilei’ye verdiği destekte başarılı olmasının 
nedenlerinden biri de akademisyenleri arasında 
Papalığın bahçe tasarımcısı ve sekreterinin olmasıdır.  
 
 
71/Vikipedia,ÖzgürAnsiklopedi/en.wikipedia.org/wiki/Accademia_d
ei_Lincei – 10 Nisan 2019 - Walton, 370.      
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Accademia dei Lincei akademisyenleri arasında; 
 

Ersilia Caetani Lovatelli – İtalyan arkeolog. Akademinin 
ilk kadın üyesi. 
Giovanni Demisiani - Yunan kimyager, matematikçi, 
teolog. 
Adam Elsheimer – Alman Barok resim sanatçısı. 
Giovanni Faber – Almanya/Bavyera’lı doktor ve 
botanikçi. Mikroskobun mucidi. 
Johann Schreck - Alman Cizvit, Misyoner. 
Luca Valerio - İtalyan matematikçi  
Giovanni Ciampoli - Şair, entelektüel, Papa sekreteri. 
Virginio Cesarini - Şair, entelektüel, Papalık görevlisi. 
 

… gibi daha onlarca akademisyen yer almaktadır.  
 
 
 

Yakın tarihte (1968’de) İsviçre’de kurulan Roma 
Kulübü, Accademia dei Lencei’nin farklı bir yüzüdür. 
 

 
 
   1700’lü yıllara gelindiğinde; Accademia dei Lincei’nin 
bilimsel çalışmalarının yanı sıra, “Beyaz Adam”ın 
yağmacılığını meşru hale getirecek felsefi düşünce ve 
akımların da zeminini hazırladığını, bu çalışmaların daha 
sonra Kapitalizm, Materyalizm ve Darwinizm olarak 
karşımıza çıktığını göreceğiz… Accademia dei Lincei’nin 
öncüsü olan Accademia dei Segreti’nin, simya ve büyüyle 
ilgili çalışmalarının taşındığı Almanya’da, Bavyera Kralı I. 
Maximilan (I. Ludwig) döneminde İlluminati’nin 
kuruluşuna şahit olacağız. 
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1700’lü 
YILLAR 
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AMERİKA’NIN ŞEKİLLENMESİ 
 
   1620 yılında Mayflower (Mayıs Çiçeği) adlı bir gemi, 
İngiltere’nin Plymouth limanından ayrılarak ABD’ye 
geldi. Gemide 30’lu yaşlarda 69 yetişkin,  17 genç, 16 
çocuk olmak üzere toplam 102 kişi vardı. Yetişkinlerin 
yetkili olanları gemide “Mayflower Compact” 
sözleşmesini imzaladı. Sözleşmede alınan kararlar 
doğrultusunda, yerleşme amacıyla ABD’ye gelen ve 
sonrasında ABD'nin çekirdeğini oluşturan Pilgrimler 
(Atalar), bugünkü Massachusetts’te Playmount adında 
bir koloni kurdular.  
   İngiltere’den ayrıldıkları limanın adını taşıyan bu koloni 
çoğalarak 1733 yılında 13 koloni haline geldi ve 
birleşerek İngiltere’ye bağlandılar. İngiltere’nin koruması 
altında güçlendiler. Güçlerini toparlayınca 1776’da 13 
koloni İngiltere’ye savaş açarak “States of America” adıyla 
bağımsızlıklarını ilan ettiler ve İngiltere’yi devre dışı 
bıraktılar.  
 
   Playmount kolonisinden sonra Amerika’ya ardı ardına 
yüzlerce gemi geldi, yüzlerce koloni kuruldu. Ama 
Amerika’nın siyaset, ekonomi ve tarihine damga vuranlar 
çoğunlukla bu ilk kolonideki aileler oldu. Günümüzde, 
Amerika’nın sanayi, finans ve ticaretine yön veren 
“doğuştan zengin” ailelerin kökeni bir şekilde Mayflower 
gemisi ile ilişkilidir.  
   Bu kolonidekilerin nesillerinden 17 ABD başkanı 
çıkmıştır.⁷² 
 

 
72/ Atilla AKAR / Derin devlet bir gemiye sığar mı / Güncel meydan 
web sayfası: http://www.guncelmeydan.com/pano/derin-devlet-bir-
gemiye-sigar-mi-atilla-akar-t34378.html - 088 Nisan 2019    
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Örneğin; 
 

1620’de Mayflower gemisi ile ABD’ye gelerek ilk 
koloniyi kuran 102 kişiden biri olan İsaac Allerton’un 
çocukları Warren Delano ve Sarah Allerton’dan süren 
soydan üç ABD başkanı çıkmıştır. 
 
 

Warren Delano Sarah Allerton 
⬇ ⬇ 

James Cushman Elizabeth Lee 
⬇ ⬇ 

Eleazer Cushman Richard Lee TAYLOR 
⬇ ⬇ 

Theodore Roosevelt 
26. ABD Başkanı 

Zachary Taylor 
12. ABD Başkanı 

⬇  
Franklin Delano Roosevelt 

32. ABD Başkanı 
 

 
 

   
 

Zachary Taylor 
 

 
Theodore Roosevelt 

 

 
Franklin D. Roosevelt 
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  ABD’nin ilk devlet başkanı (1789’da) George 
Washington olmuştur. Washington, ABD tarihi ile ilgili 
bazı resimlerde üst düzey mason olarak resmedilmiştir. 
ABD Kongre (Capitol) binasının kubbesinde insanüstü bir 
canlı olarak (insanlardan yukarıda, bulutların üzerinde, 
melekle beraber otururken) resmedildiği görülmektedir. 
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George Washington’ın 1 doların ön yüzündeki resmi.  
1 doların arka yüzü tamamen Masonik sembollerle doludur. 

 

 
George Washington - Mason önlüğü ile toplantıda - 1793 
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   Washington ailesinin, Süleyman Mabedi’ni yapan ve 
“Yıldız Aileler” diye tanınan Mason ailelerin birinden 
geldiği tahmin edilmektedir. Washington’un ve Benjamin 
Franklin’in üst düzey Mason olduğu kesin olarak 
bilinmektedir.⁷³ 
 
   1778’de basılan (kupon benzeri) 40 doların üzerindeki 
ve 1782’de kabul edilen ABD devlet mühründeki Masonik 
sembollerin tasarımını yapan Benjamin Franklin’dir. 
ABD’nin hükümet binaları, anıtları, cadde ve sokak 
planları Masonik sembollerle doludur.  Franklin’in 
kütüphanesinde bu sembolleri içeren 1600’lerde 
basılmış Avrupa kökenli bir kitaba rastlanmıştır.⁷⁴ 
   George Washington’ın devrimci generallerinin 33’ü 
Mason’dur. Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzalayan 9 kişi 
Mason’dur. ABD Anayasası’nın 39 imzacısının 13’ü 
Mason’dur. ⁷⁵ 
 
   ABD’nin kuruluşunda ve şekillenmesinde İngiltere’deki 
İskoç Riti’nin (Tapınakçıların İskoçya’daki grubunun) 
büyük rol oynadığı anlaşılmaktadır. 
 

 
73/ 74/ 75/ History Channel/The Founding Fathers/Belgesel 
röportajları.  
Röportaj Yapılanlar: 
Yazar Marvin KITMAN – The Making of the President 1789 
Yazar Christopher HODAPP – Solomons Builders 
Dr. Steven C. BULLOCK – Revolutionary Brotherhood 
Yazar Christopher KNIGHT - Solomons Power Brokers 
Yazar Mark TABBERT – American Freemasons 
Dr. Davit EISENBACH – Ph. D. – Colombia University 
Yazar A. Ralph EPPERSON – The New World Order 
Dr. Marcia BALISCIAND – Director – Benjamin Franklin House - 
London 
Dr. Robert HIERONIMUS – Founding Fathers, Secret Societies    
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EK BİLGİ: George Washington,  aile armasını 1789’dan 
1797 yılına kadar kullanmıştır. Bu armadan yola çıkarak 
atalarını araştırdığımızda, Birleşik Krallık’ta (İngiltere) 
Linconshire Kontluğu’ndaki (South Kesteven Bölgesi) 
Grafham kasabasında büyük toprak sahipleri olan 
GREATER AİLESİ ile karşılaşmaktayız.  
 

II. Henry döneminde Huntingdonshire/Grafham'da 
toprak sahipleri olan Le Moyne ailesi de hemen hemen 
aynı armayı kullanmıştır. 1946’da İsa Derneği tarafından  
kurulan Le Moyne eğitim kurumu ABD’deki  ilk Cizvit 
Koleji’dir.⁷⁶ 
 

Grafham kasabasının diğer ünlüleri; İsaac Newton, 
İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ve Oliver 
Cromwell’dir.  
 

  
G. Washington aile arması Greater aile Arması 

 

 

 
YILDIZ AİLELER (YAHUDİ MASONLAR) 
 

   1620’de 13 koloniyi kuran ve yapılandıran çekirdek 
ailelere “Yıldız Aileler” denir. ABD’nin ilk Başkanı 
George Washington’ın bunlardan biri olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu ailelerin çoğunluğu İngiltere (özellikle 
İskoçya) kökenli Yahudi ve Mason ailelerdir.  
 
 
76/"Grafham with East Perry - A History of the County of 
Huntingdon". british-history.ac.uk. Retrieved 4 February 2014.    
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   1782’de kabul edilen ABD devlet mühründeki Masonik 
sembollerin tasarımını yapan Benjamin Franklin’dir. 
Tasarlanan ilk ABD mührünün ön yüzünde; “Üçgen içinde 
göz”, arka yüzünde ise Yahudilerin Firavundan kaçışını 
tasvir eden bir resim vardır. Bu tasarım Yahudi olmayan 
Amerikalı vatandaşların tepkisi nedeniyle gizlenen 
sembollerle biraz değiştirilerek son halini almıştır.  
   Yeni tasarımın ön yüzündeki yıldızların üzerini çizerek 
birleştirirseniz “Siyon (Davut) Yıldızı” oluşur. Üçgen 
içindeki göz ise armanın arka yüzüne alınmıştır. 
Piramidin altındaki rakamlar da 13 koloninin bağımsızlık 
ilanını ve İlluminati’nin kuruluş tarihini sembolize eder. 
Yeni tasarımın ön yüzünde ilk önceleri Anka kuşu vardı. 
Sonradan kartala dönüştürüldü.  
 

 
ABD Mührü – İlk Tasarım (1782) 

 
Günümüz ABD Mührü 

 
Resim/yenimasonikduzeen.blogspot.com/2015/09/i.html - 10 Nisan 2019 
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   Yıldız Aileler’i koruyan ilk oluşum 1850 yılında kurulan 
“Pinkerton Birlikleri”dir. ABD Başkanı Abraham Lincoln 
döneminde, devlet başkanı ve Beyaz Saray korumalığını 
da üstlenmişler ve resmileşerek ABD Gizli Servisi – USSS 
(United States Secret Service) adını almışlardır. USSS’nin 
ve Pinkertonların kurucusu Allan Pinkerton’dur. 1908’de 
iç istihbarat servisi FBI (Federal Soruşturma Bürosu), 
1941’de de Pentagon kurulmuştur. 
 

  
 

Pinkerton 
Birliklerinin ilk 

logosu 

Pinkerton 
Birliklerinin rozeti 

Pinkerton 
Birliklerinin sonraki 

logosu 

 
   Pentagon binasının “yıldızın ortasında oluşan beşgen” 
şeklinde inşa edilmesinin “Yıldız Aileler” ile bir alakası 
var mıdır henüz netleştiremiyoruz. Art arda gelen 
tesadüflerden biri daha diyelim… Pentagon binasının 
beşgen planının baş aşağı çevrilmiş (Satanist sembolü) 
yıldızın ortası şeklinde olduğunu da belirtmeden 
geçmeyelim.  
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EK BİLGİ: 
 

 

  
Kristof Kolomb’un kişisel 

arması. Aynı zamanda 
Veraguna Dukalığı arması 

Kolomb’un torunu 
I. Veragua Dukası  
Luis Colon Toledo 

 
   Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb’un torunu ve varisi 
Amiral Luis Colón Toledo, 1502 yılında oluşturulan 
Veragua bölgesinin ilk düküdür. (Günümüzde Karayip 
kıyıları boyunca Nikaragua, Kosta Rika, ve Panama’ya 
kadar olan bölge) 
   Sağ resimdeki Luis Colon Toledo’nun yüzüne vuran ışık 
ve elindeki kitabın üzerindeki kurukafa, onun gizli 
ilimlerle uğraşan bir İlluminat (Aydınlanmacı) olduğunu 
göstermektedir. 
 

   Kristof Kolomb’un torununun Dük olduğu gibi, 
Amerika’nın şekillenme sürecinde; İlk Tapınakçıların 
döneminde Dük olanların torunları da uluslar üstü 
(küresel) şirket sahipleri oldu ve krallardan daha güçlü 
hale geldiler. Son kuşak torunlar ise dünyanın tamamına 
hükmedecek güce ulaştı. Böylelikle Tapınak Şövalyeleri 
Düzeni, Yeni Dünya Düzeni’ne dönüşmeye başladı. 
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Yıl 1765 – AY TOPLULUĞU KURULDU 

 
 
   Charles Darwin’in dedesi Erasmus Darwin ve buharlı 
makineyi geliştiren mucit James Watt tarafından kurulan 
Lunar Society (Ay Topluluğu), 1765 yılında 
İngiltere/Birmingham’da kuruldu. Lunar Society; 1765 ve 
1813 yılları arasında düzenli olarak bir araya gelen 
sanayiciler, bilim adamları, din adamları, filozoflar, 
sanatçılar ve siyasetçiler olmak üzere, önde gelen 
“Aydınlanmacı” isimlerden oluşan bir İngiliz akşam 
yemeği kulübü ve gayri resmi bir topluluktu. Üyeler 
arasında dönemin bazı dükleri ve baronları da yer 
alıyordu. 
 
   Önceleri “Ay Çemberi” olarak adlandırılan topluluk, 
1775 yılına kadar bu ismi kullandı. Ay çemberi ismi; 
üyelerin dolunay sırasında buluştuğu için ortaya çıkmıştı. 
Dolunayın yansıttığı ışık sokak aydınlatmasının 
yokluğunda toplantı yapılan evlere daha kolay ve daha 
güvenli bir yolculuk yapılmasını sağlıyordu. Üyeler 
kendilerini “deliler” olarak adlandırmışlardı.  
   Hindistan’ın sömürgeleştirilmesinin ardından Amerika 
kıtalarının da sömürü gelirlerine dahil edilmesiyle 
birlikte hızla zenginleşen üyeler, aşırı zenginleşmenin 
verdiği güç sarhoşluğuyla Ay’da koloniler kurma ve Ay’ın 
sömürgeleştirilmesi üzerine projeler üretmeye başladılar. 
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Bu nedenle topluluk 1775 yılından sonra “Ay Topluluğu” 
adıyla anılır oldu…  
   1765 yılında kurulan Lunar Society (Ay Topluluğu); 
1921 yılında Amerika’da kurulan CFR (Dış İlişkiler 
Konseyi) ve yine aynı yıllarda şekillenmeye başlayan 
“Silikon Vadisi”nin temelini oluşturan ilk 
organizasyondur diyebiliriz.   
 
 Koloniler kurmak için Mayflower gemisiyle 

Amerika’ya giden 102 kişinin,  
 İngiltere Kraliyeti’nden verilen belgelerle Amerika’da 

eyalet kurma, maden işletme ve milyon dönümlük 
arazi hakkı imtiyazları alan ailelerin,  

 ABD’nin kurulmasında ve sermayesinde payı olan iş 
adamı ve bankacıların,  

 Hindistan’ı sömüren şirket sahiplerinin,  
 Fransız Devrimi’ni kurgulayanların,  
 Darwinizm tezinin  
ve dünya tarihine damga vuran birçok gelişmenin bir 
şekilde Lunar Society ile ilişkisi vardır.  
 
   Üyelerin çoğunluğunun yaşadığı Birmingham, Orta 
Çağlarda orta büyüklükte olan şehirlerden biri idi. 
İngiltere'nin orta bölgesinin tam merkezinde yer alan 
Birmingham’ın iktisaden birden bire parlaması ve 
“Sanayi Devrimi”ni tetiklemesi şehrin uluslararası önem 
kazanmasını sağladı. Şehirdeki teknolojik ilerlemenin 
sağladığı ekonomik gelişme ve bu gelişmenin uluslararası 
etkileri Birmingham'da modern sanayi cemiyetinin 
temelini oluşturdu. 1791 yılına gelindiğinde Birmingham, 
"dünyanın ilk imalat sanayi şehri" olarak anılmaya 
başlandı. Bu özel üstün ekonomik nitelik 20. yüzyılın son 
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çeyreğine kadar Birmingham şehrinin refahına büyük 
katkı sağladı. 
   Birmingham'ın devam eden bu gelişmesi şehirde geniş 
kapsamlı bir radikal politika kültürünün gelişmesine de 
neden oldu. Thomas Attwood, Joseph Chamberlain ve 
benzer radikal düşünceli Birminghamlı yerel politikacılar, 
Birleşik Krallık’ın (İngiltere’nin) iktisadi ve sosyal 
yapısına politik etkiler yapabildiler. O zamandan 
günümüze kadar, modern Britanya tarihinde hiçbir taşra 
bölge ve şehrinin Britanya demokrasisine ve Britanya 
ülkesinin merkezi devlet idaresine Birmingham şehri 
kadar tesir yaptığı görülmemiştir. 
 
 

Topluluğun üyeleri arasında yer alan bilim adamlarının 
buluşları ve bu buluşları sanayi ortamında üretime 
dönüştüren iş adamları arasındaki kar paylaşımı (hisse 
sahipliği) “Telif hakları” konusunda şartların resmi 
olarak düzenlenmesini sağlamış ve bu konuda çıkarılan 
birçok güncel kanun yine bu dönemde oluşmuştur. Telif 
haklarının kar payında sermaye olarak gösterilebilmesi, 
günümüz “Silikon Vadisi”ne benzer bir organizasyon ve 
ortaklık şekli ortaya çıkarmış ve yeni tip 
organizasyonların ve ortaklıkların kurulabilmesinin 
önünü açmıştır. 
 

 
   Ay topluluğu, elli yıl boyunca çeşitli organizasyonlar 
kurarak gelişti, ancak her zaman gayri resmi bir grup 
olarak varlığını sürdürdü. Toplantılar genelde kurucu 
üyelerin belirlediği mekânlarda yapılıyordu.  Toplantı 
yapılan mekânlar arasında Erasmus Darwin’in 
Lichfield’deki evi, Matthew Boulton’un evi, 
Derbyshire’deki Bowbridge Evi ve Lunar Society’e tahsis 
edilmiş olan Soho Evi ile Great Barr Hall yer alıyordu… 
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Kale şeklinde bir yapı olan Great Barr Hall günümüzde 
kısmen yıkılmış durumdadır. Soho Evi ise müze olarak 
kullanılmaktadır. 
 
   Lunar Society hakkında hiçbir tüzük, tutanak, yayın 
veya üyelik listesi yoktur. Varlığının ve faaliyetlerinin 
kanıtı sadece toplulukla ilişkili olanların yazışmalarında 
ve notlarında bulunur. Bu belirsizliğe rağmen araştırmacı 
ve tarihçiler, doğrulanabilecek biçimde düzenli olarak 
uzun süre Lunar Society toplantılarına katılan 14 kişiyi 
tespit edebilmiştir. Tespit edilen bu isimler; Matthew 
Boulton, Erasmus Darwin, Thomas Day, Richard Lovell 
Edgeworth, Samuel Galton Jr., Robert Augustus Johnson, 
James Keir, Joseph Priestley, William Small, Jonathan 
Stokes, James Watt, Josiah Wedgwood, John ve William 
Whitehurst adındaki üyelerdir. 
 
 

EVRİM TEORİSİ ve LUNAR SOCIETY: 
 
   1400’lü yıllarda yaşayan Kristof Kolomb, sömürülen 
coğrafyaların tam insanlaşmamış hayvanımsı canlılara ait 
olduğunu, doğal kaynaklarının ve iş güçlerinin “Beyaz 
Adam”ın hizmetine sunulmasında (köle olarak 
kullanılmasında) bir sakınca olmadığını iddia etmiştir. Bu 
nedenle “Evrim Teorisi”ni ilk ortaya atan kişi Kristof 
Kolomb’tur. Bu teoriyi ilk savunan topluluk ise Charles 
Darwin’in dedesi Erasmus Darwin’in 1765 yılında 
kurduğu Lunar Society’dir. Dolayısıyla Charles Darwin, 
Evrim Teorisi’ni sıfırdan inşa etmemiş, sadece dedesinin 
ve arkadaşlarının savunduğu teoriyi kanıtlama görevini 
üstlenmiştir.   
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   1831 sonbaharında Henslow, Charles Darwin'i HMS 
Beagle Gemisi’nin kaptanı Robert FitzRoy ile tanıştırdı. 
Beagle, Aralık 1831'de FitzRoy'un komutasında iki 
senelik bir Güney Amerika yolculuğuna çıkacaktı ve 
kaptan yolda kendisine arkadaşlık edecek iyi eğitimli bir 
doğabilimci istiyordu. Henslow'un tavsiyesi üzerine 
FitzRoy, Darwin'i gemisine almayı kabul etti. Darwin'in 
babası önce bu uzun yolculuğa izin vermediyse de, 
porselen tüccarlığı yapan ve Lunar Society’nin bir üyesi 
olan kayınbiraderinin araya girmesiyle fikrini değiştirdi. 
Böylece Charles Darwin, Lunar Society’nin sponsorluğu 
ve İngiliz Kraliyet Ailesi’nin lojistik desteğiyle Evrim 
Teorisi’nin kanıtlarını aramak için yola koyuldu.  
 

 
Charles Darwin’in izlediği rota. 

 
Resim Kaynağı: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin#/media/Dosya:Voyage_of_the_
Beagle-en.svg – Erişim: 06.07.2020 Saat 17:23 
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SANAYİ DEVRİMİ ve LUNAR SOCIETY 
 
   İngiliz sanayi devrimini gerçekleştiren kilit isimlerin 
birçoğu Lunar Society üyesidir. Bunlardan bazılarının 
isimleri ve iş alanları şu şekildedir;   
 
 Matthew Boulton (1728 – 1809): 
 

   Metal eşya imalatçılığının yanı sıra İngiliz Doğu 
Hindistan Şirketi için Hindistan'da kullanılmak üzere 
metal paralar basan Matthew Boulton, 1698 yılında 
Thomas Savery’nin icat ettiği buhar makinesini geliştiren 
İskoç mühendis James Watt'la beraber “Boulton & Watt 
Buhar Motoru Şirketi”ni kurdu.  Her ikisi de İskoç 
kökenlidir ve Lunar Society üyesidirler. 
 
 Josiah Wedgwood (1730 – 1795): 
 

   Modern pazarlamanın mucidi olarak bilinen Josiah 
Wedgwood, porselen imalatında Avrupa’nın lideridir. 
Materyalist ve Aydınlanmacı olarak tanınır. Josiah 
Wedgwood’un kızı Susannah, Charles Darwin’in 
annesidir.  
 
 Samuel John Galton Jr. : (1753 – 1832): 
 

   Hristiyanlığın Quaker mezhebine (Arkadaşlar 
Kilisesi’ne) bağlı olmasına rağmen bir silah üreticisidir. 
Samuel J. Galton’un oğlu S. Tertius Galton, Erasmus 
Darwin’in kızı F. Anne Violetta Darwin ile evlidir. F. Anne 
Violetta Darwin, Charles Darwin’in halasıdır.  
   Galton ailesi hakkında bilgi edinilebilecek kaynaklar 
çok azdır. “Empire of Gun” (Silahlar İmparatorluğu) 
kitabını yazan Stanford Üniversitesi tarihçisi Priya 
Satia’nın, Smithsonian firmasıyla yaptığı röportajından 
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edindiğimiz bilgilere göre; Galton ailesi günümüzde 
(silah üreticiliğinin yanı sıra), dünyanın her yerinde 
şubeleri olan ünlü bir giyim markasının ve ünlü bir 
marketler zincirinin sahibidirler. Dünyaca tanınan ve 
dünyanın heryerinde şubeleri olan dört uluslararası 
banka yine bu aileye aittir. Bu dört farklı isimdeki 
bankalar zincirinden birisi Türkiye’de de tanınmış 
bankalar arasındadır.  
 
 John Wilkinson : (1728 – 1808): 
 

   Demir endüstrisinin kurucularından ve Sanayi 
Devrimi’nin öncülerinden olan İngiliz bir sanayicidir. 
Ancak, iş ahlakı iyi değildir ve ticari işleri genellikle 
karmaşıktır. Bu nedenle Lunar Society ile dışarıdan 
bağlantısı olan ikincil üyelerden olmayı tercih etmiştir. 
Lunar Society ile bağı olduğu tespit edilen 35 ikincil 
üyeden biridir. 
 

AMERİKA’NIN ŞEKİLLENMESİ ve LUNAR SOCIETY 
 

   Lunar Society üyeleri Amerika’nın şekillenmesinde de 
etkin rol oynamıştır. Lunar Society’nin ikincil üyeleri 
arasıda yer alan Samuel More’un dört oğlu “Mayflower 
Gemisi” ile Amerika’ya koloni kurmaya gidenler 
arasındadır. 
   Lunar Society’nin asil üyelerinden biri olan Prof. 
William Small, ABD’nin 3. Başkanı Thomas Jefferson’ın 
üniversite hocasıdır.  
   ABD hükümet mührünün ve 1 dolarlık banknotların 
tasarımını yapan Benjamin Franklin, Lunar Society 
üyesidir. Metal eşya imalatçısı Matthew Boulton’ın Lunar 
Society’e alınması için mektup gönderen Benjamin 
Franklin’dir. Mektubu getiren William Small, bu bağlantı 
sayesinde prestijli bir sanayici ve bilim adamı kulübü 
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olan Lunar Society’nin asil üyelerinden biri olmuştur. 
Benjamin Franklin, ABD’yi şekillendiren kişiler ile Lunar 
Society’nin üyeleri arasında ortak bir bağlantı 
konumundadır. 
   Lunar Society’nin asil üyelerinden Robert Augustus 
Johnson’un ailesi ise okul kurucular arasındadır. Dedesi 
Oxford Üniversitesi’nin kurucu üyelerindendir.  
   ABD’deki Columbia Üniversitesi ve İngiltere’deki King’s 
College, Robert Augustus Johnson’ın büyük torunu 
Samuel Johnson tarafından kurulmuştur. ABD'nin 
Connecticut eyaletinde bir sahil kenti olan New Haven’ın 
kurucuları arasında yine Johnson ailesi yer almaktadır. 
 

FRANSIZ DEVRİMİ ve LUNAR SOCIETY’DE 
YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLAR: 
  

   1789 yılına gelindiğinde patlak verecek olan Fransız 
Devrimi, Lunar Society üyeleri arasında siyasi gerilimlere 
neden olacak, üyelerin bazıları Fransız Devrimi’ni 
desteklerken bazıları karşı çıkacak ve “Lunar Society 
Topluluğu” 1813 yılına gelindiğinde çökecektir. Aslında 
Lunar Society çökmemiş sadece faaliyetlerine gizli devam 
etmiştir. Bu topluluk 1921 yılına gelindiğinde CFR (Dış 
İlişkiler Konseyi) olarak ABD’de karşımıza çıkacaktır. Bu 
süreç içerisinde ve sonrasındaki dönemlerde sistemin 
devamlılığı İlluminati tarafından sağlanacaktır. 
 
 

Lunar Society ile ilgili bilgiler, Stanford Üniversitesi’ne ait link ile 
Wikipedia’nın ilgili sayfasından derlenmiştir. 
Stanfort Üniversitesi kaynak sayfa: 
https://southasia.stanford.edu/news/how-british-gun-
manufacturers-changed-industrial-world-lock-stock-and-barrel-
lorraine  
Wikipedia kaynak sayfa: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_Society_of_Birmingham 
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Yıl 1776 – İLLUMİNATİ ÖRGÜTÜ KURULDU 
 
   Adam Weishaupt; 1748 
tarihinde Almanya/Bavyera 
eyaleti sınırları içinde yer alan 
Ingolstadt şehrinde doğdu. 
Cizvitlerle eğitim görmeye 
başladı. 1 Mayıs 1776 tarihinde, 
beş kişiyle İlluminati gizli 
topluluğunu kurdu. 
   Örgütün sembolü Roma 
tanrıçası Minerva’nın baykuşu 
idi… 1784 yılında yerel otorite 
tarafından Bavyera eyaletinden 
kovuldular. 

 
 

 
 

AdamWeishaupt 
 

 

 
 

İLLUMİNATİ’NİN KURULUŞ SÜRECİ 
 
   1417’de Almanya/Bavyera/İngolstadt bölgesinde 
İngolstadt Akademisi kurulmuştu. 1500’lü yıllarda 
okuldaki kilit pozisyonlara birçok Cizvit atandı ve 
akademi 1600’lerdeki süreçte yavaş yavaş Cizvit 
düzeninin (İsa Tarikatı’nın) kontrolü altına girdi. Bu 
dönemin akademisyenleri arasında Valentia ilahiyatçısı 
Gregory, Christopher Scheiner, Johann Baptist Cysat ve 
şair Jacob Balde yer alıyordu. Protestanlara toleranslı 
davranmasıyla suçlanan Kutsal Roma İmparatoru II. 
Ferdinand da eğitimini bu üniversitede almıştı.⁷⁷ 
 

 
77/ https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Ingolstadt – 10 
Nisan 2019     
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   Cizvitler tarafından yetiştirilen Adam Weishaupt, 
Ingolstadt Üniversitesi'nde “Canon (Kilise Yönetmeliği) 
Hukuku”nun ilk profesörü oldu ve 1776’da beş 
arkadaşıyla birlikte İlluminati’yi kurdu. Ancak sekiz yıl 
sonra (1784'te) Bavyera hükümdarı Charles Theodore 
tarafından yasaklandı. Bu tarihten sonra İlluminati 
yeraltına indi ve faaliyetlerine gizli devam etti.⁷⁸ 
   Cizvitlerle eğitim gören Adam Weishaupt, onların 
tarikat sisteminden etkilendi mi, yoksa İlluminati’yi 
onlarla beraber mi kurdu bilemiyoruz. Ancak örgüt tarzı 
birbirine benzemektedir. Aydınlanma Çağı'nın bir kolu 
olarak özgür düşünceyi temel edinmiş üyelerden oluşan 
İlluminati’nin amacı, tüm monarşik yönetimlerin ve 
dinlerin ortadan kaldırılması yönündedir. İlluminati, 
Fransız İhtilali’ne kadar faaliyetleri ve varlıkları 
hissedilememiş ustaca gizlenebilen bir yapılanmadır.  
 

 

 Myron Fagan'a göre; Fransız İhtilali (1789-99), Waterloo 
Savaşı (1815) ve John F. Kennedy suikastı (1963) İlluminati 
örgütünün işidir.  

 Stanley Kubrick'in “Eyes Wide Shut” adlı filmi, bugüne ka-
dar yapılmış en kapsamlı İlluminati deşifresi olarak kabul 
edilir. Filmde; sadece örgütün ritüel ve sembollerine hakim 
insanların anlayabileceği pek çok göndermenin olduğu bi-
linmektedir.  

 İlluminati; Çizgi filmler aracılığıyla, film içerisinde gizlen-
miş sembollerle çocuklara bilinçaltı mesajlar verir. En çok 
kullanılan semboller piramit ve üçgen içindeki gözdür. 

 Popüler müzikte; Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Jay Z ve 
Kanye West gibi şarkıcılar kliplerinde İlluminati sembolleri 
kullanmıştır.  

 

 
78/https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Ingolstadt – 10 
Nisan 2019     
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   1776 yılında İlluminati’nin logosunda görünen 
Minerva’nın baykuşu, 1872’de kurulan “Bohemian Club” 
armasında da görülmektedir. İlluminati’nin üst düzey 
yöneticilerinin bu kulüpte finansal hareketler ve 
savaşlarla ilgili kararlar aldığı tahmin edilmektedir. 
 

 

 

 

İlluminati logosu 

 

 
 

Bohemian Club logosu 

 
   Fransız İhtilali’ne kadar faaliyet ve varlıkları 
kanıtlanamayan bu yapılanma, 1400 yılında İtalyan 
Rönesansı’nın etkileriyle şekillenmeye başlamış, 1534 
yılında Cizvit (İsa Tarikatı) örneğiyle olgunlaşmış ve 
1776 yılında İlluminati olarak karşımıza çıkmıştır. 
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İLLUMİNATİ’DEN GÜNÜMÜZE 
YENİ DÜNYA DÜZENİ 
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Yıl 1789 –99 arası – FRANSIZ DEVRİMİ 
 
   Fransız Devrimi (İhtilâli), Fransa'daki mutlak 
monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ile 
sonuçlanmıştır. Avrupa’daki diğer sosyal hareketlerin de 
tetikleyicisi olmuştur. Avrupa geneline yayılan sosyal 
hareketler Roma Katolik Kilisesi’ni de ciddi reformlara 
gitmek zorunda bırakmıştır. 
 
   Fransız halkı önceki dönemlere göre büyük değişimler 
geçirmiş, kralın ve saray seçkinlerinin denetiminden 
çıkmaya başlamıştı. Şehirlerde yaşayan pek çok burjuva, 
büyük bir protesto içindeydi. Toprak sahipleri ve soylular 
ayrıcalıklarını korumaya çalışırken, burjuvalar da 
ekonomik olarak güçlenmelerine rağmen yönetimde söz 
sahibi olamamaktan şikâyetçiydiler. Protestoların 
başlamasıyla birlikte bağımsız yayıncıların çıkardıkları 
gazete, bildiri ve broşürler kitlesel hareketlenmeye yol 
açtı. Bu koşullar, halkın değişim taleplerinin ayaklanmaya 
dönüşmesine neden oldu ve ayaklanma başladı... 
 
   Devrimden 5 yıl önce Johne Jacob Lanz adında bir 
kuryeyi yıldırım çarptı. Kuryenin üzerinden Adam 
Weishaupt’tan Jakoben Maximilien Robespierre’ye 
gönderilen belgeler çıktı. (Adam Weishaut İlluminati’nin 
kurucusu,  Maximilien Robespierre ise Fransız 
Devrimi’nin liderlerinden biri olan İrlanda asıllı hukukçu 
idi.) Belgelerde Fransız İhtilali ile alakalı planlar ve 
İlluminati adlı bir örgütün öğretileri yer alıyordu. Fransız 
Hükümeti, “göremediğimiz bir örgüt… Var mı yok mu belli 
değil…” dedi ve önemsemedi. 
   Ayaklanmanın sürdüğü 1793-94 yılları arasındaki terör 
döneminde Jakoben devrimciler tarafından 18.000 ile 
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40.000 arasında kişi (net rakam bilinmiyor) giyotinle 
idam edildi.  
   Devrimin perde arkasında rol oynayan Kont Dakliyesto 
bir masondu. Dakliyesto’nun amacı, Avrupa’da devrimci 
düşünceleri yayarak halkı kışkırtıp mevcut krallıkları tek 
tek ortadan kaldırmaktı. Loca tarafından ajan olarak 
görevlendirilen Dakliyesto, yakalandıktan sonra itirafta 
bulundu. İtiraflarında; “Masonların tüm Avrupa’da devrim 
yapmayı planladıklarını, amaçlarının Tapınakçıların yarım 
bıraktığı işi bitirerek, kiliseyi ve bütün dini inançları yok 
etmek olduğunu” söyledi.  
   Fransız İhtilali’nde, başta din adamları ve kral yanlıları 
olmak üzere on binlerce kişi ve Fransa Kralı XVI. Louis 
giyotinle idam edildi.  Kral idam edilirken kalabalıktan, 
(Tapınakçıların son üstadı Jacques de Molay’ı kastederek) 
“Molay, intikamın alındı.” diye bir ses yükseldi. 
Tapınakçılar, 400 yıl sonra da olsa Fransa Krallığı’nı 
ortadan kaldırarak büyük üstatları Jacgues de Molay’ın 
intikamını almış ve büyük bir gövde gösterisiyle hala var 
olduklarını ilan etmişlerdi. 
 
   Devrim sonrasında kurulan Cumhuriyet yönetimi, milli 
birliği sağladı ve dış tehdidi etkisiz hale getirdi. 1792'de 
Cumhuriyet ilan edildi. 16 Ekim 1793'te de Kraliçe Marie 
Antoinette vatan hainliği suçundan idam edildi. Kraliçe 
Marie, İngiliz kralının kardeşi idi. 
   En sonunda; yaşanılan terörden bıkan ülke, “Beyaz 
Terör'”ü (karşı terörü) devreye sokarak önemli tüm 
Jakobenleri ortadan kaldırdı. Ancak Fransa'nın bu kanlı 
dönemi atlatması çok uzun yıllara mal oldu… 
   Fransız Devrimi, Cumhuriyet ilan etmek isteyen birçok 
ülkeye örnek olmuş ve benzeri ayaklanmalar Avrupa'nın 
her tarafına yayılmıştı… Almanya’daki ayaklanmalarda 
yer alan “Deutsche Union” (Alman Birliği) ve İtalya’daki 
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ayaklanmalarda yer alan “Carbonari” (Odun Kömürcüleri 
Cemiyeti), İlluminati’nin perde arkasından desteklediği 
ve yönlendirdiği cemiyetler arasında idi.  
 

 
 
 
   1791 yılında (Fransız İhtilali’nde) yayınlanan “İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi”nin üst kısmında yer alan 
“üçgen içindeki göz”, var olan kurguyu anlatmaya yeterli 
olsa gerek… 
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Yıl 1700 – 1800 arası – SANAYİ DEVRİMİ  
 
   Sanayi (Endüstri) Devrimi, yeni buluşların (özellikle 
buhar gücüyle çalışan makinelerin) seri üretimi 
başlatmasıyla yaşanmaya başladı ve bu süreç endüstriyi 
doğurdu. Dünya çapındaki sömürüden elde edilen 
gelirler, sanayi devriminin en önemli finans kaynağı oldu. 
   İngiltere, 1753 tarihinde Hindistan Babür 
İmparatorluğu’nun devasa hazinesine el koymuştu. 
İngiltere ekonomisinde ortaya çıkan dokuma ve buhar 
makineleriyle ilgili tüm teknik buluşların 1758–1791 
tarihleri arasında gerçekleşmesi, bu hazinenin 
İngiltere'ye taşındığını kanıtlamaktadır. 
 
   Sanayi Devrimi, ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmış, 
ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya 
sıçramış, ardından bütün dünyaya yayılmıştır. 
 
   Avrupa ülkeleri sömürdükleri ülkelerden getirdikleri 
hammaddeleri sanayide kullanmaya başladılar, bu 
malları işlediler ve tekrar sömürgelere sattılar. Sömüren 
daha çok sömürmek için, sömürülense ayakta 
durabilmek için borçlanma yoluna gitti. Bankacılık ve 
sigortacılık sektörünün önemi arttı. 
   Küçük burjuvazinin gelişmesi ve orta sınıfın 
zenginleşmeye başlaması bir itici kuvvet oldu. Orta 
sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak kapital 
birikimi oluşmaya başladı. Böylece yeni yatırım alanları 
ve yeni sömürgeler aranmaya başlandı.  
   Kapitalist felsefenin yaygınlaşması hız kazandı ve "Bu 
dünyanın güzelliklerini elde edip güzel yaşamak varken 
başka bir dünyada (öbür dünyada) güzellik aramama" 
öğretisi, dini duyguları köreltmeye başladı.   
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SANAYİ DEVRİMİ ve AVRUPA’DAKİ İŞÇİLERİN DURUMU 
 
   İngiltere; Amerika’daki İskoç Riti’ne bağlı tüccarlar ile 
İngiltere’deki City of London bankerleri sayesinde, 
Çin’den Amerika’ya kadar uzanan bir coğrafyada yaptığı 
sömürüden elde ettiği sermaye ile sanayisini kurdu ve 
sömürdüğü ülkelere ürettiği ürünleri bol miktarda 
satabilmek için kendi vatandaşlarının emek gücünü de 
doyumsuzca sömürmeye başladı.   
   Fabrika sistemiyle seri üretim, talep artışı 
doğrultusunda bir gereksinim olarak ortaya çıktı. Büyük 
makineler ev üretimi için elverişsizdi. Bu nedenle 
işçilerin makinelerin bulunduğu büyük binalara 
(fabrikalara) giderek çalışması gereği doğdu. Fabrikalar 
şehir dışında olduğu için fabrika yanına yapılan sağlıksız 
barakalarda yaşama zorunluluğu başladı. Fabrika sistemi 
hızlı üretim gibi olumlu sonuçlar yanında, sosyal açıdan 
birtakım olumsuz sonuçlar da doğurdu. Doyumsuz 
işverenler tarafından erkek işçiler yerine daha ucuza 
çalışan çocuk ve kadınlar çalıştırılmaya başlandı. 20 saate 
kadar varan iş saatleri küçük çocuk ve kadınları eziyordu. 
Buna rağmen ücretler yetersizdi. İşçilerin kalifiye olması 
artık o kadar önemli değildi. Makineler istenilen 
standartta mal üretebiliyordu. Kalifiye işçilerin normal 
ücretle iş bulması imkânsız hale gelmişti. 
 
   Sanayi Devrimi'nin bir başka etkisi de nüfus yoğunluğu 
konusunda oldu. Sanayileşme sayesinde tarım 
makineleşmiş, tarım işçilerine gereksinim azalmıştı. İşsiz 
kalan tarım işçileri sanayi bölgelerine akın etmeye 
başladı ve kentlerde nüfus yığılmalarına neden oldu. Hızlı 
kentleşme önemli sorunları da beraberinde getirdi. 
Gecekondu bölgeleri büyüdü. Bu bölgeler pis ve 
kalabalıktı.    
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İngiltere Sanayi Devrimi – Çocuk işçiler 
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   Aşırı nüfus artışı konusunda, 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, nüfus artışı problemini 
tartışmak ve işçi sınıfından oluşan fakirlerin ölüm oranını 
arttırmak için Avrupa’da bir araya gelen üst düzey 
yönetici sınıf üyelerinin vardıkları sonuç özetle şöyledir; 
“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 etmeli, ölüm oranlarını arttırmalıyız…” 
 
 
SANAYİ DEVRİMİ ve AMERİKA’DAKİ İŞÇİLERİN DURUMU 
 
    ABD’deki şirketlerin çalıştırdığı işçilerin durumu da 
İngiltere’dekilerin durumdan farklı değildi… 
 
Ludlow Katliamı:  
 

     20 Nisan 1914 günü Rockefeller ailesinin sahibi 
olduğu Colorado Yakıt ve Demir Şirketi’nce kiralanan özel 
askerlerle onlara destek veren Ulusal Muhafız Birlikleri 
tarafından ABD’nin Colorado eyaletinde grev yapan 
madencilerin aileleri ile birlikte kaldığı 1200 kişilik çadır 
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kampının makineli tüfeklerle taranıp ateşe verilmesi 
olayıdır. Olay sırasında 2’si kadın 11’i çocuk 20 işçi öldü. 
İşçi lideri Louis Tikas ile iki madenci tutuklandı ve idam 
edildi. Katliamı gerçekleştirenlerle ilgili bir tutuklama 
veya cezalandırma olmadı.  

 
 
     Katliamdan kaçabilenler Trinidad Kasabası’na sığındı, 
Tikas ve diğer işçilerin cenazeleri orada toprağa 
verilebildi.⁷⁹ 
     Katliam haberi yöredeki diğer madenlere ulaştıktan 
sonra madenciler işçi örgütlerinin desteğiyle silahlandı. 
Maden muhafızları ile yaşanan ve 53 kişinin öldüğü 
çatışmalar Amerikan ordusunun müdahalesi ile 10 gün 
sonra durdurulabildi. Grev, çatışmalar durduktan sonra 7 
ay daha devam etti.⁸⁰ 
 

 

79/ Ümit Kıvanç, 16 Ton Belgeseli 3. Bölüm, Erişim tarihi:17.05.2014 
80/ Kirk Hallahan, Ivy Lee and the Rockefellers’ Response to the 
1913–1914 Colorado Coal Strike, Journal of Public Relations Research, 
Cilt: 4, Sayı: 4, Yıl:2002    
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   Ludlow Katliamı sorumlusu Rockefeller ailesinin, 
çalıştırdığı madencilere para yerine kupon verdiği ve 
çadır kampta aileleri ile birlikte kalan işçilerin bu 
kuponları sadece kamptaki Rockefeller’a ait olan 
dükkânlarda kullanabildiği de bilinmektedir. 
 
 
Carnegie Çelik Fabrikası (Homestead) Katliamı:  
 
   Andrew Carnegie, inşaatların talebine yetişebilmek için 
çelik fabrikası işçilerini ağır şartlarda çalıştırıyordu ve 
işçiler isyan etmeye başladı. Carnegie, kaba kuvvetle işçi 
çalıştıran kömür madeni sahibi Henry Clay Frick’le 
anlaşmaya karar verdi ve onu fabrikaya genel müdür 
olarak atadı. Frick, Carnegie’nin çelik işçilerini zalimce 
çalıştırarak üretim maliyetlerini yarıya düşürdü.  
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     Carnegie, yeni sistemlerle çalışan ve seri üretim yapan 
büyük bir fabrika daha kurdu. Seri üretim iş kazalarının 
artmasına neden oldu ve ölen işçi sayısı artmaya başladı. 
Ölümlerin artmasına tepki gösteren işçiler tehdit edildi. 
Yönetici Frick’in itiraz eden işçileri tehdit etmesine tepki 
gösteren 2.000 işçi greve gitti. 
 
     Frick, Pinkerton Özel Askeri Birlikleri’ni çağırdı. İşçiler 
fabrikayı terk etmeyince ateş açtılar. 9 kişi öldü ve 
birçoğu yaralandı. İşçiler aynı şartlarda çalışmaya devam 
etmek zorunda kaldı.⁸¹ 
 
 
South Fork Barajı Katliamı:  
 

 
 
 

81/History Channel – The Men Who Built America–belgesel 
röportajları   
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     Carnegie Çelik Fabrikası’nın genel müdürü ve grev 
kırıcısı Henry Clay Frick, Johnstown kasabası 
yakınlarında bir baraj yaptırdı ve barajın ortasına yapay 
bir ada inşa ederek kulüp açtı.  
     Elitlerin geldiği bu kulübün yolu baraj setinin 
üstünden geçiyordu. Frick, yeni aldığı at arabası yola 
sığmayınca yolun genişletilmesini istedi. Yolu 
genişletmek için baraj riskli bir oranda alçaltıldı.  
   20 milyon ton su depolanan South Fork Barajı’nın 20 
km aşağısında çelik işçileri ve ailelerinin yaşadığı 
Johnstown kasabası vardı. 1889 yılında sağanak yağışa 
direnemeyen baraj seti yıkıldı ve 1600 evden oluşan 
kasaba yok oldu. 2.000’den fazla insan öldü.⁸² 
 
 
 

 
 
 
 

82/ History Channel – The Men Who Built America–belgesel 
röportajları    
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162 | Horus’tan İlluminati’ye Yeni Dünya Düzeni 

Yıl 1800 – KÂĞIT PARA DÖNEMİ 
 
 
   Sanayi Devrimi sonrasında tarım ve hayvancılık 
ürünlerine dayalı ekonomiye bir de sanayi ürünleri 
eklenince çalıştırılan işçi sayısında ciddi artış oldu. 
1800’lü yıllara gelindiğinde 23 milyon nüfuslu ABD’deki 
köle sayısı 3.200.000 idi. Köleliğin kalkmaya başlaması ve 
ülkelerine dönemedikleri için kölelerin ücretli işçi olarak 
çalışmaya devam etmesi ABD’deki işçi nüfusunu arttırdı. 
İşçilere ödenen ücretler düşük olmasına rağmen genele 
vurulduğunda büyük meblağlara ulaşıyordu. İşçilerin 
haricinde askerler, memurlar, fabrika personeli ve 
müdürleri de maaş alıyordu. Çalışma bedelleri altın–
gümüş gibi değerli madenler üzerinden ödeniyordu. 
Avrupa’da da aynı durum söz konusu idi. Bu değerli 
madenleri çalışanlara vermek sömürgecilerin hoşuna 
gitmiyordu. Ayrıca; altın ve gümüş karşılığında yapılan 
ticaret nedeniyle sömürü sisteminin önü tıkanmaya 
başlamıştı. Sömürülen ülkelerden elde edilen altın, 
gümüş ve bakır kaynakları azalmaya başlamıştı. Acil bir 
çözüm bulunamazsa dünya normal ticaret sistemine geri 
dönmeye başlayacaktı. Bankerler bu sıkıntıya bir çözüm 
buldu. Kâğıt Para basılacak, mal bedelleri ve maaşlar 
boyalı kâğıtlarla ödenecekti. Değer kaybı olduğunda 
zenginler bu kâğıtların karşılığını altın olarak alabilecek, 
alt tabaka ise iflasa sürüklenecekti. Bu sistem, alt 
tabakayı düşünmeyen zenginlerin ve yüz binlerce kişiye 
maaş ödeyen devletlerin hoşuna gitti ve “Kâğıt Para” 
dönemi başladı…  
   Artık sömürü sisteminin sürdürülebilmesi için bir 
sorun kalmamıştı. Çünkü parayı devletler değil bankerler 
basacaktı.  
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   1775 yılında Kıta Kongresi ve devletler, “senet benzeri 
para” olarak nitelendirebileceğimiz kâğıt para 
kullanmaya başladılar. Ulusal para birimindeki ilk 
deneme, Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında (1775-
1783) yapıldı. 
 

  
 

Senet türü para 
(Paranın ilk hali) 

 

Tahvil benzeri para 
(Paranın ikinci hali) 

 

 
Banknot para (Paranın günümüzdeki hali) 

 

  
Kredi kartı 

Paranın yeni hali 
Coin (Elektronik Para) 

Paranın son hali 
 
Coin resim: https://peoplepng.com/bitcoin-png-image/133885/free-vector  
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   Küresel bankerler, %’lik oranları değişmekle beraber 
bütün merkez bankalarına ortaktırlar. Bizim paramızda 
dahi “Türkiye Cumhuriyet-i Merkez Bankası” değil, 
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” yazar. “İ” harfi 
yoktur. Dolayısıyla resmi değil özel isimdir, yani özel 
paradır. 
 

 
 
   Kâğıt para ikiz kardeşi “Kapitalizm”le beraber doğdu. 
Fransız İhtilali de ikiz kardeşi “Sosyalizm”le beraber 
doğmuştu. Hepsinin çıkış noktası “Materyalizm” idi. 
   1900’lü yıllara gelindiğinde, Vladimir İlyiç Ulyanov 
(bilinen adıyla Lenin), “Kapitalizm ve Sosyalizm yan yana 
bulundukça sulh içinde yaşamanın imkânı yoktur.” 
demişti.⁸³ 
   Lenin’in öngördüğü sürecin farkında olan küresel 
bankerler, savaşa hazırlanan ülkelere yüklü miktarlarda 
borç verebilmek için I. Dünya Savaşı’nın başlamasına bir 
yıl kala “Federal Reserve Bank”ı, II. Dünya Savaşı’nın 
başlamasından bir yıl sonra da IMF’yi kurdu.  
 
 
83/ Bedell Smith – Bir Amerikan Büyükelçisinin Sovyet Rusya 
hatıraları – Sayfa 210 – Dorlion yayınları – Mayıs 2019     
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SOSYALİZMİN GELİŞMESİ 
 
   Sanayi Devrimi'nin oluşturduğu “İşçi Sınıfı”, haklarının 
korunması çalışmaları sürecinde “sosyalizm” görüşü 
ortaya çıktı. Bu görüş önceleri “Ütopik (Hayali) 
Sosyalizm” olarak gelişti. Daha sonra Karl Marx ve 
Friedrich Engels, sosyalizmi geliştirerek bilimsel 
sosyalizmi ortaya koydular. Böylece toplumdaki uzlaşmaz 
sınıflar (burjuvazi ve proletarya) arasındaki çatışma daha 
çok keskinleşti. Sosyalizm, komünist topluma geçiş için 
bir araç olarak kabul edildi. 

 
 
MATERYALİZMİN YAYILMASI 
 
   Materyalizm (Maddecilik); fiziksel olarak maddenin tek 
veya esas gerçeklik olduğunu savunan, herhangi bir 
metafiziksel (tanrı, din, ruh) kavramı kabul etmeyen 
felsefe kuramıdır.  
   Materyalizme göre; tüm önermeler gözlem ve deney ile 
kanıtlanmalı ve doğrulanmalıdır. Varlığı kanıtlanmayan 
bir şeye inanılmaz. 
   Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Engels ve Karl 
Marx Materyalizmin tanınmış savunucularıdır.  
 
 

   
G. W. Friedrich Hegel  

1770 
Friedrich Engels  

1820 
Karl Marx  

1875 
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   Yahudi kökenli Karl Marx’ın savunduğu Marksizm 
öğreti olarak; siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünlük 
içerir.  
   Marksizm; ideolojik alanda esas olarak “sınıflar savaşı” 
teorisini ortaya çıkarmak ve savaşımın zorunlu birimi 
olarak “proletarya (alt sınıf) diktatörlüğüne” ve oradan 
da toplumsal eşitlik ve özgürlük dünyası “Komünizme” 
(ya da Faşizme) varılacağını öngören bir öğreti olarak 
tanımlanır. Bu görüşler (tencere ve kapağı misali) 
Darwinizm’le birleşince kanlı ve vahşet dolu bir dünya 
görüşü ortaya çıkmaktadır. 
 
   Materyalizm, yüzyıllardır Tapınakçıların inandığı ve 
uyguladığı bir görüştür ve tam da Tapınakçıların 
imparatorlukları (özellikle Rus Çarlığı’nı) yıpratarak 
parçalamak istediği bir dönemde toplumsal görüş olarak 
ortaya çıkmış ve proletarya (alt sınıf) diktatörlüğüne 
giden yolun önünü açmıştır. 
 
   Tapınakçıların herhangi bir dini seçmek ya da 
savunmak gibi bir niyetleri yoktur. Olmayacaktır da… 
Çünkü din, sömürgeciliğin panzehiridir. Hiçbir din 
sömürgeciliği onaylamaz. Bu nedenle Emperyalist güçler 
dinleri tamamen yok etmeye ya da sapkınlaştırmaya 
çalışırlar. Zaten Materyalizmin ana felsefesi de dinleri ve 
tanrıyı yok saymak üzerine kurulmuştur. İşçi sınıfına 
Komünizmin tek çare olarak gösterilmesi, işçileri inancı 
ile cüzdanı arasında seçim yapmak zorunda bırakmıştır. 
   Rönesans, Fransız Devrimi ve Materyalizm,  birbiri 
ardına gelen ve birbirine altyapı oluşturan akımlardır. Ne 
ilginçtir ki bu akımların hepsi de suçluluk psikolojisinden 
kurtulmak için çare arayan sömürgecilerin istediği 
doğrultuda şekillenmiştir. Bu sayede “Evrim Teorisi” 
kabul edilebilir bir teori halini almıştır.    
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Yıl 1832–KURUKAFA ve KEMİKLER ÖRGÜTÜ 
                 (Skulls and Bones) KURULDU 
 
  Kurukafa ve Kemikler 
Örgütü; 1832 yılında, William 
Huntington Russell ve 
Alphonso Taft tarafından Yale 
Üniversitesi'nde kurulan bir 
örgüttür. Örgüt, zeki ve 
gelecek vadeden öğrencileri 
toplar ve yetiştirir. Topluluğa 

 

 
üye olabilmenin koşulları erkek olmak, beyaz olmak ve 
Protestan bir aileden gelmektir.  
 
   Yale Üniversitesi yerleşke alanında bulunan “Mezar” adı 
verilen penceresiz bina onlara aittir. Topluluğun üye 
listesi (üniversite yönetimi de dâhil olmak üzere) 
başkalarının eline geçmeyecek şekilde gizli tutulur. 
Örgütü kuran ailenin ABD’nin en büyük uyuşturucu 
kaçakçısı olduğu söylenir. 
 

   1960'lı yıllarda iki Yale öğrencisi, ormanda şans eseri 
buldukları gizli bir geçit vasıtasıyla “Mezar” adı verilen 
örgüt binasına gizlice girmeyi başarmışlar ve 
gördüklerini anlatmışlardı. Binada, çeşitli semboller ve 
ritüelik malzemeler yer aldığını, bunların tamamının 
ezoterik bir yapıya sahip olduğunu, üst katta bulunan 
büyükçe bir mezar resminde ise yanak yanağa duran üç 
kurukafanın yanında bir taç, bir asa ve bir kalem 
gördüklerini söylemişlerdi. Öğrencilerin içeride gördüğü 
resmin altında yazan yazıdaki "Kim Kral, Kim Prens, Kim 
Dilenci? Ölüm Karşısında Hepsi Eşit" ifadesi, örgütün 
ezoterik ve felsefi yapısını gözler önüne sermiş, örgüt 
sert eleştiriler almıştı.  
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ABD başkanı George W. Bush otobiyografisinde, "son 
sınıfımda, gizli bir toplum olan Skull and Bones'a 
katıldım; çok gizli, daha fazlasını söyleyemem " diye 
yazmıştır. 
 

 
   Yale Üniversitesi’nin arşivindeki bir belge, Kurukafa ve 
Kemikler Örgütü’nün ambleminde yer alan “322” 
rakamının MÖ. 322'ye atıfta bulunduğunu ve üyelerinin 
ortak çağın takvim ölçüsü yerine bu yılları ölçü aldığını 
ileri sürmektedir.  
   MÖ. 322'de Lamyan Savaşı, Demosthenes'in ölümüyle 
sona erdi ve savaşı kaybeden Atinalılardan sadece 2.000 
drahmaya sahip olanlara vatandaşlık ve Atina’da 
kalabilme hakkı verildi. Diğerleri sınır dışı edildi. Eğer 
“322” bu dönemi temsil ediyorsa; örgüte alınanlar 
(maddi ya da manevi) bir bedel ödüyor denebilir.  
 
   Kurukafa ve Kemikler Örgütü’ne üye olanlar ilerideki 
yıllarda ABD’de ya da Avrupa’da kilit noktalara 
getirilmiştir. Topluluğun medya ayağı çok güçlüdür. Time, 
Life, Fortune ve Sports Illustrated dergilerinin kurucusu 
ve yayıncısı Henry Luce üyeler arasındadır. 1920'de Skull 
and Bones üyeliğinin ele geçen (1920’ye ait) listesinde 
Time dergisinin kurucuları Briton Hadden ve Henry Luce 
de bulunuyordu. 
 

   Medya ile iç içe çalışan Kurukafa&Kemikler (Skulls and 
Bones) örgütünün kuruluşundan tam 6 yıl sonra 
“Darwinizm Tezi” şekillenmeye ve yayınlanmaya 
başlamıştır. 
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Kurukafa ve Kemikler Örgütü üyesi olan önemli Yale 
mezunları: 
Eski Başkan ve Yargıtay Adayı William Howard Taft 
(kurucuların oğlu)… Eski başkanlardan baba oğul George 
H. W. Bush ve George W. Bush…. Yüksek Mahkeme üyesi 
Morrison R. Waite ve Potter Stewart… James Jesus 
Angleton (Merkezi İstihbarat Acentesi’nin “Anne” kod adlı 
şefi)... Henry Stimson ABD Savaşı Sekreteri… Kore 
Savaşı'nı yöneten ABD Savunma Sekreteri Robert A. 
Lovett… Massachusetts Valisi William B. Washburn… 
Time - Life - Fortune ve Sports Illustrated dergilerinin 
kurucusu ve yayıncısı Henry Luce… John Kerry eski ABD 
Dışişleri Bakanı ve eski ABD Senatörü… Blackstone 
Group'un kurucusu Stephen A. Schwarzman... Barack 
Obama'nın Ekonomik Danışma Konseyi Başkanı Harold 
Stanley… Morgan Stanley'in kurucularından FedEx'in 
kurucusu Frederick W. Smith . 
 

 
 

Yıl 1843 – B'NAİ B'RİTH KURULDU 
 

   B'nai B'rith (İttifak Evlatları), ABD'nin New York 
şehrinde Henry Jones ve diğer 11 kişi tarafından, 13 
Ekim 1843 tarihinde kurulmuştur. Dünya çapında Yahudi 
örgütlerini koordine eden, Yahudi sorunları ve 
menfaatleri ile ilgili uluslararası ilişkiler kuran 
organizasyondur.⁸⁴ 
   B'nai B'rith’in genel merkezi ABD'nin başkenti 
Washington D.C.'dedir. 60 farklı ülkede şubeleri 
bulunmaktadır. 
  
 

84/ Gizli Dünya Devleti - Milli Gazete Yayınları – s. 47-48    
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   Günümüzde de varlığını sürdüren bu organizasyon; 
Yahudilerin desteklenmesi, başarılı Yahudi öğrencilerin 
ödüllendirilmesi, antisemitizm karşıtı insan hakları 
eylemlerinin desteklenmesi, refah eylemleri ve (Arap 
Baharı hareketini organize eden ve eleman yetiştiren OTPOR* 

gibi…) geniş toplum servisleri ile ilgilenir.  
   Toplum hizmetlerinin yanı sıra İsrail'in 
desteklenmesinde de sesini duyurur. Dünya çapında 
yüzlerce ülkede bulunan temsilcikleri aracılığıyla 
faaliyetlerini yürütmektedir.⁸⁵ 
   Amacı; Siyonizm'in dünya çapındaki çıkarlarını 
gözetmek ve Siyonizm’in projesi olan "Yeni Dünya 
Düzeni"ni sağlamaktır.  
 
   1843’te kurulan B'nai B'rith, günümüzde BM’de 
(Birleşmiş Milletler’de) temsil edilmektedir. Örgüt, 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bütün kilit 
noktalarındaki üyeleri vasıtasıyla, uluslararası kararları 
istediği şekilde yönlendirmektedir. Bu sayede II. Dünya 
Savaşı'nda zarar gören Yahudiler için Alman 
hükümetinden 13 milyar mark tazminat almayı 
başarmıştır. Aslında Hitlerin katlettiği Yahudiler değil 
Avrupa’da yaşayan Hazar-Kırım kökenli Musevi 
Türklerdir. Yahudiler Filistin’e kaçmıştır. 
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* OTPOR: 1998-2003 yılları arasında Sırbistan'da Slobodan Milosevic 
rejimine karşı başlamış, pasif direniş eylemi gerçekleştiren bir gençlik 
hareketidir. İki yıl süren pasif direniş hareketini yönlendiren Otpor, 
bütün ülkeye yayılarak yaklaşık 70.000 destekçi bulmuştur. Slobodan 
Milosevic'in 5 Ekim 2000 tarihinde düşürülmesinde Otpor'un önemli 
rolü olmuştur. OTPOR’un, “Arap Baharı” hareketinde de etkili olduğu 
bilinmektedir.    
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   B'nai B'rith, Masonluk ve Bilderberg gibi Siyonist 
teşkilatlardan birisidir. Kendisine bağlı "Aleph Zadik 
Aleph" adlı uluslararası kardeşlik örgütü vasıtasıyla 
bütün dünyadaki 13-21 yaş gruplarına mensup gençlere 
Siyonizm idealini aşılamak üzere geniş faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Ayrıca; dünyanın her yerinde, gençleri 
Siyonist ideale göre yetiştiren “Alyans Okulları” gibi 
okulların açılmasından ve yaygınlaşmasından 
sorumludur. Darwinizm’in okul kitaplarında yer 
almasında etkili olmuştur. Siyonizm’in beyin takımı 
olarak bilinirler.⁸⁶ 
 

Yıl 1859 – DARWİN’İN TÜRLERİN KÖKENİ 
                    TEORİSİ YAYINLANDI 
 
   Ortaçağ Avrupa’sında soylu aileler ve hanedanlar olarak 
tanınan sömürgeciler, tarihe yağmacı olarak geçmek 
istemiyordu. Yaptıkları işi haklı gösterecek bir açıklama 
aradılar. İlk açıklama Kristof Kolomb’dan geldi. Kolomb; 
sömürülen coğrafyalardaki insanların tam insanlaşmamış 
hayvanımsı canlılar olduğunu, kölelerin ve onlara ait olan 
doğal kaynakların “Beyaz Adam”ın hizmetine 
sunulmasında bir sakınca olmadığını iddia etti. Ancak bu 
iddia tutmadı. Avrupa’daki Hristiyanlar, tüm insanların 
aynı atadan geldiğine ve eşit olduklarına inanıyordu. 
Sömürünün ve tefeciliğin haram olduğunu söylüyor, 
sömürgecileri günahkârlıkla suçluyorlardı. Sömürgeciler, 
yeni yetişen nesilleri “insanların maymundan türediğine” 
inandırabilirse dini inançlar ortadan kalkacak ve bir taşla 
birkaç kuş birden vurmuş olacak, böylece tarihe 
“Yağmacı” olarak geçmekten kurtulacaklardı.   
 
 
86/ Gizli Dünya Devleti - Milli Gazete Yayınları – s. 47-48      
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   Rönesans, Fransız Devrimi ve Materyalizm akımlarının 
tamamlanması sonrası yeterli altyapı oluştu ve Evrim 
Teorisi Darwin’in kaleminden geçerek sahneye kondu. 
Ancak Darwin’in bu iddiası dönemin bilim adamları 
arasında yaygın bir kabul görmedi. Aynı dönemde 
yaşayan Mendel’in “Çaprazlama” adıyla açıkladığı genetik 
çalışmalar daha gerçekçiydi ve bilimsel temellere 
dayanıyordu. Özellikle fosil bilimciler Darwin’in iddiasını 
hayalci bir yaklaşım olarak görüyordu. 
   Bütün itirazlara rağmen bu teori müthiş bir siyasal 
destek gördü. Dönemin gazete ve dergileri Darwin’in 
teorisine övgüler yağdıran manşetler attı.  
 
   Darwin, 1859’da İngiltere’de yayınladığı “Türlerin 
Kökeni” adlı kitabında Doğal Seçilim (Hayat Mücadelesi) 
teorisini ortaya koydu. Bu teori aynı zamanda ırkçılığın 
da tetikleyicisi olacaktı. 
   Sömürgeci Beyaz Adam’ın tarihe yağmacı olarak 
geçmesini önleyecek çözüm nihayet gelmişti. 
Sömürgecilerin bir daha böyle bir sıkıntıyla 
karşılaşmaması için gelecek nesiller Darwinist olarak 
yetişmeliydi… Darwinizm okul kitaplarına girdi ve genç 
dimağlar sadece “Beyaz Adam”ın istediği şeyleri 
öğrenerek yetişmeye başladı.   
 

DARWİN’İN IRK TEORİSİ 
 

   Darwin, teorisinin “Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların 
Korunumu (Doğal Seçilim)” hakkındaki kısmını 1871 
yılında yayınlanan kitabında açıkladı.  
   Bu teoriyle Avrupalı Beyaz Adam’ın diğer ırklardan 
üstün olduğunu ve ilkel ırkları zaman içerisinde 
köleleştirip yok edeceğini savunan Darwin, sömürgeci 
Beyaz Adam’ın bütün suçlarını meşrulaştırmış oldu.  
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   Tamamen ırkçılık içeren bu kitap, canlıların savaşarak 
gelişip güçleneceğini savunmaktaydı. 1900’lü yıllara 
gelindiğinde Hitler ve Stalin bu görüşten yola çıkarak 
“Ülkeler savaşarak gelişip güçlenir” inancıyla milyonlarca 
insanı katletmiştir. 
 
EK BİLGİ – Üstün Irk Yarışı: 
 

Darwin’in “Üstün ırk teorisi” öylesine ciddiye alınmıştır 
ki; İngiltere, en üstün ırkın kendisi olduğunu dünyaya 
kabullendirmek için, 1912 yılında bulunan  “Piltdown 
Adamı” fosilini delil göstermiştir. İngilizlerin atalarına 
ait olduğu iddia edilen bu kafatası fosili, şekil itibarıyla 
beyin yapısı gelişmiş fakat çene yapısı ilkel bir 
kafatasıdır. 45 yıl sonra fosilde sahtekârlık yapıldığı 
(insan kafatasına orangutan çenesi yerleştirilip eskitme 
boya yapıldığı) anlaşılmıştır.  
 

EK BİLGİ – Darwin’in mektup arkadaşı: 
 

James Alexander Haldane (Kaptan James Haldane) 
İskoçyalı Evanjelist kilise lideri. 
⬇ kardeşi 
Robert Haldane - Evanjelist teolog (İlahiyatçı), “Evlere 
İncil Dağıtma Derneği” kurucusu. 
⬇ oğlu 
Kont Richard Burdon Haldane - İngiliz Dışişleri Savaş 
Bakanı ve işçi hakları savunucusu. 
⬇ oğlu 
Şövalye Baron Sir John Scott Burdon Sanderson – Oxford 
Üniversitesi tıp profesörü ve Darwin’in mektup 
arkadaşıydı. 
Ailenin İskoçya’da Tapınakçılara ilk toprak bağışı yapan 
Sinclair ailesi ile akraba oldukları yönünde bulgular 
mevcuttur. 
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Yıl 1860 – ALTIN ÇEMBER ŞÖVALYELERİ (KGC) 
                   KURULDU 
 
   Altın Çember Şövalyeleri (Knights of the Golden Circle), 
1800’lü yılların ortalarında, ABD’deki “Kölelik” sistemini 
devam ettirebilmek için “Amerika Konfedere Devletleri” 
adında ayrı bir devlet kurmak amacıyla bir araya gelmiş 
gizli bir topluluktur.  
 
   Amerika Konfedere Devletleri; Amerika Birleşik 
Devletleri’nin güney bölgesindeki 11 eyaletin 
bağımsızlıklarını ilan ederek kurdukları ayrı bir devlettir. 
Bu ayrışma, Amerikan iç savaşını (Eyaletler arası savaşı) 
başlatmış ve 1861-1865 yılları arasında sadece 4 yıl 
varlığını sürdürebilen  Amerika Konfedere Devletleri, 
1865'te Robert E. Lee ve Joseph Johnston’un  ordularıyla 
birlikte teslim olması ile çökmüştür.  
   Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis 10 Mayıs 
1865'te Georgia'da yakalanmış, iki yıl tutuklu kalmış, 
vatana ihanetle suçlanmış, ama hiçbir zaman mahkeme 
önüne çıkarılmamıştır. Golden Circle (Altın Çember) 
Şövalyeleri de tutuklandıktan bir yıl sonra ABD Başkanı 
Abraham Lincoln tarafından çıkarılan siyasi af sayesinde 
özgür kalmıştır. İskoç Riti Mason üstadı Albert Pike’ta 
Konfedere ordusunda tümgenerallik yapmıştır. 
 

 

Altın Çember Şövalyeleri (KGC)  Sözleşmesi'nin 1860 yılında 
düzenlenen kayıtları, örgütün George Bickley tarafından 
yapılan bir çağrı üzerine bir araya gelen beş kişi tarafından 
1854 Temmuzunda kurulduğunu göstermektedir.⁸⁷ 
 

 
87/ Campbell, Randolph B. "Knights of the golden circle". Handbook of 
Texas Online. Retrieved December 13, 2011.      
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  Yandaki resimde Altın 
Çember Şövalyeleri'nin 
1863'te yayınladığı gizli bir 
belgede yer alan sembolik 
anlatımlar görülmektedir.  
 Sembolik anlatımda; ipleri 
elinde tutan üst akılı temsil 
eden el, Masonları temsil 
eden üçgenle bütünleşmiş 
‘G’ harfi,  belgenin sol alt 
kısmında görülen Kurukafa 
& Kemikler Örgütü’nün 
sembolü ve yanındaki ayin 
töreni tasviri… Altın Çember   
Şövalyeleri’nin kökeni ve bağlı oldukları düzen hakkında 
yeterli bilgiyi vermektedir. 
 

 
AMERİKAN İÇ SAVASINA GİDEN SÜREÇ 
 
   Amerikan iç savaşından önceki yıllarda köleliğin 
kaldırılması için halk desteğinin yükselişi, ABD’deki 
çeşitli bölücü konulardan biriydi. ABD’deki köle nüfusu, 
uluslararası köle ticareti yasağı sonrasında bile doğal 
nüfus artışı nedeniyle büyümeye devam etmişti. Kölelik 
karşıtlığının yaygınlaştığı bu dönemlerde ABD’nin güney 
eyaletlerinde kölelik sistemi hala devam ediyordu.  
   Altın Çember Şövalyeleri, köleliğe bağlı ABD 
bölgelerinin bir arada toplanması gerektiğini savundu. 
Amaçları; ABD’nin güney kısmındaki 11 eyaleti, 
Meksika’yı ve Karayip Adaları’nı köle çalıştırabilen 
devletlerden oluşan bir konfederasyon haline getirmekti. 
Bu konudaki tartışmalar büyüdü ve 1861’de ABD İç 
Savaşı çıktı.    
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   Bazı Batılı tarihçiler Altın Çember Şövalyelerinin iç 
savaştan sonra yeraltına indiğini ve ABD Federal 
Hükümeti’ne karşı ikinci bir konfederasyon kurma 
amaçlarının halen devam ettiğini iddia etmektedir… 
 
   1865’te kurulan siyahî karşıtı ırkçı Ku Klux Klan 
Örgütü’ne katılanlar arasında Altın Çember 
Şövalyeleri’nin çoğunlukta olması dikkat çekicidir.  
 

 
Kurulmak istenen Amerika Konfederasyonu  

(Altın Çember Bölgesi) 

 
 

ABD HÜKÜMETLERİNİN GÜNEY AMERİKA HAYALİ 
 
   Altın Çember Şövalyeleri, 1861’de “Amerika Konfedere 
Devletleri”ni kurmayı başarabilseydi sonraki süreçte 
Güney Amerika Kıtası’nı tamamen ele geçirip kontrolleri 
altına almayı ve diktatörlüğe dayalı bir kölelik sistemini 
devam ettirmeyi planlıyordu. ABD hükümetinin o 
dönemlerde Altın Çember Şövalyeleri’ne perde 
arkasından verdiği destek ve Güney Amerika kıtasını ele 
geçirme hayali hiçbir zaman bitmedi.   
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   1971'de, Brezilya’nın diktatör Devlet Başkanı Emilio 
Garrastazu ve 37. ABD Başkanı Richard Nixon; Küba'nın 
Fidel Castro'sunu ve Şili'nin Salvador Allende'sini 
devirmeye çalıştılar. Bu olay, ABD’nin ulusal güvenlik 
danışmanı Henry Kissinger tarafından “9 Aralık 1971 
tarihli Emilio Garrastazu'nun raporu – Başkanın dosyası 
için" yazılarak Top Secret (çok gizli) olarak arşivlendi ve 
kamuoyundan saklandı. Devlet sırrı olarak saklanan bu 
dosyanın gizliliği 4 Eylül 2008 tarihinde kaldırılarak 
halka açıldı. Castro ve Allende’ye kurulan komplo 
öğrenilmiş oldu. 
 
   Tarihin ilginç bir tesadüfü olsa gerek… 1969-1974 yılları 
arasında Brezilya’nın diktatör devlet başkanı olan Emilio 
Garrastazu; İtalya’da Rönesans’ın öncülüğünü yapan 
Doktorlar ailesinin torunlarından biriydi…⁸⁸ 
 
   Tarihin ikinci bir tesadüfü ise; İtalyan göçmeni Emílio 

Garrastazu’dan sonra Brezilya’nın yönetimine İtalya 

hayranı ve Evenjalist olan Ernesto Beckmann Geisel geçti.  

Geisel’in büyük babası Portekizli bir papaz idi. 

 

   Tarihin üçüncü bir tesadüfü ise; 2018’de, %68 oyla 

seçilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 

seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle görevinden alınmak 

istendi. 45. ABD Başkanı Donald Trump; Maduro’yu 

tanımadığını bildirerek, Juan Guadio’yu Venezuela’nın  

 

 
88/ en.wikipedia.org/wiki/Emílio_Garrastazu – 10 Nisan 2019 - Juan 
O. Tamayo, "Memo: Nixon, Brazil Dictator Discussed Bid to Overthrow 
Castro, Allende", The Miami Herald, August 18, 2009.    
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cumhurbaşkanı ilan etti… Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron, Guadio’yu Venezuela’nın yeni 

cumhurbaşkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron, cumhurbaşkanı olmadan önce 

Rothschild ailesine ait bankada üst düzey bir konumda 

çalışmaktaydı. 

   Anlaşılan o ki, Güney Amerika kıtasındaki 

Tapınakçılarla ABD arasındaki iş birliği aynı grubun farklı 

kişileri ile günümüzde de devam ediyor…  

 

 

Yıl 1865 – KU KLUX KLAN TARİKATI KURULDU 
 
   Ku Klux Klan, 1865’te ABD’de kurulan siyahî karşıtı, 
beyaz üstünlükçüsü, ırkçı bir gizli örgüttür. Sadece 
siyahîlere değil göçmenlere de karşıdırlar. 
Kurucuları; “Büyük Büyücü” olarak bilinen Nathan 
Bedford Forrest, Yüzbaşı John C. Lester, Binbaşı James R. 
Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed ve 
Frank O. McCord'dır.   

 
Ku Klux Klan – Chicago'daki mitingi – 1920 

 
   Örgüte katılanlar arasında ABD’de  iç savaş öncesi 
kurulmuş olan "Knights of the Golden Circle" (Altın 
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Çember Şövalyeleri) adlı gizli cemiyetin üyelerinin 
çokluğu dikkat çeker.⁸⁹ 
   Ku Klux Klan örgütü, Amerikan iç savaşı sonrasında 
siyahîlerin kazanmaya başladığı haklara, özgürlüklere ve 
siyah-beyaz eşitliğine karşı çıkmıştır. Amaçlarına 
ulaşmak için şiddet ve teröre başvurmaktan çekinmezler. 
Örgüt iki defa dağılmasına rağmen 1950 ve 1960'larda 
tekrar canlanmıştır. Günümüzde bazı bölgelerde sadece 
yerel çapta propaganda yapmaktadır.⁹⁰ 
   Donald Trump’ın babası Frederick Christ Trump’ta Ku 
Klux Klan üyesidir. Frederick C. Trump, 1927 yılındaki 
“Anma Günü”nde, Protestan Amerikan vatandaşlarını 
protesto etmek için Ku Klux Klan kıyafetleriyle yürüyüşe 
katıldı.⁹¹ ve yürüyüşten ayrılmayı reddetme suçundan 
tutuklandı.⁹² 
   Eylül 2015'te ABD başkanlığı için aday olan Donald 
Trump’a bu konu sorulduğunda, babasının bu olayını ve 
tutuklandığını reddetti. Trump, seçim kampanyasında 
ırkçı söylemleriyle gündeme gelmişti.⁹³ 
 

 
89/  Vikipedi, Özgür Ansiklopedi - 
tr.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan 11 Nisan 2019 
90/  Vikipedi, Özgür Ansiklopedi - 
tr.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan 11 Nisan 2019 
Oxford Dictionary of English 2e, 2003, Oxford University Press, Ku 
Klux Klan maddesi 
91/ Bump, Philip (February 29, 2016). "In 1927, Donald Trump's Father 
Was Arrested After a Klan Riot in Queens". The Fix. The Washington 
Post. Retrieved January 29,2017. 
92/ Jump up to:a b Pearl, Mike (March 10, 2016). "All the Evidence We 
Could Find About Fred Trump's Alleged Involvement with the KKK". Vice. 
The Vice Guide to the 2016 Election. Retrieved January 29, 2017. 
93/ Horowitz, Jason (September 22, 2015). "First Draft: In Interview, 
Donald Trump Denies Report of Father's Arrest in 1927". The New York 
Times. Retrieved January 29, 2017.     
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Yıl 1871 – ALBERT PİKE’TAN MAZZİNİ’YE MEKTUP 
 
   Albert Pike, 1850'li yıllarda Mason teşkilatına 
katılmıştı. Teşkilat içerisinde büyük fayda ve üstün 
beceriler göstermiş olacak ki, bundan tam 9 sene sonra 
1859 yılında Mason Üstadı oldu. 1871’de Masonluk 
hakkında yazdığı “Morals and Dogma” adlı kitap, en ünlü 
eseridir. Independent Order of Odd Fellows (Bağımsız 
Tuhaf Arkadaşlar Örgütü) üyesi olduğu bilinmektedir. Ku 
Klux Klan üyesi olduğu da iddia edildi fakat somut olarak 
kanıtlanamadı.  
   İlluminati ve Mason teşkilatı üyesi olan Albert Pike’ın 
“Yeni Dünya Düzeni”ni kurgulayan üst düzey kişilerden 
biri olduğu söylenmektedir. Albert Pike’ın 1871'de 
yazmış olduğu iddia edilen gizemli bir mektup, dünya 
savaşları hakkında çok ilginç bilgiler içermektedir. Albert 
Pike'ın, kendisi gibi bir başka Mason üstadı olan 
Giuseppe Mazzini'ye yazdığı iddia edilen mektup, 1950'li 
yıllarda William Guy Carr adlı eski bir İngiliz istihbarat 
subayı tarafından British Museum'da bulunmuştur. 
William Guy Carr bu mektubu “Quoted in Satan: Prince of 
This World” adlı eserinde yayınlamıştır. Albert Pike'ın 
yazdığı iddia edilen mektuptaki bilgiler gerçekten insanı 
hayrete düşürmektedir.⁹⁴ 
   William Guy Carr’ın kitabındaki anlatımına göre; Pike 
mektupta aynen şu satırları yazmıştır;  
   İlluminati'nin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya 
savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple Rusya'da Çarlığı zayıflatıp, 
ateizmi ve  komünizmi  hâkim kılmalıyız. Ajanlarımız 
vasıtasıyla  Britanya ve Alman İmparatorlukları arasında 
gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Ve I. 
Dünya Savaşı sonrası, komünist  
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düzeni iyice inşa etmeliyiz ki, tüm hükümetleri yıkabilelim 
ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. 
   Ardından II. Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız ve bunu 
gerçekleştirmemiz için; faşistler ve Siyonistler arasında 
savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız. 
İsimleri Nazi olacak olan faşistleri, savaş sonunda yok 
etmeli ve savaş sonrası Filistin'de İsrail Devleti’ni 
kurmalıyız.  
   İkinci Dünya Savaşı sürecinde uluslararası 
Komünizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce 
ulaştırılmalı. Toplumlara ölçülü bir şekilde “Son Çöküş”ü 
yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için 
gereklidir. 
 
   III. Dünya Savaşı'nı çıkarmamız için; İslam Âlemi’nin 
liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla, 
ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız. 
Ve bu savaş, Müslüman Dünyası ve İsrail Devleti'nin 
birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Ve bu 
hengâme içinde diğer milletleri bu konuda, fiziksel, ahlaki, 
ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye 
zorlamalıyız. Nihilistlerin ve Ateistlerin önlerini açmalıyız 
ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu 
kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak 
ateizm etkisi ortaya çıksın.⁹⁵ 
 
   Albert Pike'ın 1871 yılında yazdığı söylenen mektup 
gerçekten I. ve II. Dünya Savaşlarının yaşandığı şekildedir. 
Fakat William Guy Carr tarafından kütüphanede 
bulunarak kopya edildiği söylenen bu mektubun, 
orijinalinin bulunması şarttır. Aksi durumda Albert  
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Pike’ın söylemiş olduğu iddiaları doğru kabul etmemiz 
mümkün değildir. Ancak; günümüzdeki gelişmeler ve III. 
Dünya Savaşı’na doğru giden dünyamızdaki şekillenmeler 
mektubu doğrular niteliktedir. 
 

  
 

Albert Pike Giuseppe Mazzini William Guy Car 

 

 
 

ABD’de, İskoç Riti’ne bağlı en üst düzey Masonların toplandığı 
“Tapınak Evi”  

 
   Albert Pike, 1891 yılında ABD’de ölmüştür. 1913’ten 
sonra kemikleri mezarından alınarak Washington DC’de 
inşa edilen Tapınak Evi’ne (Temsili Süleyman Mabedine) 
konulmuştur. Albert Pike, Washington DC'de heykeli olan 
tek Konfedere askeri (kölelik taraftarı) görevlisidir.⁹⁶ 
 
 

96/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike - NNDB - Albert Pike – 
14 Nisan 2019    
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Albert Pike’ın üyesi olduğu, 1819'da ABD'nin Baltimore 
şehrinde kurulan “Independent Order of Odd Fellows” 
(Bağımsız Tuhaf Arkadaşlar Kardeşlik Örgütü) logosu ve 
mührü.   

  

 
 

Odd Fellows – Logo Odd Fellows - Mühür 

  

 
Albert Pike – Mason kostümüyle 

Fotoğraf: ABD’li fotoğrafçı Mathew Brady tarafından çekilmiştir. 
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1871 yılında Albert Pike’ın öngörüleri ve 1900’lü 
yıllarda yaşanan tarihi gerçekler: 
 
 Albert Pike’ın öngörüsü:  İlluminati'nin amacına 

ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. 
Bu sebeple Rusya'da Çarlığı zayıflatıp, ateizmi ve 
komünizmi  hâkim kılmalıyız. 
Tarihi gerçek: 1914’te I. Dünya Savaşı çıktı… Rus 
Çarlığı, Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce 
1917’de “Ekim Devrimi”yle yıkıldı ve 1922 yılında 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği  (SSCB) 
kuruldu. Bolşeviklerin kurduğu, ateizme dayanan 
komünist rejim 1991 yılına dek varlığını sürdürdü. 
(Bolşevik; çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelimedir.) 
 

 Albert Pike’ın öngörüsü:  I. Dünya Savaşı sonrası, 
komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki, tüm 
hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri 
zayıflatabilelim. 
Tarihi gerçek: SSCB’deki komünist düzen iyice 
oturdu ve komünizm bütün dünyada taraftarlar 
buldu ve bazı ülkelerde de uygulandı… Ateizm 
yaygınlaştı. 

 
 Albert Pike’ın öngörüsü:    I. Dünya Savaşı’nın 

ardından II. Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız ve bunu 
gerçekleştirmemiz için; faşistler ve Siyonistler arasında 
savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız. 
İsimleri “Nazi” olacak olan faşistleri, savaş sonunda 
yok etmeli ve savaş sonrası Filistin'de İsrail Devleti’ni 
kurmalıyız.  
Tarihi gerçek: 1918’de biten I. Dünya Savaşı’nın 
ardından 1939’da II. Dünya Savaşı çıktı… 1920’de 
Alman Nazi Partisi kuruldu ve 1921’de Adolf Hitler 
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partinin başına getirildi… Faşistler, Siyonistlere 
(Yahudilere) savaş açtı ve onları katletmeye başladı… 
Naziler savaş sonrasında yok edildi… Almanya’dan 
kaçan Yahudiler Filistin’e gönderildi ve 1948’de İsrail 
Devleti kuruldu.  

 
   II. Dünya Savaşı 1945 yılında bitti ve Albert Pike’ın 
1871'de yazdığı mektupta bahsettiği şekilde Nazilerin 
yok edilmesiyle sonuçlandı. Albert Pike’ın mektubunda 
bahsedilmeyen, Almanya’nın ikiye bölünmesi ise (95 yıl 
önce) 1850’de Karl Marx tarafından öngörülmüştü.  
   Karl Marx öngörüsünde; “Demokratlar (ABD, İngiltere 
ve Fransa) Almanya’da doğrudan doğruya federatif bir 
cumhuriyet kurmaya çalışacaktır. Sovyetlerin istediği, tek 
ve bölünmez bir Almanya’nın kurulmasına engel 
olamadıkları takdirde, en azından merkezi hükümeti 
başarısızlığa uğratmak için belediye ve eyaletlere mümkün 
olduğu kadar geniş bir muhtariyet ve yetki verilmesini 
isteyeceklerdir.” demiştir. Karl Marx’ın öngörüleri doğru 
çıkmış ve anlaşma sağlanamadığı için Almanya ikiye 
bölünmüştür.  
   Karl Marx’ın, Albert Pike’ın mektubundan 21 yıl önce 
yaptığı bu açıklamalarından anlıyoruz ki, İlluminati’nin 
yaptığı bu kurgudan Albert Pike gibi onun da haberi var 
ve her ikisi de var olan bir kurguya yorum yapıyorlar. 
 
   Albert Pike’ın ve Karl Marx’ın 1800’lü yıllarda yaptığı 
öngörülerin ve tavsiyelerin yaklaşık 100 yıl sonra gerçeğe 
dönüşmesi nasıl açıklanabilir? Tarihte yaşanan olaylar 
önceden kurgulanmış olabilir mi?  
   Albert Pike, Karl Marx, Lenin ve Adolf Hitler’i yetiştiren 
Baron Sebottendorf gibi kişilerin çoğunun Yahudi olması 
tamamen bir tesadüf mü yoksa bir kurgunun parçaları 
mıydılar?   
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Yahudi kime denir:  
 

   Yahudi ırkı dendiğinde; genellikle bütün İsrailoğulları 
bu isme dâhilmiş gibi algılanır. Bu yanlış bir yaklaşımdır. 
Çünkü İsrailoğulları (Yakup Peygamber’in oğulları) 12 
ayrı kardeşin soyundan oluşur. Bu 12 soydan sadece 
birine (Yahuda’nın soyundan gelenlere) Yahudi denir. 
 

 
 

   Yahudi inancı dendiğinde; bütün Museviler bu inanca 
dâhilmiş gibi algılanır. Oysa Yahudi inancı; Tevrat, Tanah, 
Tora, Talmut, Kabala gibi birçok etkenin karmasından 
oluşur. Musevilikten oldukça farklıdır. Ayrıca; Yahudi 
olunmaz, Yahudi doğulur. Yahudi bir anneden doğmayan 
Yahudi olamaz. Musevi olabilir. 

Hz. Yakup 

EŞLERİ 

Lea (Eş) 

Ruben 

Simon 

Levi 

Yahuda (Judah) 

İssakar 

Zelubun 

Dina (Kız) 

Rahel (Eş) 

Hz. Yusuf 

Benyamin 

Bila 
(Cariye) 

Dan 

Naftali 

Zilpa 
(Cariye) 

Gad 

Aşer 
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   Kitabımızda bahsettiğimiz ve Emperyalist olarak 
nitelendirdiğimiz Yahudiler ise Siyonist Yahudilerdir. 
Yahudilerin tamamı kastedilmemektedir. Siyonizm, 
Yahudilikten de farklı bir inanç şeklidir. Kökeni 
Museviliğe dayanır ama Musevilikle (hatta Yahudilikle 
bile) alakası kalmamıştır. 
   Osmanlı’nın son dönemlerinde Rothschild ailesinin 
parasal desteğiyle Yahudilerin açtığı “Alyans 
Okulları”nda öğretmenlik yapan bazı Hahamlar, “Bu 
okullarda Yahudi (Musevi) değil, Siyonist yetiştiriliyor.” 
diye şikâyette bulunarak Osmanlı mahkemelerine 
başvurmuştur.  
   Alyans Okulları’nın gerçek amacı Musevi ya da Yahudi 
yetiştirmek değil, Tapınakçıların kurduğu uluslararası 
şirketlerde çalışacak (Siyonizm’i benimsemiş) elemanlar 
yetiştirmektir. Bu tür okulların geneli, B'nai B'rith 
(İttifak Evlatları) organizasyonunun kontrolündedir. 
 

 
 
Yıl 1872 – BOHEMİAN CLUB KURULDU 

 
   Bohemian Club (Rönesans 
ruhuyla yaşayanlar kulübü), 
1872'de ABD California’da 
gazetecilerin, sanatçıların ve elit 
kesimin düzenli olarak 
toplanması için kuruldu. Kısa 
süre sonra işadamlarını,  
girişimcileri, askeri komutanları ve üniversite 
başkanlarını daimi üye olarak kabul etmeye başladı. 
Elitlerden oluşan ve faaliyetleri gizli olan kulübün arması 
“Baykuş”tur. İlluminati’nin sembolü olan “Minerva’nın 
baykuşu” ile aynıdır.  
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   ABD’nin birçok başkanı ve başkan yardımcısı 
(genellikle göreve seçilmeden önce) Bohemian Club 
üyesidir. Japonya’ya atom bombasının atılması kararının 
ve Vietnam’a saldırı kararının alındığı yer bu kulüptür. 
 

 
 
   1 doların ön yüzünde bulunan, sağ üst köşeye gizlenmiş 
baykuş, Bohem’i temsil eder.  
Bu baykuş, 1776’da Almanya’da 
kurulan İlluminati’nin ilk 
logosundaki baykuştur.   1 doların 
arka yüzündeki piramidin en 
altında yer alan bölümdeki 
“MDCCLXXVI” (1776) yazısı ise 
İlluminati’nin kuruluş tarihidir.   
 
   Buradaki sembollerin konumlarından ve iki örgüt 
arasındaki bağlantılardan, İlluminati’nin terör ve savaş 
ortamlarının siyasal alt yapısını hazırladığını, Bohemian 
Club’ın ise terör ve savaşı uygulamaya koyacak ABD 
başkanlarının (planın öncesinde) ayarlanması ve finansal 
alt yapının oluşturulması görevini üstlendiğini anlıyoruz.  
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Yıl 1897 – DÜNYA SİYONİST ÖRGÜTÜ KURULDU 
 
   Yahudi milliyetçiliğini tanımlamak için kullanılan 
Siyonizm sözcüğü ilk defa, “Kadimah”ın (Milliyetçi 
Yahudi öğrenci hareketinin) kurucusu olan, Avusturyalı 
Yahudi yayımcı Nathan Birnbaum tarafından, kendi 
çıkarttığı Selbstemanzipation gazetesinde, 1890 yılında 
ortaya çıktı.  
 
  Tapınakçılık Masonluğa dönüştükten 
sonra siyasallaşma süreci başlamıştı. 
Siyasallaşmayla birlikte Yahudi 
devleti kurma fikri de şekillendi ve 
Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne kadar 
uzanan Arz-ı Mev’ud denilen bölgede 
bir Yahudi devletinin kurulmasını 
amaçlayan ideale SİYONİZM dendi.   

 
Theodor Herzl 

 
   Theodor Herzl, 1896’da yazdığı “Yahudilerin Devleti” 
(Der Judenstaat) adlı kitapla Avrupa’daki Yahudileri 
etkilemiş, onları bir araya toplamayı başarmış ve bu 
hareketin öncüsü olmuştur.  
   1897 yılında yapılan ilk Siyonist kongrede (Basel 
Kongresi’nde) en geç 50 yıl içerisinde bir Yahudi devleti 
kuracaklarını dünyaya ilan etmişler ve Siyonizm’in 
varlığını dünyaya kabul ettirmişlerdir. İlginçtir ki iddiaları 
50 yıl sonra gerçek olmuştur. 
   Siyonist kongreyi yönetenler 1099 yılında kurulmuş 
olan Siyon Tarikatı’nın üst düzey yetkilileri idi. Siyonist 
Kongre aşağıdaki kararları aldı. (Kongrede alınan bu 
kararlar, “Siyon Tarikatı” felsefesinin günümüze yansıyan 
temelidir. Günümüzde gerçekleşen birçok olay bu temele 
dayanmaktadır.)  
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1. Yahudiler üstün ırktır. Diğerleri köledir. 
2. Yahudiler dünyanın efendisi olacak. (Küresel pat-

ronlar ve yöneticiler olacak) 

3. Ben-i İsrail (Tanrı’yı yenen Yakup’un oğulları yani 

İsrailoğulları) Filistin’de toplanacak. Büyük İsrail 
Krallığı kurulacak ve emniyeti sağlanacak. 

4. Süleyman Tapınağı yeniden yapılacak ve Mesih’in 
gelmesi beklenecek. 

5. “Tanrı’yı bile yendik” diyeceğiz. Böylece Yahudile-
rin her biri, bir Yakup olmuş olacak. 

 

   Günümüz açısından değerlendirirsek, Basel 
Kongresi’nde 1897 yılında yayınlanan sonuç bildirgesine 
göre 1. ve 2. maddeler tamamlanmıştır. 3. madde de 
tamamlanırsa 4. ve 5. maddelerin gerçekleşmesi kolay 
olacaktır… Peki 3. madde (Devlet kurma) nasıl 
gerçekleşecektir…  
 
Kongredeki bütün katılımcılar da aynı soruyu sormuşlar: 
  

 Katılımcılar sorar; 3. maddeyi nasıl çözeceksiniz? 
Heyet; “ Satın alacağız” cevabını verir. 
 

 Kabul etmezlerse..?  Hanedanı tahttan indiririz. 
 

 İndirdiğimiz Padişahın yerine geçenler de ikna 
olmazsa..? Osmanlıyı yıkarız. 
 

 İsrail’i kurduk diyelim. Etrafımız Müslümanlarla 
çevrili olacak, bizi barındırırlar mı..? 100 sene 
içerisinde İslam’ı yok ederiz. 
 

 Güvenliği nasıl sağlanacak..? Dünyaya jandarma-
lık yapacak bir ordu kurarız.   
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   İtalyan Hahambaşı Emanuel Karasu’ya Osmanlı 
hakkında alınan kararları pratiğe geçirme görevi verilir. 
E. Karasu, Osmanlı’nın dış borç yükünü fırsat olarak 
görür ve Filistin’i satın almayı deneyelim der...  
   Kongreden sonra Emanuel Karasu’nun pratiğini ve 
Tapınakçıların gücünü arkasına alan Theodor Herzl, bir 
yıl sonra Abdülhamit Han’a Filistin topraklarının 
Yahudilere satılmasını teklif etmiş, ancak teklifi sert bir 
şekilde reddedilmiştir. 
 
   Filistin Osmanlı’dan satın alınamayınca, Siyonist 
kongrenin sonraki toplantılarında Osmanlı için 4 karar 
alınmıştır. 
 

1. Padişah tahttan indirilecek. 
2. Osmanlı yıkılacak. 
3. Halifelik kaldırılacak. 
4. 100 sene içerisinde İslam yok edilecek. 

 
 
SİYONİZM NEDİR? 
 
   Siyonizm kelimesinin türetildiği Siyon sözcüğü, Siyon 
Dağı ile bu dağda bulunan Siyon Kalesi'ni belirtmek için 
kullanılır. Kral Davud (Davut Peygamber) döneminde, 
Tevrat'taki birçok ayet İsrailoğulları’ndan Siyon halkı, 
Siyon'un oğulları ya da kızları olarak bahseder.  
   Yahudi inancına göre; İbrahim Peygamber’in torunu 
Yakup, Tanrı’yla (Yehova ile)  güreşe tutuşur ve gün 
ağarıncaya kadar güreşmelerine rağmen yenişemezler. 
Tanrı; "Bırak beni, bak gün ağarıyor" der. Yakup; kendisini 
kutsamadığı sürece bırakmayacağını söyler. Bunun 
üzerine Tanrı, "Senin adın İsrail olsun, Tanrı'yla güreşip 
yendin" der. İsrail, “Tanrı’yı yenen” demektir. 
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   Siyonizm’in amacı; “vaat edilmiş topraklar”da Tanrı 
Krallığı (diğer adıyla Yeni Dünya Düzeni) denen krallığı 
kurarak dünya yönetimini ele geçirmek ve diğer ırkları 
köle yapmaktır. 
   Siyonist inanca göre; Kral Davut (Hz. Davut) soyundan 
gelecek olan Mesih, Romalılar tarafından dünyanın dört 
bir yanına dağıtılan Yahudileri “vaat edilmiş topraklar”da 
(Arz-ı Mevud’da) yeniden toplayacak, Süleyman Mabedi 
tekrar inşa edilecek ve Yahudilerin huzur içinde 
yaşayacakları “Tanrı Krallığı” kurulacaktır.  
 
   Kabala Hahamlarının hesaplamalarına göre kıyametin 
kopması ve Mesih’in gelmesi gecikmiştir. Bunun nedeni 
ise insanların Mesih’in gelmesini yeterince gönülden 
istemedikleri için Mesih’in gücendiği (nazlandığı) 
şeklinde yorumlanmıştır. Bu nedenle “Tanrı’yı kıyamete 
zorlamak” fikri gelişmiş ve bu inanç Siyonist Yahudilerle 
birlikte Hristiyan Evanjelistler tarafından da 
benimsenmiştir.  
   Kıyamet Savaşı (Armageddon) ile “Tanrı’yı kıyamete 
zorlamak” fikrinin kökeni, 1897 yılında Siyonist 
kongrede alınan kararların son maddesinde yer alan; 
“Tanrı’yı bile yendik diyeceğiz. Böylece, Yahudilerin her 
biri, bir Yakup olmuş olacak.” iddiasıdır.  
   Armageddon’un zamanı ve belirtileri Danyal 
Peygamber’in Bâbil Kralı Nebukadnezar’ın rüyasına 
yaptığı yoruma göre tespit edilmektedir.  
   Kitab-ı Mukaddes’te anlatılan hikâyeye göre; rüyadaki 
heykel ve hayvanlarla temsil edilen 7 dünya 
imparatorluğunun (1- Mısır, 2- Asur, 3- Babil, 4- Med-Pers, 5- 

Yunan, 6- Roma, 7- Britanya-ABD) hepsi yıkıldıktan sonra 
yaşanacak olan Armageddon (Kıyamet Savaşı) 
sonrasında “Tanrı Krallığı” kurulacaktır.   Bu rüya yorumu 
Siyonist kurguların şekillenmesinde ilham kaynağıdır. 
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SİYON (DAVUT) YILDIZI SEMBOLÜNÜN KÖKENİ 
 

 
 

   Siyon Yıldızı (İbranice adıyla Davut Kalkanı) 
sembolünün kullanımına dair en eski arkeolojik kanıt 
Lübnan’ın Sidon (Seyda) şehrinde bulunmuş olan MÖ. 
600’lere ait kitabedir.  
   Siyon Yıldızı olduğu iddia edilen bir işaret de 
İtalya/Taranto'daki bir Yahudi mezarlığında ortaya 
çıkarılmıştır. Bu mezar taşının MS. 3. yüzyıla ait olduğu 
düşünülmektedir.⁹⁷ 
 
   1073 yılına ait bir Yahudi el yazmasında Siyon Yıldızı 
yerine Pentagram görülmüştür.⁹⁸ 
   1460'ta Budapeşte'deki Ofen Yahudilerine ait olan 

bayrakta, iki adet Siyon Yıldızı (Hexagram)  ve iki adet 

Pentagram  bulunmaktadır.  
   1648’de Prag Yahudilerine (Prag şehrinin İsveçlilere 
karşı savunmasında yardımcı oldukları için) başka bir 
bayrak daha kullanma hakkı verilmiştir. Bu bayrak 
kırmızı bir zemin üzerinde sarı renkte bir Davut 
Yıldızı’ndan oluşmaktadır.⁹⁹ 
 

 
97/ Israel Ministry of Foreign Affairs / Süleymanın Mührü 07 Ocak 
1999 
98/ Facsimile in M. Friedmann, Seder Eliyahu Rabbah ve-Seder Eliyahu 
Ztṭa, Viyana, 1901 
99/ Israel Ministry of Foreign Affairs / Reuven Kashani-The National 
Flaf -  07 Ocak 1999      
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   Bazı Ortodoks Yahudi gruplar Siyon Yıldızı (Davut 
Kalkanı) sembolünün büyücülük ve doğaüstü olaylarla 
olan ilişkisi nedeniyle Yahudi sembolü olarak 
kullanılmasına karşı çıkmaktadır. Bazı Yahudi grupları 
da bu sembolü Siyonizm’i temsil ettiği gerekçesiyle 
reddederler. 
 

 
   MÖ. 600 yılı öncesinde Davut Yıldızı’nın kullanıldığı 
herhangi bir yere rastlanmamıştır. Kral Davut (Davut 
Peygamber) İsrailoğulları’nın 12 soyunu bir araya 
toplayan kraldır. Bu nedenle sembolik açıdan önemli bir 
toplayıcı liderdir. Anlaşılan odur ki; Davut Yıldızı 
sembolü, onun “toparlayıcılığını temsilen” sonradan 
Siyon İdeali’nin sembolü olarak kullanılmıştır.  
 
   Siyon İdeali’ndeki “Sion” ismine ise ilk 
olarak 1099’da kurulan SİON (Siyon) 
tarikatında rastlıyoruz. Ancak; Sion 
Tarikatı ambleminin Davut Yıldızı’yla 
bir alakası görünmemektedir. Daha çok, 
Floransa’nın şehir armasının iple 
bağlanmış şekline benzer bir ambleme 
sahip olup, “Rönesans ilke ve 
amaçlarına bağlıyız” anlamı yüklenmiş 
gibidir.  

 
Siyon Tarikatı 

Amblemi 

 
İtalya/Floransa 

Arması 

 
   Davut Yıldızı’nın Siyon İdeali ile birleştirilerek Siyon 
Yıldızı adını alması, Yahudi Milliyetçiliği (Siyonizm) 
akımıyla birlikte başlamıştır. Theodor Herzl, 1896’da 
(Siyonist Kongre’den bir yıl önce) yazdığı “Yahudilerin 
Devleti” (Der Judenstaat) adlı kitapta; “Bayrağımız yok ve 
bir tanesine ihtiyacımız var. Birçok erkeğe liderlik etmek 
istiyorsak başlarının üstünde bir sembol oluşturmalıyız.” 
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diyerek kongre için örnek bir sembol ve bayrak çizmiştir. 
Benzer bir sembol de örgütün Alman yetkilisi Max 
Bodenheimer tarafından çizilmiş ve her ikisi de kongrede 
beğeniye sunulmuştur.¹⁰⁰ 
   Sembol ve bayrak şekli, 1897'de yapılan ilk Siyonist 
(Basel) Kongresi’nde seçildikten sonra Siyonist 
topluluğun sembolü olmuştur. ¹⁰¹ 
   Bu kongrede bayrak şekli de belirlenmiş ama henüz bir 
Yahudi devleti olmadığı için o dönemlerde 
kullanılmamıştır.  

 
 

100/"The Project Gutenberg eBook of The Jewish State, by Theodor 
Herzl". Retrieved April 18, 2016. 
101/  Scholem 1949, p. 251:"Then the Zionists came, seeking to 
restore the ancient glories—or more correctly, to change the face of 
their people. When they chose it as a symbol for Zionism at the Basle 
Congress of 1897, the Shield of David was possessed of two virtues 
that met the requirements of men in quest of a symbol: on the one 
hand, its wide diffusion during the previous century—its appearance 
on every new synagogue, on the stationery of many charitable 
organizations, etc.—had made it known to everybody; and on the 
other, it was not explicitly identified with a religious association in the 
consciousness of their contemporaries. 
* / Siyonist Bayrak Çizimleri – Kaynak: Vikipedi, Özgür Ansiklopei - 
en.wikipedia.org/wiki/Star_of_David sayfası – 13 Nisan 2019      
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   1948’de İsrail Devleti kurulduğunda, Basel 
Kongresi’nde kabul edilen sembolün ortasındaki aslan 
çıkarılarak aynı şekliyle İsrail bayrağı olarak 
kullanılmıştır. İsrail’in Devlet Arması ise 7 Kollu 
Şandandır.  
 

 

   
Judah  

(Yahuda - Ben-i 
İsrail) 

Kudüs Belediyesi 
Bayrağı 

Kudüs 
(Yeruşalim) 

Arması 
   

İlk tasarımda yer alan sembol, Yahudilerin 12 soyundan 
biri olan Judah (Hz. Yakup’un oğlu Yahuda) kabilesinin 
sembolüdür. Siyon İdeali’nin liderliğinin Judah soyu 
tarafından yürütülüyor olma ihtimali yüksektir. 
 

 
 
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 grubu; ekonomik olarak ele geçirdiği 
ülkelerde ilk olarak siyaseti kontrol altına almayı 
hedefler. Bunun altyapısına da medyayı ele geçirmekle 
başlar. Medyayı ele geçirmek kolaydır. Çünkü 
sermayedarlar ülkedeki büyük işletmeleri ele 
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geçirmişlerdir ve medyanın tek reklam kaynağı halini 
aldıkları için medya onların emirlerinden çıkamaz hale 
gelmiştir. Dünya medyasının büyük bölümü Yahudilerin 
elindedir.  
 
   Küresel sermaye grubu; sömürü sistemini döndüren bir 
çarktır ve bu çarka bağlı bir sürü dişli vardır. Bu dişlilerin 
arasında ABD Hükümeti, Bilderberg, CFR, AIDAC, NATO, 
BM, AB, IMF, CIA, MOSSAD, Pentagon, Dünya Bankası ve 
daha onlarcasını saymak mümkündür… 
   Küresel sermaye grubunun her dönemde en aktif 
çalıştığı yer ABD olmuştur. Çünkü ABD’yi kuran ve 
şekillendiren ailelerin bir şekilde Tapınakçılarla bağı 
vardır. ABD ekonomisinin kontrolü ve yönetimi halen 
Tapınakçıların elindedir. 
  
 
AMERİKAN EKONOMİSİNİN ŞEKİLLENMESİ 
 
   1800’lü yıllara gelindiğinde ABD’de büyük çapta sanayi 
yatırımları başladı. “Amerika’yı İnşa Eden Adamlar” diye 
adlandırılan grup bu dönemde ortaya çıktı. Vanderbilt, 
Carnegie, J.P. Mogan, Rockefeller, Frick ve Pinkertonlar en 
öne çıkan isimler oldu.  
 

AMERİKA’YI İNŞA EDEN ADAMLAR 

AD İŞ 

Cornelius VANDERBİLT Demir yolu İşletmecisi 
Andrew CARNEGİE Demir & Çelik Sanayi  
John Pierpont MORGAN Banka–Demir Sanayi–Demir yolu İşl. 
John D. ROCKEFELLER Petrol + Rafineri 
Henry Clay FRİCK Kömür madeni + Kok üretimi 
Allan PİNKERTON Silahlı koruma + Dedektiflik bürosu 
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   Cornelius VANDERBİLT: 1825’te gemi taşımacılığı 
yapıyordu. Gemicilik şirketini satıp demir yolu 
taşımacılığına başladı. 1866 yılına gelindiğinde 75 milyon 
$ servete ulaştı. Kendi yaptığı Manhattan Demir yolu 
Köprüsü’nü rakip firmaların geçişine kapatarak diğer 
firmaları iflas ettirdi ve büyük bir kısmını satın aldı.¹⁰² 
 
   John Davison ROCKEFELLER: 1862’de ilk petrol 
rafinerisini (Standard Oil’i) kurdu. Henüz mazot-benzin 
gibi türevler bilinmiyor, sadece aydınlatma lambaları için 
gaz yağı üretiliyordu. Gaz üreten firmalar her üretimde 
farklı kalitede ürün elde ettiği için bazen çok uçucu 
oluyor ve yangın çıkarıyordu. Rockefeller, tahlil 
laboratuvarı kurarak “Standart Ürün Garantisi” verdi ve 
ABD’nin tamamına gaz yağı satmaya başladı. Demir yolu 
işletmecisi Vanderbilt’in kazancının yarısı gaz yağı 
nakliyesindendi ve daha çok kazanmak için nakliye 
fiyatını arttırdı. Rockefeller de rafineriler arasındaki 
borulardan ilham alarak petrolü boru hattıyla taşımaya 
karar verdi. İlk etapta altı bin kilometrelik bir ağ 
oluşturdu. 1872’de demir yolu hisseleri değer 
kaybetmeye başladı. Demir yolu şirketleri batmaya 
başlayınca, boru hattı olmayan rafineriler de batmaya 
başladı. 1877’de Rockefeller batan rafinerileri satın 
alarak tekel oluşturdu ve 200 milyon $ servete ulaştı.  
 
   1903’te “Ford Motor Company”nin petrol yakıtlı araba 
üretmesi,  Rockefeller’i çok daha büyük bir zenginliğe 
taşıdı.¹⁰³ 
 
 
 
102/103/ History Channel – The Men Who Built America – belgesel 
dizisi röportajları    
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   Andrew CARNEGİE: (Bankacı Mellon’ların yakın 
akrabasıdır.) 1847’de Pennsylvania demir yolu şirketinde 
işe girdi ve kısa süre sonra şirketin müdürü oldu. 
İngiltere’den çelik getirterek 1874’te St. Louis 
Köprüsü’nü yaptı. Bu başarısı sayesinde, çalıştığı şirketin 
genel müdürü aracılığıyla 21 milyon $ temin etti ve 
ABD’nin ilk çelik fabrikasını kurdu. Dünyanın ilk 
gökdeleni 1884 yılında Carnegie çeliği ile inşa edildi. 
İnşaatların talebine yetişebilmek için işçileri ağır 
şartlarda çalıştırıyordu ve işçiler isyan etmeye başladı. 
İşçilerin başkaldırısı üzerine, kaba kuvvetle işçi çalıştıran 
kömür madeni sahibi Henry Clay FRİCK’le anlaşmaya 
karar verdi ve onu fabrikaya genel müdür olarak atadı. 
Frick, Carnegie’nin çelik işçilerini zalimce çalıştırarak 
üretim maliyetlerini yarıya düşürdü.¹⁰⁴ 
   1891 yılına gelindiğinde Carnegie 3.5 milyar $ servete 
ulaştı. Rockefeller’in serveti ise 10 milyar $’ı geçmişti. 
Carnegie, Rockefeller’i geçmek istiyordu. Yeni sistemlerle 
çalışan ve seri üretim yapan büyük bir fabrika kurdu. Seri 
üretim iş kazalarının artmasına neden oldu ve ölen işçi 
sayısı artmaya başladı. Fabrikanın yöneticisi olan Frick’in 
itiraz eden işçileri tehdit etmesine tepki gösteren 2.000 
işçi greve gitti. Frick, “Pinkerton Birlikleri”ni çağırdı. 
İşçiler fabrikayı terk etmeyince ateş açtılar. 9 kişi öldü ve 
birçoğu yaralandı. İşçiler aynı şartlarda çalışmaya devam 
etmek zorunda kaldı.¹⁰⁵ 
   Bu olayın ardından, kendilerini “Anarşistler” olarak 
adlandıran bir grup oluştu ve sokaklarda eylemler 
yapmaya başladılar. Bir Anarşist, Frick’e silahlı saldırıda 
bulundu ancak öldüremedi.¹⁰⁶ 
 
 
104/105/106/ History Channel – The Men Who Built America – 
belgesel dizisi röportajları     
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   PİNKERTONLAR, Allan Pinkerton tarafından kurulan, 
silahlı sivillerden oluşan özel bir birliktir. Tren 
soygunlarını önleme ve aranan suçluları bulma 
(dedektiflik) gibi uzmanlıkları vardır. ABD Başkanı 
Abraham Lincoln’e suikast girişimi onların istihbaratı 
sayesinde engellendi ve başkanın özel korumalığını 
üstlenerek ünlendiler. O günün ABD ordusundan daha 
fazla silahlı adama sahiptiler. Parası olan herkes için 
çalışırlar ve gerekirse savaşırlardı. Pinkertolar, ABD gizli 
servisi ve özel kuvvetlerinin alt yapısını oluşturdular. 
Pinkertonların merkez bürolarında topladığı suç 
raporları ve belgeler (veri tabanı) FBI bünyesinde 
tutulmaktadır.¹⁰⁷ 
 
 
   Amerika’yı inşa eden adamların yaptığı devasa işler, 
aklımıza; “Önceleri küçük işlerle uğraşan bu adamların 
ABD’nin bütçesini aşan işleri nasıl yapabildikleri ve 
ABD’nin hazinesinde bile olmayan bu büyük paraların 
nereden geldiği” sorusunu getiriyor… 
 
   JP. MORGAN, “Amerika’yı inşa eden adamlar” arasında 
en gizemli olanıdır. 1890’da ABD’nin en büyük 
bankacısıydı ve ABD hükümetine 100 Milyon $ borç 
verdi. Thomas EDİSON ve Alman Robert BOSCH onun 
yanında çalışmaktaydı. Edison’un ampulü ve hareketli 
film makinesi (Sinema) gibi icatlarının telif haklarını aldı.   
“General Electric” şirketini kurarak Niagara Şelalesi’nde 
elektrik üretti ve ABD’nin tamamına elektrik ve ampul 
sattı.¹⁰⁸ 
 
 
107/108/ History Channel – The Men Who Built America – belgesel 
dizisi röportajları    
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   1896’da, emrivaki yaparak Andrew Carnegie’ye ait olan 
“Carnegie Çelik”i 480 milyon $’a (bugünkü 310 milyar $’a 
denk gelir) satın aldı ve ismini “United States Steel” 
olarak değiştirdi. Carnegie’ye ödenen rakam ABD’nin o 
günkü toplam bütçesinden daha fazla idi.¹⁰⁹ 
 
    Morgan, rekabet eden şirketlere “Aranızda anlaşın 
daha karlı çıkın” önerisi getirdi. Halk arasında 
“Morganizasyon” olarak adlandırılan bu sistem, işçi 
sınıfını perişan etti. Halk fakirleştikçe onlar zenginleşti ve 
tekelleşti. ABD halkı “Tekel (Tröst) Kanunu”nu çıkarması 
için hükümete baskı yapmaya başladı. Theodore 
Roosevelt, başkan seçilirse kanunu çıkaracağını 
söylüyordu. ¹¹⁰ 
 
 
109/110/ History Channel – The Men Who Built America – belgesel 
dizisi röportajları – Röportaj Yapılan isimler: 
- Mark CUBAN – Owner, Dallas Mavericks 
- H. W. BRANDS – Historian 
- Donny DEUTSCH – Advertising Mogul 
- T. J. STILES – Vanderbild Biograoher 
- Alan GREENSPAN – Former Chairman, Federal Reserve 
- Steve CASE – Co-Founder, AOL 
- Sumner REDSTONE – Majority Owner, Viacom & CBS 
- John D. ROCKEFELLER IV. – U.S. Senator 
- Jack WELCH – Former CEO, Generak Electric 
- Jim CRAMER – Former Hedge Fund Manager 
- Carly FIORINA – Former CEO, Hewlett-Packard 
- Donald TRUMP – Real Estate Mogul 
- Steve WYNN – Resort & Casino Developer 
- Maury KLEIN – Business Historian 
- Jill JONNES – Historian 
- Charles SCHWAB – Investment Banking Mogul 
- David NASAW – Carnegie Biographer 
- Steven WATTS – Henry Ford Biographer 
- Richard PARSONS – Former Chairman, CITI Group 
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   Bu gelişme üzerine Amerika’yı kuran adamlar toplandı 
ve ABD başkanını satın almaya karar verdi. Yeni bir düzen 
kurmuşlardı. Bundan sonra birçok işi beraber 
yapacaklardı. J.P. Morgan, “Herkesin bir fiyatı vardır. 
Düzen, sadece bu fiyatın ne olduğunu öğrenir.” 
diyordu. 
   Amerika’yı kuran adamlar milyon dolarlar harcayarak 
Theodore Roosevelt’in başkan olmasını engelledi. 
Roosevelt başkan yardımcısı olabildi. 1901’de anarşistler 
suikast düzenleyerek ABD başkanını öldürdü. Theodore 
Roosevelt ABD başkanlığına atandı. 1902’de Tröst 
Kanunu’nu çıkarttı ve Standart Oil gibi tröstleri dağıttı. 
Ancak kanun işe yaramadı. Tröstler bölünmüş gibi 
görünerek, önce farklı isimlerde şirketlere, sonra da 
vakıflara dönüşerek tamamen vergiden muaf hale 
geldiler. 
 
   Amerika’yı inşa eden adamların ileride beraber 
kuracakları Federal Rezerv Bank (FED), Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) gibi kurumlar, 
J.P. Morgan’ın “Aranızda anlaşın daha karlı çıkın”  
tavsiyesinin sonraki dönemlerde de uygulandığını 
göstermektedir… 
 
   Konuda bahsi geçen kişileri ve aralarında geçen 
ilişkileri dikkatle incelediğimizde; ABD’nin en zengini 
olabilmek için birbirleriyle yarış içerisinde olduklarını 
görüyoruz… Diğerlerine göre merhametli bir yapıya 
sahip olan Andrew Carnegie, işçilerle başa çıkamayınca 
H. Clay Frick’i çağırmak zorunda kalıyor. Sonuçta çelik 
sektörünün devi haline gelmişken, sanki cezalandırılır 
gibi 480 milyon $’a şirketi elinden alınıyor. J.P. MORGAN, 
Amerika’da doğup büyümesine rağmen ABD’nin toplam 
bütçesinden daha fazla bir parayı (480 milyon $) nereden 
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bulup Carnegie Çelik’i alabiliyor… J.P Morgan diğerleriyle 
yarışmayıp hakemlik ve aracılık yapar gibi bir konumda 
duruyor. J.P Morgan’ın bu konumu, Amerikan 
ekonomisine yatırım yapan daha üst bir grubun ABD’deki 
temsilcisi olduğu izlenimini uyandırıyor.    
   Kimseden yardım almadan bütün sorunlarını tek başına 
çözen ve zekice hamleler yaparak 900 milyon $ birikimle 
en zengin kişi olmayı başaran (eğer aralarında bir yarış 
varsa bu yarışı kazanan) tek kişi John D. Rockefeller 
oluyor… 
 
   Bu yarışın nedeni kişisel hırslar mıydı yoksa ABD’yi ve 
CFR’yi yönetecek kişiyi belirleyecek olan bir mücadele 
miydi bilemiyoruz. Yarışın amacı ne olursa olsun sonuç 
olarak John Davison Rockefeller’in torunu David 
Rockefeller “Dış İlişkiler Konseyi”nin (CFR’nin) başkanı 
olmuştur. 
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Yıl 1913 – FEDERAL RESERVE BANK KURULDU 
 

   Federal Reserve Bank (FED), 
ABD’nin Federal Rezerv 
Sistemi’nin merkezî bankasıdır.  
   ABD merkez bankası rolünü 
oynayan FED, aslında uluslararası 
bankerlerin kurduğu özel bir 
bankadır. Tepki çekmemek için 
devlet bankasıymış gibi gösterilir.  

 

   Federal Reserve Sistemi; Dolar ($) basımı ve dağıtımı 
yetkisini elinde bulundurur ve trilyonlarca doları içeren 
çeşitli finansal işlemleri yürütür. FED, hazine bonosu ve 
senetler gibi ABD’ye ait tahvilleri de basmakta ve 
satmaktadır. 
   Dolar ve diğer kâğıt paralar kanunen bankanın 
rezervindeki altın miktarı kadar basılabilir. Yani kâğıt 
paranın karşılığı altındır ve istendiği zaman ederi kadar 
altınla değiştirilir. Bu özellik kâğıt paraların güvenilir bir 
para birimi olmasını ve dünya çapında tercih edilmesini 
sağlamıştır. Ancak 1900’lü yılların sonuna doğru bu ibare 
FED tarafından sessizce kanundan kaldırılmış ve dolar 
boyalı bir kâğıt parçasına dönüşmüştür. 
 
ABD MERKEZ BANKACILIĞINDA TARİHİ SÜREÇ 
 

   Ulusal bir para birimindeki ilk deneme, Amerikan 
Bağımsızlık Savaşı sırasında yapıldı. 1775 yılında Kıta 
Kongresi ve devletler, senet benzeri para olarak 
nitelendirilebilecek kâğıt para (değerli kâğıt) vermeye 
başladı… George Washington 1791'de ABD’nin Birinci 
Bankası'nı “ABD Merkez Bankası” olarak çalışması için 
onayladı. ABD’nin birinci bankası, ABD Başkanı James 
Madison döneminde sona erdi. Çünkü Kongre, banka 
tüzüğünü yenilemeyi reddetti.  
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ABD’nin İkinci Bankası 1816 yılında, Kiralama 
(Chartering) sistemiyle kuruldu ve kiralama geçerliliği 
sona erdiğinde (yirmi yıl sonra) ABD'nin merkez bankası 
olma yetkisini kaybetti.  
   Her iki banka da İngiltere bankerlerine dayanıyordu. 
Sonuçta 1913'te ABD’nin Üçüncü Bankası olarak 
bilinen Federal Reserve Bank (FED) adındaki banka 
kuruldu ve halen varlığını sürdürmektedir. 
 
SÜREÇ İÇERİSİNDE YAŞANAN İLGİNÇ GELİŞMELER 
 
   Merkez bankacılığı özelliğine sahip ilk ABD kuruluşu, 
Kongre tarafından kiralanan ve 25 Şubat 1791'de Başkan 
George Washington tarafından kanunen imzalanan 
“Birleşik Devletler Bankası”ydı. Bu anlaşma çok güçlü 
muhalefete rağmen yapıldı. Şartname süresi yirmi yıldı 
ve Kongre'nin yenilemeyi reddetmesi üzerine 1811'de 
ABD’nin 4. Başkanı James Madison döneminde sona erdi.  
   1908 yılında “Ulusal Para Komisyonu” kuruldu. Ulusal 
Para Komisyonu, Kongre tarafından tekrar tekrar 
reddedilen önerilerle geri döndü. Senatör Aldrich ve 
ülkenin önde gelen finans ve sanayi gruplarının 
temsilcileri (Amerikayı İnşa Eden Adamlar) tarafından 
Jekyll Island'da yapılan gizli bir toplantı sırasında Federal 
Reserve Bank'ın temeli oluşturuldu.    
   Senatör Nelson W. Aldrich, Ulusal Para Komisyonu’nun 
başkanı ve Cumhuriyetçilerin lideri idi. Aldrich, “Merkez 
Bankacılık Sistemi”ni tasarlamak için beş tanınmış New 
York bankacılık topluluğuyla 1910 yılının Kasım ayında 
bir araya geldi. On günlük görüşmeden sonra Aldrich 
Planı olarak anılacak olan tasarıyı senatoya sundu. 
Aldrich'in tasarısı Demokratlar tarafından tepki gördü. 
Demokratlar ve diğer eleştirmenler Senatör Aldrich'i; 
Robert Winthrop, J.P. Morgan ve kendi damadı olan 
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Bankacı John Davison Rockefeller gibi zengin 
bankacılarla yakın bağlar kurmakla suçladılar. Oylama 
sonrasında Federal Reserve Bank (FED), Cumhuriyetçi 
çoğunluğun onaylaması ile kabul edildi. ABD’nin 28. 
Başkanı İskoç kökenli Thomas Woodrow Wilson, o günün 
ilerleyen saatlerinde tasarıyı imzaladı. Dolar artık perde 
arkasındaki J.P. Morgan’ın, Rockefeller ailesinin ve yakın 
ortaklarının kontrolüne girmişti. 
 

   Dolar basılıp piyasaya dağıtıldığında, banknotların 
üzerindeki Benjamin Franklin’in çizdiği Siyonist 
semboller “Federal Reserve Bank”ın geçmişindeki ve 
geleceğindeki hikâyeyi gözler önüne seriyordu. İngilizce 
konuşan bir ülkenin parasındaki sloganlar neden Latince 
yazılmıştır o da ayrı bir soru işaretidir… 
 
 

1960’lı yıllara gelindiğinde, “Devletin parasını siviller 
basamaz.” diyerek FED’i sivillerin elinden alıp 
devletleştirmeye çalışan tek ABD başkanı,  John F. Kennedy 
oldu. Bu çıkışı onun suikasta uğrayıp ölmesiyle sonuçlandı.  
 

 
DÜNYADAKİ MERKEZ BANKALARININ DURUMU 
HAKKINDA YAYINLANAN BAZI GÖRÜŞLER 
 
 Avrupa bankaları zannedildiğinin aksine devletlerin 

merkez bankası değil, devletler tarafından 
uluslararası bankerlerle ortaklaşa kurulan özel 
kuruluşlardır.  

 Küresel sermayedarların hizmetkârlarından biri olan 
İngiltere Midland Bankası'nın Genel Başkanı Reginald 
McKenna şöyle söylemektedir; "Paraları ve kredileri 
çıkaranlar ve dağıtanlar, hükümetlerin tedbirlerini 
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yönlendirmekte ve halkların kaderlerini ellerinde 
tutmaktalar." ¹¹¹ 

 London Financial Times tarafından 26.09.1912 
tarihinde son derece dikkat çekici bir görüş 
yayınlandı; "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 karar sahipleri olduğuna inanmamak 
gerekir. Aslında kendilerini bu konuma getirenler, 
hâkim 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..."  

 

DOLAR NASIL DÜNYA PARASI OLDU 
 
   Ortadoğu’nun petrol rezervlerini kullanan Rockefeller 
ailesi ve ABD Hükümeti, Araplarla anlaşma yaparak 
“Petrol sadece ABD dolarıyla alınıp satılabilir.” şartını 
getirdiler. O anlaşmadan sonra ABD doları dünya çapında 
geçerli tek para birimi oldu. Bu anlaşmanın ardından 
paraya ihtiyacı olan devletleri dolar üzerinden 
borçlandırabilmek için IMF kuruldu. 
 
 
111/ Quingley, Tragedy and Hope. S. 326-327    
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   Dolar, kanunen FED’in rezervindeki altın miktarı kadar 
basılmakta idi. Bu özellik doların dünya çapında tercih 
edilmesini sağladı. Ancak 1900’lü yılların sonuna doğru 
bu kanun sessizce kaldırıldı ve dolar artık boyalı bir kâğıt 
parçası haline dönüştü.     Bundan sonraki süreçte 
doların neye göre basıldığı, hatta ne kadar basıldığı 
kontrolden çıkmaya başlamıştır. Kredi kartlarının 
kullanımıyla birlikte piyasada dönen para miktarının 
kontrolü ve takibi tamamen zorlaşmıştır. 
 
     Ekonomist Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu’nun 
araştırmalarına göre; dünyadaki reel (karşılığı olan) 
paranın 80 trilyon $, piyasadaki harcamalarınsa 800 
trilyon $ olduğu söylenmektedir. Bu durumda dünya 
küresel patronlara 720 trilyon $ borçludur. 
 
   Doların kimlerin kontrolünde olduğu, 1 doların 
üzerindeki sembollerden anlaşılmaktadır. Siyonist ve 
Masonik semboller bol miktarda mevcuttur. Sembolleri 
çizen Benjamin Franklin’dir. 100 doların ön yüzünde de 
Benjamin Franklin’in resmi vardır. 
 

 
 
   1 doların arka yüzündeki Masonik semboller 
günümüzde yeteri kadar açıklandığı için detaya 
girmeyeceğiz. 
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   100 doların ön tarafı ışığa tutulduğunda arka yüzündeki 
ABD’nin bağımsızlığının ilan edildiği binanın saat 
kulesindeki saatin Benjamin Franklin’in sol göz bebeğine 
denk geldiği görülür. Akreple yelkovan 2 ve 4’ü yani 24’ü 
göstermektedir. Benjamin Franklin, Fransa 24. Şövalye 
Locası’nın 24. üyesidir. 24. derecedeki Mason üyeleri “Sır 
Sandığı Prensi” rütbesindedir. 
   Ayrıca; Benjamin Franklin’in, 1720’de Charles 
Edward’ın kurduğu, şeytani ritüeller ve sapkın 
eğlencelerle ünlenmiş “Cehennem Ateşi Kulübü”nün 
ziyaretçilerinden biri olduğu bilinmektedir.  
   Cehennem Ateşi Kulübü’nde yapılan şeytani ritüeller ve 
sapkın eğlencelerin benzer örneğini çekimleri Rothschild 
ailesinin evinde yapılan “Gözleri Tamamen Kapalı” (Eyes 
Wide Shut) filminde izleyebilirsiniz.   
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FEDERAL RESERVE BANK (FED) NASIL ÇALIŞIR 
 
   FED; ABD hazinesine finansal hizmetler sağlar. Finansal 
holding şirketlerini ve devlete üye bankaları denetler ve 
düzenler. Devlet ya da bireysel banka oluşturmak 
isteyenlerin taleplerini ele alır. Banka dışı faaliyetlere 
katılmak, başka bir banka ile birleşmek veya şube 
kurmak, banka holding şirketleri, mevduat kurumları, 
diğer finansal ve finansal olmayan kuruluşlar ve 
tüketicilerden elde edilen verileri toplar.  
   FED’in ABD’de (Wall Street’teki ana merkez bankası 
dâhil) 5 ayrı bölgede merkez bankaları vardır.  
 
 
Küresel bankaların FED ile ortaklık şekillerini 
aşağıdaki örnekle açıklamaya çalışalım: 
 
   Örneklememizi Federal Rezerv Sistem’in 5 ayrı merkez 
bankasından sadece biri olan Wall Street’teki FED 
Merkez Bankası üzerinden yapacağız.  
 
   Bu örnek,  FED’in sadece bir Merkez Bankası’nın 
örneğidir. Diğer 4 ayrı FED Merkez Bankası’nın bu örneğe 
eklenmesi ile ortaya çıkacak finansal tabloyu ve sistemde 
dönen para miktarını hayalinizde canlandırmanızı rica 
ederiz… 
 
 

   FED’in 5 merkez bankasından biri olan New York/Wall 
Street’te bulunan Merkez Bankası’nın 500 hissedarı 
vardır. Bu 500 hissedardan biri olan “X” Bank, 17 
hissedara sahiptir.  
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   Şimdi de bu 17 hissedardan sadece iki tanesini (X1 ve 
X2 Bankalarını) inceleyelim.  
 

 

X1 
BANK 

1.3 

Trilyon $ 
 

 
 

X2 
BANK 

1.5 

Trilyon $ 

 

Verilen sayısal rakamlar ve 
Banka sıralamaları gerçektir. 
Sadece gerçek isimleri 
verilmemiştir. 

  
   Ayrı bankalar gibi görünen X1 ve X2, aynı kişiye ait olan 
X BANK’ın alt kuruluşlarıdır. Bu alt bankaların da alt 
kuruluşları vardır.  
 
X2 Bank’ın alt kuruluşlarını inceleyelim. 
 

X2 BANK 
 

ABD ayağı 
 

XA BANK 

 

İngiltere ayağı 
 

XB BANK 

 

Almanya ayağı 
 

XC BANK 

 
   Bu alt kuruluşların daha da alt kuruluşları vardır. X2 
Bank’ın Almanya ayağı olan XC BANK’ın alt kuruluşlarını 
inceleyelim. 
 

 

XC BANK 
 

 

XC-1 Bank 
 

 

XC-2 Bank 

 
  Örnekte verilen bankaların en alt kuruluşları olan küçük 
bankalardan sonra, bu küçük bankalar tarafından 
kurulan; ticari, sanayi, teknoloji, lojistik gibi birçok alana 
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yayılmış olan holdingler karşımıza çıkar. Holdingler de alt 
şirketler şeklinde devam eder.  
   Daha önce de belirttiğimiz gibi; Dünyadaki 500.000 
şirket 5.000 uluslararası şirkete bağlıdır ve bu 5.000 
uluslararası şirket sadece 300 kişiye (aileye) aittir. Bu 
300 aile de yukarıdaki örneklerde verilen irili ufaklı 
bankaların sahibi ya da ortaklarıdır… 
 
   FED’in kurulduğu yıllarda büyük bir savaşın sinyalleri 
kendini göstermeye başlamıştı. Savaş maliyetliydi ve bu 
maliyeti karşılamak için bankerlerden kredi alınması 
bilinen bir uygulamaydı. Krallara ve devletlere uzun 
vadeli borç vermek ise tek bir bankerin kaldırabileceği 
bir yük değildi. Küresel bankerlerin ABD’de FED’i 
kurması bu riski en aza indirmişti. FED kurulduktan bir 
yıl sonra I. Dünya Savaşı çıktı.  
 
 
Yıl 1914 – I. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI 
 
   Savaşlar, dünyanın en eski tarihlerinden bu yana hep 
var oldu. Ancak 20. yüzyıla kadar savaşlar “cephe savaşı” 
şeklinde olurdu. Bu tip savaşlar sivillerden uzak 
cephelerde yapılır ve sadece askerler ölürdü. Dünya 
Savaşları bu kuralı bozan ilk savaş türü oldu. Artık siviller 
savaşın ortasındaydı ve çok sayıda masum insan 
acımasızca katledildi. 
 
   1800’lü yıllardaki Avrupa devletlerinin enerji (kömür 
ve petrol) temelli çıkar ilişkileri, 1900’lü yıllara 
gelindiğinde Avrupa’yı iki ayrı güç bloğuna ayırdı. 
İnançlarından uzaklaşmış, kapitalizmi benimsemiş ve 
Darwinizm’in etkisine girmiş devlet adamları ve 
komutanlar, mücadeleler sonunda en üstün ırkın 



214 | Horus’tan İlluminati’ye Yeni Dünya Düzeni 

yaşamaya devam edeceği inancıyla, Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu ve Sırbistan arasında çıkan 
savaşı bahane ederek bir anda tüm dünyayı savaşın içine 
çekti. Savaş uçakları ilk kez kullanıldı. Toplam 13 milyon 
kişi bu savaşta hayatını kaybetti… Savaştan en karlı 
çıkanlar, bankerler ve petrol şirketi sahipleri idi. 
 
   I. Dünya Savaşı’nı fırsata çeviren ve büyük karlar elde 
eden bankerler ve petrol şirketi sahipleri, elde ettikleri 
parasal güçle ABD’nin dış politikasını da yönlendirir hale 
geldiler ve CFR’yi (Dış İlişkiler Konseyi’ni) kurma kararı 
aldılar.  Bu grubun CFR çatısı altında organize olması 
onları (II. Dünya Savaşı’nın bitimine bir yıl kala) IMF’yi 
kurarak savaş mağduru devletlere yüksek faizli borç 
dağıtabilecek seviyeye taşıyacaktı. 
 
 
Yıl 1921 – COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS  
                   (Dış İlişkiler Konseyi) KURULDU 
 
 

   Dış İlişkiler Konseyi (CFR); David 
Rockefeller, Walter Lippmann ve Paul 
Warburg tarafından 1921 yılında 
kurulmuştur. Kurucu Başkanı David 
Rockefeller’dir.  

 

   Birçok politik lideri, fikir adamını ve sanayiciyi, dünyayı 
şekillendirecek yeni kararlar almak için bir araya getiren 
CFR, Yahudilerin dünya politikasını perde arkasından 
uygulamaya çalışır. 
   Yakın bir tarihe kadar varlıklarını inkâr eden ve böyle 
bir oluşumun yasal olmadığını savunan CFR yetkilileri, 
günümüzde devletlere temsilci gönderecek kadar 
varlıklarını ortaya koymaktadırlar. Bu tavır, “Biz artık 



 

Veli Metin Türkoğlu | 215 

devletlerden ve kanunlardan daha güçlüyüz.” demektir.  
CFR’nin finans, silah sanayi, ilaç sanayi, kimya sanayi, 
akademi, teknoloji gibi sektörlerde en etkin konumlarda 
çalışan 3.500 civarında üst düzey üyesi olduğu 
söylenmektedir. CFR yetkililerinin birçokları aynı 
zamanda İlluminati, Kurukafa&Kemikler, Bohemian Club, 
Bilderberg, Trilateral Komisyonu ve benzeri örgütlerin de 
üyesidir. 
   Soros Vakıfları aracılığıyla birçok ülkede Yeni Dünya 
Düzeni’nin kurulmasına hizmet edecek yöneticiler 
yetiştirmeye çalışan Yahudi kökenli George Soros, CFR 
üyelerinin en ünlülerinden biridir.  
   2000’li yıllara gelindiğinde, petrol sahaları paylaşımını 
ABD adına yeniden düzenlemek için tasarlanan BOP 
Projesi ve Arap Baharı’nın perde arkasında George Soros 
ve CFR’nin etkin rol oynadığı görülecektir. 
 
 
CFR HAKKINDA YAZILANLARDAN BAZI ÖRNEKLER 
  
 CFR’nin oluşumuyla ilgili ilk karar, I. Dünya Savaşı 

sonrasında toplanan “Versailles Barış Konferansı”nda 
alınmıştır. CFR, 21 Temmuz 1921 tarihinde New 
York’ta, Yahudi kökenli olan Walter Lippmann önder-
liğinde, Yahudilerin dünya politikasını kendi kontrol-
leri altında tutması amacıyla kurulmuştur.¹¹² 

 CFR; düzenli seminerler, haftalık toplantılar ve ye-
mekler düzenleyerek Yahudi dünyasının ünlü isimle-
rini bir araya getirir. Bu gizli yemeklere konuk olarak 
katılanların başında; İngiltere'den Edward Heath, İs-
rail'den eski Savunma Bakanı Moshe Dayan ve 

 
 
112/ Lectures Françaises, sayı 214, sf.31-34    
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Almanya'dan Sosyal Demokrat Lider Yahudi Willy 
Brandt gelir.¹¹³ 

 CFR’nin bütün maddi giderleri J.P. Morgan & Co, 
Carnegie Vakfı, Rockefeller ailesi ve öteki Wall Street 
bankerleri tarafından karşılanır. CFR, 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 danışmanlı-
ğını ve CFR başkanlığını yapan John Mcloy bu konuyu 
şöyle ifade etmiştir; "Yeni bir isme ihtiyacımız oldu-
ğunda CFR üyelerine bir göz atmamız ve New York'u 
aramamız yeterliydi."¹¹⁴ 

 CFR, son 50 yılın ABD Dışişleri Bakanlarının eğitim ve 
çıkış yeri olmuştur. John Foster Dulles'le başlayan 
tüm Dışişleri Bakanları (sadece biri hariç) CFR üyesi-
dir. Bu bakanlar; Dean Rusk, Cyrus Vance, Edmund 
Muskie, Henry Kissinger, George Shultz ve Alexander 
Haig'tir. 
CFR, II. Dünya Savaşı’nın perde arkasındaydı. II. Dün-
ya Savaşı'nda yüz binlerce insanın ölümüne yol açan 
atom bombası da “Amerikan Siyonist Konseyi” tara-
fından planlanmıştı. Konsey II. Dünya Savaşı sırasında 
118.000 kişinin ölümüne neden olan Atom Bombası-
nın kullanımı konusunda kilit rol oynadı. 1945 yılın-
da bomba hakkında kararları alan komite CFR üyele-
rinden oluşmaktaydı. Ayrıca konsey II. Dünya Savaşı 
sonrası da yönlendirici bir güce sahipti.¹¹⁵ 

 
 

113/ Lectures Françaises, sf.86 
114/ People's almanac, sf.87 
115/ People's Almanac, Sf.86      
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 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.¹¹⁶ 

 CIA, CFR’nin kontrolündedir. CIA'yi kuran ve kırk yıl 
süreyle CFR direktörü olan Allen Dulles, Richard 
Helms, William Colby, George Bush ve Mason V. 
William Casey de dahil olmak üzere bütün CIA baş-
kanları CFR üyesidir.¹¹⁷ 

 CIA'in kilit noktalarında Siyonistler veya Masonlar 
bulunmaktadır. İsrail ve MOSSAD ile sıkı ilişkiler içe-
risinde bulunan CIA, dünyada kargaşa ve ayaklanma-
lar çıkararak Siyonist çıkarlara hizmet etmektedir. 
CIA'in hemen hemen bütün başkanları CFR teşkilatı-
na üyedirler. CIA başkanlarından John Coleman ve W. 
Donovan CFR teşkilatının üyesi olup, kurulmasında 
oldukça etkin bir rol almışlardır.¹¹⁸ 

 
 

CFR ve DÜNYA SİYONİST ÖRGÜTÜ’NÜN LOZAN 
BARIŞ KONFERANSI’NA ETKİLERİ 
 
   1914’te başlayan I. Dünya Savaşı’nın 1918’de bitmesi 
sonrasında, İtilâf Devletleri’nin 1920'de Osmanlı 
Devleti’ne imzalatmaya çalıştığı Sevr Antlaşması, 
Yunanistan dışında hiçbir devlet tarafından imzalanmadı 
ve yürürlüğe girmedi. Türklerin Kurtuluş Savaşı’nı 
kazanması üzerine 1920’deki Sevr Antlaşması yerine 
1923'te Lozan Antlaşması’nın imzalanması gündeme 
geldi ve görüşmeler başladı.  
 

 

116/ Masonluk ve Kapitalizm, sf. 495 - 496 
117/ People's almanac, sf 87 
118/ People's Almanac, sh.87    
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   Lozan Barış Konferansı görüşmeleri (1922–1923); 
İsviçre’nin Lausanne şehrinde 8 ay sürdü ve Türk 
tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle 
çetin geçti. Bu görüşmelerde Sevr Antlaşması’nın şartları 
dayatılmaya devam edildi ancak Türk Heyeti direndi. 
Görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet Paşa 
başkanlığındaki heyette, Türkiye Musevileri Hahambaşısı 
Haim Nahum danışman ve ara bulucu olarak 
bulunmaktaydı.  
 
 

LOZAN BARIŞ KONFERANSI’NIN SAFHALARI 
 

   Lozan Barış Konferansı’nın birinci safhası: 
TBMM’nin Abdülhamit Han’ın haritasını çıkarttığı Musul-
Kerkük petrol sahalarını İngilizlere bırakmak 
istememesi, petrol sahalarının elde tutulması ve 
Arapların İslami bağlılığının devamı için Hilafet 
makamının TBMM’nin ukdesine devredilmek istenmesi 
ve diğer önemli görüş ayrılıklarının çıkması üzerine 4 
Şubat 1923'te görüşmeler kesildi ve savaş ihtimali 
yeniden gündeme geldi. Başkomutan Mareşal Mustafa 
Kemal Paşa ordu komutanlarına savaş hazırlıklarına 
başlamalarını emretti.  
   Sovyetler Birliği, eğer tekrar savaş çıkarsa bu sefer 
Türkiye'nin yanında savaşa gireceğini duyurdu. Haim 
Nahum Efendi öncülüğündeki azınlık temsilcileri de 
Türkiye'yi destekleyerek ara bulucu oldular. Yeni bir 
savaşı ve kendi kamuoyunun tepkisini göze alamayan 
İtilaf Devletleri barış görüşmelerini tekrar başlatmak için 
Türkiye'yi tekrar Lozan'a çağdı. 
 
   Lozan Barış Konferansı’nın ikinci safhası: 23 Nisan 
1923'te taraflar arasında görüşmeler tekrar başladı. 24 
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Temmuz 1923'e kadar devam eden görüşmeler 
sonrasında Lozan Barış Antlaşması imzalandı. 
 
   Haim Nahum, Lozan sürecinde Amerika’da önemli 
görüşmeler yaparak, Yahudi kökenli İngiliz Lord Curzon 
ile olan samimiyetini de kullanarak, İngiltere’nin Lozan’ı 
imzalaması için şu teklifte bulunmuştur; “Siz Türkiye’nin 
mülki tamamiyetini kabul ediniz. Ben onları istediğiniz 
şartları kabullenmeye zorlayacağımı taahhüt ediyorum.” 
   Daha net bir söylemle Haim Nahum; “Siz Lozan’ı 
göstermelik olarak kabul edin, gerisini biz hallederiz. 
Planladığımız süreç sonunda Türkler imzalamadıkları 
Sevr’i bile kabullenmek zorunda kalacaktır.” demiştir.  
   Filistin’i Siyonistlerin alabilmesi için Batılıların vereceği 
destek karşılığında, Türklere Sevr’i kabullendirebilmek 
için Haim Nahum’un hazırladığı plan “Haim Nahum 
Doktrini” olarak bilinir. Bu doktrin üç maddeden oluşur. 
 
1. Türk milleti aç ve işsiz bırakılacak. 
2. Bütün imkânlar kullanılarak İslam dininden uzaklaş-

tırılacak. 
3. Sonrasında Sevr uygulanacak. (günümüzde Sevr’in 

62. ve 64. maddeleri uygulanmaya çalışılmaktadır.) 
 
   Türkiye’ye dayatılmak istenen Sevr Antlaşması’nın 62.–
64. Maddeleri, Kürt Bölgesi ile ilgili kararları içerir. Bu 
maddelere göre; İngiliz, Fransız ve İtalyan 
temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın 
doğusundaki Kürt vilayetlerinde (Kuzey Irak’ta) bir yerel 
yönetim kuracak. Bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler 
Cemiyeti'ne (BM’ye) bağımsızlık için başvurabilecektir.  
Günümüzde bu süreç başlatılmıştır. Sevr Antlaşması’nın 
diğer bir maddesi de Suriye’nin kuzeyinde bir Ermeni 
devleti kurulması ile ilgilidir.   
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   İtilaf Devletleri  (İngiltere, Fransa, Rusya) I. Dünya 
Savaşı sonrasında Sevr Antlaşması’nı kabul ettiremeyip 
Lozan Antlaşması’yla yetindi ama Sevr’i uygulayabilme 
hayalleri devam etti. Lozan görüşmelerinde Sevr’i 
dayatmak demek savaşın yeniden başlaması demekti. 
İtilaf Devletleri’ni oluşturan üçlü ittifaktaki Rusya’da 
yaşanan rejim değişikliği Türkiye’nin işine yaramıştı…  
   I. Dünya Savaşı 1914’te başladığında İngiltere ve Fransa, 
Osmanlı’nın nasıl paylaşılacağı konusunda Rus Çarı ile 
anlaşmıştı. Savaşın sonlarına doğru 25 Ekim 1917’de Rus 
Çarı devrilip Bolşevikler yönetimi ele geçirince üçlü 
ittifakın şartları da değişmiş oldu.  
   Lozan görüşmelerinin bir ara kesilerek tekrar savaşa 
gidilme ihtimali oluştuğunda Rusya’nın, eğer tekrar savaş 
çıkarsa bu sefer Türkiye'nin yanında savaşa gireceğini 
duyurması o günkü karmaşayı Lozan Antlaşması’yla 
sonlandırsa da dünyadaki karmaşayı sonlandırmaya 
yetmedi. Çarlık Rusya’sının devrilmesi Komünist 
SSCB’nin kurulmasıyla sonuçlandı ve dünya Kapitalist 
blok ile Komünist blok arasında seçim yapmak zorunda 
bırakıldı. Dünyada yeni bir denge oluşmaya başladı. 
 
 1931 yılında Japon İmparatorluğu, Çin Halk Cumhu-

riyeti'nin kuzeydoğu bölgesi olan Mançurya’yı işgal 
etti.  

 Nazi Almanya’sı, İtalya ve Japon İmparatorluğu, Sov-
yet komünizmine (SSCB’ye) karşı pakt imzaladı. 

 Almanya’nın Avusturya ile birleşmesi üzerine İngilte-
re ve Fransa, Polonya’nın sınır bütünlüğünün doku-
nulmazlığını ilan etti.  

 1939’da Nazi Almanya’sı Polonya’yı işgal edince İngil-
tere ve Fransa, Almanya’ya savaş ilan etti ve II. Dünya 
Savaşı başlamış oldu.    
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Yıl 1939 – II. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI 
 
   Dönemin büyük güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler 
Birliği, ABD, Çin ve Fransa II. Dünya Savaşı’na “Müttefik 
Devletler” grubu olarak, diğer grup olan Almanya, İtalya 
ve Japonya ise “Mihver Devletler” grubu olarak katıldı. 
   II. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Çin’le savaşı 
Avrupa’yı pek ilgilendirmezken ABD ve İngiltere’nin ilgi 
alanındaydı. Japonya’nın Pearl Harbor’ı bombalaması 
bahane edilerek ABD ve İngiltere, Japon 
İmparatorluğu’na savaş açtı. 
   II. Dünya Savaşı, bir savaştan öte katliam ve soykırım 
saldırısıydı. Karl Marx’ın “Üstün yönetim” ve Darwin’in 
“Üstün Irk” teorisinden etkilenen Hitler ve Stalin savaşı 
kan dökme ayini haline getirdi. 55 milyon insan öldü. 
Savaşın son kan dökme ayini ABD tarafından 
gerçekleştirildi. ABD’nin Japonya’ya attığı atom 
bombalarının ardından savaş 1945 yılında sona erdi. 
 
Almanya’da başlayan atom bombası yapım 
çalışmaları ABD’ye nasıl taşındı: 
 
   Amerikalılar, Nazi Almanya’sının elinde atom 
bombasının olmasından çok korkuyorlardı. Almanya’da 
yaşayan Yahudi asıllı Macar fizikçi Leo Szilard, Hitler’in 
atom bombası yapımını engellemek istiyordu. Ünlü fizikçi 
Albert Einstein ile anlaşarak ABD Savunma Bakanı 
Donald Rumsfeld’e mektup yazdı. Mektup olumlu 
karşılandı ve bilim adamları ABD’ye kaçırıldı. 
   Atom bombasının ABD’de yapılması için “Manhattan 
Projesi” başlatıldı. Bomba, Alman saldırısı tehdidinin 
etkisiyle çok kısa bir sürede hazır hale getirildi. İlginçtir, 
Yahudi asıllı fizikçilerin Almanya’dan kaçarak ABD’de 
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yaptığı atom bombası, Yahudi katliamı yapan Almanya’ya 
değil, zaten teslim olmak üzere olan Japonya’ya atıldı. 6 
Ağustos 1945 sabahı ilk atom bombası Hiroşima’ya, 9 
Ağustos 1945'te de ikincisi Nagazaki'ye atıldı. ABD, atom 
bombasını savaşı kazanmak için mi attı yoksa denemek 
için mi bilinmiyor ama ABD’nin Japonya’ya atom bombası 
atması, büyük bir güç gösterisi ve bütün dünyaya gözdağı 
oldu.  
   II. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölümüne yol 
açan atom bombası, Amerikan Siyonist Lobisi tarafından 
planlanmış ve bombanın kullanımı konusundaki karar 
Bohemian Club’te alınmıştı. 1945 yılında bombanın kul-
lanımı hakkında kararları alan komite CFR üyelerinden 
oluşmaktaydı. Ayrıca konsey II. Dünya Savaşı sonrası da 
yönetici bir güce sahipti.¹¹⁹ 
   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.¹²⁰ 
 
ADOLF HİTLER’İN KARANLIK GEÇMİŞİ ve BARON 
SEBOTTENDORF 
 
   Alman asıllı Baron Rudolf von Sebottendorf, 800 yıldır 
İstanbul-Teşvikiye’de yaşayan Sebottendorf ailesine 
evlatlık olarak verilmişti. Ailenin asaletinden dolayı 
Baron unvanı alan Rudolf, ailenin soyadını da alarak 
1911 yılında Türk vatandaşı oldu.¹²¹ 
   Baron Sebottendorf, büyü ve simyayla uğraşan garip bir 
insandı.¹²² 
 

 

119/ People's Almanac, Sf.86 
120/ Masonluk ve Kapitalizm, sf. 495 – 496 
121/ 122/ Aytunç Altındal–Bilinmeyen Hitler kitabı.     
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   Memphis Mason Locası’na (Mısır Riti’ne) bağlı olan 
Baron Sebottendorf, İstanbul-Teşvikiye’de “Thule 
Örgütü”nü kurdu. Gizli bir teşkilat olan Thule, I. Dünya 
Savaşı sonrasında İstanbul-Teşvikiye’den Almanya’nın 
Münih kentine taşındı ve burada Nazi Partisi (Nasyonal 
Sosyalist Alman İşçi Partisi) haline geldi. Hemen 
ardından da Adolf Hitler partinin başına getirildi.¹²³ 
   Hitler’in çocukluğunda adı ve soyadı babası tarafından 
iki kez değiştirilmiş, üçüncüsünde Adolf Hitler 
olmuştu.¹²⁴ 
   Adolf Hitler, Avusturya vatandaşı idi. Askerlik 
yapmadığı için vatandaşlıktan atıldı. Buradan Almanya’ya 
geçen Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nazi 
Partisi) üyesi oldu ve partide hızla yükseldi. 1921’de 
parti başkanlığına atandı. Partinin güçlenmesiyle beraber 
partinin ve ordunun başına geçen Hitler, Şansölye 
(Hükümet Başkanı) ilan edilecekti ki bir eksiklik fark 
edildi. Hitler vatansızdı.  Uluslararası hukuka göre, 
vatansız biri devlet başkanı olamazdı. Bu engelin 
kaldırılması için dönemin Almanya İçişleri Bakanı ve aynı 
zamanda Thule Örgütü’nün üyelerinden olan Dietrich 
Klagges, Hitler’i Berlin'de bulunan Brunswick 
temsilciliğine devlet memuru olarak atadı ve Hitler 
Alman vatandaşı yapıldı. 1933’te ülkede kurulan yeni 
koalisyon hükümetinin başkanlığına atanmasıyla 
Şansölyeliğe getirilen Hitler, II. Dünya Savaşı’nın en 
büyük aktörü olacaktı.¹²⁵ 
 

   Nazi Partisi Logosu    Thule Örgütü Logosu 

 

 
123/ 124/ 125/ Aytunç Altındal–Bilinmeyen Hitler kitabı.     
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   Baron Sebottendorf gibi Hitler de büyü ve simyayla 
yakından ilgilenmekteydi. Birçok Nazi subayını, 
peygamberlerin ve efsane olmuş tarihi kahramanların 
kullandığı eşyaları toplatmak için dünyanın değişik 
yerlerine gönderdi. Bu eşyaların (Musa Peygamber’in 
asası gibi) bazı güçlere sahip olduğuna inanıyordu… 
   Askeri araştırmalara göre; bir asker en fazla 5 süngü 
savaşından sağ çıkabilir. Hitler 35’i süngü savaşı olmak 
üzere 42 savaşa girmiş ve sağ çıkmıştır. Bu durum Alman 
Gizli Servisi’nin dikkatini çekmiştir.¹²⁶ 
 
   Hitler, Thule Örgütü’nü Nazi Partisi’ne dönüştüren 
Baron Sebottendorf hariç, geçmişini bilen herkesi tek tek 
öldürmüştür. Baron Sebottendorf’un, Hitler’i nasıl 
yetiştirdiklerini anlatan “Hitler Gelmeden Önce” adlı 
kitabını yayınlaması üzerine, kitap hemen yasaklanmış ve 
Baron Sebottendorf hakkında tutuklama kararı çıkmıştır. 
Öldürüleceğini anlayan Baron Sebottendorf, Türk 
vatandaşı olduğu için Türkiye’ye kaçmış ve 1933 – 1945 
yılları arasında Türkiye’de kalarak Thule Örgütü’ne ve 
İngiltere’ye casusluk yapmıştır.¹²⁷ 
 
   Hitler’i yetiştiren ve Almanya’nın lideri haline getiren 
Thule Örgütü’nün Stalin’le de aynı mekânlarda buluşup 
görüştüğü bilinmektedir. Hitler Faşist, Stalin ise 
Komünist olarak yetiştirilmiştir. ¹²⁸ 
   Adolf Hitler, Josef Stalin, Leon Trotsky (Troçki) ve Freud 
1913-1914 yılları arasında Viyana şehir merkezinde, yakın 
mesafelerdeki evlerde yaşamıştır. Freud'un en sevdiği yer 
olan Cafe Landtmann'ın düzenli müşterileri arasında 
Trotsky ve Hitler de vardır. 
 
 
126/ 127/ 128/ Aytunç Altındal – “Bilinmeyen Hitler” kitabı.    
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    Hitler, Stalin, Trotsky, Tito ve Freud’un 1913 yılında 
Avusturya/Viyana’da oturması, evlerinin yürüme 
mesafesinde oluşu ve bu şahısların bazılarının (belki de 
hepsinin) Thule Örgütü ile temasları tarihin garip bir 
tesadüfü olsa gerek…  
 
 
I. ve II. Dünya Savaşları neden Türk kökenli halkların 
yaşadığı coğrafyalarda gerçekleşmiştir? 
 
     Osmanlı’nın son döneminde (Balkan Savaşları 
sırasında) Hitler, Stalin, Trotsky ve Tito’nun Viyana’da 
bulunması ve bu ilginç tesadüfün ardından başlayan I. 
Dünya Savaşı’nın yaşandığı coğrafyalarda tamamen Türk 
kökenli halkların yaşıyor olması da tesadüf müdür?  
   Balkan ülkelerinin, Sovyet Rusya eyaletlerinin, 
Anadolu’nun ve Karadeniz’in üst kısmındaki halkların 
ortak özelliklerinin Türk kökenli olması sadece ilginç bir 
tesadüf denerek geçilebilir mi? 
 
     Polonya, Kırım kökenli Yahudi (Musevi) Türklerin 
çoğunlukta olduğu bir ülke idi. II. Dünya Savaşı’nda 
Hitler’in en çok Yahudi katlettiği yer Polonya’dır. Peki, 
Hitler gerçekten Yahudileri mi yoksa Musevi Türkleri mi 
katletmiştir? ¹²⁹ 
 
   I. ve II. Dünya Savaşları’nın geçtiği coğrafyalarda ölenler 
çoğunlukla Türk kökenli halklardır ve dünya savaşları 
adeta Türkleri yok etmeyi hedeflemiştir.¹³⁰ 
 
 

129/ Veli Metin Türkoğlu - Tarihi Okumanın Farklı Yolları – Motifler ve 
Semboller kitabı – Polonya Armaları - Sayfa 60      
130/ Veli Metin Türkoğlu – Yeni Dünya Düzenine Açılan Kapı – BOP 
Projesi - Sayfa 190     
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     CFR Başkanı Rockefeller’in ortak olduğu Alman silah 
fabrikası Farben’in, Standart Oil Company’nin ve 41. 
ABD Başkanı George Bush’un babası Prescott Bush’un 
da dahil olduğu bankacıların Hitler’e destek verenler 
arasında bulunması ve bu şahısların hepsinin Yahudi 
olması,¹³¹ “Yahudiler Hitler’le anlaşmış ve Hitler Musevi 
Türkleri katletmiştir.” varsayımını desteklemektedir.  
     II. Dünya Savaşı’nın aktörleri arasında yer alan bankacı 
Prescott Bush’un oğlu 41. ABD Başkanı George H. W. 
Bush’un ve torunu 43. ABD Başkanı G. Walker Bush’un 
BOP projesinin aktörleri arasında yer alması da yine 
tarihin ilginç tesadüflerinden biri olsa gerek…  
 
     II. Dünya Savaşı’nda CFR’nin bazı olayları kurguladığı 
bilinen bir gerçektir. Acaba II. Dünya Savaşı’nın 
tamamının kurgu olma ihtimali var mıdır? Var ise o 
zaman I. Dünya Savaşı’nı da bu kurguya dahil etmek 
gerekir. Eğer böyle bir kurgu ihtimali gerçekten varsa o 
zaman Albert Pike’ın mektubu da gerçektir… 
 
II. DÜNYA SAVAŞI'NIN PERDE ARKASINDAKİ CFR ve 
HİTLER’İN YAHUDİ KATLİÂMI  
 
   Avrupa ve Rusya yüzyıllardır Yahudileri içlerinden 
atmak istiyordu. Siyonist-Yahudilerin 1897 yılında 
yaptıkları kongrede, bir Yahudi devleti kuracaklarını 
dünyaya ilan etmeleri Avrupa’nın işine gelmişti. 
Yahudiler İsrail’e gidecek ve herkes onlardan 
kurtulacaktı. Theodor Herzl’in Abdülhamit Han’a yaptığı 
Filistin’i satın alma teklifi reddedilince Theodor Herzl 
İngiltere’ye giderek Başbakan Joseph Chamberlain’le  
 
 
131/ Banu Avar – Konferans ve videolarından derlenmiştir.  
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pazarlığa oturdu. İngilizler Filistin’i Yahudilere kaptırmak 
istemiyordu. Onların teklifi Doğu Afrika’daki Uganda 
bölgesi oldu. Ancak Siyonist Yahudiler bu teklifi şiddetle 
reddetti. Bu arada Ruslar da Yahudileri kovmaktaydı ve 
pazarlıktan haberdar olan Rusya “Filistin’i Yahudilere 
verin, bizlerin değil Osmanlı’nın başına bela olsunlar.” diye 
teklifte bulundu. Sonraki dönemlerde İstanbul’a bir 
banka kuruldu ve Yahudilerin İsrail’e gidişi finanse 
edildi.¹³² 
 
   Nazi katliamından kaçan Yahudi bilim adamları ve 
zengin olan Yahudiler ABD’ye kaçarken sıradan Yahudiler 
ölüm kamplarına gitti. Ölümden kaçabilen Yahudiler ise 
yeni kurulacak olan İsrail Devleti’nin ilk toplu 
yerleşimcileri olacaktı. Kamplarda öldürülen Yahudilerin 
çoğunluğunun Hazar-Kırım kökenli Musevi Türkler 
olduğu sonradan anlaşıldı. 
 
  Hitler’in katliamından kurtulabilmek için Polonya ve 
Romanya’dan kaçan Yahudileri gemilerle Filistin’e 
götüren iki ayrı şirket vardı. Bu gemi şirketlerinden 
birine Musevi Türkler, diğerine ise Yahudiler 
yönlendiriliyordu. Yahudilerin gittiği gemiler Filistin’e 
ulaşırken Musevi Türklerin bindiği gemilerin hepsi battı. 
Batmadan İstanbul’a ulaşabilen sadece Struma gemisi 
olmuştu. İngilizlerin Türkiye hükümetine yaptığı baskı 
nedeniyle Struma gemisi Karadeniz’e geri gönderildi ve 
yolda Ruslar tarafından torpido atılarak batırıldı. Struma 
gemisi Karadeniz’e doğru giderken karşısından gelen 
Yahudi yolcuların bulunduğu geminin yolcuları ise 
İstanbul’a inebilmiş ve tren yolu ile Filistin’e ulaşmıştı.  
 
 
132/ Banu Avar – Konferans ve videolarından derlenmiştir.  
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   CFR’nin banker üyeleri, Hitler Almanya’sında olduğu 
gibi, Rusya’da da hem iş birlikçi hem Antikomünist idi. 
CFR’nin gelecekteki planları “Korkulan güçlü bir düşman” 
olmadan gerçekleşemezdi. CFR’nin kontrolündeki ABD, 
ancak bu “güçlü düşman” sayesinde bütün dünyayı 
“koruyucu kanatları” altına toplayabilirdi.¹³³ 

   Güçlü düşman olarak Komünist Rusya (SSCB) seçildi ve 
II. Dünya Savaşı biter bitmez ABD’nin koruyucu kanatları 
olan BM (Birleşmiş Milletler) 1945 yılında kuruldu.  
 
 
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ÖRGÜTLENMELER 
 
   ABD’yi tamamen kontrol altına alan Tapınakçılar, CFR 
çatısı altında bir araya gelerek bütün dünya devletlerini 
kontrol altına alabilmek için yeni projeler üretmeye 
başlamıştı. İlk projeler arasında II. Dünya Savaşı’nın 
finanse edilmesi, ardından da BM, IMF ve Dünya 
Bankası’nın kurulması vardı.  
 
   II. Dünya Savaşı sürecinde milyonlarca dolar tutarında 
kredi dağıtılmıştı. Savaştan sonra yeniden yapılanma ve 
kalkınma sürecine girecek olan devletler yüklü miktarda 
uzun vadeli kredi talep edecekti. Ancak bu miktardaki 
krediler geri ödenemediği takdirde bankerler iflas 
edebilirdi. Ortak katılım sermayesiyle bir organizasyon 
kurulursa risk ortadan kalkmış olacaktı. Bu nedenle; J.P. 
Morgan’ın “Aranızda anlaşın daha karlı çıkın” modeli 
devreye girdi… BM (Birleşmiş Milletler), IMF 
(Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası 1945 yılında 
(aynı yıl içerisinde) eş zamanlı olarak kuruldu.  
 
 
133/ H. Y. Yeni Masonik Düzen – 8. Baskı s. 372    
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BM   1945 
 

BM’YE BAĞLI ALT KURULUŞLAR 
 

 

 

 
 

IMF 
(1945) 

DÜNYA BANKASI GRUBU 
(1945) 

DÜNYA BANKASI 
(1945) 

 
   Ayrı ayrı kurumlar gibi görünseler de aynı ekibin 
(CFR’nin) tasarladığı tek bir organizasyon olduğu 
ortadadır. Dünya Bankaları Grubu,  IMF ve Dünya 
Bankası, BM’nin alt kuruluşlarıdır ve hepsinin merkezi 
ABD’dedir. 1930’dan 1933’e kadar FED (Federal Reserve 
Bank) başkanı olan Eugene Isaac Meyer’in Dünya Bankası 
Grubu’nun ilk başkanı olması, yine tarihteki ilginç 
tesadüflerden biridir. 
 
 

ABD Deniz İstihbarat Subayı William Cooper’in 
“Apokalips’in Atlıları” kitabındaki anlatımına göre; 
BM’nin bayrağı ilk tasarlandığında “İskoçya Büyük 
Locası ve Evrensel Hür Masonluk” bayrağının aynısı idi. 
Yayınlanan bir makalede bu bayrağın İskoç Mason 
Locası bayrağı ile aynı olduğu açıklanınca BM’nin 
bayrağındaki sembol, dünya haritasıyla değiştirildi.¹³⁴ 
 

 

 
134/ William Cooper – Apokalips’in Atlıları – sayfa 302   
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Yıl 1945 – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ  
                    KURULDU 
 
  Birleşmiş Milletler (BM), 1944 
yılında ABD’nin San Francisco 
şehrinde toplanan Birleşmiş 
Milletler Uluslararası Örgütlenme 
Konferansı sonucunda, aralarında 
Türkiye'nin de bulunduğu 51 ülke 
tarafından 26 Haziran 1945'te  

imzalandı ve 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi. BM’ye üye 
(oy hakkı olmayan ama bütün toplantılara katılabilen) 31 
tane ulus üstü şirket vardır. BM’nin genel merkezi New 
York’tadır. Avrupa’daki merkezi ise Cenevre’de 
bulunmaktadır. BM’nin uluslar üstü karar alabilen en 
önemli organı “Güvenlik Konseyi”dir. 
 
   BM Güvenlik Konseyi; 5 tanesi daimi olmak üzere, 
toplam 51 (şu anda 193) üye ülkeden oluşur. Daimi 
üyeler; Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD’dir. Üye 
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. 
 
   BM Güvenlik Konseyi’nin “Veto Hakkı” haricinde, 
“Uluslararası Adalet Divanı” statüsü de vardır ve bu 
statü BM Antlaşması'nın ayrılmaz bir parçasıdır. 
Dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. 
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   NATO kurulduktan sonra CFR’nin ele geçirmek istediği 
ülkelere asılsız bahaneler üreterek saldırması, ardından 
da BM’nin aldığı kararlarla NATO’nun (Barış Gücü adı 
altında) bu ülkelere kalıcı üsler kurması, CFR ve BM’nin 
arasındaki bağı net olarak kanıtlamaktadır.  
   Kurulan sistem mükemmeldir. BM ve NATO hedef 
ülkeleri çökertir. IMF borçlandırarak köle hükümetler 
oluşturur. Dünya Bankası da çökertilen ülkenin 
vatandaşlarına destek kredisi vererek, Batı’ya dost 
ülkesine düşman bireyler oluşmasını sağlar. 
 
   CFR kontrolündeki BM ve IMF’den 4 yıl sonra ilginç bir 
gelişme daha yaşanmıştır. İsrail Devleti ve İsrail’in 
güvenliğini sağlayacak olan NATO, eş zamanlı olarak 
kurulmuş ve aynı yıl Bilderberg Toplantıları başlamıştır. 
 
 
BM’YE BAĞLI KURULUŞLAR 
 
ULUSLARARASI PARA FONU ( IMF ) 
Uluslararası parasal iş birliğini geliştirmeyi, mali istikrarı 
sağlamayı ve uluslararası ticareti yaygınlaştırmayı amaçlar. 
Merkezi Washington (ABD) 
 

DÜNYA BANKASI  ( ULUSLARARASI 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) 
 

ULUSLARARASI 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)  
 

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI ( IAEA ) 
Atom enerjisinin barışçıl ve güvenli kullanılmasını sağlamaya 
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çalışır. Merkezi Viyana (Avusturya) 
 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ( ILO ) 
Üretici faaliyetleri teşvik etmek, çalışma koşullarını düzeltmek 
ve yaşam düzeyini yükseltmek için çalışmalar yapar. Merkezi 
Cenevre ( İsviçre )   
 

ULUSLARARASI GIDA ve TARIM ÖRGÜTÜ ( FAO ) 
Topraktan, denizden ve ormanlardan elde edilen ürünleri 
çoğaltmayı, bunların pazarlamasını, dağıtımını geliştirmeyi, 
besleyici değerlerini yükseltmeyi amaçlar. Kırsal kesimde 
çalışanlara daha iyi koşullar sağlamak da amaçları arasındadır. 
Merkezi Roma (İtalya) 
 

EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜR ÖRGÜTÜ ( UNESCO ) 
Eğitim, Bilim ve Kültür aracılığıyla uluslararasında iş birliğini 
arttırmaya çalışır. Merkezi Paris (Fransa) 
 

ULUSLARARASI ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) 
Dünyadaki tüm çocukların yaşam haklarını, korunma haklarını 
ve gelişim haklarını korumayı amaçlar. Merkezi New York 
(ABD) 
 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ  ( WHO ) 
İnsanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine 
ulaşmalarını amaçlar. Merkezi Cenevre (İsviçre) 
 

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ ( ICAO ) 
Uluslararası sivil havacılık standartlarını ve kurallarını 
geliştirmeye çalışır. Merkezi Montreal (Kanada) 
 

ULUSLARARASI POSTA BİRLİĞİ ( UPU ) 
Posta hizmetlerini mükemmelleştirmeyi ve bu konuda 
uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçlar. Merkezi Bern 
(İsviçre) 
 

ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ ( ITU ) 
Radyo, telgraf, telefon iletişimini ve uzaydan iletişim 
konularında uluslararası kuralları koyar. Radyo dalga 
uzunluklarının ülkelere göre tahsisini düzenler. Merkezi 
Cenevre (İsviçre) 
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BM TİCARET ve KALKINMA KONFERANSI ( UNCTAD ) 
Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için uluslararası ticarete 
ilişkin ilke ve politikaları belirlemeye ve uluslararası ticaretin 
gelişmesini desteklemeye çalışır. Merkezi Cenevre (İsviçre)     
 

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ ( WMO ) 
Dünyada yürütülen meteoroloji çalışmalarını eş güdümlü hale 
getirmeye ve bunları geliştirmeye çalışır. Merkezi Cenevre 
(İsviçre) 
 

ULUSLARARASI TARIM GELİŞTİRME FONU ( IFAD ) 
Gelişme yolundaki ülkelerde kırsal kesime ve tarıma ilişkin 
projeler için fon oluşturmaya çalışır. Merkezi Roma (İtalya)  
 

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMCO) 
Uluslararası gemiciliğe ilişkin teknik sorunlarda iş birliği ve eş 
güdüm sağlamaya çalışır. Merkezi Londra (İngiltere) 
 

DÜNYA FİKİR ve SANAT ESERLERİ ÖRGÜTÜ ( WIPO ) 
Uluslararası alanda iş birliği sağlayarak endüstri, edebiyat, 
bilim ve sanat yapıtlarını (fikri ürünlerini) koruma altına 
almaya çalışır. Merkezi Cenevre (İsviçre) 
 

GÜMRÜK TARİFELERİ ve TİCARET GENEL ANLAŞMA ÖRGÜTÜ 
( GATT ) 
Uluslararası ticaret kurallarını düzenleyen tek anlaşmadır. 
Ticari uyuşmazlıkların çözüldüğü, serbest ticareti geliştirmek 
üzere görüşmelerin yapıldığı bir forum oluşturur. Merkezi 
Cenevre (İsviçre) 

 
 
   Birleşmiş Milletler daimi üyesi olan 5 ülke (Çin, Fransa, 
Rusya, İngiltere ve ABD) yukarıda adı geçen BM’ye bağlı 
kuruluşlar sayesinde istedikleri ülkeye istedikleri konuda 
müdahale etme şansını elde etmişlerdir.  
 
 
 



234 | Horus’tan İlluminati’ye Yeni Dünya Düzeni 

IMF ( ULUSLARARASI PARA FONU ) 
 
   IMF (International Monetary Fund) 
1944 yılında, ABD dolarının dünya 
çapında tercih haline gelmesi üzerine 
bir garantör kuruluş olarak, “Bretton 
Woods Sistemi” adıyla şekillendi.  

 

 
   Bretton Woods Sistemi; II. Dünya Savaşı sırasında 
Temmuz 1944'te ABD'nin küçük bir kasabası olan 
Bretton Woods'ta toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Para 
ve Finans Konferansı’nda ortaya çıkan iktisadi sistemdir. 
   Bretton Woods uluslararası para idare sistemi, 
dünyanın önde gelen devletleri arasındaki ticari ve 
finansal işlemlerde uyulması gereken kuralları belirler. 
Bu sistem, bağımsız ulus devletlerin kendi aralarında 
ortak bir parasal düzen üzerinde anlaşmaları sonucunda 
(dünya tarihinde ilk kez)  uygulamaya konulmuştur. 
 
   Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu 
anlaşma, Dünya Bankası’nın ve Uluslararası Para 
Fonu'nun (IMF’nin) kurulmasına karar vermiştir. Bu 
kurumlar, 1946'da yeterli sayıda ülke anlaşmayı 
imzalayınca faaliyete geçmiştir. Uluslararası parasal iş 
birliğini geliştirmeyi, mali istikrarı sağlamayı ve 
uluslararası ticareti yaygınlaştırmayı amaçlayan IMF’nin 
merkezi ABD-Washington’dadır. 1947 yılında fiilen 
çalışmaya başlamıştır. 
 
   Bretton Woods Sistemi’nin getirilmesini isteyen 
ABD'nin önerilerini ünlü ekonomist Harry Dexter White 
sunmuştur. John Maynard Keynes ise görüşmede etkin rol 
oynayan İngiliz ekibinin başındadır. Bu konferansta; 
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altına dönüştürülebilen tek para biriminin dolar 
olmasına, diğer para birimlerinin değerlerinin de dolara 
göre ayarlanmasına karar verilmiştir. 
   Tüm para birimlerinin dolara endeksli olması zamanla 
piyasalarda gerilim oluşturmuş ve 1971'de ABD'nin 
doları altına endeksleyen kanun maddesini sessizce iptal 
etmesi üzerine “Bretton Woods Sistemi” ana amacından 
çıkmış ve sömürü sistemine dönüşmüştür.  
 
   II. Dünya Savaşı’ndaki silahlanma harcamaları, ödenen 
tazminatlar ve savaşın şehirlere verdiği tahribat, 
devletlerin bütçesini kötü şekilde sarsmıştı. Savaş 
sırasında ülkelere borç veren küresel bankerler, bu 
devletlerin savaştan sonra da borçlanma yoluna 
gideceklerini biliyorlardı. Ancak, uzun vadeli borç 
vermek riskliydi. Verdiği uzun vadeli borcu geri alamayan 
banker batabilirdi. Bu nedenle parayı ortak bir havuzda 
toplamak ve alacaklarını haciz yoluyla tahsil edebilecek 
uluslar üstü bir kurum oluşturmak gerekiyordu.  Bu 
sayede, borcunu ödeyemeyen devletlerin doğal 
kaynaklarına, limanlarına, vergi gelirlerine el koyabilirler, 
siyasal ve hukuki sistemlerine baskı uygulayarak 
istedikleri kanunların çıkarılmasını sağlayabilirlerdi…  
 
   Tapınakçıların o dönemdeki ihtiyaçlarıyla IMF’nin 
çalışma şekli nasıl da uyuşuyor değil mi..? 
 
   IMF, bugüne kadar hangi ülkeye yardım elini uzattıysa o 
ülkenin ekonomisi tamamen çökmüştür. Bu nedenle 
IMF’ye küresel sermayedarlara hizmet eden “Uluslararası 
Tefecilik ve Tahsilât Merkezi” diyebiliriz. 
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   II. Dünya Savaşı’nın oluşturduğu yıkımı atlatarak henüz 
toparlanmaya başlamış olan ülkeler, 1973 yılında patlak 
veren petrol bunalımı sonucunda bir ekonomik kriz daha 
yaşadı. Birçok ülkenin ödemeler dengesindeki açıkları 
astronomik boyutlara ulaştı. Kriz sonrasında, güçlü 
sermaye sahibi küresel bankerler tarafından finanse 
edilen IMF kesenin ağzını açtı. Nasıl olsa verilen 
yardımlar faizleriyle birlikte fazlasıyla geri alınacaktı. 
Borçlarını ödeyemez hale gelen hükümetler, çok ağır 
koşullar altında IMF tarafından verilen “kalkınma 
reçeteleri”ni (haciz şartlarını) kabullenmek ve 
uygulamak zorunda kalacaktı.  
 
   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 hiçbiri 
iflah olmadı. 
 
 
 
IMF HAKKINDA YAZILANLARDAN BAZI ÖRNEKLER 

 
 1978 yılında Portekiz’de, o zamanki başbakan Mario 

Soares, IMF’nin son derece ağır koşullarına boyun eğ-
mek zorunda kalınca, Fransız ekonomi dergisi 
L’EXPANSION, “Lizbon’daki yeni hükümet IMF” şeklinde 
başlık atmıştır. Lizbon Hükümeti bu şekildeki aşağıla-
malara boyun eğerek ihtiyacı olan 750 milyon dolarlık 
krediye kavuşabilmiştir.¹³⁵ 

 
 
 
135/ Hürriyet 1980 Ansiklopedik Yıllığı sh.125     
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 Kredi alan ülkelere sunulan IMF reçetelerinin o ülke-
nin ekonomisini tamamen çıkmaza soktuğu ve yoksul 
kesimi çok zor şartlarda yaşamaya zorladığı acı bir 
gerçektir. Bunu, 1978 yılında IMF’nin koşullarını bas-
kı ile kabul ettirdiği Güney Amerika ülkesi Peru’da iz-
lemek mümkün. Peru Devlet Başkanı General Morales 
Bermudez, IMF’nin koşullarını kabul ettikten sonra, 
ülke için saptanan ekonomik programa (reçeteye)bir 
buçuk yıl boyunca uymaya çalıştı. IMF’nin destek 
kredisini alabilmek için, devlet kuruluşlarındaki on 
binlerce kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı... IMF ay-
rıca, devlet bütçesindeki açığı azaltmak amacıyla ka-
mu kuruluşlarının özel sektöre devredilmesini de 
şart koşmuştu. Oysa Peru, özel sektörün sorunlarına 
tek başına çözüm bulabilecek bir ülke değildi… Niha-
yet Peru’da IMF’nin isteği üzerine hükümet süt, ek-
mek ve yemeklik yağ üzerindeki devlet desteğini kal-
dırdı ve benzin fiyatlarını %64 arttırıp toplu taşıma 
ücretlerine de zam yaptı. Devlet ve sanayici yıpranır-
ken alt tabaka tamamen sefalete sürüklenmeye baş-
ladı…¹³⁶ 

 
   IMF, Dünya Bankası ve Dünya Bankaları Grubu, CFR’nin 
tasarladığı BM’nin alt kuruluşları olarak görevini yerine 
getirmişti. Birçok ülke, IMF’den aldığı borçları geri öde-
yememenin verdiği mahcubiyet ve attığı imzaların getir-
diği mecburiyet nedeniyle siyasi ve hukuki baskılara tes-
lim olmaya başlamıştı. Artık BM’nin yetkilerini ve alt ku-
ruluşlarının etkilerini kullanarak, Filistin’de bir İsrail 
Devleti kurmanın zamanı gelmişti… 
 
 
 

136/ Hürriyet 1980 Ansiklopedik Yıllığı sh.126     
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YAHUDİ DEVLETİ’NİN KURULUŞ SURECİ 

 
   Yahudi Devleti kurma sürecinde ilk adım, Siyonist 
hareketin başına geçen Theodor Herzl tarafından 
atılmıştı. Herzl, İngiltere gibi güçlü bir devleti arkasına 
alarak gayesine ulaşma çabasındaydı. Bu amaçla II. 
Abdülhamit’le iki kere görüşmüş (İlki 17 Mayıs 1901 
ikincisi 4 Temmuz 1902 de olmak üzere) her ikisinde de 
bir netice alamamıştı… 

   Yaşanan bu süreç içerisinde Siyonistler, devlet oldukları 
takdirde, ilk etapta bir tarım sınıfına ihtiyaçları olduğunu 
fark ettiler, Avrupa Yahudilerinin neredeyse tamamı 
ticaretle uğraşıyordu. Çarlık Rusya'da ise tarımla uğraşan 
Yahudiler mevcuttu. Bu dönemde Rusya'da Yahudilere 
karşı bir dizi katliam yaşanmaktaydı. Katliama maruz 
kalan çiftçi Yahudilere Siyonistler tarafından Rusya’yı 
terk edip Filistin'e yerleşmeleri teklifi yapıldı. 1870 
yılından itibaren çiftçi Yahudiler Filistin toprakları 
üzerinde tarımsal yerleşme merkezleri kurmaya 
başladılar. 1870-1896 yılları arasında Eretz Israel'de 
(Vaat edilmiş topraklar’da) 17 tarım kolonisi kuruldu. Ne 
var ki bu kolonilerdekilerin birçoğu Avrupa'ya göçtü. 
 
   I. Dünya Savaşı sonrasında 1920 yılında Birleşmiş 
Milletler, Filistin üzerindeki İngiliz mandasını tanıdı. Bu 
aşamadan sonra kurulan bir Yahudi bürosu İngiltere 
nezdinde Yahudi toplumunu temsil etmeye başladı. 
Sonraki yıllarda Siyonistler, dünyanın çeşitli yerlerine 
dağılmış bulunan Yahudi topluluklarını devlet 
kurabilmek ve etkili bir nüfus oluşturabilmek için 
Filistin'e göçmeleri konusunda ikna etmeye çalıştılar. 
   II. Dünya Savaşı sırasında, Nazilerin Yahudilere 
soykırım uygulamaya başlamasıyla Filistin’e büyük bir 
Yahudi göçü başladı.  
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Yıl 1948 – YAHUDİ DEVLETİ (İSRAİL) KURULDU 
 
   Birleşmiş Milletler 1947'de Filistin’in (biri Yahudi öteki 
Arap olmak üzere) iki devlet arasında paylaşılmasına 
karar verdi. Kudüs şehrine ise BM denetiminde 
milletlerarası bir bölge statüsü tanındı.  
   Yahudiler bu kararı kabul ederken Araplar reddetti ve 
İsrail-Filistin Savaşı başladı. 14 Mayıs 1948'de BM 
paylaşım planı uyarınca, David Ben-Gurion tarafından 
İsrail Devleti’nin kuruluşu ilan edildi. Başkenti (İsrail 
Meclisi kararına göre) Kudüs'tür. Ancak bu karar 
Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamaktadır. 
 
   1897 yılında, “50 yıl içerisinde 
bir Yahudi devleti kurulacak.” diye 
dünyaya ilan eden ve İsrail’in 
kurulması için Avrupa’ya ve 
ABD’ye baskı yapan zengin ve 
güçlü Siyonist–Yahudiler, tam 50 
yıl sonra (1947’de) Birleşmiş 
Milletler’e İsrail Devleti’nin 
kurulduğunu ilan ettirmiş ve 
1948'de İsrail Devleti’nin 
tanınmasını sağlamıştır.  
   Haritada koyu renkle belirtilen 
yerler, “BM Paylaşım Planı”nda 
belirlenen İsrail Devleti’ne ait 
bölgelerdir. 

 
BM Paylaşım Planı 

(1947) 

 
   İsrail Devleti 1948’de kuruldu ama hiçbir zengin Yahudi 
İsrail’e gelip yerleşmedi. Yerleşmeyecekler de… Onların 
amacı, çıkardıkları fitneyle Ortadoğu’nun değerini 
düşürüp en ucuz maliyetle ele geçirmektir.    
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İSRAİL DEVLETİ’İN KULLANDIĞI SEMBOLLER 

 
   Davut Yıldızı’nın “Siyon Yıldızı” 
adını alması, Siyon İdeali’nin 
siyasallaşması (Siyonizm) ile 
birlikte başlamıştır.   
   Siyon Yıldızı (Davut Kalkanı), 
1897'de toplanan ilk Siyonist 
Kongre’de bayrak sembolü olarak 
belirlenmiş ve bu kongrede alınan 
devlet kurma kararı zaman 
içerisinde gerçekleştirilerek bu 
bayrak (ortadaki Yahuda Aslanı 
kaldırılarak) İsrail Devleti’nin 
bayrağı olmuştur. 
 

 
 

Dünya Siyonist Örgütü 
Bayrağı 

 
 

İsrail Bayrağı 

   Hz. Davut’un kullandığı kalkanda 
bulunduğu söylenen sembol 
hakkında iki farklı görüş vardır. 

Birisi, kalkanda 6 uçlu yıldız ( ) 
olduğu, diğeri ise 7 kollu şamdan 
olduğu yönündedir. Bu nedenle, 

 

İsrail Devlet Arması 

biri bayrakta diğeri devlet armasında kullanmıştır. 
(Şamdan, Hz. Yakup’un ilk eşi Lea’dan olan soyu temsil ediyor da 
olabilir. Yahuda, 7 kardeşin dördüncüsüdür.) 
 

 

   Kudüs'ün Belediye amblemi ise 
Yahuda Aslanı’dır. Bu aslan figürü, 
antik dönemlerde Yahuda (Judah) 
soyunu ve Yahuda Krallığı'nı temsil 
eden aslandır. (İsrail’e göre) 
1950'den beri Kudüs şehrinin 
resmi sembolüdür. 

  
Kudüs (Yeruşalim) 

Belediye Arması 
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   Kudüs Belediye ambleminin arka fonundaki taş duvar 
görseli Ağlama Duvarı’nı, zeytin dalı ise İsa Mesih’in 
ineceğine inanılan Zeytin Dağı’nı tamsil eder. Amblemin 
üst kısmındaki İbranice yazıda yer alan “Yeruşalim” ise 
Kudüs’ün İbranice adıdır. 
 
 

Yıl 1949 – NATO ORGANİZASYONU KURULDU 
 
 
   North Atlantic Treaty Organization 
(NATO); 1949'da 12 ülke tarafından 
imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na 
dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 16 
ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî 
bir ittifaktır. Kuruluş amacı, Komünizm’den 
gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma 
yapmaktır. NATO'nun merkezi Brüksel'de 
bulunmaktadır.  

 

 
   Rusya’nın oluşturmak istediği Komünist Blok tehdidine 
karşı kurulan NATO, üyesi olan ülkelerin dış güvenliğini 
sağlamayı taahhüt eder. Ancak NATO’nun etkinliği 
kendisine bağlı ülkelerin dış güvenliğiyle sınırlı 
kalmamıştır. 1950’li yıllarda İtalya’da başlayarak bütün 
NATO ülkelerinde CIA tarafından yönetilen “Gizli 
Harekât Daireleri” kurmuştur. GLADYO (Kılıç) adıyla 
bilinen bu birimlerin, ülkelerdeki “Devrimci Sol” 
hareketleri önleme adı altında ülkelerin iç işlerine 
müdahale ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu durumun en 
çarpıcı örneği İtalya’daki P2 Mason - Gladyo 
yapılanmasıdır. 
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P2 MASON LOCASI ve GLADYO İŞ BİRLİĞİ 
 

   1981 yılında, İtalya’da araştırma yapan polisler P2 
Mason Locası’nın isim listesini ele geçirdiler. Bu listede 
yüzlerce üst düzey bürokrat, dört büyük şehrin polis 
şefleri, sanayiciler, bankacılar, ünlü bir gazetenin 
editörleri ve televizyon yıldızları yer alıyordu. Listenin en 
başındaki isim ise P2 Mason Locası’nın büyük üstadı 
Licio Gelli idi. Gelli, militan bir faşistti ve Mussolini’nin 
ateşli bir destekçisiydi.  
   Araştırmalar locanın devlet yönetiminde önemli rol 
oynadığını, yolsuzluk, suikast, bombalama gibi birçok 
yasa dışı işe karıştığını, İtalyan mafyasının en güçlü kolu 
olduğunu ve GLADYO ile iş birliği yaptığını ortaya çıkardı.  
   Meclis Araştırma Komisyonu tarafından toplanan 
belgeler P2’nin, silah satışlarından ham petrol fiyatlarına 
kadar hemen her konuda etki oluşturabilen uluslararası 
bir örgüt olduğunu ortaya çıkardı. Bu gelişmelerin 
ardından “Temiz Eller Operasyonu” adı verilen tutuklama 
ve tasfiye hareketi başlatıldı ama bir sonuç alınamadı. 
Masonlar kendilerini gizlemeyi ve aklamayı başardı. 
 
   P2, Masonların devlet içerisinde yapılanmasının 
yalnızca bir örneğidir. Henüz su yüzüne çıkmayan, benzer 
faaliyetlerde bulunan yüzlerce Mason Locası vardır ve 
halen Gladyo ile iş birliği içerisindedirler. 
   NATO, soğuk savaş sonrası bu birimlerin dağıtıldığını 
iddia etse de şu anki durumları hakkında kesin bir bilgi 
yoktur.¹³⁷ 
 
 
137/ Vikipedia, Özgür Ansiklopedi - tr.wikipedia.org/wiki/Gladio 
sayfasından alınmıştır 12 Nisan 2019    
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   Kuruluş maddeleri gereğince NATO’nun Komünist 
Rusya (SSCB) dağıldıktan sonra otomatikman fes olması 
gerekiyordu… Rusya’nın dağıldığını haber alan Batılı 
siyasiler, NATO’nun devamlılığının nasıl sağlanacağını 
düşünmeye başladı… Oysa plan çok önceden hazırdı. Yeni 
düşman Müslümanlar olacaktı. Her zamanki gibi şeytani 
bir ayinle İkiz Kuleler vuruldu ve Ortadoğu’daki 
Müslüman ülkelere saldırı için düğmeye basıldı. 
 
   Aslında NATO, Batı’yı komünist bloğa karşı korumak 
için değil, Siyonist sistemin ve İsrail’in dünya çapında 
korunması için kurulmuştu. Bu askeri kuruluş,  I. Haçlı 
Seferi’nde kurulmuş olan Tapınak Şövalyeleri’nin 
devamıydı.  
   ABD Başkanı George W. Bush 2001 yılında İkiz 
Kuleler’in vurulmasının hemen ardından yaptığı ilk 
konuşmada “Haçlı Seferi başlamıştır.” demişti. 
Başlayacak olan mücadelenin adı “Haçlı Seferi” ise 
şövalyeleri de doğal olarak NATO olacaktır. Hedefin 
Müslümanlar olması ise şaşırtıcı değildir.  
 
   Peki, Haçlı Seferi başlatılan Müslümanlar kimlerdir? 
İlginçtir, Avrupalı herhangi bir insana “Müslüman 
kimdir?” diye sorduğunuz zaman “Türkler” cevabını 
alırsınız… Evet; ABD Başkanı George W. Bush, “Haçlı 
Seferi başlamıştır.” dediğinde, Avrupalı halkın geneli bu 
sözü “Türklere saldıracağız” olarak algılamıştır.  
 
     Belki de Başkan Bush bu sözü Türkleri kastederek 
söylemiştir… Bilemiyoruz. 
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NATO HAKKINDA YAZILANLARDAN BAZI ÖRNEKLER: 
 

 NATO'nun kurulmasına Amerika'da en güçlü Yahudi 
lobilerinden CFR toplantılarında karar verilmiştir.¹³⁸ 

 Kurucuları arasında Bilderberg üyesi Joseph Luns, 
Bilderberg üyesi Yahudi George Marshall, hem CFR 
hem de Bilderberg üyesi Dean Acheson bulunur.¹³⁹ 

 NATO'nun ilk başkomutanlığını Amerika'nın Yahudi 
devlet başkanlarından Dwight D. Eisenhower yapmış-
tır. 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.¹⁴⁰ 

 
   NATO’nun kuruluşunda perde arkasında yine CFR’nin 
gölgesi görünmektedir. CFR için düşmanın kim 
olduğunun hiçbir önemi yoktur. Aslında düşman 
bahanedir. Önemli olan, ülkeleri askeri bir çatı altında 
toplayabilmeyi sağlayacak bir düşmanın olmasıdır, adının 
ne olduğunun hiçbir önemi yoktur.  
   Sonuçta, düşman bahanesiyle NATO adında dünya 
çapında bir ordu kurulmuş ve bu ordu sayesinde de İsrail 
Devleti’nin güvenliği sağlanmıştır… Sıra daha büyük 
hedeflere, Büyük İsrail’in ve Yeni Dünya Düzeni’nin 
kurulmasına gelmiştir. Ancak bu büyük hedeflere 
ulaşabilmek için dünyadaki paranın, ticaretin ve siyasetin 
tamamen ele geçirilmesi ve kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. Bu nedenle çarka yeni dişliler eklenir… 
 
 
138/ Memories, Jean Monnet, S.419 
139/ Jean Monnet, Memoires, sf.49 
140/ 2000'e Doğru Dergisi, s.7    
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Yıl 1954 – BİLDERBERG ORGANİZASYONU KURULDU 
 
   CFR’nin ticari ayağı olan Bilderberg, 1954 Mayıs'ında 
Hollanda'nın Oosterbeek kentindeki Bilderberg Oteli'nde 
toplanan bir grup Yahudi tarafından kuruldu. 
Bilderberg'in kuruluşunda ABD istihbarat örgütlerinin, 
özellikle CIA'in rolü olduğu bilinmektedir. Grubu 
tasarlayıp oluşturan asıl kurucu İsveç Farmasonluğunda 
Üstad-ı Azam statüsündeki Yahudi din adamı Joseph 
Hieronim Retinger'dır. Bu organizasyonun finansmanının 
önemli bir kısmının Amerika'daki Yahudi Rockefeller 
Vakfı ve ünlü İngiliz Yahudi banker Rothschild ailesi 
tarafından karşılandığı bilinmektedir. Bilderberg çok 
uluslu hükümet gibidir. Birçok kaynakta Dünya'nın 
Efendileri şeklinde tanımlanırlar.¹⁴¹ 

   Bilderberg Toplantıları; dünya çapında etkin siyasi 
liderlerin yanı sıra iş dünyası, basın-yayın ve akademi 
çevrelerinin en önde gelen temsilci ve uzmanlarının bir 
araya gelmesiyle, yaklaşık 120–150 kişinin katıldığı, yılda 
bir kez yapılan özel toplantılardır.¹⁴² 
   Bilderberg Grubu’nun geçmişine ilişkin tek bir kaynak 
bulma imkânı yoktur. Başvuru kaynaklarında kurulduğu 
yer, tarih ve toplantılara katılan bazı önemli şahısların 
isminin dışında hiçbir bilgiye ratlanmaz. Kurulduğundan 
bu yana toplantılarının tamamı basından ve 
kamuoyundan gizli yapılmış, burada konuşulanlar 
hakkında hiç kimse bilgi sahibi olamamıştır. Bu 
toplantılara katılanlar burada konuşulanları ne pahasına 
olursa olsun kimseye söylemeyeceklerine yemin ederler. 
Ünlü bir Türk siyaset adamının söylediği "Görevimden 
istifa etmemi isteseler bile burada konuşulanları kimseye 
söylemem." sözü, bu gizliliği ortaya koymaktadır.¹⁴³ 
 

 

141/142/143/ Milli Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.48      
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   Bilderberg; kara para, siyaset, gizli örgütler ve iş 
dünyasının ünlülerini bir araya getirir. Her yıl üç gün 
toplanır. Görüşmelerden sonra yalnızca katılanlara özel 
bir rapor dağıtılır. Bu örgütle ilgili en detaylı bilgi 
kaynağı, 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, Yahudi iş adamları adına devlet adamlarıyla 
pazarlıklar yapmak, önemli iş kollarında uluslararası 
Yahudi firmalarının ulusal firmaları satın alarak 
tekellerine katmalarını sağlamak, anlaşmaya yanaşmayan 
hükümet ya da firmaları yıkmak gibi çok önemli roller 
üstlenmiştir.¹⁴⁴ 
   Siyonizmin en büyük amacı olan Yeni Dünya Düzeni’nin 
basamağı “Ortak Pazar”ı ortaya çıkaran Roma 
Antlaşması da Bilderberg toplantılarında 
kararlaştırılmıştır. ¹⁴⁵ 
   İrlanda'nın Dublin şehrinde çıkan "Newa Nation" isimli 
dergi, Ocak 1964 tarihli sayısında Bilderberg Grubu 
hakkında şu bilgileri vermektedir: Bir Dünya Devleti (Yeni 
Dünya Düzeni) kurmak için Bilderberg teşkilatı, B'nai 
B'rith tarikatı ve diğer gizli Siyonist teşkilatlar ile gayet 
sıkı iş birliği yapmaktadır." ¹⁴⁶ 
 
 
 

144/ Milli Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.49 
145/ Peoble’s Almanac. sf 81 
146/ Newa Nation Ocak 1964 sayısı.     
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   Amerikan eski başkanlarından Yahudi Eisenhower, 
Bilderberg'in kendisi üzerindeki etkisini şu şekilde 
açıklamaktadır: "Bilderberg toplantıları beni oldukça 
aydınlattı, resmi kanalların dışında da (gayriresmi) bakış 
açıları edindim." ¹⁴⁷ 

   Grup, en ünlü ve güçlü isimleri üye olarak seçmektedir. 
Fransa eski Başkanı Mason Valery Giscard d'Estaing, 
Amerika'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 McGeorge 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., DuPont, Standart Oil gibi şirketlerin 
endüstriyel liderlerini ve Fransız finansör Yahudi Baron 
Edmond ve İngiliz Rothschild ile Fiat Başkanı Giovanni 
Agnelli'yi davet etmeyi garanti etmişti. Dünya Bankası 
Genel Direktörü Robert McNamara toplantılara düzenli 
olarak katılmıştır. Toplantılarda mutlaka üst düzey bir 
NATO görevlisi bulunur.¹⁴⁸ 
 
   Bilderberg'in en önemli faaliyeti, "Bilderberg'in çocuğu" 
olarak da bilinen Trilateral Komisyon’u kurmasıdır. 
ABD’li finansör ünlü Yahudi Rockefeller, Kuzey Amerika, 
Avrupa ve Japonya'yı kapsayan özel kişilerden oluşan 
etkili bir ekonomik komisyonun kurulması konusunu ilk 
olarak Bilderberg toplantısında ortaya atmıştır. 
 
 

147/ Peeople's almanac, sf.81 
148/ 26 Nisan 1975, Hürriyet     
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 Yıl 1968 –ROMA KULÜBÜ KURULDU 
 
   Roma Kulübü, kendilerini insanlığın 
geleceği için ortak bilgi paylaşımı 
yapan dünya vatandaşları grubu olarak 
tanımlayan bir düşünce kuruluşudur.  
1603 yılında İtalya’da kurulan Accademia dei Lincei'nin 
farklı bir yüzü olan Roma Kulübü, 1968 yılında ABD’li 
bankacı David Rockefeller, İtalyan sanayici Aurelio 
Peccei ve İskoç bilim insanı Alexander King tarafından 
İtalya’da kurulmuştur. Merkezi,  İsviçre’nin Zürih 
kantonunda bulunan Winterthur şehrindedir.  
   Akademi dünyası, sivil toplum, diplomasi ve sanayi 
alanlarındaki bazı isimler kulübün çalışmalarına iştirak 
etmektedir. Hasan Özbekhan, Erich Jantsch ve Alexander 
Christakis diğer kurucu üyelerdir.¹⁴⁹ 
   Finansal, toplumsal, siyasal ve diğer konularda küresel 
bazda kapsamlı analizler ve tavsiyeler yayımlamaktadır. 
Popüler olan çalışmalarından biri 1972'de Büyümenin 
Sınırları adıyla yayınladıkları kitaptır. Kitap 5 yılda bir 
yeni değerlendirmelerle güncellenmektedir.¹⁵⁰ 
   Diğer bir çalışması da,  Birinci Global Devrim adıyla 
1991 yılında  yayınladıkları kitaptır. Kitaptaki siyasi 
analizlerden biri, Komünizm'in yok olduğu ve artık yeni 
bir rakibin ortaya çıkacağıydı. Kastedilen yeni rakibi 
İslam olarak yorumlayan çevreler vardı.¹⁵¹ 
   Roma Kulübü'nün, dünyayı yönettiği iddia edilen bir 
kısım Küresel Elit topluluğunun akıl merkezi olduğu 
iddiaları vardır. “300'ler Komitesi” kitabının yazarı John 
Coleman bu iddiada bulunanlardan biridir.¹⁵² 
 
 

149/ 150/ 151/ 152/ Vikipedia,ÖzgürAnsiklopedi-
tr.wikipedia.org/wiki/Roma_Kulübü – sayfası, 12 Nisan 2019     
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Yıl 1972 – BUSINESS ROUND TABLE (BRT) KURULDU 
                       İŞ ADAMLARI YUVARLAK MASASI 
 

 
   İş Adamları Yuvarlak Masası; 1972'de, 
Alcoa Corporation Başkanı John D. 
Harper, General Electric Company 
CEO'su Fred Borch ve US Steel CEO'su 
Roger Blough tarafından kurulmuştur.   
   Dünyanın en büyük şirket ve kuruluşları bu 
organizasyona bağlı olarak faaliyet gösterir. Bilderberg’in 
emirleri doğrultusunda hareket eden bu komisyon, 
dünya ekonomisini az bir sayıda uluslararası şirketle 
kontrol eder. Siyonist ve Mason sermayeli şirketlerin 
CEO’larını Amerika’nın dünya ekonomisindeki 
egemenliğini sağlamak için bir araya getiren bu kuruluş 
kurulur kurulmaz Amerika’nın en önde gelen politik güce 
sahip şirketler topluluğu halini almıştır. Kısa süre içinde 
dünyanın en büyük 200 şirketini bünyesinde toplamıştır. 
Amerika’nın tüm iş sahasının sesini oluşturan bu 
Masonik kuruluş, ülkenin ekonomik ve siyasi 
politikalarında önemli bir yere sahiptir. 
 
   Kuruluşun politika komitesi, hükümetin kanun 
çıkarmasında aktif rol alarak kendi istedikleri kararın 
çıkmasını sağlarlar. Dünyanın en güçlü ekonomisi olan 
Amerikan ekonomisinde vergi, enflasyon, enerji 
kullanımı ve işsizlik gibi kilit noktaları kontrol altında 
tutan BRT, dolayısıyla diğer bütün ülkelerin ekonomisini 
de kontrol altında tutmaktadır. Birçok Siyonist şirketin 
desteklediği bu kuruluş, çok güçlü bir lobi konumundadır. 
Bu sayede Amerika’nın siyasi hayatı, özellikle de kongre 
üzerinde çok etkilidir. İsrail’in ve Siyonizm’in çıkarlarını 
ilgilendiren konularda çok hassas davranan kuruluş, 
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aleyhte hiçbir kararın kongreden çıkmasına izin 
vermemiştir.  
   Bu etkinin en çarpıcı örneklerinden birisi, sanayi ve 
ticari alanlarda tekelleşmeyi engelleyen Antitröst 
Yasası’nın susturulması, diğeri de üye şirketlerin 
çıkarlarını koruyup garanti altına almak için “İşçi Kanunu 
Reform Kararnamesi”nin iptal ettirilmesidir. Böylece işçi 
haklarını ve ücretlerini kısıtlayıp, birliğin gücünün daha 
da arttırılması hedeflenmiştir. 1978 yılında ise 
“Tüketiciyi Koruma Kararnamesi”ne saldırıp, bu kanunun 
da kaldırılmasını sağlamışlardır.¹⁵³ 
   Özellikle Yahudi şirketlerini etkileyecek olan bu 
yasaların engellenmesiyle bütün ekonomiyi kontrol altına 
almışlar, fiyat artışlarını ve enflasyonu kontrolleri altında 
tutmalarını engelleyecek hiçbir engel bırakmamışlardır. 
 
   BRT’nin etkileri sadece Amerikan ekonomik ve siyasi 
hayatıyla sınırlı değildir. Dünya siyasetinde de etkili olan 
bu kuruluşun lobi faaliyetleri sayesinde, İsrail'in lehine 
olmayan hiçbir kanun, askeri veya ekonomik yardım 
paketi yürürlülüğe giremez. Bu gerçek, ABD Dışişleri 
Bakanlık İlişkileri'nden sorumlu John G.Rancy'nin 1983 
yılında Liberya Devlet Başkanı Samuel Doe'ya yazdığı 
mektupta açıkça görülmektedir:"Bilindiği gibi, Siyonistler 
Amerikan ticaret yaşamında büyük bir rol oynarlar. 
Onların bu maddi gücü, Siyonist lobisinin siyasi açıdan 
güçlenmesine de neden olmuştur. Eğer İsrail ile yakın iş 
birliğine giderseniz, size plânlanan desteği sağlamak 
büyük ölçüde kolaylaşacaktır."   
 
 
 
 
153/ People's Almanac, sh.84     
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   1970'lerden itibaren başkanlık seçimlerinde CFR ile 
birlikte iş birliği yaparak istediği adayı ABD başkanı 
seçtiren Business Round Table, siyasi alanda da gövde 
gösterisi yapmaktadır. Amerikan seçimlerinde hiçbir 
aday Siyonist lobisinin oylarını kendi saflarına almadan 
seçimi kazanamaz. Bunun farkında olan adaylar, seçim 
kampanyaları boyunca İsrail'in çıkarları doğrultusunda 
vaatlerde bulunurlar. Beyaz Saray'a seçilen başkana 
düşen ise, kendisini seçtiren bu topluluğa karşı verdiği 
sözleri yerine getirmektir.  
 

   Bu Masonik komisyon gücünü daha da arttırıp önünde 
hiçbir engel bırakmamak için, BRT üzerinde büyük bir 
kısıtlama yapan vergi kanununu da kaldırtmıştır. 
Komisyon üyesi Başkan Carter'da bu kanunun 
kaldırılması için ağırlığını kullanmış ve kaldırtmıştır. ¹⁵⁴ 
   Birliğin kısa sürede zenginleşmesinin önemli 
sebeplerinden biri, ülkenin en çok kazanan fakat en az 
vergi ödeyen şirketlerinden oluşmasıdır. Siyonistler 
tarafından kurulan ve Masonik hedeflere hizmet eden 
Federal Reserve'in (FED’in) hesaplarının denetlenmesi 
de yine Business Round Table tarafından engellenmiştir.  
   Bu kuruluş, tüm endüstri ve iş sahasındaki Masonları 
bir araya getirir. Ronald Reagan döneminde Hazine 
Bakanı olan Donald Thomas Regan'da bu kuruluşa üyedir. 
CFR ve Bilderberg'te aktif bir rol alan Walter Lippmann 
bu kuruluşta da önemli bir konuma sahiptir.¹⁵⁵ 
Dünyadaki hemen hemen tüm Siyonist petrol şirketleri; 
Standart Oil, Exxon, Texaco, Atlantic Richfield Oil, Golf Oil 
ve Shell de kuruluşun üyeleri arasında yer almıştır.  
 
 
154/ People’s Almanac, sh.84    
155/Lectures  Françaises,  sayı 214,  sh.31-34    
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   Ağır sanayi alanında U.S.Çelik, Bethlehem Çelik, Boeing 
Co. ve Caterpillar Co. bu birliğe katılmıştır. Üretim 
şirketlerinden Johnson & Johnson, Procter & Gamble 
üretim yönünden kuruluşu desteklemiştir. Citicorp ve 
J.P.Morgan & Co finansman endüstrisi olarak bu birliğe 
katılmıştır. Ayrıca General Foods, General Mills, Coca-
Cola, Pasific, Gas & Electric, AT & T, Campbell Soup Co, 
Kraft Inc, Nabisco Co. gibi şirketlerde üyedirler. En ünlü 
mağaza zincirlerinden Macy's Penney and Sears Reobuck 
and Co., sigorta şirketlerinin en güçlüsü olan 
Metropolitan Life & Prudential bu kuruluşun gelişmesine 
büyük katkıda bulunmuştur. Dünyaca ünlü Yahudi 
şirketlerinden General Motors, Transworld Airlines, Dow 
Chemical, Allied Chemical Corp, DuPont ve Eli Lilly & Co. 
bu kuruluşun faaliyetlerinde büyük rol oynamıştır.¹⁵⁶ 
 
 

Yıl 1951 – AIPAC KURULDU 
 

AMERICAN - ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMİTTE 
(Amerikan – İsrail Kamu İşleri Komitesi) 
 
 
   AIPAC, 1951'de kurulmuştur. Genel 
merkezi ABD – Washington’dadır. 
ABD ile İsrail Devleti ilişkilerini 
düzenleyen AIPAC, ABD-İsrail ticaret 
ilişkilerinin derinleştirilmesinde ve 
ortak askeri programların 
gerçekleştirilmesinde önemli etkiye 
sahiptir. 

 

 

 
 
156/ Milli Gazete – Gizli Dünya Devleti s. 354 -  People's Almanac, 
Sh.84      
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Örneğin; 1986'da ABD Dışişleri Bakanı Shultz'un AIPAC'a 
bizzat yazıyla başvurarak, İsrail'e yollanacak silah türleri 
ve yardım paketleri konusunda görüş istemesi örgütün 
gücünü göstermektedir. 
 
   İsrail'e yapılan yardımlar 1985'ten sonra AIPAC 
sayesinde bedelsiz hale gelmiştir. Amerikan 
Senatosu'ndaki en güçlü Siyonist lobisi AIPAC, dünyaca 
ünlü Siyonist organizasyonu B'nai B'rith ile sıkı bir ilişki 
içerisinde çalışır.  
 
   İsrail ekonomisinin büyük bir kısmı Amerikan 
Kongresi'nden gönderilen yardımlara dayanır. AIPAC’ın 
kongredeki görevi ise İsrail'e yapılan yardımı 
düzenlemek ve kongreden geçmesini sağlamaktır. Aynı 
zamanda AIPAC, Amerika’nın Ortadoğu politikalarını 
düzenleyen organizasyonudur. AIPAC Başkanı Thomas 
Dine, "Kongre'deki arkadaşlarımız bizim 
destekçilerimizdir." demiştir.  
   AIPAC, Beyaz Saray'da olup biten her şeyden haberdar 
olduğunu göstermek için önceden haber aldığı 
gelişmeleri kongredeki adamları aracılığıyla belirtir ve 
gözdağı verir. 
 
   AIPAC'ın Amerika içindeki faaliyet alanlarından biri de 
Amerikan kolej ve üniversite kampüsleridir. Kuruluş, bu 
tür yerleri eleman edinme kaynağı olarak görür. AIPAC, 
İsrail taraftarı öğrenciler yetiştirmek için B'nai B'rith ile 
başlattığı bir programı halen devam ettirmektedir.¹⁵⁷ 
 
 
 
 
157/ Milli Gazete yayınları – Gizli Dünya Devleti, s.57-58 
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Yıl 1973 – TRILATERAL KOMİSYONU KURULDU 
                         ( Bilderberg'in yan kolu )  
 
 

   Amerika, Japonya ve Batı Avrupa'nın 
fikir adamları, politikacıları ve 300 
kadar önde gelen şirket bir araya 
gelerek Trilateral Komisyon’u 
oluşturmuştur. Bu Masonik komisyon 
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; uluslararası Mason 
finansörleri, üst düzey politikacıları ve ünlü Siyonistleri 
Trilateral Komisyon’a üye olmaları için bir araya 
getirmeye başladı. Komisyonun kurulmasında kendisine 
en büyük desteği, yine bir Siyonist olan damadı Zbigniew 
Brzezinski vermiştir.¹⁵⁸ 
 
   Trilateral ilk olarak Kasım 1973'te Tokyo'da 
toplanmıştır. Bilderberg'in yan kolu olan Trilateral'in en 
büyük amacı, Siyonistlerin dünya hâkimiyetini elde 
etmesi için kontrolündeki ekonomik ve siyasi gücü 
kullanarak, dünya ekonomik ve siyasi politikalarına 
hâkim olmaktır.  
   Trilateral'in New York, Paris ve Tokyo'da merkezleri 
bulunmaktadır. Toplantılar (sırayla üç bölgede) senede 
bir kere, gizli olarak yapılmaktadır.  
 
 
158/ L'ONU et le Gouvemement Mondial, Lectures Françaises,sayı 
235, sh.7     
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   Trilateral Komisyon’un etkisinin en açık olduğu dönem 
Carter dönemidir. Çünkü 39. ABD Başkanı Jimmy Carter 
1973'te Trilateral grubun asli üyesi olmuştur. Carter'ın 
kendi kampanya şefi şöyle demiştir; "Siyonist David 
Rockefeller ve Siyonist Zbigniew Brzezinski, Siyonist 
başkan adayı Carter'ın üzerinde çalışabilecekleri ideal 
politikacı olduğu konusunda anlaşmışlardı.” ¹⁵⁹ 
   Jimmy 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) IMF 
aracılığıyla borçlandırarak kendilerine bağımlı hale 
getirmişlerdir. Özellikle David Rockefeller'in bankası 
“Chase Manhattan Bank” toplam 52 milyar dolar borç 
vermiştir.¹⁶⁰ 
 

Yıl 1992 – AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KURULDU 
 
   II. Dünya Savaşı sonrası siyasi hava 
Batı Avrupa'da birlik ve beraberlik 
rüzgârları estirmeye başladı. Bu da 
pek çok kişi tarafından, Avrupa'ya   

büyük zararlar veren aşırı milliyetçilik düşüncelerinden 
bir kaçış yolu olarak görülüyordu. Bu düşüncelerle 
birlikte Almanya ve Fransa önderliğinde 1951 yılında 
“Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” kuruldu. Ardından 
1957 yılında Avrupa Birliği Ekonomik Topluluğu ve 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu olarak iki yeni topluluk 
daha eklendi. 1965 yılına gelindiğinde imzalanan Brüksel 
 

 

159/ Peopie's Almanac, sh.90     
160/ A.g.e. sh.93    
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Antlaşması ile birlikte 3 topluluk Avrupa Toplulukları ya 
da daha genel biçimiyle Avrupa Topluluğu (AT) adıyla tek 
bir çatı altında toplandı. 1992 yılına gelindiğinde, 
Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var 
olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve 
yetkilerin eklenmesiyle Avrupa Birliği  (AB) kurulmuş 
oldu.  
   Böylece Rusya karşısında güçlü bir birlik oluşturulmuş, 
Avrupa ülkelerinin Komünist veya Müslüman ülkelerle iş 
birliği kurmasının önü kesilmiş oldu. Artık “Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu”nun hedefi kömür değil petrol 
olacaktı… 
 
 

   AB’nin ilk oluşumu 1951’de 
başlamış gibi görünse de asıl 
kurgulanma süreci 1908’de 
başlamıştır.  
   Avrupa Birliği’nin İngilizce 
yazılışında ki “EU” ibaresi ve 
günümüzdeki logosu, aslında 
ilk olarak 1908’de Fransız 
Doğu Mason Locası’nın 
mühründe kullanılmıştır.  

 

 
Fransız Doğu Mason 

Locası’nın mührü 

   Resimde görülen mühürde yer alan görselin aynısını 
AB’nin tanıtım ve etkinlik bildirilerinde çoğumuz 
görmüşüzdür… 1908’de kullanılan Fransız Doğu Mason 
Locası Mührü’nün ortasında “EUROPE UNION” (Avrupa 
Birliği) yazması oldukça ilginçtir. Logosundan da 
anlaşıldığı gibi, AB Masonik bir projedir ve bu durumda 
gerçek adı ”Avrupa Mason Birliği” olmalıdır.¹⁶¹ 
 

 
161/ Aytunç Altındal – Gül ve Haç Kardeşliği – Avrupa Birliği’nin gizli 
Masonik kimliği kitabı.        
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   Günümüzde dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi 
vermeye çalışan Avrupa Birliği (AB), bilindiği gibi “Halkın 
kendi kendini yönetmesi” taraftarı, Monarşi (Hanedanlık) 
karşıtı bir kuruluştur… Bu idealler, Türkiye’nin AB’ye üye 
yapılması için istenen ön şartların başında yer 
almaktadır. 
 
   Şimdi internet arama motorunda Avrupa Birliği 
hakkında çıkan ön açıklamayı inceleyelim; 

 
 
   İnternet arama motorunda Avrupa Birliği hakkında 
çıkan ön açıklamayı incelediğimizde, AB’nin kurucuları 
arasında Hollanda, Belçika ve Lüksembug’u görmekteyiz. 
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Burada ilginç olan, Hollanda ve Belçika’nın Krallık, 
Lüksemburg’un ise Dukalık (Derebeylik) olmasıdır. 
Ayrıca, sonradan eklenen üyelerden İngiltere (Birleşik 
Krallık), Danimarka, İspanya ve İsveç de krallıkla 
yönetilen ülkelerdir. 
 
   Ne ilginçtir ki, birliğe bu kadar önem veren AB ülkeleri, 
kendileri haricindeki ülkelerin parçalanması konusunda 
da iş birliği içerisindedir. Kendilerinde varmış gibi 
ülkeleri demokrasi ve barış götürme bahanesiyle 
parçalayan bu iş birlikçilerin beslendiği ve emir aldığı 
kaynak ise Tapınakçılardan başkası değildir. 
 
 

   “Bugün dünyada 200 civarında olan 
devlet sayısı yakın gelecekte 1000’e 
yükselecek. Dünyada ulus devletlerin 
modası geçmiştir. Dünya, gelecekte 
finans sektörü tarafından idare 
edildiğinde, dünyaya barış ve huzur 
gelecektir.”  

David Rockefeller 
 

 

 

 
 

Yıl 1990 – CFR Başkanı David Rockefeller’in 
bahsettiği süreç başladı: Birleşmiş Milletler (BM) ve 
Barış Gücü askerleri dünyanın her yerinde… Süreç 
başladı… Ülkeler bölünüyor… 
 

      



260 | Horus’tan İlluminati’ye Yeni Dünya Düzeni 

   1945’te siyasal bir topluluk olarak kurulan BM’ye, 
1992’de ekonomik bir topluluk olarak kurulan AB’nin 
eklenmesiyle, Sosyo-Ekonomik çıkar ortaklığı resmiyet 
kazanmış oldu… Böylece, BM’ye bağlı “Barış Gücü”nün 
ekonomik çıkarlar için savaşması meşrulaştı. 1990’da 
Kafkaslarda beliren Barış Gücü, petrol boru hatlarını 
güvence altına almak için geldiğini söylüyordu. Eş 
zamanlı olarak Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan ve 
Özbekistan’da Turuncu Devrim’ler başladı.  
   Barış Gücü 1994’te Afrika’daydı. Rodezya, Somali, 
Sudan, Nijerya, Ruganda ve daha birçok yer birden bire 
karışıyor ve Barış Gücü askerleri hemen müdahale 
ederek barışı sağlıyordu. Ne hikmetse buralar daha sonra 
NATO üslerine dönüşüyordu. 
 

Yıl 1990 – SSCB DAĞILIRKEN BARIŞ GÜCÜ 
KAZAKİSTAN’A GİRDİ 
 

   1990 yılında BM barış gücü askerleri Gürcistan ve 
Çeçenistan’a girdi. Petrol boru hatlarını güvenceye 
aldıklarını söylediler… Türki Cumhuriyetler, BM’nin iyi 
niyetli olmadığının farkındaydı. Rusya’dan ayrılmanın ve 
BM’yi karşısında görmenin şaşkınlığıyla yüzlerini 
Türkiye’ye çevirdiler. Bu fırsatı değerlendirerek Türki 
Cumhuriyetlerle ekonomik birlik kurmak isteyen ve bu 
konuda çalışmalar yapmaya başlayan Turgut Özal, 
1993’te 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan 
gezisinden geldikten sonra kötüleşti. Yurt dışında bir 
davette içtiği portakal suyundan sonra kendini iyi 
hissetmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Özal, 17 Nisan 
1993 günü vefat etti. Özal, bu girişimi nedeniyle 
zehirlenerek öldürülmüştü. 
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Yıl 1995 – BARIŞ GÜCÜ ( ÇEKİÇ GÜÇ ) 
                                  TÜRKİYE’DE 
 
Türkiye’ye yerleşen “ÇEKİÇ GÜÇ” Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin alt yapısını oluşturdu: 
 
   BOP’un altyapısı, “Çekiç 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 
5.000 kişi Kuzey Irak’tan alınarak ABD’ye götürüldü ve 
kurulması planlanan Kürt devletinin resmi kurumlarında 
görev alacak şekilde yetiştirildi. 
 
  Çekiç gücün görevi Kuzey Irak’taki Kürt Devleti’nin 
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’na (TESEV’e)” 
verilmiştir. 
 

Yıl 1999 –  BM ve BARIŞ GÜCÜ BU DEFA GELMEDİ… 
YUGOSLAVYA BÖLÜNMEYE BAŞLADI 
 

   Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, 1989 yılında 
Sırp kontrolüne girdi ve 1990-1995 yılları arasında 
yaşanan iç savaşla dağılmaya başladı. Sırplar 
Müslümanları katlederken Birleşmiş Milletler (BM) 
görmezlikten geldi. Barış Gücü (UN) Kosova’ya girdiğinde 
her yer harabeye dönmüştü. Sivil yönetim BM’ye 
devredildi. Kosova’da Türkçe yasaklandı. Kosova, 
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Amerikan üssü haline getirildi. BM’nin girdiği her yerde 
Hristiyanlık propagandası başladı... BM’ye bağlı Barış 
Gücü (UN), Bosna’daki Mostar Köprüsü’nün karşısındaki 
tepeye devasa bir haç dikti. BM Kalkınma Örgütü de 
Üsküp’teki tepeye benzer bir haç dikti. 

 
 

   2004 yılına gelindiğinde, BM’ye bağlı İngiliz askerlerin 
uyuşturucu ve kadın ticareti yaptığı ortaya çıkacaktı.  
2008 yılına gelindiğinde ise BM’nin barış getireceği 
Yugoslavya tamamen dağılmış olacaktı. 
 
 
   Birleşmiş Milletler, Dünya kamuoyuna açıkladığı 
kuruluş amaçlarının tam tersini yapmıştır ve taraf tutan 
bir hakem olarak tarihe geçmiştir. Barış değil işgal 
getirmiştir… 
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DEDE BUSH’TAN TORUN BUSH’A ABD HÜKÜMETİ 
 
 
 
Prescott Sheldon Bush (Dede Bush)  
 
   Amerikalı bir bankacı ve senatördü. 
1952'den 1963'e kadar Connecticut'u 
temsil eden bir ABD Senatörü ve Wall 
Street’te idari bir yatırım bankacısıydı. 

 

   Hitler’e ve Nazilere verdiği kredilerle büyük servet 
sahibi oldu. Prescott Bush, “Zeta Psi Kardeşliği” ve “Skull 
and Bones” gizli topluluklarına üye idi. Oğlu George Bush 
ve torunu W. Bush da “Skull and Bones” (Kurukafa-
Kemikler) örgütünün üyesiydi. 
 
 
 
George Herbert Walker Bush (Baba 
Bush) 
 
   1989 – 1993 Dönemi ABD Başkanı, Skull 
and Bones” (Kurukafa&Kemikler) gizli 
topluğu üyesi, 1976’da CIA Genel Müdürü  

 

oldu. 1981’de Ronald Reagan’ın Bakan yardımcısı idi. 
1989 – 1993 dönemi ABD Başkanı seçildi.1991 yılında 
“Halı Bombardımanı” diye yeni bir bombalama şekli icat 
etti ve ABD’nin kullanım süresi dolmak üzere olan bütün 
bombalarını kargo uçaklarına yükleyip Irak’a, (Saddam 
Hüseyin’in üzerine) attı. Çöpe gidecek bombaların 
parasını ABD halkına ödetmiş oldu. 
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William (Bill) Jefferson Clinton 
 
   Winthrop Rockefeller’in oğlu olduğu 
söylenen Bill Clinton, 1977–1979 yılları 
arasında Arkansas Başsavcısı olarak görev 
yaptı. 1979 – 1981 yılları arasında   

Arkansas Valisi oldu. Demokrat Parti üyesi Clinton, 
ideolojik açıdan “Yenilikçi Demokrat” idi. 1993–2001 
dönemi ABD Başkanı seçildi. Georgetown 
Üniversitesi’nde okurken, buradaki “Kappa Kappa Psi” ve 
“Phi Beta Kappa Society” kardeşlik örgütlerine üye oldu.  
Irak lideri Saddam Hüseyin’in BM karşısındaki direncini 
kırmak için Irak’ı bombalayarak yıpratmaya çalıştı. 
 
George Walker Bush (Oğul Bush) 
 
   2001–2009 Dönemi ABD Başkanı, 
Kurukafa&Kemikler gizli topluluğu üyesi, 
1995'ten 2000 yılına kadar Vali idi. 
1968'de Yale Üniversitesi'nden mezun  

oldu. 1975 yılında Harvard Business School'da petrol 
endüstrisinde çalıştı. Demokrat rakibi Al Gore’dan daha 
az oy almasına rağmen 2001-2009 dönemi ABD Başkanı 
seçildi. 
   11 Eylül saldırıları, Bush'un ABD başkanlığına 
seçilmesinin 8. ayında gerçekleşti. Bush, “Bush Doktrini” 
olarak bilinen “Ya bizdensiniz ya da Teröristsiniz” söylem 
ve operasyonlarıyla ünlendi. 2001'de Afganistan Savaşı’nı 
ve 2003'te Irak Savaşı'nı içeren uluslararası bir askeri 
kampanya olan "Teröre Karşı Savaş" ya da diğer adıyla 
Haçlı Seferi başlattı. BOP Projesi’nin mimarı oldu. 
George W. Bush, 11 Eylül 2001 günü İkiz Kuleler’e 
yapılan saldırının ardından yaptığı kürsü konuşmasında 
“Müslümanlar bize saldırdı. Haçlı Seferi başlamıştır.” dedi.  
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İKİZ KULELER’E SALDIRIYI ve SONRASINI 
PLANLAYANLAR 

 
 
Samuel Phillips Huntington:  
   CFR’nin önemli isimlerinden, siyaset 
bilimci, danışman ve akademisyendir. 
Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Merkezi’nde 50 yıl boyunca görev 
yapmıştır. Samuel P. Huntington, Jimmy 

 

Carter döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi - Güvenlik 
Planlama Beyaz Saray Koordinatörü idi. En son 1993 
Sovyet Savaşı sonrası yayınladığı "Medeniyetler 
Çatışması Teorisi” ile tanınmaktadır. Gelecekte yapılacak 
savaşların ülkeler arasında değil, kültürler arasında 
olacağını ve İslami aşırılıkçılığın dünya barışı için en 
büyük tehdit haline geleceğini savunmuştur. 
 
 
Zbigniew Brzezinski: 
   Dünyanın en önemli stratejistlerinden 
biri. ABD'de 1977-1981 yılları arasında 
Jimmy Carter'ın Ulusal güvenlik 
yardımcılığını yaptı. Samuel Huntington’la 
birlikte çalışarak 43 sayfalık gizli bir 
bülten yazdı. Bu gizli bültende ABD  

yönetiminin gelecekteki 10 önemli dış ve ulusal güvenlik 
politikası hedefi açıklanıyordu. Bu gizli politika daha 
sonra “BOP Projesi” olarak karşımıza çıkacaktı. 
Yetiştirdiği öğrencileri arasında Madeleine Albright ve 
Condolezza Rice gibi ABD siyasetinin önemli isimleri 
vardır. 
 



 

Veli Metin Türkoğlu | 267 

Condoleezza Rice: 
   Stanford Üniversitesi'nde 1993–1999 
yılları arasında siyaset profesörü idi. 
George W. Bush (oğul Bush) döneminde 
ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 
İlk döneminde Başkan Bush'un Ulusal 
Güvenlik Danışmanıydı. 

 

 
   Condoleezza Rice, Dışişleri Bakanı olarak 
onaylanmasının ardından, dünyadaki ve özellikle Büyük 
Orta Doğu'daki demokratik hükümet (ülke) sayısının 
artırılmasına yönelik “Dönüşüm Diplomasisi Politikası”na 
öncülük etti. Görevi, BOP projesini hayata geçirmek ve 
ülkeleri bölmekti. 
 
 
 
 

11 EYLÜL SALDIRISI ÖNCESİ GELİŞMELER 
 
 
Aaron Russo: 
   ABD'li Yahudi iş adamı, film yapımcısı, 
yönetmen ve aktivist. Çeşitli gece 
kulüpleri açarak eğlence sektöründe 
faaliyet gösteren Russo, daha sonra film 
ve belgesel yapımcılığı işine de girdi. İşi 
gereği eğlence sektöründen geniş çevresi   

oldu. Nicholas Rockefeller’le çok samimiydi. N. 
Rockefeller ile yaptığı bir telefon konuşması dostluklarını 
bitirdi. Russo, bu telefon konuşmasını bir belgeselde 
yayınladı. 
 
 



268 | Horus’tan İlluminati’ye Yeni Dünya Düzeni 

Aaron Russo – Nicholas Rockefeller telefon 
konuşması; 
Tarih – Kasım 2000 ( 11Eylül saldırısından 11 ay önce ) 

 
N. Rockefeller – Bir şeyler olacak. Afganistan’a gireceğiz. 
Hazar’dan boru hattı geçireceğiz. Irak’a gireceğiz, bol 
miktarda petrole kavuşacağız, oraya konuşlanacağız. 
Venezuela’ya gireceğiz… Afganistan’a gideceğiz. Oraya hiç 
bulamayacağımız birini (Usame bin Ladin’i) aramaya 
gideceğiz… 
A. Russo – Konuşman boyunca “Terörle savaş” lafını neden 
tekrarlayıp duruyorsun. 
N. Rockefeller – Malum, Terörle savaşı kimse kazanamaz 
ama bu bahane sana çok şey için imkân tanır.  
A. Russo – Peki herkesi böyle saçma bir hikâyeye nasıl 
inandıracaksınız.  
N. Rockefeller – Medyayla… Unutma, bir şeyi çok tekrar 
edersen herkes inanır. 
 
   Gerçekten de 11 Eylül saldırısından sonra, Batılı devlet 
adamlarının ve üst düzey bürokratların hepsi art arda 
Terörizm… Terörizm…  Terörizm… diyerek bu olayı 
beynimize işlemişti. 
 
 
Kasım 2000’deki bu telefon konuşmasından sonra 
bir gelişme de Beyaz Saray’da yaşandı. Konu 
Afganistan’dı. 
 
   1980’den önce Afganistan’da uyuşturucu üretimi yoktu. 
Sovyet–Afgan Savaşı’nı ABD–CIA destekli mücahitlerin 
kazanmasıyla 1986’da dünyadaki uyuşturucunun %40’ı 
Afganistan’da üretilmeye başlandı. 1999’da bu oran 
%80’e yükseldi. Ancak beklenmedik gelişmeler oldu. 
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Taliban güçlendi ve 2000 yılında haşhaş tarlalarının 
çoğunu imha etti. Uyuşturucu üretimi %94’lük bir 
gerilemeyle 3.000 tondan 185 tona düştü… 
 
   Dünya uyuşturucu piyasası Kurukafa&Kemikler 
örgütünü kuran Russell ailesinin elindeydi. 
Kurukafa&Kemikler örgütünün üyesi olan George W. 
Bush (oğul Bush), 2001 yılında ABD başkanı olmuştu. 9 
Eylül 2001’de (İkiz Kuleler vurulmadan iki gün önce) 
“Afganistan’a saldırı planı” George W. Bush’un 
masasındaydı.  
 
   İki gün sonra bahaneleri hazırdı… İkiz Kuleler 
vurulmuştu... İlk ve acilen saldırılan ülke Afganistan oldu.  
Sorun halledilmişti… Afganistan’daki uyuşturucu üretimi 
tekrar %90’ın üzerine çıkacaktı.  
 
   Afganistan haşhaş üretimi haricinde, çok zengin bakır 
madeni yataklarına sahiptir. Ayrıca doğal gaz rezervleri 
de vardır. Afganistan’a saldırıyı organize eden ekipten 
biri olan ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’da 
burada kurulacak şirketlerin ortağı olmuştur. 
Afganistan’da gösterdiği başarı sayesinde, BOP projesini 
uygulama görevi Condoleezza Rice’a verilmiştir. 
 
 

 

 

Katlanmış 20 doların  
ön yüzü 

Pentagon dumanlar içinde 

Katlanmış 20 doların  
arka yüzü 

İkiz Kuleler dumanlar içinde 
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   ABD’deki derin yapı (CFR) karanlık operasyonların 
maliyetini “Kara para”dan karşılıyordu. Kara paranın 
elde edildiği kaynakların en başında uyuşturucu ticareti 
geliyordu.   Uyuşturucu piyasası Kurukafa&Kemikler 
örgütünü kuran ailenin elindeydi. 
   CFR; üyesi olan bir gence, uyuşturucu ticaretine 
yardımcı olması için teklifte bulundu. Bu genç, Meksika 
Körfezi’nin Teksas’a yakın kısmında kurulmuş olan 
“Zapata Petrol Şirketi Açık Deniz Sondaj Bölümü”nün 
CEO’su ve başkanı George Walker Bush idi… Zapata 
Petrol Şirketi, George W. Bush’un babası George 
Herbert Walker Bush’a aitti.  
   Zapata Petrol Şirketi; Meksika Körfezi’nde, “Açık deniz 
tabanı delme sistemi” teknolojisini deniyordu. 
Uyuşturucunun Güney Amerika kıtasından açık deniz 
petrol platformlarına balıkçı tekneleriyle getirilebileceği 
ve oradan da sahile normal erzak ve personel taşıma 
yöntemiyle götürülebileceği düşünüldü. Bu yolla taşınan 
kargoyu hiçbir gümrük veya polis gücü arayamazdı. ¹⁶² 
   George W. Bush (oğul Bush), yardım etmeye razı oldu 
ve uyuşturucu taşıma operasyonlarını CIA ile birlikte 
organize etti. Ne tesadüftür ki, Zapata Petrol’ün sahibi 
George H. W. Bush (baba Bush) o dönemlerde CIA Genel 
Müdürü idi. Plan hayal edilenden bile iyi işledi. Bu 
yöntem daha sonra dünyanın her yerine yayıldı.  
   Uyuşturucu pazarının kontrolü halen CIA’in elindedir. 
Uyuşturucu ile mücadele etmesi gereken CIA, nasıl olur 
da uyuşturucu işinin içinde olur? diyesi geliyor insanın. 
ABD’li çocukları uyuşturucu ile zehirleyen baba Bush 
ABD’nin 41. Başkanı, oğul Bush da 43. ABD Başkanı nasıl 
oluyorsa… O da öyle oluyor demek ki. 
 

 
162/ William Cooper - Apokalips’in Atlıları – sayfa 237    
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İKİZ KULELER’İN VURULMASIYLA BİREBİR 
ÖRTÜŞEN HİKÂYE 
 
   Misyonerlerin dağıttığı 1980 basım tarihli “Gelmekte 
Olan DÜNYA HÜKÜMETİ Tanrı’nın Krallığı” adlı kitapta, 
Mukaddes Kitap Ayetleri’nin yorumu şeklinde 
açıklamalar yer almaktadır. Kitap, Danyal Peygamber’in 
Babil Kralı Nebukadnezar’ın rüyasını yorumladığı bir 
hikâye ile başlıyor.   
 
Hikâye özetle şöyle: 
  İmparatorlukları temsil eden bir 
heykel var. Heykelin altından 
yapılmış olan kafası Bâbil Krallığı’nı 
temsil ediyor. Vücudunun gövde, kol 
ve bacak kısımlarını oluşturan 
gümüş, demir, bakır ve tunçtan 
yapılmış diğer kısımlar ise günümüze  

 

kadar kurulan diğer imparatorlukları temsil ediyor. 
Bunların hepsi yıkılıyor ve geriye sadece çelik ve balçıktan 
(betondan) yapılmış olan ayakları (dizden aşağısı) kalıyor. 
Heykelin bu bölümü ABD ve BM’in oluşturduğu ikili yapıyı 
temsil ediyor ve bu kısım da yıkıldıktan sonra Tanrı 
Krallığı’ndaki Yeni Dünya Düzeni’nin kurulacağı iddia 
ediliyor. 
 
   Rüyadaki heykelin ayakları, ikili yapıya sahip bir dünya 
gücünün egemenliğini anlatır. Bu ikili yapıdaki dünya 
gücü son dünya gücü olarak yerini alacaktır. Rüyanın 
devamında Tanrı'nın dağından kopan bir taşın heykelin 
ayaklarına çarparak tümüyle parçalayıp yok ettiği 
anlatılır.  
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   İkiz Kuleler de çelik ve betondan yapılmıştı. Tıpkı 
rüyada anlatılan heykelin ayakları gibi yan yana 
duruyorlardı ve gerçekten de yıkıldılar. Bu da senaryonun 
geçmişte tasarlanmış olduğunu, İkiz Kuleler’in yıkılmak 
için inşa edildiğini ve yıkılırken etrafa zarar vermeyecek 
şekilde tasarlandığını göstermektedir. 
   1980 yılında basılan bu kitap, 11 Eylül’ün tartışıldığı 
birçok TV programında davetliler tarafından gösterildi. 
Ancak hiçbir program sunucusu bu kitabın ne olduğunu 
sormadı. Kitabı gösterenleri “konuyu bölmeyin” diyerek 
susturdular. Yehova Şahitleri’ne okutulan bu kitabın 
varlığı 11 Eylül olayından sonra inkâr edilmiştir. Kitap 
gerçekten vardır.  
   Kitabın ilk sayfasında “Ankara – Ya…….. matbaası – 1980 
basımı” ibaresi vardır,  sipariş adresi ise “P.K. 1…...8 
Karaköy/İstanbul” şeklindedir. 
 

 
 

“Gelmekte Olan DÜNYA HÜKÜMETİ Tanrı’nın Krallığı“  
adlı kitabın giriş sayfası    
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   Yehova şahitlerine okutulan ve Evanjelist inancın da 
temeli olan, “Gelmekte Olan DÜNYA HÜKÜMETİ Tanrı’nın 
Krallığı“ adlı kitap, Kitab-ı Mukaddes’te yer alan Danyal 
Peygamber’in Babil Kralı Nebukadnezar’ın rüyasına 
yaptığı yorumun, Isaac Newton tarafından tekrar 
yorumlanarak güncellenmiş halini içerir.  
 
 

   Isaac Newton’un yazdığı “Kutsal 
Kitabın Yorumu” adlı eser, yazar 
Aytunç Altındal tarafından Türkçe’ye 
çevrilmiştir. 
 

   Isaac Newton’un yorumları, 
Türklerin Anadolu’ya İstanbul’u almak 
ve Tapınakçıların Kudüs’e gidiş yolunu 
kesmek için geldiği yorumuyla biter. 
 

 

 

 
 

11 EYLÜL 2001 – İKİZ KULELER’E SALDIRI 
 
   İkiz Kuleler’in vurulması Müslümanlara kurulmuş bir 
komplodur ve planı hazırlayanlar arasında en öne çıkan 
isim ise Emperyalistler, diğer adıyla Siyonistlerdir. 
Müslüman inancına ve Peygamber’ine yapılan aşağılayıcı 
eylemlerle Müslümanları bir türlü kışkırtamayan 
Emperyalist güçler, İkiz Kuleler’i vurarak amaçlarına 
ulaşmış ve suçu Müslümanlara atmıştır.  
   İkiz Kuleler’e yapılan saldırı terörist bir saldırı değildir. 
Eğer gerçekten saldıran bir ülke varsa, bu saldırı resmen 
savaş ilanıdır. Ancak ortada savaş ilan eden bir ülke 
yoktur. Kısacası, 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...    
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   Terörün sistemi bellidir. Terör mantığına göre; belirli 
aralıklarla azınlıklar öldürülür ve çoğunluğun üstüne 
atılır. Bir süre sonra da çoğunluğu temsil edenler 
öldürülüp azınlıkların üzerine atılır. Böylece düşük 
maliyetle büyük zararlar verilerek, operasyon yapılan 
ülke, içinden çıkılmaz bir karmaşanın içine sokulmuş 
olur. Terör mantığı budur.  
   Bunu yapabilmek çok zor ve çok emek ister 
diyebilirsiniz. Ancak İkiz Kuleler’i vurmak için ABD’nin 
sırlarını alabilen ve savunma teknolojisini aşabilen böyle 
bir grup  (eğer ki böyle bir grup varsa) yukarıda 
açıkladığımız Azınlık-Çoğunluk çatışmasını çok daha 
kolay kurup, çok ileri boyutlara taşıyabilecek güce de 
sahip demektir. Zaten ABD İkiz Kuleler’i Müslümanların 
vurduğuna kendi halkını bile inandıramamıştır. Kulelerin 
enkazı ertesi gün sabah kaldırılmış, bütün deliller 
karartılmıştır. Buna rağmen, yazılan senaryo sahneye 
konmuş, senaryoda rol alanlar yerlerini almış ve tarih 
sahnesindeki yeni oyun başlamıştır. Oyunun birinci 
perdesinin adı Yeni Haçlı Seferi, ikinci perdesinin adı da 
Yeni Dünya Düzeni’dir. 
 
   1990–2000 yılları arasında BM Barış Gücü (UN) 
askerleri dünyanın her tarafında görülmeye başlandı. 
Barışı ve demokrasiyi sağlamak adına gittikleri her yer 
karıştı ve bölündü. Sıra diğer ülkelere doğru geliyordu. 
Türk ve Müslüman ülkeler, Türkiye’den bir karşı atak 
beklemeye başladı. 1993 yılına gelindiğinde Turgut Özal, 
Türk Ekonomik Birliği kurma yoluna gitti ve 
zehirlenerek öldürüldü. ABD–AB ittifakı, Türk Birliği’ne 
karşı önlemler aldı. Askeri darbeler ve Turuncu 
Devrimlerle Özal’ın anlaştığı liderler değiştirildi. 
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   1996 yılında Prof. Necmettin Erbakan İslam Ekonomik 
Birliği’ni (D-8’i) kurdu. ABD dolarına rakip olacak olan, 
altın madeninden yapılacağı için değeri düşmeyecek, 
“İslam dinarı” fikrini açıkladı. Eğer böyle bir yeni para 
türü piyasaya sürülürse, altın karşılığı olmadığı için 
karşılıksız basılan ABD doları boyalı bir kâğıt parçasına 
dönüşecek ve Batı ekonomisi birkaç yıl içerisinde 
çökecekti. Dünya artık Arap Baharı’na gebeydi… 
 
   ABD’nin 2001 yılında tasarladığı algı operasyonu gereği 
yapılan 11 Eylül Saldırısı’nın suçu Müslümanların üstüne 
atılsa da kimse inanmamıştı. Bütün dünya ABD’nin kendi 
kendini vurduğunu anlamıştı.  ABD dünya çapında imaj 
kaybına uğradı ve bu defa imajı çok kötü sarsıldı.  
   2003’te Irak’ta ABD tarafından yalan-yanlış bahanelerle 
iç savaş çıkarıldı. Diğer Arap ülkelerinin de sırada olduğu 
anlaşılmıştı. Bu gelişmeler sonucunda ABD, Müslüman 
ülkeler nazarında da güven kaybına uğradı...  
   Bu süreç içerisinde ABD saldırgan tavrına bazı 
bahaneler bulsa da bütün dünya bunların yalan olduğunu 
biliyordu. ABD yerle bir olan imajını düzeltmek için 
medyaya milyonlarca dolar rüşvet verdi… Gazetelerin 
ABD’yi haklı gösteren haberleri de inandırıcı bulunmadı.  
 
   ABD’nin imajı, ileride ABD başkanı seçilecek olan 
Barack Hüseyin Obama ile tazelenecekti… 
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II. NATO’NUN KURULUŞU 
 
   Tapınak Şövalyeleri’nin devamı olan 
I. NATO, SSCB’nin dağılması ve 
Komünizm tehdidinin ortadan 
kalkması nedeniyle (kuruluş tüzüğü 
gereğince) otomatikman fes oldu… 
ABD Başkanı George W. Bush, 2001 
yılında İkiz Kuleler’in vurulmasının 
hemen ardından yaptığı ilk basın  

 
Orijinal değildir. 

Sembolik olarak 

çizilmiştir. 

açıklamasında “Haçlı Seferi başlamıştır.” diyerek yeni 
düşmanı ilan etti. Bush yönetiminden Obama yönetimine 
kadar geçen süreç içerisinde NATO, yeni Haçlı Seferi için 
hazırlandı. Obama’nın göreve başlamasıyla birlikte, İslam 
düşmanı Rasmussen (2009–2014 yılları arası) NATO 
Genel Sekreteri olarak atandı. Böylece II. NATO (Yeni 
Haçlı Ordusu) bu defa Müslüman tehdidinin ortadan 
kalkması için kurulmuş oldu. Türkiye “laik” kabul edildiği 
için dışlanmadı ama Müslümanlara yapılan saldırılara 
ortak olması için zorlanmaktan da kurtulamadı. 
 
   Bahsi geçen Haçlı Ordusu, Hristiyanların değil 
Siyonistlerin Haçlı Ordusu’dur. “Haç” da Gül-Haç 
Kardeşliği’nin haçıdır. Yani bütün dinleri yok etmek için 
savaşacaklardır. Bu nedenle acilen NATO ve BM üyeliği ile 
AB’ye üyelik başvurumuz konusundaki stratejilerimizi 
tekrar gözden geçirmemiz gerekir. 
 
   II. NATO’nun stratejileri “İslam tehdidi” göz önünde 
tutularak belirlenmektedir. Sanki bir İslam ordusu varmış 
gibi hedef İslam coğrafyası olarak gösterilmiş, Hristiyan 
halk algı operasyonlarıyla kandırılmıştır. Şu anda İslam’ın 
bir ordusu yoktur. İslam ordusu denen grupların İsrail’e 
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saldırmaması ilginçtir. Bu durumda bir İslam ordusu 
gerekliliği doğmaktadır. Peki, Müslümanlar bir İslam 
ordusu kurabilecek mi? Yeni Haçlı Ordusu’nun karşısına 
kim çıkacak? Yoksa Siyonistlerin finansörlüğünde bir 
İslam ordusu kurulup Müslümanlara mı teslim edilecek..? 
Olmaz demeyin. Nasıl Vatikan tipi bir “Hilafet” 
denendiyse, NATO benzeri bir İslam ordusu da 
denenebilir. 
 

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ (BOP) 
DEVREYE GİRDİ  

(Diğer adıyla BİP - Büyük İsrail Projesi) 
 
   Büyük Orta Doğu Projesi (BOP), ilk etapta özellikle İran, 
Türkiye, Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere 
Müslüman dünyasından çeşitli ülkeleri kapsayan bir 
proje idi. Sonradan Balkanlar, Güney Kafkasya ve Orta 
Asya'nın çeşitli ülkeleri de bu projeye dahil edildi. BOP, 
önemli oranda Müslüman çoğunluğa sahip alanları işaret 
eder. Ancak bu söylem dillendirilmez. 
 
   Bop terimi ilk olarak 2004 yılında G8 zirvesinde, “Orta 
Doğu ve Batı arasındaki farklılıkların giderilmesi” konu 
başlığıyla, ABD Hükümeti danışmanlarının (Samuel 
Huntington ve Zbigniew Brzezinski’nin) çalışmalarında 
yer almış, George W. Bush'un seçilmesinin ardından, BOP 
Projesi gündeme gelmiştir. Bazı kaynaklarda projenin 
hazırlanmasının nedeni, ABD'de yapılan 11 Eylül 
saldırıları olarak gösterilmektedir.  
   Projenin hazırlanmasından önce dikkat çeken bir 
önemli nokta ise ABD ve CIA'e stratejik Ar-Ge hizmeti 
veren RAND Corperation adlı düşünce örgütünün 2004 
yılında "Sivil Demokratik İslam, Ortaklar, Kaynaklar ve 
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Stratejiler" başlıklı bir raporun hazırlanarak Bush 
yönetimine sunulmasıdır. Raporda, ABD Başkanı Bush’un 
İslâm’ı kontrol altına alabilmesi için gerekenler 
başlıklar halinde sıralanmıştır. Ayrıca yine bu raporda 
Türkiye'nin İslam dünyasındaki "Ilımlı İslam" 
sözleşmesinin gereklerini yaptığını, ancak Kemalizm ve 
milliyetçilik gibi akımlar nedeniyle ABD'ye karşı olumlu 
bakmadıklarına da yer verilmiştir. 
   BOP projesi ile ilgili olarak günümüze kadar herhangi 
bir resmî belge yayınlanmamıştır. Sadece George W. Bush 
(oğul Bush) projenin kapsamı ile ilgili bazı sözler sarf 
etmiştir. Bu sözlerden dikkat çekenler arasında 
Endonezya, Malezya, Bangladeş gibi Müslüman halka 
sahip ülkelerin yanı sıra Gana ve Gambiya gibi ülkelerle 
birlikte Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi ülkelerin 
projede yer almadıkları, ancak isteklerine bağlı olarak 
projeye katılabilecekleri ifadeleri bulunmaktadır. Proje 
kapsamında 23 ülkenin değerlendirmeye alındığı 
(bölüneceği) bilinmektedir.  
   BOP projesi kapsamında çalışmalarına devam eden 
ABD, 2004 yılı Ekim ayında projeye destek verdiğini 
açıklayan Pakistan'a uyguladığı askeri ambargoyu 
kaldırdı. 2004 yılı Eylül ayında Ürdün ve Tunus'ta birer 
"Orta Doğu Ortaklık Girişimi Ofisi" açıldı. Ayrıca İran'a 
stratejik baskılar artırılırken, Libya NATO tarafından 
başlatılan "Akdeniz Diyaloğu"na katılmaya zorlandı.  
 
   BOP terimi, ABD yönetiminin 2004 yılı G8 zirvesi 
hazırlık çalışmalarında belirli bir bölgeyi belirtmek için 
daha açık bir şekilde tekrardan tanımlandı. Eski ABD 
Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski, ABD’nin 
Büyük Ortadoğu'yu "Küresel Balkanlar" olarak 
gördüğünü, BOP projesinde geçen “Ortadoğu” 
deyiminin artık Avrasya’yı da kapsadığını belirtti.  
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Yıl 2003 –IRAK İÇ SAVAŞI ve BÖLÜNME 
 
   I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun 
dağılması sonrasında, İngilizlerin hazırladığı Lozan 
Antlaşması, Arap Yarımadası üzerindeki yönetimi 
Osmanlı’dan alarak Araplara devretti. Arap yöneticiler 
bölgelerinde belirli bir düzen kurmayı başardı. Ancak 
Irak’taki Musul ve Kerkük bölgesi hiçbir zaman düzen 
sağlayamadı. İngiltere, Musul–Kerkük bölgesinin 
yönetimini Barzani aşiretine vermişti. Ancak sürekli 
anlaşmazlıklar olmuş ve Kürtler birçok kez İngilizlere 
karşı ayaklanmıştı. 
 
   İlginçtir, tarihi süreçler içerisinde İngiltere destek verdiği 
ülkelerde krallıklar kurdurmuş, bir süre sonra ABD bu 
ülkelere demokrasi getirmiştir. Eğer bu bir oyunsa o kadar 
iyi oynuyorlar ki rakipler mi yoksa ortaklar mı 
anlayamıyorsunuz. 
 
   ABD ve İran Şahı, Irak işgalinin başlatılması konusunda 
Mossad'la iş birliği içinde, Kürt isyancıların Bağdat 
aleyhinde finanse edilmesi için 1973'te gizli bir anlaşma 
yaptı. Bu gizli anlaşma üzerine önlem alan Irak hükümeti, 
bölge üzerindeki denetimini korumak için Arapları Kürt 
bölgesindeki petrol alanlarına taşıyarak bir Araplaştırma 
programı başlattı. Kürtlere karşı uygulanan baskıcı 
önlemler, 1977'de Irak ordusu ile Kürt gerillaları 
arasında çatışmalara yol açtı. 1978 ve 1979'da 600 Kürt 
köyü yakıldı ve yaklaşık 200.000 Kürt ülkenin (petrol 
sahası olmayan) diğer bölgelerine sürgüne gönderildi.  
   1991 Körfez Savaşı’nın bitiminde, Saddam Hüseyin'e 
karşı yapılan ayaklanma sonrasında Irak dağılmaya 
başladı. ABD, Kuzey Irak'ın büyük bir bölümünde işgal 
gerçekleştirdi. Bununla birlikte Süleymaniye, Kerkük ve 
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diğer önemli Kürt nüfuslu bölgeler Kürtlerin yönetimine 
bırakıldı. Irak güçleriyle ABD destekli Kürt birlikleri 
arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Bir süre sonra Irak 
hükümeti bölgedeki askeri personelini tamamen çekti ve 
Irak Kürtlerinin bağımsız bir komün olarak bölgeyi 
yönetmesine izin verdi.  
  
  2003’te ABD Irak’ı tamamen işgal etti. İşgalden üç hafta 
sonra, 9 Nisan 2003 tarihinde Bağdat'ın koalisyon 
güçlerinin eline geçmesiyle Saddam Hüseyin iktidarı sona 
erdi. Kısa süre sonra da Baas Partisi yasaklandı. Yaklaşık 
sekiz ay sonra yakalanan Saddam Hüseyin 30 Aralık 
2006'da asılarak idam edildi. 
 
   2005 yılında Irak'ın yeni yönetim şeklinin, 
“valiliklerden oluşan federal devlet” olduğunu belirten 
yeni bir anayasa oluşturuldu. KYB lideri Mesud Barzani, 
Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı oldu. PUK lideri 
Celal Talabani yeni Irak yönetiminin başkanlığına seçildi. 
Irak’taki bu şekillenme sonrasında, ABD’nin demokrasi 
getirmek için değil, petrol götürmek için burada olduğu 
anlaşıldı. 
   Irak’taki karışıklıklar günümüzde de devam etmektedir. 
Kürt, Şii ve Sünni bölgeleri şeklinde üçe bölünmüş 
durumdadır. 
 
 
 

   Bugün dünyada 200 civarında olan devlet sayısı yakın 
gelecekte 1000’e yükselecek. Dünyada ulus devletlerin 
modası geçmiştir. Dünya, gelecekte finans sektörü 
tarafından idare edildiğinde, dünyaya barış ve huzur 
gelecektir. – CFR Başkanı David Rockefeller 
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Yıl 2006 – İSRAİL – LÜBNAN SAVAŞI 
 
   2006 yılında Hizbullah'ın askeri kanadı ile İsrail 
Savunma Kuvvetleri arasında çatışma çıkmıştı. 
Lübnan'daki Hizbullah militanlarının İsrail topraklarına 
Katyuşa füzeleri atması üzerine İsrail, Lübnan'a hava ve 
kara saldırıları yapmış ve ülkenin limanlarını denizden 
ablukaya almıştı. İsrail'in bu davranışına karşılık olarak 
Hizbullah, Güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaptığı 
füze saldırılarını şiddetlendirmişti. Bunun üzerine BM 
Barış Gücü (UN) Lübnan’a gelerek Hizbullah’ın İsrail’e 
saldırmasının önünü kesmiş, Suriye askerlerinin de 
Lübnan’ı terk etmesini istemişti. Aksi durumda Barış 
Gücü’nün Lübnan’a müdahale edeceğini belirtmişti. İsrail 
ise saldırmaya devam etmiş, BM’de İsrail’i uyararak ateşi 
kesmesi için süre tanımıştı. Kısacası, “Şu kadar süren var. 
Öldürebildiğin kadar Müslüman öldür. Biz karşı tarafın 
elini bağladık.” demişti. 
   Savaşın ilk günlerinden itibaren aralıksız süren İsrail 
saldırılarında 1.000'in üzerinde sivil Lübnanlının ölmesi 
üzerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 
İsrail’in savaş suçları işlemiş olabileceğini söylemiş, 
ancak hiçbir yaptırım uygulamamıştır.  
 
   Bu savaştaki asıl amaç Lübnan’da bulunan Suriye 
askerlerini buradan uzaklaştırmaktı. Suriye askerlerinin 
Lübnan’da olması Suriye’nin güvenliğini sağlıyordu. 
Irak’tan sonra Suriye’yi de bölmeyi planlayan ABD, 
saldırmadan önce İsrail’in güvenliğini sağlamış ve Golan 
Tepeleri’nin ileride İsrail sınırlarına dâhil edilmesinin 
önü açmıştır. 
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İsrail – Lübnan Savaşı sonrasında, 
İsrail Başbakanı Ehud Olmert ve 
ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza 
Rice’ın basın açıklaması: 

 
Condoleezza Rice; BOP Projesi devreye girecek ve 
Ortadoğu yeniden şekillenecek… 
Ehud Olmert; Daha sınırlarımızı (İsrail’in sınırlarını) 
çizmeyi tamamlamadık... 
 
 

Yıl 2008 – KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ÇIKTI 
 
CFR Başkanı David Rockefeller küresel ekonomik krizi 
önceden haber vermişti… 

   Yakında küresel bir ekonomik kriz 
çıkacak. Bu ekonomik kriz ulusları yola 
getirecek. Küresel kriz Yeni Dünya Düzeni 
için gerekli değişimi tetikleyecek. Küresel 
bir değişimin eşiğindeyiz.   
   Beklentimiz, tam zamanında gelecek bir bunalımdır. 
Uluslar o zaman Yeni Dünya Düzeni’ni (Tanrı Krallığı’nı) 
mecburen kabul edeceklerdir. Yeni Dünya Düzeni çok 
yakında kurulacak. Tek sorun ulusların ikna ile mi yoksa 
zorla mı kabul edeceği. 
 
   David Rockefeller’in bahsettiği küresel ekonomik kriz 
2008 yılının son aylarında çıktı. Bu kriz, “Yeni Dünya 
Düzeni için gerekli değişimi tetikleyecek olan kriz” idi.   
Ama “ulusların Yeni Dünya Düzeni’ni kabullenmek 
zorunda kalacakları büyük bunalım” değildi. Sadece ne 
kadar ciddi olduklarını göstermek için verilen bir 
gözdağıydı. 2008 Ekonomik Krizi, birçok ülkeyi olumsuz 
yönde etkiledi. 
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   Küresel ekonomik kriz öncesi (2000'li yıllar boyunca) 
başta petrol olmak üzere bütün emtia ve tarım ürünleri 
fiyatlarında büyük bir yükseliş gözlendi. Çin ve 
Hindistan'daki nüfus artışı bu ürünlerin talebini arttırdı 
ve fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2008'de gıda 
fiyatları en yüksek düzeylerine ulaştı. 
   Buna paralel olarak 2008'de ABD’deki taşınmaz mal 
piyasasında (özellikle konut fiyatlarında) büyük bir 
düşüş yaşandı. Ucuzlayan konut fiyatları bankaların 
düşük gelirli ailelere konut almak için doğrudan kredi 
vermelerinin yolunu açtı. Bir süre sonra birden bire gelen 
ekonomik kriz, kredi faizlerini ödeyemeyen düşük gelirli 
ailelerinin iflas etmelerine ve konutlarına el konulmasına 
neden oldu.  
   2008 yılı ilerledikçe Mortgage Sistemi’nin (20 yıla varan 
uzun vadeli kredi sisteminin) sadece küçük bir kesimi 
değil, tüm ABD mali sistemini etkilediği anlaşıldı. Düşük 
gelirli ailelere yüksek riskli kredi açan bu kurumlar kredi 
akitlerini birleştirip paketleyerek borsalarda alınıp satılır 
hale getirmişler, yatırım bankaları ve ticaret bankalarına 
satmışlardı. Bear Stearns iflas ederek ABD hükümeti 
tarafından başka bir yatırım bankası olan JPMorgan 
Chase'e satıldı. Küçük bankalar art arda batmaya başladı. 
Washington Mutual, Wachovia, Lehman Brothers ve 
Merrill Lynch gibi bankalar iflas ederek diğer bankalara 
satıldılar. Bu krizi durdurmak için ABD kongresi 700 
milyar dolarlık bir kurtarma paketini onayladı.  
 
   Kriz Avrupa'ya da sıçradı. İzlanda'nın 3 büyük bankası 
iflas etti. 2008’de İzlanda kronası, Euro karşısında % 40 
değer kaybetti. İngiltere’deki taşınmaz mal piyasası da 
aynen ABD’deki gibi büyük bir düşüş yaşadı.  
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   2001 yılında saldırıya uğrayan İkiz Kuleler ve ardından 
yürürlüğe giren BOP projesi ABD’nin siyasi imajını, 
2008’de yaşanan kriz ise ekonomik imajını kötü yönde 
etkilemişti. ABD; ırkçı, Müslüman karşıtı ve ülkeleri 
bölerek sömürü oluşturan bir konumda idi. Yaşanan 
bütün olumsuzlukların ABD Başkanı George W. Bush ve 
onun karanlık ilişkilerinden kaynaklandığı fikri yaygındı. 
ABD’nin siyasi ve ekonomik imajını düzeltecek, özellikle 
Müslüman ismi taşıyan sevimli bir başkana ihtiyaç vardı. 
Bulunan isim ise Barack Hüseyin Obama oldu. 
 
Yıl 2009 – BARACK OBAMA ABD BAŞKANI SEÇİLDİ 
 
   Barack Hüseyin Obama 2009-
2017 dönemi ABD Başkanı seçildi. 
ABD başkanlığına seçilen, Afrika 
kökenli ve Müslüman ismi taşıyan 
ilk Amerikalıydı. Obama’nın  

seçilmesi, ABD için köklü bir değişim olarak algılandı. İlk 
seçildiğinde herkes onun dünyaya barış getireceğini 
düşündü. Ama öyle olmadı. Seçildiğinin ikinci günü 
Pakistan’ı bombalattı. Afganistan’daki müdahaleye devam 
etme kararı aldı. Filistin’e fosfor bombası atan İsrail için, 
“İsrail’in kendini savunma hakkını destekliyorum.” dedi. 
Yetmedi, uluslararası hukuku (BM kararlarını) hiçe 
sayarak, “Kudüs sonsuza dek İsrail’in başkenti olarak 
kalacak.” dedi. 
   Obama’nın bu sözlerine şaşırmamak gerek. Çünkü 
ABD’de başkan olmak, İsrail’e (Siyonizm’e) bağlılık 
yemini etmek demektir. İsrail lobisinin ABD’deki yayın 
organı Jewish News, 24 Ekim 2008 tarihli gazetesinde 
şöyle yazdı; “Obama’yı Obama yapan Yahudilerdir. 
Obama’nın geçmişinde hangi taşı kaldırsanız altından 
Yahudiler çıkar.”    
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   Bush döneminde Büyük Ortadoğu Projesi olarak 
açıklanan BOP, Obama döneminde (2008’deki küresel 
ekonomik krizin ulusları zayıflatması da göz önünde 
tutularak) “Büyük Avrasya Projesi”ne (BAP’a) dönüştü. 
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew 
Brzezinski; Ortadoğu’da şu anda gelişmekte olan çok 
kutuplu dünyanın göstergesi olabilecek bir uyanış 
olduğunu, Büyük Ortadoğu'yu (BOP’u) Küresel Balkanlar 
(BAP) olarak gördüğünü ve bu bölgeyi Avrasya olarak 
tanımladığını söyledi. Bu bölgenin yönetimi zordu ve 
kendi haline bırakılamazdı. ABD bu bölgeye barış ve 
huzur getirmeliydi. Bu nedenle ABD’nin ve CFR’nin akıl 
hocası olan Zbigniew Brzezinski ve Samuel Huntington’ın 
birlikte hazırladığı projelerin uygulaması Obama 
döneminde de sürdürülecekti. 
 
   BOP projesi, “Yeni Dünya Düzeni” (YDD) ile 
karıştırılmamalıdır. BOP, YDD’nin sadece küçük fakat 
önemli bir parçasıdır. BOP, “Büyük İsrail Projesi”nin alt 
yapısının oluşturulmasını içeren bir projedir. YDD’ye 
giden yolun başlangıcıdır. BOP’tan sonra BAP (Büyük 
Avrasya Projesi) gelecek, BAP’tan sonra süreç devam 
edecek ve nihayetinde Büyük Avrupa-Asya-Amerika 
Projesi (BAAAP) ile son halini alacaktır.  
   Görüldüğü gibi Siyonistlerin (Küresel Elit’in) bütün 
projelerinin sonu Tanrı Krallığı’na varmaktadır. En üzücü 
şey de bunu dünya kamuoyuna anlata anlata ve 
gözümüzün içine baka baka yapıyor olmalarıdır.  
   Vatikan’ın, bu zulme ve katliama ses çıkarmaması 
oldukça ilginçtir. İnsanın aklına, “Papa, sömürü ve faiz 
sistemine de ses çıkarmamıştı. Şimdi de ses çıkarmıyor. 
Acaba Vatikan imanını mı kaybetti” sorusu geliyor… Belki 
de Hristiyanlık Pazar Ayinleri’ne indirgenmiş sembolik 
bir din haline gelmiştir. Müslümanlık da yavaş yavaş 
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Cuma Namazı’na indirgenen bir din haline gelmektedir. 
Tapınakçılar ne diyordu; bütün dinler ve krallar ortadan 
kaldırılacak…  
 
Yıl 2006 – FACEBOOK KULLANIMA AÇILDI 
 
   Facebook, insanların başka insanlarla iletişim 
kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir 
sosyal ağdır. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 
öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, 
öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha 
sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, 
bir yıl içerisinde ABD’deki tüm okulları kapsadı. Daha 
sonrasında ağ içerisine liseler ve bazı büyük şirketler de 
katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde de Facebook kullanımı 
tüm e-posta adreslerine açıldı ve 13 yaş üstü herkesi üye 
olarak kabul etmeye başlayarak bugünkü halini aldı. 
Facebook’tan sonra değişik isimlerde birçok sosyal 
medya adresi kuruldu.  
 
 
Facebook kullanımının sakıncaları: 
 

 Bütün kişisel bilgiler depolanmaktadır. Kişilerin zaaf-
ları tespit edilerek ona göre reklam ve kampanya tek-
lifleri sunulmaktadır.  

 Kişilerin sosyal ve siyasi görüşleri tespit edilmektedir. 
Bir bölgedeki siyasi yoğunluk, görüş birliği ya da ça-
tışmaya müsaitlik durumları, hangi bölgenin nasıl 
kışkırtılabileceği tespit edilebilmektedir. Sosyal med-
ya verilerinin oluşturduğu veri tabanı, zengin bir bilgi 
deposudur ve Arap Baharı ve benzeri olayların altya-
pısında kullanılabilecek bilgiler ve fırsatlar içermek-
tedir. Art niyetli olarak kullanılma ihtimali yüksektir.   
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   Kişiler arasında etkileşim, iletişim ve organize olma 
konusunda anlık paylaşım imkânı sağlayan sosyal medya 
yazılımları Arap Baharı hareketlerinde oldukça etkili 
olmuştur.  
   The Economist dergisinin Haziran-Temmuz 2013 
sayısının kapak resminde yer alan (resmin sağ 
tarafındaki) yeni nesil eylemcileri temsil eden kadın 
figürünün elindeki cep telefonu, Sosyal Medya’nın 
eylemlerdeki etkisini vurgulamaktadır.  
    Dergi kapağındaki temsili figürlerin altında sırasıyla; 
1848 Fransa’da, 1968 Amerika ve Avrupa’da, 1989 
SSCB’de, 2013 Her yerde… yazmaktadır. 
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Yıl 2010 – ARAP BAHARI  
 
   Arap Baharı, 2010'da başlayan “Arap dünyası halk 
hareketleri”ne verilen ortak addır. Arap Baharı; Arap 
halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları 
taleplerinden ortaya çıkmış, toplumsal bir siyasi-silahlı 
harekettir. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, 
Ürdün ve Yemen'de büyük çapta, Moritanya, Suudi 
Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas'ta küçük çapta 
olmak üzere tüm Arap dünyasında baş gösteren 
mitingler, protestolar, halk ayaklanmaları ve silahlı 
çatışmalar Arap Baharı’nın yansımalarıdır. Halk, özgürlük 
mücadelesi adı altında diktatör olduğu söylenen birçok 
Arap lideri devirmiştir. Eylemler bir domino etkisiyle 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın tamamına yayılmıştır. 
Sadece Arap ülkeleri değil İran, Arnavutluk ve 
Ermenistan'da da Arap Baharı'nın etkisiyle küçük çapta 
olaylar gözlenmiştir.  
 
   Arap Baharı’nda kışkırtma yapan grupların birkaç yıl 
öncesinden yurtdışında eğitildikleri ortaya çıkmıştır. 
Dünyanın değişik yerlerinde çıkan ayaklanmaların 
genelinde aynı eğitim merkezlerinin rol oynadığı 
anlaşılmaktadır. “ Özgürlük ve Demokrasi” adına eğitim 
verdiklerini iddia eden bu merkezlerde gençlere ne gibi 
telkinler verildiğinin ve gençleri nasıl yönlendirdiklerinin 
araştırılması gereklidir. Verilen telkinler, bilim felsefecisi 
Karl Raimund Popper’ın felsefesi doğrultusundadır. 
Finansörü ise Yahudi asıllı borsa vurguncusu George 
Soros’tur. 
   Karl Raimund Popper’a göre; Herkes yanılabilir. Bu 
nedenle doğrularımızda ısrarcı olmamamız gerekir. 
Toplumları organize ederken tek bir doğru etrafında değil, 
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farklı doğrulara imkân sağlayan topluluklar halinde 
organize etmek gereklidir… Popper açıkça söylemese de 
bunun anlamı “Kuralsız Yaşam Felsefesi”dir. Çünkü doğru 
tektir. 
 

 

CANVAS – OTPOR  
EYLEMCİ GENÇLERİN EĞİTİM YERİ 

 
   Otpor; 1998–2003 yılları arasında Sırbistan'da 
Slobodan Milosevic rejimine karşı başlamış “pasif direniş 
eylemi” gerçekleştiren bir gençlik hareketidir. Otpor, 
Sırpça’da “Direniş” anlamına gelir. 
   Otpor’un Yugoslavya, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, 
Maldivler, Lübnan, Mısır ve Tunus’taki ayaklanmalarda da 
yer aldığı bilinmektedir. 
   Otpor’da eğitim alan gençlere, ABD’de yaşayan Gene 
Sharp tarafından yazılan ve ilk kez 1993’te yayınlanan  
“Diktatörlükten Demokrasiye” adlı kitapta “Şiddetsiz 
direnişin 198 yöntemi” anlatılıyor. Otpor’un tanıtım 
videosunda, 37 ülkede çalıştıklarını ve 5 devrimde 
başarılı olduklarını belirten üyeler, sırada daha birçok 
ülkenin olduğunu söylüyor.¹⁶³ 
 
   Sırbistan’da oluşan Otpor 
örgütünün amblemi, Gezi 
olaylarında kullanılan amblemle 
hemen hemen aynıydı. Türkiye’deki  
“Gezi Olayları”nda yapılan eylemler Sosyal Medya 
üzerinden paylaşılarak birçok gencin sokağa dökülmesi 
sağlanmıştı.¹⁶⁴ 
 
 
163/164/ Kaynak ve Resim: www.star.com.tr/guncel/gezi-ve-
sirbistan-merkezli-otpor-baglantisi-haber-1015384/ - 15 Nisan 2019 
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Bu nedenle gösterilerin perde arkasında CIA destekli, 
Sırbistan merkezli Otpor’un olduğu konuşuluyordu. Gezi 
Parkı eylemlerinde kullanılan görsele bakıldığında aynı 
işaretin Otpor tarafından çeşitli olaylarda kullanılmış 
sembollere fazlasıyla benzediği dikkatlerden kaçmıyor… 
 
   2000’li yıllar yeni strateji ve tekniklerin kullanılmasıyla 
başladı. Teknoloji artık bütün ayaklanmaların ve iç 
savaşların içerisindeydi. Ayaklanma ve iç savaş çıkarma 
yoluyla ülkelerin bölünmesi, Siyonistler için daha düşük 
maliyet demekti. Hem çatıştırıyor, hem silah satıyor, hem 
de bölüyordu. Bu durum yeni bir savaş tipi ortaya çıkardı. 
Bundan sonra savaşlar ücret karşılığında vekaleten 
anlaşılan “Özel Ordu Şirketleri” tarafından yapılacaktı. 
 
 

YENİ SAVAŞ TİPİ – İHALE USULÜ SAVAŞ 
 
   Savaş, dünyanın en eski tarihlerinden bu yana var oldu. 
Ancak 20. yüzyıla kadar savaşlar “cephe savaşı” şeklinde 
olurdu. Bu tip savaşlar, sivillerden uzak cephelerde 
yapılır ve sadece askerler ölürdü. Dünya Savaşları bu 
kuralı bozan ilk savaş türü oldu. Artık siviller de savaşın 
ortasındaydı ve çok sayıda masum insan acımasızca 
katledildi. 
   “Yeni Dünya Düzeni” doğrultusunda hazırlanan BOP 
projesiyle birlikte savaş ve ordu anlayışı da değişti.  
ABD’de grev kırıcı birlikler olarak ortaya çıkan “Özel 
Askeri Şirketler” artık savaş alanlarındaydı… Belli bir 
nüfusa sahip aşiretler, dünyanın değişik yerlerinden 
devşirilmiş gruplar, Özel Askeri Şirketler, kısacası para 
karşılığında savaşmak isteyen herkes “İhale Usulü” iş 
alabilecek duruma geldi.  
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Örneğin; 
 PKK ve Irak–Suriye hattındaki diğer Kürt grupları 

şirket usulü gruplardır. Ücretleri petrol ve uyuşturucu 
geliri karşılığıyla ödenmektedir. Görevi; petrol saha-
larını korumak ve Musul’dan Akdeniz’e doğru koridor 
açarak çıkarılan petrolün Akdeniz’e taşınmasını sağ-
lamaktır. 

 DEAŞ da bir şirket gibi hareket etmektedir. İslam or-
dusu olduğunu iddia ediyor, ancak sürekli Müslüman-
lara saldırıyor. İsrail’e hiç dokunmuyor. Aksine, izle-
diği savaş politikası İsrail’in bölgedeki çıkarlarına 
katkı sağlıyor. DEAŞ’ın görevi; dünyayı Müslümanla-
rın terörist olduğuna inandırmak, “İslam=Vahşet” al-
gısını yayarak Avrupalı halka korku salmak, Türkiye 
ile bağı varmış izlenimi vererek Türkiye’yi terörist 
devlet ilan ettirmenin altyapısını hazırlamak ve Mu-
sul’dan İsrail’e doğru koridor açarak çıkarılan petro-
lün İsrail limanlarına taşınmasını sağlamaktır. 

 
   PKK ve DEAŞ örneğindeki veriler PKK’nın ABD 
tarafından, DEAŞ’ın ise İsrail tarafından yönetildiğini 
göstermektedir. Her iki grubun işgal yoluyla açtığı 
koridorlar incelendiğinde sonuçlar bu tezi 
desteklemektedir. 
 
 
DEAŞ ÖRGÜTÜ  
 
   Adı İslamî olup kendisi İslamî olmayan bu örgütün 
kökenlerinin, Sovyet askeri müdahalesine karşı ABD 
tarafından bir araya getirilip Pakistan'da eğitim ve silah 
desteği verilen çeşitli radikal İslamcı örgütlere dek 
uzandığı ve bu gruplardan türediği iddia edilmektedir.  
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Bu iddialar önce ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton tarafından, sonra da mevcut ABD Başkanı Donald 
Trump tarafından dile getirilmiştir. DEAŞ’ın birden bire 
sıfır kilometre yeni araçlarla ortaya çıkması, araçlar 
içerisinde hiç eski araç bulunmaması, örgütün eski değil 
yeni kurulduğunu göstermektedir. Ayrıca El-Kaide, DEAŞ 
ile bir bağı olmadığını açıklamıştır. 
   İslam ordusu olduğunu iddia eden DEAŞ, ortaya 
çıkmaya başladığı ilk dönemlerde bölgedeki İslami 
gruplarla çatışarak onları kendi bünyesinde toplamaya 
çalışmış, kısmen de başarılı olmuştur. Eleman toplama 
taktiği, ganimet ve esir kadın paylaşımı üzerinedir. Var 
olduğu süreç içerisinde Filistin’i işgal eden İsrail’e hiç 
saldırmamıştır.  Örgütün altyapı hazırlıklarını 
tamamlayıp gerçek anlamda ortaya çıkışı, 2014 yılında 
adını IŞİD olarak değiştirip Halifelik ilan etmesi ile başlar. 
IŞİD adını aldıktan sonra Suriye ve Irak bölgelerinde 
yaptığı işgal girişimleriyle adının tüm dünyaya 
duyurulması sağlanmıştır.  
 
 
Yıl 2011 – SURİYE BÖLÜNMEYE BAŞLADI  
 
   Irak’ta, Kürt bölgesinin (Petrol bölgesinin) güvenliğini 
sağlayan ABD, Akdeniz’e petrol sevkiyatı yolu (koridor) 
açabilmek için Suriye’deki Kürt askeri grupları organize 
ederek Esad yönetimine karşı ayaklandırdı. Bu arada 
birden bire DEAŞ da bölgede belirdi ve Musul’dan İsrail’e 
doğru koridor açmaya başladı. Her iki grubun 
koridorunun da Suriye sınırları içerisinden geçmesi 
gerekiyordu. Tam bu sırada Suriye’de iç savaş çıktı ve 
Suriye; Rejim, DEAŞ ve Kürt bölgesi olmak üzere (sınırları 
henüz şekillenmeyen) üç bölgeye bölündü.   
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   Uluslararası örgütler, ayaklanmalara müdahale eden 
Suriye hükümetini ciddi insan hakları ihlalleriyle ve 
birçok katliamla suçladı. Çatışma büyük bir mülteci 
krizine neden oldu. Mültecilerin büyük bir çoğunluğu 
Türkiye’ye yerleştirildi. 
 
   ABD ve İsrail’in Musul ve Kerkük’ten Akdeniz’e iki ayrı 
koridor planlanmasının birçok nedeni olabilir. Belki de 
Rusya’nın müdahale edeceğini ve pay isteyeceğini tahmin 
etmişlerdir. 
 

Yıl 2016 –TÜRKİYE’DE DARBE GİRİŞİMİ 

 
   1990 yıllarında Necmettin Erbakan’ın liderliğini yaptığı 
Milli Görüş Teşkilatı, konferanslarla ve yayınladığı “Gizli 
Dünya Devleti” adlı kitapla, CFR başta olmak üzere 
Siyonizm’i deşifre etti. “Çekiç Güç”ün (ABD’nin) Kuzey 
Irak’ta Kürt devleti kurduracağını, Irak’tan sonra 
Suriye’nin bölüneceğini ve sonrasında da Türkiye’ye 
saldıracaklarını söyledi. Bu söylemler ve bu doğrultudaki 
gelişmeler Milli ve İslami bir akım oluşturdu. Bu akım 
Necmettin Erbakan’ı iktidara taşıdı. Gelişmeler ABD’yi 
rahatsız etti. ABD’nin “Ilımlı İslam Projesi” adı altında 
ileride kurmayı planladığı (ABD çıkarlarına hizmet 
edecek ve emrinden çıkmayacak) “Hilafet” için 
düşündüğü ve yetiştirdiği İslamî grup farklıydı.  
   Çeşitli bahanelerle (özellikle medya aracılığıyla) yoğun 
baskılar oluşturuldu ve Erbakan hükümeti devrildi. O 
dönemlerde güvenilir gibi görünen Fetullah Gülen 
Cemaati, 2010 yılına gelindiğinde siyasallaştı ve dönemin 
hükümetine muhalif çalışmalar yapmaya başladı… 
   Sonuçta 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de adını 
koyamadığımız BİR ŞEY OLDU.   
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   Bir grup ordu mensubu darbeye kalkıştı ve bu grubun 
Fetullah Gülen (FETÖ) mensupları olduğu açıklandı. Bu 
kalkışma karşısında halk, canı pahasına müdahale etti ve 
kalkışma bastırıldı. ABD’nin Türkiye üzerinden yürüttüğü 
“Ilımlı İslam Projesi” ve ileride kurmayı düşündüğü 
“Hilafet” planları boşa çıktı.  
 
ABD’nin planına göre; 
   İŞİD Hilafet ilan ederek terör estirecek, Irak ve 
Suriye’nin bölünmesinde öncülük edecek, daha sonra bu 
bölgelerdeki gerçek İslam’ı yaşamak isteyen Sünni 
gruplar FETÖ’nün Türkiye’de oluşturacağı Hilafet’e 
bağlanacaklardı. Bu aynı zamanda Yahudiler ve 
Müslümanlar arasında yaşanacak olan Armageddon 
savaşının altyapısını oluşturacaktı.  
 
Türkiye’de bir Hilafet kurulması projesinin, CIA 
raporlarında önerildiği bilinmektedir. 
 
 

EK BİLGİ: Dinler Arası Diyalog hakkında Aytunç 
Altındal’ın açıklaması: 
 

Aytunç Altındal; “Dinler Arası Diyalog” girişiminin 1962–
1965 yılları arasında başta Vatikan olmak üzere tüm 
Hristiyan âleminde başlatıldığını. Özellikle 1993’te 
SSCB’nin tam olarak yıkılmasından sonra ivme 
kazandığını, dinler arası diyalog konusunda 1960–1965 
yılları arasında Türkiye, Suriye ve İran ile kısmen Irak’ta 
istihbarat ve demografik çalışmalar yürütmüş olan ‘”Barış 
Gönüllüleri” adlı misyonerler tarafından hazırlanmış olan 
raporlara dayandırılarak yürütülen bu faaliyetlerin, 
1996’dan itibaren “İstanbul Fener Rum Patrikhanesi”nin 
girişimiyle hız kazanmış olduğunu…  ileri sürmüştür. 
 



 

Veli Metin Türkoğlu | 295 

DONALD TRUMP ABD BAŞKANI OLDU 
 
   Donald John Trump, 1946 New York 
doğumlu Amerikalı iş adamı ve 
siyasetçidir. 1999 yılında babasını 
kaybetti. Bu nedenle 2000'de yapılan 
seçimlerden çekildi. 16 yıl sonra tekrar 
siyasete döndü. 2016 ABD başkanlık 
seçimlerinde 45. ABD Başkanı seçildi.  

   ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu. 2016 yılındaki 
seçim sürecinde İslamofobik söylemleri ile öne çıktı. 
Forbes Dergisi'nin 2016 yılında dünyanın en zengin 400 
kişisi listesinde yer aldı.¹⁶⁵   
 
   Trump, "güvenilir en yakın ruhani " olarak adlandırdığı, 
Florida papazı Paula White de dâhil olmak üzere bir dizi 
Hristiyan manevi liderle ilişkiler kurdu. 2015 yılında 
Rum Ortodoks rahibi Emmanuel Lemelson'dan bir nimet 
aldı. 2016'da dini danışmanlarının listesini (James 
Dobson, Jerry Falwell, Jr. Ralph Reed ve diğerlerini) 
isimleriyle yayınladı. Kızı Ivanka'nın eşi Jared Kushner'la 
olan evliliği öncesinde Yahudiliğe döndüğüne değinen 
Trump, "Bir Yahudi kıza sahibim ve ondan çok onur 
duyuyorum" dedi.¹⁶⁶ 
 
TRUMP AİLESİNİN KÖKENİ 
 

   Donald Trump Alman kökenli bir aileden gelmektedir. 
Dedesi Frederick Trump 1869'da Almanya'da doğdu. 
1885 yılında (henüz altı yaşındayken) Amerika'ya göç 
etti. Kanada'daki Klondike'de altın rezervleri buldu.  
 
 

165/166/ tr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump – Erişim tarihi, 15 
Nisan 2019      
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Sadece altın çıkarmakla kalmayıp kendisi gibi altınla 
zengin olmak isteyenlere yer belirleyip, yiyecek-içecek 
sattı, genelev işletti. Elizabeth Christ ile 1902 yılında 
evlendi. 1905'de Fred Trump adında bir oğlu oldu. ¹⁶⁷ 
 
   Frederick Trump 1918'de ölünce oğlu Fred Trump genç 
yaşında ticarete atılmak zorunda kaldı. 22 yaşına 
geldiğinde Elizabeth Trump & Son adlı şirketi kurdu. ¹⁶⁸ 
Bu yıllarında, Ku Klux Klan örgütüne üye olmaktan kısa 
süre tutuklu kaldı. II. Dünya Savaşı sonrasında işlerini 
büyüterek servet sahibi oldu. ABD donanması ve 
askerleri için kışla tarzında evler yaptı. Yine bu 
dönemlerde New York Queens'de arsa alım satımına 
başladı. Irkçı bir tavır sergileyerek siyahîlere daire 
satmadı.  
 
   Fred’in dördüncü çocuğu olan Donald John Trump 
1960'lı yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı liseyi terk 
etmek durumunda kaldı. Wharton Institute'de eğitim 
gördü. Bundan sonraki süreçte askeri akademide 
Pensilvanya'da bulundu. Üniversite yılları sonrasında 
babasının inşaat firmasında görev almaya başladı. 
1971'de babasının şirketlerinde imtiyaz sahibi oldu ve 
kontrolü ele aldı. Şirkete "Trump Organizasyon" adını 
vererek merkezini Manhattan bölgesine taşıdı.¹⁶⁹ 
Ailenin Almanya’yla bağının devam edip etmediği 
bilinmiyor. 
 
 
 
 
 

 

167/168/169/ tr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump – Erişim tarihi, 
15 Nisan 2019      
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Yıl 2014 – DEAŞ HİLAFET DEVLETİNE DÖNÜŞEREK  
                        IŞİD ADINI ALDI  

 
   DEAŞ, bir “Hilafet Devleti” kurduğunu iddia ederek 
DEAŞ ismini IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) olarak 
değiştirdi. Örgüt IŞİD adını aldıktan sonra Suriye ve Irak 
bölgelerinde yaptığı işgal girişimleriyle varlığını gösterdi. 
IŞİD, Anbar’daki çatışmalarda Felluce'yi ve Ramadi’nin 
bir kısmını kontrolü altında aldı. 3 Ocak 2014'te 
Felluce'de IŞİD adında bağımsız bir İslâm devleti 
kurduğunu ilan etti. 
 
 
IŞİD’İN FİNANSAL GÜCÜ 
 
   Musul Valisi, 11 Haziran 2014'te IŞİD’in Musul’daki 
Merkez Bankası şubesini yağmaladığını duyurdu. 
Örgütün buradan 420 milyon dolar aldığı söyleniyor. IŞİD 
kendisine ait Twitter hesabından Merkez Bankası 
şubesindeki para ve altına el koyduğunu doğruladı. Bu, 
IŞİD’i Dünya'nın en zengin örgütlerden biri haline 
getirmekteydi ve İslam örgütü olduğunu iddia eden IŞİD 
tarafından gasp edilen para bir İslam ülkesinin parası idi. 
Bu para çölde saklanamayacağına göre acaba hangi 
bankada yatmaktadır.¹⁷⁰ 
   BOP projesinin Ar-Ge işlerinden sorumlu Rand 
Corporation Araştırma Şirketi, IŞİD’e ait ele geçirilen 
200'den fazla belge, harcama raporu ve benzeri 
dokümanı analiz etti. Örgüte dışarıdan yapılan bağış 
oranının sadece %5 olduğu tespit edildi.  
 
 

170/http://www.milliyet.com.tr/News/Article?ID=1895787, Erişim 
tarihi 15 Nisan 2019     
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   2014'ün ortalarında, Irak istihbarat birimlerinin bir 
IŞİD ajanından edindiği bilgiye göre örgütün 2 milyar 
dolarlık finansal gücü var. Bu servetin büyük 
çoğunluğunun Musul Merkez Bankası'ndan çalınan 420 
milyon dolar olduğu bilinmektedir. Geri kalan 1,5 milyar 
dolar %5 bağışla toplanmayacağına göre kaynağın petrol 
satışlarından elde edildiği anlaşılmaktadır. 
 
   IŞİD, Temmuz 2014'te Musul Üniversitesi'ne ait nükleer 
materyalleri ele geçirdi. Irak'ın BM Büyükelçisi 
tarafından Ban Ki-Moon'a yazılan mektupta, IŞİD'in bu 
materyalleri nükleer silah yapımında kullanabileceği 
bilgisi iletildi.¹⁷¹ 
   Burada bahsi geçen Nükleer Bomba acaba 
Armageddon (Kıyamet Savaşı) sırasında kıyameti 
koparacak olan bomba mı?  
   IŞİD’le ilgili bu bilgiler, BOP projesi senaryosunda görev 
alacak gruplar seçilirken, senaryodaki “İslami örgüt” 
rolünün “IŞİD Savaş Şirketi”ne ihale edildiğini 
göstermektedir.  
   Bir örgüt adının şirket kelimesiyle beraber kullanılması 
size garip gelebilir. Ortadoğu’da, aşiretler ve yerel güçler 
dışında yurt dışından gelerek savaşan onlarca “Özel 
Askeri Hizmet Şirketi” vardır. Örneğin; Constellis 
Holding’in alt kuruluşu olan Blackwater, Ortadoğu’da adı 
en çok geçen şirketlerden birisidir. Suudi Arabistan 
Kraliyet Ailesi’nin otelde hapsedilmesi operasyonunu 
Blackwater şirketinin gerçekleştirdiği söylenir. Constellis 
Holding’in iş yaptığı bölgeleri şirketin kendi web 
sitesinde de görebilirsiniz. 
 
 
171/ tr.wikipedia.org/wiki/Irak_ve_Şam_İslam_Devleti, Erişim tarihi 
15 Nisan 2019      
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Yıl 2017 – KUDÜS İSRAİL’İN BAŞKENTİ İLAN EDİLDİ 
 
   Siyonistler, Filistin’de kurmayı düşündükleri İsrail 
Devleti’nin altyapısını oluşturmak için 1870 yılından 
itibaren Filistin toprakları üzerinde tarımsal yerleşme 
merkezleri kurmaya başlamıştı. I. Dünya Savaşı 
sonrasında 1920 yılında Birleşmiş Milletler Filistin 
üzerindeki İngiliz mandasını tanımış, Yahudilerin daha 
rahat hareket edebilmesi sağlanmıştı. II. Dünya Savaşı 
sırasında Nazilerin Yahudilere soykırım uygulamaya 
başlamasıyla Filistin’e büyük bir Yahudi göçü başlamış, 
Filistin’de yeterli Yahudi nüfusunun oluşması üzerine, 
Birleşmiş Milletler 1947'de Filistin’in biri Yahudi öteki 
Arap olmak üzere iki devlet arasında paylaşılmasına 
karar vermişti. 14 Mayıs 1948'de BM paylaşım planı 
uyarınca David Ben Gurion tarafından İsrail Devleti’nin 
kuruluşu ilan edilmişti.  
   O günlerde İsrail Hükümeti, Kudüs’ü başkent ilan etmek 
istiyordu. Ancak Kudüs, BM denetiminde milletlerarası 
bir bölge statüsünde idi. BM’nin bu kararına rağmen 
İsrail 1980’de çıkardığı bir kanunla Kudüs’ü başkenti ilan 
etti. Ancak bu ilan BM tarafından kabul görmedi. 
 
   2009 yılında ABD başkanı seçilen Barack Obama, 
uluslararası hukuku (BM kararlarını) hiçe sayarak, 
“Kudüs sonsuza dek İsrail’in başkenti olarak kalacak.” 
dedi. Ama resmi olarak tanımaya cesaret edemedi. 
Sözlerinin hukuki bir bağlayıcılığı yoktu. 
 
   2016 yılında ABD başkanı seçilen Donald Trump, 6 
Aralık 2017 günü Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıdı… Aslında, İsrail’in ilan edemediği kararı, ABD 
resmen ilan etti demek daha doğru olur. 
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   Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi, BOP projesinin 
aslında BİP (Büyük İsrail Projesi) olduğu gerçeğini de 
ortaya çıkarmış oldu. Bu olayların ardından İsrail meclis 
kararıyla Yahudi Şeriatı’nı uygulama kararı, yani 
şeriatlarında geçen Vaat Edilmiş Toprakları sınırına 
katma kararı aldı... İlk girişimi, İsrail için stratejik önem 
taşıyan Golan Tepeleri’ni yakın zamanda işgal etmek 
olacaktı.  
 
   Aşağıdaki haritada da görüldüğü gibi, 1947’de II. Dünya 
Savaşı sırasında Almanya’dan kaçıp Filistin’e yerleşen 
Yahudiler bugün Filistin’in tamamını ele geçirmiş 
durumdadır. Bundan sonraki adım “Vaat Edilmiş 
Topraklar”ı haritalarına dâhil etmek olacaktır. 
 

 
Resim: m.timeturk.com/1967-sinirlari-: nedir/haber-614288 

Erişim tarihi 15,04.2019 
 

 

   Daha sınırlarımızı çizmeyi tamamlamadık...  
İsrail Başbakanı Ehud Olmert 
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   Günümüzde, II. Dünya Savaşı’nda Almanlardan kaçarak 
Filistin’e yerleşen Yahudilere destek verenler arasında 
Alman Başbakanı Angela Merkel de var… Israel Hayom 
gazetesi Merkel’i anlattığı bir yazısında; “İsrail, 
Almanya’dan uluslararası yaptırımlara uymasını istemek 
için her müdahale ettiğinde, Merkel uyguladığı 
politikalarla olumlu tepki verdi… İsrail’in varlığı ve 
güvenliği Alman ulusal çıkarının bir parçasıdır.” demişti. 
 
   Merkel’in Yahudi olduğu bilinmektedir. Acaba 
sarışınlılığı ve simasıyla Merkel’e akrabalarından biri gibi 
benzeyen Alman kökenli Donald Trump da Yahudi mi? 
Her ikisinin de aynı döneme denk gelmesi ve İsrail’in 
çıkarları için çalışmaları tamamen tesadüf mü? 
 
 

Mart 2017 – DAVİD ROCKEFELLER ÖLDÜ  
 
   David Rockefeller, ömrünün sonuna 
kadar CFR'nin onursal başkanı olarak 
görev yaptı. 2017 yılının 20 Mart 
tarihinde kronik kalp yetmezliği 
sebebiyle 101 yaşında New York 
şehrinin Pocantico Hills semtinde 
hayatını kaybetti.  

 

 
   Tapınakçıların ve Yeni Dünya Düzeni’nin sözcüsü David 
Rockefeller’ın yerine kimin CFR başkanı olacağını zaman 
gösterecek… Aslında, bundan sonraki dönemde kimin 
CFR başkanı olacağının pek bir önemi yok. Çünkü CFR 
David Rockefeller’ın ölümünden kısa bir süre önce 
yetkilerini “Roma Kulübü”ne devretti bile… 
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Rockefeller’in defalarca kalp nakli olduğuyla ilgili 
iddialar ortaya atıldı, ancak bu iddialar hiçbir zaman 
doğrulanamadı. Son iddia 7 kez kalp, 3 kez böbrek ve 2 
kez de ciğer nakli olduğuydu. Bu iddiaların şehir 
efsanesi olduğunu kabullenmek gerekir. Aksi takdirde 
ortaya bir dehşet tablosu çıkar. Nakledilen bu organların 
nereden bulunduğu sorusu akla gelir. Bu soru bizi; “Bu 
organlar acilen bulunabildiğine göre, acaba dünyadaki 
sağlık ve genetik veri tabanı farklı amaçlara da hizmet 
ediyor olabilir mi?” gibi daha uç sorulara götürür. 
 

 
 

Yıl 2018 –VENEZUELA BAHARI  
 
   Venezuela, 1800’lü yıllarda İspanyolların yerleşim 
yerlerinden biridir. Yerel halk tarafından yapılan birkaç 
ayaklanmadan sonra 1821'de bağımsızlığını kazanmıştır. 
Bağımsızlığının ilk yıllarında şimdiki Kolombiya, Panama 
ve Ekvador'la beraber “Büyük Kolombiya Birliği”ni 
oluşturan Venezuela, 1830 yılında bu birlikten 
ayrılmıştır. Venezuela’nın 1800’lü yıllarının tümü siyasal 
çalkantılar ve devrimlerle doludur. 1998 başkanlık 
seçimlerinde Hugo Chavez’in oyların yüzde 56'sını alarak 
başkan seçilmesi de darbeleri ve çalkantıları bitirememiş, 
bütün müdahalelere rağmen ölümüne kadar geçen süreç 
içerisinde halk desteğiyle iktidarda kalmayı başarmıştır. 
Chavez’in 2013 yılında ölümünün ardından başkan 
yardımcısı Nicolas Maduro, başkan olarak seçilmiştir.¹⁷² 

 
 
172/ Buitrago, Deisy (19 May 2018). "Venezuela apela a países amigos 
para supervisar elecciones". Reuters (İspanyolca). Erişim tarihi: 20 
May 2018.    
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   Nicolas Maduro’nun döneminde de çalkantılar devam 
etmiştir. Çalkantılı dönemler ve darbeler Venezuela’nın 
kaderi gibidir. Çünkü burası altın madenleri ve petrol 
yataklarıyla doludur. Küresel sermayenin taşeronluğunu 
yapan ABD, bu kaynakları ele geçirene kadar Venezuela 
aynı sorunları yaşamaya devam edecektir. 
 

ABD VENEZUELA’YA CUMHURBAŞKANI ATADI 
 
   20 Mayıs 2018 tarihindeki başkanlık Seçimi'nde 
Maduro %68 oy oranıyla ilk turda rahatça kazanarak bir 
dönem daha Devlet Başkanlığı görevini sürdürme yetkisi 
aldı.  Bazı Venezuelalı STK'lar, seçim programlarının 
usulsüzlükleri konusundaki endişelerini dile getirerek 
Maduro’yu istemediklerini belirttiler. ¹⁷³ 
 
   Muhaliflere ilk destek, Rothschild ailesinin yanında 
bankacı olarak çalışmış olan Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’dan geldi. Macron, "Venezuela halkının 
özgür şekilde geleceğini seçme hakkı var. 8 gün içinde yeni 
seçim ilan edilmezse Nicolas Maduro’nun muhalifi olan 
Juan Guaido'yu fiili başkan olarak kabul edeceğiz." yazılı 
Twitter mesajı attı. Bu mesajın ardından BM, Avrupa 
Birliği, The Lima Grup gibi kuruluşlar ve Avustralya, ABD 
Hükümetleri Venezuela’da yapılan seçimi tanımadıklarını 
açıkladılar. Rusya, Çin, Türkiye, Küba, İran, Kuzey Kore, 
Suriye gibi birçok ülke de seçim sonuçlarını tanıdıklarını 
ve Maduro’yu desteklediklerini açıkladılar.¹⁷⁴ 
 
 

 

173/ Rodríguez Rosas, Ronny (23 Şubat 2018). "Foro Penal no avala 
convocatoria a elecciones presidenciales". Efecto Cocuyo. Erişim tarihi: 
24 Şubat 2018. 
174/ Martín, Sabrina (8 Şubat 2018). "Unión Europea prepara nuevas 
sanciones contra la dictadura en Venezuela y la estatal PDVSA". Panam 
Post. Erişim tarihi: 14 Şubat 2018.    
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   Bu gelişmeler sonrasında Maduro’nun devlet 
başkanlığını tanımadığını söyleyen ABD, Ocak 2019’da 
Juan Guaido'yu Venezuela’nın yöneticisi olarak 
tanıdıklarını ilan etti. ABD, bu tip zoraki uygulamayı 
ikinci kez yapıyordu. İlki Mısır’da yapılan seçimleri 
tanımayarak Sisi’yi yönetici ilan etmesiydi. ABD ve 
Avrupa’nın bu tarz davranışları önlenemezse bu süreç 
Küresel Elit’in (Siyonistlerin) istediği ülkeye istediği 
kişiyi atamasıyla sonuçlanacaktır. 

 
Yıl 2019 –  
İSRAİL GOLAN TEPELERİ’Nİ İŞGAL ETTİ 
 
   İsrail’in Bakanlar Kurulu'nu 2016 yılında Golan 
Tepeleri'nde toplayan Netanyahu, İsrail ve Suriye'nin yanı 
sıra Lübnan ve Ürdün'le de sınır olan bu tepelerin 
sonsuza kadar İsrail'e ait kalacağı yönünde açıklama 
yapmış ve yandaşlarına burayı İsrail toprağı olarak 
tanıma çağrısında bulunmuştu. Netanyahu bu konuda 
aradığı uluslararası desteği bulamamıştı. 
   2019’a gelindiğinde ABD Başkanı Donald Trump, 
İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini 
tanıdığını ilan eden bildirgeyi imzaladı. İmza töreninde 
Trump ile yan yana olan İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu, "Tarihi bir olay" olarak değerlendirdiği 
kararından dolayı ABD Başkanı'na teşekkür etti. 
   Golan Tepeleri'nin Suriye'ye karşı adil meşru müdafaa 
savaşı sırasında İsrail askerleri tarafından ele 
geçirildiğini söyleyen Netanyahu, bölgenin artık daimi 
olarak İsrail kontrolünde olacağını ifade etti. Netanyahu 
bu sözüyle; Filistin’le yetinmeyeceklerini, “Vaat edilmiş 
topraklar”ın tamamını elde edinceye kadar İsrail’in 
sınırlarının genişleyeceğini itiraf etmiş oldu.    
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ARMAGEDDON (Kıyamet Savaşı) YAKLAŞIYOR MU? 
 
Albert Pike’ın sözlerini tekrar hatırlayalım; 
 

Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmamız için; İslam Âleminin 
liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla, 
ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız. 
Ve bu savaş, Müslüman Dünyası ve İsrail Devleti'nin 
birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Ve bu 
hengâme içinde diğer milletleri bu konuda, fiziksel, ahlaki, 
ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye 
zorlamalıyız. Nihilistlerin ve ateistlerin önlerini açmalıyız 
ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu 
kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak 
ateizm etkisi ortaya çıksın. 
 
   Albert Pike’ın mektubundan, Büyük Ortadoğu 
Projesi’ne Mesih planının da dahil olduğu 
anlaşılmaktadır. Mesih’in 2000’li yıllarda kesin olarak 
geleceğine inanan Evanjelist-Siyonist ittifak Ortadoğu’da 
kıyameti koparmaya hazırlanmaktadırlar. Kabala 
yorumcularının hesabına göre kıyamet 2021 – 2025 
yılları arasında kopacaktır. 
 
   ABD, BOP projesi sürecinde iç savaşlar çıkararak “Böl-
Parçala-Yönet” planlarını uygulamaya koymuş, ama bu 
süreçte NATO (Haçlı Ordusu) fiili olarak hiçbir savaşa 
girmemiştir. Haçlı Seferi başladı ise Haçlı Ordusu ne 
zaman ve kiminle savaşa girecektir… Tabii ki Türkiye ile… 
   NATO’yu kontrol eden Küresel Elit, Müslümanları ve 
Türkleri mağlup etmeyi başarırsa, Batı’nın yeni tehdidi ve 
NATO’nun yeni düşmanı kim olacaktır… Tabii ki 
Tapınakçıların yıllardır sermaye desteğiyle besleyip 
büyüttüğü ve düşman olarak hazırladığı ÇİN. 
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   Antik çağlardan günümüze kadar gözden geçirdiğimiz 
süreç içerisinde görünen odur ki, Tapınakçıların yaptığı 
kurguya torunları sahip çıkmış ve hiç taviz vermeden 
sürdürmektedirler. Kurgucuların adını koyamasak da 
şeklini ve amacını aşağı-yukarı tahmin edebiliyoruz. Eğer 
dünyadaki gelişmeler aynı hızla devam ederse 
önümüzdeki dönemler için şu tahminlerde bulunabiliriz. 
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   2020 yılına gelindiğinde, yani günümüzde; Siyonist 
sistem artık siyasi ve ekonomik gücün zirvesine ulaştı. 
Artık dünyanın birçok yerinde istediği devleti bölüp, 
istediği kişiyi yönetici atayabilir hale geldi. 1991’de Asya 
(SSCB), 2001’de BOP projesiyle Ortadoğu, 2008’de 
Balkanlar, 2010’da Arap Baharı’yla Kuzey Afrika bölündü. 
ABD Hükümeti, medya aracılığıyla seçimlere müdahale 
ederek yönetici seçtirmenin de ötesine geçip emrivaki 
olarak, Barack Obama döneminde Mısır’ın yönetimine 
Sisi’yi, Donald Trump döneminde Venezuela yönetimine 
Guaido’yu atadı.  
 
 

The Economist dergisinin 
2017 kapağında, ABD 
Başkanı Trump’ın altındaki 
ABD bayrağıyla Dünya’nın 
üzerinde oturması, 
Tapınakçıların ulaştıkları 
gücü temsil etmektedir. 
 

  

 
   Siyonizm’in bu zoraki yaptırımları, Yeni Dünya 
Düzeni’nin yönetim şeklinin nasıl olacağı hakkında da 
ipucu vermektedir. “Siyonist Dünya Krallığı” kurulmadan 
önceki süreçte Sosyalist bir rejime doğru giden dünyanın 
varacağı son nokta Komünizm’le yönetilen bir dünya 
olacaktır. Komünizm sonrasında krallık kurmak çok kolay 
olacaktır. 
 
   Tapınakçı sistemin (Siyonizm’in), hepsi birbirine bağlı 
çarklardan oluşan finansal, ticari, siyasal, sosyal, dini vb. 
birçok ayağı vardır. Her bir ayağını ve bu ayakların birbiri 
ile bağlantılarını bir çırpıda anlatabilmek mümkün 
değildir. Bu nedenle genel olarak anlatmaya çalışalım…   
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   Siyonizm, günümüzde gücünün zirvesine ulaşmış 
durumdadır. Yeni Dünya Düzeni’nin ilan edilebilmesi için 
tek bir engel kalmıştır. O da insan nüfusunun fazlalığıdır. 
İnsan nüfusunun azaltılması gereklidir. Çünkü insanlar 
görecekleri zulüm ve kölelik sistemi karşısında direnişe 
geçip bir “karşı devrim” yapabilirler. Bu da Yeni Dünya 
Düzeni’nin kurulmasını bir kaç yüzyıl daha geciktirebilir.  
 
   Tapınakçılara göre; dünya nüfusu çok fazladır ve 500 
milyona düşürülmesi gereklidir. Bu rakama ulaşılamasa 
bile en azından 1 milyara mutlaka indirilmelidir.  
   Bu rakamlardan anlaşılmaktadır ki, Tapınakçıların 
hükmedebileceği insan sayısı 1 milyar, tamamen 
köleleştirebileceği insan sayısı ise 500 milyondur. Bu 
rakamın üstünde bir nüfusun Tapınakçıların gücünü 
aştığı, bu nedenle insanları algı ve ikna operasyonlarıyla 
yönetmekten öte gidemediği ortaya çıkmaktadır. 
 
   “Dünya nüfusunu azaltma politikaları” 2000’li yılların 
başında, doğum kontrolü ve az çocuk yapıp kaliteli birey 
yetiştirme propagandası üzerinden yapılmakta idi. Daha 
sonraki yıllarda GDO’lu gıdalar ve kanserojen içeren 
ambalajlarla ölüm sayısını arttırma yoluna gidildi. 
Savaşlar çıkarıldı ama istenilen ölçüde katliam 
gerçekleşmedi. En sonunda 2020 yılında Corona Virüs 
devreye sokuldu… Corona virüs büyük bir hızla bütün 
dünyaya yayıldı. Binlerce insan art arda ölmeye başladı. 
İnsanlar sokağa çıkamaz hale geldi. Ekonomi dibe vurdu. 
Dünya çapında büyük bir bunalım oluştu…  
 
   Acaba Tapınakçıların sözcülüğünü yapan David 
Rockefeller’in yıllar önce bahsettiği, “Tam zamanında 
gelmesi beklenen büyük bunalım” gelmiş miydi..? 
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   Beklentimiz, tam zamanında gelecek bir bunalımdır. 
Uluslar o zaman Yeni Dünya Düzeni’ni mecburen kabul 
edeceklerdir. Yeni Dünya Düzeni çok yakında kurulacaktır. 
Tek sorun ulusların ikna ile mi yoksa zorla mı kabul 
edeceği...   

David Rockefeller 
 

 
 Corona virüs ilginç bir özelliğe sahiptir. Virüs genellikle 
yaşlı insanları öldürmektedir. Bu insanlar Siyonizm’i ve 
amaçlarını bilen insanlardır. Onların torunları ise yetişme 
sürecinde izlediği çizgi filmler ve dizilerde yer alan 
İlluminatik semboller ve senaryolarla “Yeni Dünya 
Düzeni”ne sempati ile bakar hale getirilmiştir… 
 
   ABD Deniz İstihbarat Subayı William Cooper, 
“Apokalips’in Atlıları” isimli kitabının 181. sayfasında 
şunları yazmıştır; 
   Roma Kulübü’nden Dr. Aurelio Peccei tarafından birkaç 
çok gizli öneri yapıldı. Tarihteki “Kara Ölüm” (Avrupa’yı 
kıran Veba salgını) ile aynı etkiyi yapabilecek bir mikrobun 
üretilebileceğini savundu. Amaç, bağışıklık sistemine 
saldıran ve böylece aşının üretimini olanaksız kılan bir 
mikrop geliştirmekti.  
   Mikrobun ve aşısının geliştirilmesi için emir verildi. 
Mikrobun aşısı, sadece yönetici elitlere verilecek ve 
yeterince insanın öldüğüne karar verildiğinde hayatta 
kalan hastalar için kullanılacaktı. Aslında başından beri 
var olan tedavi, yeni geliştirilmiş gibi gösterilecekti… Bu 
plan, Küresel 2000’in bir parçası. Aşı ve tedavi gizli 
tutuluyor. 
 
   Corona virüs ile William Cooper’ın yazdıkları ne kadar 
uyuşuyor değil mi..?    
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   Yeni Dünya Düzeni’nin nasıl 
devreye sokulacağını, hangi 
aşamalardan oluştuğunu ve yakın 
tarihte neler yapılacağını en iyi 
anlatan kitaplardan birisi William 
Cooper’ın yazdığı, 2014 yılında 
Türkçesi yayınlanan “Apokalips’in 
Atlıları” isimli eseridir. 

 
 
   Yeni Dünya Düzeni kurulacağında, bir gün önsesi 
akşamı, insanların sokağa çıkamadığı bir güne denk 
getirilerek bütün vatanseverlerin o gece öldürüleceği, bu 
vatanseverlerin genellikle Sosyal Medya 
paylaşımlarındaki verilerden toplanan bilgilerle tespit 
edileceği de William Cooper’in yazdıkları arasında… 
 
   Yeni Dünya Düzeni’nin (gerçek adıyla Dünya Siyon 
Krallığı’nın) kurulduğunu ve dünyada tek merkezli bir 
yönetimin sağlandığını farz edersek; bu durumda para 
biriminin ve dinin de teke düşürülmasi gerekir. 
 
   Bu durumda 2020’li yıllar ve sonrasında yaşanacak 
olası ihtimaller şunlardır:   
 
 
BOP PROJESİ DAHA BÜYÜK PROJELERE DÖNÜŞECEK  
 
   BOP projesi, Yeni Dünya Düzeni’nin kurulması amacıyla 
ulusların teslim alınma aşamasının başlangıç noktasıdır. 
Bu işgaller serisi devam edecek ve bütün dünyaya 
yayılacaktır. Dünya tek merkezden yönetilene kadar bu 
süreç devam edecektir. 
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   ABD Başkanı G. W. Bush döneminde Büyük Ortadoğu 
Projesi olarak açıklanan BOP projesinin kapsadığı alan, 
2004’te genişletilerek Büyük Avrasya Projesi’ne (BAP’a) 
dönüşmüştür. Projedeki bu dönüşüm daha çok ülkenin 
bölüneceği anlamına gelmektedir. 2008 yılında 
gerçekleşen küresel ekonomik krizin ardından bazı 
ulusların ikna yoluyla teslim olmaya başlaması, projenin 
daha da hızlı genişleyeceğinin habercisidir. Bu süreç 
zamanla bütün dünyayı kapsayacak ve Yeni Dünya Düzeni 
(Dünya Siyon Krallığı) kuruluncaya kadar genişlemeye 
devam edecektir. 
 
    

   Bugün dünyada 200 civarında olan devlet sayısı yakın 
gelecekte 1000’e yükselecek. Dünyada ulus devletlerin 
modası geçmiştir. Dünya, gelecekte finans sektörü 
tarafından idare edildiğinde, dünyaya barış ve huzur 
gelecektir. 
   Yeni Dünya Düzeni’ni kurduğumuzda dünya daha 
mükemmel ve daha istikrarlı olacak. Dünya bankerleri ve 
Küresel Elit, dünya halkını özgürlüğe kavuşturacaklar.  
   “Yeni Dünya Düzeni” çok yakında kurulacak. Tek sorun 
ulusların ikna ile mi yoksa zorla mı kabul edeceği.  
 

David Rockefeller 
 

 
   Ülkelerin bölünmesi yeterli değildir. Kolay 
yönetilebilmeleri için nüfuslarının azaltılması gerekir. 
Eğer bölünme sırasında yaşanan çatışmalarda yeteri 
kadar ölen olmamışsa başka yöntemler denenir. Bölünen 
ülkelere uygulanan nüfus azaltma planı, 2020 yılına 
gelindiğinde “Corona virüs salgını” ile bütün dünyaya 
uygulanmıştır… Bundan sonraki aşama muhtemelen 
“Kıyamet Savaşı” (Nükleer Savaş) olacaktır.   
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   Yahudi ve Evanjelist inanca göre; Armageddon’un 
(Kıyamet Savaşı’nın) çıkması için Tanrı’yı kıyamete 
zorlamak gerekir. BOP projesi ve diğer gelişmeler de bu 
gidişata göre ayarlanmıştır. Ancak bu savaş (Siyonistler 
için) sembolik bir ritüelden ibarettir. Armageddon’a 
inanan İsrailoğulları’nın, Yahudilerin ve Evenjalistlerin 
bugüne kadar Siyonistlere verdikleri desteğin karşılığı 
olarak, onların gönlünü almak için gerçekleştirilecek olan 
ayinsel bir kurgudan başka bir şey değildir. 
 
   Üst düzey Kabala yorumcularına göre; Armageddon 
(Kıyamet Savaşı) 2021–2025 yılları arasında yaşanacaktır. 
 
 

   Albert Pike’ın sözlerini tekrar 
hatırlayalım; Üçüncü Dünya Savaşı, 
Müslüman Dünyası ve İsrail Devleti'nin 
birbirlerini yok edecekleri şekilde 
tasarlanmalı. Müthiş bir sosyal çöküş 
provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı 
kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku 
içinde mutlak ateizm etkisi ortaya 
çıksın. 
 

 

 
   Armageddon’a giden süreçte, ABD dünyaya demokrasi 
ve barış getirebilmek için varını yoğunu harcamış ve bu 
iyi niyetinden dolayı iflas etmiş olacaktır. Dünyayı 
kurtarmak için (güya) kendini feda eden ABD, doların 
batmasını ve piyasadan kalkmasını önleyememiş 
olacaktır.  
 
   Siyonistlerin kurgusu istedikleri şekilde giderse, olaylar 
aşağıdaki şekilde devam edecektir…    
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DOLAR ($) PİYASADAN KALKACAK 
 
   Dünyayı kurtarmak için (güya) kendini feda eden ABD, 
doların batmasını ve piyasadan kalkmasını önleyememiş 
olacak… “Güya” dememizin nedeni doların ABD ile 
alakası olmadığı içindir. Bildiğiniz gibi doları basan FED 
(Merkez Bankaları Sistemi) küresel bankerlerin kurduğu 
sivil bir kuruluştur. ABD ile hiçbir alakası olamamasına 
rağmen, ABD’nin merkez bankasıymış gibi bir algı 
oluşturulmuş ve bütün dünya buna inandırılmıştır.  
 
   Doların batması ve piyasadan kalkmasının ardından, 
ABD dağılacak ve Amerika Birleşik Devletleri 50 bağımsız 
devlete dönüşecektir. Bu olayın ardından daha güvenilir 
olduğu iddia edilen yeni bir para birimi çıkacaktır. 
 
   Yeni para biriminin nasıl olacağını 
The Economist dergisinin 1988 
yılında yayınladığı kapak 
fotoğrafına göre yorumlayalım… 
Ama önce “Phoenix” (Anka Kuşu) 
efsanesini gözden geçirmek gerekir: 
 
Phoenix (Anka Kuşu); Yanarak 
küllerinden yeniden doğan mitolojik 
bir kuştur.  
 

 

Tarihsel kayıtlarda Anka kuşu; Cennette, Cennet, Mesih, 
Meryem, Bekâret, İstisnai adam, Güneş, Zaman, 
İmparatorluk, Kutsama, Dirilme ve Yaşam gibi anlamlar 
içermekle beraber, genel olarak Yenilenmeyi, Yeniden 
doğuşu (Rönesans’ı) sembolize eder.  
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   Dergi kapağındaki resimde, Anka kuşunun ayakları 
altındaki değişik ülkelere ait paralar ($ dâhil) yanıyor. 
Yanan kâğıt paralardan 10 PHOENIX değerinde yeni bir 
para doğuyor. Yeni paranın basım tarihini gösteren 
bölümünde 2018 yılı ibaresi var. Anka kuşunun 
kafasında Floransa’nın sembolü bulunuyor. Floransa ise 
Rönesans’ı yani Yeniden Doğuş’u temsil ediyor. 
  

 
 

1988 tarihli The Economist dergisinin kapağı 
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   Günümüzde yaşanan gelişmelere göre, yeni para sistemi 
şeklinin “Dijital Para” olacağı anlaşılmaktadır. Richard N. 
Cooper tarafından, dijital para felsefesinden yola 
çıkılarak Rothschild ailesine önerilen bir proje olduğu, 
Rothschild ailesinin ise kendine ait olan uluslararası 
bankaları dijital para geliştirmesi için görevlendirdiği 
iddia edilmektedir. 
   Piyasada kullanılmaya başlanan ilk dijital para 
Bitcoin’dir. Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçmiştir. 
Ancak bu ağı kuran ve Bitcoin’i üreten kişinin kim olduğu 
bilinmemektedir. İlginç olan, kime ait olduğu ve 
değerinin neye göre belirlendiği bilinmeyen bu dijital 
paranın dünya borsalarında işlem görmesi ve gerçek 
paralarla takas (change/çenç)  edilebilmesidir.  
 
   Görünen odur ki, yeni para birimi Coin (Dijital Para) 
dünya piyasasının tercih ettiği para birimi olacak. Büyük 
ihtimalle değeri (karşılığı) belirsiz olduğu için “Puan” 
şeklinde kullanılacak. Örneğin, bir suç işlediniz “Puan” 
kaybedeceksiniz. Aynı zamanda da para limitinizden 
kaybetmiş olacaksınız. Eğer para limitinizi (Puanınızı) 
tamamen kaybedip sıfıra indirirseniz, maden ocaklarına 
gönderileceksiniz. Para çalma gibi bir şansınız olmayacak 
çünkü “Puanlarınız” size takılan çipte yüklü olacak. (Puan 
sistemi kuruluncaya kadar, “Dijital para sistemi” cep 
telefonları ve çipli kimlikler üzerinden kullanılacak) 
Kısacası, parasal sistem tamamen ortadan kalkacak. 
Köleler çalışacak asiller yiyecek.  
   Puan sistemli ilk çalışmalar Çin’de denenmeye 
başlanmıştır. Henüz cep telefonu uygulaması üzerinden 
sosyal puan olarak denenmektedir. 
   Tapınakçıların ekonomik kurgusu istedikleri 
şekilde uygulanabilirse, ülkeler aşağıdaki gibi bir 
süreç yaşayacaktır…    
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2030’lu yıllarda, Avrupa’dan önce ABD, doların 
çöküşüyle birlikte dağılacak. ABD halkı, “Ortadoğu ve 
Avrupa’nın çıkarlarını koruyacağız diye ekonomimiz battı.” 
diyerek ayaklanacak. Bu ayaklanmalar sonrasında EU 
(Avrupa Birliği), TTIP (Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı) ve TPP (Trans-Pasifik Ortaklığı) protesto 
edilecek ve baskılar üzerine ABD bu birliklerden 
ayrılacak.  
2040’lı yıllarda, BOP projesiyle başlayarak büyüyen 
savaş Avrupa’nın ve Asya’nın her yerini saracak. Gerçek 
bir dünya savaşı başlayacak. Bütün ülkeler hem iç 
savaşlarla hem de dış saldırılarla uğraşacak. Salgın 
hastalıklar görülecek. Nüfusları ve ekonomileri yıpranan 
uluslar Küresel Patronlar’ın yönetimine razı olacak. 
2070’li yıllarda, Yeni Dünya Düzeni kurulmuş olacak. 
 
DİNLER BİRLEŞTİRİLECEK ve TANRI’YA DAYANMAYAN 
TEK BİR YENİ DİN OLUŞTURULACAK 
 
2020’li yıllarda, Vatikan’ın gizli sırları ortaya dökülerek 
papalık makamı yıpratılacak ve Rusya’nın da desteği 
alınarak Hristiyan mezhepler birleştirilecek.  
2030’lu yıllarda, dinlerin birbirinden farkı yokmuş 
algısıyla, İbrahim-i dinler adı altında tek bir din akımı 
başlatılacak, Deizm popüler hale gelecek. 
2040’lı yıllarda, “Yeni Din” şekillenmeye başlayacak. 
2070’li yıllarda, din lüks sayılacak. Sadece seçkinlerin 
dini olacak. İnsanlar istediği dini değil, din istediği kişileri 
seçecek ve kutsayacak. “Yeni Din” Tanrı Kral’a bağlı 
olacak ve dini kuralları o belirleyecek. İhtiyaç 
görüldüğünde, kölelerden bazıları kutsanarak “Şövalye” 
ilan edilecek. Şövalyeler, asillerle köleler arasındaki 
memur sınıfını oluşturacak.    
 



318 | Horus’tan İlluminati’ye Yeni Dünya Düzeni 

Dini açıdan yaşanacak sürecin nasıl tasarlandığını 
gösteren en iyi örneklerden biri, “I, Pet Goat” çizgi 
filmidir. 
 
     Tapınakçılar, “I, Pet Goat” isimli çizgi filmde, bütün 
dinleri yıkmayı amaçladıklarını açıkça belirtmişlerdir.  
 

 
 
     I, Pet Goat isimli çizgi filmdeki keçinin alnındaki 
barkotta 666 yazmaktadır. 666 şeytanın (Deccal’ın) 
kodudur. Keçi, “Ben keçi görünümlü evcil şeytanım.” 
mesajı vermektedir. CERN Laboratuvarı’nın logosu da 
666 şeklindedir ve onlar da şeytani amaçlarına ulaşmak 
için "Tanrı Parçacığı"nı aramaktadır. İsviçre’de bir tünel 
açılışında yapılan şeytani ayin bizleri bu kanıya iten en 
önemli etkenlerden biridir. 
 
     Çizgi filmdeki İsa karakterinin alnında Horus’un gözü 
ve piramit şekli vardır. İsa karakterinin geçtiği yerlerdeki 
bütün dinler yıkılmaktadır. Filmdeki bütün dinler 
şeytanın mağarasının içinde temsil edilmekte, sadece 
Notre Dame Katedrali ve Mısır Piramitleri bu mağaranın 
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dışında gösterilmektedir. Bu tür çizgi filmlerle çocukların 
bilinçaltına bütün dinlerin yıkıldığı ve geçersiz olduğu, 
sadece Tapınakçı inancın doğru olduğu algısı 
yerleştirilmektedir. 
 
 I, Pet Goat çizgi filminde çocuğa silah veren kişinin 

kolunda Kurukafa ve Kemikler Örgütü sembolünün 
dövmesi vardır.  

 Yerdeki siyah-beyaz fayanslar Mason locası zemin 
döşemesidir. Filmin bu bölümünde Bush ve Obama 
küresel sermayenin ve Tapınakçıların kuklası olarak 
gösterilmektedir. 

 Çizgi filmdeki müstehcen bölüm, VIII. Henry'nin evli-
liği için Vatikan'la ters düşmesini ve İngiliz Milli (Ang-
likan) Kilisesi’ni kurmasını temsil etmektedir. 

 Kafasının içi boşalmış çocuğun gözlerindeki kayan 
yazıda geçen şirket ve borsa isimleri gerçektir. Ayrıca, 
kayan yazıda son olarak "Plunge savaş kapsamına gi-
rer.” yazıyor. Litvanya'nın Plunge şehrinin logosu, çiz-
gi filmdeki İsa karakterinin alnındaki şeklin aynısıdır. 

 
     I, Pet Goat çizgi filmindeki İsa karakteri zannettiğimiz 
figür aslında Tapınakçıların son Büyük Üstadı Jacques de 
Molay’dır. Jacques de Molay 1314 yılında Notre Dame 
Katedrali’nin önünde (ayaklarından başlanarak) 
yakılarak öldürülmüş ve külleri Sen (Seine) Nehri’ne 
atılmıştır. Çizgi filmdeki İsa figürünün de ayakları 
yanmaktadır ve ayakta durduğu kayıkla Sen Nehri’nin 
üzerinde giderken gözlerinin içinde sürekli yanan ateş 
yansımaktadır. 
    İsa Mesih olarak algılanan Jacques de Molay’ın 
başındaki dikenli taç Notre Dame Kilisesi yıkılmaya 
başlayınca kalkıyor ve irkilerek uyanıyor. Çizgi filmdeki 
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bu sahne; Notre Dame Katedrali’nin kulesi yıkılınca (15 
Nisan 2019’da yıkıldı), 1314’te yer altına inen ve o 
günden bu yana gizlenen Tapınak Şövalyeleri’nin artık 
gerçek kimlikleriyle karşımıza çıkacakları anlamına 
gelmektedir. 
     Tapınak Şövalyeleri’nin resmen ortaya çıkmaya 
başlamalarının kanıtları yavaş yavaş kendini 
göstermektedir. İtalya’da 1500’lü yıllarda Tapınakçılarla 
bağı olan Di Costanzo ailesine ait terk edilmiş şapel, 2017 
yılında “Tapınak Şövalyeleri Uluslararası Jacques de 
Molay Kardeşliği” tarafından restore edildi. Halen bu 
kardeşlik grubu tarafından kullanılmaktadır. Şapelin 
önündeki arazinin altından çıkan mağaranın girişi 
kurukafa şeklindedir ve bu mağara yıllardır nerede 
olduğu bilinmeyen Sırlar Akademisi’dir. 
   Ayrıca, Kıbrıs Gazimağusa’da bulunan Tapınak 
Şövalyeleri’ne ait kilise de restore edilmiştir ve “…… De 
Molay …….” adıyla kullanılmaktadır.  
 
(Din üzerine kurgulanan bazı projeler hakkındaki detaylı 
bilgiye “Yeni Dünya Düzeni’ne Açılan Kapı – BOP Projesi” isimli 
kitabımızdan ulaşabilirsiniz.) 
 
 
 

YAŞADIĞIMIZ YÜZYILIN SONUNA DOĞRU 
HER ŞEYİ GÖREN GÖZ DEVREYE GİRECEK 

 
   Siyonist sembollerdeki piramidin üstündeki “Her şeyi 
gören göz” teknolojiyi temsil etmektedir. Mobese’ler, ev-iş 
yeri-oto kameraları ve diğer ses ve görüntü sistemleri ağı 
genişleyecek. Her şeyi gören göz sistemi 2030’lu yıllarda 
yarı yarıya tamamlanmış olacak.  
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   2030’lu yıllarda, yeni çıkan teknolojik ürünleri satın 
almaya para yetiştiremez hale gelen insanlar kazançlarını 
arttırabilmek için birkaç iş birden yapacak. Yasa dışı işler 
artacak. İnsanlar malını güvencede tutabilmek için 
sigorta şirketlerine yönelecek. Aile düzeni bozulacak, her 
fert kendini kurtarma yoluna gidecek. Yaşam şartlarını 
kabullenemeyen insanlar uyuşturucu tüketimine 
yönelecekler.  
   Yeni nesil çocuklar, yıllardır izledikleri çizgi filmler, 
sinema filmleri, dizi ve oyunlardaki bilinçaltı mesajlarla 
beyinlerine yerleştirilen semboller nedeniyle, Yeni Dünya 
Düzeni’ne sempati ve özlem duymaya başlayacaklar. 
Kurtuluşun onlarda olduğuna inanacak ve onların 
yönlendirdiği şekilde hareket edecekler. 
 
   2040’lı yıllarda, birçok insana çip takılmış olacak. Bu 
çipler sayesinde insanlar evde, işte ve seyahatte anahtar, 
kredi kartı, giriş kartı, pasaport vs. kullanmadan hareket 
edebilecek.  
   Bilinçaltı mesajlarla sisteme uygun olarak yetişen yeni 
nesil, ekonomik açıdan ayakta durabileceği kadar gelir 
sahibi olabilecek.  
   Yeni sisteme direnen insanlar çağ dışı olarak 
nitelendirilecek. Sisteme karşı çıkmaları nedeniyle aç 
kalan insanlar ölümüne rekabet olan büyük ikramiyeli 
yarışmalara katılmak zorunda kalacak. Gladyatörler 
dönemi benzeri savaş oyunları geri gelecek. 
 
   2070’li yıllarda, insanların tamamına çip takılmış ve 
“Her Şeyi Gören Göz Sistemi” tamamlanmış olacak.  
Kölelik dönemi başlayacak. Her iş için ayrı bir bölge 
kurulacak, bu bölgedeki insanlar ve onlardan devam 
edecek olan nesiller sadece o işte çalışacak.  
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   Yukarıda anlattığımız süreçler, tarihsel olaylarla 
günümüzde yaşanan gelişmelerin sentezinden oluşan 
tahminlerimizdir. Önemli olan kurgucuların kim 
olduğunu bulabilmek ve karşı çözümler üretebilmektir. 
Peki, günümüzdeki kurgucular kim ya da kimler olabilir..? 
Bu konuda tahmin yürütebileceğimiz tek bir başvuru 

kaynağı var… SEMBOLLER.    
 
 

AVRUPA HANEDANLIK SEMBOLLERİ 
 
   12. yüzyılda feodal efendiler ve şövalyeler kendilerine 
ait olan Kılıç, Kalkan, Mimari süslemeler vb. yüzeylerde 
sembol kullanmaya başladılar. Sembollerin en çok 
kullanıldığı eşyalar, savaşta kullanılan at örtüleri ve 
kalkanların yüzeyiydi.  
   13. yüzyılda semboller, savaş alanı kullanımının ötesine 
geçerek Avrupa'nın yüksek sosyal sınıflarındaki aileler 
için kuşaktan kuşağa devredilen bayrak ve arma haline 
geldi. Aile ve ailenin diğer kollarının sembolleri, yasalar 
ya da toplumsal sözleşmeler yoluyla kullanma hakkına 
sahip oldular.  
 
   Semboller ülkeler arasında bir dereceye kadar 
değişiyordu. Almanca konuşulan bölgelerde hem 
aristokrasi hem de burghers (asil olmayan özgür 
vatandaşlar) sembol kullanırken, Avrupa'nın geri kalan 
kısmında aristokrasi ile sınırlıydı. Sembol kullanımı; din 
adamlarına, kentlere, küçük hanedanlıklara ve ticaret 
şirketlerine kadar yayılmıştır. 
 
   Sembollere dayalı gelenek, sadece sembollerin 
tasarımını ve kullanımını kayıt altına alan Avrupa'da 
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tutarlı kalmıştır. İngiltere ve İskoçya gibi bazı ülkeler, 
yüzyıllarca sembollerini sürdürmeye devam etmiş ve 
günümüze kadar korumuşlardır.  
   İngiltere'de sembollerin verilmesi Arma Koleji 
tarafından denetlenmektedir. Mühürler ve Blazonlar 
(amblemin resimli tasviri) Arma Koleji tarafından kayıt 
altına alınmaktadır. Rozetler, pankartlar ve mühürler gibi 
diğer nesnelerin şekilleri de blazonda tarif edilerek 
kayıtlara eklenmektedir. Yüzyıllar önce kayıt altına alınan 
semboller, günümüzde de (varis olan) kurumlar ve kişiler 
tarafından kullanılmaktadır.  
 
   Kayıtlı sembolleri, orijinal sahibinin torunları ve atalar 
arasındaki diğer kollar kullanabilir. Eğer bu varislerden 
biri, orijinal sembolde kendine has bir değişiklik yapmak 
isterse, yalnızca küçük bir fark eklemesine müsaade 
edilir. Aslına sadık kalınmak şartıyla genellikle bir renk 
değişikliği veya ayırt edici bir şekil ilavesi yapılabilir.  
 
 

Osmanlı arşivinden Avrupa armalarıyla ilgili bir 
bölüm: 
 

   İngiltere’de 13. asırdan beri arma kitapları neşredile 
gelmiştir. İlk zamanlar herkes alabilirdi. Sonradan krallar 
bağışlamaya başladı. Hatta 1484’te Kral III. Richard, 
Londra’da bir arma mektebi kurdu. Zamanla armalarla 
alâkalı heraldik adında bir ilim şubesi teşekkül etti. XIV. 
asırda Bartolus de Saxoferrato adında bir İtalyan 
hukukçusu, armaların hukuku ve sanatına dair şümullü 
bir eser kaleme aldı.  
   İngiltere’de sadece arma ihtilaflarına bakan bir 
mahkeme bugün bile faaliyettedir. 
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   Avrupa arma yasasını göz önünde tutarak, bu mantık 
üzerinden Tapınakçıların kimler olduğunu bulma 
konusunda bazı tahminler yürütmemiz mümkündür.  
 

   Tapınakçı sistemin siyasallaşmış şekliyle günümüzdeki 
yansıması Siyonizm’dir. Siyonizm’in sembolü ise Siyon 
(Davut) yıldızıdır. Siyon Yıldızı’nın sembol olarak 
kullanılması ise Siyon İdeali’nin siyasallaşmasıyla birlikte 
başlamıştır. Theodor Herzl, 1896’da kongre için örnek bir 
sembol çizmiştir. Benzer bir sembol de örgütün Alman 
yetkilisi Max Bodenheimer tarafından çizilmiş ve her ikisi 
de kongrede beğeniye sunulmuştur.¹⁷⁵ 
 
   Resimde görülen 
sembol, 1897'de ilk 
Siyonist Kongresi'nde 
seçildikten sonra Siyonist 
topluluğun ve daha sonra 
Dünya Yahudi 
Topluluğu’nun sembolü 
olmuştur.¹⁷⁶  
 
   İsrail devleti kurulduğunda, çizimlerde yer alan 
sembolün ortasındaki aslan çıkarılarak, orijinal haliyle 
İsrail bayrağı olarak kullanılmıştır. Devlet arması ise 7 
Kollu Şamdan’dır.  
 
 

 
175/ "The Project Gutenberg eBook of The Jewish State, by Theodor 
Herzl". Retrieved April 18, 2016.    
176/en.wikipedia.org/wiki/Star_of_David, 16 Nisan 2019/ Scholem 
1949, p. 251:"Then the Zionists came, seeking to restore the ancient 
glories—or more correctly, to change the face of their people. When 
they chose it as a symbol for Zionism at the Basle Congress of 1897   
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YAHUDA SEMBOLÜ ve KULLANILDIĞI YERLER 
 

 
 

Yahuda (Judah - Ben-i İsrail) sembolü 

 
Kudüs (Yeruşalim) Belediye Arması; 
1950'den beri (İsrail’e göre) Kudüs 
şehrinin resmi sembolüdür. Amblemin 
ana figürü "Yahuda Aslanı”dır. Bu aslan, 
Yahuda (Judah) kabilesini ve kurulması  
ümit edilen Yahuda Krallığı'nı temsil eden aslandır.   
Kudüs belediye armasının arka planı “Ağlama Duvarı”nı, 
“Zeytin dalı” ise Mesih’in ineceğine inanılan Zeytin 
Dağı’nı temsil eder. İbranice yazılmış olan Yaruşalim ise 
Kudüs’ün İbranice adıdır. 
 
Yahuda, (İbranice; Juda – İngilizce; Judah) 
Hz. Yakup (İsrail) ve Lea’nın dördüncü 
oğludur. İsrailoğulları’nın bir kolu olan 
Yahuda kabilesinin kurucusudur. Arması 
(sembolü), Davut yıldızının içinde şaha 
kalkmış aslandır.   
 

 
Judah (Yahuda) sembolü resim: https://ru.wikipedia.org/wiki/Иуда_ 
(Ветхий_Завет) Erişim tarihi 16 Nisan 2019     



326 | Horus’tan İlluminati’ye Yeni Dünya Düzeni 

   Hz. Davut (Kral Davut), Yahuda soyunun üyesi ve lideri 
olarak kabul edilir. İsrailoğulları’nın 12 soyunu bir araya 
toplayarak krallık kurmuş, Kudüs’ü başkent yaparak 
burada Musevi Mabedi’nin (Süleyman Tapınağı’nın) 
temelini atmıştır.  
   İsrailoğulları Krallığı, MÖ. 930’da İsrail Krallığı ve Judah 
(Yahuda) Krallığı olarak ikiye bölünmüştür. İsrail, 
Yahuda’dan ayrı bir krallık olduğuna göre, her İsrailli 
Yahudi (Yahuda) soyundan değildir.  
   Günümüzde İsrail’de yaşayanlar İsrailoğulları’nın 12 
farklı soyunun karmasıdır. Yahudiler (Yahudalar) bu 12 
soydan sadece birisidir. Zengin Yahuda soyluları Avrupa 
ve ABD’de yaşamaktadır. Günümüzde İsrail’de yaşayan 
İsrailoğulları içerisinde Yahuda soyu muhtemelen 
azınlıktadır. Çünkü Armageddon’u (Kıyamet Savaşı’nı) 
tasarlayan ve savaşın yaşanması için “Tanrı’yı kıyamete 
zorlayan” Siyonistler, buradaki İsrailoğulları’nın bu 
savaşta öleceğini bilmektedir.   
   Bu bilgiler ışığında görünen odur ki; Dünyayı 
yöneten Tapınakçılar ve onların günümüzdeki 
torunlarının çoğunluğu (belki de hepsi) Yahuda 
(Juda) soyundan gelenlerdir. 
 
   Yahudi sembollerinin Avrupa arma yasalarınca 
Avrupa’da kabul edilip edilmediğini ya da kullanılıp 
kullanılmadığını bilmiyoruz… Eğer Yahudi sembolleri de 
“Avrupa Arma Yasaları”nca Avrupa’da kabul görüyorsa, 
Tapınakçıların kökeninin ne olduğunu ve kullandıkları 
sembolü tahmin edebiliyoruz… YAHUDA (JUDA) 
ASLANI… 
 
   O halde, Arma geleneklerine göre günümüzdeki 
torunlarının (Küresel Elit’in) de benzer armalar 
kullanıyor olması yüksek ihtimaldir.  
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   Avrupa arma kurallarına göre; Örnek 1’de gösterilen 
arma türü özel armadır. Eğer, Örnek 2’de olduğu gibi 
armanın yanında armayı tutan figürler mevcut ise, 
yanındaki bu figürler o armanın koruyucularını temsil 
eder. 
 

  
Örnek 1 Örnek 2 

 
 
   Avrupa’da ve ABD’de “Juda Aslanı”na benzeyen çok 
sayıda arma mevcuttur. Ancak bunların hepsini aynı 
kökene bağlamak ve hepsini Yahudi sembolüymüş gibi 
değerlendirmek yanlış olur. Örneğin; Türk-Moğol kökenli 
Babür İmparatorluğu’nun sembolü aslandır. 
Karamanoğulları Beyliği’nin sembolü ise Davut Yıldızı’dır. 
  
   Eğer deneyimlerimize dayanarak bir tahminde 
bulunacak olursak şunu söyleyebiliriz; “Şahlanmış 
Aslan”ın kullanıldığı çoğu sembolünün arkasından 
genellikle Tapınakçılar çıkmaktadır. Ancak bu konudaki 
tespitleri (ulaşılabilecek kaynakların sınırlı ve gizli 
olması nedeniyle) şahısların yapabilme şansı yoktur. 
Semboller ve armalar üzerinden Tapınakçıları tespit 
edebilmek sadece devlet kurumlarının başarabileceği bir 
konudur.  
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   İncelediğimiz bu tarihi süreçlerde geçen isimlerden ve 
yaşanan olaylardan elde ettiğimiz verilere göre, sonuç 
olarak şunu söyleyebiliriz: Tapınakçılar, sayısal bir kurala 
uyarak organize oluyor. Bu sayısal sıralama 3-13-33-333 
şeklinde gruplanıyor. Örneğin; dünyadaki ulus üstü 
şirketlerin toplam sayısı 333’tür. Dünyayı yöneten aileler 
denen (Rockefeller, Rothschild gibi) ailelerin sayısı ise 
33’tür. Bu sayısal kuralın bize verdiği ipucundan 
anlıyoruz ki, Dünyayı yöneten gerçek patronlar, adı hiç 
duyulmamış ve kimsenin bilmediği 13 aile… Ve bu 
ailelerin başında da 3 kişi var.  
 
   Tapınakçıların sembollerini ve ideolojilerini 
yorumlayarak dünya tarihinin antik dönemlerine doğru 
gittiğimizde ana hedefi temsil eden tek bir sembole 
ulaşırız… Bu sembol “ELMA”dır. Bütün insanlık tarihi bu 
sembolün etrafında şekillenmiştir. Bu elma, Hz. Âdem ile 
Hz. Havvâ’nın ısırdığı (yasak meyve olan) elmadır ve bu 
elma insanlığı iki farklı gruba (ideolojiye) ayırmıştır. Bu 
gruplardan birinin sembolü “Kırmızı elma”dır. Bu ideoloji 
“Turan” olarak isimlendirilmektedir. Diğer grubun 
sembolü ise “Isırılmış elma”dır. Bu ideoloji Siyonizm 
olarak isimlendirilmektedir. Kısacası bu iki gruptan birisi 
Tanrı’nın yenmesini yasakladığı elmayı ısırmamak 
(Tanrı’nın kurallarını çiğnememek) için, diğer grup ise 
elmayı bütünüyle yemek için dünyayı kendi ideolojilerine 
göre yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Dünya tarihi bu 
savaşın sonuçlarına göre şekillenmiştir. Bu şekillenme 
günümüzde de devam edecektir. Her iki grup da bu 
savaşın kıyamete kadar süreceğinin farkındadır… 
   Bir savaşı kazanabilmek için düşmanı iyi tanımak 
gerekir… İnsanlığı sömüren bu düşmanları bir parça da 
olsa çözdük sanırım. Bundan sonrasının çözümlemesini 
siz sayın okurlara bırakıyoruz…   
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YAZARIN NOTU 
 

Kurtlarla aslanların savaşı hala devam ediyor…    
 
   1800’lü yılların ortalarına kadar Orta Asya ve Hindistan 
(Babür İmparatorluğu) Türkler tarafından yönetiliyordu. 
İpek ve Baharat yolları, dolayısıyla da dünya ticareti 
Türklerin kontrolündeydi.  
     Isaac Newton, “Kutsal Kitabın Yorumu” isimli eserinin 
son bölümünde ne diyordu; “Türkler Anadolu’ya 
İstanbul’u almak ve Tapınakçıların Kudüs’e gidiş yolunu 
kesmek için geldiler…” 

 
 

   I. ve II. Dünya Savaşları’nın geçtiği coğrafyalarda ölenler 
çoğunlukla Türk kökenli halklardır ve dünya savaşları 
adeta Türkleri yok etmeyi hedeflemiştir. III. Dünya Savaşı 
ise Türkleri tamamen yok etmek üzerine kurgulanacaktır. 
Çünkü Türkler, köleleştirilemedikleri için “Yeni Dünya 
Düzeni”ne uygun bir millet değildir. 
   Ayrıca; Orta Asya halkları Hz. Âdem ve Havva’yı ataları 
saymışlar ve onların getirdiği inanç sisteminin (hak 
dinin) ve sonrasında gelen hak dinlerin bayraktarlığını 
yapmıştır. Bu görevin son 15.000 yıllık olan süreci yazılı 
belgelerle ispatlıdır. Günümüzde de son İslam dini olan 
Müslümanlığın bayraktarlığını yapmaktadırlar. Türkler 
inançları nedeniyle sömürü karşıtıdırlar. Bu, Türklerin 
yok edilmesini gerektiren ikinci nedendir. Anlaşılan odur 
ki; Turan ve Siyon’un savaşı kıyamete kadar devam 
edecektir. 
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III. DÜNYA SAVAŞI TÜRKLERİN YOK EDİLMESİ 
ÜZERİNE KURGULANMAKTADIR 

 
   III. Dünya Savaşı, Türkleri yok etmek üzerine 
kurgulanmaktadır. Aslında I. ve II. Dünya Savaşları da 
aynı amacı gütmüştür.  
 
   MÖ. 3000 yılından önce Yunan diye bir millet, MÖ. 2000 
yılından önce de Roma diye bir millet yoktu. Dolayısıyla 
günümüzden 5000 yıl önce Avrupalı diye bir millet yoktu. 
Ama günümüzden 16.680 yıl önce (MÖ. 14.680) Türkler 
vardı. (Türk varlığının 16.680 yıl öncesine dayanan 
varlığının kanıtları, Veli Metin Türkoğlu’nun “Ata 
Türklerden Atatürk’e” adlı kitabında yayınlanmıştır.) 
 
   Türkler, tarih öncesi dönemlerde Avrupa’ya yayılmıştı. 
Vincalar Balkanlar bölgesinde, Vikingler İskandinavya 
bölgesinde, Etrüskler İtalya’da, İberler İspanya’da, Frigler 
ve Etiler Anadolu’da yaşamaktaydı. Ta ki Greklerin 
öncülleri olan Fenikeliler, Arap Yarımadası’ndan Anadolu 
ve Kuzey Afrika sahillerine koloniler kurmaya başlayana 
kadar. 
   Grekler Yunanistan’a, Romalılar İtalya’ya yerleştikten 
sonra iş birliği yaparak İtalya Yarımadası’nın yerlileri 
olan Etrüskleri yok ettiler. Ardından İspanya’daki İberler 
de aynı akıbete uğradı. Avrupa’nın güneyi ele 
geçirildikten sonra sıra İngiltere ve ona komşu olan 
İskandinavya bölgesine gelmişti… İskandinavya’nın yerli 
halkları barbar ilan edilerek yok edilmek istendi. Fakat 
usta savaşçılar olan İskandinavları yok edemediler. Bu 
nedenle asimile etme yoluna gittiler.  
   Bu süreç içerisinde Atilla ile birlikte Avrupa’ya ikinci bir 
Türk dalgası daha geldi. Macarlar, Bulgarlar ve Sekeller 
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artık balkanların yerli halkları olmuştu. Bu dönemlerde 
öncelik İngiltere’nin güvenliğini sağlamak için 
İskandinavların yok edilmesinde idi. (Bu nedenle Balkan 
bölgesinin Türklerden temizlenmesi işi I. Dünya savaşına 
bırakıldı.) İngilizler; İrlanda, İskoçya ve Galler’in 
İngiltere’ye bağlanması için 1300’lü yıllarda Papadan 
yardım istedi. Bu bölgedeki 13 hanedanlık ortak bir 
mektup yazarak, kendilerinin Saka (Türk) kökenli 
olduklarını ve İngilizlerle bir alakalarının olmadığını 
Papalığa bildirdiler. Bu direnç üzerine Avrupalı 
krallıkların ve Papalığın baskıları nedeniyle Hristiyanlığı 
kabul etmek zorunda kaldılar… (İskandinav halkların 
Türklüğü ve Papaya yazılan mektup hakkındaki detaylı 
bilgilere Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar’ın eserlerinden 
ulaşılabilir.) 
   Sıra Balkanlara gelmişti. Ancak Osmanlılar Balkanlara 
kadar girmiş ve buradaki kardeşlerinin güvenliğini 
sağlamıştı. Bu nedenle Balkanlardaki Türklerle beraber 
Osmanlı’nın da yok edilmesi gerekliydi. Bu ancak 
dünyanın genelinin (bütün Avrupalıların) birlik halinde 
Osmanlı’ya saldırması ile mümkün olabilirdi ve öyle de 
oldu. I. Dünya Savaşı artık başlamıştı… Bu arada 
Avrupa’nın desteğiyle Rusya’da kurulan rejim, SSCB adı 
altında Asya’daki Türkleri kontrol altına almaya 
başlamıştı. Rusların kontrol altına aldığı Türkler II. Dünya 
Savaşı’nda “Rus askeri” olarak kullanılacaktı… 
   Derken II. Dünya Savaşı başladı. Hitler önce 
Balkanlardaki Musevi Türkleri katletmeye başladı. 
Yahudiler ise gemilerle Filistin’e kaçırıldı. Gemiyle 
Filistin’e gitmek isteyen Musevi Türklerin gemilerinin 
hepsi nedense battı. “Struma Gemisi” bunlardan sadece 
biriydi… Hitler,  Balkanlarda yaşayan Hazar-Kırım kökenli 
Musevi Türkleri katlettikten sonra Rusya’ya (SSCB’ye) 
yöneldi. SSCB’yi yöneten Stalin’in komutanları Rus, 
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askerleri ise Türk idi. Hitler ve Stalin’in arasındaki 
coğrafyada kalan Kuzey Karadeniz halklarının tamamı da 
Türk idi. Ve savaş, Balkanlarla Rusya arasında kalarak 
savaşmak zorunda kalan Türklerin katledilmesiyle son 
buldu…  
   Zulüm SSCB’nin Türkleri sürgüne göndermesi, 
kamplarda toplayarak soğuk bölgelerdeki madenlerde ve 
yol yapımında çalıştırması gibi uygulamalarla devam etti. 
Ta ki 1991 yılında Türkler bağımsızlıklarını kazanana 
kadar… Ancak Türklerin yok edilmesi planı daha 
bitmemişti. Önce “Arap Baharı” ile Türklere yardım etme 
ihtimali olan Arap coğrafyası dağıtıldı. Sonrasında Ruslar 
Suriye’ye, ABD ise Irak’a üsler kurmaya başladı. 
Ermenistan ve Yunanistan silahlandırıldı. Kontrol altına 
alınan Arap bölgeleri de silahlandırılmaya başlandı… Bu 
arada Çin, Uygur bölgesinden başlayarak Türkleri yok 
etme planını uygulamaya başlamıştı bile… 
   Macarlar;  Avrupa, ABD, Rusya ve Çin’in aklındaki bu 
planı çözdü ve Türk olduğunu dünyaya ilan ederek Türk 
dünyasının yanında yer alacağını resmen açıkladı. Ama 
uyanmayanlar da vardı…  
    Çin’in yüzyıllık hayali, Türkleri yok ederek İpek Yolu’nu 
kontrolü altına almaktır… Çinliler, İngiltere ile anlaşarak 
1857’de Babür Türk İmparatorluğu’nu çökertmiştir… 
Rusya’nın diğer ikiliyle anlaştığı da artık anlaşılmaya 
başlanmıştır. Ruslar, İngilizlerle anlaşarak 1925 yılında 
İran’daki Türk yönetimini devirerek yönetimi azınlıkta 
olan Perslerin eline vermiştir. Günümüzde ise Suriye’nin 
kuzeyinde bir Ermeni krallığı kurmanın yollarını 
aramaktadır. ABD ve Avrupa’nın niyeti zaten bellidir… 
Görünen odur ki, III. Dünya Savaşı Türkleri yok etmek 
üzerine kurgulanmaktadır. Bu üçlü, Türklerin bir 15.000 
yıl daha dünyaya hâkim olmasını istememektedir... 
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YAZARIN YAYIMLANMIŞ DİĞER KİTAPLARI 
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