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Yazar ve Eserleri Hakk›nda

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da

do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar

Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bö-

lümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konu-

larda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›kla-

r›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k

ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000

sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygam-

berin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimle-

rinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n

mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile il-

gilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygam-

berimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, ya-

y›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine

rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddi-

alar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sustu-

racak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve ke-

mal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir

duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya

ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel

imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çü-

rük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Ameri-

ka'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bos-

na Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-

ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve

Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesin-

de be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›z-

ca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekiz-

ce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Bofl-

nakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince,

Kishwahili (Tanzanya'da kul-

lan›l›yor), Hausa (Afri-



ka'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹s-

veçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan

takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n

iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar›

okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üs-

lubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin

netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri

okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateiz-

mi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri müm-

kün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r,

çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya

külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmak-

tad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n

hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›n-

da herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmeleri-

ni sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok

önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla

meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir

etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›-

na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgula-

maya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olan-

lar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahla-

k›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü

okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri

eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise,

dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›-

n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden gü-

ne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›n-

da bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r.

Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniy-

le, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve

adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.







OKUYUCUYA

l Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lma-

s›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Ya-

rat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insa-

n›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu te-

orinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu

önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›-

m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu ko-

nuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

l Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm ki-

taplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n

ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm ko-

nular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klan-

maktad›r. 

l Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden

yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anla-

t›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r.

Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›-

lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

l Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi,

karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen

bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tec-

rübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

l Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve

okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitap-

lar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyen-

ler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik

edilmesidir.

l Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli

sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›-

yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha bir-

çok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir

kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

l Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kay-

naklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen

üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlaya-

mazs›n›z.
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E
linizdeki kitap, 1993 y›l›nda yay›nlanm›fl olan "Yehova'n›n O¤ullar› ve Masonlar"

isimli kitab›m›z›n baz› ilavelerle güncellenmifl halidir. So¤uk Savafl'›n henüz sona er-

di¤i dönemde haz›rlanan söz konusu kitap, gerek dönemin geliflmeleri üzerine yap›-

lan yorumlar gerekse de bu geliflmelerin tarihi ba¤lant›lar› üzerine yap›lan de¤erlendirmeler

ile büyük yank› uyand›rm›flt›. Bu yönü ile önemli bir kaynak eser konumunda olan kitap, ay-

n› zamanda dünyan›n en karanl›k örgütlenmelerinden biri olan masonluk hakk›nda da çok

önemli bilgiler içermektedir. Bununla birlikte masonluk ile radikal Siyonist ideolojiye ba¤l› ba-

z› Yahudiler aras›ndaki iliflkiler de kitapta incelenmektedir.

Bu çal›flmam›z aradan geçen 10 y›la ra¤men her döneme ›fl›k tutan içeri¤iyle güncelli¤ini

yitirmedi. Bu nedenle de ikinci bask›s›n› haz›rlarken kitab›n temel mant›¤›, orijinal kaynaklar›

ve içindeki bilgilerin büyük bir bölümü ilk bask›daki flekilleriyle muhafaza edilmifl, bir bölü-

mü ise güncellefltirilmifltir. Bunun nedenlerinden biri, dönemin olaylar› ile ilgili yap›lan yo-

rumlar›n günümüzde yaflanan olaylar› de¤erlendirmede de okuyuculara önemli bir bak›fl aç›-

s› kazand›rmas›d›r. Bir di¤er nedeni ise, elinizde tuttu¤unuz bu kitab›n ard›ndan haz›rlanan

Yeni Masonik Düzen, Terörün Perde Arkas›, ‹srail'in Kürt Kart›, Gizli El Bosna'da ve Global Mason-
luk gibi çal›flmalar›m›zda, bu kitapta geçen her konunun detayl› olarak incelenmifl ve güncel

bilgilerle yaz›lm›fl olmalar›d›r. 

Bunlar›n yan› s›ra, bu bask›da masonluk örgütünün karanl›kta kalm›fl bir di¤er yönü da-

ha gözler önüne serilmektedir. Bu da, maosnlu¤un mistik Yahudi gelene¤i olan Kabalizm ile

olan gizli ba¤lant›s›d›r. 

Ancak bu kitab› okurken göz ard› edilmemesi gereken baz› önemli gerçekler vard›r. Bun-

lardan ilki, bu kitapta yap›lan birtak›m tespitler ve elefltiriler esnas›nda Yahudilik dininin ve

bu dine mensup samimi dindarlar›n asla hedef al›nmad›¤›d›r. Kitapta vurgulanan kirli ba¤lan-
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t›lar ve ittifaklar, radikal Siyonizm gibi ›rkç› ideolojilerle masonluk gibi ka-

ranl›k örgütler aras›ndaki iliflkiler ve bunlar›n dünya üzerinde kurmak istedik-

leri düzendir. 

Bilindi¤i üzere, Siyonizm 19. yüzy›l›n ortalar›nda, yurtlar› olmayan Yahudilerin

vatan sahibi olmas›n› savunan bir ideoloji olarak ortaya ç›km›flt›r. Ancak zaman içerisinde pek

çok ideolojide oldu¤u gibi Siyonizm de dejenarasyona u¤ram›fl, bu hakl› talep, uygulamada

fliddet ve teröre baflvuran, afl›r› güçlerle ittifak eden radikal bir anlay›fla dönüflmüfltür. Bu

nedenle üzerinde durulmas›, deflifre edilmesi ve karfl›fl›nda her türlü fikri tedbirin al›nmas›

gereken tehlike de radikalizmdir. Yahudilerin atalar›n›n topraklar› olan bugünkü ‹srail'de

diledikleri gibi yaflamalar›, ticaretlerinde, ibadetlerinde, insani haklar›n› kullanmakta özgür

olmalar› en do¤al haklar›d›r. Bununla birlikte, ayn› topraklar Müslümanlar için de kutsald›r.

Ve Müslümanlar›n da bu topraklarda diledikleri gibi yaflamak, varl›klar›n› devam ettirmek

haklar› vard›r. Bu hak, elbette H›ristiyanlar için de geçerlidir. 

Ancak günümüzde, din ahlak›na uygun olmayan ideolojilerin etkisi alt›nda kalan baz›

kesimler, her iki toplumun da karfl›l›kl› varl›k hakk›n› inkar etmeye kalk›flmakta, terör ve

fliddete baflvurarak bir di¤erini bu topraklardan silmeye gayret etmektedir. Bunlardan biri,

Yahudilerin vatan sevgisini temel alan Siyonist ideolojiyi çarp›tarak din ahlak›na uygun

olmayan ›rkç› ve ac›mas›z bir ideolojiye dönüfltüren radikallerdir. Bu kitapta da elefltirilerin

yöneltildi¤i kesim bunlard›r. Söz konusu radikal Siyonistler, samimi ve vicdanl› Yahudiler ve

Siyonistler taraf›ndan da ciddi flekilde elefltirilmektedir. Siyonizmin ilk dönemlerinde öne

sürülen propagandalar›n aksine, daha sonra baz› çevreler taraf›ndan fliddet yanl›s› bir ak›ma

dönüfltürüldü¤ü, huzur ve güvenli¤i aç›kça tehdit etti¤i ve radikal Siyonizmin yaln›zca

Araplar›n de¤il Yahudilerin de büyük kay›plar vermesine neden oldu¤u yaflanan tarihi tecrü-

belerle ispat edilmifltir. Temmenimiz, bu kitapta ifade edilen olaylar›n ve uyar›lar›n, tüm

radikal unsurlar taraf›ndan dikkate al›nmas› ve bölgede kal›c› bar›fl›n tesis edilebilmesi için

öncü olmas›d›r. 

fiunu da belirtmek gerekir ki, Peygamberimiz (sav)'in sünnetinde ve Kuran ahlak›nda

hiçbir yeri olmayan intihar sald›r›lar›n› gerçeklefltirenler de büyük bir hata içindedirler.

Masum sivilleri katletmek ‹slam ahlak›yla asla ba¤daflmaz ve hiçbir samimi Müslüman

taraf›ndan da kabul edilemez. Müslümanlar›n haks›zl›¤a ve zulme karfl› tepkisi her zaman

Kuran'a ve sünnete uygun olmal›d›r. Bar›fl ve sevgi dini olan ‹slam'da fliddetin yeri olmad›¤›

da aç›kt›r. 

Radikal Siyonizm, ›rkç›, ac›mas›z ve hepsinden önemlisi, ittifak halinde oldu¤u masonluk

gibi, asl›nda din d›fl› bir ideolojidir. Buna ra¤men baz› radikal Siyonistler söylemlerinde s›k s›k

Tevrat'tan al›nt›lar yapar ve uygulad›klar› vahfletin sözde dini temeli oldu¤unu iddia ederler.

Oysa Tevrat, Allah'›n Hz. Musa'ya vahyetti¤i mübarek bir kitapt›r. Allah Kuran'da "Gerçek flu

ki, Biz Tevrat'›, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik..." (Maide Suresi, 44) fleklinde bu-

yurur. Yine Kuran'da bildirildi¤i üzere, Tevrat daha sonra tahrif edilmifl ve içine insan sözleri

sokulmufltur. Bu nedenle bugün elimizdeki Tevrat, "Muharref Tevrat"t›r.

Yine de Muharref Tevrat incelendi¤inde, içinde Allah'a iman, teslimiyet ve flükür, Allah

korkusu, Allah sevgisi, adalet, flefkat, merhamet, zulme ve haks›zl›¤a karfl› koyma gibi hak di-

17

Adnan Oktar (Harun Yahya)



nin pek çok unsurunun halen bulundu¤u görülür. Bunun yan›nda, Muhar-

ref Tevrat'ta, tarihte yaflanm›fl baz› savafllar ve bu savafllardaki k›y›mlar da an-

lat›lmaktad›r. E¤er bir kiflinin amac›, uygulamak istedi¤i fliddet, k›y›m ve cinayetle-

re çarp›tarak da olsa bir dayanak bulmaksa, söz konusu Muharref Tevrat pasajlar›n› ken-

dine bir malzeme haline getirebilir. Radikal Siyonizm, gerçekte faflist bir terör olan kendi terö-

rünü meflrulaflt›rabilmek için bu yola baflvurmufl ve etkili de olmufltur. Örne¤in, geçmiflte ya-

flanm›fl baz› savafl ve katliamlarla ilgili Muharref Tevrat pasajlar›n›, Filistin'in mazlum halk›na

karfl› kullanm›flt›r. Bu, samimiyetsiz bir yorumdur. Dini, faflist ve ›rkç› bir ideolojiye alet et-

meye kalk›flmaktad›r.

Günümüzde ‹srail Devleti'nin iç ve d›fl siyaseti üzerinde de büyük etkisi olan radikal Si-

yonist ideoloji, ac›mas›z iflgal, bask› ve katliam politikalar› uygulamakta, gerek Ortado¤u'da

gerekse di¤er baz› co¤rafyalarda insan haklar›n› aç›kça ihlal etmektedir. Bu nedenledir ki

radikal Siyonizmin ›rkç› ve faflizan uygulamalar› hem ‹srail'de hem de di¤er ülkelerde yafla-

yan pek çok Yahudi taraf›ndan da fliddetle elefltirilmekte ve k›nanmaktad›r. Samimi dindar Ya-

hudiler, bu ideolojiyi savunan ve uygulayanlar›n gösterdikleri ahlak›n, din ahlak› ile hiçbir il-

gisi olmad›¤›n› özellikle vurgulamaktad›rlar.

Elbette böyle bir durumda t›pk› bu Yahudiler ve adalet ve vicdan kavram›na sahip tüm

insanlar gibi, Müslümanlar da bu haks›z zulmü k›nayacaklar ve bu zulme sebep olanlar›n ger-

çek yüzlerinin aç›¤a ç›kmas› için hakl› bir çaba içinde olacaklard›r. ‹flte bu noktada, hat›rda tu-

tulmas› gereken di¤er bir önemli husus daha vard›r; Kuran'a göre Müslümanlar›n Yahudilere

karfl› nas›l bir tav›r içinde olmalar› gerekti¤i.

Müslümanlar›n Yahudilere Bak›fl›

Yahudiler, binlerce y›ld›r yaflad›klar› Filistin'den, MS 70 y›l›nda, putperest Roma ‹mpara-

torlu¤u taraf›ndan sürülmüfller ve daha sonraki 19 as›r boyunca diasporada, yani sürgünde

yaflam›fllard›r. Bu dönem boyunca özellikle H›ristiyan ülkelerde ço¤u zaman bask› ve zulüm

görmüfller, defalarca yurtlar›ndan sürülmüfl, hatta toplu katliamlar›n hedefi olmufllard›r. Ya-

hudilerin bu dönemde en çok huzur ve güven bulduklar› co¤rafya ise ‹slam topraklar› olmufl-

tur. ‹slam dünyas›nda hiçbir zaman antisemitizm görülmemifl, Yahudiler (ve H›ristiyanlar)

kendi inanç, adet ve hatta hukuklar›na göre herhangi bir bask› ve zulüm görmeden as›rlarca

bu topraklarda yaflam›fllard›r.

Bu hoflgörü ve güven ortam›n›n bafll›ca nedeni, Kuran ahlak›d›r. Kuran'da Yahudiler ve

H›ristiyanlar "Kitap Ehli" olarak ifade edilir ve Müslümanlar ile Kitap Ehline dostça bir yaflam

sürmeleri tavsiye edilir. Kuran'a göre Kitap Ehlinin yeme¤ini yemek ve Kitap Ehlinden han›m-

larla evlenmek Müslümanlara serbest k›l›nm›flt›r (Maide Suresi, 5). Bu hükümler, Müslüman-

lar ile Ehl-i Kitap aras›nda nikah sonucu akrabal›k ba¤lar›n›n kurulabilece¤ini, iki taraf›n bir-

birlerinin yemek davetlerine icabet edebileceklerini gösterir ki, bunlar s›cak insani iliflkiler ve

huzurlu bir ortak yaflam kurulmas›n› sa¤layacak esaslard›r.

Allah Kuran'da, Müslümanlara, müflrik insanlara (yani Allah'tan gelen vahye uymayan

putperestlere) bile güvenlik sa¤lamalar›n› emreder: "E¤er müflriklerden biri, senden 'eman

(güvenlik) isterse', ona eman ver; öyle ki Allah'›n sözünü dinlemifl olsun, sonra onu 'güven-

lik içinde olaca¤› yere ulaflt›r..." (Tevbe Suresi, 6) Müflriklere göre Müslümanlara çok daha ya-
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k›n bir inanç ve ahlaka sahip olan Kitap Ehline ise, daha da fazla sayg›, hofl-

görü ve yard›mseverlik göstermek gerekmektedir. 

Bir baflka ayette ise Allah Kitap Ehli dahil tüm gayrimüslimlere, Müslümanlara

düflmanca davranmamalar› flart›yla, iyilikle davran›lmas› gerekti¤ini flöyle emretmektedir:

Allah, sizinle din konusunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan sürüp-ç›karma-

yanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davranman›zdan sizi sak›nd›rmaz.

Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever... (Mümtehine Suresi, 8)

Dolay›s›yla Müslümanlar, kendileriyle ayn› toplumda yaflayan tüm Yahudi ve H›ristiyan-

lar ile s›cak bir komfluluk iliflkisi kurmakla yükümlüdürler. Müslümanlar›n ço¤unlukta oldu-

¤u bir ülkede ise, Kitap Ehli Müslümanlar üzerine bir emanettir. Onlar› huzur ve güven için-

de yaflatmak, her türlü tehlike ve tedirginlikten korumak Müslümanlar için dini bir görevdir.

Yahudilerin tarihte çok defalar oldu¤u gibi, s›rf inançlar› veya soylar› nedeniyle hedef al›nma-

lar›, medeni haklardan yoksun tutulmalar›, isimlerini aç›klamaktan bile endifle edecekleri bir

bask› ve korku içinde yaflamak zorunda b›rak›lmalar›, gettolara, korkunç toplama kamplar›na

hapsedilmeleri büyük bir zulümdür. Bir Müslüman bu gibi zulümleri asla tasvip etmedi¤i gi-

bi, bunlar› engellemek için de var gücüyle çal›flmal›d›r. 

Cahil insanlarda "kendine benzemeyene art niyetle bakmak" gibi yanl›fl bir düflünce flek-

li hakimdir. Bu nedenle baflta Ortaça¤ Avupas› toplumlar› olmak üzere, tarihte ve günümüzde

Yahudiler hakk›nda olmad›k suçlamalar, iftiralar, as›ls›z dedikodular üretilmifltir. Halen de ba-

z› insanlar›n bilinçaltlar›nda Yahudilere karfl› bu hurafelerin getirdi¤i ön yarg› ve antipatiler

vard›r. Bir Müslüman asla böyle bir bak›fl aç›s› ve tutum içine giremez. Allah "Kitap Ehli"nin

var oldu¤unu bize Kuran'da bildirmifl, hangi konularda yan›lg›lar içinde olduklar›n› aç›kla-

m›fl, ama bununla birlikte onlara karfl› iyilik ve adaletle davranmam›z› emretmifltir. Allah bir

ayette, Kitap Ehline karfl› flöyle söylememizi emreder: "Bize ve size indirilene iman ettik; bi-

zim ‹lah›m›z da, sizin ‹lah›n›z da birdir ve biz O'na teslim olmufluz." (Ankebut Suresi, 46) 

Sonuç olarak, Siyonizmin insanl›k suçlar›n›n her Müslümanda bir tepki ve "bu¤z" uyan-

d›rmas› do¤ald›r. Ancak bunun hiçbir zaman adaletsiz bir tepkiye dönüflmemesi gerekir. Allah

bu konuda bizleri uyar›r ve "... Bir toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Ada-

let yap›n. O, takvaya daha yak›nd›r" fleklinde (Maide Suresi, 8) buyurur. 

Kitap Ehli ve Müslümanlar, birbirlerinin hasm› de¤il müttefikidirler. Özellikle dünyada

ateist ve din-düflman› ideolojilerin mevcut oldu¤u ça¤›m›zda, ayn› flekilde Allah'a inanan ve

ayn› ahlaki de¤erleri savunan Yahudi, H›ristiyan ve Müslümanlar›n ifl birli¤i yapmalar› gerek-

mektedir. Allah Kuran'da, Müslümanlara, Kitap Ehli hakk›nda bir emir vermekte; onlar› "or-

tak bir kelimede birleflmeye" ça¤›rmalar›n› flöyle bildirmektedir:

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek bir kelimeye gelin.

Allah'tan baflkas›na kulluk etmeyelim, O'na hiçbir fleyi ortak koflmayal›m ve

Allah'› b›rak›p bir k›sm›m›z bir k›sm›m›z› Rabler edinmeyelim... (Al-i ‹mran

Suresi, 64)

Bizim Yahudilere ve H›ristiyanlara olan ça¤r›m›z da budur: Allah'a iman eden ve O'nun

vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birleflelim. Hepimiz Ya-

rat›c›m›z ve Rabbimiz olan Allah'› sevelim. O'nun emirlerine uyal›m. Ve Allah'›n bizi daha da
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do¤ruya erifltirmesi için dua edelim. Müslümanlar, H›ristiyanlar ve Yahu-

diler bu flekilde ortak bir kelimede birlefltiklerinde, birbirlerinin düflman› de¤il

dostu olduklar›n› anlad›klar›nda, as›l zararl› ak›mlar›n ateizm ve dinsizlik oldu¤unu

gördüklerinde, dünya çok daha farkl› bir yer olacakt›r. As›rlard›r süren çat›flmalar, husu-

metler, korkular, terör eylemleri sona erecek ve "ortak bir kelime" üzerinde sevgi, sayg› ve hu-

zura dayal› bir "medeniyetler bar›fl›" kurulacakt›r. 

Tarihi Do¤ru Alg›lamak

Bu kitapta ortaya konmak istenen mesaj-

lardan biri, olaylar›n genelde "resmi ve genel"

görüntüsünden farkl› oldu¤u ve bunlar›n bize

anlat›landan daha de¤iflik yönleri olabilece¤idir.

San›r›z bu, kitab›n ço¤u yerinde de belgelerle ve

bilimsel yöntemlerle ispat edildi. Bu durumda

flu soru ç›k›yor karfl›m›za: Dünyay› ve insan› an-

lamak için Ayd›nlanma Ça¤›'ndan beri temel

kaynak olarak kabul edilen materyalist tarih ve

bilim anlay›fl› ve bunlar›n üzerine infla edilen

dünya görüflü ne denli geçerlidir?

Allah Kuran'da bizlere, mikrokosmosdan

evrenin oluflumuna, canl›lar›n ve do¤an›n den-

gesinden insan vücuduna kadar say›s›z konuyu

1400 sene öncesinden, bilimin ancak günümüz-

de keflfedebildi¤i biçimiyle haber vermifltir. Ayn› flekilde Allah, Kuran'da geçmiflte yaflayan

toplumlar›n hayatlar›ndan örnekler vererek, insan ve toplum psikolojisi ve baz› sosyolojik ger-

çekler hakk›nda da bilgi edinmemizi sa¤lar. 

Kuran'da en çok üzerinde durulan toplumlardan birisi ise, ‹srailo¤ullar› yani Yahudi top-

lumudur. Özellikle Hz. Musa'n›n hayat›n›n anlat›ld›¤› k›ssalarda, ‹srailo¤ullar›'n›n yaflad›¤›

olaylar, bu olaylar karfl›s›nda gösterdikleri tepkiler ve bu toplum içinde yer alan baz› kimsele-

rin tav›r ve ahlak bozukluklar› anlat›lm›flt›r. ‹srailo¤ullar› aras›nda Allah'›n s›n›rlar›n› tan›ma-

maya yatk›n, kendilerini tüm di¤er toplumlardan üstün gören, bu nedenle de di¤er insanlar›

sömürmekte ve onlara eziyet etmekte bir sak›nca görmeyen kimselerin oldu¤u Kuran'da bize

bildirilen bir gerçektir. 

Bununla birlikte, Allah Kuran'da yeryüzünde "fler"rin temsilcisi olan organize bir gücün

de var oldu¤unu ve var olaca¤›n› da bildirmifltir. Özellikle Müslümanlara karfl› düflmanca ta-

v›r alan bu "organize güç odaklar›", ço¤u zaman "kavmin önde gelenleri", olarak ifade edilen

elitler aras›nda yer almaktad›r, ki bu tan›m masonluk ve benzeri örgütlere çok uymaktad›r. (En

do¤rusunu Allah bilir.) Bu konudaki ayetlerden baz›lar› flöyledir:

Böylece Biz, her ülkenin önde gelenlerini, orada hileli düzenler kursunlar diye,

oran›n suçlu günahkarlar› k›ld›k. Oysa onlar, hileli düzeni ancak kendilerine

kurarlar da bunun fluuruna varmazlar. (En'am Suresi, 123)

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Do¤rusu onlar

hileli bir düzen

planlay›p-

kuruyorlar.

(Tar›k Suresi, 15)



22

KABALA

VE

MASONLUK

... Kötülü¤ü örgütleyip düzenleyenler ise; onlar için fliddetli bir azab

vard›r... (Fat›r Suresi, 10)

Do¤rusu onlar hileli bir düzen planlay›p-kuruyorlar. (Tar›k Suresi, 15)

Ayr›ca Kuran'da Enfal Suresi'nin 18., Rad Suresi'nin 33., Rad Suresi'nin 42., ‹brahim Su-

resi'nin 46., Neml Suresi'nin 50., Sebe Suresi'nin 33., Tur Suresi'nin 42., Nuh Suresi'nin 22., Ta-

r›k Suresi'nin 15. ayetinde ve daha pek çok ayette "hileli düzen kurucular›"ndan bahsedilmek-

tedir.

‹flte bu kitapta amaçlanan, bu ayetlerle bildirilen gerçeklerin, örnekleriyle ve delilleriyle

ortaya konmas›d›r. Unutulmamal›d›r ki, Kuran'da bildirilen haberler, tüm zamanlar ve mekan-

lar için geçerlidir. Allah Kuran'da bildirdi¤i k›ssalar ile bizlere huzurlu ve güvenli bir hayat

için al›nmas› gereken tedbirleri, kimlerin böyle bir dünya düzeninin karfl›s›nda yer ald›¤›n›, bu

kiflilerin karakteristik özelliklerini ve ne gibi yollara baflvurabileceklerini bildirmifltir. Buna

ra¤men, bu gerçek ‹slam'› tan›mayanlar ve Kuran hakk›nda eksik bilgiye sahip olanlar taraf›n-

dan tam anlam›yla anlafl›lamaz. Bu kiflilerin Kuran hakk›ndaki yanl›fl zanlar› ise bir ayette flu

flekilde belirtilmifltir: 

Ona ayetlerimiz okundu¤u zaman: 'Geçmifllerin masallar›d›r' dedi. Asla, hay›r;

onlar›n kazanmakta olduklar› kalpleri üzerinde pas tutmufltur. Hay›r; gerçekten

onlar, Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmufllard›r. (Mutaffifin Suresi, 13-15)

Bu kavray›fl eksikli¤inin en önemli nedenlerinden birisi, söz konusu kiflilerin Allah'› gere-

¤i gibi takdir edememeleri ve kader gerçe¤ini bilmemeleridir. Geçmiflte yaflanan ve gelece¤e

dair her olay yaln›zca Allah'›n takdir etti¤i kader ile gerçekleflmektedir. Tarih boyunca yaflam›fl

ve gelecekte yaflayacak olan tüm toplumlar›, bütün eylemleri, kültürel de¤erleri, düflünceleri,

tepkileri, kurulufl ve y›k›l›fl tarihleri ile birlikte yaratan Allah't›r. Dolay›s›yla, Allah bize Ku-

ran'da geçmifl toplumlardan örnekler verirken, benzer durumlar›n günümüzde veya gelecek-

te de yaflanabilece¤ini bildirmekte, bu muhtemel durumlar karfl›s›nda en ak›lc› ve en uygun

tepkinin ne oldu¤unu göstermektedir. 

'Antisemitizm', 'anti-Siyonizm'?...

Yukar›da sözünü etti¤imiz "‹srailo¤ullar›" faktörünü incelerken çok önemli bir kavram

kargaflas›n›n üzerinde biraz durmak, antisemitizm (Yahudi aleyhtarl›¤›) ve anti-Siyonizm (Si-

yonizm karfl›tl›¤›) aras›ndaki büyük fark› belirlemek zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Antisemitizmi, "iyi olsun kötü olsun, Yahudilere ait olan ve Yahudilerin üretti¤i herfleye

karfl› olmak" fleklinde tan›mlayabiliriz. Hiçbir temele dayanmayan bir genellemeyi yans›tan bu

görüfl, yafll›-genç, dindar-dinsiz, masum-suçlu ayr›m› yapmadan tüm Yahudileri "düflman"

olarak kabul eder. 

Ancak daha önce de belirtti¤imiz gibi, Müslümanlar için önemli olan Allah'›n Kuran'da

bu konuda bize ne emretti¤idir. Allah Kuran'da, ne Yahudilere ne de baflka bir topluma karfl›,

yaln›zca ›rk› nedeniyle düflmanca veya öfkeli bir tutum sergilenmesini kesin olarak yasakla-

m›flt›r. ‹nsanlar› Allah kat›nda üstün k›lan özellikleri, ne ›rklar› ne de dünya hayat›ndaki ko-
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numlar›d›r. Allah kat›nda üstünlük yaln›zca takvaya göredir. Bununla bir-

likte Müslümanlar›n bir topluma karfl› bu¤z etmeleri  ancak, o toplumun maz-

lum insanlara aç›kça zulmetti¤i, ac›mas›zca bask› uygulad›¤› durumlar için geçerli

olabilir. Ki böyle bir durumda vicdan sahibi her insan, haks›zl›¤a karfl› hakk›n ve do¤ru-

nun yan›nda yer almakla yükümlüdür. Üstelik Müslümanlar, böyle bir k›zg›nl›k duysalar bi-

le, bu kiflilere karfl› da adil davranmakla ve onlar› en güzel üslupla do¤ruya ve güzele davet

etmekle sorumludurlar. 

Dolay›s›yla bu kitapta amac›m›z, Siyonizmin aldatmacalar›na kap›lm›fl Yahudilere, "biz

üstün bir ›rk›z" gibi bir yan›lg›ya kap›larak, kendilerini di¤er insanlardan ay›rma yanl›fl›na

düfltüklerini göstermek, onlar› bu ›rkç› ideolojiden vazgeçmeye davet etmek, bu sapk›n inan›-

fl›n neden oldu¤u zararlar›, döktü¤ü kanlar›n bilançosunu ortaya koymak olacakt›r. 

Ne var ki geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de Siyonizmin ac›mas›z ve vahfli uygulama-

lar›n› elefltiren pek çok insan, ço¤u zaman antisemit olmakla suçlanmaktad›r. Öyle ki, kendile-

ri de ‹srail vatandafl› veya Yahudi olmalar›na ra¤men, Siyonizmi elefltiren kimseler ihanetle it-

ham edilmektedirler. Asl›nda antisemitizm ile anti-Siyonizmi ayn› fleyler gibi göstermek "Siyo-

nist" Yahudilerin önemli bir takti¤idir. Dünyaca ünlü dil bilimci, Yahudi fakat "anti-Siyonist"

yazar Noam Chomsky, "antisemitizm" ile "anti-Siyonizm"in efl tutularak elefltirilerin nas›l sus-

turuldu¤unu flöyle anlatmaktad›r:

"Antisemitizm suçlamalar›na baflvurulmas›, ‹srail'e yönelik elefltirileri susturmak için çok s›k

kullan›lan ve ço¤unlukla da etkili bir yöntemdir. ‹flçi Partili sayg›n ‹srailli diplomat Abba Eban

bile 'Yahudi olmayan dünya ile diyaloglar›m›zda ana görevlerden biri anti-Siyonizm ile anti-

semitizm aras›nda hiçbir ayr›m olmad›¤›n› göstermektir' diye yazabilmektedir." (Kader Üçge-

ni, Noam Chomsky, sf. 41)

Uluslararas› Yahudi organizasyonu B'nai B'rith de (yine ayn› taktik gere¤i) antisemitizmin

anti-Siyonizmle ayn› anlama geldi¤ini iddia etmektedir:

"B'nai B'rith bugün antisemitizmin anti-Siyonizmle ayn› anlama geldi¤ini varsaymaktad›r.

Dolay›s›yla ‹srail'in elefltirilmesi antisemitizmin yeni bir biçimi olarak görülmektedir." (Kader

Üçgeni, Noam Chomsky, sf. 41)

Bizim amac›m›z da Siyonizmin yan›lg›lar›n› ve çarp›kl›klar›n› gösterebilmek, samimi Ya-

hudilerin kendilerine verilmifl olan yanl›fl telkinlere aldanmadan, ‹slam'› ve Müslümanlar› en

do¤ru flekilde de¤erlendirmelerini sa¤layabilmektir. Bu ça¤r› ‹slam ahlak›n›n hoflgörüsü alt›n-

da as›rlard›r birarada yaflad›¤›m›z Yahudi vatandafllar›m›za yap›lmaktad›r. 

‹srail'in iflledi¤i insanl›k suçlar›n›n, ülkemizdeki Musevi vatandafllar›m›z veya dünyan›n

herhangi bir yerindeki Musevi cemaati ile hiçbir flekilde iliflkilendirilemeyece¤i herkes taraf›n-

dan çok iyi bilinmelidir. Müslümanlar, kendileriyle pek çok yönden ortak bir inanc› ve ahlak

anlay›fl›n› savunan Musevilere kuflkusuz sayg›yla ve dosktça yaklaflmakla yükümlüdürler.

Elefltirilmesi gereken Yahudi inanc›, Yahudi gelenekleri, Yahudi kültürü de¤il, bu inanc› ve

kültürü dejenere ederek sald›rgan bir siyasi ideoloji haline getirmek isteyen ›rkç› Siyonist ide-

olojidir. 
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Komplo Teorileri Üzerine...

Üzerinde durulmas› gereken bir di¤er konu da "komplo teorileri"dir. Bu ki-

tapla benzer konular› ele alan yay›nlarda, Siyonizmin, ‹srail'in, ABD'nin herhangi bir

"manipülasyon"u, olaylar üzerindeki herhangi bir yönlendirmesi ortaya kondu¤unda, kimi

çevreler hemen, "komplo teorileri üretmekle bir yere var›lamayaca¤›n›, hayali düflmanlar olufl-

turmamak gerekti¤ini" bildirmektedirler. Olaylar›n ard›nda baz› güç odaklar›n›n bulunabile-

ce¤ini düflünmek, bunlar›n var olup olmad›¤›na dair araflt›rma yapmak, "bilim d›fl›" bir sap-

lant›, hatta bir tür "paranoya" olarak de¤erlendirilmektedir. 

Gerçekten de tüm dünyay› bir "komplolar sergisi" olarak de¤erlendirmek do¤ru de¤ildir.

Ayr›ca flimdiye dek, Türkiye dahil say›s›z ülkede, Siyonizm ve masonluk konular›nda tama-

men "hayal ürünü" olarak nitelendirilebilecek fleyler yaz›ld›¤›n› görmemek de mümkün de¤il-

dir. Hiçbir gerçekçi kayna¤a dayanmadan, yaln›zca fanatik, antisemit duygularla yaz›lan bu

tür kitaplar, asl›nda daha çok karfl› olduklar›n› ilan ettikleri çevrelerin ifline yaramaktad›r.

Okumakta oldu¤unuz bu kitapta yer alan anlat›mlar ise, tamamen bilimsel yöntemlerle, derin-

lemesine yap›lan araflt›rmalar sonucunda ortaya kondu. 

Bunun yan› s›ra flunu da vurgulamak gerek; biz bu kitapta olaylar› incelerken söz konu-

su olaylar›n sosyolojik, kültürel boyutlar›n›n varl›¤›n› yok saymad›k. Örne¤in "Güneydo¤u so-

runu"nu incelerken, olay›n kültürel, ekonomik, sosyolojik yönleri oldu¤unu görmezden gel-

medik. Ama bu kitab›n konusu gere¤i, "politik" boyutunu inceledik, olayda rolü kesinlikle

az›msanamayacak olan "d›fl güçler faktörü"ne yeni bir bak›fl aç›s› kazand›rmaya, "‹srail faktö-

rü"nü de gündeme getirmeye çal›flt›k. Sorunun çözümü ise elbette "d›fl güçler" faktörünü do¤-

ru tespit etmekten ve bunun yan›nda bölge halk›n›n devlete ba¤l›l›¤›n› pekifltirecek pek çok

kültürel, ekonomik hamle gerçeklefltirmekle mümkün olabilecektir.

Siyaset bilimciler bilir ki, politikada hiçbir fley hesaps›z olmaz. Politik bir eylem yapmak

asl›nda son derece kolayd›r. Önemli olan do¤ru flartlarda, do¤ru zamanda, do¤ru "manive-

la"n›n kullan›lmas›d›r. Örne¤in, gerekli sosyolojik ve ekonomik flartlar olufltuktan sonra, hede-

fe uygun birkaç provokasyonla savafl ç›karmak çok kolayd›r. E¤er siyasette yaln›z "görünen"le

yetinirsek, ‹ran-Irak Savafl›'n›n fiatt-ül Arap meselesinden ç›kt›¤›na ya da dünyan›n pek çok

köflesinde yaflanan çat›flmalar›n "demokrasi aflk›" u¤runa yafland›¤›na inanmam›z gerekir. Oy-

sa dünya siyaseti sistemsiz geliflmez, bu bafll› bafl›na bir bilim dal›d›r. Pek çok strateji kurulu-

flu dünyay› yönlendirmek için vard›r. Bunlar›n belirledi¤i stratejilerin olaylardaki rolünü göz

ard› etmek, objektiflik veya bilimsellik de¤il neredeyse bir tür "safl›k" olacakt›r. 

Ancak yanl›fl bir tür "komplo teorisi" mant›¤› da gelifltirmek gerekir. Tüm olaylar› yarata-

n›n Allah oldu¤u gerçe¤ini unutup, olaylar›n birtak›m sahte ilahlar taraf›ndan kontrol edildi-

¤ini zannetmekte son derece yanl›fl bir bak›fl aç›s›d›r. 

Allah evreni ve evrendeki tüm varl›klar› belirlenmifl bir kader ile yaratm›flt›r. Ve insan

do¤ruya ancak bu gerçe¤i kavrad›¤›nda ulafl›r.

Gerçekte ise Siyonizm, masonluk ve benzeri "güç odaklar›"ndan söz ederken, bu güç

odaklar›n›n gücünün, Allah'›n tayin etti¤i kader ile belirlenmifl bir güçten ibaret oldu¤unun bi-

linmesi gerekir. Allah'›n Kuran'da bize bildirdi¤i gibi, "hay›r ve flerrin hepsi Allah'›n emri ile"

gerçekleflmektedir. 

Allah bu konuda ayetlerde flu flekilde buyurmaktadr:
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Böylece Biz, her ülkenin önde gelenlerini, orada hileli düzenler kur-

sunlar diye, oran›n suçlu günahkarlar› k›ld›k. Oysa onlar, hileli düzeni

ancak kendilerine kurarlar da bunun fluuruna varmazlar. (Enam Suresi, 123)

Biz, bir ülkeyi helak etmek istedi¤imiz zaman, onun 'varl›k ve güç sahibi önde

gelenlerine' emrederiz, böylelikle onlar onda bozgunculuk ç›kar›rlar... (‹sra Su-

resi, 16) 

Ayetlerde belirtilen "k›ld›k" ya da "emrederiz" ifadeleri, hileli düzenleri -ya da komplola-

r›- yapanlar olaca¤›n›, fakat bunlar›n ‹lahi kaderin d›fl›nda olmad›¤›n› bildirmektedir. Bu ne-

denle baz› "önde gelenlerin", "hileli düzenler" kurdu¤unu tespit etmek onlar›n de¤il, as›l Rab-

bimizin iradesinin hakimiyetini aç›kça göstermektedir.

Dile¤imiz, Allah'›n "Onlar sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar." (Zümer Suresi, 18) aye-

tiyle bildirdi¤i gibi, önyarg›s›z bir ortamda, her sözün dinlenmesi ve en güzelinin kabul edil-

mesidir.



S
iyonizm 19. yüzy›l›n ortalar›nda, yurtlar› olmayan Yahudilerin vatan sahibi olmas›n›

savunan bir ideoloji olarak ortaya ç›km›flt›r. Ancak zaman içerisinde pek çok ideolojide

oldu¤u gibi Siyonizm de dejenerasyona u¤ram›fl, bu hakl› talep, uygulamada fliddet ve

teröre baflvuran, afl›r› güçlerle ittifak eden radikal bir anlay›fla dönüflmüfltür. Radikal Siyonizm

ise, ›rkç›, floven ve iflgalci bir ideolojidir. Temeli sosyal Darwinizm gibi din ahlak›na uygun

olmayan ak›mlara dayanmaktad›r.

Yahudilerin atalar›n›n topraklar› olan bugünkü ‹srail'de diledikleri gibi yaflamalar›,

ticaretlerinde, ibadetlerinde, insani haklar›n› kullanmakta özgür olmalar› en do¤al haklar›d›r.

Bununla birlikte, ayn› topraklar Müslümanlar için de kutsald›r. Ve Müslümanlar›n da bu

topraklarda diledikleri gibi yaflamak, varl›klar›n› devam ettirmek haklar› vard›r. Bu hak,

elbette H›ristiyanlar için de geçerlidir. Ancak günümüzde, din ahlak›na uygun olmayan ide-

olojilerin etkisi alt›nda kalan baz› kesimler, her iki toplumun da karfl›l›kl› varl›k hakk›n› inkar

etmeye kalk›flmakta, terör ve fliddete baflvurarak bir di¤erini bu topraklardan silmeye gayret

etmektedir. Bunlardan biri, Yahudilerin vatan sevgisini temel alan Siyonist ideolojiyi

çarp›tarak din ahlak›na uygun olmayan ›rkç› ve ac›mas›z bir ideolojiye dönüfltüren

radikallerdir. 

Çeflitli kitaplar›m›zda oldu¤u gibi bu kitab›m›zda da, elefltirilen vatansever Yahudilerin

meflru davran›fllar› ve talepleri de¤il, radikal ve ›rkç› bir anlay›fla sahip olan baz› Siyonistlerin

zihniyetleri ve uygulamalar›d›r. Nitekim Ortado¤u bar›fl›n› tehlikeye atanlar da söz konusu

radikaller Siyonistlerdir. Ayr›ca günümüzde de gerek bar›fl yanl›s› ‹srail vatandafllar›, gerek

dindar Yahudiler, gerekse dünyan›n di¤er ülkelerinde yaflayan Yahudilerin önemli bir k›sm›,

hatta ›l›ml› Siyonistlerin bizzat kendileri radikal Siyonizme karfl› ç›kmakta, bu ideolojinin ›rkç›

ve din ahlak›na uygun olmayan yorumlar›n› fliddetle elefltirmektedirler.
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fiunu da belirtmek gerekir ki, Peygamberimiz (sav)'in sünnetinde ve

Kuran ahlak›nda hiçbir yeri olmayan intihar sald›r›lar›n› gerçeklefltirenler de

büyük bir hata içindedirler. Masum sivilleri katletmek ‹slam ahlak›yla asla

ba¤daflmaz ve hiçbir samimi Müslüman taraf›ndan da kabul edilemez. Müslümanlar›n

haks›zl›¤a ve zulme karfl› tepkisi her zaman Kuran'a ve sünnete uygun olmal›d›r. Bar›fl ve

sevgi dini olan ‹slam'da fliddetin yeri olmad›¤› da aç›kt›r. 

Siyonizmin ilk dönemlerinde öne sürülen propagandalar›n aksine, daha sonra baz›

çevreler taraf›ndan fliddet yanl›s› bir ak›ma dönüfltürüldü¤ü, huzur ve güvenli¤i aç›kça tehdit

etti¤i ve radikal Siyonizmin yaln›zca Araplar›n de¤il Yahudilerin de büyük kay›plar vermesine

neden oldu¤u yaflanan tarihi tecrübelerle ispat edilmifltir. Tarih, radikal Siyonist ideolojiden

vazgeçilmedi¤i müddetçe, Yahudilerin -dolay›s›yla da komflular›n›n ve bölgenin- bar›fla

kavuflamayaca¤›n› göstermektedir. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, geçmiflte yaflanan ac› tecrü-

belerin tekrarlanmamas›, Ortado¤u'nun kal›c› bar›fla kavuflmas›, Yahudilerin ve Araplar›n

kendi topraklar›nda huzur ve güvenlik içinde yaflamalar› her iki taraf›n da, her türlü radikal

düflünce ve ak›mdan vazgeçerek, gerçek din ahlak›na yönelmeleri ile mümkündür. Bu kitapta

yer alan tarihi gerçeklerin bu yolda önemli bir ad›m olmas›n› temenni ediyoruz.
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KABALA'NIN G‹ZEM‹

‹srailo¤ular›'n›n M›s›r'dan ç›k›fl›, dünya tarihinin önemli dönüm noktalar›ndan biri olarak

kabul edilebilir. Bundan tahminen 3.200 y›l önce gerçekleflmifl olan bu olay, günümüze kadar

uzanan baz› ak›mlar›n da ç›k›fl noktas›d›r.

Bu konuda bize en güvenilir bilgileri veren kaynak ise, Allah'›n insanlara yol gösterici ola-

rak indirdi¤i son ‹lahi kitap olan Kuran-› Kerim'dir. 

Kuran'da ‹srailo¤ullar›'n›n Hz. Musa önderli¤inde M›s›r'dan ç›karak Firavun zulmünden

kurtulmalar› detayl› olarak anlat›l›r. Firavun, köle olarak çal›flt›rd›¤› ‹srailo¤ullar›'n› serbest b›-

rakmaya yanaflmam›fl, ancak Allah'›n Hz. Musa'ya verdi¤i mucizeler ve Firavun kavmine gön-

derdi¤i felaketler karfl›s›nda zay›f düflmüfl, ‹srailo¤ullar› da bu sayede toplan›p M›s›r'dan bir

gecede topluca göçe bafllam›fllard›r. Ard›ndan Firavun'un sald›r›s› gelmifl ve Allah Hz. Mu-

sa'ya verdi¤i mucizelerle ‹srailo¤ullar›'n› kurtarm›flt›r.

‹srailo¤ullar›'n›n M›s›r'dan ç›k›fl› hakk›nda Kuran'da aç›klanan önemli gerçeklerden biri

ise, ‹srailo¤ular›'n›n, Hz. Musa vesilesiyle Firavun zulmünden kurtar›lm›fl olmalar›na ra¤men,

Allah'a ve dinine karfl› isyankar davranmalar›d›r. ‹srailo¤ullar›, Hz. Musa taraf›ndan kendile-

rine tebli¤ edilen tevhid dinini bir türlü kavrayamam›fl, sürekli olarak putperestli¤e e¤ilim

göstermifllerdir. 

Kuran'da ‹srailo¤ullar›'n›n bu sapk›n anlay›fl› flöyle anlat›l›r:

‹srailo¤ullar›'n› denizden geçirdik. Putlar› önünde bel büküp e¤ilmekte olan bir

toplulu¤a rastlad›lar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, onlar›n ilahlar› gibi, sen de

bize bir ilah yap." O: "siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz" dedi.

Onlar›n içinde bulunduklar› fley (din) mahvolucudur ve yapmakta olduklar› fley-

ler de geçersizdir. (Araf Suresi, 138-139)
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‹srailo¤ullar›'n›n bu sapk›n e¤ilimi Hz. Musa'n›n uyar›lar›na ra¤men

devam etmifl ve Hz. Musa'n›n kendilerinden ayr›l›p Tur Da¤›'na tek bafl›na git-

mesi üzerine iyice ortaya ç›km›flt›r. Samiri adl› kifli Hz. Musa'n›n yoklu¤undan yarar-

lanarak ortaya ç›km›fl, ‹srailo¤ullar›'n›n putperest e¤ilimlerini körükleyerek kavmi, bir bu-

za¤› heykeli yap›p ona tap›nmaya ikna etmifltir: 

Bunun üzerine Musa, kavmine oldukça k›zg›n, üzgün olarak döndü. Dedi ki: "Ey

kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmad› m›? Size (verilen) söz (ya da

süre) pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaç›n›lmaz bir gazab›n

inmesini mi istediniz de bana verdi¤iniz sözden cayd›n›z?"

Dediler ki: "Biz sana verdi¤imiz sözden kendili¤imizden dönmedik, ancak o

kavmin (M›s›r halk›n›n) süs eflyalar›ndan birtak›m yükler yüklenmifltik, onlar›

(atefle) att›k, böylece Samiri de att›."

Böylece onlara bö¤üren bir buza¤› heykeli döküp ç›kard›, "‹flte, sizin ilah›n›z ve

Musa'n›n ilah› budur; fakat (Musa) unuttu" dediler. (Taha Suresi, 86-88)

Peki acaba neden ‹srailo¤ullar›'nda put yap›p ona tap›nmak gibi garip bir e¤ilim vard›r?

Bu e¤ilimin kökeni nedir?

Daha öncesinde böyle

bir putperest inanca sahip ol-

mayan bir toplumun bir anda

aniden bir put yapmak ve

ona tap›nmak gibi son derece

saçma bir eyleme giriflmeye-

ce¤i aç›kt›r. Bunu, ancak put-

perestli¤i do¤al karfl›layan,

bu saçma inanc› benimsemifl

insanlar yapabilir.

Oysa ‹srailo¤ullar›, ata-

lar› olan Hz. ‹brahim'den iti-

baren hep tek ‹laha iman et-

mifl bir kavimdir. "‹srailo¤ul-

lar›" ifadesi, Hz. ‹brahim'in

torunu olan Hz. Yakub'un

o¤ullar›n› ve onlardan gelen

Yahudi soyunu ifade eder. ‹s-

railo¤ullar›, atalar› Hz. ‹bra-

him, Hz. ‹shak ve Hz. Ya-

kup'tan tek Allah'a iman et-

meye dayal› tevhid inanc›n›

miras alm›fl ve korumufllar-

30

KABALA

VE

MASONLUK



d›r. Hz. Yusuf'la beraber M›s›r'a girmifller,

burada uzun zaman yaflam›fllar, ama

M›s›r'›n putperest dinine ra¤men tev-

hid inanc›n› muhafaza etmifllerdir. Hz.

Musa kendilerine geldi¤inde de, ‹srailo-

¤ullar›'n›n tek Allah'a iman eden bir ka-

vim olduklar› Kuran'daki k›ssalardan

anlafl›lmaktad›r. 

Peki bu durumda ‹srailo¤ulla-

r›'n›n, hem de Hz. Musa taraf›ndan ken-

dilerine gösterilen pek çok mucizenin ar-

d›ndan, bir anda kolayca putperestli¤e

e¤ilim göstermelerinin nedeni ne olabilir? 

Bunun tek aç›klamas›, ‹srailo¤ullar›'n›n,

her ne kadar tevhid dini üzerine yaflayan bir top-

lum olsalar da, çevrelerindeki putperest kavimlerden

etkilenmeleri, Allah'›n kendileri için seçti¤i din yerine putperestli¤e

özenmeleridir. 

Konuyu tarihsel kay›tlar›n eflli¤inde inceledi¤imizde, ‹srailo¤ullar›'n› etkileyen putperest

kültürün, uzun devirler içinde yaflad›klar› Eski M›s›r oldu¤unu görürüz. Bizi bu sonuca götü-

ren önemli bir gösterge, Hz. Musa Tur Da¤›'nda iken ‹srailo¤ullar›'n›n saparak tap›nd›klar›

"bö¤üren buza¤› heykeli"nin, asl›nda M›s›r'daki Hathor ve Aphis adl› putlar›n bir taklidi olu-

fludur. H›ristiyan araflt›rmac› Richard Rives, "Too Long in the Sun" (Günefl Alt›nda Uzun Süre)

adl› kitab›nda flöyle yazar:

"M›s›r'›n bo¤a ve inek putlar›, yani Hathor ve Aphis, günefle tap›nman›n sembolleriydiler. Bu

putlara tap›n›lmas›, M›s›r'›n günefle tap›nma konusundaki uzun tarihinin sadece bir parças›n›

oluflturuyordu. Sina Da¤›'ndaki (‹srailo¤ullar›'n›n tap›nd›¤›) alt›n buza¤› ise, orada kutlanan

bayram›n günefle tap›nmayla ilgili oldu¤unu gösterir.".

M›s›r'›n putperest dininin ‹srailo¤ullar› üzerindeki etkisi pek çok de¤iflik aflamada ortaya

ç›km›flt›r. Baflta da belirtti¤imiz gibi, putperest bir kavimle karfl›laflt›klar›nda hemen bu sapk›n

inanca e¤ilim göstermifl ve ayette haber verildi¤i üzere, "Ey Musa, onlar›n ilahlar› gibi, sen

de bize bir ilah yap" demifllerdir. (Araf Suresi, 138-139) Hz. Musa'ya karfl› söyledikleri, "Ey

Musa, biz Allah'› apaç›k görünceye kadar sana inanmay›z" (Bakara Suresi, 55) fleklindeki söz

de, M›s›r'›n putperest dininde oldu¤u gibi "gözle görülen", yani maddi varl›klara (putlara) tap-

mak istediklerini göstermektedir.

‹srailo¤ullar›'n›n burada özetledi¤imiz Eski M›s›r kaynakl› putperest e¤ilimi son derece

önemlidir ve bize Tevrat'›n tahrifi ve Kabala'n›n kökenleri konusunda önemli bir bak›fl aç›s›

sunmaktad›r. Bu iki konuyu yak›ndan inceledi¤imizde, her ikisinin de kayna¤›nda Eski M›-

s›r'›n putperest ve materyalist dininin izlerini görürüz. 
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Eski M›s›r'dan Kabala'ya

‹srailo¤ullar› henüz Hz. Musa hayatta iken dahi Eski M›s›r'da gördükleri

putlar›n benzerlerini yap›p onlara tap›nmaya bafllam›flken, Hz. Musa'n›n vefat›n›n ar-

d›ndan daha ileri sapmalara kaymalar› zor olmam›flt›r. Kuflkusuz tüm Yahudiler için ayn›

fley söylenemez, ama aralar›ndan baz›lar› M›s›r'›n putperest kültürünü yaflatm›fl, dahas› bu

kültürün temelini oluflturan M›s›r rahiplerinin (Firavun büyücülerinin) ö¤retilerini sürdür-

müfl, bu ö¤retileri Yahudili¤in içine sokarak onu tahrif etmifllerdir. 

Eski M›s›r'dan Yahudili¤e devrolunan ö¤reti, Kabala'd›r. Kabala da, ayn› M›s›r rahiple-

rinin sistemi gibi, ezoterik (gizemli) bir ö¤reti olarak yay›lm›fl ve yine M›s›r rahipleri gibi te-

melde büyü ile ilgilenmifltir. Ünlü Yahudi araflt›rmac› Shimon Halevi, "Kabala, Tradition of

Hidden Knowledge" (Kabala, Gizli ‹lmin Gelene¤i) adl› kitab›nda Kabala'y› flöyle tan›mla-

maktad›r:

"Pratikte Kabala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üze-

rinde güç kazanman›n tehlikeli bir sanat› ve büyüye dayal› bir formudur."

Kabala'n›n en önemli özelli¤i, büyü ile yak›ndan ilgili olmas›d›r. Kabala'y› tan›tan en ta-

n›nm›fl kitaplardan biri "Die Kabala" (Von Papus) da, Kabala-büyü iliflkisini flöyle vurgular:

"Kabala'n›n teorisi, büyünün genel teorisine ba¤lan›r."

Kabala'n›n dikkat çekici bir yönü ise, Tevrat'taki yarat›l›fl anlat›m›ndan çok farkl› bir an-

lat›m içermesi, Eski M›s›r'›n maddenin süreklili¤ine dayal› materyalist görüflünü korumas›d›r.

Türk masonlar›ndan Murat Özgen Ayfer bu konuda flunlar› yazmaktad›r:

"Tevrat'›n ortaya ç›k›fl›ndan çok daha eski bir tarihte oluflturulmufl bulundu¤unu göstermek-

tedir. Kabala'n›n en önemli bölümü, evrenin oluflturulmas›na iliflkin kuram›d›r. Bu kuram, te-

ist dinlerde benimsenen yarat›l›fltan pek farkl›d›r. Kabala'ya göre, yarat›l›fl›n bafllang›c›nda,

"daireler" ya da "yörüngeler" anlam›na gelen ve SEF‹ROT olarak an›lan, hem özdeksel (mad-

di) hem de tinsel (manevi) nitelikli oluflumlar do¤mufltur. Bunlar›n toplam say›s› 32'dir; ilk

onu Günefl Sistemi'ni, di¤erleri ise uzaydaki öteki y›ld›z kümelerini temsil ederler. Kabala'n›n

bu özelli¤i, eski astrolojik inanç sistemleriyle yak›n bir ba¤lant›s›n›n bulundu¤unu ortaya ko-

yar... Böylece Kabala, Yahudi dininden bir haylice uzaklafl›r; Do¤u'nun eski gizemci inanç sis-

temleriyle... çok daha ba¤dafl›r." (Masonluk Nedir ve Nas›ld›r?, Murat Özgen Ayfer, ‹stanbul, 1992,

s. 298-299)

Eski M›s›r'›n materyalist, büyüye dayal› ezoterik ö¤retilerini devralan Yahudiler, Tevrat'›n

bu konudaki yasaklamalar›n› tamamen göz ard› ederek, di¤er putperest kavimlerin büyü ritü-

ellerini de benimsemifller ve böylece Kabala Yahudili¤in içinde ama Tevrat'a muhalif bir mis-

tik ö¤reti olarak geliflmifltir. ‹ngiliz yazar Nesta H. Webster "Ancient Secret Tradition" (Antik

Gizli Gelenek) adl› makalesinde, bu konuyu flöyle aç›klar:

"Büyücülük, bildi¤imiz kadar›yla, Filistin'in ‹srailo¤ullar› taraf›ndan iflgal edilmesinden önce,

Kenanl›lar taraf›ndan uygulan›yordu. M›s›r, Hindistan ve Yunanistan da kendi kahinlerine ve

büyücülerine sahipti. Musa Yasas›'nda (Tevrat'ta) büyücülük aleyhinde yap›lm›fl lanetlemele-

re karfl›, Yahudiler, bu uyar›lar› göz ard› ederek, bu ö¤retiye kendilerini bulaflt›rd›lar ve sa-

hip olduklar› kutsal gelene¤i, di¤er ›rklardan ald›klar› büyüsel düflüncelerle kar›flt›rd›lar. Ay-

n› zamanda Yahudi Kabalas›'n›n spekülatif yönü, Perslerin büyücülü¤ünden, neo-Plato-
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nizm'den ve yeni Pisagorculuk'tan etkilendi. Dolay›s›yla, Kabala karfl›tlar›n›n,

Kabala'n›n saf bir Yahudi kökenden gelmedi¤i fleklindeki itirazlar›n›n hakl› teme-

li vard›r." (Ancient Secret Tradition, Secret Societies And Subversive Movements, Nesta Webster,

Boswell Publishing Co., Ltd., London, 1924)

Kuran'da bu konuya iflaret eden bir ayet bulunmaktad›r. Allah, ‹srailo¤ullar›'n›n, kendi

dinlerinin d›fl›ndaki kaynaklardan fleytani büyü ö¤retileri ö¤rendiklerini flöyle haber ver-

mektedir:

Ve onlar, Süleyman'›n mülkü (nübüvveti) hakk›nda fleytanlar›n

anlatt›klar›na uydular. Süleyman inkâr etmedi, ancak fleytan-

lar inkâr etti. Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki me-

le¤e Harut'a ve Marut'a indirileni ö¤retiyorlard›.

Oysa o ikisi: "Biz, yaln›zca bir fitneyiz, sak›n inkâr

etme" demedikçe hiç kimseye ö¤retmezlerdi. Fakat

onlardan erkekle kar›s›n›n aras›n› açan fleyi ö¤reni-

yorlard›. Oysa onunla Allah'›n izni olmad›kça hiç kim-

seye zarar veremezlerdi. Buna ra¤men kendilerine zarar

verecek ve yarar sa¤lamayacak fleyi ö¤reniyorlard›. An-

dolsun onlar, bunu sat›n alan›n, ahiretten hiçbir pa-

y› olmad›¤›n› bildiler; kendi nefislerini karfl›l›-

¤›nda satt›klar› fley ne kötü; bir bilselerdi. (Baka-

ra Suresi, 102)

Ayette baz› Yahudilerin, ahirette kayba u¤raya-

caklar›n› bilmelerine ra¤men, büyü ö¤rendikleri ve uy-

gulad›klar› haber verilmektedir. Yine ayetteki ifadeyle,

söz konusu Yahudiler, bu flekilde Allah'›n kendilerine

indirdi¤i fleriattan sapm›fl ve putperestlerin kültürüne

(büyü ö¤retilerine) özenerek "kendi nefislerini satm›fl",

yani imandan vazgeçmifllerdir. 

Bu ayette haber verilen gerçek, Yahudi tarihindeki

önemli bir mücadelenin de ana hatlar›n› göstermektedir. Bu

mücadele, Allah'›n Yahudilere gönderdi¤i peygamberler ve bu pey-

gamberlere itaat eden mümin Yahudiler ile, Allah'›n emirlerine isyan eden, çevrelerindeki put-

perest kavimlere özenerek Allah'›n fleriat› yerine onlar›n inanç ve kültürlerine e¤ilim gösteren

sapk›n Yahudiler aras›ndad›r.

‹flin ilginç yan›, bu mücadaleye baz› Yahudi olmayan kimselerin de kat›lmas›d›r. Kabala

ve ona dayal› pagan ö¤retiler, sadece Yahudiler içinde de¤il, Yahudi olmayanlar aras›nda da

yank› bulmufltur. 

Bu Yahudi olmayan Kabala hayranlar›n›n örgütü ise, masonluktur. 

34

KABALA

VE

MASONLUK



Masonlu¤un Felsefesi Kabala

Masonluk felsefesi üzerinde de Kabala'n›n etkisi yo¤un olarak görülür. Bu

konu masonik dergi ve kitaplarda üstü kapal› olarak anlat›l›r. Örne¤in Amerikan ma-

sonlu¤unun yay›n organ› New Age dergisi, Kabala ile masonluk aras›ndaki ba¤lant›y› flöy-

le dile getiriyor:

"Kabala, bilinç alt›n›n kap›lar›n› açan ve ruhu saran manevi de¤erlerinin d›flar› ç›kmas›n› sa¤-

layan anahtard›r. Masonluk, onu insan›n yaflam› anlamas› için gerekli görür." (New Age, sf.31)
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Masonluk felsefesi Kabala ile do¤rudan iliflkilidir.
Yukar›da Kabalistik bir fleytan figürü olan Lucifer’i
sembolize eden resim görülmektedir. Yandaki sefi-

rot flemas› ise, masonlukta da kullan›lan önemli
s›rlardan biridir. 



"Masonlar ana düflüncelerini ve belirgin sembollerini Kabala'dan alm›fllard›r.

Amblemlerin pek ço¤u da Kabala kaynakl›d›r. Örne¤in; Jakin ve Boaz sütunlar› Ka-

balist bir eser olan Chearé Ora'dan al›nm›flt›r. Masonlu¤un, Kabala'n›n felsefesiyle olan

çok büyük benzerli¤i çok yerde belirtilmifltir." (La Kabbala, Henri Seronya)

Türk mason kaynaklar› da bu ba¤lant›y› ayn› çarp›c›l›kta ifllerler:

"Görüyoruz ki, Kitab-› Mukaddes'in haricinde Yahudili¤in gizli bir ananesi, bir gelene¤i (Tra-

dition Orale-Kabbala) vard›r. Ve yaln›z buna vak›f olanlar, Kitab-› Mukaddes'in hakiki mana-

s›n› anlayabilirler. Biz de bu gelenek (Kabala) etraf›nda teessüs eden (kurulan), yüksek fel-

sefeyi hülasa etmeye çal›fl›yoruz." (Selamet Mahfili, 4. Konferans, sf.48)
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Fakat bu s›r çok az masonun bildi¤i gerçektir. Masonlu¤a yeni giren

birisini derece derece e¤iten masonlar, Kabalist felsefeyi ona yavafl bir flekilde

afl›larlar. 33 derece içinde giderek yükselen mason, ö¤rendi¤i felsefenin Kabala oldu-

¤unu çok sonralar› ö¤renir. Masonlar›n deyimiyle "›fl›k, uykulu gözlere yavafl yavafl ve-

rilir."

Bir masonun özelikle 27. dereceyi aflabilmesi için tüm inançlar›n› ve dünya görüflünü ma-

sonluk prensiplerine uydurmaya kesin olarak karar vermifl olmas› gerekmektedir. Çünkü bu

dereceden sonra masonluk bambaflka bir flekle bürünür. Bundan sonra mason, gizli bir e¤iti-

me al›n›r. Hayat›n, Kabala'da yer alan mistik flifre sistemleriyle yorumu yap›l›r. Her türlü kav-

ram yerini tamamen Kabala esasl› sembol ve simgelere b›rakm›flt›r. Kabala'n›n en belirgin özel-

li¤i olan büyü, bu aflamada devreye girer. 

Masonlukta Büyü

Kabala'y› felsefelerinin temeli edinen masonlar, elbette büyü ile ilgilenmektedirler. Ancak

çok üst dereceli masonlar›n bildi¤i ve kat›ld›¤› büyü ayinleri masonlukta büyük önem tafl›r:

"‹nisyatik ve hermetik gelenek içinde yer alan masonlu¤un genifl manadaki büyücülükle bir

yak›nl›¤› vard›r." (Tarihte ve Günümüzde Masonluk, Paul Naudon, sf.186)

Ç›rak, Kalfa, Usta isimli mason yay›n›nda, masonik yemin töreni flöyle anlat›l›r:

"Tören üç k›s›mdan oluflur: Yakarma, söz verme, lanetleme. Yakarma: Masonik ilahlara ve
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Kara büyü ve mistisizm
masonlu¤un ayr›lmaz bir
parças›d›r. Masonlukta kul-
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fleytani kuvvetlere, yemin garantisi olarak ça¤›r›da bulunur. Söz verme: fleytana verilen yemi-

nin konusudur. Lanetleme: yeminin tutulmamas› halinde uygulanacak ölüm cezas›d›r." (Ç›rak,

Kalfa, Usta, sf.40)

Masonlukta fleytan karanl›¤› ayd›nlatan bir güç olarak tasvir edilir:

"fieytan›n feneri ulaflaca¤›n yerdeki karanl›¤› ayd›nlat›r." (Mason Dergisi, s.29, sf.23)

Masonluk, Kabala'n›n prensipleri do¤rultusunda, kara ayin denilen törenleri, felsefesinin

en önemli unsurlar›ndan saymaktad›r.

"Masonlu¤un baz› kollar› evreni etkilemek için büyücülü¤ün icras›n› kendilerine amaç edin-

mifllerdir." (Tarihte ve Günümüzde Masonluk, Paul Naudon, sf.186)

Masonik kaynaklarda anlat›ld›¤›na göre, masonlukta 33. dereceye gelecek kiflide aran›lan

en önemli özelliklerden biri, medyumlu¤a olan yatk›nl›¤›d›r. 7 y›lda bir, 7. ay›n 7. gününde 7

büyük locadan 7 medyum üstad›n kat›l›m›yla toplant›lar yap›l›r. 
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1989 Avusturya Dünya Büyük Mason Kurultay›
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Kara büyünün sembolü, kesiflen befl köfleli y›ld›z (Pentagram), masonlar taraf›ndan da kullan›lmaktad›r:
"Evvela befl kollu, yani ›fl›k saçan y›ld›za, Pentagrama dikkat edelim." (Mason Dergisi, sf. 37-38)
Masonlar, locada yapt›klar› büyü ayininde fleytana tapan ve kara büyü ile ilgilenen bütün tarikatlar›n sem-
bollerinden kesiflen 5 köfleli y›ld›z ve keçi kafatas›n› kullan›rlar. Bu benzerli¤in nedeni, bütün fleytani bü-
yü ayinlerinin Kabala kaynakl› olmas›d›r. Kesiflen 5 köfleli y›ld›z ve fleytan› sembolize eden keçi kafatas›
bütün fleytana tapan sapk›n tarikatlar›n de¤iflmez sembolüdür.

En üstteki resimde bir kara büyü töreninde kullan›lan ›fl›k saçan k›l›ç görülmektedir. K›l›c›n dalgal› ol-
mas›, ›fl›k saçmas›n› sembolize eder. Bu sembol, hemen hemen tüm büyü ayinlerinde kullan›lmaktad›r.
Kara büyü törenlerinde kullan›lan ›fl›k saçan k›l›ç, ayn› zamanda mason ayinlerinin de de¤iflmez bir par-
ças›d›r.
"Alevin dalgal› ve titrek hareketini göstermek üzere k›l›c›n namlusu dalgal› bir biçimdedir. Masonik tö-
rende ›fl›k saçan k›l›ç, aday›n takdisinde kullan›l›r." (Ç›rak, Kalfa, Usta, sf. 41)



Masonlu¤un bilenen sembollerinin haricinde, sadece büyü törenlerine has tütsü, cam kü-

re gibi malzemeler toplant›n›n dekorunda yer al›r. Masan›n üzerine bir keçi kafatas› konur. 7

kollu flamdan›n 7 mumu yak›ld›ktan sonra seans bafllar. Kabala'daki büyülü kelimeler dakika-

larca tekrarlan›r. Tören s›ras›nda kimse konuflmaz, birbirine bakmaz dikkat da¤›tacak en ufak

bir hareket yap›lmaz.

Bu ayinler masonlar›n d›fl dünyadan en çok gizlemeye çal›flt›klar› s›rlar›ndan birisidir.

Düflük dereceli masonlardan hiçbirisinin bu ayinlerden haberi olmaz.

fieytana tap›nma ayinlerinin bir masona aç›klanmas› için, masonlar›n deyimiyle masonik

ilkelerle, iyice yo¤rulmufl olmas› gerekir. Ancak yeterli "olgunlu¤a" geldi¤inde kendisine bu s›r

verilir.

Dereceler içinde giderek yükselen mason, Allah inanc›n›, ahlaki de¤erlerini yitirecektir.
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Kara büyüde kullan›lan sefirot

Masonlar›n locada dizilifli

Masonluk Kabala'daki sembollerin birço¤unu aynen alm›flt›r. Bunlar›n içinde en önemlisi Sefirot
denilen flifresel grafiktir. Kabalist felsefenin flematik özeti olan bu çizim, hem mason hem de kara
büyü kaynaklar›nda geçer. Sefirot ayr›ca locada oturufl fleklini belirler. Masonlar›n loca dizilifli, bu

modele göre uygulanmaktad›r. 

Yahudi Büyücü Eliphas
Levi taraf›ndan çizilmifl
olan fleytan tasviri. fiey-
tan'›n kuca¤›nda ünlü
Yahudi sembolü "sütuna
sar›l› y›lan" ve bafl›nda
befl köfleli y›ld›z.
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kabul edilen simyan›n, geliflim merkezinin mason

localar› oldu¤u bilinmektedir. Figür üzerinde yer alan

çeflitli masonik semboller de bu iliflkinin

göstergelerinden biridir. 
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Masonik felsefeye göre evrenin gizemi; dairenin ortas›n-

da yer alan dünya 'gerçek locay›' simgeliyor. Dairenin

çevresinde yer alan di¤er sembollerin her biri ise, maso-

nik felsefede s›rlarla dolu anlamlar tafl›yorlar. 
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Kabalistlere ait bu flifreli çizimlerden altta görülen tablonun Hz.
Süleyman'›n mühürü oldu¤una inan›l›r. 
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Kabalizmde, do¤ruya ulaflman›n yollar›n› gösterdi¤ine
inan›lan haritalar. 
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Ifl›k saçan üçgen ve göz en bilinen masonik sembollerden. 
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Ifl›k saçan üçgenle birlikte ay ve günefl, mason localar›n›n duvar-
lar›n› süsleyen sembollerden baz›lar›. 
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Büyücü Hermes'in, ünlü M›s›r bilimcisi Belzoni taraf›ndan bulun-

mufl eski M›s›r Mason önlüklü figürü.
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Masonlu¤un mistik ö¤retilerinden, topra¤›n alt›ndan ve suyun

içinden cin ve fleytanlar›n ça¤r›lmas›n› temsil eden tablo. 



Sonuçta ulaflaca¤› en önemli s›rlardan birisi, ka-

ra büyü ayinleridir. 

Masonlu¤un felsefesinin temelini de bu s›r

oluflturmaktad›r. Bu gücün hak dine olan nefret ve

düflmanl›¤›n›n kökeninde de bu gerçek yatmaktad›r.

Bu kitapta masonluk örgütünün hem yan›lg›larla

dolu karanl›k felsefesini inceleyecek hem de masonlar›n

dünyadaki baz› faaliyetlerini gün ›fl›¤›na ç›karaca¤›z. 

Adalet ve Sa¤duyunun Önemi

Hat›rlat›lmas› gereken önemli bir gerçek, masonluk konusundaki elefltirilerin, bu örgütün

felsefesine yönelik oldu¤udur. Kuflkusuz masonluk çat›s› alt›nda da pek çok iyiniyetli ve dü-

rüst insan bulunabilir. Dine inanan masonlar da vard›r. Meseleyi bir tür siyah-beyaz basitli¤i

içinde görmek yerine, serinkanl› ve objektif bir biçimde de¤erlendirmek gerekir. 

Ayn› prensip, bu kitapta masonlukla birlikte inceleyece¤imiz uluslararas› Siyonizm konu-

sunda da gözetilmelidir. Yahudiler, Allah'›n bir dönem seçti¤i, alemlere üstün k›ld›¤› bir mil-

lettir. Tarih boyunca pek çok bask›, zulüm ve soyk›r›ma u¤ra-

malar›na ra¤men inançlar›n› ve kimliklerini hiç yitirme-

mifllerdir. Bu takdir edilmesi gereken bir özelliktir. Daha-

s›, H›ristiyanlarla birlikte "Kitap Ehli"dirler ve dolay›-

s›yla Müslümanlarla pek çok ortak inanc› ve de¤eri pay-

laflmaktad›rlar. Ancak Yahudilik içinde, Kabala ve ben-

zeri pagan (putperest) unsurlardan etkilenen dejenere bir

e¤ilim de, Hz. Musa zaman›ndan bugüne kadar varl›¤›n›

korumufltur. Öte yandan din-d›fl› ve Sosyal Darwinist bir

ideoloji olan Siyonizm de Yahudileri ›rkç› ve sald›rgan bir

anlay›fla sürüklemifltir. Bu anlay›fl›n y›k›c› etkilerini, ‹sra-

il'in 50 y›l› aflk›n bir süredir Ortado¤u'da uygulad›¤› dev-

let teröründe görmek mümkündür. 

Kitapta bu nedenle, masonluk ile ilginç bir ifl birli¤i

içinde olan uluslararas› Siyonizmin faaliyetlerini de ele ala-

ca¤›z. Ancak adalet ve sa¤duyu prensipleri ›fl›¤›nda hep ha-

t›rlanmas› gereken gerçek, Siyonist ideolojinin hatalar› ve

haks›zl›klar› nedeniyle tüm bir Yahudi ulusunun veya birey

olarak Yahudilerin elefltirilmesinin son derece yanl›fl olaca¤›-

d›r. Özellikle de Siyonizme ve ‹srail radikalizmine hiçbir za-

man itibar etmemifl olan Türkiye'deki Musevi vatandafllar›m›-

z›n, Siyonizme yönelik elefltirilerden ayr› tutulmas› gerekti¤i

aç›kt›r. 
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MASONLU⁄UN YAPILANMASI

Masonlar›n dünya üzerinde bu denli güçlü ve etkili olmalar›n›n nedeni, sa¤-

lam bir emir komuta zincirine sahip olmalar›d›r. Bu sistemin en büyük özelli¤i gizlili-

¤idir. Her masonik loca ve derece yaln›zca kendisine verilen emirleri yerine getirir. Kuru-

lan derece sistemi sayesinde, her locan›n yaln›zca en üst kademesindekiler, masonlu¤un genel

stratejisini bilebilir.

Masonlu¤u en tehlikeli hale getiren yönü, faaliyetlerini büyük bir gizlilik içinde yürütme-

sidir. Bu yöntem nedeniyle sokaktaki insan, masonik faaliyetlerin içyüzünü fark edemez. Tek

bir noktadan yönlendirilen, fakat tesadüf süsü verilen olaylara ancak çok dikkatli bir inceleme

ile bak›l›rsa, var olan ba¤lant›lar hissedilebilir.

"Bize verilen s›rlar›, kalbimizin en derin köflelerinde saklamal›y›z. Bir ölü kadar sessiz, bir me-

zar kadar ketum olmal›y›z." (Mimar Sinan Dergisi S. 7, Sf. 14)

Masonlu¤u e¤er masonlara sorarsak, alaca¤›m›z cevap, "Masonlu¤un bir hay›r ve yar-

d›mlaflma kurumu oldu¤u" fleklinde olacakt›r. Türkiye'de de masonluk, Türk Yükseltme Ce-

miyeti ad› alt›nda kurulmufltur.

Masonlar d›flar› yapt›klar› bütün aç›klamalarda, ropörtajlarda örgütün hay›rseverli¤in-

den, iyi niyetinden bahsederler. Gerçekten de bu bilgiler do¤-

rultusunda, masonlu¤un bir hay›r kurumu oldu¤una inan-

mak mümkündür. Fakat, masonlar›n kendi kaynaklar›n› in-

celedi¤imizde durum biraz farkl›lafl›r.

Herfleyden önce masonlar, kendi üyelerine mahsus

olarak ç›kard›klar› yay›nlarda devaml› gizlilik, ketumiyet

ve s›rlar› aç›klamamaktan bahsederler. Masonlu¤a yeni

giren birisi ile mason üstad› aras›ndaki flu diyalog, bu

gizlili¤in önemini ortaya koymaktad›r:

"Büyük Üstad: Önce sizden bir fleref sözü isteyece¤im,

aram›za al›nsan›z da al›nmasan›z da, bu-

rada görüp iflittiklerinizi d›flar›da hiç

kimseye aç›klamayaca¤›n›za söz ve-

rir misiniz?

... Uçlar› size çevrilmifl bu k›l›çlar ye-

mininizi çi¤nerseniz, masonlu¤un siz-

den nas›l öç alaca¤›n› ve ayn› zamanda çe-

kece¤iniz vicdan azab›n› göstermektedir."

(Türkiye Büyük Mason Locas›, Birinci Derece Tü-

zü¤ü, sf. 35)

Acaba bir hay›r kurumu,

niçin bu derece fliddetli bir flekilde

çal›flmalar›n› gizlemektedir? Ortaya

ç›kmas›ndan korkulan fley nedir? Bafl-
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ka bir masonik kaynakta da

flunlar yazmaktad›r:

"Sembolleri ve localarda

geçen olaylar›, tart›flma-

lar› aç›klamak ahlak

d›fl› bir harekettir;

yemine ve davaya

ihanettir." (Büyük

fiark Dergisi, s.11,

sf.12)

Demek ki, ma-

sonlar›n ortaya ç›k-

mas›ndan çekindik-

leri baz› s›rlar› vard›r.

Ve bundan dolay› giz-

lili¤i bir prensip haline

getirmifllerdir. Bir mason

yemininde, bu s›rlar›n öne-

mi flöyle vurgulan›r:

"fiimdi veya daha sonra bana

ö¤retilecek Kadim Masonluk Mis-

terleri ile bunlara ait gizli sanatlar›, yönleri

ve noktalar›, bu dereceye usulüne göre kabul edilmifl olanlar›n d›fl›nda hiç kimseye, kim olur-

sa olsun, hiçbir surette aç›klamayaca¤›m veya yaln›z tam, kusursuz ve muntazam bir locada

iken ve onlar›n da kendim gibi düzenli olduklar›na tam bir kanaat getirdikten sonra usulüne

göre aç›klayaca¤›m.

Yine söz verir ve flerefim üzerine yemin ederim ki, bu s›rlar›, hareketli veya hareketsiz hiçbir

fleyin üzerine yazmayacak, basmayacak, kaz›mayacak, iflaretlemeyecek, resmetmeyecek, kes-

meyecek veya elimden gelip gücüm yetti¤ince de baflkalar›na yapt›rt-

mayacak, yapmalar›na engel olacak, yapmalar›na göz yummaya-

ca¤›m ki, bu hareketli ve hareketsiz fleyler üzerinde herhangi

bir kelime, hece, harf, iflaret veya flekil, yahut bunlar›n en

küçük bir izi bile, benim ihmal veya liyakatsizli¤imden

dolay› s›rlar›m›z ile misterlerimizin usulsüz olarak bir

baflkas›n›n okuyup anlamas›na, ö¤renmesine, ortaya ç›-

karmas›na sebep olmas›n." (Ç›rak, 2.Derece Ritüeli, Tanju

Koray, sf.32-33)

Fakat masonlar, d›flar›ya karfl›, gizli bir örgüt ol-

duklar›n› dahi kabul etmezler. Bu konuda yap›lm›fl bir

röpörtajda Türkiye'deki mason üstadlardan fiekür Ökten

flöyle diyor:
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Kendisini bir hay›r kurumu olarak tan›mlayan masonlu¤un iç
yüzü incelendi¤inde, Yahudi mistisizminden kara büyüye ka-
dar pek çok sapk›n inanc› içerdi¤i ve törenlerinin bunlardan

kaynakland›¤› görülür.

Mason Prens Frederic ve yan›nda yük-
sekdereceli masonlara ait el yazmas›
bulunan kitap.
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Mason localar›nda
yap›lan törenler bir
tür ayin niteli¤i ta-
fl›r. Masonlu¤a ye-
ni kabul edilenler

için düzenlenen
tekris törenlerinin

ise masonik ritüel-
ler aras›nda önemli

bir yeri vard›r. 

Tarihi belgelere dayan›larak haz›rlanan bir Hollywood
filmi olan, "From The Hell" (Cehennemden Gelen) de,
tarihin en ac›mas›z seri katillerinden biri olan Kar›n-
deflen Jack ile masonlar›n ba¤lant›s› gözler önüne
serilmektedir. Yanda bu filmde yer alan masonik
ritüellerden bölümler görülmektedir. 
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"Derne¤imiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'na göre faaliyette bulunur. Gizli

de¤ildir. Bizim hiçbir toplant›m›z ve merasimimiz gizli de¤ildir."

Üstad vekili Halil Mülküs ise flöyle demektedir:

"Biz, gizli bir cemiyet de¤iliz. Bunu kesinkes aç›kl›kla söylemek durumunday›m." (Nokta Der-

gisi s.40 sf.26-27,  13.10.1985)

Masonlar›n yaln›zca kendi üyeleri için ç›kard›klar› kaynaklara bakt›¤›m›zda ise, duru-

mun farkl› oldu¤unu görürüz. Bu kaynaklarda masonlu¤un gizlili¤i önemle vurgulan›r:

"Ar›lar, karanl›k olmazsa çal›flamazlar... Sol elinizin yapt›¤›n› sa¤ eliniz bilmesin. Gizlili¤in sa-

y›lamayacak çok etkileriyle ilgili olarak ve daha büyük fleylerle alakal› olarak sembollerin gi-

zemli ifllevleri vard›r." (fiakül Gibi, 3/25 sf.20)

Masonlar›n eflleri dahi bu s›rlar› ö¤renemezler. Mason dergisi fiakül Gibi'de masonlar ve

eflleri aras›nda, Tekris (masonlu¤a girifl töreni)den itibaren bafllayan s›r perdesi flöyle anlat›l›-

yor:

"S›rlar›m›z› kimseye söylememeye yemin etmedik mi? Tekris dönüflü evde eflinin merakl›

sorular›na cevap vermemek ve bu yüzden onunla aram›zda ebediyen aç›lmayacak bir s›r per-

desi oluflturmak hangimizin hofluna gitti? Kendilerine bile emanet edemedi¤imiz s›rlar› nas›l

olup da ö¤renip muhafaza edecekler?" (fiakül Gibi s.24 c.3 sf.7)

Masonlu¤un d›flar›ya karfl› tak›nd›¤› hay›r kurumu maskesinin al-

t›nda yatan gerçek ortaya ç›kt›¤›nda, yeni mason bir seçim yapmak du-

rumunda kal›r. Masonlu¤a bu maskeye kanm›fl olarak kat›lan kifli, ya

masonlu¤un ilkelerini kabul eder ya da masonluk d›fl› b›rak›l›r. Mason

dergisi Mimar Sinan, bu hay›r kurumu maskesine kanarak gelen fa-

kat sonra "hayal k›r›kl›¤›na" u¤rayan acemilerin toplant›lara gel-

meyi aksatmalar›n› flöyle anlat›yor:

"Masonlu¤u bir yard›m kuruluflu olarak görüp bu tür çal›flma-

lar› bulamay›nca hayal k›r›kl›¤›na u¤ramak devams›zl›¤›n

bafll›ca nedeni oluyor..." (Mimar Sinan s.30 sf.11 1979)

Masonlar›n gizledikleri gerçekler ise, kendi deyimleriy-

le bunlara haz›rl›ks›z olanlar için "y›k›c› ve flafl›rt›c›" olabil-

mektedir. Bu do¤ru bir tesbittir. Gerçekten bir insan›, birdenbi-

re Allah inanc›ndan, milli kimli¤inden ay›rmak, materyalist

yapmak kolay de¤ildir. Bu, ancak yavafl yavafl verilecek bir telkin-

le mümkün olabilir.

Bu noktada flunu da belirtmek gerekir ki, masonlar›n birço¤u ger-

çekten ne tür emellere hizmet ettiklerini bilmemektedirler ve sadece

bir hay›r ve dayan›flma kurumu içinde olduklar›n› sanmaktad›rlar.

Masonlu¤un as›l amac›n› bilenler, çok daha az say›dad›r. Dolay›-

s›yla, kitap boyunca masonlu¤un dünya düzenindeki etkisinden

söz ederken, tüm masonlar› bunlardan sorumlu tutmak do¤ru

56

KABALA

VE

MASONLUK



olmayacakt›r. Bu kitab› haz›rlarken bir amac›m›z da, bu teflkilat›n iç  yüzü-

nü bilmeyenlere gerçekleri göstermek, asl›nda yanl›fl bir felsefenin içinde ol-

duklar›n› ortaya koyarak, gerçe¤i görebilmelerini sa¤lamakt›r. 

Uluslararas› Masonik Zirve: B‹LDERBERG GRUP

Bilderberg Grup 1954 May›s›'nda Hollanda'n›n Osterbeek kentindeki Bilderberg Oteli'nde

toplanan bir grup mason taraf›ndan kuruldu. Grubu tasarlay›p oluflturan as›l kurucu ‹sveç

Franmasonlu¤u üstad-› azam› Joseph Retinger (1887-1960)'dir. Bu gizli grubun finansman›n›n

önemli bir k›sm› Amerika'daki Rockefeller Vakf› taraf›ndan karfl›lan›r. Di¤er finansör ünlü

banker Rothschild ailesidir. Bilderberg çok uluslu bir  hükümet gibidir. 

Bilderberg birçok kaynakta "Dünyan›n Efendileri" fleklinde tan›mlan›r. Bilderberg Gru-

bun geçmifline iliflkin kapsaml› bilgi bulabilmek çok zordur. Baflvuru kaynaklar›nda kuruldu-

¤u yer, tarih ve toplant›lara kat›lan baz› önemli flah›slar›n isminin d›fl›nda bir bilgi bulmak

mümkün de¤ildir. Kuruldu¤undan bu yana Bilderberg toplant›lar›n›n tamam› bas›na ve ka-

muoyuna gizli yap›lm›fl, burada konuflulanlar hakk›nda hiç kimse bilgi sahibi olamam›flt›r. Bu

toplant›lara kat›lanlar, burada konuflulanlar› ne pahas›na olursa olsun bildirmeyeceklerine ye-

min ederler. Ünlü bir Türk siyaset adam›n›n dedi¤i "görevimden istifa etmemi isteseler bile bura-
da konuflulanlar› kimseye söylemem" sözü bu gizlili¤i ortaya koymaktad›r. 

Örgüt, sermaye, siyaset, gizli örgütler ve ifl dünyas›n›n ünlülerini biraraya getirir. Her y›l

yap›lan toplant› üç gün sürer. Gizli bir masonik teflkilat olan Bilderberg'in en belirgin özelli¤i,

devletlerin kilit noktalar›nda görev yapan üst düzey masonlar› bünyesinde toplam›fl olmas›-

d›r. Bu nedenle Bilderberg, bir tür masonik zirve toplant›s› olarak kabul edilmektedir. Toplan-

t›lar s›ras›nda konular›n gizli kalaca¤›na söz verilir. Görüflmelerden sonra, yaln›zca kat›lanla-

ra özel bir rapor da¤›t›l›r. Bu örgütle ilgili en detayl› bilgi ‹spanyol ‹stihbarat Örgütü'nün üst

düzey yöneticisi Luis Gonzales Mata'n›n kitab›d›r. "Dünyan›n Gerçek Efendileri" isimli ki-

tap 1975 y›l›nda Paris'te Bernard Grassed Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanm›fl, fakat piyasadan top-

tan sat›n al›nm›fl ve okuyucuya ulaflmas› engellenmifltir. 

Siyonizm - Masonluk ‹liflkisi

Masonlu¤un bir di¤er önemli yönü, radikal Yahudi ulusçulu¤u olarak tan›mlayabilece¤i-

miz Siyonizm ile olan ba¤lant›s›d›r.  Bu, masonlar›n Avrupa'da Kilise'ye karfl› verdikleri müca-

dele s›ras›nda flekillenmifl bir iliflkidir. Yahudiler de Kilise'nin egemen oldu¤u H›ristiyan Avru-

pa düzeninden rahats›z olduklar› için, baz› etkili Yahudiler masonlar›n savunduklar› materya-

list, din-d›fl› felsefeleri ve siyasi hareketleri desteklemifllerdir. Bu da Yahudiler ile masonlar ara-

s›nda geleneksel bir ittifak sa¤lam›flt›r. Masonlar›n Kabala gibi mistik Yahudi ö¤retilerine olan

ba¤l›l›¤› da, bu ittifaka felsefi bir boyut kazand›rmaktad›r...

Masonlar bu ba¤lant›y› sürekli olarak inkar etseler de sadece kendi üyeleri için ç›kard›k-

lar› gizli dergi ve kitaplar›nda bu konuda önemli aç›klamalar yer al›r .

Örne¤in büyük üstad mason Selami Ifl›nda¤, "Masonluktan Esinlenmeler" isimli kitab›n-

da masonlu¤un kuruluflunun Siyonist amaçlar do¤rultusunda oldu¤unu flöyle itiraf etmek-

tedir:
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Masonik semboller incelendi¤inde, pek ço¤unun Yahudilik kaynakl› oldu¤u görüle-
cektir. Yukar›daki tabloda temel masonik semboller birarada sergilenmektedir. 



"‹lk aflamada gizli mason kuruluflu Babil tutsakl›¤›yla darmada¤an olan Yahu-

dileri bir ulusal birlik içinde toplamak istiyordu." (Masonluktan Esinlenmeler, sf.275)

Di¤er mason kaynaklar›nda da durum bundan farkl› de¤ildir. Masonlu¤un Siyo-

nizmle ve dolay›s›yla Yahudilikle iliflkisinden bahseden say›s›z mason yay›n›ndan  baz›la-

r› flunlard›r:

"Yahudisiz hiçbir mason locas› yoktur. Yahudi sinagoglar›nda hiçbir mezhep mevcut de¤ildir.

Orada masonlarda oldu¤u gibi yaln›z semboller vard›r. Bundan dolay›d›r ki ‹srail Mabedi bi-

zim tabii müttefikimizdir." (Akasya Mason Dergisi, s.62, sf.24)

Di¤er bir masonik kaynak, Yahudilikle olan ba¤lant›y› flöyle ifade etmektedir:

"Ritüellerimizde Tevrat'tan say›s›z al›nt›lar mevcuttur." (Mimar Sinan, 1983, s.47, sf.39)

Masonik diyaloglar›n yer ald›¤› özel mason dergilerinden birinde rastlanan flu konuflma

ise masonluk-Yahudilik ba¤lant›s›n› tüm çarp›c›l›¤›yla gözler önüne sermeye yetiyor:

"Büyük Üstad: Kimden sak›nmal›y›z?

I. Naz›r: Düflmanlar›m›zdan ve kardefllerimizden.

Büyük Üstad: Kardefllerimizden sak›nmam›z›n sebebi nedir?

I. Naz›r: ‹srailo¤ullar› esarettedir. Biz onlar›n kurtulmalar› maksad›n› takip ediyoruz. Lakin

yeni kardefllerimiz bizim bu projemizi anlamayacaklar ve tatbikini engelleyeceklerdir.

Büyük Üstad: Kardefllerim! Nizam vaziyeti alal›m. Yahudi diyar›n›n kurtar›c›s›n› selamlaya-

l›m." (15. Derece Çal›flma Rehberi, sf.24)

Masonluk hiçbir dönemde kurulufl amac› çerçevesinden d›flar›ya ç›kmam›fl, geleneklerin-

den en ufak taviz vermemifltir. Masonlar geleneklerine ba¤l›l›klar›n› flöyle dile getirmektedir-

ler:

"Bizim yöntemlerimiz, geleneklere ba¤l›l›¤› ile bu gelenekler etraf›nda kurulmufl ve gelenek-

lere ba¤l›l›¤›yla bugüne kadar yaflam›flt›r. Bu gelenekler y›k›l›rsa masonlu¤un da temeli yok

olur." (Mimar Sinan Dergisi, s.50, sf.47)

Fakat masonlar bu ba¤lant›n›n ortaya ç›kmamas› konusunda çok titizdirler. Mason yü-

kümlülüklerini belirten Anderson Yasas› davran›fl maddesi dördüncü f›kras› flöyledir:  

"Mason olmayan yabanc›lar bulundu¤unda, sözlerinizde ve tutumunuzda öyle ketum ve ih-

tiyatl› olunuz ki en ince zekal› yabanc› bile duyulmas› uygun olmayan fleylerin fark›na varma-

s›n." (Akasya Mason Dergisi, s.62)

Masonlu¤un kurucusu olarak kabul edilen Hiram Usta'n›n dahi Tevrat'ta anlat›lan bir ki-

fli olmas› Tevrat'a olan ba¤l›l›¤›n bir baflka göstergesidir.

Masonik S›rlar›n ‹fade fiekli: SEMBOL‹ZM

Masonlar için s›r ve gizlili¤in bir gere¤i olan sembolizm, çok büyük önem tafl›r. Semboller

sayesinde aç›kça ifade edilmesi mümkün olmayan pek çok gerçek, gizli bir flekilde anlat›l›r.

Sembolizmin kendileri için ne derecede önemli oldu¤unu masonlar flöyle anlat›rlar:

"Masonlukta semboller, masonik ilkeleri daha iyi anlatmak, ritüellerin içerdi¤i afl›lamalar› ve

ö¤ütleri belleklere iyice yerlefltirmek, bunlar›n uzun ömürlü olmalar›n› sa¤lamak için kullan›-
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Adnan Oktar (Harun Yahya)



l›rlar. Masonlukta s›r olarak nitelendirilen fleylerin bafl›nda masonik iflaretler,

sözcükler ve simgelere verilen anlamlar gelir." (Sözlük, Büyük Mason Mahfili Yay., sf. 158)

Mimar Sinan dergisi de sembollerin önemini flöyle dile getiriyor:

"Masonlu¤un bir tarifi onun "Allegori perdesi arkas›na gizlenmifl sembollerle tasvir edilmifl

bir ahlak sistemi" oldu¤udur. Loca içinde dilsiz, sessiz, hatta tozlanmam›fl duran amblemlerin

manalar›n› incelemek ve bu suretle hakikatleri meydana ç›karmak hepimizin vazifesidir. Yani

masonlu¤un sistemiyle, allegorileriyle, sembolleriyle ne ö¤retmek istedi¤i hakk›nda bilgimiz

olmal›d›r." (Mimar Sinan -Say›: 13 Y›l:4)

Görüldü¤ü gibi masonluk, masonlar taraf›ndan 'sembollerle tasvir edilen bir ahlak siste-

mi' olarak tan›mlanmaktad›r.

Bu sembollerin hangi kaynaktan geldi¤ine bakt›¤›m›zda bu sistemin tamamen materya-

list bir felsefeyi ve Kabala

ö¤retisini ifade etti¤ini gör-

mekteyiz. 

Pek çok kuruluflun

ambleminde yer alan bu

semboller, oradaki mason

hakimiyetini di¤er masonla-

ra haber verir.

Baflka mason kaynak-

lar›nda ise sembolizm öne-

mi flu flekilde anlat›lmakta-

d›r:

"Masonlar›n kendilerine özgü

iflaret ve alametleri vard›r.

Bunlar›n ifade etti¤i mana,

ancak mason olmakla ö¤reni-

lir. 

Masonlar bu sayede dünya-

n›n her yerinde lisan›ndan

bir kelime bilmeseler bile,

bulunduklar› memlekette

kendilerini tan›tabilirler."

(fiakül Gibi, 1929 s.19 c..2 sf.24)
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KABALA

VE

MASONLUK

Masonik sembollerin büyük k›sm› Tevrat'taki Hiram Usta efsanesine dayan›r. Masonlarca ilk üstad-› azam
olarak kabul edilen Hiram, bir duvarc› ustas›d›r. Efsaneye göre meslek s›rlar›n› aç›klamad›¤› için öldürül-

müfltür. Tokmak, pergel, gönye, önlük, flakül gibi mason sembolleri bu efsaneden kaynaklanmaktad›r.
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Masonik semboller tafl›yan çeflitli madalyalar. 

Masonik 
semboller 

tafl›yan ve lo-
calarda bolca

kullan›lan 
çeflitli 

malzemeler. 

Masonik semboller tafl›yan madalyalar
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‹skoç locas›, Rus arflivi, 1820
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Bir mason locas›n›n
iç görüntüsü
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Mason üstadlar›n tö-
renlerde giydikleri k›-
yafetlerde kulland›klar›
makamlar› belirten
semboller.
Yan sayfada ise çeflitli
localara ait masonik
madalyonlar
görülmektedir. 
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Localar›nda görülen masonlar
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I. derece sembol panosu
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Masonik önlüklerde ve resimlerde kullan›lan ay ve günefl sembolleri Kabala kaynakl›d›r. 
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‹skoç Ritinin 14. derecesini simgeleyen pano.
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"‹flte kavim difli aslan gibi

kalk›yor ve kendisini aslan

gibi kald›r›yor."

TEVRAT: Say›lar, 23/24

‹srail Devleti'nin amblemi
de flaha kalkm›fl asland›r.

fiaha Kalkm›fl Aslan Masonik Semboller ve Aslan

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

fiAHA KALKMIfi ASLAN

Siyon Y›ld›z› ‹srail Bayra¤› Türk Mason Locas› Amblemi

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

S‹YON YILDIZI

"Ve halis alt›ndan bir

flamdan yapacaks›n... Ve

onun kandillerini yedi

tane yapacaks›n."

TEVRAT: Ç›k›fl, 25/31, 37

‹srail Parlamentosu'nun

amblemi de yedi kollu

flamdand›r. 

Yedi Kollu fiamdan 23. Derece Mason Önlü¤ü

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

YED‹ KOLLU fiAMDAN

"‹ki Tunç Dire¤i yapt›... Ve

direkleri mabedin eyvan›na

dikti ve onun ad›n› JAK‹N

koydu ve sol dire¤i dikti ve

ad›n› BOAZ koydu."

TEVRAT: 1.Krallar, 7/15, 21

"Tevrat'ta Jakin sa¤da,

Boaz da soldad›r. Bu tertip

geleneksel ve evrensel sem-

bolizme uygundur. Ritlerde

1.Naz›r, B Sütunu'nun,

2.Naz›r, J Sütunu'nun

dibindedir."

Ç›rak, Kalfa, Usta, s.83

Jakin Boaz Sütunlar›

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

JAK‹N BOAZ SÜTUNLARI
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"RAB ona-dedi: fiimdi elini

koynuna koy."

TEVRAT: Ç›k›fl, 4/6

"Sa¤ kol parmaklar bir

gönye gibi birlefltirilmifl

flekilde kalbin alt›na do¤ru

tutulur." 

3. Dereceye Mahsus
Muht›ra, sf. 11

3. Derece Nizam Vaziyeti

YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

N‹ZAM VAZ‹YET‹

"Ve Rab Allah hayat

a¤ac›n›n yolunu korumak

için, Aden Bahçesi'nin

flark›na Kerubileri ve her

tarafa dönen k›l›c›n alevi-

ni koydu".

TEVRAT: Tekvin, 3/24

"Masonik törende, ›fl›k saçan

k›l›ç aday›n takdisinde kul-

lan›l›r. Ço¤unlukla, üstad-›

muhterem, sol elinde tuttu¤u

k›l›c›n namlusunu aday›n

bafl›n›n üstüne uzat›r ve nam-

lusunun üstüne çekiçle üç

kere vurur.

Ç›rak, Kalfa, Usta, sf. 41

Ifl›k Saçan K›l›ç

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

IfiIK SAÇAN KILIÇ

"Ve Tokmakla Sisera'y›

vurdu, bafl›n› ezdi. Ve k›r›p

flakaklar›ndan deldi, geçir-

di."

TEVRAT: Hakimler, 5/26

Tokmak G.Washington Locada tokmakla

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

TOKMAK

"Ve Kral Saloman gönderip

Sur'dan Hiram'› getirtti... Hi-

ram bütün tunç iflleri iflle-

mekte hikmetle, anlay›flla ve

hünerle dolu idi." 

TEVRAT: 1.Krallar, 7/13

"Aday›n yaflad›¤› ve bizzat

Hiram'› temsil etti¤i Hiram ef-

sanesi, tekris töreninin sembo-

lik bir oyunudur."

Ç›rak, Kalfa, Usta, sf.102

Hiram Usta Heykeli

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

H‹RAM USTA
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"Yüzlerinin benzeyifli ise,

onlarda insan yüzü, sa¤da

dördünün aslan yüzü ve

solda dördünün öküz

yüzü, dördünün de kartal

yüzü vard›."

TEVRAT: Hezekiel, 1/10

"Zeka ile bilmek (‹nsan);

fliddetle istemek (Aslan);

cüretle giriflmek (Kartal);

kuvvetle susmak (Bo¤a). Bu

sembole kutsal kitap

(Tevrat)'ta birçok yerde rast-

lan›r."

Ç›rak, Kalfa, Usta, sf. 38

‹nsan Arslan Öküz Kartal

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

‹NSAN-ASLAN-ÖKÜZ-KARTAL

"Ve Rab Musa'ya dedi:

"Kendine y›k›c› bir y›lan

yap ve onu bir s›r›k üzeri-

ne koy."

TEVRAT: Say›lar, 21/9

"Birçok zaman y›lan bir-

birine sar›lm›fl flekilde

resim edilmektedir, bu

flekil hayat›, çiftleflmeyi

ifade eder."

Mason Dergisi, say› 26, sf.
57

Sütuna Sar›l› Y›lan

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

SÜTUNA SARILI YILAN

"fiimdi gözlerini kald›r ve

bulundu¤un yerden flimale

ve cenuba ve flarka ve

garbe bak; çünkü görmek-

te oldu¤un bütün mem-

leketleri sana ve ebediyen

senin zürriyetine

verece¤im."

TEVRAT: Tekvin, 13/14-15

"Bir masona Mabed'in

ölçüleri soruldu¤unda:

"Boyu Bat›dan Do¤uya,

eni Kuzeyden Güneye"

diye cevap verecektir."

Mason Dergisi, say› 21, sf.
38

Mason Mabedi

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

MASON MABED‹N‹N BOYUTLARI

"Masonik Takvime göre, ta-

rih atmak için, takvim y›l›n›n

binler hanesine dört bin ila-

ve edilir. Bu, Masonlu¤un

bafllang›c›n› sembolik olarak,

Tevrat'a göre dünyan›n yara-

t›l›fl›na indirmek içindir." 

Ç›rak, Kalfa, Usta, sf. 46

Masonik Tarih fialom Gazetesi üzerindeki 
tarih 5000'li

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

MASON‹K TAR‹H
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"(Hiram) Naftoli s›pt›ndan

dul bir kad›n›n o¤lu idi." 

TEVRAT: 1. Krallar, 7/13

Dul Kad›n›n Çocuklar›

deyimi Masonlar› ifade

eder. Bu, Hiram'›n dul bir

kad›n›n çocu¤u oluflundan

dolay›d›r."

Ç›rak, Kalfa, Usta, Sf. 106

Dul Kad›n Heykeli

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

DUL KADIN

"Gönyelerden meydana

gelmifl Masonik alfabenin

kökeni ‹brani Alfabesi'ne

dayanmaktad›r."

Masonik Alfabe Orjinal Tevrat'tan

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

MASON‹K ALFABE

"Ve ekmek takdimelerin

her birini tuzlayacaks›n, ve

ekmek takdimelerinin üze-

rinden Allah'›n ahdini tu-

zunu eksik etmeyeceksin,

bütün takdimelerin üzerin-

de tuz takdim edeceksin"

TEVRAT: Levililer, 2/13

"Kardefllerim, dostlar bu

y›lda geleneklerimizin kur-

durdu¤u sofran›n etraf›nda

EKMEK VE TUZUN

bafl›nda çevrelendiler."

Türk Mason Dergisi, sf.
1738

Ekmek ve Tuz yiyen bir haham

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

EKMEK VE TUZ

"‹flte Kartal gibi yükselip

uçacak ve Bostra'ya karfl›

kanatlar›n› gerecek."

TEVRAT : Yeremya, 49/2

Kartal Masonik 33. Derece Sembolü

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

KARTAL
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"Halk›m›z› temsil etti¤imiz

sembolik y›lan›n önünde yü-

rüdü¤ümüz çemberi kapana-

cakt›r. Bu halka kapan›nca bü-

tün Avrupa Devletleri bir men-

gene içinde onun büklümlerine

kitlenecektir." 

Protocols of Learned Elders of
Zion: sf. 42

Kuyru¤unu Is›ran Y›lan Frans›z Büyük Locas›'n›n Amblemi

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

KUYRU⁄UNU ISIRAN YILAN

Kabala ve Sefirot Kabala'da Sefirot
Sefirota Göre Mason Localar›n›n

Dizilimi 

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

KABALA VE SEF‹ROT

"Ve Süleyman on üç y›ld›r

kendi evini yap›yordu...

Uzunlu¤u yüz arfl›n ve

geniflli¤i elli arfl›n ve yük-

sekli¤i otuz arfl›n olarak... Ve

bütün evi tamamen alt›nla

kaplad›."

TEVRAT: I.Krallar, 7/1, 6/22

"Yaln›z masonik efsane ile

olan iliflkileri de¤il Hazreti Sü-

leyman Mabedi'nin bulundu-

¤u mevzi olmas› itibariyle

Mukaddes Topraklar Masonla-

r› yak›ndan ilgilendirir."

Mason Dergisi, 1982, sf. 45

Süleyman Mabedi

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

SÜLEYMAN MABED‹

"Ve gö¤üslü¤ünde efodun

ifli gibi, alt›n, lacivert, er-

guvani, k›rm›z› ve bükül-

müfl ince ketenden üstad

ifli."

TEVRAT: Ç›k›fl, 39/8

Renkler

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

RENKLER
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Alt›n Taç Begin Taç Sembollü Tora ile Masonik 30. Derece Ritüeli ve Taç

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

ALTIN TAÇ

"Onlar Rabbin gözleridir,

o gözler ki bütün

yeryüzünde gezinmekte-

dir."

TEVRAT: Zekarya, 4/9

"Rabbin gözleri daima

onun üzerinedir."

TEVRAT: Tesniye, 11/12

Üçgen ‹çinde Göz Frans›z Locas›

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

ÜÇGEN ‹Ç‹NDE GÖZ

"Ve akasya a¤ac›ndan bir

sand›k yapacaklar... Ve

akasya a¤ac›ndan bir sofra

yapacaks›n." 

TEVRAT: Ç›k›fl, 25/10, 23

"Hiram efsanade öldürücü

darbeyi yedikten sonra dü-

fler. Masonik ritüelde aday,

iflte o zaman, tabuta yat›r›l›r,

üzerine siyah bir örtü, bu-

nun üzerine de bir akasya

dal› konur."

Ç›rak, Kalfa, Usta, sf. 104

Akasya Dal›

SEMBOL YAHUD‹L‹KTEK‹ YER‹ MASONLUKTAK‹ YER‹

AKASYA DALI



Masonlukta Derece Sistemi

"Karanl›k bir odada, yar› uyur durumda bulundu¤unuz s›rada, birisi gelip elektri¤i

yaksa, bunu istemezsiniz. Gözleriniz karanl›¤a al›fl›k oldu¤u için, fazla ›fl›ktan müteessir

olur, ›fl›¤›n önce az gelmesini sonra kuvvetlenmesini istersiniz. ‹flte masonlar›n yapt›¤› da

budur: Ifl›¤› uykulu gözlere yavafl yavafl vermek." (Türk Mason Dergisi,sf 3036)

Masonlar d›flar›ya karfl› büyük bir özenle gizledikleri s›rlar›n›, kendi üyelerine de birden

aç›klamazlar.

Masonluk, s›rlar›n› üyelerine telkin ederken, Kabalizmden kaynaklanan bir dereceleme

sistemi kullan›r. Bu derecelerle yeni mason, sistemli bir flekilde e¤itilir. Ya da masonik deyim-

le, "Ifl›k, uykulu gözlere yavafl yavafl verilir."

Bu derecelendirme sistemi mason kaynaklar›nda flöyle anlat›l›r:

"Masonlarda s›r yok de¤ildir. Bu müessesede gizli fleyler vard›r. Müptediler, (masonlu¤a ye-

ni girmifl birinci dereceli masonlar) yaln›z birinci dereceye mahsus rumuz ve iflaretleri bi-

lirler. Ondan sonra da terfi ettikleri derecenin rumuz ve iflaretlerini ö¤renebilirler. Demek olu-

yor ki, derecelere göre, masonlar aras›nda bile gizli rumuz ve iflaretler vard›r." (Büyük fiark Der-

gisi, s.15, sf. 19)

Her derecenin kendine has s›rlar› vard›r. Dereceler içinde giderek yükselen mason, ma-

sonlu¤un gerçek anlam›n› çok sonralar› ö¤renecektir.

‹lk derecelerdeki masonlar, masonlu¤un gerçek felsefesini bilmeden, bu örgüte hizmet

ederler. Yaln›zca kendilerine verilen emirleri, ço¤u kez amac›n› fark etmeden uygularlar. Bu sa-

yede masonluk, iç yüzünü çok iyi gizleyebilmifltir. Mimar Sinan dergisi, masonlar›n kurdukla-

r› bu sistemi flöyle anlat›yor:

"Bütün masonik merasimlerin ortak bir içeri¤i vard›r. Derecesine göre her mason, bir s›rr›n

ve bir misyonun (görevin) tafl›y›c›s› k›l›nm›flt›r. Her kardefl bu s›rr› muhafaza etmek, onun

bekçisi olmak, kendinden istenecek görevleri, yani bir misyonu yerine getirmekle yükümlü-

dür." (Mimar Sinan Y›l 4 s.16 sf.14)

Masonlar, derece sistemini bir baflka kaynakta da flöyle anlat›rlar:

"Masonlukta s›r olarak nitelendirilen fleylerin bafl›nda, masonik iflaretler, sözcükler ve simge-

lere verilen anlamlar gelir. Ezoterik (gizemci) sistemin gere¤i olarak bunlar bir alt derecedeki

masonlara bildirilmez." (Büyük Mason Mahfili Yay›nlar›, No:4 Sözlük ‹st. 1982)

Afla¤›daki ifadeler ise yeni bir masonla, üstad-› azam› aras›ndaki diyalo¤u göstermektedir:

"Efendim, üstad›m, hepsini anlad›m, iyi, güzel, fakat flu bizim mesle¤imizin bu kadar derece-

lere ayr›lmas› ve bunlar›n aralar›nda bu kadar seneler olmas› ne oluyor? Neden bu bir derece-

den ibaret olmuyor? Hiç olmazsa üç dereceden... neden bu mesle¤e girenler mesle¤in anlat-

mak istedi¤i gerçekleri ilk günden itibaren görmesinler? Neden onlar› bir din kitab› gibi, bir

felsefe tarihi gibi, bir sosyoloji eseri gibi okumas›nlar? Anlayamaz m›y›z ?

Üstad-› azam: Biz size otuz üç derecenin içerdi¤i gerçekleri nas›l, niçin birdenbire verelim?

Hem bu yaln›z masonluk prensiplerini dereceli bir surette ruhlara sindirmek meselesi de¤il,

ayn› zamanda bir istifade meselesidir. Öyleleri vard›r ki, bu mesle¤in fikirlerini kavrayamaya-

caklard›r.
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O gibileri denemeye ve daha sonra ay›rmaya tabi tutmak ve gerekti¤inde kabiliyetinin s›-

n›rlar›ndan ileriye aflmas›na engel olmak, hatta gerekirse topluluk d›fl› b›rakmak laz›m gelir.

Halbuki senin dedi¤in olursa tehlikeli ad›mlar at›lm›fl olur." (Büyük fiark 1933, No.10, sf.16-17)

Bu diyalogda görüldü¤ü gibi, masonlu¤u özümleyecek yap›ya sahip olmayanlar, ileri de-

recelere yükselemezler. Masonik felsefeyi tam kavrayamayanlara s›rlar› açmak, masonlar›n

deyimiyle, "tehlikeli ad›m" olacakt›r.

Masonlar için 27. derece çok önemlidir. Bir masonun 27. dereceyi aflabilmesi için bütün

dini inançlar›n›, dünya görüflünü terk etmesi gerekir. Çünkü bu noktadan sonra mason, Kaba-

la esaslar›n› çok detayl› olarak ö¤renecektir.
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Masonlar, Kabala mistisizminden kaynaklanan 33 basamakl› bir dere-

ce sistemi uygularlar. Her derecenin kendine has s›rlar› vard›r. Mason, her

yeni derecede yeni s›rlar, yeni "hikmetler"  ö¤renir. Dini inançlar›n yavafl

yavafl yok edilmesi derece sisteminin en önemli fonksiyonudur.

Masonlar, derece sistemiyle verilen masonik e¤itimi flöyle anlat›rlar:

"Ham tafl insan zihnidir. Çekiç telkindir. Asl›nda iradeyi bilinçlen-

dirip k›vama getiren telkinden baflka bir fley de¤ildir. Nas›l çekiç

darbeyle ham tafl› yontarsa, telkin de t›pk› onun gibi zihni yontar."

(Mason Dergisi, Say› 23-24, sf. 45)
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Masonlu¤un en büyük s›rlar›ndan olan kara büyü buradan sonra dev-

reye girecektir. 

MASONLUK ve D‹N

Masonlu¤un dinsizli¤i ve din düflmanl›¤› uzun y›llard›r tart›flma konusu olmufltur. Ma-

son üstadlar, zaman zaman bas›na verdikleri demeçlerde bu iddialar› yalanlam›fllard›r. Bütün

dinlere sayg› duyduklar›n›, hatta ateist olanlar›n masonlu¤a al›nmad›¤›n›, mason girifl törenin-

de üç mukaddes kitab›n üzerine yemin edildi¤ini söyleyerek de kendilerini savunmufllard›r.

Fakat, masonlar›n kendi kaynaklar›na bak›ld›¤›nda durumun farkl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Masonlukta Allah ‹nanc›:

Masonlar her konuda oldu¤u gibi Allah inanc›n› kald›rmay› da derece sistemini kullana-

rak yavafl yavafl yapmaktad›rlar. Masonlar›n yay›nlar›na bak›ld›¤›nda, Allah yerine, Kainat›n

Ulu Mimar› (K:. U:. M:.) deyimini kulland›klar› görülür. Bu deyim, asl›nda ateizme geçiflin ilk

aflamas›d›r. Kainat›n Ulu Mimar› daha ileri derecelerde "enerji" olarak de¤erlendirilmeye bafl-

lanacakt›r.

"Masonluk, Evrenin Ulu Mimar› mefhumunu mutlak bilgi, kemalin son aflamas› ve total ener-

ji olarak telakki etmifltir... Bu gerçekleri kendine prensip, doktrin, ö¤reti ve iman olarak alm›fl-

t›r." (Mason Dergisi 1982, say› 5, sf. 20)

Kainat›n Ulu Mimar› terimi yavafl yavafl belirsiz bir kavram haline gelir. Bunun amac›n›n

ne oldu¤u, afla¤›da yer alan Mason dergisindeki ifadeden anlafl›lmaktad›r:

"O halde mabedimizi tetkik edersek, kendimize; kendimizi tetkik edersek "K:. U:. M:." a gide-

riz ve görürüz ki Kainat›n Ulu Mimar› içimizdedir." (Mason Dergisi, Say› 27-28, sf.40)

Görüldü¤ü gibi, Kainat›n Ulu Mimar› deyimi bir aldatmacad›r. Dini inan›fllar yavafl bir fle-

kilde köreltilirken, sonuçta Kainat›n Ulu Mimar›, insan, yani mason olmaktad›r.

"‹ptidai cemiyetler (ilkel toplumlar) acizdiler, aczleri dolay›s›yla etraflar›ndaki kuvvetleri ve ha-

diseleri ilahlaflt›rd›lar. Masonizm ise insan› ilahlaflt›rd›." (Selamet Mahfilinde Üç Konferans, sf.51)

Dolay›s›yla, masonlukta Allah inanc› yoktur. Ve insan adeta ilahlaflt›r›lmaktad›r. Bu sap-

k›n görüfller mason kaynaklar›nda s›k s›k tekrarlan›r:

"Mason, kayna¤›na yaklaflt›kça nurlan›r, fakat yanar. Hedef günefle varmak de¤il, günefl ol-

makt›r. ‹flte bu günefl Allah't›r." (Do¤ufl Kolu, Mason Y›ll›¤›, sf.41)

Konunun önemli bir yönü ise, masonlar›n kendilerince ilahlaflt›rd›klar› "insan" kavram›-

n›n sadece "masonik ilkeleri sinesinde toplayanlar", yani masonlar olufludur:

"Bizim anlad›¤›m›z insan, sokakta her gün gördü¤ümüz insan de¤ildir. 2 ayakl›, 2 kulakl›, az

çok usa (akla) da sahip insan›, biz burada kastetmiyoruz, biz insan dedi¤imiz zaman, bütün

masonik ilkeleri sinesinde toplayan bir insan›, insan olarak ele al›yoruz." (Mimar Sinan Dergi-

si, sf.27-28, sf.35)
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Tören k›yafetleri içinde üstad bir mason



Masonlukta Din Anlay›fl›:

Allah inanc›n› kabul etmeyen masonluk, tabi olarak dinlere de karfl›d›r. Ken-

di felsefelerini sözde dini yok edecek bir güç olarak görmektedirler. Üstad mason Se-

lami Ifl›nda¤, masonlu¤un dinlere olan bak›fl aç›s›n› flöyle aktarmaktad›r:

"Masonlu¤un gerçek ihtiras›, tüm dinlerin üstüne yükselerek insanl›k ülküsünü olufltura-

cak olan büyük ruh gücüdür." (Masonluk Bir Ahlak Okuludur, Üstad Mason Selami Ifl›nda¤ sf.33)

Kuflkusuz masonlar›n bu iddias› büyük bir yan›lg›dan ibarettir. ‹nsan› ve evreni yoktan

var eden Allah, insanlara tarihin hemen her döneminde, onlar› do¤ru yola iletecek hak dini

göndermifl, elçileri arac›l›¤› ile insanlara gerçe¤i göstermifltir. Zaman içerisinde bir k›s›m insan-

lar›n hak dinleri dejenere etmeye yeltenmifl olmas› bu gerçe¤i de¤ifltirmez. Bu gerçek, Allah'›n

korumas› alt›nda olan son hak kitap Kuran'da da insanlara bildirilmifltir.  

Masonlar, dine karfl› olan tav›rlar›n› aç›kça ortaya koymazlar. Düflük dereceli masonlar

yavafl bir flekilde e¤itilerek dini inançlar›ndan uzaklaflt›r›l›r. Masonlu¤un dini inançlar› dere-

celi bir flekilde kald›rmas›, üstad Selami Ifl›nda¤ taraf›ndan flöyle anlat›l›r:

"A-Masonluk, hiçbir kardeflinin flahsi inan›fl›na müdahale etmez. Her mason, diledi¤i gibi bir

dini benimser. Bu konuda tamamen hürdür. Siyasi düflüncelerde de böyledir.

B-Biz, masonlukta bunun böyle bafllamas›n› kabul ediyoruz. Fakat, zaman ve masonik dere-

celerle yükselme ilerledikçe masonlar›n art›k dereceli olarak, masonik kimli¤e ve flahsiyete

girmelerini, düflünce ve inançta birleflmelerini uygun buluyoruz. Masonluk bizce çeflitli in-

san örneklerini al›r, ana prensiplerinin telkinleriyle onlar› yo¤urur, yontar, cilalar, de¤iflti-

rir ve hikmete ulaflt›rmaya çal›fl›r. Böylece bir süre sonra flimdiki mason, o eski hariciden

bambaflka bir insan olarak ortaya ç›kar. Masonluk, insan de¤ifltirici hatta imal edici bir kurum-

dur." (Masonik Dialog, Dr. Selami Ifl›nda¤, Akasya Tekemmül Mahfili Yay. Ekin Bas›mevi 1964 sf.14)

Hala dini inançlar›ndan kopmam›fl olan düflük dereceli masonlar›n varl›¤› da, mason üs-

tadlar›n› rahats›z eden bir durumdur:

"Bir dinin tesirinden hala kendini kurtaramayan, masonik prensip ve hakikatleri kavrayama-

yan masonlar›n mevcudiyeti çok üzücüdür." (Mimar Sinan Dergisi S.4 sf.40)

Din hakk›nda bu denli büyük bir yan›lg›ya sahip olan masonlar,

dinde yer alan bütün gerçekleri de inkar etmektedirler. Örne¤in

masonlukta ahiret inanc›n›n kabul edilemeyece¤i masonlara ait

bir kaynakta flöyle aç›klanmaktad›r:

"Tamam›yle rasyonalist ve pozitivist olan masonlu¤un

ölüm sonras›nda bir alem kabul etmesine imkan yoktur."

(Otuzuncu Derece Ritüelinin Tetkiki, Üstad Mason Selami

Ifl›nda¤ sf.39)

"Ve sonra külli ve ‹lahi ‹radenin (yani Allah'›n) kabulü, da-

ha birçok inançlar›n kabulünü de gerektirir. Bilinmeyen,

görülemeyen, ve ispat edilemeyen ahiret alemi, dinlerin ka-

bulünü emretti¤i bu merhum (vehmedilen, hayali) alem, bun-

lar›n aras›ndad›r." (Türk Mason Dergisi-Ekim 1968 sf.3724)
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Masonluk, ahiret inanc›n› reddederken ilginç bir biçimde Yahudilikle ortak bir yan›lg›da

buluflmaktad›r. Çünkü Yahudilikte de belirgin bir ahiret inanc› yoktur:

"Yahudi sinagoglar›na bile girmemifl olan cennet ve cehennem ilkelerini anlamak imkans›z-

d›r."

Oysa ahiret günün varl›¤› Kuran'da insanlara bildirilmifl olan mutlak bir gerçektir. Dün-

ya üzerindeki her varl›k belli bir süre ile yarat›lm›flt›r, bu süre tamamland›¤›nda ölümle karfl›-
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laflan insan, ölümünün ard›ndan da dünyada yapt›klar›ndan hesaba çekil-

mek üzere ahiret gününde diriltilecektir. Dünya hayat›nda yap›p ettkileri o in-

san›n, ya sonsuz cennet hayat› ile ödüllendirilmesine ya da sonsuz cehennem ile

azapland›r›lmas›na neden olacakt›r. K›yamet gününün ve ahiretin kesin bir gerçek oldu-

¤u bir Kuran ayetinde flu flekilde bildirilmifltir:

‹nkar edenler, dediler ki: "K›yamet-saati bize gelmez." De ki: "Hay›r, gayb› bilen

Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre a¤›rl›-

¤›nca hiçbir fley O'ndan uzak (sakl›) kalmaz. Bundan daha küçük olan› da, daha

büyük olan› da, istisnas›z, mutlaka apaç›k bir kitapta (yaz›l›)d›r." (Sebe Suresi, 3)

Tamamen ateist ve materyalist olan bu örgüt tabii ki ruhun varl›¤›n› da reddetmektedir:

"Ruhun ölmezli¤ine inanmak, imgeye (hayale) kap›lmakt›r." (Mason Dergisi-Ocak 1975, sf.8)

"‹nsanlarda ruh fikri ölüm korkusundan, daha do¤rusu birden bire yok oluflun kabul edileme-

mesi, bu korkunun elem ve azab›n›n hafifletilmesi düflüncelerinden do¤mufltur." (Türk Mason

Dergisi 1965, S.59, sf.3038)

Din konusunda böylesine bat›l  görüfllere sahip olan masonlar, peygamberlere de çeflitli

iftiralar atmaktad›rlar. Halka karfl›, peygamberleri övücü sözlerle anan masonlar, gerçek fikir-

lerini sadece kendi üyelerine da¤›t›lan dergilerde ifllemekteler.

Masonlar›n bu tav›rlar›, asl›nda Kuran'da bize bildirilen ve tarih boyunca tüm inkarc›la-

r›n gösterdikleri tavr›n bir benzeridir:

‹flte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin, mutlaka: "Büyücü ve

cinlenmifl" demifllerdir. Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi etti-

ler? Hay›r; onlar, 'azg›n ve taflk›n (ta¤iy)' bir kavimdirler. (Zariyat Suresi, 52-53)

Unutmamak gerekir ki, peygamberleri inkara yeltenen, onlar›n getirdi¤i hak dinleri dejene-

re etmeye çal›flanlar›, ahiret gününde ac› bir son beklemektedir. Bu kiflilerin kurtuluflu, dünya ha-

yat›nda iken yapt›klar›ndan vazgeçip tevbe etmeleri ve Allah'›n emretti¤i yola uymalar›d›r. 

Masonlar›n Din Düflmanl›¤›:

Masonlar, dini kabul etmedikleri gibi ayn› zamanda dine ve dindarlara karfl› da büyük bir

düflmanl›k beslemektedirler. Bu düflmanl›¤a ço¤u mason kayna¤›nda rastlan›r. Medreseler, mi-

nareler ve dini hat›rlatan herfley masonlara göre y›k›lmal›d›r. Bu, dini kurumlar›n masonlar›

nas›l rahats›z etti¤i afla¤›daki ifade de aç›kça görülmektedir:

"...Nas›l ki Milli Mecliste, hiç münasebet almad›¤› halde caminin s›ralar›ndan yükselen ezan

sesi: Ben yafl›yorum, ölmedim, ölmeyece¤im diyen onun "Essela"s›ndan baflka bir fley midir?..

Memleket ayd›nlar›n›n kulaklar›n› t›rmalayan bu ses, hepimize ikaz ve basiret görevini ihtar

eden bir hat›rlatmad›r." (Büyük Üstad Haydar Ali Kermen Hat›ras› Broflürü, Birlik Tek:. Muh:. Mah-

fili Yay›n› 1949 No:1 sf.10)

Görüldü¤ü gibi, masonlar›n bat›l düflüncelerine göre kulaklar›n› "t›rmalayan" ezan sesi,

onlar için bir tür masonik görevin hat›rlatmas›d›r. Varl›¤›n› devam ettiren din ahlak›n›n orta-

dan kald›r›lmas›, samimi dindar ve vatansever  kimselerin susturulmas›, masonlar›n en bü-

yük görevidir. Masonlar, din aleyhinde halka verilmesi gereken telkini ise flöyle ifade edilir: 
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1780 y›l›na ait bu bu pano, III.
derece sembol panosudur.



"Halk olumlu bilim ve ak›l ile e¤itilirse, ayd›nlat›l›rsa, dinlerin bofl inançlar› kendi kendine y›-

k›l›r." (Mimar Sinan, 1982 S.44 sf.14)

Bu büyük yan›lg›, masonlu¤u ayakta tutan en önemli temellerden biridir. Üstteki iddia bir

yan›lg›d›r çünkü bilim ile dinin asla çeliflmemekte tam tersine bilim dinin insanlara ö¤retti¤i

temel gerçekleri do¤rulayan sonuçlar ortaya koymaktad›r. Ateist ideolojilerin büyük bir çö-

küntü yaflad›¤› günümüzde, pek çok bilim adam› Allah'›n varl›¤›n› delilleri ile ispatlamakta,

din ile bilimin çat›flmad›¤›n› ortaya koymakta ve bilim dünyas›ndan da pek çok insan dine yö-

nelmektedir. Dolay›s›yla masonlar›n dini bilim yoluyla y›kma çabas›, 19. yüzy›ldan miras kal-

ma bir yan›lg› ve cehaletten baflka bir fley de¤ildir. Masonluk, din ahlak›n› ortadan kald›rmak

için çeflitli yöntemler kullanmaktad›r. Tarihte masonlar, din adamlar›n›n aras›na girerek dinle-

ri dejenere etmeye çal›flm›fllard›r. 

Dine karfl› al›nmas› gereken tav›r masonik kaynaklarda flöyle anlat›l›r:

"Toplumumuzda, ‹slam medeniyetinden kalma ve onu o medeniyete ba¤lamaya çal›flan gizli

kuvvetler vard›r. Bunun varl›¤›n› kabul etmekten kaç›nmak laz›md›r. Ama, onu ezecek ted-
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birleri düflünmek ve uygulamak flartt›r." (Bilgi Locas› Neflriyat›, no:1, Kürtüncü

Matbaas› Ankara sf.74)

Masonlar›n düflmanl›¤› yaln›zca din ahlak›na de¤il, her türlü manevi de¤ere de

yöneliktir. Bu nedenle samimi vatansever, milliyetçi insanlar da masonlar›n önemli hedef-

leri aras›nda yer al›rlar. Masonlar›n söz konusu dini ve milli de¤erlere olan düflmanl›¤›n› he-

men her gün görmek mümkündür. Masonlar›n kontrolündeki baz› bas›n ve yay›n organlar› s›k

s›k din ahlak›n› ve milli de¤erlere sahip ç›kmay› dolay›s›yla dindarlar› ve milliyetçileri kötüle-

yen ifadelere yer verebilmekte, gizli ve aç›k bu çevrelerin aleyhinde kurulan tuzaklara destek

olunmaktad›r. Milliyetçi mukaddesatç› çevreler hakk›nda say›s›z, asl› olmayan dedikodu ve if-

tira üreten bu masonik çevreler, "ben ölmedim ve ölmeyece¤im" diyen milli ve manevi de¤er-

leri yok etmeye çal›flmaktad›rlar.

Loca

Mason mabedi çok iyi korunmaktad›r. Loca giriflinde, içeri giren kifliler kontrol edilir. Ta-

n›nmayan bir kifli içeri girmek istedi¤inde durdurulur ve parola sorulur. Loca giriflindeki pa-

rola sistemi, bir mason taraf›ndan flöyle anlat›l›yor:

"Kap›y› açan kimseye içeri girmek istedi¤imi söyledi¤im zaman, beklememi istedi. Ard›ndan,

sonradan Ali Shan Muhterem Locas›n›n üstad-› muhteremi oldu¤unu ö¤rendi¤im Joe Lee K.

geldi. Ne istedi¤imi sordu. Türkiye'den geldi¤imi, çal›flmalar›na kat›lmak istedi¤imi belirtin-

ce, o zaman bana kelimeyi veriniz dedi, ve ritüellik heceleme fasl›na geçtik." (fiakül Gibi, 1989

S.19 C.2 sf.5)

Masonlar›n en gizemli ve merak edilen yönlerinden birisi de, locada düzenledikleri tören

ve ayinlerdir. Belirtti¤imiz gibi, mason locas› çok iyi korunur. Mason olmayan kimse locan›n

kap›s›ndan içeri al›nmaz. ‹çeride olanlar d›fl dünyaya her zaman bir s›r olarak kal›r. Mimar Si-

nan dergisi, locan›n korunmas› konusunda izlenecek prensipleri flöyle anlat›yor:

"Locaya ziyaretçi olarak gelenlerin mason olup olmad›¤›n›n usulüne uygun flekilde tahkik

edilmesi. Kardefller taraf›ndan tan›nmayan bir masonun, imtihana tabi tutulmadan locaya

girmesinin yasak oluflu." (Mimar Sinan Dergisi, y›l 1977, s. 24, sf. 15)

Mason Mabedi

"Verdi¤im sözleri yerine getirmedi¤im takdirde, kalbim gö¤sümün sol taraf›ndan, dilim a¤z›-

m›n dibinden kopar›lacak, bo¤az›m kesilecek, vücudum vahfli atlar taraf›ndan parçalanacak,

med ve cezirin akt›¤› bir noktada deniz kumunun içinde 24 saat gömülecek, sonra kül olun-

caya kadar yak›l›p dört rüzgar›n esti¤i bir yerde havaya at›lacak ve böylece hat›ram tamamen

kaybolmufl olacakt›r." (Bafllang›çtan Bugüne Kadar Ritüelimizin ‹nk›flaf›,  Celil Lay›ktaz, ‹stan-

bul,1972)

Bu yemin bir tiyatro oyunun veya bir roman›n de¤il, içinde dünya çap›nda birçok devlet

adam›, üniversite rektörü, sanatç› ve yazar›n bulundu¤u en çok merak edilen, en gizemli ku-

rulufl olan masonlar›n törenlerinin bir parças›d›r. Bu yemin, s›rlar› aç›klad›¤› takdirde, bir ma-

sonun bafl›na nelerin gelece¤ini anlatmaktad›r. 
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Masonlar toplant›lar›n› loca denilen gizli salonlarda yaparlar. Locaya mason ol-
mayan hiç kimse giremez. Loca, tamamen masonik sembol ve iflaretlerle dolu-
dur. Bu semboller çeflitli anlamlar› içerirler ve Yahudi felsefesi ve sembolleri ile
yak›n iliflkilidirler.
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Pek çok gizli ritüelin yap›ld›¤› mason localar›ndan birinin iç görünümü.

D›fl dünyadan, mabede kabul edilecek kifli, ki bu kifli yeni mason ol-

maktad›r, masonlarca "tekris" ad› verilen bir törenle karfl›lan›r. Bu gizemli dün-

yaya ilk ad›m›n› atan yeni mason, ilk andan itibaren çok flafl›rt›c› ve ürkütücü olay-

larla karfl›laflacakt›r. Mason aday› locaya girdi¤inde, tekrisinden önce küçük bir odaya al›-

n›r. "Tefekkür hücresi", yeni masonun bu karanl›k dünyaya ilk geçiflidir. Mason aday› tekris

töreninden evvel hala "harici"dir ve "Tefekkür hücresi" denilen karanl›k bir odada bir müddet

yaln›z kalmas› gerekir. (Masonlar, mason olmayan di¤er insanlar› harici olarak nitelendirirler.)

"Harici tekrisinden evvel, "Teffekür hücresi"ne al›n›r. Buras› duvarlar› siyah boyal›, kemikler,

bir insan kafatas›, küçük bir masa, bir tabure ve bir yaz› tak›m› bulunan bir hücredir. Loca ka-

tibi adaya üzerindeki paralar› ve madenden yap›lm›fl eflyay› elindeki keseye koymas›n› söy-

ler. Vasiyetnameyi k›l›c›n ucuna geçirir. Daha sonra da büyük üstada vasiyetnameyi ve elin-

deki k›l›c› verir. Tören sonunda üstad k›l›c›n ucundaki vasiyetnameyi yakacakt›r." (Türkiye Bü-

yük Mason Locas›, Birinci Derece Ritüeli)

Mason aday›n›n fiziksel haz›rl›¤› gözlerine ba¤lanan örtü ve boynuna geçirilen ip ile ta-

mamlan›r. Art›k mason aday›, "nuru ziyaya" kavuflmaya haz›rd›r:

"Aday›n haz›rl›¤› boynuna bir ip geçirilerek tamamlan›r. Bu ip haricin geldi¤i dünya ile

mevcut iliflkilerini sembolize eder. Bu arada, aday›n gözleri ba¤ ile örtülüdür." (Ç›rak, Kalfa,

Usta, s. 35)

Gerekli ifllemlerden geçen mason aday› art›k Tekrise haz›rd›r. Büyük salonun kap›lar› aç›-

l›r. Mason aday›, loca katibini yard›m›yla iki sütunun aras›na I. tören üstad›n›n karfl›s›na geti-

rilir. Üstadla mason aday› aras›nda geçen diyalog, Mimar Sinan dergisinde flöyle anlat›l›yor:

"Namzetlerin (adaylar›n) boyunlar›na birer ip geçirilir, sa¤ ellerinin ikifler parmaklar› dudak-



lar› üstüne koyulur. Hepsi, boynundan geçirilmifl olan ipin ucu merasim üstad›n›n elinde ol-

du¤u halde, namzetler içeri al›n›r.

S: Buraya nas›l geldiniz?

C: Boynumda bir iple geldim. (Bafllang›çtan Bugüne Ritüelimizin ‹nkilaf›, S. 24, Mimar Sinan Ya-

y›nlar› 1) 

Önce sizden bir fleref sözü isteyece¤im: Aram›za al›nsan›z da al›nmas›n›z da, burada görüp

iflittiklerinizi d›flar›da hiç kimseye aç›klamayaca¤›n›za söz verir misiniz?"

Yeni masonun verdi¤i sözden sonra üstad flöyle devam eder:

"...Uçlar› size çevrilmifl bu k›l›çlar yemininizi çi¤nerseniz, masonlu¤un sizden nas›l öç ala-

ca¤›n› ve ayn› zamanda çekece¤iniz vicdan azab›n› göstermektedir." (Türkiye Büyük Mason Lo-

cas›, Birinci Derece Tüzü¤ü, S. 35)

Daha sonra mason aday›n›n ensesinden tutularak loca zeminindeki Siyon Y›ld›z› öptürü-

lür. Bu mason aday›n›n Kabalist felsefeye ilk boyun e¤iflidir. Üstad, adaya kararl› olup olma-

d›¤›n› sorduktan sonra, flöyle devam eder:

"Mademki kararl›s›n›z, haz›r olun flimdi birtak›m yolculuklar yapacaks›n›z. Önünüz engeller-

le doludur. Kayg›l› olmay›n›z, azimli ve yürekli olunuz." (Ç›rak, Kalfa, Usta, S. 35) 

‹lk yolculukta, gözü ba¤l› olan aday›n eli bir suya sokulur. ‹kinci yolculukta bir mum ale-

vi aday›n eline dokundurulur. Üçüncü de ise, aday›n eli toprak kaba sokulur. Daha sonra ada-

y›n gözleri aç›l›r:
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"Ba¤, aday nuru ziyaya kavufltu¤unda aç›l›r. Ba¤›n aç›lmas›, tekris olan›n duy-

mas› gereken "tekris flokunu" somutlaflt›r›r." (Ç›rak, Kalfa, Usta, s. 35) 

Bundan sonra masonlar, iki s›ra paralel olup aday›n alt›nda geçece¤i bir tak olufl-

turmak üzere, ellerindeki k›l›çlar›n uçlar›n› birlefltirirler. Daha sonra aday birinci derece ni-

zam vaziyeti al›r:

"Ayakta, sa¤ eli dört parmak bitiflik, bafl parmak gönye teflkil etmek üzere kalk›k olarak bo¤a-

z›n alt›na koymak ve sol kolu afla¤›ya sark›tmakt›r. Daha sonra sa¤ el ufki olarak sol omuza

çekilir ve afla¤›ya indirilir. Bu hareket s›r verdi¤i takdirde aday›n boynunun kesilmesine raz›

oldu¤u anlam›na gelir." (Birinci Dereceye Mahsus Muht›ra, s. 13) 

Daha sonra yeni masonun ketumiyet ve gizlilik konusunda ne derece dikkatli oldu¤unu

anlamak için bir deney yap›l›r:

"Tekriste, derece bilgileri verildikten sonra, yeni ç›rak baz› evraklar› imzalad›¤› s›rada, I. veya

II. tören üstad› ona bir ka¤›t uzatarak, akl›nda kalm›fl ise ö¤retilen kelimeyi yazmas›n› ister.

E¤er bofl bulunup da yazmaya kalkarsa, o s›rada orada bulunan bir baflka kardefl cetvelle eli-

ne hafifçe vurur. Bunun üzerine, üstad-› muhterem, yeminde söylediklerini hemen unuttu¤u-

nu hat›rlatarak yeni kardefle dikkat ve ketumiyetle ilgili ö¤ütler verir." (Ç›rak II. Derece Ritüeli,

Tanju Koray, s. 22-23)

Bütün bunlar yeni masonun bu s›r dünyas›yla tan›flmas›d›r. Kendisine birinci derecenin

s›rlar›, daha do¤rusu telkinleri verilmeye bafllan›r. Zaman geçip, bilgisi art›kça derecesi yükse-

lir. Ve yavafl yavafl düflünceleri de¤iflmeye, inan›fllar› kaybolmaya bafllayacakt›r. Mason dergisi

konuyu flöyle anlat›yor:

"Ham tafl insan zihnidir. Çekiç telkindir. Asl›nda iradeyi bilinçlendirip k›vama getiren telkin-

den baflka bir fley de¤ildir. Nas›l çekiç darbeyle ham tafl› yontarsa, telkin de t›pk› onun gibi

zihni yontar." (Say› 23, s. 45)

Ülkemizde say›lar› 7000'i aflan masonlar, toplum üzerinde büyük etkiye sahiptirler ve ba-

z› önemli makamlara ulaflm›fllard›r. Politikada, ekonomide, bas›nda, sosyal hayatta masonluk,

materyalist masonik felsefeyi topluma empoze etme çabas›ndad›r.

Masonluk merkezi d›flar›da olan bir örgüttür. Türkiye'nin her yan›nda mason localar› var-

d›r. Bunlar›n hepsi tek bir locaya ve tek bir büyük üstada ba¤l›d›rlar. Büyük loca ise yurt d›fl›n-

dan gelen karar ve emirleri di¤er localara ve Rotary, Lions gibi masonlu¤un alt kurulufllar›na

iletmekle görevlidir.

Bu emir komuta sistemi sayesinde dünya masonlu¤unun, Türkiye hakk›nda ald›klar› ka-

rarlar ülkemizde büyük bir titizlikle uygulan›r.

Bu sistemin uygulamas›n›n en önemli örneklerinden birisi 1989 y›l›nda Avusturya'da top-

lanm›fl olan Dünya Büyük Mason Kurultay›'d›r. 

Dünya masonlar› her y›l Büyük Kurultay'da biraraya gelerek dünyan›n gelece¤ine yöne-

lik stratejiler gelifltirirler. Masonlar taraf›ndan "Konvan" olarak tan›mlanan bu Kurultay'da al›-

nan kararlar, ülkelere göre gruplanarak her ülkenin Yüksek fiuras›'na bildirilir. Sadece 33. de-

recedeki masonlardan oluflan Yüksek fiura'da kararlar› uygun flekilde alt derecelere iletir. Böy-

lece o ülkede uzun, orta ve k›sa dönemde yürütülecek politikalar da belirlenmifl olur. 
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1989 y›l›nda Avusturya'da toplanm›fl olan Dünya Büyük Mason Ku-

rultay›'nda, Türkiye hakk›nda son derece önemli kararlar al›nm›flt›r. Türkiye'de

ilerideki on y›l boyunca uygulanacak politikalar› belirleyen bu kararlar, ülkemiz üze-

rinde masonlu¤un planlar›n›, aç›k bir flekilde ortaya koyuyor.

Daha önce konuyla ilgili di¤er eserlerimizde yay›nlanm›fl oldan Kurultay resimlerini,

kararlar›n tam metnini ve bütün kararlar›n Türkçe tercümesini tekrar yay›nl›yoruz.

Bu kararlar, Türkiye'nin Siyonist hedefler aç›s›ndan ne derece önem tafl›d›¤›n› ve mason-

lu¤un bu hedefler do¤rultusunda ülkemizde oynad›¤› oyunlar› ortaya ç›karan en önemli bel-

gelerden birisidir.
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Tefekkür hücresinden sonra, Mason aday›n›n loca salonuna al›n›fl›ndan evvel fiziksel haz›rl›¤› ta-
mamlan›r; gözleri ba¤lan›r, tek dizi s›van›r. Daha sonra boynuna geçirilen bir iple salona getirile-
cek olan yeni mason, yemin edecek, s›rlar› aç›klad›¤› takdirde öldürülmeyi kabul edecektir. Bun-
dan sonra, gözleri aç›lan mason yeni biraderleri ve üstad› ile karfl›lacakt›r.



Kurultayda Al›nan Kararlar›n Türkçe Tercümesi

31. ve 33. bafll›klarda belirtildi¤i gibi, ‹talya'daki P2 skandal›ndan sonra, Yu-

nanistan'da biraderlerin aç›klamalar› ciddi krizlere yol açt›. Benzer sonuçlar Türkiye

için de geçerlidir. Biraderlere derhal gerekli tedbirleri almalar›n› tavsiye ediyoruz.

Afla¤›da 25 Nisan 1989'da Avusturya'da toplanan Kurultay'da, Grand Orient'e ba¤l› Tür-

kiye hakk›nda al›nan kararlar belirtilmifltir:

KARAR 1:

A) Anti-masonik ve antisemitik bütün geliflmelerin tespit edilerek önüne geçilmesi.

B) Masonik ideallerin gerçekleflmesini engelleyebilecek hareketlerin yok edilmesi.

C) Son 10 y›ldaki anti-masonik güçlerle ilgili detayl› bir rapor haz›rlanmas›.

KARAR 2:

A) Bas›ndaki biraderlerimiz aras›nda dayan›flman›n güçlendirilmesi. Bununla birlikte, afifle

olmalar›n› önlemek amac›yla, aralar›nda suni bir rekabet havas› oluflturulmas›.
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1989 Avusturya Büyük Mason Kurultay›'na,
dünyan›n dört bir yan›ndan ülkelerin 33.
dereceli üstad-› azamlar› kat›ld›.
Kurultay'da bütün dünyan›n politik, ekono-
mik ve sosyolojik yap›s› ve dünya mason-
lar›n›n her ülkede bu konular hakk›nda uy-
gulamas› gereken önem ve yapt›r›mlar hak-
k›nda kararlar al›nd›.

Kurultay ülkemiz için büyük önem tafl›yor-
du. Çünkü Türkiye konusu, Kurultay günde-

minin önemli bir k›sm›n› iflgal etmekteydi. 
Türkiye hakk›nda al›nan kararlar 33. dereceli
Türk mason üstadlar›na tebli¤ edildi. Bu ka-
rarlar, daha sonra masonlu¤un emir komuta

zinciri sayesinde, uygun ve planl› bir flekil-
de alt derecelere ve kurulufllara iletilecekti.

"Herhangi bir mason locas›nda bulunan üyelerin isimlerini araflt›racak olursak görürüz ki, siyasi kana-
atleri taban tabana z›t birçok kimseler ayn› saf alt›nda çal›flmakta ve yekdi¤erine kardeflim demektedir.
Askerlerle sulhperverler, kral taraftarlar›yla cumhuriyetçiler  ayn› locada üye olabilirler." (Büyük fiark
Mason Dergisi, s.10, sf.6)
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1989 y›l›nda her y›l yap›lan Dünya Büyük Mason Kurultay›, Avusturya'da topland›.



B) Önemli rollerdeki biraderlerin aç›klanmas›n›n engellenmesi için temel ön-

lemlerin al›nmas›.

C) Bas›ndaki biraderlerin, dindarlar› bildirmek konusunda, daha duyarl› ve daha dikkat-

li olmalar› için uyar›lmas›.

KARAR 3:

A) Kitle partilerindeki biraderlerin say›lar›n›n artt›r›lmas› ve etkilerinin güçlendirilmesi. Bu-

nunla birlikte, afifle olmalar›n› önlemek amac›yla, aralar›nda suni bir rekabet havas› oluflturul-

mas›. 

B) Parasal sorunlar için Avrupa localar›n›n yard›m ve ifl birli¤inin istenmesi.

KARAR 4:

A) Medya topluluklar›n›n yard›m›yla, yavafl yavafl artt›rarak, masonik ahlak ve düflünüfl biçi-

minin benimsetilmesi

B) Derhal masonlar hakk›ndaki flüphe ve ön yarg› sorununun çözülmesi. Bu görev için birle-

fli¤imiz olan klüplerimizin (Rotary-Lions vs.) görevlendirilmesi.

KARAR 5:

A) Büyük derneklerimizin GAP düzenlemesinin içine sokulmas›.

B) Güneydo¤u'daki yat›r›m için faydal› koflullar›n haz›rlanmas›.

C) Bu bölgedeki yat›r›mlar için giriflimci biraderlerin biraraya getirilmesi.

KARAR 6:

A) Halk›n, dini inançlar›n d›fl›nda kalmas› için, e¤itiminin sa¤lanmas›.

B) Akademik çevrelerde bulunan biraderlerimiz vas›tas›yla, üniversite çevresi içinde bu ko-

nunun güncellefltirilmesi.

C) Di¤er bir yandan, medya kitleleri yard›m›yla bu dogmatik e¤ilimlerin yerilmesi.

KARAR 7:

A) Sovyetler Birli¤i'ndeki Türk Devletleri'nin muhtemel bir ba¤›ms›zl›k hareketi, Türkiye'nin

Avrupa ve Ortado¤u'daki konumunu etkiliyebilir. Bölgedeki dengelerin korunmas› için etkili

siyasi tedbirlerin al›nmas›.

B) Sovyetler Birli¤i'ndeki rejim de¤iflikli¤ine müteakiben oluflabilecek muhtemel bir Türk Bir-

li¤i'ne karfl› halkta oluflacak ›l›ml› bak›fl›n, kitle psikolojisi yöntemiyle, yok edilmesi.

Kamuoyunun böyle bir birli¤in zararlar› do¤rultusunda yönlendirilmesi.
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1989 Avusturya Büyük Mason Kurultay›'nda Türkiye hakk›nda al›nan 
kararlar›n 1. sayfas› 
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1989 Avusturya Büyük Mason Kurultay›'nda Türkiye hakk›nda 
al›nan kararlar›n 2. sayfas›



KARAR 8:

A) Premasonik kurulufllar›m›z (Lions, Rotary, Diners vs.) vas›tas›yla, uygun gençlerin

gözlem ve seçimlerine devam edilmesi. Seçilen gençlerin, masonik idealler do¤rultusun-

da, Avrupa ve Amerika'daki merkezlerimizde e¤itimlerine bafllanmas›.

B) Yeni seçilenlerin d›flar›da e¤itimi için, ödemelerin ve uygun flartlar›n haz›rlanmas›.

KARAR 9:

A) Her hafta tüm yeni geliflmelerin Paris Merkez Komitesi'ne ve Büyük Türk Konseyi yet-

kililerine aktar›lmas›.

B) Büyük Chicago Locas›'na gönderilen bilgilerin, zenginlefltirilip, daha iyi hale getirilmesi.

KARAR 10:

A) ‹slami hareketlerin, kontrol edilerek, uzun vadede yok edilmesi.

B) Dini gruplar aras›ndaki ihtilaf ve bölünmelerin körüklenerek, masonluk aleyhindeki et-

kilerinin zay›flat›lmas›.

C) Dini ak›mlar›n toplu gücünün de¤iflik odaklara yönlendirilerek, masonik ideallere zarar

vermelerinin önlenmesi.
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KARAR 11:

A) Bas›ndaki bütün anti-masonik yay›nlar›n takip edilmesi.

B) Tüm anti-masonik yay›nlar›n toplat›lmas› ve sat›fl›n›n engellenmesi.

C) Fiili ve uygun yöntemlerle, anti-masonik yazarlar›n ve yay›n evlerinin tüm faaliyetlerinin

durdurulmas›.

KARAR 12:

Halk aras›nda masonluk öncesi kurumlar›n yay›lmas›.
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Kurultay'da yap›lan törenlerden bir görünüm.

Avusturya Büyük Mason Kurultay›'nda Türkiye hak-
k›nda al›nan kararlar, masonik hayat tarz› ve felse-
fenin ülkemizde tamamen yerlefltirilmesi do¤rultu-
sundayd›. Ve bu ideale zarar verebilecek her türlü
engelin bertaraf edilmesi üzerine duruluyordu.
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18. yüzy›la ait olan bu pa-
no üst derecelerin sembol-
lerini de içermektedir.



Y ahudiler, ya da kendi deyimleriyle "Yehova'n›n o¤ullar›", dünya tarihinin en eski ve

kilit topluluklar›ndan biridir. Yahudiler, üç büyük dinin do¤uflunun ve gelifliminin

merkezinde olmufl, üç kutsal kitab›n üzerinde özellikle durdu¤u ve tarih boyunca

dünya üzerinde büyük etkileri bulunan bir millettir. 

‹lk Yahudiler

40 as›rl›k geçmiflleriyle Yahudiler, dünya tarihindeki en eski milletlerden biri olma özelli-

¤ini tafl›rlar. Ancak bugün dünyan›n her yan›na da¤›lm›fl bulunan Yahudili¤in bafllang›ç tarihi

kesin olarak bilinmemektedir. Sami ›rk›ndan say›lan Yahudiler, göçebe bir kavim olduklar› için

tam olarak hangi tarihte ve nerede bulunduklar›n› saptamak oldukça zordur.

Yahudiler tarih boyunca birçok peygamberin hayat›na ve tebli¤ine flahit olmufllard›r. Do-

lay›s›yla Yahudi tarihinin ilk 2000 senesi, bir anlamda, peygamberler tarihidir. Yahudilerin ilk

atalar› Nuh Peygambere kadar uzan›r. Muharref Tevrat'›n Tekvin bölümünde Hz. Nuh'un

o¤ullar›ndan; Hz. Nuh'un küçük o¤lu Ham'› ve onun soyundan olacaklar› lanetlemesinden

bahsedilir.

Yahudilerin yüzy›llarca sürecek olan üstün ›rk kavgas›n›n ve kanl› savafllar›n ç›k›fl nokta-

s›, Tevrat'a sonradan eklenen izahlard›r.   

Yahudi inanc›na göre Filistinliler, Hz. Nuh taraf›ndan lanetlenen Ham'›n soyundan gelen

Kasluhiler kavmindendir. Bu inanca göre Yahudiler ise, Ham'›n soyunun kendisine "kul köle"

olaca¤› Sam'›n soyundan gelmektedirler. Yahudilere ‹brani ismini veren ise, Sam'›n üçüncü o¤-

lu Arfaksad'›n torunu Hibru'dur.

Hz. ‹brahim'in hangi tarihlerde yaflad›¤› kesin olarak bilinmemekle beraber, bu dönem

baz›lar›na göre MÖ 2000 ile 1960 aras›, baz›lar›na göre ise MÖ 1750'lerdir. 

MÖ 19. yüzy›lda Bat› Samilerin geçtikleri ve ulaflt›klar› yerlere "Verimli Hilal" denir. Ve-
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Gerçek flu ki Biz Tevrat’› içinde bir hidayet ve nur olarak 
indirdik. Teslim olmufl peygamberler Yahudilere onunla 

hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler ve yüksek bilginler de Allah'›n
kitab›n› korumakla görevli k›l›nd›klar›ndan ve onun üzerine 

flahidler olduklar›ndan (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse 
insanlardan korkmay›n Benden korkun ve ayetlerimi az bir 

de¤ere karfl›l›k satmay›n. Kim Allah'›n indirdi¤iyle hükmetmezse
iflte onlar kafir olanlard›r. (Maide Suresi, 44)
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rimli Hilal, Basra Körfezi'nin bafl›ndan itibaren bir kemer çizerek, yukar›-

da bugün Türkiye s›n›rlar› içinde bulunan F›rat vadisine, güneyde Suriye ve Fi-

listin'den geçerek M›s›r'a kadar uzanan bir bölgeyi içine al›r.

Baz› dejenere Yahudi hahamlar, kibirlerinin bir sonucu olarak Muharref Tevrat'ta bir

yandan Allah'›n gücünü, yüceli¤ini insanlardan gizlemeye çal›fl›rlarken, di¤er yandan da ken-

di ›rklar›n›n üstün oldu¤u iddias›n› ön plana ç›karm›fllard›r. Muharref Tevrat'a eklenmifl olan

bu sapk›n inanç Yahudi geleneklerine, Hz. Musa'dan çok önce, MÖ 2000'lerde yaflam›fl olan

Mezopotamya'daki atalar›ndan miras kalm›flt›r. 

Yahudi yazar Chaim Potok'un "Wanderings" (Gezginciler) adl› kitab›nda, Yahudilerin es-

ki tanr›lar›n› insanlaflt›rmalar›ndan flöyle bahsedilir:

Sümerler hayatlar›n›n de¤iflik bölümlerinin korku ve hayat veren, ve öldürebilen güçlerle do-

lu oldu¤unu düflünürlerdi... Nanna, Utu ve ‹nanna ad›nda üç tanr›lar› daha vard› ki, Samiler

ona ‹fltar derlerdi. Birçok ‹srailli ise ona Afltoret ismi alt›nda tap›yordu... Bu tanr›lar yürüye-

rek, gemiyle, at arabalar›yla veya bulutlar üzerinde seyahat ederlerdi. Görünmeyen bu tanr›-

lar, yemek yerler, içerler, seviflirler, kavga ederler, uyurlar, k›skan›rlar, kin duyarlar ve öfkele-

nirlerdi. Yaralan›r veya öldürülürlerdi. Ama bir flekilde tekrar dirilirlerdi. Ölecek kadar hasta-

lan›rlar sonra yine iyileflirlerdi. (Wanderings, sf. 26-27)

‹flte baz› Yahudiler koyu bir ba¤l›l›kla uygulad›klar› atalar›n›n bu bat›l dini u¤runa Tevrat'›

de¤ifltirmifllerdir. Yüzy›llarca önce yaflam›fl olan atalar›n›n dinine uyarak, onlar›n inan›fllar›n› hiç

tereddüt etmeden, Tevrat'a geçirenler için Kuran'da Allah flöyle buyurmaktad›r:

Ne zaman onlara: 'Allah'›n indirdiklerine uyun' denilse, onlar: "Hay›r, Biz atala-

r›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye (gelene¤e) uyar›z" derler. (Peki) ya atalar›n›n

akl› birfleye ermez ve do¤ru yolu da bulmam›fl idiyseler? (Bakara Suresi, 170)

Hz. ‹brahim ile ilk olarak Filistin'e yerleflen Yahudilerin M›s›r'a ilk giriflleri ise, Hz. Ya-

kup'un o¤lu Hz. Yusuf zaman›nda oldu. Hz. Yusuf'un önderli¤indeki Yahudiler MÖ 1600'lere

rastlayan bu dönemde, muharref Tevrat'ta ad› "Goshen" olarak geçen, Nil'in Delta bölgesine

yerlefltiler.

Bu dönemde M›s›r'da Hiksoslar hüküm sürüyorlard›. Hiksos, "yabanc› topraklar›n yöne-

ticileri" anlam›na gelen bir M›s›r terimidir. Hiksoslar›n aras›nda baz› Bat› Sami gruplar› da var-

d›. Bu nedenle M›s›r'a yerleflen Yahudiler, Hiksoslar›n yönetimi boyunca rahat ettiler ve genifl

alanlara yay›larak güç kazand›lar.

Hz. Musa ve Yahudiler

MÖ 1600'lerde, Yusuf Peygamberin önderli¤inde M›s›r'a yerleflen Yahudiler, k›sa sürede

orada ço¤alarak, genifl alanlara yay›ld›lar. MÖ XV. yüzy›l›n bafllar›nda Yahudilerin sürekli ço-

¤almalar›ndan ve güç kazanmalar›ndan endifle duymaya bafllayan Firavun, bu toplulu¤u etki-

siz hale getirmek için Yahudilere bask› uygulamaya bafllad›. Böyle bir dönemde Allah, Hz. Mu-

sa'y› Yahudileri ›slah etmek ve onlar› Firavun'un bask›s›ndan kurtarmak için peygamberlikle

görevlendirdi. ‹srailo¤ullar› içinde -her toplumda oldu¤u gibi- samimiyetle Hz. Musa'ya itaat

edip hak dine uyanlar›n yan› s›ra, Hz. Musa ile birlikte hareket etmelerine ra¤men s›k s›k is-



yana sapanlar da vard›. Güzel ahlaklar› ile di¤er insanlara da örnek olan

Yahudilerden, Allah Kuran'da flöyle bahsetmektedir: "Musa'n›n kavminden

hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vard›r." (Araf Suresi, 159) Bunun

yan› s›ra, tav›rlar› ile Hz. Musa'ya çeflitli zorluklar ç›karan kiflilerin yapt›klar›na da Ku-

ran'da pek çok ayette yer verilmifltir.

Hz. Musa kendisine destek olmas› için kardefli Hz. Harun'u da yan›na istedi. Ancak Fira-

vun ve önde gelen çevresi Hz. Musa'y› yalanlayarak onu büyücülükle suçlad›lar. Bu olay Ku-

ran'da flöyle bildirilir:

Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: "Bu gerçekten bilgin bir büyücüdür.

"Sizi topraklar›n›zdan sürüp-ç›karmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsu-

nuz?" (Araf Suresi, 109-110)

Bunun üzerine Allah, Hz. Musa'ya ‹srailo¤ullar›'n› M›s›r'dan ç›karmas›n› vahyetti. Fira-

vun'un zulmünden kurtulmak için yola ç›kan Hz. Musa ve kavmini, Firavun ve ordusu takip

etti. Deniz k›y›s›na ulaflt›klar›nda Firavun'un ordusu taraf›ndan s›k›flt›r›lan Yahudilerin bir k›s-

m›, o zamana dek birçok mucize görmüfl olmalar›na ra¤men, tevekkülsüzlük göstermifllerdir:

Böylece (Firavun ve ordusu) güneflin do¤ufl vakti onlar› izlemeye koyuldular. ‹ki
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Yahudilerin ilk zamanlar›na ait bilgilerin birço¤u Tevrat ve Kuran kaynakl›d›r. Tev-

rat'›n büyük bölümü de¤ifltirilmifl veya baz› ek izahlarda bulunulmuflsa da, baz› bölüm-

leri orijinal haliyle kalm›flt›r.

Tevrat pasajlar›ndan hangisinin de¤ifltirilip hangisinin de¤ifltirilmedi¤ini anlamak-

taa Kuran'›n "furkan" özelli¤i, yani hakk› bat›ldan ay›rmas› ve bozulmam›fl olmas› bize

rehber olmaktad›r. Kuran'›n bu özelli¤i ayetlerde flöyle bildirilmektedir:

Alemlere uyar›c› olsun diye kuluna Furkan'› indiren (Allah) ne yücedir.

(Furkan Suresi, 1)

Gerçek flu ki bu Kur'an, ‹srailo¤ullar›'na hakk›nda ayr›l›¤a düfltükleri fleyle-

rin birço¤unu aktar›p anlat›yor. (Neml Suresi, 76)

Yahudi tarihini anlat›rken kaynak olarak verece¤imiz Tevrat aç›klamalar›, Kuran

ahlak› ve Kuran'daki bilgilerle ters düflmeyen aç›klamalard›r ki; bunlar Kuran'› çok iyi

bilen biri taraf›ndan kolayca ay›rt edilebilir. De¤ifltirildi¤i veya eklendi¤i anlafl›lan aç›k-

lamalar ise, Allah'›n diniyle ba¤daflmayan, ancak birtak›m bat›l gelenek ve görenekleri

yans›tan ifadelerdir. 

Allah'›n peygamberlere vahyetti¤i din, temel özellikleri aç›s›ndan ayn›d›r. Bu din,

eksiksiz ve yanl›fls›z olarak tek korunmufl kutsal kitap olan Kuran'da bildirilmektedir.

‹lahi dinlerdeki de¤iflik inan›fllar›n ve ibadetlerdeki farkl› uygulamalar›n en önemli ne-

denlerinden birisi di¤er kitaplar›n de¤ifltirilmifl olmas›d›r. Allah, Kuran'›n bozulmayaca-

¤›n› flöyle haber verir:

Bat›l ona önünden de ard›ndan da gelemez. Çünkü Kur'an hüküm ve hikmet

sahibi, çok övülen Allah'tan indirilmedir. Sana söylenen fleyler, senden önce-

ki peygamberlere söylenenden baflkas› de¤ildir... (Fussilet Suresi, 42-43)

Kuran'da Bildirilen Yahudi Tarihi



topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'n›n adamlar›: "Gerçekten ya-

kaland›k" dediler. (fiuara Suresi, 60-61)

Allah'›n mutlaka kendilerine yard›mda bulunaca¤›n› hat›rlatan Hz. Musa, asas›-

n› denize do¤ru uzatm›fl ve Allah'›n büyük bir mucizesi olarak deniz ikiye yar›l›p ‹srailo-

¤ullar›'na geçit vermifltir. Kurtularak karfl› tarafa geçen Yahudilerin ard›ndan tekrar kapanan

denizin ortas›nda Firavun ve ordusu bo¤ularak yok olmufltur:

(Musa:) "Hay›r" dedi. "fiüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecek-

tir." Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz

hemencecik yar›l›verdi de her parças› kocaman bir da¤ gibi oldu. Ötekileri de bura-

ya yaklaflt›rd›k. Musa'y› ve onunla birlikte olanlar›n hepsini kurtarm›fl olduk. Son-

ra ötekileri suda bo¤duk. (fiuara Suresi, 62-66)

Bu büyük yard›mla Firavun'un ordusundan kurtulmalar›na ra¤men Yahudilerin bir k›s-

m›n›n isyankar tavr›nda bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Bu kifliler, denizi geçer geçmez gördükleri

bir putperest toplulu¤a özenerek Hz. Musa'dan kendilerine bir put yapmas›n› istemifllerdir:

‹srailo¤ullar›'n› denizden geçirdik. Putlar› önünde bel büküp e¤ilmekte olan bir

toplulu¤a rastlad›lar. Musa'ya dediler ki: 'Ey Musa, onlar›n ilahlar› gibi sen de

bize bir ilah yap.' O: 'Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz.' dedi.

(Araf Suresi, 138)

Bunlar›n ard›ndan Yahudiler, çölde çok uzun süre kalarak sürekli yer de¤ifltirdiler. Mu-

harref Tevrat'a ve baz› tarihi kaynaklara göre ilk olarak Elim ile Sina Çölü aras›ndaki Sin Çö-

lü'ne geldiler. Burada bir süre kald›ktan sonra Refidim'de konaklad›lar ve son olarak Hz. Mu-

sa'n›n "On Emir"i ald›¤› Sina Çölü'ne ulaflt›lar. Her yerlefltikleri yerde karfl›laflt›klar› baz› zor

koflullardan yak›nan bir k›s›m Yahudiler, bu durumlar›ndan dolay› Hz. Musa'ya ve Hz. Ha-
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Firavun, ‹srailo¤ullar›'na sürekli zulmediyor ve onlar› a¤›r ifllerde çal›flt›r›yordu. ‹srailo¤ullar›'n›n M›s›r'da yafla-
d›klar› zorlu¤u temsil eden bir resim.



run'a karfl› isyankar tav›rlar gösterdiler. Her zorlukla karfl›laflt›klar›nda,

Allah'›n destekledi¤i ve mucizelerle yard›m etti¤i bu topluluk içinde baz› kim-

seler, gösterilen mucizelere ra¤men

isyan ederek, Allah'a bafl kald›rd›lar.

Bu olaylardan muharref Tevrat'ta flöyle

bahsedilir:

... Ve ‹srailo¤ullar›'n›n bütün cemaati,

çölde Musa'ya karfl› ve Harun'a karfl›

söylendiler; ve ‹srailo¤ullar› ona de-

diler: Keflke M›s›r diyar›nda et ka-

zanlar› bafl›nda oturdu¤umuz za-

man, doyuncaya kadar ekmek yer-

ken Rabbin eli ile ölseydik, çünkü

bütün bu cemaati açl›kla öldürmek

için bizi bu çöle ç›kard›n›z....Ve Musa

dedi: Rab size akflamleyin yemek

için et ve sabahleyin doyuncaya ka-

dar ekmek verdi¤i zaman, bileceksiniz, çünkü Kendisine karfl› söylenmelerinizi Rab iflitiyor,

ve biz neyiz? Söylenmeleriniz bize karfl› de¤il fakat Rabbe karfl›d›r. (Ç›k›fl Bölümü, 16/1-6)

Kuran'da da, baz› Yahudilerin bu isyankar tav›rlar› flöyle bildirilmektedir:

Siz (ise flöyle) demifltiniz: "Ey Musa, biz bir çeflit yeme¤e katlanmayaca¤›z, Rab-

bine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarm›sak, mercimek ve so-

¤an ç›kars›n"... Onlar›n üzerine horluk ve yoksulluk (damgas›) vuruldu ve

Allah'tan bir gazaba u¤rad›lar. Bu, kuflkusuz Allah'›n ayetlerini tan›mazl›klar›

ve peygamberleri haks›z yere öldürmelerindendi: (Yine) bu, isyan etmelerinden

ve s›n›r› çi¤nemelerindendi.  (Bakara Suresi, 61)

Hz. Musa, Tur Da¤›'na, Allah'tan vahiy almak için gitti¤inde, ‹srailo¤ullar›'n›n bafl›na kar-

defli Hz. Harun'u b›rakt›. Hz. Musa'n›n yoklu¤undan istifade eden Samiri ad›ndaki bir ikiyüz-

lü bozguncu, Yahudilerin bir k›sm›n› k›flk›rtt› ve onlara ilahlar›n›n bir heykelini yapmalar›n›

söyledi. Samiri'ye uyan ‹srailo¤ullar› Hz. Harun'u dinlemediler ve bütün alt›n süs eflyalar›n›

eritip alt›ndan bir buza¤› heykeli yaparak ona tapmaya bafllad›lar. Hz. Musa henüz toplulu¤u-

nun bafl›na dönmemiflken Allah, ona ‹srailo¤ullar›'n›n sapt›¤›n› haber verdi. Kuran'da, Hz.

Musa'n›n ‹srailo¤ullar›'n›n bafl›na geri dönmesi flöyle anlat›lmaktad›r:

Musa kavmine oldukça k›zg›n ve üzgün olarak döndü¤ünde onlara: 'Beni ar-

kamdan ne kötü temsil ettiniz? Rabbinizin emrini çabuklaflt›rd›n›z, öyle mi?' de-

di. Levhalar› b›rakt› ve kardeflini bafl›ndan tutup kendisine do¤ru çekiyordu (ki

Harun ona:) 'Annem o¤lu, bu topluluk beni zay›flatt› (h›rpalay›p güçsüzlefltirdi)

ve neredeyse beni öldürmeye girifltiler. Bari sen düflmanlar› sevindirecek bir fley

yapma ve beni bu zalimler toplulu¤u ile k›lma(sayma)' dedi. (Araf Suresi, 150)
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Firavun ve kavmi putperest inançlara sahiptiler. 



Bu temsili resimlerde ‹s-
railo¤ullar›'n›n Hz. Musa
ile birlikte K›z›ldeniz'den
geçiflleri ve Firavun ve
ordusunun suda bo¤ulu-
flu görülmektedir. 
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Bu temsili tabloda, Hz. Musa'n›n, kavminin yan›ndan
ayr›l›fl›n›n ard›ndan, Yahudilerin bir k›sm›n›n Samiri'nin
sapk›n telkinlerine uyarak alt›ndan bir buza¤› heykeli

yap›p bu heykele tap›nmaya bafllamalar› anlat›lmaktad›r. 





Sürekli bozgunculuk ç›kartarak, Hz. Musa ve Hz. Harun'a bafl kald›-

ran, hatta Hz. Harun'u öldürmeyi planlayan baz› Yahudiler, Hz. Musa'n›n Sami-

ri'yi kovmas› ve buza¤› heykelini yakarak yok etmesinden sonra tekrar do¤ru yola ta-

bi oldular. Ancak yaln›zca k›sa bir süre için. Allah'›n onlara vadetti¤i kutsal yere girmek

için mücadele etmeleri gerekti¤inde de itaat etmeyerek Hz. Musa' y› dinlemediler. Kuran'da

Hz. Musa'n›n kavmine flöyle seslendi¤i bildirilir:

Ey kavmim, Allah'›n sizin için yazd›¤› kutsal yere girin ve gerisin geri arkan›z›

dönmeyin; yoksa kayba u¤rayanlar olarak çevrilirsiniz. (Maide Suresi, 21)

‹srailo¤ullar›'n›n ise, Hz. Musa'ya cevab› flöyle olmufltur:

Dediler ki: "Ey Musa, biz orada onlar durdu¤u sürece hiçbir zaman oraya girme-

yece¤iz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savafl›n. Biz burada duraca¤›z." 

(Allah) Dedi: "Art›k oras› kendilerine k›rk y›l haram k›l›nm›flt›r. Onlar yeryü-

zünde flaflk›nca dönüp dolafl›p duracaklar. Sen de o fas›klar toplulu¤una karfl›

üzülme. (Maide Suresi, 24, 26)

Ç›kard›klar› isyanlara ve bafl kald›rmalar›na karfl›l›k olarak, Allah, daha önce kendilerine

vadetti¤i Kutsal Topraklar› ‹srailo¤ullar›'na yasaklad›.

Tevrat'› Tahrif Eden Ruhban S›n›f

Art›k vay hallerine; kitab› kendi elleriyle yaz›p, sonra az bir de¤er karfl›l›¤›nda

satmak için: 'Bu Allah kat›ndand›r' diyenlere. Art›k vay, elleriyle yazd›klar›ndan

dolay› onlara; vay kazanmakta olduklar›na. (Bakara Suresi, 79)

Hz. Musa'n›n önderli¤indeyken bile Allah'›n hükümlerine uymayan, kendi hedef ve ç›-

karlar›na göre yaflayan baz› Yahudiler, Hz. Musa öldükten sonra Tevrat'› de¤ifltirdiler. Tevrat'›n

belki de de¤iflmeden kalm›fl bir bölümünde (en do¤rusunu Allah bilir), Yahudilerin yapt›klar›

Hz. Musa'n›n a¤z›ndan flöyle anlat›l›yor:

Zira biliyorum ki ölümümden sonra büsbütün bozulacaks›n›z, ve size emretti¤im yoldan sa-

pacaks›n›z; ve son günlerde sizi kötülük karfl›layacak; çünkü ellerinizin ifli ile Rabbi öfkelen-

dirmek için onun gözünde kötü olan› yapacaks›n›z. (Tesniye Bölümü, 31/29)

Hemen belirtmek gerekir ki, kitab›n bu ve bundan sonraki bölümlerinde dikkat çekti¤i-

miz söz konusu hahamlar s›n›f›, samimi olarak Allah'a iman eden ve insanlar› do¤ruya davet

eden dürüst dindarlar de¤ildir. Bu kimseler Hz. Musa'n›n tebli¤ etti¤i hak dini kabulleneme-

mifl ve bu nedenle dejenere etmeye yeltenmifl samimiyetsiz ve menfaatperest kimselerdir. Bu-

nun yan›nda kuflkusuz samimi flekilde Allah'a inanan ve O'na kulluk etmeye çal›flan pek çok

haham ve di¤er din adamlar› da tarih boyunca Yahudilik içinde var olmufltur. Ancak Kuran'da

verilen bilgiler, bu din adamlar› aras›nda kibirli, menfaatperest birtak›m kimseler oldu¤unu

göstermektedir ve bunlar Yahudi dinini dejenere etmeye çal›flm›fllard›r. 

Kuran'da bildirilen bu gerçek, ‹ncil'deki baz› anlat›mlarla da uyum içindedir. ‹ncil'de Hz.

‹sa'n›n ikiyüzlü Yahudi din adamlar›na karfl› halk› uyard›¤›ndan s›kça söz edilir. Bu konudaki

bir uyar› flöyledir:
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"Yaz›c›lar ve Ferisiler (‹ncil'de Yahudilere ve hahamlara verilen isim) Musa'n›n

kürsüsünde otururlar; bundan sonra size söyledikleri bütün fleyleri yap›n ve tutun;

fakat onlar›n ifllerine göre yapmay›n; çünkü söylerler ve yapmazlar. Onlar bütün ifllerini

insanlara görünmek için yaparlar. Çünkü onlar hamaillerini geniflletip, esvaplar›n›n saçak-

lar›n› büyük yaparlar; ziyafetlerde üst yeri, ve havralarda bafl yerleri.. Ve insanlar taraf›ndan

rabbi diye ça¤r›lmay› severler. (Matta Bölümü, 23/2-7)

‹srail, günümüzde dahi, Siyonist ideolojinin etkisi alt›nda kalan baz› hahamlar›n telkinleri

do¤rultusunda yönetilmektedir. Öte yandan ‹srailli hahamlar içinde de Siyonist ideolojiye flid-

detle karfl› ç›kan, Siyonizmin neden oldu¤u vahfleti her f›rsatta k›nayan, tüm ‹srail halk›n› hofl-

görüye, bar›fla ve uzlaflmaya davet eden pek çok samimi insan da bulunmaktad›r. 

Ne var ki ‹srail'de Siyonizmi benimseyen hahamlar›n say›s› ço¤unluktad›r ve Muharref

Tevrat'›n uygulanmas›ndan da, yine bu hahamlar sorumludur. Bugün ‹srail Parlamentosu olan

ve "ibadethane" anlam›na gelen Knesset'te kararlar genellikle bu hahamlara dan›fl›larak verilir.

Asl›nda "Kahinler" olarak an›lan hahamlar, Yahudi topluluklar›na Tevrat'tan önce de ha-

kim olan bir s›n›ft›. Bat› Sami ›rk›ndan gelen Yahudiler, di¤er Bat› Sami topluluklar›yla ortak

bir dine mensuplard›. Hahamlar›n söz konusu bu etkileri di¤er birtak›m bat›l inançlarda oldu-

¤u gibi, Yahudili¤e atalar›n›n dininden gelen bir gelenektir. "Musa ve Yahudilik" adl› kitab›n-

da Hayrullah Örs, "‹srailo¤ullar›'n›n dinlerini anlamak için onlar›n daha önceki inançlar› hakk›nda

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Kahinler olarak da bi-
linen hahamlar, ‹srail
toplumunun en önem-
li s›n›f›n› oluflturmak-
tad›rlar. Hahamlar ara-
s›nda Siyonist ideolo-
jinin etkisi alt›nda ka-
lanlar, topluma ac›ma-
s›zl›¤›n ve sald›rganl›-
¤›n meflru oldu¤unu
telkin etmektediler.
Ancak elbette, onlar
aras›nda da samimi
olarak Allah'a iman
eden ve Allah'tan kor-
kanlar bulunmaktad›r. 

Tevrat rolelerini yazan hahamlar. 
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biraz bilgi verilmesi laz›md›r" diyerek bu eski bat›l dinin birtak›m özellikle-

rini anlat›r. (sf.30) 

Di¤er bir bölümde ise, Hayrullah Örs, Kenan flehirlerindeki bu sapk›n inançta yer

alan Krallar›n kutsall›¤› ve Krallar›n kahin ünvan› tafl›malar› konusundan flöyle bahsediyor:

Kenan flehir devletlerinin ço¤unda Kral kutsal bir varl›kt›. Memleketin mutlulu¤u ve bereke-

ti ona ba¤l›yd›... ‹srailo¤ullar›, kutsal Krall›k düflüncesini Kenanilerin örne¤ince sürdürmüfl-

lerdir. Papaz s›n›f›n›n oldukça geliflmifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. fiunu da kaydedelim ki, Uga-

rit metinlerinde papazlara ‹branice'deki gibi 'Kohen' ünvan› verilmektedir. (Musa ve Yahudilik,

Hayrullah Örs, sf.27)

Kitab-› Mukaddes'in ilk k›sm›n› oluflturan Eski Ahit ya da Tevrat, toplam 39 kitaptan olu-

flur. Bunlardan ilk befl kitap olan Tekvin, Ç›k›fl, Levililer, Say›lar ve Tesniye, Hz. Musa'ya veri-

len, ancak daha sonra hahamlar taraf›ndan bozulmufl olan bölümlerdir. (En do¤rusunu Allah

bilir.) ‹çindeki tutars›zl›k ve mant›k bozukluklar› (Örne¤in, beflinci bölüm olan Tesniye'de, Hz.

Musa'n›n ölümü ve gömülüflünün anlat›l›yor olmas› gibi), bu ilk befl kitab›n da Hz. Musa'ya

indirilen vahiylere de¤il, hahamlar›n ifadelerine dayand›¤›n› göstermektedir.

"Rabbin sözüne göre Rabbin kulu Musa orada, Moab diyar›nda öldü. Ve Moab diyar›na Beyt-

Peor karfl›s›ndaki derede onu gömdü." (Tesniye Bölümü, 34/5-6)

Bundan sonraki 34 bölüm ise, as›rlar boyunca Kitab-› Mukaddes'e parça parça eklenmifl-

tir. "Yahudi Tarihi" adl› kitab›n yazar› olan H. Hirsch Graetz, Tevrat'›n de¤ifltirilmesi ile ilgili

olarak flunlar› söyler:

Tevrat'›n kanunlar›na tam riayeti sa¤lamak üzere ileri gelen ailelerin temsilcilerinden bafl›nda

Büyük Kohen'in (Baflhaham) bulundu¤u Yetmifller Meclisi'ni kurdular. Bu meclis, ‹srail Dev-

leti'nin y›k›l›fl›na kadar devam etti. Bunlar, kitab›n en eski karakterli harflerini de¤ifltirip za-

manlar›na uydurdular. Gençlerini yetifltirmek için dini okullar açt›lar. Bu okullardaki ö¤ret-

menlere 'Soferim' (yaz›c›lar) denilirdi. Soferimin iki vazifesi vard›: Tevrat'› aç›klamak ve bu-

nun cemiyet ve ferd taraf›ndan tatbikini sa¤lamak. Soferimler, Tevrat'›n befl kitab›ndan baflka,

nebilerin sözlerini de Kitab'a ek olarak yazd›lar ki, isimlerini bu çal›flmalardan alm›fllard›r...

Bu arada baz› müelliflere göre ‹srailli olmayan yabanc› as›ll› baz› kitaplar da ‹sraillefltirilerek

kitaba eklendi. (Tesniye Bölümü, sf.46)

Prof. Dr. Hikmet Tanyu ise, "Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler" adl› kitab›nda, haham-

lar›n Tevrat'› de¤ifltirmeleriyle ilgili olarak flunlar› belirtiyor:

Hz. Musa, MÖ XIII. yüzy›lda yaflamas›na ra¤men, yak›n zamanlara kadar elde bulunan en es-

ki ‹brani el yazmas› nüsha MS VII. ve X. yüzy›lda yaz›lm›fl bir kaynakt›r. Tesniye (Tevrat'›n be-

flinci bölümü), MÖ 621 veya 622 y›llar›nda Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nde kahinler taraf›n-

dan bulundu¤u belirtilerek Kral Yofliya'ya sunduklar› bir kitap olup Musa'n›n ölümünden, gö-

mülmesinden ve onun için tutulan yastan bahseder. Hz. Musa zaman›nda bulunmayan birçok

adetlere, davran›fllara de¤inir. Önceki kitaplarda geçen baz› fleriat kanunlar›n› tekrarlar, insan-

lar›n birbirlerine ve Tanr›'ya karfl› nas›l davranmalar› gerekti¤ini anlat›r. (Tanyu, Tarih Boyunca

Yahudiler ve Türkler, Prof. Dr. Hikmet, sf.40) 

Yahudili¤e göre Tevrat'›n befl kitab›n›n kelime kelime Yehova taraf›ndan bildirilmifl Tanr› kela-

m› oldu¤una inan›lmaktad›r. Oysaki, Hz. Musa'n›n yaflad›¤› tarih bile kesinlikle tespit edilmifl
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de¤ildir. Tahminen XV. yüzy›ldan bafllayarak genellikle XIII. yüzy›lda yaflad›¤›

ve ortalama MÖ 1250 y›llar›nda ‹srailo¤ullar›'n› M›s›r'dan ç›kard›¤› ileri sürülmekte-

dir. Tanah'›n (39 kitab›n hepsine birden verilen isim) tamamlanmas› ise MÖ (1200-100) y›l-

lar› aras›nda ve bin y›ldan fazla bir zamana uzam›fl ve muhtelif yazarlar taraf›ndan telif, der-

leme, ve birlefltirme ifline teflebbüs edilmifltir. (Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, Prof. Dr. Hikmet,

sf.47)

Türkiye'deki Musevi vatandafllar›m›z›n yay›nlad›klar› fialom gazetesinde ise, bu konuyla

ilgili flu ifadelere yer verilmifltir:

Y›llard›r araflt›rmac›lar›n merak konusu olan 'Kutsal Kitab› kim yazd›?' sorusu uzun bir liste-

nin ç›kmas›na neden olmufltur. Bu say›lan listeye aday olarak kat›labilecek iki isim daha öne

süren Amerikal› profesör Richard Friedman'›n bu konudaki kitab› önümüzdeki günlerde

Londra ve New York'ta yay›mlanacak. Friedman'a göre peygamberlerden Yeremiah ve hava-

risi Baruh Ben-Neriya Kutsal Kitab›n ilk befl bölümünü kaleme alm›fllard›. ‹srailli uzmanlar

önerinin üzerinde düflünüyorlar. (fialom, 13 May›s 1987)

Hayrullah Örs ise, "Musa ve Yahudilik" adl› kitab›nda Tevrat'›n tarih boyunca birçok de-

¤iflikli¤e u¤rad›¤›n› belirtir:

Eski Ahit, özellikle Tevrat (Musa'n›n 5 kitab›, Tekvin, Ç›k›fl, Levililer, Say›lar, Tesniye), Yahu-

diler ve H›ristiyanlarca, yak›n zamana kadar Tanr›'n›n Hz.Musa'ya do¤rudan do¤ruya yazd›r-

d›¤› kitap olarak kabul edilmekte idi. Ama iki yüzy›ldan beri yap›lan incelemeler; bunlar›n

çok yeni diyebilece¤imiz zamanlarda yaz›ld›¤›n› ve çeflitli maksatlarla tarih boyunca de¤iflik-

liklere u¤rat›ld›¤›n› ispatlam›flt›r. (Musa ve Yahudilik, Hayrullah Örs, sf. 34-35)

Görüldü¤ü gibi, Hz. Musa'ya gönderilen Tevrat, baz› hahamlar›n elinde, Yahudilerin mil-

li ç›kar ve hedeflerine uygun olarak de¤ifltirilmifl ve hak kitap olma niteli¤ini kaybetmifltir. Ya-

p›lan tahrifatlar neticesinde, Allah, ahiret, cennet ve cehennem inanc›nda çeflitli sapk›n aç›kla-

malar›n yer ald›¤› bir kitap ortaya ç›km›flt›r. Bu tahrifatlar›n en temel özelliklerinden birisi ise,

Yahudi halk›n›n bat›l gelenekleri do¤rultusunda belli kesimlere menfaat ve üstünlük sa¤laya-

cak birtak›m aç›klamalard›r. Bu aç›klamalar bir k›s›m Yahudilerin geleneksel üstün ›rk ve dün-

ya hakimiyeti konular›ndaki ihtiraslar›n› pekifltirmifl, yapt›klar› katliamlara, haks›zl›klara ve

ahlak d›fl› tav›rlara meflru bir zemin haz›rlam›flt›r. Böylece Muharref Tevrat'›n baz› k›s›mlar›,

hak dini anlatan bir kitap olmaktan ç›karak, baz› Yahudi hahamlar›n ideolojilerini yans›tan bir

kitap haline gelmifltir. fialom gazetesinde de bu bat›l inan›fllar flöyle belirtiliyor:

Tanr›'ya inanmak Yahudili¤in temel bafllang›ç noktas› de¤ildir. Resul Jeremiah bile ‹srail'in

baflkald›r›s›n›, Tanr›'n›n a¤z›ndan flöyle anlat›r: 'Beni terk ettiler ve kanunlar›m› uygulamad›-

lar'. Eski hahamlar›n bu sözü yorumlama flekli ise '‹nançlar›ndan vazgeçsinler ama kanunlar›

uygulas›nlar' olmufltur. (fialom, 8 Mart 1989)

Kuran'da ise dini kendi ç›karlar› için kullanarak yalanlayanlar için Allah flöyle buyurmak-

tad›r:

Kitab› kendi elleriyle yaz›p sonra onu az bir de¤erle de¤ifltirmek için: 'Bu Allah ka-

t›ndand›r' diyenlerin vay haline! Ellerinin yazd›¤›ndan dolay› vay hallerine! Kazan-

d›klar› günahlar›ndan dolay› vay hallerine! (Bakara Suresi, 79)
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Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu yüklenmemifl olanlar›n du-

rumu koskoca kitap yükü tafl›yan efle¤in durumu gibidir. Allah'›n ayetlerini

yalan saymakta olan kavmin durumu ne kadar kötüdür. Allah, zalim olan bir kav-

mi hidayete erdirmez. (Cuma Suresi, 5)

Yahudilerin Filistin'e Giriflleri

Tarihi bilgilere göre, Hz. Musa'n›n ölümünden sonra, Yahudiler bir süre daha Sina Çö-

lü'nde dolaflarak, Kadefl-Barnea'ya ulaflt›lar. Kadefl-Barnea, çöldeki yolculuklar›n›n son yeri ol-

makla beraber, Filistin'e girmelerinin bafllang›ç noktas›d›r. Böylece Yahudiler, Tevrat'›n kendi-

lerine vadetti¤i topraklara yak›nlaflm›fl oluyorlard›.

Yahudi tarihini anlatan ünlü Judaica Ansiklopedisi'nde ve di¤er baz› kaynaklarda, Filistin'in

Yahudiler taraf›ndan iflgal edilmesinin çok uzun y›llar sürdü¤ü ve bu s›rada flehirlerin yak›l›p

y›k›ld›¤› belirtilmektedir: 

Birçok araflt›rmaya göre Kenan diyar›n›n fethi MÖ XIV. yüzy›ldan bafllayarak XII. yüzy›la ka-

dar sürmüfltür. Filistin'deki arkeolojik bulgular ve araflt›rmalar Beth-El, Tell Beit Mirsim, Beth-

Shemesh, Eglon, Hazar gibi birçok flehrin MÖ XIII. yüzy›l ile MÖ XII. yüzy›l bafllar›nda tahrip

edildi¤ini göstermektedir. Bu bulgular k›sa sürede meydana gelen bir fetih olmad›¤›n›, küçük

gruplar halinde yavafl yavafl meydana geldi¤ini göstermektedir. (Encyclopedia Judaica, cilt.8,

sf.578)

Yahudiler Filistin'e girerken birçok flehri yak›p y›km›fllar ve orada yaflayan halk› katlet-

mifllerdir. Tevrat'ta bu, sanki Allah'›n emriymifl gibi gösterilir, oysa gerçekte bunun uygulanan

vahflete mazeret bulmak için böyle gösterildi¤i anlafl›lmaktad›r. Yahudi yazar Chaim Potok

"Wanderings" (Gezginler) adl› kitab›nda Yahudilerin istila s›ras›nda yapt›klar›n› flöyle anlat›-

yor:
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Yahudilerin, Filistin
topraklar›na girifl gü-
zergahlar› görülmekte-
dir. Yeflil noktal› yerler
ise, bu esnada y›k›l›p
tahrip edilen flehirleri
göstermektedir. 

‹flgal güzergah›

Y›k›lan flehirler

Gath?

Gazze
Eglon

El-Halil
Tuz

Gölü

Lanchish

Ashdod

Ashkelon

Jarmuth Kudüs

Makkedah

Timnath-serah
Shiloh

Gerizim

Shechem

Ürdün Irma¤›

AKDEN‹Z

Ebal

Ai

Gibeah
Gibeon

Gilgah?

Jericho
Shittim

K
E

N
A

N

Arnon
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...Yahudiler Jericho kentine girdiklerinde halk k›l›çtan geçirildi. fiehir yak›ld›...

Ai flehrini tahrip ettiler. Oran›n halk›n› kölelefltirdiler, ya¤malad›lar, flehri yerle bir

ederek yakt›lar ve Krallar›n› kaz›¤a geçirerek öldürdüler. (sf.117)

Prof. Dr. Mim Kemal Öke ise, bu tarihi bilgileri flöyle aktar›r:

MÖ 1200 y›l› dolaylar›nda Musa Peygamber önderli¤indeki ‹branilerin, M›s›r'dan kaçt›klar›, Si-

na Yar›madas›'n› geçerek Ölüdeniz dolaylar›na yerlefltikleri ve (Hz. Musa'n›n ölümünden son-

ra) Kenan Devleti'ni istila edip, halka zulüm ve bask› yapt›klar›, bu tarihi olaylar›n Tevrat'ta da

yer ald›¤› belirtiliyor. (Tarihten Günümüze Filistin Sorunu ve Türkler, Doç. Dr. Mim Kemal Öke)

Hayrullah Örs ise Yahudilerin Filistin'e yerleflmelerini flöyle anlat›r:

Yahudiler zaptettikleri flehirlerdeki evlere yerleflmeyerek, kendilerine kulübeler yapt›lar. Bu il-

kel evlerin kal›nt›lar› kaz›larla meydana ç›kar›lm›flt›r. Bunlar›n bir kül tabakas› üzerine kurul-

mufl olmas›, yerleflmeden önce ‹srailo¤ullar›'n›n buralar› ne hale koyduklar›n› anlatmaktad›r.

(Musa ve Yahudiler, Hayrullah Örs, sf.187)

Bu dönemde Yahudiler Filistin'in tamam›n› ele geçiremediler:

Ancak Yahudilerin baflar›s› yine de s›n›rl› kalm›flt›r. Nüfusun yo¤un oldu¤u yerler, haberlefl-

me yollar›n›n etraf›ndaki bölgeler ve k›y› boyu gibi can al›c› yerler M›s›rl›lar taraf›ndan çok iyi

korundu¤undan, Yahudiler ancak da¤l›k güney bölgeye yerlefltiler. (Encyclopedia Judaica, cilt.8,

sf.581)

Yahudiler Filistin'in de¤iflik bölgelerine da¤›n›k olarak yerlefltikten sonra uzun y›llar bir

taraftan Kenanilerle savafl›rlarken di¤er taraftan da kendi aralar›nda ç›kan isyan ve kavgalara

tan›k oldular.

MÖ XI ve XII. yüzy›llarda Yahudilerin "Hakimler Devri" olarak an›lan dönemi bafllad›.

Da¤›n›k bir flekilde yaflayan Yahudiler, tek bir lider aray›fl› içine girdiler. Bu yeni lider Tevrat'ta

"Hakim" olarak adland›r›lmaktad›r. Yahudilerin tam anlam›yla bir birlik oluflturarak krall›k

kurmalar› ise Hz. Davud zaman›nda olmufltur.

Hz. Davud ve Hz.Süleyman 

Hz. Süleyman ve Hz. Davud Yahudilerin büyük k›sm› taraf›ndan birer peygamber olarak

de¤il, yaln›zca birer Kral olarak kabul edilirler. Bu nedenle de, Yahudilerin bu mübarek insan-

lar› zaman zaman yanl›fl de¤erlendirmeleri, bu kifliler hakk›nda hiçbir gerçekli¤i olmayan ka-

naatlere kap›lmalar› söz konusudur. Tarihi kaynaklara göre MÖ 1012 ve 975 tarihleri aras›nda

‹srailo¤ullar›'n›n bafl›nda bulunan Hz. Davud, kuzey ve güneyde da¤›n›k olarak bulunan Ya-

hudi boylar›n› birlefltirerek, Kudüs'ü Jebusiteler'den al›p baflkent yapt›. Hz. Davud'un pey-

gamberli¤i s›ras›nda ‹srailo¤ullar› zenginleflerek, refaha kavufltular. Ancak bir k›s›m Yahudiler,

t›pk› Hz. Musa döneminde oldu¤u gibi, bu refah ortam›na ra¤men s›k s›k ayaklanarak Hz. Da-

vud'a karfl› isyan etmekten geri kalmad›lar. 

Hz. Davud'tan sonra tarihi kaynaklara göre MÖ 971'de Hz. Süleyman Kral oldu. Hz. Sü-

leyman ve Hz. Davud'un devrinde ekonomik ve siyasi yönden oldukça önemli geliflmeler ya-

fland›. Ünlü Süleyman Mabedi, bu dönemde Hz. Süleyman  taraf›ndan infla edildi. Hz. Süley-

man'›n hükümdarl›¤›n›n yafland›¤› bu devir, tarihteki en ihtiflaml› ve en zengin dönemlerden
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biri olarak bilinmektedir. (Detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Hz. Süleyman, ‹stanbul 2002)

Bu refah ve zenginli¤e ra¤men pek çok ayaklanma ve isyan yafland›. Genelde taht› ele ge-

çirebilmek için ç›kar›lan bu isyanlardan baz›lar› tarihi kaynaklarda fieba, Abflalom ve Jerobe-

am ayaklanmalar› olarak anlat›l›r. 

Kuflkusuz bu isyanlar›n temelinde hak dini kabul etmek istemeyen ve geleneksel bat›l

inançlar›na ba¤l› kalmakta direnen birtak›m din adamlar›n›n pay› büyüktü. Bu kifliler, kendi

uydurduklar› sahte dine uymayan peygamberleri sözde sapk›nl›k, dinsizlik, delilik ve büyü-

cülükle suçluyorlar, peygamberler hakk›nda pek çok iftirada bulunuyorlard›. 

Oysa Allah Kuran'da, Hz. Süleyman'a yöneltilen bu iftiralar›n do¤ru olmad›¤›n› tüm in-

sanlara bildirmifltir:

Ve onlar, Süleyman'›n mülkü aleyhinde fleytanlar›n uydurduklar›na uydular. Sü-

leyman ise küfretmedi; ancak fleytanlar küfretti... (Bakara Suresi, 102)

Yahudilerin Babil'e Yerleflmeleri

Hz. Süleyman'›n tahminen MÖ 930 y›l›nda ölümünden sonra, Yahudiler aras›nda kavga-

lar ve ayaklanmalar bafllad›. ‹lk Yahudi Krall›¤› bu iç kar›fl›kl›klar nedeniyle "Yahuda" ve "‹s-

railiye" Krall›¤› olmak üzere ikiye ayr›ld›.

MÖ 722'de Asur Kral› Sargon, ‹srailiye Krall›¤›n› istila etti ve bu Krall›kta yaflayan 10 ai-

leyi Samarya'dan Asur'a sürgün etti. Yahuda Krall›¤› ise, MÖ 586'da Babil Kral› Nebukadne-

zar taraf›ndan yok edildi. Süleyman Mabedini ve Kudüs'ü yakan Nebukadnezar, Yahudilerin

önde gelenlerini Babil'e sürdü.

Ne var ki Yahudilerin önde gelenleri (özellikle de hak dine uymamakta direnen kesimle-

ri) bu durumdan hiçbir zarar görmediler, hatta karl› ç›kt›lar. Nebukadnezar taraf›ndan Babil'e

götürülen bu zengin kesim, Babil'de çok daha büyük bir refahla karfl›laflt›.

‹srail'de bulunan Hz. Süleyman Tap›na¤›n›n maketi
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Hak Dine ve Peygamberlere Karfl› Gelen Yahudiler

Andolsun, Biz ‹srailo¤ullar›'ndan kesin söz alm›fl ve onlara peygamberler

göndermifltik. Onlara ne zaman nefislerinin hofluna gitmeyen bir fleyle bir pey-

gamber geldiyse bir bölümünü yalanlad›lar, bir bölümünü de öldürdüler. (Ma-

ide Suresi, 70)

Her toplumda oldu¤u gibi Yahudi toplumu içinde de iman edenler ve Allah'tan korkan

insanlar›n yan› s›ra, inkarda direnenler ve kötülükte ileri gidenler vard›r. Allah Kuran'da Ya-

hudi toplumu içinde inkarc›l›¤›, isyan› ve kötülü¤ü al›flkanl›k haline getirmifl olan kiflilere özel

olarak dikkat çekmifl, bu kiflilerin bozguncu karakterleri oldu¤unu bildirmifltir. Benzer bir du-

rum Kuran'da Bedeviler için de bildirilmifltir. Bedevilerin içinde de Allah'tan için için korkan

ve ahiret gününe samimiyetle iman eden kifliler oldu¤u gibi, Allah'›n koydu¤u s›n›rlar› bilme-

meye daha yatk›n kifliler de bulunmaktad›r. (Tevbe Suresi, 97-99)

Dolay›s›yla, burada ele al›nan tav›r ve ahlak bozukluklar› inkar› al›flkanl›k haline getirmifl

olan Yahudilere hast›r. Yoksa tüm Yahudi toplumunun tek tip bir ahlaka sahip oldu¤unu dü-

flünmek ya da kifliler aras›nda hiçbir ay›r›m gözetmeden bütün toplumu itham etmek kuflku-

suz mümkün de¤ildir. Üstelik böyle bir yaklafl›m son derece ak›l d›fl›d›r. 

Yahudiler pek çok peygamberin tebli¤ine flahit olmufl bir topluluktur. Hz. Yusuf, Hz. Mu-

sa, Hz. ‹lyas, Hz. Eyüb, Hz. ‹sa, Hz. Davud ve Hz. Süleyman bu peygamberlerden yaln›zca bir-

kaç›d›r.

Yahudiler -bir k›sm› hariç- peygamberleri inkar etmekle kalmay›p onlara ve etraf›ndaki-

lere birçok eziyette bulundular. Söz konusu Yahudilerin inkar etmelerinin en önemli nedeni,

atalar›n›n sapk›n inançlar›n› b›rakmak ve gerçek dine yönelmek istememeleridir. Allah, Maide

Suresi'nde bu Yahudilerin ç›karlar›yla çat›flt›¤›nda peygamberleri öldürdüklerini flöyle bildirir:

Andolsun, Biz ‹srailo¤ullar›'ndan kesin söz alm›fl ve onlara peygamberler gönder-

mifltik. Onlara ne zaman nefislerinin hofluna gitmeyen bir fleyle bir peygamber gel-

diyse, bir bölümünü yalanlad›lar, bir bölümünü de öldürdüler. (Maide Suresi, 70)

Kendi sapk›n inançlar›na göre de¤ifltirdikleri Tevrat'›n ard›ndan, gerçek dini tebli¤ eden

Hz. ‹sa'n›n ve Hz. Muhammed'in peygamberlik ile görevlendirilmeleri, baz› Yahudiler'in ç›-

karlar› ile çeliflen ve kabul edemeyecekleri bir durumdu. Bunun için, özellikle H›ristiyanl›¤› ve

‹slamiyeti hedef alan söz konusu dejenere Yahudiler, Hz. ‹sa'y› ve Hz. Muhammed (sav)'i de-

falarca öldürmeye çal›flarak bu iki hak dinin henüz yay›lmadan yok olmas›n› istediler. 

Yahudilerin Geleneksel Mesle¤i: Tefecilik

Baz› Yahudilerde hakim olan üstün ›rk inanc› bu kiflilerin hemen her konudaki düflünce

ve uygulamalar›n› yönlendirir. Muharref Tevrat'a ekledikleri aç›klamalarla Yahudileri bütün

dünyan›n sahibi olduklar›na ve di¤er milletlerin dünyay› haks›z yere elde ettiklerine inand›-

ran Yahudi hahamlar, bu serveti nas›l geri alacaklar›n›n yolunu da Muharref Tevrat'ta gösteri-

yorlar:

Fakat size dedim: Siz onlar›n topraklar›n› miras alacaks›n›z, ve ben size onu, süt ve bal akan

diyar› mülk olmak üzere verece¤im; ben sizi milletlerden ay›rt eden Allah'›n›z RABB‹M. (Le-

vililer Bölümü, 20/24)
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Baz› Yahudilerin paraya, mala ve mülke karfl› olan ola¤anüstü düflkünlükleri
oldukça ünlüdür. Afla¤›da, 1892 y›l›na ait Fransa'daki Le Petit Journal isimli bir

dergide yer alan resim, Yahudilerin paraya ve mala olan düflkünlüklerini sembolize
ediyor. Yahudiler t›pk› Hz. Musa döneminde oldu¤u gibi, alt›ndan buza¤›ya tap›yorlar. Bu

sefer modern banker ve ifladam› k›l›¤›ndalar, ama zihniyetleri de¤iflmemifl. 
"Gümüflü ya¤ma edin, alt›n› ya¤ma edin; çünkü y›¤›n y›¤›n mallara, her çeflit de¤erli eflyan›n

zenginli¤ine son yok." (Nahum Bölümü, 2/9)



O zaman Rab bütün bu milletleri önünüzden kovacak, ve sizden büyük ve

kuvvetli milletlerin mülkünü alacaks›n›z. (Tesniye Bölümü, 11/23-24)

Bu kiflilerin dünya üzerindeki tüm zenginli¤i ele geçirmek için uygulad›klar› en

önemli yöntem faiz oldu. Söz konusu hahamlar, Yahudilerin birbirlerine faizle borç verme-

lerini yasaklarken, Yahudi olmayanlara faiz karfl›l›¤› para vermelerini emrettiler. Muharref

Tevrat'ta bu konuyla ilgili olan aç›klamalar, tefecili¤in yüzy›llard›r geleneksel meslek haline

getirilmesinin ve tarih boyunca milletlere verilen ekonomik zararlar›n, birer tesadüf olmad›¤›-

n› göstermektedir. 

Yabanc›ya faizle ödünç verebilirsin; fakat kardefline faizle ödünç vermeyeceksin, ta ki, mülk

olarak almak üzere gitmekte oldu¤un diyarda elini ataca¤›n herfleyde Allah'›n Rabb seni mukad-

des k›ls›n. (Tesniye Bölümü, 23/20)

Bu taktik kimi Yahudiler taraf›ndan çok büyük titizlikle uyguland›. Binlerce y›l önce ilk

faiz sistemi ve tefecilik, bu emirler do¤rultusunda Yahudiler taraf›ndan kuruldu:

‹lk tefecilik ve faiz Yahudiler taraf›ndan ortaya ç›kar›lm›flt›r. Di¤er dinlerde faizin yasak olma-

s› Yahudilere bu konuda çok genifl bir alan sa¤lam›flt›r. (Banks and Banking, sf.172)

Faizin, Yahudiler taraf›ndan Tevrat'›n gösterdi¤i hedefler do¤rultusunda uyguland›¤› pek

çok Yahudi taraf›ndan da aç›kça kabul edilmektedir. Yahudiler taraf›ndan haz›rlanan Judaica
Ansiklopedisi'nde konu flöyle aç›klanmaktad›r:

Borç para vermenin k›sa süre içerisinde tipik bir Yahudi mesle¤i haline gelmesi Tevrat kay-

nakl›d›r. (Encyclopedia Judaica, Moneylending, cilt 10, sf.32)

Yahudilerin tefecilikle ne derece özdefllefltikleri Yahudilere ait birçok tarihi kaynakta aç›k-

ça belirtilir:

Ortaça¤'da ‹talya'daki, Yahudilerin bir ço¤u tefecilik yap›yordu. (Pictorial History of Jewish Pe-

ople, Nathan Ausubel, sf.99)
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Bir k›s›m Yahudiler, ellerinde
biriken sermayeyi Avrupal›
H›ristiyan halka ezici faiz yü-
kü ile kredi olarak vermifller-
dir. Resimde, Almanya'da
1531 y›l›nda Yahudi bir tefeci
ve kendisinden borç isteyen
bir H›ristiyan tasviri görülü-
yor. Borç isteyen H›ristiyan›n
ifadesi flöyle: "Lütfen, bana
yaz›l› bir anlaflma ya da rehi-
ne karfl›l›¤›nda para ver!"
(Encyclopedia Judaica, cilt 4,
sf.171)



Yahudiler tefecilikle o kadar özdefllefltiler ki, Ortaça¤'da ve daha sonraki dö-

nemlerde, Yahudi ismi ve tefecilik beraber kullan›l›yordu. Bir süre sonra ise Yahudi

ve tefeci isimleri efl anlaml› olarak kulan›lmaya baflland›. (Pictorial History of Jewish Peop-

le, Nathan Ausubel, sf.116)

XII. yüzy›ldan itibaren tefecilik Yahudi mesle¤i olarak giderek artan bir önem kazand›. (Encyc-

lopedia Judaica, France, cilt 7, sf.9-12)

XII. ve XIII. yüzy›llarda tefecilik Alman Yahudilerinin en belirgin mesle¤i oldu. (Encyclopedia

Judaica, Germany, cilt 7, sf.458-462) 

Ortaça¤'da, Avrupa'da salg›n hastal›klar, savafllar ve kurakl›k nedeniyle güçsüz duruma

düflen halk›n paraya ihtiyac› vard›. ‹htiyaç içindeki halk, kilisenin bu konudaki yasa¤›na ra¤-

men Yahudilerden yüksek faiz karfl›l›¤› borç para almak zorunda kal›yordu. Bu durumu iyi de-

¤erlendiren Yahudiler k›sa sürede büyük sermayelere sahip oldular:

X. yüzy›l›n kapanmas›yla ticaretle u¤raflan Yahudiler, H›ristiyanlar›n kilise kanunlar›nca ya-

saklanm›fl olan borç verme ve kredi ifllemlerinde uzmanlaflt›lar. Birkaç 10 y›l içinde neredey-

se H›ristiyan Avrupa'daki tüm nüfusun hemen hemen hepsi Yahudilere borçland›lar. Ve Ya-

hudiler tefecilik sonucu rehin ald›klar› köy, kasaba hatta kiliselerin sahibi oldular. (The Univer-

sal Jewish Encyclopedia, Moneylending, cilt 7, sf.618-622)

Söz konusu tefeci Yahudiler faiz sistemi sayesinde bu denli zenginleflirken, kendilerini siya-

si yönden sa¤lama almay› da ihmal etmediler. Uygulad›klar› sömürüye halktan, kiliseden ya da

asillerden gelecek herhangi bir tepkiye önlem olmak üzere baz› prens ve krallar› kendilerine or-

tak yapt›lar. Bu "ifl birlikçileri" sayesinde kanunlara ra¤men, rahatl›kla faiz sistemini ifllettiler.

X. yüzy›lda hükümet taraf›ndan yasaklanmas›na ra¤men Yahudiler ortaklar› olan Prensler sa-

yesinde tefecilik yap›yorlard›. (The Universal Jewish Encylopedia, Moneylending, cilt 7, s. 618-622)

Faiz ve tefecilik yoluyla büyük servet sahibi olan Yahudi bankerler, XVIII. ve XIX. yüzy›l-

da bu servetlerini kullanarak, Avrupa ülkelerinde önemli bir güç elde ettiler. Bunun sonucu

olarak Avrupa'n›n en büyük devletleri, Yahudilerin Siyonist ideallerine büyük hizmette bulun-

dular.

Tefecilik ve Antisemitizm

Tefecilik, Avrupa'da birçok önemli flehre gruplar halinde yerleflen baz› Yahudilerin yine

temel aktivitesi haline geldi. Bu Yahudiler, kilisenin yasaklamas›na ra¤men faiz sistemiyle, in-

sanlar› sömürmeye ve bu arada kendi zenginliklerini ve güçlerini art›rmaya bafllad›lar. Bu yol-

la sadece halklar› de¤il krallar› ve imparatorlar› da kendilerine ba¤›ml› hale getiriyorlard›. Bu

flekilde, Muharref Tevrat'a bat›l geleneklere uyularak eklenen, milletlerin sömürülüp, güçsüz

b›rak›lmalar›yla ilgili olan aç›klamalar da uygulanm›fl oluyordu. 

"Milletlerin zenginli¤i sana gelecek... Ve ecnebiler senin duvarlar›n› yapacaklar ve krallar› sa-

na hizmet edecekler...Ve milletlerin sütünü emeceksin..." (‹flaya Bölümü, 60/11-12) 

Tefecilik yoluyla oldukça yüklü sermayelerin sahibi olan Yahudiler ticarete de yöneldiler.

Baz› yöneticiler ise kilisenin istekleri sonucunda Yahudilerin tefecilik yapmalar›n› yasaklaya-
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rak onlar› ticarete teflvik ettiler. Bu teflviklerden yararlanan Yahudiler yine

de tefecilikten vazgeçmediler ve gizli yollarla devam ettiler. 

"I. Edward  Yahudilerin tefecilik yapmalar›n› yasaklad›. Bununla beraber ticaret yapmaya

teflvik edildiler. Zenginler yün ve m›s›r ticareti yapmaya bafllad›lar. Yine de bu, tefecilik için

bir maske idi. Ve di¤erleri de kanunla yasaklanm›fl olmas›na ra¤men tefecili¤e gizli olarak de-

vam ettiler. Bu arada di¤erleri de para k›rarak büyük sermayeler kazand›lar." (Encyclopedia Ju-

daica, England, cilt 6, sf.751)

Bununla birlikte, Yahudiler sadece kendi mahkemelerinde yarg›lanabilmek gibi birçok

imtiyazlar elde ettiler:

"1090'da IV. Henry, Speyer ve Worms Yahudilerine baz› haklar verdi. Ve arkas›ndan gelen im-

paratorlar da onun bu hareketini devam ettirdiler. Bu haklar Yahudilerin sadece kendi soydafl-

lar› taraf›ndan ve ancak kendi kanunlar›na uygun olarak yarg›lanabileceklerini öngörüyordu.

Yahudi cemaatlerinin kanunlar› Almanya'daki Yahudi cemaatleri taraf›ndan kararlaflt›r›l›yor-

du." (Encyclopedia Judaica, Germany, cilt 7, sf.458-462)

"Karolenj döneminde Yahudiler tamam›yla dini özgürlük yaflad›lar. ‹stedikleri yerlerde yafla-

y›p, istediklere yere gidebilirlerdi. Yahudi cemaatleri kendi kendilerini yönetiyorlard›. Adalet

sistemi kendi dini mahkemelerinde gerçeklefliyordu ve sinagog inflaa etmekte serbesttiler."

(Pictorial History of Jewish People, Nathan Ausubel, sf. 114)

Kendilerine verilen bu imtiyazlara ve sa¤lanan rahat ortama ra¤men baz› Yahudiler, tefe-

cilik yoluyla bu milletleri ekonomik yönden kendilerine ba¤›ml› hale getiriyorlard›. Bu, H›ris-

tiyan halk aras›nda Yahudilere karfl› güvensizlik ve tepki yaratt›. Bu ve di¤er baz› faktörler, Av-

rupa tarihinin yüz karalar›ndan biri olan antisemitizmin do¤mas›na neden olmufltur. Baz› tefe-

ci Yahudilerin maddi birikimi, Avrupa'n›n H›ristiyan kitlelerinde Yahudilerin tümüne karfl› fa-

natik bir nefretin geliflmesine sebebiyet vermifltir. Avrupa'n›n karanl›k yüzy›llar› boyunca Ya-

hudi cemaatlerine karfl› düzenlenen sald›r›lar (pogromlar) pek çok masum Yahudinin hayat›na

mal olmufl, Yahudileri toplumdan tecrit etmeye yönelik getto uygulamalar› ise psikolojik bir

bask› mekanizmas› olarak ifllemifltir. ‹slam dünyas›nda ise hiçbir zaman antisemitizm görülme-

mifl, gerek Yahudiler gerekse H›ristiyanlar Allah'›n Kuran'da Müslümanlara emretti¤i adalet ve

hoflgörü prensiplerine uygun olarak, Müslüman yönetimler alt›nda huzur bulmufllard›r. 

"Dönen" Yahudiler...

Antisemitizmin güçlenmesi ile birlikte, Yahudiler Avrupa toplumlar›ndan giderek daha

fazla d›fllanmaya bafllad›lar. 1290'da ‹ngiltere'den, XV. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Almanya'n›n baz›

flehirlerinden ve XVI. yüzy›lda ise Fransa'dan sürüldüler. Buna ra¤men, Yahudilerin bir k›sm›

yaflad›klar› yerlerden ay›rlmamay› baflard›lar. Birçok Yahudi dönme olarak, yani kendini H›-

ristiyan gibi göstererek, bu ülkelerin s›n›rlar› içinde kald›. Buna en somut örnek Londra'da III.

Henry taraf›ndan 1234'te kurulan Domus Conversorum oldu. XVII. yüzy›lda Yahudilerin ‹n-

giltere'ye tekrar resmi olarak kabul edilmelerine kadar faaliyetlerini sürdüren Domus Conver-

sorum ile ilgili "History of Anti-Semitism" (Anti-Semitizm Tarihi) adl› kitapta flu bilgiler veri-

liyor:
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Yahudilerin büyük k›sm› Avrupa'da oldukça zengin ve imtiyazl› bir hayata sahiptiler.

"Yahudiler ‹ngiltere'ye modern ça¤dan önce girmeyi baflarabildiler mi? 1234'te dönmeler için

kurulan Domus Conversorum, Almanya, ‹spanya ve hatta Fas'tan üye toplamaya devam etti.

Ayr›ca Londra'ya gizli yollarla giren Yahudiler de oluyordu." (The History of Antisemitism, Le-

on Poliakov, sf.203) 

Ayn› kitap Fransa'da gizlice kalan Yahudiler için flöyle diyor:

"1394'de Fransa'dan ç›kar›ld›ktan sonra, Fransa'da kesinlikle Yahudi kalmad› m›? Baz› tarihçiler,

özellikle Robert Anchel, Yahudilerin gizli olarak veya dönme olarak buradaki yaflant›lar›na de-

vam ettikleri hipotezini ortaya koydu. 1650'de Parisli Yahudiler, yani Yahudili¤i gizli olarak sür-

dürmekle suçland›lar. XV. yüzy›lda ne olduklar› belli olamamakla beraber XVII. yüzy›lda iyi ve

sad›k Katolikler gibi görünüyorlard›." (The History of Antisemitism, Leon Poliakov, sf.173)

"Yahudiler Fransa'n›n güneydo¤usunu terk edip H›ristiyanl›¤a dönerek genel halk içinde eri-

dikten sonra, güneybat› 'Gizli Yahudilerin' yani 'Dönmelerin' gelifline flahit oldu... Kendi ‹bra-

ni dinlerini ve adetlerini korurken, d›fltan Katolikli¤i uygulayarak, kendilerinin keflfedilme-

sinden kurtulmufl oluyorlard›." (Encyclopedia Judaica, France, cilt 7, sf.20)

Yahudilerin ‹ngiltere'ye resmi olarak tekrar kabul edilmelerinde Domus Converso-

rum'dan daha etkin rolü XVII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Menasseh Ben Israel oynad›. Amsterdam

Baflhaham› olan Menasseh Ben Israel, kay›p on ‹srail Kabilesi ile ilgili olarak haz›rlad›¤› "Ho-

pe of Israel" (‹srail'in Umudu) adl› kitab›nda, Yahudiler dünyan›n bir ucundan di¤er bir ucu-

na yay›lmad›kça Mesih'in gelece¤ine dair olan kehanetin gerçekleflmeyece¤ini savundu. Böy-

lece H›ristiyanlarla ortak olan Mesih inanc›n› kullanarak, kendilerini ‹ngiltere'ye kabul ettir-

mek için gerekli koflullar› haz›rlad›. Judaica Ansiklopedisi'nde bu konu flöyle anlat›l›r:

"Menasseh Ben Israel'in Latince olan bu eseri bas›l›r bas›lmaz ‹ngilizce'ye çevrildi ve Oliver

Cromwell'in dünyada tek Yahudi bulunmayan ülke ‹ngiltere'ye Yahudileri geri ça¤›rma çaba-

s›nda destek olacak bir eser haline geldi. Mesih'in tekrar gelifline dair olan kehanetin gerçek-



leflmesi ancak Yahudilerin dünyan›n dört bir köflesine yay›lmalar› ile gerçekle-

flebilecekti. Menasseh Ben Israel ve ‹ngiliz din adamlar› aras›nda Yahudilerin ‹ngil-

tere'ye dönmelerini kabul ettirecek bir atmosfer oluflturuldu." (Encyclopedia Judaica, cilt

15, sf.1006)

"Ve Rab sizi yerin bir ucundan yerin öbür ucuna kadar

bütün milletler aras›na da¤›tacak..." (Tesniye Bölümü,

28/64)

Yahudilerin ‹ngiltere'ye geri gelmelerinde ‹ngilte-

re'de kalan Yahudi dönmelerinin de rolü büyük oldu.

"Sir Henry Finch, Roger Williams, Edward Nicholas

ve John Sadler Yahudilerin ‹ngiltere taraf›ndan resmi

olarak kabul edilmelerini sa¤lamak için hareket baflla-

tanlar›n bafl›nda geliyorlard›; bunu insanl›¤›n bir öl-

çüsü olarak veya kendi dönmeliklerini güvence alt›na

almak için yap›yorlard›." (Encyclopedia Judaica, Eng-

land, cilt 6, sf.758) 

XVI. ve XVII. yüzy›llarda, baz› Yahudiler içinde bu-

lunduklar› milletlerin yönetiminde etkin olabilmek ve

olaylar› kendi ç›karlar›na göre yönlendirebilmek için, sahip olduklar› maddi gücü kulland›lar.

Krallar›n, prenslerin finansörlü¤ünü yapan Yahudiler, "saray Yahudisi" ad› verilen yeni bir Ya-

hudi s›n›f› oluflturdular.

"Ortaça¤'da arac› görevi gören Saray Yahudileri (court Jew) ortaya ç›kt›. Bu kifliler imparator-

lar›n, krallar›n, prenslerin, papalar›n vazgeçilmez dan›flmanlar›yd›lar. Bazen de bu kifliler

Hasdai Ibn Shaprut'un durumunda oldu¤u gibi saray doktoru da oluyorlard›. Bunlar›n kralla

olan kiflisel yak›nl›klar›, Yahudilerle kral aras›nda direk ba¤lant› kurmalar›n› ve hatta Yahudi-

lerin karfl›laflabilecekleri herhangi bir zorlu¤u engellemelerini sa¤l›yordu. Almanya'da da sa-

ray Yahudisi olan birkaç kifli bulunmaktayd›. Bunlar birçok kraliyet birimini ve orduyu finan-

se ediyorlard›. Belki de en bilinen iki saray Yahudisi Jossl of Rosheim (1480-1554) ve Joseph

(Jud) Suss Oppenheimer (1698-1738) idi.

Jossl of Rosheim bütün

Avrupa'da etkisi bulunan

yetenekli bir finansördü.

Ne zaman Yahudi cema-

ati zor bir durumla karfl›-

127

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Menasseh Ben Israel

Menasseh Ben Israel, Oliver
Cromwell'e Yahudilerin ‹ngilte-

re'ye dönmelerini teklif ederken.



laflsa, hemen ‹mparator Charles IV veya kraliçe, prensler, piskoposlar ve Di-

et'lerle irtibata geçerdi. Joseph Suss Oppenheimer, Würtemberg Dükü'nün finansö-

rüydü. Saraydaki bütün olaylara hakimdi." (Pictorial History of the Jewish People, Nathan

Ausubel, sf.124)

"Krall›¤a ve prenslere ait olan her birimde bir saray Ya-

hudisi bulunuyordu... 1673'te ‹mparator Leopold, bir

Heidelberg Yahudisi olan Samuel Oppenheimer'› sara-

ya ça¤›rtt› ve ordular›n› haz›rlama görevini verdi. 30 y›l

boyunca, özellikle 1638'de Türklerin Viyana Kuflatmas›

s›ras›nda ve Fransa'ya karfl› olan savafllarda kendini bu

ifle verdi. Max von Baden, Avusturya ordusunun Op-

penheimer olmasayd› yok olaca¤›n› yazd›. Prens Euge-

ne onun hizmeti olmadan hareket etmeyi reddetti."

(History of Anti-Semitism, Leons Poliakov, sf.229)

Bu Yahudi dönmeleri "Society For The Culture and
Science of Judaism" (Yahudilik ‹lim ve Kültürü için Toplu-

luk) ad›nda bir grup kurdular. Böyle bir grup kurmalar›,

H›ristiyan görünmelerine ra¤men Yahudilikten kesinlikle

ayr›lmad›klar›n› göstermifl oluyordu.

"Bu kuruluflun (Society for the Culture and Science of

Judaism) kurucular› aras›nda I. L. Auerbach, E. Gans,

H. Heine, I.M,Jost, M. Moser ve L. Zunz vard›, ki bunlar›n ço¤u dönme idiler." (Encyclopedia

Judaica, Germany, cilt 7, sf.458-462)

Finans-kapital'den Güç Alan Siyonizm

XVIII. ve XIX. yüzy›llarda Yahudiler maddi ve siyasal güçlerinin doruk noktas›na ulaflt›-

lar. XIX. yüzy›lda, bütün dünyada Yahudi finans imparatorluklar› kuruldu. Rothschild, Golds-

mith, Warburg, Lehmon ve Speyer Avrupa ekonomisini büyük çapta ele geçiren Yahudi hane-

danlar›n›n bafl›nda geliyorlard›.

Yahudiler, maddi imkanlar›n› kullanarak devlet kademelerinde önemli görevler ald›lar.

Bu flekilde, ayn› dönemde geliflen Siyonizme önemli destek sa¤lad›lar. Mason localar›n› orga-

nize ederek Siyonizme kazand›rd›klar› krallar, devlet baflkanlar›, baflbakanlar ve parlamento

üyeleri sayesinde ‹srail'in kurulufluna zemin haz›rlad›lar. "Dünya hakimiyeti" için en güçlü

devletleri kontrolleri alt›na almalar› gerekti¤inin bilincinde olan Siyonist Yahudiler ellerinde-

ki imkanlar› bunun için kulland›lar. 

"Siyonizmin kuvvetlendi¤i 1840'lar ile ‹srail Devleti'nin kuruldu¤u 1948 y›l› aras›nda Avustur-

ya'da 95, Fransa'da 75, Almanya'da 150, ‹ngiltere'de 90, sömürgelerinde 78, ‹talya'da 54, Po-

lonya'da 156, ABD'de 50 civar›nda Yahudi, üst düzey devlet kademelerinde bakanl›k, baflba-

kanl›k ve parlamento üyeli¤i yapm›flt›r." (Universal Jewish Encyclopedia, cilt 7, Public Office Jews

in, sf.22-29)

Bafllang›c›ndan ‹srail'in kurulufluna dek Siyonizme en büyük deste¤i veren ülke ‹ngiltere
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well'e 1656'da Yahudilerin ‹ngiltere'ye

dönmeleri ile ilgili olarak sundu¤u 
dilekçe.



oldu. XIX. yüzy›l bafllar›nda Siyonistler ülkede büyük bir etkiye sahiptiler. Özellikle ‹ngiliz

ekonomisinde ve parlamentoda büyük söz sahibiydiler. Bunun sonucu olarak ‹ngiliz politika-

c›lar› 1840'l› y›llardan itibaren Filistin'de bir Yahudi devleti kurma planlar›na ilgi göstermeye

bafllad›lar.

Bu dönemde Sefardi Yahudisi Benjamin Disraeli baflbakanl›¤a seçildi. Ülkenin yönetimin-

deki etkilerinin gücüne güvenerek, ‹ngiltere'nin isminin ‹srail olarak de¤ifltirilmesini parla-

mentoya teklif etti. Benjamin Disraeli ve Kraliçe Victoria'n›n o¤lu büyük mason üstad› Kral

VII. Edward, Avam Kamaras›'n›n kap›lar›n› Baron Lionel, Nathaniel de Rothschild, Sir Arthur

Montague, Lionel Cohen, Sir Julian Goldschmit gibi büyük servet sahibi Yahudi bankerlere aç-

t›lar. Bunu takip eden dönemlerde birçok Yahudi belediye baflkanl›¤›, savc›l›k, belediye meclis

üyeli¤i gibi devlet kademelerinde görev ald›lar.

"1871'de Yahudi Sir George Jessel baflsavc› oldu ve birçok Yahudi hükümette görev ald›lar.

1909'da Herbert Samuel (daha sonra Viscount oldu) Kabine Baflkan› oldu. Sir David Salomons

1855'te Büyük Belediye Reisli¤i'ne getirilen ilk Yahudi oldu; ve bu görevi sonraki dönemlerde

birçok Yahudi devam ettirdi.

‹ngiliz hükümeti taraf›ndan desteklenen Sir Moses Montefiore, bütün Yahudilerin elçili¤ini

üstlendi. 1885'te Lord Rothschild'e asilzadelik ünvan› verildi." (Encyclopedia Judaica, England,

cilt 6, sf.750-758) 

Her ikisi de Yahudi olan Lord Isaac Reading Adalet Bakanl›¤›'na, Sir Herbert Samuel de

Vadedilmifl Topraklar› idare etmek ve orada bir Yahudi devleti kurmak için Filistin Yüksek Ko-

miserli¤i'ne atand›. Bu dönemde ‹ngiltere Baflbakanl›¤›'n› mason Llyod George yürütüyordu.

Kabinesinde 6 tane Yahudi baflmüflavir olarak görev yapmaktayd›.

Bununla birlikte Siyonistler, k›sa sürede ‹ngiltere'de masonlu¤u yayg›n hale getirdiler.

Birçok kral, prens, kont ve dük mason oldu. ‹ngiliz devlet adamlar›ndan mason olanlardan bir-

kaç› flunlard›r:

‹ngiltere Kral› IV. George, (Mimar Sinan Dergisi, say› 22, sf.75)
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(Solda) ‹ngiltere'deki Yahudi hakimiyetinin sembolü: Yahudi Baflbakan Benjamin Dis-
raeli. (1804-1881) (Sa¤da) Siyonist lider Theodor Herzl en büyük deste¤i Avrupa dev-
letlerini yönlendiren Siyonist ve mason bankerlerle, devlet adamlar›ndan ald›.



Kral VIII. Edward, (Mimar Sinan Dergisi, sa-
y› 22, sf.25)
Kral VII Edward, (Türk Mason Dergisi, y›l 1, say› 1, sf.50)

‹ngiltere ve ‹rlanda ‹mparatoru Frederic De Galle. (Türk Mason Dergisi, y›l 1, say› 1, sf.50)
1876'da Siyonistlerin liderli¤ini üstlenen George Elliot taraf›ndan "Siyon Afl›klar›" ad› ve-

rilen ilk ‹ngiliz Siyonist Teflkilat› kuruldu. Teflkilat›n politikas› zengin Yahudileri ve ‹ngiliz po-

litikac›lar› organize ederek "Siyon idealinin" gerçekleflmesini sa¤lamakt›.

Fransa'da ise Siyonistler çok say›da olmamalar›na ra¤men, Frans›z masonlu¤u sayesinde,

hükümeti Siyonizme destek verecek flekilde yönlendirebildiler. 

Almanya'da da ünlü Siyonist lider Theodor Herzl, yüksek dereceli bir mason olan Alman

‹mparator II. Wilhelm ile temasa geçti. Bunun sonucunda Almanlar, Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u'nun Alman vatandafllar›na tan›d›¤› toprak sat›fl› iznini Yahudilerin ad›na kulland›lar. Di¤er

Avrupa devletlerinden gelen Yahudileri Alman vatandafl› yaparak Filistin'de toprak sat›n al-

malar›n› sa¤lad›lar. Bu flekilde Filistin'e çok say›da Yahudi yerlefltirilmifl oldu. 

Siyonistler tefecilik ve faiz yoluyla elde ettikleri büyük serveti kullanarak bulunduklar›

ülkelerdeki krallar›, baflbakanlar› ve üst düzey devlet adamlar›n› kontrolleri alt›na ald›lar. Bu

Tevrat'ta yer alan bir vaadin uygulamas›yd›:

"Ve ecnebiler senin duvarlar›n› yapacaklar, ve krallar› sana hizmet edecekler" (‹flaya Bölümü,
60/10)
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Fransa Büyük Sanhedrin'i Napoleon Bonaparte Baflkanl›¤›'ndaki ilk toplant›s›nda.
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1974.

Kapitalizme Giden Yol: 

Protestanl›k

Ortaça¤ Katolik Kilisesi'nin faizi kesin olarak yasakl›yor olmas›, faiz sisteminin çok fazla

yay›lmas›na engel oluyordu. XVI. yüzy›lda Avrupa'da do¤an yeni bir mezhep, bu konuda çok

farkl› bir yaklafl›m getirdi. Bu mezhep, Protestanl›kt›.

Tarihte Yahudi aleyhtar› gibi gösterilen Martin Luther taraf›ndan kurulan Protestanl›k,

aksine gerek kayna¤›, gerek kurucular› ve gerekse savunucular› aç›s›ndan Yahudilerle olduk-

ça yak›ndan alakal›yd›. Katolik Kilisesi'ne karfl› bafllat›lan bu hareket kaynak olarak Tevrat'›

al›yordu:

"H›ristiyanl›ktaki reform hareketleri, Yahudi edebiyat› ve felsefesinden oldukça etkilendi. Bu

tip hareketlerle 'Yahudileflmeleri' nedeniyle düflman edindiler. Birço¤u Tevrat'la ba¤lant›l›yd›.

Bu nedenle bu hareketler Tevrat'›n yeni tercümelerine önayak oldu." (The Universal Jewish

Encyclopedia, Christianity, sf. 185)

"De¤iflikli¤e yol açan esas hareket Tevrat'a, ‹branice'ye ve Tevrat'la ilgili çal›flmalara gösterdi-

¤i ilgi ile reform hareketi olmufltur." (The History of Anti-Semitism, Leon Poliakov, sf. 198)

Reform hareketlerinin ve Protestanl›¤›n ilk olarak Yahudiler taraf›ndan desteklenerek be-

nimsenmesi, bu yenili¤in Yahudilere ne derece olumlu hizmetlerde bulunaca¤›n›n bir göster-

gesidir.

"Luther'in Roma Katolikli¤ine getirdi¤i y›k›c› darbe ilk olarak Yahudiler taraf›ndan benimsen-

di." (Encyclopedia Judaica, cilt 11, sf. 584)
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"Özellikle Sefardi diasporas›ndan olan Jo-

seph ha-Kohen gibi baz› Yahudi bilim adamla-

r›n›n Reform'a karfl› oldukça büyük sempatileri var-

d›." (Encyclopedia Judaica, cilt 11, sf. 584)

Martin Luther, reform hareketleri bafllamadan önce Yahudilikle, Tevrat ve ‹branice'yle il-

gileniyordu. Bu ilgisini ilk olarak "Jesus Christ Was Born A Jew" (‹sa Mesih bir Yahudi Olarak

Do¤du) adl› kitab›nda gösterdi. Luther'in Yahudilerle ilgili olarak söyledikleri onun bu ilgisi-

ni aç›kça gösteriyor:

"Yahudiler bizim Tanr›m›z›n akrabalar›, kuzenleri ve kardeflleridir. Katoliklere sesleniyorum;

bana kafir demekten yorulduklar›nda Yahudi desinler." (History of Anti-Semitism, Leon Poliakov,

sf.221)

Yahudiler de Martin Luther'in Yahudi hedeflerine hizmet eden bir "Gizli-Yahudi" oldu¤u-

nu belirtmekte hiçbir sak›nca görmüyorlard›.

"Kabalist Abraham B. Eliezer ha-Levi, Luther'in H›ristiyanlar› yavafl yavafl e¤itmeye çal›flan

bir 'Gizli Yahudi' oldu¤unu söyledi." (Encyclopedia Judaica, cilt 14, sf. 21)

Sadece Yahudiler de¤il, Kilise ve halk da Martin Luther ve taraftarlar›n›n "yar› Yahudi ve-

ya gizli Yahudi" olduklar›n› düflünüyorlard›:

"Martin Luther kilise taraf›ndan 'Yar› Yahudi' olarak adland›r›ld›... Abraham Farissol gibi ba-

z› Yahudiler, Luther'i 'gizli bir Yahudi', dini gerçe¤i ve adaleti ayakta tutan bir yenilikçi olarak

tan›mlarken, anti-putperest yenilikleri Yahudili¤e dönüfl olarak belirttiler." (Encyclopedia Juda-

ica, cilt 11, sf. 585)

"XV. ve XVI. yüzy›ldaki H›ristiyan Reformcular›n en büyükleri ‹brani dilini ve bir derecede

Yahudi edebiyat›n› biliyorlard›. Hepsi Tevrat'a yönelmifllerdi. Bunlar›n aras›nda John Huss,

Zwingli, Michael Servetus, Calvin ve Luther vard›.

Hepsi karfl›tlar› taraf›ndan 'tam' veya 'yar› Yahudi' ola-

rak adland›r›ld›lar." (The Universal Jewish Encyclopedia,

Christianity, sf.185)

Luther'in yol göstericisi ve e¤itmeni olarak kabul

etti¤i Reuchlin ise Yahudili¤e, Kabala'ya ve ‹braniceye

olan ilgisi ile tan›nan ve Kabala'dan yola ç›karak H›risti-

yan Kabalas›'n› haz›rlayan bir Kabalistti.

"Martin Luther daha sonraki zamanlarda dahi Reuch-

lin'i yol göstericisi ve ö¤retmeni olarak tan›mlad›."

(Encyclopedia Judaica, cilt 11, sf.584)

"Katolik rahipler Talmud'un anti-H›ristiyan oldu¤una

inan›rlarken, John Reuchlin ad›ndaki Alman profe-

sör Talmud'un anti-H›ristiyan olmad›¤›n› öne sür-

dü. Bunun üzerine birçok H›ristiyan ayd›n› ‹braniceye

Reform hareketlerinin öncüsü ve
Yahudilerin "Gizli Yahudi" olarak nitelen-

dirdikleri Martin Luther.



ve Tevrat'a yöneldi. Baflka olaylar›n da et-

kisiyle birçok H›ristiyan Martin Luther'in ön-

derli¤inde Katolik Kilisesi'nden ayr›ld›lar." (A Zi-

onist Primer, edited by Sundel Doniger, sf.17)

Kilisenin etkisini zay›flatarak hareket kabiliyetlerini art›rmak isteyen Yahudiler, Protes-

tanl›¤› bu hedeflerinde kulland›lar, öyle ki Protestanl›k uygulama yönünden H›ristiyanl›ktan

çok, Yahudili¤e yak›n bir din haline geldi.

"Bu din Yahudi dinine Katoliklikten daha yak›n, çünkü onlar ‹ncil'i takip ediyorlar, sadece ‹sa

ve Paul'un ö¤retilerini veya Yeni Ahit'i de¤il, Yahudilerin Tevrat'›n› da takip ediyorlar" (A Zi-

onist Primer, edited by Sundel Doniger, sf.17)

Bu flekilde 1788 y›l›nda Protestanl›k mezhebini yasallaflt›rmak için kurulan komisyon bir

süre sonra Yahudiler için de ayn› görevi üstlendi.

"1788'de Protestanl›k için yurttafll›k haklar› ayarlayan komisyonun bafl›nda bulunan Malas-

herbes, Yahudiler içinde ayn› görevle XIV. Louis taraf›ndan görevlendirildi." (Encyclopedia Ju-

daica, France, cilt 7, sf. 82)

Yahudiler, Protestanl›¤›n yayg›n olarak kabul edildi¤i ülkelere özel bir ilgiyle yaklafl›rken,

bu ülkelerin de Yahudilere olan ilgisi ayn› flekildeydi:

"‹spanya ve Portekiz'deki Marrano'lar (Yahudi dönmeleri) kendileri için yeni bir ümit gördü-

ler. Birço¤u art›k Protestan olan Hollanda'ya yerleflmenin yollar›n› ar›yorlard›." (Pictorial His-

tory of Jewish People, Nathan Ausubel, sf.111)

Protestanl›kla beraber faiz uygulamas› ve bunun devam› olan kapitalist sistem de kabul

görmüfl oluyordu. Max Weber "Protestan Ahlak› ve Kapitalizm Ruhu" adl› kitab›nda Protes-

tanl›¤›n kapitalizme olan etkilerini aç›kça ifade ediyordu. Encyclopedia Britannica'da kapitaliz-

min do¤uflunda ve faizin yayg›nlaflmas›nda Protestanl›¤›n etkisi flöyle anlat›l›yor:
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"Ortaça¤'daki Katolik Kilisesi, kapitalist ideolojiye ve bu ideolojinin geliflme-

sine engel teflkil ediyordu. Tefecilik sadece H›ristiyan olmayanlara mahsustu. Kili-

se ve o dönemin otoritelerine göre faiz kanunlara ayk›r›yd›... XVI. ve XVII. yüzy›llarda Pro-

testan reform hareketi Kuzey Avrupa'ya kapitalizmin yay›lmas›yla sonuçland›. Bu özellikle

Hollanda ve ‹ngiltere'de gerçekleflti. Bu yeni din ve ekonomik geliflme aras›ndaki kronolojik ve

co¤rafi ba¤lant›, Protestanl›¤›n modern kapitalizmin yay›lmas›na neden oldu¤unu gösterir. Dokt-

rinlerdeki de¤iflikliklerle kapitalistlerin yapt›klar› yanl›fl olmaktan ç›kar›lm›fl ve hatta bunlar›n ya-

flam biçimlerine bir onay verilmifl oldu. Ticaret ve endüstri geniflledikçe Protestanlar daha zengin

olmak için mal›n biriktirilmesini kural olarak getirdiler." (Encyclopedia Britannica, cilt 4, sf. 840)

Faizin H›ristiyanl›k taraf›ndan yasaklanmad›¤›n› söyleyerek Yahudi kapitalistlere büyük

bir hizmette bulunan di¤er bir reform hareketi öncüsü Frans›z Calvin'di.

"De Usuris" (Faiz) adl› kitab›nda Calvin, ‹ncil'in Luka bölümünde 6/35'teki cümle üzerinde flu

yorumda bulundu; 'Faizi kötüleyen hiçbir yaz›l› dini kan›t bulunmamaktad›r'." (Encyclopedia

Judaica, cilt 5, sf.66)

Protestanl›¤›n bir devam› olarak oluflan Püritenlik de yine Tevrat'a dayanarak ortaya ç›k-

t›. Bir kaynakta bu konuya flöyle dikkat çekilir:

"Tevrat'›n Püritenizm ve daha sonraki Anglo-Amerikan mezheplerindeki etkileri oldukça

büyüktür." (The Universal Jewish Encyclopedia, Christianity, sf.185)

Politik olaylar› perde arkas›ndan yöneten baz› Yahudiler, ‹ngiltere'de krall›¤› y›karak "Ya-

hudi dostu" tan›mlamas›na uygun Cromwell'i bafla geçirmek için bu sefer de Püritenleri kul-

land›lar. Bu arada yeni hükümetin finansörleri Yahudilerdi.

"Püriten burjuvazisi krall›¤› y›karak 1649'da Cromwell'i bafla getirdi. Bu arada Londra'da bu-

lunan bir Marrano (Yahudi Dönmesi) kolonisi hükümet için finansal ve politik hizmette bulu-

nuyordu." (The History of Anti-Semitism, Leon Poliakov, sf.205)

"Devrim ve Püriten doktrininin ‹ngilizler aras›nda yay›lmas›yla, Yahudilere karfl› bak›flta

olumlu de¤iflmeler oldu. Buna ba¤l› olarak Tevrat'a verilen önem de artt›." (Encyclopedia Juda-

ica, England, cilt 6, sf.752)

Yahudilerin 1290'da ‹ngiltere s›n›rlar›ndan ç›kar›lmalar›ndan sonra tekrar bu ülkeye geri dön-

melerinde önemli rolü olan Menasseh Ben Israel, en büyük deste¤i Cromwell ve Püritenlerden ald›.

"Bu arada Menasseh Ben Israel Londra'da görülmeye bafllad›. Püritenleri, Yahudileri ‹ngilte-

re'ye geri getirmeleri için ikna etti." (Pictorial History of Jewish People, Nathan Ausubel, sf.118)

Yahudilerle Protestanlar aras›nda kurulan yak›n iliflki XX. yüzy›lda da Siyonistlerle kimi

Protestan gruplar aras›nda ayn› sadakatle devam etmektedir.

"Yahudiler ve Protestanlar aras›ndaki ba¤lant› politikada da önemli bir yer teflkil eder. ‹srail'de

yapt›¤› bir konuflmada (Protestan Kilisesi üyesi olan) Jerry Falwell flöyle diyor: 'Anti-‹srail fik-

rine sahip hiçbir aday›n senatör olamayaca¤› günler yak›nd›r'." (They Dare To Speak Out, Paul

Findley, sf.244)

"Protestanlar da ‹srail'i ve Yahudileri desteklemeye bafll›yorlar, çünkü Tanr›'n›n seçti¤i insan-

lar olduklar›na inan›yorlar. Ayr›ca Kutsal Topraklar›n ‹srail'in elinde bulunmas› ‹sa'n›n tekrar

gelece¤inin bir kan›t›. Begin flöyle diyor: 'Falwell 20 milyon Amerikal› H›ristiyan› temsil eden

adam." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.181)
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ahudi tarihinin en önemli olaylar›ndan biri olan ‹spanya sürgününü tüm gizli kal-

m›fl yönleri ile ele ald›¤›m›z bu bölümü okurken, göz önünde bulundurulmas› gere-

ken baz› noktalar vard›r. Öncelikle, Yahudilerin Ortaça¤ Avrupas›'nda maruz kal-

d›klar› bask›, zulüm ve kötü muameleleri vicdan sahibi ve adalete inanan her insan gibi biz de

kesinlikle k›n›yoruz. Bununla birlikte, ayn› dönemde Yahudi toplumu içindeki baz› çevreler,

tefecilik gibi baz› uygulamalar› nedeniyle H›ristiyan dünyas›nda ciddi bir tedirginlik ve rahat-

s›zl›¤a neden olmufllard›r. Bu çevreler, Hz. Musa'n›n tebli¤ etti¤i dini yaflamayan, Tevrat'a ba-

t›l geleneklere dayan›larak sonradan eklenen bölümlere göre kendilerine bir hayat kuran çev-

relerdir. Bunlar›n savunduklar› de¤erlerin neler oldu¤u ise, günümüzde Siyonizmin ac›mas›z

ve bencil uygulamalar›nda en aç›k flekli ile görülmektedir. 

Elefltirdi¤imiz e¤ilim, Allah'a kulluk ve güzel ahlak esaslar› üzerine kurulmufl olan Yahudi-

li¤i gerçek anlam›ndan ç›kararak, koyu ve floven bir ulusçuluk haline getiren, maddi menfaati

herfleyden önde tutan ve di¤er milletleri sömürmeyi ya da kullanmay› adeta ulusal bir görev

olarak kabul eden tutucu, kat›, "Yahudi ideolojisi"dir. Bu kavram, ‹srail'in en önemli elefltirel ya-

zarlar›ndan biri olan Prof. Israel Shahak taraf›ndan dile getirilmifl ve detaylar›yla ortaya kon-

mufltur. Shahak'›n aç›klad›¤› gibi, Ortaça¤'dan itibaren Yahudi cemaatlerinin içinde di¤er insan-

lara husumetle bakan bir kibir ve ba¤nazl›k geliflmifltir ve bu yap›, halen ‹srail'in Ortado¤u'da

gerçeklefltirdi¤i insanl›k suçlar›nda ortaya ç›kmaktad›r. Bu yap›y› tan›mlamak için "Siyonizm"

kavram›n› kullanabiliriz (her ne kadar bu kavram 19. yüzy›lda ortaya ç›km›fl olsa da.)

Yahudi dinini samimi bir inançla benimseyen, dünyevi amaçlara yönelik bir ideoloji ola-

rak de¤il, Allah'a kullu¤un yolu olarak gören tüm dindar Yahudiler -veya "liberal" Yahudiler-

ise kuflkusuz burada elefltirilen ba¤naz Siyonist yaklafl›mdan uzakt›r. Bu ayr›m›n titizlikle gö-

zetilmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse; Nazileri elefltirmek son derece hakl›d›r, ama bu bi-



136

KABALA

VE 

MASONLUK

zim Alman milletine karfl› herhangi bir olumsuz duygu ve düflünce besle-

memize neden olmaz. Ayn› ölçü burada da geçerlidir. 

Sürgünün Bafllang›c› 

Yahudi toplumunun 1492'de ‹spanya'dan sürülmesi, tarihlerinde ç›¤›r açan bir olay ola-

rak kabul edilir. Sefarad Yahudilerinin ‹spanya'dan göçü stratejik aç›dan Yahudileri, Kutsal

Topraklar'› ve Osmanl›'y› en çok etkileyen olaylardan biridir. Yahudiler, huzuru, güvenli¤i ve

refah› ‹slam topraklar›nda bulmufllar, s›¤›nabilecekleri tek yer Müslümanlar›n hoflgörüsü ol-

mufltur. Ancak ‹spanya sürgününün bir de görünmeyen yüzü vard›r.

‹spanya, o dönem çok say›da Yahudinin yaflad›¤› son H›ristiyan ülkesiydi. Bunlar›n 200

binden fazlas›n› "Conversolar" (dönmeler) yani sonradan H›ristiyan olanlar oluflturuyordu.

Ancak conversolar›n tamam›na yak›n› gizli flekilde Yahudi fleriat›n› uygulamaya devam edi-

yordu. 1290'da ‹ngiltere'den ve 1394'de Fransa'dan sürülen Yahudiler, 1492'de de ‹spanya'dan

sürüldüler. 200 binden fazla Yahudi, büyük bir bölümü Osmanl› ‹mparatorlu¤u olmak üzere

Üstte XV. yüzy›ldan itibaren Yahudilerin Avrupa'da yay›lmalar› gösteriliyor. Dört Sefardi bilim adam›n›n göç
yolu, Osmanl› topraklar›na, dolay›s›yla Kutsal Topraklar'a do¤ru uzanmakta.
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Kuzey Afrika k›y›lar›na ve Avrupa'n›n çeflitli bölgelerine yerlefltiler. 

Tevrat'›n ve Yahudi ideolojisinin temelleri dikkatli flekilde incelendi¤inde,

Yahudilerin ‹spanya'dan kovulmalar›yla bafllayan sürecin, büyük bir anlam tafl›d›¤›

görülüyor. Kutsal Topraklar'a var›lmas›, bu sürecin getirdi¤i önemli sonuçlardan biri.

Çünkü ‹spanya sürgünü Yahudilere, Kutsal Topraklar'›n kap›s›n› açan anahtarlardan biri ol-

mufltur. Yahudilerin çeflitli ülkelerden niçin pefl pefle sürüldükleri sorusu ise konunun di¤er bir

ilginç yönüdür. 

Bu sürgünlerin nedeni yüzlerce y›ld›r, H›ristiyan halk›n kap›ld›¤› ba¤naz bir Yahudi

aleyhtarl›¤› olarak gösterildi. Bunda kuflkusuz hakl›l›k pay› vard›r. Ancak, bu konuda Yahudi

toplumunun içinde yer alan bir k›s›m insanlar›n da  etken olabilece¤i ihtimali hep görmezlik-

ten gelindi. Her f›rsatta, Yahudilere yöneltilen bütün suçlamalar›n iftira oldu¤u vurguland›.

Kuflkusuz bu suçlamalarda masum ve kötülükle hiçbir ilgisi olmayan insanlar da iftiralara ve

bask›c› uygulamalara maruz kal›yorlard›. Ancak bu durum, Yahudi toplumu içindeki belli bir

kesimin halk› rahats›z eden, onlara s›k›nt› veren uygulamalarda bulunduklar› gerçe¤ini de de-

¤ifltirmiyordu. 

Bu uygulamalar›n ne oldu¤unu, Yahudi fleriat›n› inceledi¤imizde görebiliriz.

"Yahudi fleriat›"n›n kayna¤› "Halakha"d›r. Halakha, hahamlar›n "bir Yahudi nas›l yaflama-

l›" sorusunun cevab›n› en ayr›nt›l› biçimde vermek için haz›rlad›klar› ve as›rlar boyu yeni ek-

lemelerle genifllemifl yaz›l› bir dini kaynakt›r. Klasik Yahudili¤e göre, bir Yahudi günlük haya-

t›n› nas›l geçirmesi gerekti¤ini ö¤renmek için Tevrat'a ya da Eski Ahit'in öteki kitaplar›na bak-

mamal›d›r. Bunlar, s›radan insanlar taraf›ndan anlafl›lamazlar çünkü. Bunlar›n anlam›n› sade-

ce hahamlar kavrar ve Yahudi toplumu da dini onlardan ö¤renir. Halakha, hahamlar›n Yahu-

di toplumuna verdi¤i bu e¤itimin topland›¤› kaynakt›r. Halakha'n›n en önemli kayna¤› ise,

"Talmud" ad› verilen çok ciltli bir kitapt›r. 

Talmud'un büyük bölümü, Yahudi olmayanlara karfl› kin beslemeyi ve imkan buldukça

da bu kini eyleme dönüfltürmeyi emretmektedir. 

Öncelikle, di¤er iki ‹lahi dine karfl› son derece sald›rgan bir tutum göze çarpar. Talmud

yazarlar›n›n tüm yeryüzünde fliddetle karfl› olduklar› insan Hz. ‹sa'd›r. Yine Talmud'a göre, Ya-

hudiler ellerine geçen ‹ncil'leri, e¤er flartlar uygunsa, yakmakla yükümlüdürler.  

Talmud'un Yahudi olmayanlar hakk›nda verdi¤i di¤er baz› ilginç hükümler flöyledir:

• Bir Yahudi bir mezarl›¤›n yan›ndan geçerken, e¤er o yer bir Yahudi mezarl›¤› ise orada

yatanlar› takdis eden k›sa bir dua okumal›, ancak mezarl›k Yahudi olmayanlara ait ise orada

yatanlar›n annelerine lanet etmelidir. (Tractate Berakhot, sf. 58b; Jewish History, Jewish Religion, Is-
rael Shahak, sf.23.)

• Talmud yazarlar›n›n en büyüklerinden olan Maimonides, bir Yahudi olmayan›n haya-

t›n›n kurtar›lmas› konusunda da önemli hükümler vermifltir. Bu hükümlerin biri flöyledir:

Kendileriyle savafl halinde olmad›¤›m›z Yahudi olmayanlara gelince, ölümlerine do¤rudan se-

bebiyet vermek yanl›flt›r, fakat e¤er ölüm an›ndaysalar onlar›n hayatlar›n› kurtarmak yasak-

lanm›flt›r. Örne¤in bir Yahudi olmayan›n denize düfltü¤ü görülürse, bo¤ulmaktan kurtar›lma-

mal›d›r. (Maimonides, Guide, "Murderer", 4, 11; Israel Shahak. Jewish History, Jewish Religion, sf.80)

Maimonides'e göre, bir Yahudi doktorun bir Yahudi olmayan› iyilefltirmesi de, karfl›l›¤›n-
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da para kazan›lsa dahi, yasakt›r. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir

noktaya de¤inir: E¤er Yahudi bir doktorun bir Yahudi olmayan› iyilefltirmekten

kaç›nmas›, Yahudiler'e karfl› toplumsal bir tepki geliflmesine neden olacaksa, o halde

yasak ortadan kalkar ve hastan›n iyilefltirilmesi gerekir. (Guide, "Idolatry", Maimonides, 10,
1-2; Israel Shahak. Jewish History, Jewish Religion, sf.80-1)  

• Talmud'un en büyük yazarlar›ndan biri olan Maimonides'in ›rkç› fikirleri de oldukça il-

ginçtir. Bir yerde flöyle yazar:

Türklerin bir k›sm› ve kuzeydeki göçebeler ve zenciler ve güneydeki göçebeler ve bizim

co¤rafyam›zda yaflay›p da onlara benzeyenler; bunlar›n tabiat› daha çok düflük sesli baz›

hayvanlar›n tabiat›na benzer. Benim düflünceme göre, bunlar insan seviyesinde de¤ildirler.

Seviyeleri bir insan ile bir maymunun seviyeleri aras›nda bir yerdedir. Çünkü görünüflleri

maymundan daha çok insana benzemektedir. (Guide Kitap III, Maimonides. Bölüm 51; Jewish

History, Jewish Religion, Israel Shahak, sf.82)

• Haham Sofer, Responsum adl› Talmudik çal›flmas›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u içinde-

ki Müslümanlar ve H›ristiyanlar hakk›nda ilginç yorumlar yapar. Buna göre, bunlar, "baflka

‹lahlara tapan putperestlerdir ve dolay›s›yla dolayl› yoldan öldürülmeleri do¤rudur". Dahas›,

Sofer bu iki grubu, Eski Ahit'te ad› geçen Amalek kabilesine benzetir. (Jewish History, Jewish Re-
ligion, Israel Shahak, sf.84) Eski Ahit'te Amalekler hakk›nda verilen hüküm ise flöyledir:

Yahudi fleriat›n›n temeli kabul edilen Talmud'un büyük bölümü Yahudi olmayanlara karfl› kin ve öfke-
ye teflvik eder.  Afla¤›daki küçük resimde Talmud ço¤altan bir haham görülmektedir. 
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Ordular›n Rabbi flöyle diyor: Amalek'in ‹srail'e yapt›¤›n›, M›s›r'dan ç›kt›¤› za-

man yolda ona karfl› nas›l durdu¤unu arayaca¤›m. fiimdi git, Amaleki vur ve onla-

r›n herfleylerini tamamen yok et ve onlar› esirgeme ve erkekten kad›na, çocuktan emzik-

te olana, öküzden koyuna, deveden efle¤e kadar hepsini öldür. (I. Samuel Bölümü, 15:1)

• Talmud'un cinsel suçlar (zina) hakk›nda verdi¤i hükümler de ilginçtir. E¤er bir Yahudi

erkek, bir Yahudi kad›nla evlilik d›fl› bir cinsel iliflkiye girerse, her ikisinin de öldürülmesi ge-

rekir. Oysa e¤er kad›n bir Yahudi olmayan ise, bu kez erkek sadece dayak yer; kad›n ise yine

ölüm cezas›na çarpt›r›l›r. Ayn› hüküm, Yahudi bir erke¤in Yahudi olmayan bir kad›na tecavüz

etmesi durumunda da geçerlidir. Bunun arkas›nda yatan mant›k ise, Yahudi olmayan kad›n›n

her durumda "bafltan ç›kar›c›" say›lmas›d›r. Kad›n, "bir Yahudiyi günaha sokmufl" oldu¤u için

ne olursa olsun birinci dereceden suçlu say›lmaktad›r. (Guide, "Prohibitions on Sexual Intercour-
se", Maimonides, 12, 10; "Goy", Talmudic Encyclopedia; Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religi-
on, sf.87) Nitekim Maimonides, Yahudi olmayan tüm kad›nlar için "N.Sh.G.Z." k›saltmas›n›

kullan›r. Bunlar, ‹branice'deki "niddah, shifhah, goyah, zonah" kelimelerinin bafl harfleridir.
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Kelimelerin anlam› ise fludur: "Kirli, köle, Yahudi olmayan, fahifle" (Maimonides, Guide, "Prohi-

bitions on Sexual Intercourse", 12, 1-3; Jewish History, Jewish Religion, Israel Shahak, s.87)  

• Yahudiler ile Yahudi olmayanlar aras›ndaki mal mülk iliflkileri hakk›nda da Talmud'un

önemli hükümleri vard›r. E¤er bir Yahudi kay›p bir eflya bulur da onun sahibinin bir Yahudi

oldu¤unu fark ederse bunu sahibine geri vermekle yükümlüdür. Fakat e¤er mal› yitiren kifli

bir Yahudi olmayan ise, mal›n ona geri verilmemesi emredilir. Bir Yahudi olmayana hediye

vermek ise kesin biçimde yasaklanm›flt›r. (Ancak hahamlar, bir sonraki aflamada Yahudilere

maddi kar getirebilecek hediyelere -bir baflka deyiflle rüflvetlere- izin verirler.) Al›flverifl s›ras›n-

da Yahudi olmayanlara hile yapmak ise, e¤er "dolayl›" yoldan olursa, meflru say›l›r. Örne¤in

bir Yahudi, karfl›s›ndaki müflterinin kendisine yanl›fll›kla fazla para verdi¤ini fark ederse, "se-

nin yapt›¤›n hesaba güvendim, benim saymama gerek yok" demelidir. Böylece e¤er karfl› taraf

durumu sonradan fark ederse, suçlu duruma düflmez. (Jewish History, Jewish Religion, Israel

Shahak, sf. 88-89) 

Bu sayd›klar›m›z, Talmud'un Yahudi olmayanlara yönelik düflmanca hükümlerine yal-

n›zca birkaç örnektir. Yahudi gelene¤inin bu geleneksel "fleriat kitab›" araflt›r›ld›¤›nda, buna

benzer daha pek çok hükme rastlamak mümkündür. Ancak bu birkaç örnek bile, "Yahudi ide-

olojisi"nin içeri¤i hakk›nda fikir sahibi olmak için yeterlidir. 

Söz konusu "Yahudi ideolojisi", Tevrat'›n ve Eski Ahit'in di¤er kitaplar›n›n hükümlerini de

kendi düflüncesine göre yorumlamakta ve çarp›tmaktad›r. Örne¤in Hz. Musa'ya verilen "On

Emir"den sekizincisi olan "Çalmayacaks›n" (Ç›k›fl Bölümü, 20:15) hükmü, "bir Yahudiyi çalma-

mak" (yani kaç›rmamak ya da rehin almamak) konusunda konulmufl bir yasak olarak aç›kla-
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n›r. Hükmün mal de¤il de insan "çalmak" fleklinde yorumlanmas›n›n nede-

ni, "On Emir"in yaln›zca ölümcül suçlar› içerdi¤ine dair Talmud yazarlar›nca

yap›lm›fl bir kabuldür. Öte yandan, Yahudi olmayanlar›n rehin al›nmas› zaten Tal-

mud taraf›ndan izin verilen bir eylemdir. (Ç›k›fl Bölümü, sf.36)
"Kardeflini kendin gibi seveceksin" (Levililer Bölümü, 19:11) hükmünün yorumlanmas› da

ayn› flekildedir; "kardefller" yaln›zca Yahudilerdir. Nitekim bir Yahudi genel olarak Talmud ta-

raf›ndan bir Yahudi olmayan›n hayat›n› kurtarmaktan al›konur, aç›klamas› da flöyle yap›l›r;

"çünkü o senin kardeflin de¤ildir." (Levililer Bölümü, sf.37)
Yahudilere yönelen antisemitizm uygulamalar›nda, H›ristiyan toplumlar›n ba¤nazl›¤› ve

barbarl›¤›n›n yan› s›ra, üstte aç›klad›¤›m›z hükümlerde ortaya ç›kan "Yahudi ideolojisi"nin de

bir rolü oldu¤una dikkat etmek gerekir.

Yahudilerin bu nedenlerden dolay› içinde bulunduklar› toplumdan ald›klar› tepki, ‹span-

ya'da eski yöntemleri gelifltirip yeniden uygulamalar›na yol açt›. Bu "dönmelik" sistemiydi. Ya-

hudi dinini terk edip H›ristiyan oldu¤unu ilan eden on binlerce Yahudinin tamam›na yak›n›

bundan sonra bu iki tarafl› sistemi uygulamaya bafllad›lar. Bu kimlik sayesinde daha rahat fa-

aliyet gösteren Yahudiler, devlet yönetiminde önemli noktalara geldiler. 

"Yahudiliklerini gizlice devam ettiren bir Yeni H›ristiyan kesimi meydana geldi ki bunlar çok

k›sa süre içinde devletin (‹spanya Devleti) kilit noktalar›na yerlefltiler. Bu 'dönmeler'i di¤er H›-

ristiyan kesimden ay›ran özellik, koflullardan dolay› d›flar›ya H›ristiyan görünüp evlerinin

içinde -gizlice- Yahudi olarak yaflamaya devam etmeleriydi... Bu gruba dahil kifliler, yeni kim-

likleri sayesinde, devletin en üst düzeylerinde görev almay› baflarm›fllard›r." (Türkiye Yahudi-

leri, Moshe Sevilla-fiaron, sf.27)

"Yahudiler, H›ristiyanl›¤a döner dönmez üzerlerindeki bask›dan kurtuldular ve birkaç senede

nüfusun en zengin k›sm› haline geldiler. Daha da ilginç olan›, devlet memuriyetlerinde görev

ald›lar. Baz›lar› asil ailelerle evlendiler. Ülkedeki kargafla dönemlerinde fakirleflmifl olan aris-

tokratlar, Yahudilerle evlili¤in getirece¤i zenginlikten hoflnuttular. Dönmeler kiliseye bile gir-

mifllerdi." (The Rise of Spanish Inquisition, Robert Hale, sf.107)

Bütün bu geliflmelerin ard›ndan Yahudilerin ‹spanya'dan sürgün olay› yafland›. Kimin sa-

mimi H›ristiyan, kimin göstermelik H›ristiyan oldu¤unu belirlemek üzere Engizisyon Mahke-

meleri kuruldu. Engizisyon Mahkemeleri ise, Avrupa'n›n tarihine, vahfletin had safhalarda ya-

fland›¤›, karanl›k bir sayfa olarak geçti. Bunu takiben 31 Mart 1492'de Kral Ferdinand ve Kra-

liçe Isabella, Yahudilerin ‹spanya'dan kovulmas›na dair ferman› ilan ettiler ve bu ferman Ma-

y›s 1492'de yürürlü¤e kondu. 

‹spanya Sürgünü mü, Provokasyonu mu?

Yahudilerin ‹spanya'dan sürgün edilmeleri, klasik anlat›mlarda H›ristiyan dünyas›n›n,

Yahudileri dini ba¤nazl›k nedeniyle kovmas› olay› olarak geçer. Bu dönemin, yanl›fl ve radikal

yorumlamalar nedeniyle H›ristiyan dünyas›n›n en karanl›k dönemlerinden biri oldu¤u redde-

dilemez bir gerçektir. Bu dönemde dini kendi menfaatleri için kullanmak isteyen baz› din ve

devlet adamlar› Avrupa'y› savafllarla, vahfletle ve fliddetle dolu karanl›k bir dönemin içine sok-

mufllar, bu dönemden en çok pay›n› alanlar da H›ristiyan olmayan baz› unsurlar olmufltur. En-
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dülüs Müslümanlar›n›n ac›mas›zca katledildi¤i ve yurtlar›ndan zorla ç›ka-

r›ld›klar› bu dönemde, Yahudiler de ‹spanya'dan sürülmüfllerdir. 

Bu dönemde, zarara u¤rayan masum insanlara gerçek yard›m elini uzatanlar ise

Müslümanlar olmufltur. 

Öte yandan yak›ndan incelendi¤inde, bu sürgün olay›n›n alt›nda  baflka sebeplerin oldu-

¤una dair kuvvetli deliller de görülmektedir. Bunlardan birisi, "Türkiye Yahudileri" kitab›nda

anlat›ld›¤› gibi, Yahudilerin ‹spanyol yönetiminde büyük ölçüde etkin durumda iken bu kov-

ma olay›n› nas›l engelleyemedikleri sorusudur. Hele bu kiflilerin  ülke yönetimlerini yönlen-

dirmedeki profesyonelli¤i göz önünde bulundurulursa, bu sorunun cevab›n› bulmak gerçek-

ten zorlaflmaktad›r.

Üstelik, sürgün olay›n› birinci dereceden yönlendiren kiflileri inceledi¤imizde, olay daha

da ilginç hale gelmektedir: Yahudi sürgününe karar verenler aras›nda, ne ilginç ki Yahudiler

de vard›r.

"1469'da Ferdinand, IV. Henry'nin k›z kardefli ile evlendi. Bu evlilik Yahudiler ve dönmeler ta-

raf›ndan da desteklendi. Çünkü Ferdinand annesi taraf›ndan Yahudi kan› tafl›yordu ve Ferdi-

nand'›n da babas› gibi Yahudilere dostça davranaca¤› umuluyordu." (Christoph Kolomb and The

Participation of The Jews, M. Kayserling, sf.25)

"Ferdinand ve Isabella iki ayr› Krall›k olarak ittifak ettiler. Ayr› Kraliyet konsülleri bulunuyor-

du. Konsüllüklerdeki en önemli görevler Yahudi dönmeler taraf›ndan al›nm›flt›." (Christoph

Kolomb and The Participation of The Jews, M. Kayserling, sf.28)

"Hazine Bakan› Aragon, Saragassa'da sinagogu olan bir Yahudi dönmeydi." (Christoph Kolomb

and The Participation of The Jews, M. Kayserling, sf.36)

"Vergi memurlar›n›n pek ço¤u dönme

Yahudilerdi." (The Rise of Spanish Inqu-

isition, Robert Hale, sf.107)

Di¤er yandan ‹spanya sürgünü-

nün bafl sorumlusu olarak gösterilen

Engizisyon'un bafl› Rahip Torquema-

da'n›n da Yahudi olmas› dikkat çeken

di¤er bir konudur.

"Kraliçe Isabella'n›n sekreteri, yazar

Hernando del Pulgar, Torquemada'da-

ki Yahudi kan›ndan söz eder. Baz› ta-

Yahudileri ‹spanya'dan ç›kartan fer-
man› imzalayan Kraliçe Isabella ve
Kral Ferdinand'›n da Yahudi olmas›
son derece gariptir. 



rihçilere göre Pulgar'›n kendisi de bir Yahudi ve yeni H›ristiyand› (dönmeydi)"

(The Rise of Spanish Inquisition, Robert Hale, sf.125)

Yine ayn› kitapta Torquemada'n›n Engizisyon'u ‹spanya'ya geri getiren Kraliçeyi

bu konuda bafl›ndan beri zorlayanlardan biri oldu¤undan bahsedilmektedir:

"Isabella, Engizisyon'u geri getirdi. Tomas de Torquemada, Isabella'ya bu konuda ›srarda bu-

lunarak, bu fikri sa¤lamlaflt›rmas›nda yard›m eden kiflilerden biri oldu." (The Rise of Spanish In-

quisition, Robert Hale, sf.124)

Kraliçe Isabella'ya Engizisyon konusunda destek veren Yahudiler sadece Torquemada ile

kalm›yordu:

"Alanso de Spina 1460'da, dönmelerin ikiyüzlülü¤üne dikkat çeken bir doküman yay›nlad›.

Doküman oldukça sertti. Ama ilginç olan, kendisinin de bir dönme olmas›yd›... Alanso de Spi-

na, d›flta H›ristiyan görünüp, gizlice Yahudili¤i uygulayan dönmelerle ilgilenmesi için Cas-

til'de Engizisyon kurulmas›n› istedi." (The Rise of Spanish Inquisition, Robert Hale, sf.107)

Ayn› kaynakta, bu iki Yahudi dönmesi d›fl›nda Kral ve Kraliçenin yan›nda yine çok say›-

da Yahudinin görev ald›¤› belirtilmektedir:

"Isabella'n›n kiflisel hizmetinde birçok Yahudi dönme bulunuyordu." (The Rise of Spanish Inqu-

isition, Robert Hale, sf.126)

Dolay›s›yla, Kral ve Kraliçe de dahil olmak üzere, bütün yönetim mekanizmas› Yahudile-

rin elindeyken, Hazine Bakanl›¤›'na varana kadar hemen hemen tüm kilit noktalar›n bafl›nda

Yahudiler varken, Krall›k Konsüllükleri Yahudilerce yönetilirken, Kral ve Kraliçenin pek çok

dan›flman› Yahudiyken, Engizisyon Mahkemeleri'nin en yetkili kiflisi dahi Yahudiyken, nas›l

olmufltu da böyle bir sürgüne mani olunamam›flt› ya da olunmam›flt›?

Tabi bu durumda akla ikinci bir ihtimal daha gelmektedir: Bu sürgün olay›n›n bir k›s›m

Yahudi önde gelenlerinin direktifleri do¤rultusunda yap›lm›fl olmas›. Yani sürgünün bir pro-

vokasyon olma ihtimali. 

Yahudilerin böyle genifl çapl› bir sürgünü planlam›fl olma ih-

timalini kuvvetlendiren çeflitli sebepler vard›r.

Bunlardan bir tanesi, bu bat›l inançlara göre, Yahudilerin

dünyan›n her yerine da¤›lmadan önce Mesih'in gelemeyece¤i dü-

flüncesidir. Yahudi Ansiklopedisi Judaica'da bu inanç flöyle anlat›l-

maktad›r:

"Mesih'in tekrar gelece¤ine dair son kehanetin gerçekleflmesi

ancak Yahudilerin dünyan›n dört bir köflesine yay›lmas›yla söz

konusu olabilecekti." (Encyclopedia Judaica, cilt 15, sf.1006)

Bu, Mesih düflüncesine s›k› s›k›ya ba¤l› Yahudilerin tüm dün-

yaya yay›lmalar›n›n, kendi inançlar› aç›s›ndan flart oldu¤unu or-

taya koymaktad›r. ‹spanya sürgününün dünyaya da¤›lma aç›s›n-

dan çok önemli bir aflama oldu¤u düflünülürse, baz› Yahudi lider-

lerinin bu sonuçtan memnun olduklar›n› hatta bu sonucu düzen-

lediklerini düflünmek de oldukça mant›kl›d›r. Bu sürgün olmadan
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Engizisyon'un bafl›
Torquemada'n›n da Yahudi

as›ll› olmas› sürgün
olay›na ilginç bir yön

kazand›r›yor.



Yahudi halk›n büyük ço¤unlu¤unun göçe ikna edilmesi oldukça zor olaca-

¤› aç›kça görülmektedir. 

Gerçekten, sürgünün Yahudi liderlerce provoke edilmesi ihtimalini destekleyen

en önemli sebeplerden biri de Osmanl›'ya göçün gerçeklefltirilmesidir. O dönemde, Os-

manl› ‹mparatorlu¤u Avrupa'n›n en güçlü devleti idi. Yunan ve Bizans döneminden kalan az

say›da Yahudi, Osmanl›'n›n içinde son derece iyi flartlar alt›nda yaflamaktayd›lar. Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u, do¤uya ve bat›ya do¤ru sürekli bir geniflleme halindeydi. Bu, "Vaat Edilmifl Top-

raklar'›n" Osmanl› ‹mparatorlu¤u yönetiminde olmas› ve Yahudilerce kutsal kabul edilen Ku-

düs flehrinin de bu geliflim sonunda Osmanl› topraklar›na dahil olmas› anlam›na geliyordu. Ya-

hudilerin Kudüs'e ve 'Vaat Edilmifl Topraklar'a ulaflmalar›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'na yerlefl-

melerine ba¤l›yd›. Elbette yüz binlerce Yahudinin kendili¤inden Avrupa ve Osmanl›'ya yerlefl-

mesi mümkün de¤ildi. Bunun makul bir sebebi olmas› flartt›.

‹spanyol Engizisyon'u ve sürgününün di¤er bir sonucu ise, pek sözü edilmeyen ama ger-

çekte sürgünün as›l ceremesini çeken ‹spanyol Müslümanlar›yla ilgilidir. ‹spanyol Müslüman-

lar› sürgün s›ras›nda sistemli flekilde tasfiye edildiler. Bunun amac›, Avrupa'daki Müslüman

tehlikesini ortadan kald›rmakt›. H›ristiyanlar, Müslüman Endülüs Emevi Devleti'nin y›k›lma-

s›ndan sonra ‹spanya'ya hakim olmaya bafllad›klar› y›llarda, bölgedeki Müslümanlar› kontrol

alt›nda tutmak ve idari sorunlar› çözmek için Yahudileri göreve getirmifl, hatta yurt d›fl›ndan

Yahudi uzmanlar bile getirmifllerdi. (Türkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-fiaron, sf.25) Ancak Müslü-

man Osmanl› o dönemde her geçen gün daha güçlenerek yay›lmaktayd› ve bundan endifle eden

‹spanya Krallar›, gelecekte kendileri için, sorun olabilecek ‹spanya'daki Endülüs Emevi Devle-

ti'nden kalan Müslümanlar›n› tamamen tasfiye etmeleri gerekti¤ini düflünüyorlard›. Öncelikle

‹spanya'n›n G›rnata bölgesinde, Müslümanlar›n "tasfiyesi" gerçeklefltirildi.

"‹stanbul'un fethiyle geliflen Türk yay›l›fl› karfl›s›nda Granada (G›rnata)'n›n kendileri için teh-

likeli bir durum yaratabilece¤ini hisseden Katolik Krallar, bölgenin Müslümanlardan ar›nd›-

r›lmas›na büyük bir önem verdiler ve bu ifli on sene (1481-1492) gibi k›sa bir sürede baflard›-

lar." (Meydan Larousse, cilt:4, sf. 255)

"‹spanya'dan Yahudilerle birlikte 3 milyon kadar Müslüman kovulmufltu." (Kürdistanl› Yahu-

diler, Dr. A. Medyal›, sf.16 )

"1492'de Müslümanlar›n kovulmas›, Avrupa'n›n en büyük günah› ›rkç› bask›lardan biri ol-

mufltur." (NPQ Türkiye, Nisan 1993, sf.43 )

‹spanya'daki bu genifl çapl› tasfiye sonucu, 3 milyon kadar Müslüman sürüldü. O dönem-

de ‹spanya'dan kovulan Yahudilerin say›s›n›n 250.000 kadar oldu¤u düflünülürse, bu say›n›n ne

kadar büyük oldu¤u daha kolay anlafl›l›r. Nitekim o dönemde bafllayan Müslüman tasfiyesi

1600'lü y›llara kadar sürecek ve Kuzey Afrika'ya sürülen Müslümanlarla birlikte ‹ber Yar›mada-

s›nda neredeyse hiç Müslüman kalmayacakt›. Yani sürgün ile hem Yahudilerin "dünyaya yay›l-

malar›" sa¤lan›yor, hem de Müslümanlar›n tasfiyesiyle, Avrupa'da bir tehlike olarak görülen ‹s-

lamiyet'e karfl› tedbir al›nm›fl oluyordu.

Bütün bunlar› göz önünde bulundurunca, ‹spanya sürgününün perde arkas› daha iyi an-

lafl›l›yor. Ancak bu olay›n ard›nda bir Yahudi plan› varsa bile, bu bir k›s›m Yahudi hahamlar›-

n›n ve baz› Yahudi önde gelenlerin plan› idi. ‹spanya'daki Yahudiler kendi önderleri taraf›n-
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dan, Yahudi plan› için kullan›ld›lar. Evlerini, ifllerini, eflyalar›n› b›rak›p, ye-

ni ülkelerde, hiç tan›mad›klar› topraklarda ev ve ifl kurmak, hayata yeniden bafl-

lamak zorunda kald›lar. Elbette ki çok büyük zorluklar, güçlükler yaflad›lar. Ancak,

onlar›n yaflad›klar› bu zorluklar›n sorumlusu, klasik tarihi kaynaklarda belirtildi¤i gibi,

sadece Katolikler de¤il, bizzat kendi ›rklar›n›n, kendi dindafllar›n›n liderleri olan Yahudilerdi. 

Sonuçta 200 binden fazla Yahudi çeflitli ülkelere da¤›ld›lar. Bir k›sm› ‹talya'ya göç eder-

ken, bir k›sm› da Fas ve Kuzey Afrika'n›n di¤er yerlerine yerleflti. 1492'de Sefardi diasporas›-

n›n büyük bir k›sm›n›n gitti¤i yer Osmanl› ‹mparatorlu¤u oldu. Bu tarihte 90 bin kadar Sefa-

rad Yahudisi Osmanl›'ya yerleflti. Portekiz'e giden di¤er bir bölüm ise, Portekiz'in ‹spanyol

egemenli¤ine girmesinden sonra 1497'de Osmanl›'ya göçtüler. Bu tarihten sonra Osmanl› Dev-

leti, Sefarad Yahudilerinin en yo¤un yerlefltikleri yer haline geldi. O dönemde Osmanl› toprak-

lar› içinde bulunan Selanik ise, Avrupa'daki bu en büyük Yahudi toplulu¤unun merkezi oldu.

Bir yüzy›l sonra, Sefarad Yahudili¤inin bir kolu olan Portekiz diasporas›n›n yo¤un olarak

göç etti¤i di¤er bir ülke ise, ‹spanya'dan ba¤›ms›zl›¤›n› alan Hollanda'yd›. 17.yüzy›l, Amster-

dam Yahudili¤inin alt›n ça¤› oldu.

Yahudiler, o dönemde ayr›ca Bordo ve Hamburg gibi Bat› Avrupa merkezleri ile ‹ngiltere

ve Amerika'ya da göç ettiler.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda Yahudiler

Osmanl› ‹mparatorlu¤u Yahudiler için her zaman, güvenle s›¤›nabilecekleri

bir ülke olmufltur. Osmanl› idarecilerinin ‹slam ahlak› ile hareket ediyor olmas›, onla-

r›n farkl› millet ve dinlerden insanlara karfl› hep hoflgörü ve anlay›fl ile yaklaflmalar›n› sa¤-

lam›fl, bu anlay›fltan en çok fayda gören toplumlardan biri ise, dönemin Avrupas›'nda büyük

s›k›nt› ve zulümlerle karfl›laflan Yahudiler olmufltur. Müslüman Osmanl› halk› ve Yahudiler

hep bar›fl içinde yaflam›fllard›r. Ne var ki, Yahudi toplumu içindeki baz› kifliler, Osmanl›'n›n an-

lay›fl›n› ve hoflgörüsünü suistimal edebilecek

tav›rlarda bulunmufllard›r. Ancak bu durum,

Yahudi toplumu içindeki küçük bir az›nl›k

için söz konusudur. Osmanl›'daki Yahudile-

rin büyük bölümü ise, devlet otoritesine say-

g›yla ve kendilerine gösterilen anlay›fl›n bilin-

ciyle, Osmanl›'n›n menfaati ve iyili¤i için fa-

aliyet göstermifllerdir. 

Dolay›s›yla bu bölümde ele ald›¤›m›z

bilgilerin amac›, Musevi yurttafllar›m›z› incit-

mek veya elefltirmek de¤il, birtak›m tarihi

gerçekleri tarafs›zca inceleyebilmektir. Unu-

tulmamal›d›r ki Osmanl› Devleti, topraklar›

içinde yaflayan di¤er pek çok millet ve toplu-

luktan da zaman zaman ihanet görmüfl, pek

çok farkl› toplum (baz› Arap kabileleri, baz›

Balkan halklar› vs.) Osmanl›'y› y›kabilmek

için Osmanl›'n›n düflmanlar› ile ittifak yap-

m›flt›r. Ancak kitab›m›z›n konusu Siyonistler

ve eylemleri oldu¤u için burada yaln›zca ba-

z› Yahudilerin faaliyetlerini inceleyece¤iz.

Yahudilerin,1492'de ‹spanya'dan kovul-

duktan sonra Osmanl›'ya göç ederek buraya yerleflmelerinden önce de Osmanl› topraklar›nda

az say›da Yahudi bulunuyordu.

I. Murat zaman›nda Edirne fethedilip, baflkent Bursa'dan Edirne'ye nakledildi¤inde Ro-

ma yönetimi alt›nda bulunan pek çok Balkan Yahudisi f›rsat buldukça Trakya'ya ve Balkan-

lar'daki Osmanl› topraklar›na göç etti. Bunlar, Sofya, Nifl ve Larisa cemaatlerinden gelmifl bü-

yük Yahudi gruplar›yd›. Edirne Hahambafl›l›¤›, yine o dönemde bütün Osmanl› topraklar›n-

da ve Balkan bölgesinde Yahudiler taraf›ndan güçlü bir dini otorite olarak tan›nd›. 

Sultan I. Mehmet zaman›nda ‹zmir, önemli bir merkez haline geldi ve Akdeniz ticaretini

ellerinde bulunduran Yahudiler, Ege k›y›lar›na yerleflerek buradaki flehirleri liman olarak kul-

land›lar. Yahudiler, Tire, Söke, ‹zmir, Ayd›n gibi flehirlerde yo¤unlaflm›flt›.

I. Murat
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fieyh Bedrettin ‹syan›

fieyh Bedrettin, Marxizm'e çok benzeyen düflüncelerini yaymaya çal›flm›fl,

bu, sonunda Osmanl› Devleti'ne karfl› ayaklanmaya kadar varm›flt›r. Babas› "‹srail"

isimli bir Yahudi olan fieyh Bedrettin'in sa¤ kolu ise sonradan din de¤ifltirerek Torlak Ke-

mal ad›n› alm›fl, gerçek ad› Samuel olan bir Yahudi idi. Torlak Kemal, fieyh Bedrettin'in emriy-

le 3000'e yak›n derviflin bafl›nda Balkanlarda faaliyet göstermifltir. Torlak Kemal, fieyh Bedret-

tin ‹syan›'na, yan›ndaki pek çok Yahudi ile

kat›lm›flt›.

"Balivet'e göre, Torlak Kemal, fieyh Bed-

rettin ayaklanmas›nda, Manisa yöresin-

deki kalabal›k Yahudi cemaatinden yan-

dafl toplam›fl bulunmaktad›r." (Türki-

ye'nin Devlet Yaflam›nda Yahudiler, Çetin

Yatk›n, sf.26)     

fieyh Bedrettin ve Torlak Kemal'in

yayd›¤› felsefe, ‹slam dininden uzaklaflan

materyalist bir felsefeydi. fieyh Bedrettin

isyan›, Osmanl› ordusunun bast›rmas›yla

sona erdi. Torlak Kemal, yakalanarak idam

edildi. fieyh Bedrettin de k›sa bir süre son-

ra yakalanarak Serez'de as›ld›. 

II. Murat (1421-1451) dönemine gelin-

ce, bu dönemde Yahudiler aç›s›ndan en

önemli olay, Aflkenaz Yahudilerinin grup-

lar halinde Osmanl› Devleti'ne göç etmesi

oldu. Fransa Yahudilerinin bir k›sm› da

Fransa'dan sürüldükten  sonra Osmanl›

topraklar›nda yerlefltiler. Ayr›ca yine bu

dönemde ilk kez bir Yahudi, saray doktoru olarak görevlendirilmifltir. Doktor ‹shak Pafla'dan

sonra bu bir gelenek olarak yerleflti ve saray doktorlar› hep Yahudiler oldu. 

‹stanbul'un fethinin ard›ndan, Fatih Sultan Mehmet, Osmanl› topraklar›ndaki tüm Yahudi-

lerin ‹stanbul dahil olmak üzere istedikleri büyük kentlere yerleflmelerine izin vermiflti. Bu de-

virde ‹stanbul Cemaati, Osmanl› Cemaatleri'nin en önemlisi haline geldi. Yahudiler burada tica-

ret alan›nda güç kazand›klar› gibi, yönetimin de¤iflik kesimlerinde de görev ald›lar. O dönemde

Saray doktoru Hekim Yakup, önemli konularda söz sahibiydi.

‹spanyol Yahudileri'nin Osmanl›'ya Göçü

Yahudilerin, Osmanl›'daki bu iyi durumu, Avrupa'daki soydafllar›n›n gözünden kaçm›-

yordu. 1430'da Osmanl›'ya yerleflen Haham ‹zak Sarfati, Osmanl› ve Orta Avrupa'n›n de¤iflik

yerlerinde yaflayan Aflkenaz cemaatlerinin lideriydi. Sarfati, Avrupa'daki soydafllar›na Osman-

II. Murat



l›'ya göç etmelerini önerirken Kudüs ve ‹srail'e giden yolun Osmanl›'dan

geçti¤ini vurguluyordu: 

"Buraya, Togarma (Osmanl›) Ülkesi'ne geldim. Burada hiçbir fley eksik de¤ildir. Togarma,

Hayat Ülkesi'ne (‹srail) giden yoldad›r. Kudüs'e kadar bütün yol, denizin üzerinde alt› mil-

lik bir geçifl d›fl›nda, karayoludur." (Togarma, Rozanes, cilt1, sf.20)

Nitekim Kudüs, Osmanl›'ya ait oldu ve yeni fetihlerle gün geçtikçe büyüyen Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u, 1517'de Yavuz Sultan Selim zaman›nda ‹srail'i de topraklar›na katt›. Bu zaten ön-

ceden beklenen bir geliflmeydi.

31 Mart 1492, ‹spanya Yahudileri için Osmanl› topraklar›na büyük göçün bafllang›ç tarihi

oldu. Bu tarihte yay›nlanan sürgün ferman› ile 200 binden fazla Seferad Yahudisinin yaklafl›k

yar›s›, Sultan II. Beyaz›t (1481-1512) zaman›nda Osmanl› topraklar›na yerlefltiler. Daha sonra

da, Kudüs de dahil olmak üzere, özellikle büyük flehirleri tercih eden Yahudiler, buralarda ti-

carette ve yönetimde söz sahibi oldular.

"Yeni gelenler baflta ‹stanbul, Selanik, Edirne olmak üzere Osmanl› topraklar›n›n s›n›rlar› da-

hilinde Korfu, Manast›r, Kudüs ve Sefat'a varana dek yay›ld›lar. ‹stanbul 30.000 nüfus ve 44 si-

nagoguyla Avrupa'n›n en büyük Yahudi yerleflimini oluflturdu." (fialom, 6 Haziran 1990)

"Göçmenler hemen hemen geldikleri andan itibaren yükselmeye bafllad›lar. Aralar›nda ‹span-

ya'da iken yüksek görevlerde bulunmufl olanlar derhal saraya al›nd›lar, bu kifliler Osmanl›

maliye ve d›fl ifllerinde söz sahibi oldular. Hatta denilebilir ki, 16. yüzy›lda Osmanl› ‹mpara-

torlu¤u'nun yönü, bu dan›flmanlar›n fikrine göre de tespit edildi." (Türkiye Yahudileri, Moshe

Sevilla-fiaron, sf.42)

Osmanl›'da ‹lk Yahudi 

Lobisi: Nasiler

Kuflkusuz Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda yaflayan Yahudilerin en önemlileri aras›nda, Ka-

nuni Sultan Süleyman döneminde yaflam›fl olan Donna Gracia

Nasi ile ye¤eni Josef Nasi bulunmaktad›r. 

"Nasiler, ‹srail tarihine geçmifl bafll›ca Yahudi ailele-

rindendir. Muazzam bir servete sahip olan bu ai-

le Avrupa'n›n en güçlü hükümdarlar›yla arka-

dafll›k iliflkileri kurmufl, Osmanl› Saray›'nda

çok önemli görevlere ulaflm›fl, Yasef Nasi, siya-

sal Siyonizmden 350 y›l önce, ‹srail ülkesinde

özerk bir Yahudi kolonisi kurmay› tasarlam›fl-

t›r." (Türkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-fiaron, sf.44)

Her zaman Osmanl› yönetiminden çok hoflnut

olduklar›n› söyleyen Yahudiler, bu devletin toprakla-

r›nda özgürce yaflad›lar. Siyonizm de ayn› dönemde filiz-

lenmeye bafllad›. 
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Donna Gracia, Yahudi kaynaklar›nca tarih sahne-

sine ç›kan Yahudi kad›nlar›n en büyüklerinden biri

olarak kabul edilir. Donna Gracia'ya bu önemini

kazand›ran fley maddi gücü ve Avrupa'daki iliflkile-

ri sayesinde, Avrupal› converso (dönme) soydafllar›-

na sa¤lad›¤› olanaklar oldu. Gracia Nasi bir kere-

sinde Ancona kentinde bask› alt›nda bulunan Ya-

hudilerin durumu hakk›nda Kanuni Sultan Sü-

leyman'a baflvurmufl ve Kanuni'nin bu Yahudile-

rin kendi tebas›nda oldu¤unu söylemesi üzerine,

Ancona Yahudilerinin büyük bir k›sm› Osman-

l›'ya göç etmifllerdir. Ayr›ca Gracia Nasi, Osmanl›

kentlerinde pek çok sinagog kurmufltur.

Yasef Nasi'ye gelince, Nasi'nin önemi, Siyo-

nizm fikrini, ‹srail Devleti'nin 1948'de kurulmas›ndan

dört as›r önce tafl›yor olmas›yd›. Nasi, Osmanl› toprak-

lar› üstünde özerk bir Yahudi kolonisi kurmak istemiflti.

"Yasef Nasi Portekiz'de do¤mufltur, ancak

köken itibar›yla ‹spanyol Yahudisidir. Yavuz

Sultan Selim'in gözüne girmeyi baflarm›fl Os-

manl› Saray›'nda sayg›n bir yer edinmifltir.

Nasi, Süleyman'a Filistin'in Tiberya flehri ve

çevresini Yahudiler için imtiyazl› bir bölge olarak kabul ettirmifltir." (Israel: A History of Jewish

People, Refus Learsi, sf.331)

"Tiberya için Yasef Nasi Sultan taraf›ndan muhtariyet idaresi verilece¤ini umuyor, burada bü-

yük bir Yahudi yerleflim merkezi kurma hayali besliyordu." (Israel: A History of Jewish People,

Refus Learsi, sf.331)

"Nasi bütün Yahudileri imtiyaz›n› ald›¤› Tiberya'a göçe ça¤›rd›." (The House of Nasi Dona Gar-

cia, Cecil Roth, sf. 88) 

"Yasef Nasi, Tiberya'n›n etraf›n› kale duvarlar› ile çevirmifl, fakat yeterli say›da Yahudiyi bu-

raya toplayamam›flt›r. Bunun üzerine padiflahtan K›br›s Krall›¤›n› istemifltir." (A History of the

Jewish People, James Parkes, Penguin Books, sf. 101)

"K›br›s ile ilgili emelleri gerçekleflmeyen bu krall›k h›rsl›s›, 1566 y›l›nda Sultan Selim'den Nak-

sos Adalar› Dükal›¤›'n› alm›flt›r." (Saffet, Naksos Dükal›¤›, Tarihi Osmani Encümeni, say› 23)

"Yasef Nasi'nin ‹srail tarihindeki önemi, ‹srail ülkesinde Tiberya kentinde ba¤›ms›z ya da ya-

r›-ba¤›ms›z bir Yahudi kolonisi kurmak ve bu koloniye Avrupal› Yahudileri yerlefltirmek iste-

mifl olmas› noktas›ndad›r." (Türkiye Yahudileri, sf.49)

Yasef Nasi'nin Tiberya'da özerk bir Yahudi kolonisi kurma projesi o zaman gerçekleflme-

mifltir, ama Aliyah'a (Kutsal Topraklara geri dönüfle) do¤ru bir bafllang›ç olmas› aç›s›ndan

önem tafl›r.
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YASEF NAS‹, Herzl'den 400 y›l önce Os-
manl› topraklar›nda, Filistin'de özerk bir Ya-

hudi kolonisi kurma projesiyle Siyonizmin
temellerini atm›flt›.
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"fiuras› kabul edilmelidir ki (Tiberias Projesi) Yahudilerin anavatanlar›na yeniden yerleflmeleri-

ne dönük ilk projelerden biri, 19. yüzy›l Siyonistlerinin uygulayacaklar› plan›n öncüsüdür. Ger-

çekten de Joseph (Yasef), birçok yan›yla, Siyonistlerin en büyü¤ü Theodor Herzl'e çok benzer."

(Türkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-fiaron, sf.50)

"Ayr›ca Yasef Nasi, Türkiye'de kurulan ilk istihbarat örgütünün de Baflkan›d›r." (Panorama, 5

Nisan 1992, sf.13)

Osmanl› Yönetiminde Di¤er Yahudiler

XVI. yüzy›lda, Ben Natan Eskenazi ve Ester Kira da Osmanl› yönetiminde söz sahibi Ya-

hudiler aras›nda say›l›rlar.

Eskenazi, Saray'da Divan Dan›flmanl›¤› görevine gelmiflti ve özellikle d›fl iliflkilerde etki-

li bir diplomatt›. Öyle ki, Polonya Kral›n›n seçilmesi konusunda, Osmanl› Sadrazam› Sokollu

Mehmet Pafla'n›n deste¤ini sa¤layarak belirleyici bir rol bile üstlenmiflti. O dönemde Saray'da

harem kad›nlar› kapal› yaflad›klar› için harem ile d›fl dünya aras›ndaki al›flverifl gibi ba¤lant›-

lar› kurmak için 'Kira' ad› verilen kad›nlar görev yaparlard›. Bu kad›nlar harem çevresiyle kur-

duklar› iliflkiler sayesinde devlet ifllerinde de rol oynarlard›. Ester Kira da bunlardan biriydi ve

bu iliflkileri menfaatleri do¤rultusunda son derece kötüye kullanm›flt›.

"Ester Kira, saraydaki iliflkileri sayesinde kendine yak›n olanlara imtiyazlar, asalet ünvanlar›

ve çeflitli menfaatler sa¤larken dosttan çok düflman edinmifltir. Anlafl›ld›¤› kadar›yla Ester Ki-

ra bu türden ifllere gerekti¤inden fazla kar›flm›fl ve ifli (özellikle o¤ullar›na) vergi muafiyetleri

elde etme, hatta sipahi beyliklerinin da¤›t›m›na kar›flmaya kadar götürmüfl, büyük o¤lunu ‹s-

tanbul Gümrü¤ü'nün yönetimine alm›flt›r." (Türkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-fiaron, sf.54)

Yasef Nasi, Osmanl› topraklar› üstünde, Tiberya'da özerk bir Yahudi kolonisi kurmak is-
temifl ve buray› imtiyazl› bölge olarak kabul ettirerek flehrin etraf›n› surlarla çevirtmiflti.
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Sahte Mesih Sabetay Sevi

XVII. yüzy›la gelince, bu dönemde Osman-

l› Devleti'ndeki en önemli Yahudi hareketi kufl-

kusuz Sabetay Sevi'nin Mesihli¤ini ilan etmesi ol-

du. Planlar› aras›nda Osmanl› taht›n› ele geçirmek

de olan bu sahte Mesih, tüm dünya Yahudilerinin

bekledi¤i büyük kurtar›c› oldu¤unu iddia etti ve

Avrupa'daki Yahudiler de dahil olmak üzere büyük

bir taraftar kitlesi toplamay› da baflard›.

"Sabetay Sevi, 1629'da ‹zmir'de do¤du. Etkileyici bir

kiflilik ve üstün hatiplik yetene¤iyle Sevi, H›ristiyan ta-

rihçilerin 1666 y›l›nda 'Mesih'in gelece¤i y›l olarak kabul-

lenmelerine görüfl birli¤i ederek kendisinin Mesih oldu¤u-

nu yaymaya bafllad›." (fialom, 27 Haziran 1990)

Sabetay Sevi'nin Mesih oldu¤u iddias›yla ortaya ç›kmas›, bütün Yahudi cemaatlerinde he-

yecan ve hareketlenmelere yol açm›flt›r:

"Avrupa Yahudileri aras›nda Kabala felsefesinden beslenen mistik kurtulufl umudu, ‹srail ta-

rihinde 'sahte Mesih' kavram›n›n do¤mas›na yol açt›. Sahte Mesihler, bu mistik felsefenin ver-

di¤i coflkuyla mesih olduklar›na ve Tanr› taraf›ndan ‹srail'i sürgünden kurtarmaya memur

edildiklerine inanan ya da çeflitli eylemlerinden dolay› toplumun Mesih olduklar›na inand›¤›

kiflilerdi." (Türkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-fiaron, sf.68)

"Sabetay Sevi, sahte peygamberler f›rt›nas›n›n en büyü¤ü oldu." (fialom, 17 Haziran 1990)

Talmut ve Kabala konusunda uzmanlaflm›fl olan Sabetay Sevi, 1665'te ‹zmir'de mesihli¤i-

ni ilan etti.

"Sevi ‹stanbul'a gelerek k›sa sürede Büyük Türk'ün (Padiflah›n) tac›n› alaca¤›n› duyurdu."

(Encyclopedia Judaica, cilt 14, sf.1230)

Sevi, ‹zmir'den sonra, ‹mparatorlu¤un çeflitli yerlerine giderek taraftar toplamaya çal›flt›:

"Sabetay Sevi hakk›nda, gayri ahlaki tav›rlar da dahil, pek çok suçlamalar, flikayetler bulunu-

yor." (Encyclopedia Judaica, cilt 14, sf.1239)

"‹zmir'i terk eden Sevi, Selanik, ‹stanbul, Mora, Atina, M›s›r, Sefat ve Kudüs'e giderek görüfl-

lerini yaymaya çal›flt›ysa da, 1666'da Çanakkale'de Sadrazam Köprülü Faz›l Ahmet Pafla'n›n

emriyle tutuklan›p hapsedilmifltir." (fialom, 17 Haziran 1990)

Sabetay Sevi'nin sahte peygamberli¤inin yan› s›ra üzerinde durulmas› gereken önemli bir

konu daha var ki, bu Sevi'nin dönmelik sistemini Osmanl›'ya getirmifl olmas›d›r. Sevi'nin ön-

derli¤inde kendilerini d›flar›da Müslüman gibi gösteren Yahudiler, gizlice kendi dinlerini ya-

flamaya devam ettiler. 

Yahudiler, 17. ve sonraki yüzy›llarda, Osmanl›'n›n devlet yönetiminde de son derece et-

kin konumda oldular. Tefecilik yaparak zenginleflen Yahudiler de, kimi zaman bunu bir poli-

tika arac› olarak kulland›lar. Gazeteci Çetin Altan, Yahudilerin Osmanl›'daki etkilerini flöyle

anlat›r:

Sahte Mesih, Sabetay Sevi
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"Belgeler, anlaflmalar, hepsinin alt›nda Yahudi ad› var. Mesela al Karlofça'y›,

Pasarofça'y›... Zaten Osmanl›'da Yahudi büyük çapta egemen: Saray geliyor ondan

borç para istiyor. Üstelik I. Ahmet'in bir sadrazam›n› Yahudiler idam ettirmifllerdir." (fia-

lom, 6 Ocak 1993)

Galata Bankerleri

Yahudiler Osmanl› devleti içinde sad›k milletlerden biri olarak yaflam›fllar, huzur ve gü-

venlik bulduklar› Osmanl› devletinde, kendi inançlar›na uygun olarak onurlu bir yaflam sür-

müfllerdir. Ancak 19. yüzy›lda tüm Bat› dünyas›n› etkileyen ideoloji ve e¤ilimler, Osmanl› top-

lumu içindeki baz› Yahudileri de etkilemifltir. Bu ak›m ve ideolojilerin biri Siyonizm'dir. Bir di-

¤eri ise, kapitalist sistem ve kapitalist yaflam biçimidir. Galata Bankerleri, bu ikincisinin bir

temsilcisi say›labilir. Yahudiler ve di¤er baz› H›ristiyan az›nl›klardan gelen bu bankerler, Os-

manl›'n›n mali çöküflünde önemli bir rol oynam›fllard›r:

"Yüzy›llard›r Avrupa ticaretinin bütün para ifllemlerini ellerinde toplayan Yahudiler, Osmanl›

devletine yepyeni bir mesle¤in öncülü¤ünü yapmak için gelmifl gibidirler... Sarrafl›¤a soyu-

nan Yahudiler, kendilerine ifl mekan› olarak Galata'y› seçmifllerdir." (Hürriyet, 12 May›s 1988) 

"1860'lardan itibaren Galata'daki Komisyon Han› ve Havyar Han›'nda finans imparatorlukla-

r› kurmufl olan Galata Bankerleri, saraydan bafllay›p, vezir, vükela, memur ve subaydan im-

paratorlu¤un en uzak köflesindeki tah›l ya da meyve üreticisine, oduncusuna kömürcüsüne ve

her türlü esnaf›na kadar uzanan bir a¤ kurmufl bulunuyorlard›. Adeta imparatorlu¤un milli

geliri ve d›flar›dan ald›¤› borçlar›n hat›r› say›l›r yüzdesi borsa oyunlar›, tefecilik murabahac›-

l›k ifllemleri ile bu bankerlerin eline geçer hale gelmiflti." (Prof. Dr. Haydar Kazgan, Galata Ban-

kerleri, sf. 45)

"Spekülatif oyunlara halk da al›flm›flt›. Vekil vükela ellerine geçen paray› sarraflar arac›l›¤› ile

oyunlara kat›larak de¤erlendiriyordu. Bu ifllerden en ziyanl› ç›kan ise ‹slam-Türk halk› oldu."

(Prof. Dr. Haydar Kazgan, Galata Bankerleri, sf. 9)

"Galata Bankerleri devleti iki koldan soyan flapkal› beyler olarak görülüyorlard›." (Vakit, 28

May›s 1881)

Galata Bankerleri, kurduklar› tekel sayesinde, devleti varl›klar›na izin vermeye mecbur

etmifllerdi:   

"Zengin tüccarlar›n ço¤unun Yahudi oluflu dikkatimi çekti. Bunlar›n nüfuzu çok kuvvetli, im-

tiyazlar› Türklerinkinden çok fazla. Kendi kanunlar› ile idare edilen bir cumhuriyet gibidirler.

Yahudiler birlik meydana getirdiklerinden devletin bütün ticaretlerini ellerine alm›fllard›r. Ya-

hudiler kendilerine her zaman ihtiyaç duyulmas›n› sa¤lam›fllar ve bu nedenle saray da onlar›

korumufltur. Bunlar›n tüm hileleri bilindi¤i halde tüm ifller ister istemez onlara yapt›r›l›yordu.

Velhas›l ticaretle ilgili olan ne varsa onlar›n elinden geçiyordu." (Lady Montaqu, Türkiye Mek-

tuplar›, 1001 Temel Eser, sf.84) 

"Osmanl› hükümeti 4 fiubat 1862 sirküleri ile ‹stanbul'daki yabanc› ülke temsilciliklerine, Ga-

lata borsas›n› düzenleyen bir kanun teklifi göndermifltir. (Baron de Testa, `Recueil des traites de

la Porte Ottomane', cilt 4, sf.336) Böylece Galata Borsas›'nda oynanan kirli oyunlara bir son ver-
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mek isteniyordu. Anlafl›ld›¤›na göre, bu sirkülerin yapt›¤› etki dolay›s› ile Ga-

lata Bankerleri, hemen aralar›nda toplan›p teflkilatlanarak yeni düzenlemeye haz›r-

l›kl› olmak istemifllerdi. Fakat hükümet, elinde bir kanun teklifi oldu¤u halde bunu yü-

rürlü¤e tam 10 y›l sonra koyabilecekti. Hükümetin bu düzenleme içinde geç kalmas› ve

meydan› bankerlerin otokrasisine terk etmesi anlaml›d›r. Hükümet tasar›s›n› haz›rlayanlar A.

Abraham, Teodor Baltazzi, Abraham Kamando gibi Yahudi bankerler oldu¤undan, hükümet

tasar›s›n›n yürürlü¤e konmama sebebini de bu ünlü bankerlerin menfaatlerinde aramak gere-

kir." (Galata Bankerleri, Prof. Dr. Haydar Kazgan, sf. 41-42)

"Türkiye adeta memleketin zarar› pahas›na zenginleflmifl birkaç pafla ve elli altm›fl tefeci ve

sarraf›n ç›karlar›n› sa¤lamak için varl›¤›n› sürdürmekte idi." (Galata Bankerleri, Prof. Dr. Hay-

dar Kazgan, sf.7)

Galata Bankerleri ile o dönemde neredeyse herkesin ilgisi vard›. Bu gerçe¤e dikkat çeken

kaynaklardan birinde flöyle denilmektedir:

"Abdülaziz'in annesi Pertevnihal Sultan bile bu iflte birçok paralar bat›rm›flt›. Abdülaziz'in is-

tekleri karfl›s›nda her türlü oyuna baflvuran Sadrazam Mahmut Nedim Pafla kaybettiklerini al-

mak için her türlü oyuna baflvurmufltu. Bu ifle bulaflmayan kimse yoktu. Nam›k Kemal, Ziya

Pafla, Mithat Pafla... Abdülaziz devrinde saray kad›nlar›n›n hepsinin mücevherleri rehinde

idi." (Galata Bankerleri, Prof. Dr. Haydar Kazgan, sf.46)

Mustafa Nuri Pafla, tuval üzerine ya¤l›boya



H
ep tarihten ders ç›karmam›z gerekti¤ini söyleriz. Geçmiflte yaflanm›fl olaylar, bugün-

külere ›fl›k tutacakt›r, do¤ruyu gösterecektir. Bütün bunlar do¤ru yaklafl›mlard›r.

Hele geçmiflteki olaylar›n "iç yüzünü" anlamak, günümüzdekilerin de sahip olabile-

cekleri benzer "iç yüz"leri fark edebilmek aç›s›ndan oldukça önemlidir. Bu yüzden, bugün Or-

tado¤u'nun bafl›n› a¤r›tan sorunlara biraz da tarih perspektifinden bakmak gerekir. Miras›n›

korudu¤umuz Osmanl›'n›n nas›l y›k›ld›¤›n›, daha sonra bölgede nelerin oldu¤unu, Ortado-

¤u'da kimlerin ne tür ifller "tezgahlad›klar›n›" görmek, son derece önemlidir. O zaman bugün

bölgede bir türlü köklü çözümler getirilemeyen sorunlara daha sa¤l›kl› bakabiliriz.

Bu bölümde pek çok soruna ›fl›k tutacak bir konu ele al›nd›: ‹srail'in tarihi. ‹srail'in nas›l

kuruldu¤u, bölgedeki istikrar›n nas›l bozuldu¤u, kurulduktan sonra neler oldu¤u, savafllar,

provokasyonlar ve kukla liderler.

Radikal Siyonizmin Vaat Edilmifl Topraklar› 

Siyonizm, san›ld›¤›n›n aksine 19. yüzy›l›n sonlar›nda gündeme gelmifl bir fikir de¤ildir.

Muharref Tevrat'ta "Dünya Krall›¤›"n›n merkezi haline gelecek bir Yahudi Devleti'nin kurula-

ca¤›ndan bahsedilir. Dolay›s›yla Siyonizmin tarihi Tevrat kadar eskidir. Siyonizmin vazgeçil-

mez hedefi olan bu devletin s›n›rlar› Tevrat'ta flöyle tarif ediliyor.

"Ayak taban›n›z›n bast›¤› her yer sizin olacak. S›n›r›n›z çölden Lübnan'dan ›rmaktan, F›rat

Irma¤›'ndan Garp Denizine kadar olacakt›r. Önünüzde kimse duramayacak, Allah'›n›z Rab

size söyledi¤i gibi dehfletinizi ve korkunuzu ayak basaca¤›n›z bütün diyar üzerine koya-

cakt›r." (Tekvin Bölümü, 12/25) 

Yahudiler kendilerine vadedildi¤ine inand›klar› bu topraklara kavuflmak amac›yla, ilk

resmi ad›m› 29 A¤ustos 1897'de Basel'de I. Siyonist Kongresi'ni düzenleyerek att›lar. Theodor
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Herzl, baflkanl›¤›n› yapt›¤› bu kongrede kuracaklar› Yahudi Devleti'nin s›-

n›rlar›n› flöyle aç›kl›yordu: 

"Kuzey s›n›rlar›m›z Kapadokya'daki (Orta Anadolu) da¤lara kadar dayan›r. Güneyde de

Süveyfl Kanal›'na; slogan›m›z Davud ve Süleyman'›n Filistin'i olacakt›r." (The Complete Diari-

es of Theodor Herzl, Theodor Herzl, cilt 2, sf.711)

Herzl, bütün dünya Yahudilerinin verece¤i destekten emin olarak, kongrede flunlar› da

söylemiflti:

"Basel'de ben Yahudi Devleti'ni kurdum. E¤er bunu yüksek sesle söylersem bütün dünya gü-

ler. Fakat befl sene içinde veya elli sene sonra herkes bunu böyle bilecektir." (The Complete Di-

aries of Theodor Herzl, Theodor Herzl, cilt 2, sf.581)

Gerçekten de ‹srail, Herzl'in söyledi¤i bu sözden 50 sene sonra kuruldu. Herzl'in söyledi-

¤inin bu kadar isabetle gerçekleflmesinin nedeni neydi? ‹leri görüfllülük konusundaki büyük

yetene¤i mi? Yoksa ‹srail kurulana kadar uygulanan Siyonist plan›n ilk bölümünün, büyük bir

örgütlenme sayesinde, her ad›m› hesaplanarak sonuca ulaflt›r›lmas› m›?

Filistin'de kurulan ‹srail Devleti de Siyonistleri tam anlam›yla tatmin etmemifl, daima

Muharref Tevrat'ta vadedilen topraklar›n tamam›n›n ele geçirilmesi hedeflenmifltir. Theodor

Herzl Kutsal Topraklar› aç›klad›ktan 88 y›l sonra, ‹srail ordusunun komutan› Moshe Dayan,

mevcut Yahudi Devleti'nin s›n›rlar›n› yeterli bulmayacak ve flunlar› söyleyecekti:

"E¤er Kitab-› Mukaddes'e sahip ç›k›yorsak, e¤er kendimizi Kitab-› Mukaddes'te yaz›l› olan

halktan say›yorsak, Kitab›n yazd›¤› topraklara da sahip olmam›z gerekir. 'Hakimlerin, patrik-

lerin, Kudüs'ün, Hebron'un, Jeriko'nun ve daha pek çok yerlerin topraklar›..." (Jerusalem Post,

10 A¤ustos 1967)

Siyonist lider Theodor Herzl, 1897'de, 50 y›l içinde ‹srail'in kurulaca¤›n› ifade etmiflti.
Siyonizmin ne kadar büyük bir tehlike oldu¤unu fark eden II. Abdülhamit, Filistin'e karfl›l›k para
teklif eden Siyonistlerin bu isteklerini geri çevirdi.
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‹srail Devleti'nin Filistin topraklar› Siyonizmin ilk hedefiydi. ‹lk Siyo-

nist Kongresi'nin yap›ld›¤› dönemde, bu topraklar Osmanl› Devleti'nin elinde

bulunuyordu. Bu nedenle Yahudi liderlerin ilk ifli, Filistin'i Osmanl›'dan koparmak

üzere çal›flmaya bafllamak oldu. Theodor Herzl bu amaçla birçok defa ‹stanbul'a geldi.

Osmanl› Devleti'nin içinde bulundu¤u ekonomik bunal›mdan faydalanarak Filistin'i sa-

t›n almaya çal›flt›. Böylece Yahudi Devleti yeniden kurulabilecekti.

"Theodor Herzl ‹stanbul'a da gelmifl, Sultan II. Abdülhamit'le görüflmek için çok u¤raflm›flt›r.

Bu adam bütün Osmanl› borçlar› karfl›l›¤›nda Filistin'de bir yer istemifl ve flu cevab› alm›flt›r:

'Bu yerler bana ait de¤il milletime aittir. Bu yerlerin her kar›fl topra¤› için flehit verilmifltir. 93

Harbi'nde Orduy-u Humayun'umun Filistin Alay›'n›n askerleri, bir tanesi dönmemek üzere

flehit olmufllard›r. Ben canl› vücud üzerinde paylaflt›rma yapamam. Filistin'e ancak cesetleri-

miz üzerinden girilebilir. Böyle bir teklif yapan bir adam, bir ad›m daha atmas›n ve memleke-

ti terk etsin'." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.119)

Parayla toprak sat›n alma giriflimleri, Abdülhamit'in kararl› tutumuyla sonuçsuz kal›nca,

Siyonist hareket, Osmanl›'y› y›kmak için yo¤un bir faaliyet bafllatt›. Herzl bu durumu kendi

sözleriyle flöyle aç›kl›yordu: 

MUHARREF TEVRAT: "O günde Rab Abram'la ahdedip dedi: M›s›r Irma¤›'ndan Büyük Irma¤a kadar, bu di-
yar› senin zürriyetine verdim." (Tekvin Bölümü,16/18)

K›rm›z›yla iflaretlendirilmifl olan bölge vaat edilmifl topraklar s›n›rlar›d›r.

Ankara

fiam

AmmanKudüs

Beyrut

Ba¤dat

Tebriz

Kuveyt

F›rat Nehri

Nil Nehri
Kahire
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"Siyonizmin amaçlar›na ulaflabilmesi için Osmanl›'n›n da¤›lmas›n› beklemeli-

yiz." (The Complete Diaries Theodor Herzl, Theodor Herzl, cilt I, sf.374)

Siyonistlerin Jön Türkler ve ‹ttihat Terakki ile ‹liflkileri

Tabii bu son derece "aktif" bir bekleyifl oldu. Siyonistler, ‹srail Devleti'ne izin vermeyen

Abdülhamit'i kesin olarak saf d›fl› b›rakmaya karar vermifllerdi. Planlar›n›n ancak bu flekilde

gerçekleflebilece¤ini düflünüyorlard›. Bunun için de sadece d›flar›dan yap›lacak bir müdahale-

nin yeterli olmayaca¤› da ortadayd›. Dolay›s›yla Abdülhamit karfl›t›, bir iç muhalefet grubuy-

la ifl birli¤i yapmak gerekiyordu. Yahudi liderler bu noktadan hareketle, Jön Türklerle ifl birli-

¤i yapmaya karar verdiler. Siyonist lider Theodor Herzl bu tarihi karar› flöyle dile getiriyor:

"Bir tek plan akl›ma geliyor. Sultan'a karfl› bir kampanya açmal›, bu ifl için de sürgün edilmifl

prensler ve Jön Türklerle temas kurmal›." (Complete Diaries of Theodor Herzl, Theodor Herzl, cilt

I, sf.374) 

Jön Türkler ve daha sonra da ‹ttihat Terakki hareketiyle kurulan s›k› iliflkiler sonucunda

Osmanl› ‹mparatorlu¤u k›sa sürede çökertildi. Bu konu hakk›nda yap›lan önemli yorumlar

vard›:

"Birçok Avrupal› yazar, Jön Türk hareketini ve ‹ttihatç›lar›, Yahudilerin, dönmelerin ve gizli

Yahudilerin elinde oyuncak olan bir Yahudi-mason komplosu olarak nitelemifltir." (Young

Turcs, Freemasons and Jews, Eli Kedourie, sf.89)

1908 Jön Türk ‹htilali öncesinde, Avrupal› Siyonist Yahudiler, Osmanl› vatandafl› olan Ya-

hudilerin Siyonizme hizmet etmeleri için u¤raflm›fllar, bu ifl için üs olarak da çok say›da Yahu-

dinin yaflad›¤› Selanik'i seçmifllerdi. Burada çal›flmalar yapan Siyonistler k›sa zamanda kendi-

lerine birçok Yahudi taraftar buldular. Siyonizm için çal›flan her Yahudi bir kazanç olarak gö-

rülüyordu.

"Fakat en büyük kazanç Jön Türklerin içinde ünlü bir sima ve Osmanl› Parlamentosu'nda Se-

lanik mebusu olan Emanuel Karosso oldu." (Germany, Turkey and Zionism 1897-1918, Isaiah Fri-

edman, sf.143)

Selanik Yahudilerinin görevi olan Jön Türklere Siyonizmi benimsettirme çabalar›, özellikle

Emanuel Karasso, Nissim Mazliyah ve Nissim Russo adl› Yahudiler taraf›ndan yürütülüyordu.

"Karasso, Mazliyah ve Russo'nun görevi, Türk politikac›lar› Siyonizmden çekinmenin gerek-

siz oldu¤una inand›rmak, onlar› davalar›na kazand›rmakt›." (Germany, Turkey and Zionism

1897-1918, Isaiah Friedman) 

"Yahudi Nissim Mazliyah masondu." (Türkiye'de Masonlar ve Masonluk, ‹lhami Soysal, sf.6)

"Yahudi Nissim Mazliyah y›llarca Osmanl› Meclisinde ‹zmir milletvekili olarak faaliyet gös-

termifltir. ‹ttihat ve Terakki üyelerinin Siyonizme kazand›r›lmas›nda önemli görevler üstlen-

mifltir. '‹ttihat ve Terakki gazetesinde yaz›lar› yay›mlanm›flt›r." (Türkler ve Yahudiler, Avram Ga-

lante, sf.91)

Siyonizm sempatizan› olan Yahudiler de, Jön Türklere Abdülhamit karfl›t› mücadelelerin-

de ellerinden gelen deste¤i veriyorlard›. Nissim Russo Jön Türklerle s›k› iliflkiler içerisindeydi.

Halk› 1908 ‹htilali'ne dahil edebilmek için duvarlara ilanlar yap›flt›rm›fl, ihtilal sabah› kahve
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kahve dolaflarak att›¤› nutuklarla halk› isyana kat›lmaya ça¤›rm›flt›. Ayn›

akflam ihtilalcilerin isteklerini padiflaha tebli¤ etmek üzere saraya giden heyetin

de sözcüsüydü. II. Meflrutiyet sonras› kurulan Siyonist cemiyetinin ilk üyelerindendi.

''Bir baflka Yahudi 'ifl birlikçi' Rafael Benuziyar, Selanik'te eczac›yd›. Eczanesi Jön Türklerin

buluflma yeri idi. Bundan baflka ‹dare-i Hamidiye'ce flüphe alt›nda bulunan Jön Türklerin ha-

berleflmesi Benuziyar vas›tas›yla sa¤lan›rd›. Benuziyar 22 Temmuz 1908 senesi akflam›, yani

Meflrutiyetin ilan edilece¤i günün öncesi, Selanik duvarlar›na bildiri yap›flt›ranlardan ve bun-

lar› evlere da¤›tanlardan biri olmufltur. Afler ve Avram Salem kardefller, Fransa'ya kaçarak Jön

Türk hareketine destek vermeye devam etmifllerdir. Leon Gatezno da Fransa'da Jön Türkler

lehine büyük faaliyetler yapm›flt›r. Selanik manifatura tüccarlar›ndan olan Tiamo, Selanik'teki

Jön Türk grubuna büyük hizmetlerde bulunmufl ve servetini Jön Türklerin emrine vermifltir."

(Türkler ve Yahudiler, Avram Galante, sf.94)

‹ttihat ve Terakki'yi finanse edenler de Yahudi sermayedarlar oldu:

"‹ttihat ve Terakki Cemiyeti faaliyetini, Selanik'te mason localar›n›n koruyuculu¤u alt›nda sür-

dürebiliyordu. Bu gizli cemiyet, Abdülhamit rejimini y›kmaya çal›fl›yor, ve gittikçe serpilip

büyüyordu. Hareketin gerçek beyni Yahudiler ve Yahudilikten dönme müslüman Yahudiler-

di. Onlara Selanik ve Dunmeks'in zengin Yahudileri taraf›ndan para yard›m›nda da bulunu-

luyordu." ( The Rise of Nationality in the Balkans, R. W. Sewton-Watson, sf.184-185)

Türk Siyonistleri ve Yahudileri üzerine yapt›¤› araflt›rmalar› ile tan›nan Avram Galante

gerçekte Siyonizm için aktif görevler üstlenen bir kifliydi. Faaliyetlerini daha etkili k›labilmek

için Jön Türklere kat›lm›flt›. Gazetelerde yazd›¤› yaz›larla ‹ttihat Terakki'nin fikirlerini yayma-

ya çal›flt›. Abdülhamit'in kontrolünden uzak kalabilmek için M›s›r'a kaçm›fl, padiflah› devirme

çal›flmalar›n› buradan yürütmüfltür. M›s›r'da, ülkeye girifli yasak olan yönetim karfl›t› yay›nla-

r›n tercümelerini yaparak el alt›ndan di¤er isyanc›lara da¤›tm›flt›r. Levon Daba¤yan, Galan-

te'nin M›s›r'daki faaliyetleri için flunlar› yaz›yor:

"Galante Efendi Kahire'de faaliyet gösteren 'M›s›r Cemiyet-i ‹srailiyesi' ad› alt›nda bir Yahudi

örgütü kurmaya niçin gerek görmüfltü? S›rf Sultan'›n bask›s›ndan Türk Vatan›n› kurtarmak

için mi?... Hiç sanm›yorum. Zira Sultan Abdülhamit Han, e¤er Siyonistlere evet diyecek olsay-

d›, söz konusu örgütün kurul-

mas›na hiç gerek kalmayacak-

t›." (Sultan 2. Abdülhamit ve Er-

meniler, Levon P. Daba¤yan, sf.6,

Son Havadis Gazetesi, 22 Ekim

1981)

I. Jön Türk Kongresi'ne
kat›lanlar.



"Özgürlü¤ü elde etmeyi kendilerine bir borç bilen ve Jön Türklere yard›m eden

kurumlardan biri de M›s›r Cemiyeti ‹srailiyesi idi." (Sultan 2. Abdülhamit ve Ermeni-

ler, Levon P. Daba¤yan, sf.41)

Mason localar› ve Siyonizm taraf›ndan böylesine büyük bir destek gören Jön Türkler

gerçeklefltirdikleri 1908 ‹htilali ile II. Abdülhamit'i tahttan indirdiler. Abdülhamit'in Türk siya-

si hayat›ndan çekilmesi ile Jön Türklerin bir kanad› '‹ttihat ve Terakki Cemiyeti' olarak iktida-

r› devrald›. Bu olayda da Yahudilikte bir çeflit mezhep gibi kabul gören dönmeli¤in ciddi kat-

k›lar› vard›.

"1908 ‹htilali içinde Jön Türk liderleri aras›nda dönme mezhebinin meflhur üyeleri göze çarp›-

yordu." (A History of The Jewish People, James Parkes, sf.102)

"... Jön Türklerin ifl bafl›na gelmesi Siyonistler için yeni bir umut olarak telakki ediliyordu. ‹k-

tidar› tekeline alm›fl bir kiflinin takdirine ba¤lanmaktansa, meflruti bir hükümetle daha iyi an-

laflabileceklerini san›yorlard›." (Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, Prof. Dr. Mim Kemal

Öke, sf.128) 

‹ttihat ve Terakki Partisi'nin iktidara gelmesi, Siyonizm için tam bir f›rsat dönemi oldu.

Yahudi ileri gelenleri, istediklerini daha rahat gerçeklefltirebilmeleri için, ‹ttihatç›lar taraf›ndan

devlet yönetiminin en stratejik noktalar›na atand›lar:

"‹ttihatç› Yahudiler kilit bakanl›klarda, müsteflar ve teknokrat olarak önemli mevkiler iflgal et-

mifllerdi ve siyaset üretme konusunda rolleri muhtemelen bakanlar›nkinden daha fazlayd›.

Emanuel Salem, meclise getirilecek yeni yasalar› haz›rl›yordu; Ba¤dat mebusu Ezekiel Sasoon

daha önce Ziraat Nezareti'nde müsteflar iken Ticaret Nezareti'ne geçmiflti; Nissim Ruso, Mali-

ye Nezareti'ndeki görevini sürdürüyordu. '‹ç kabinenin flefi' Vitali Stroumsa ise Mali Islahat

Yüksek fiuras›'n›n üyesiydi. Samuel Israel, baflkent polisinin Siyasi fiube Müdürü olarak son

derece hassas bir görevdeydi; Enver Pafla 23 Ocak 1913 darbesini yapt›¤› zaman, o da onunla

birlikteydi." (Role Economique des Juifs d'Istanbul, Avram Galante, sf. 52)

Gerek Jön Türk hareketi gerekse ‹ttihat ve Terakki'deki Yahudi ve dönme egemenli¤inin

sa¤lanmas› için kullan›lan en büyük güç, bu Parti'deki Selanik localar›na kay›tl› masonlar oldu.

"Evvelce de Selanik'te kurulmufl olan Macedonia Risorta at Veritas localar› ‹ttihat ve Terakki Ce-

miyeti'nin geliflmesinde mühim rol oynam›fllard›r. Onlar›n bu rolleri, ‹mparatorlu¤un süratle

çökmesine, elden ç›kmas›na yol açm›flt›r... O zamanlar, bu localara gerekli vas›flara haiz görü-

len kimseler kabul edilir ve 'Mahfil Loca' da iyice tecrübe edildikten sonra ‹ttihat ve Terakki

Cemiyeti'ne tavsiye edilirdi." (Dünyada ve Türkiye'de Masonluk, Hasan Cem, sf. 87)

"Selanik'te ‹ttihat ve Terakki ad›nda büyük bir ihtilal teflkilat› kurulal› çok olmufltu. fiehirde

pek çok Yahudi vard›. Bunlar›n ço¤u ‹talyan tebaas› ve ‹talyan mason localar›na mensuptu.

‹talyan tebaas› olarak himaye görüyor, kapitülasyon anlaflmas›na göre Sultan'›n emriyle tev-

kif edilemiyorlard›. Evleri polis taraf›ndan aranamaz, sadece kendi konsoloslar› taraf›ndan

muhakeme edilirlerdi.

Bu korumadan yararlanarak, mason localar›n›n usulüne uygun bir flekilde ‹ttihat ve Terakki'yi

kurmufllard›. Yahudilerin evlerinde toplant›lar yap›p planlar›n› haz›rl›yorlard›. Bu sayede pa-
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diflah›n sürgün etti¤i veya siyasi mülteci olarak baflka memleketlere s›¤›nm›fl

mühim flahsiyetlerle temas imkan› da elde edebilmifllerdi." (Bozkurt, E. Armsrong,

sf.25 )

‹ttihat Terakki iktidar› içinde çeflitli kademelerde görev alan Siyonizm sempatizan›

Yahudiler, ihtilalin üzerinden daha üç ay geçmiflken Filistin konusundaki isteklerini devlet

gündemine getirmekten çekinmediler.

Rusya'dan gelen Siyonist lider Vladimir Jabotinsky, Jön Türklerin liderlerinden Ahmet R›-

za ve D›fl ‹flleri Bakan› Tevfik Pafla ile görüflmelerde bulundu. II. Abdülhamit zaman›nda Filis-

tin'de Yahudiler için konulan göç yasa¤›n›n kald›r›lmas›n› istedi. 

"Hayim Nahum (1872-1960) da, yeni rejime kendi lehlerine fevkalade bir nazarla bak›yor, ya-

sak kararlar›n›n kald›r›lmas› için Jön Türkleri s›k›flt›rmaya bafll›yordu. 

Nahum, öteden beri Jön Türklerle iliflkisi olan birisiydi. Bu iliflkiler, Paris'te bafllam›fl, giderek

artm›fl ve Jön Türkler ihtilal yap›nca onu ‹stanbul'a ça¤›rarak Türkiye Yahudilerinin Baflha-

haml›¤›'na getirmifllerdi. Siyonistlerin yörüngesine giren H. Nahum, Siyonist Teflkilat› ile Jön

Türkler aras›nda arabuluculuk görevi yap›yordu." (The Young Turks and Zionism: Some Com-

ments, M. Jacop Landau, sf. 203)

Siyonistler Filistin'e konan göç yasa¤›n› kald›rmak için ‹ttihatç›lar›n ileri gelenlerini kul-

land›lar.

"Bu amaçla, Ruso, Masliyah, Ahmet R›za, Enver, Talat ve Naz›m Beyler'le görüfltüler. ‹ttihat ve

Terakki'nin a¤›r toplar› olan bu kifliler, Filistin'e Musevi göçünün yararl› olaca¤› kan›s›ndayd›-

lar." (Türkiye ve Siyonizm, Süleyman Kocabafl, sf.192-193)

Hahambafl›, Meclis Baflkanl›¤›na seçilen Ahmet R›za Bey'i tebrik için gitti¤i ziyarette göç

ve toprak sat›n alma konusunu açt›. Meclis Baflkan› teklifi kabul etti: 

Abdülha-
mit'in devril-
mesi için ça-
ba gösteren
‹ttihat ve Te-
rakki üyeleri-
nin en önem-
li destekçile-
rinden birisi
de Siyonist-
lerdi.



"...Ahmet R›za, Musevilerin kendilerine yard›m ettikleri takdirde Osmanl› ül-

kesine hiçbir k›s›tlama olmaks›z›n yerleflebileceklerini temin ediyordu." (Türkiye ve

Siyonizm, Süleyman Kocabafl, sf.193)

Hahambafl›, Sadrazam'a da ayn› flekilde bir nezaket ziyaretinde bulundu. Sadrazam

Hüseyin Hilmi Pafla da, yerleflim merkezi kurmak isteyen Yahudi göçmenlerine karfl› ç›k›lma-

yaca¤›n› söyledi.

"Sadrazam, Filistin'deki Museviler için konulan yasaklar› kald›rmaktan çekinmedi. Önce, Fi-

listin'e giriflte Musevilere verilen 'K›rm›z› Tezkere' usulünü kald›rd›. Daha sonra da Siyonist-

lerin toprak sat›n almalar› serbest b›rak›ld›." (Türkiye ve Siyonizm, Süleyman Kocabafl, sf.193-194)

‹ttihat ve Terakki liderlerinin Siyonistlerin bu tekliflerini kabul etmesindeki as›l neden, Yahu-

dilerin bu Parti üzerindeki kuvvetli nüfuzuydu. (The Arap Awakening, George Antonius, London,

1938)

Yahudiler bu kararlar›n al›nmas› için kendilerini Osmanl›'n›n yeniden güçlenmesi için iyi

niyetle hareket eden kifliler gibi göstermifllerdi. Göçle gelen zengin Yahudiler sözde mal varl›k-

lar›n› yeni devletleri için kullanacaklar, böylece bütün az›nl›klar›n Osmanl› ruhu alt›nda bar›fl

içinde yaflayabileceklerini ispatlayacaklard›. Ancak, bu Filistin'i Osmanl›'dan kopararak tama-

men ba¤›ms›z bir devlet kurmay› hedefleyen komplonun bir ad›m›ndan baflka bir fley de¤ildi.

"Osmanl› senatosundaki Siyonistlerden Behor Efendi de, yeni rejim ortam›ndan yararlanma

konusunda ihtiyatl› hareket ediyordu. Bir di¤er senato üyesi Vitali Faradji, özel imtiyazlar

üzerinde duruyor, Türklerin düflmanl›¤›n› üzerine çekmemek için otonomiden hiçbir zaman

aç›kça bahsetmiyordu." (Germany, Turkey

and Zionism 1897-1918, Isaiah Friedman,

sf.141)

Bu konuda aktif rol oynayan di¤er iki

Siyonist de Dr. Victor Jacopson ve Emanuel

Karosso idi. Karosso Filistin'e göçü ve bu

göçmenleri yerlefltirerek otonomiyi getire-

cek nüfus oran›n› sa¤lama amac›yla 'Os-

manl› Göçmen Kumpanyas›' adl› bir teflkilat

kurdu. 

"Osmanl› tabiriyle genelleme yap›lmak-

tan amaç, Yahudiler üzerindeki flüphele-

ri da¤›tmakt›. Karasso'nun bu giriflimi,

politik otonomi hedefine do¤ru ilk ad›m-

d›." (Germany, Turkey and Zionism 1897-

1918, Isaiah Friedman, sf.144) 
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Araplar›n Türklere karfl› öfke duymalar› bölgeye gön-
derilen ajan provokatörler taraf›ndan sa¤land›. Arap

dilini ve geleneklerini çok iyi bilen ünlü ‹ngiliz casusu
Albay T. E. Lawrence bölgede genifl kapsaml› faali-

yetlerde bulundu.



Dr. Jacopson da Osmanl› ‹mparatorlu¤u'ndaki Siyonist faaliyetlere fi-

nansman sa¤layabilmek için 'Anglo-Levantine Bank'› kurmufltu. Bu arada Le Je-
une Turc adl› bir gazete ç›karmay› da ihmal etmemiflti.

"Bu gazete, ‹mparatorluk dahilinde bütün az›nl›klara muhtariyet verilmesi fikrini sistemli

bir flekilde savunuyordu. Bu savunma, Siyonistlerin taktik hedeflerine uygundu. Muhtariyet

verilirse, bunu ba¤›ms›zl›k takip edecekti." (Türkiye ve Siyonizm, Süleyman Kocabafl, sf.195)

Tüm bunlar Siyonistlerin Osmanl›'ya destek olmak için göç ettiklerine dair sözlerinin ne

kadar samimiyetsiz oldu¤unu gösteriyordu. Üstelik Siyonistlerin Osmanl›'ya vermeyi vaat et-

tikleri ekonomik yard›mdan da en ufak bir iz bile yoktu.

"Yahudiler, Osmanl› uyru¤una geçmek için hiçbir çaba göstermemifller ve yabanc› uyru¤unda

kalmay› ye¤lemifllerdir. ‹kinci olarak da ‹ttihatç›lar›n büyük bir sab›rs›zl›kla bekledikleri mad-

di yard›m› temin etmek konusunda hiçbir giriflimleri olmam›flt›. Musevi göçmenlere uygula-

nan yasaklar› kald›rmakla Hükümet hiçbir yararl› sonuç elde edememifl, tam tersine Araplar›

daha da k›zd›rm›flt›r." (Türkiye ve Siyonizm, Süleyman Kocabafl, 195-196)

Yahudilere Filistin'de toprak verilmesine ve onlara tan›nan göç karar›na Araplar›n tepki-

si ise büyük oldu. ‹slam topraklar›na Siyonistlerin ak›n etmesi elbette olumlu bir geliflme de-

¤ildi. ‹flte bu dönemde Osmanl› topraklar›n›n üzerinde yeni bir oyun sergilenmeye baflland›.

Siyonist liderler, Osmanl› ‹mparatorlu¤unu ayakta tutan ve bölgede istikrar› koruyan tek et-

men olan ‹slam birli¤i düflüncesini y›kmak amac› ile Arap ulusçulu¤unu gündeme getirdiler.

Siyonistlerin Osmanl› Topraklar›nda Düzenledi¤i

Provokasyon: Arap Ulusçulu¤u

Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Filistin sorununun öncesine kadar kendi s›n›rlar› içinde müslü-

man halk›n birli¤ini sa¤lam›fl bir devlet yap›s› sergiliyordu. Türk, Arap, Kürt gibi de¤iflik kö-

kenlere mensup insanlar, aralar›nda bir sorun ç›kmadan as›rlar boyu ‹mparatorluk çat›s› alt›n-

da yaflam›fllard›. 

Siyonistlerin Filistin'e göz koymalar›n›n ard›ndan sistemli bir flekilde ayr›l›kç›l›k hareket-

lerinin k›flk›rt›ld›¤› bir dönem bafllad›. Bu politikan›n mimar kadrosu, mason ve Siyonistlerden

olufluyordu. Siyonist yazar ve siyasetçilerin sürekli olarak ›rkç›l›k duygular›n› körüklemesiyle

Araplar haklar›n›n yeterince korunmad›¤›na inand›r›larak, Osmanl›'ya karfl› ayaklanmalar›

sa¤land›. Yakup Dav ve benzeri Siyonist oryantalist düflünürler, ›rkç› Arap milliyetçili¤inin ‹s-

lam'a ters düflmedi¤i gibi mesnetsiz iddialar ortaya atarak, fikirlerini ispatlamaya çal›flt›lar. 

Siyonistlerin, ›rkç›l›¤› ve ›rkç›lar› desteklemesinin alt›nda yatan as›l nedenin, Araplar› ve

Türkleri birbirlerine karfl› k›flk›rtarak Filistin'deki Osmanl› engelini ortadan kald›rmak oldu¤u

gayet aç›kt›.

Frans›z ve ‹ngilizlerin I. Dünya Savafl› s›ras›nda, Araplar› Osmanl›lara karfl› k›flk›rtarak

savaflt›rmas›yla, Siyonistler bir aflama daha ilerlemifl oldular. Basit vaatlerle sat›n al›nan baz›

Arap liderlerin halklar› ise mandater güçlerin uydusu olmaktan kurtulamad›lar.

163

Adnan Oktar (Harun Yahya)



164

KABALA

VE 

MASONLUK

Dönemin Süper Gücünden Siyonizme Destek:

Balfour Deklarasyonu

Dünya Siyonist Örgütü'nün lideri olan Chaim Weizmann, ‹ngiltere daha Filistin'e

yerleflmeden önce flu önemli aç›klamay› yapm›flt›: 

"Rahatça söyleyebiliriz ki, e¤er Filistin ‹ngiltere'nin nüfuz alan›na girer de, ‹ngiltere de orada

kendisine ba¤l› bir Yahudi toplumunun oluflmas›na olanak sa¤larsa, yirmi ya da otuz y›l için-

de oraya bir milyon belki daha fazla Yahudi toplar›z." (Trial and Error: The Autobiography of Cha-

im Weizmann, Chaim Weizmann, sf.49) 

‹ngilizler, Araplar› bir devlet alt›nda toplayacaklar›na inand›rarak, Osmanl›'ya karfl› ayak-

lanmaya ikna ettikleri dönemde, ayn› bölgede Yahudilere bir yurt vermeyi vadeden Balfour

Deklarasyonu'nu yay›nlad›lar. 

Balfour Deklarasyonu'nun haz›rlanmas›nda baflrolü oynayan Siyonist lider Chaim Weiz-

mann, ‹ngiltere Deniz Kuvvetleri Bakan› Winston Churchill, D›fl ‹flleri Bakan› Arthur Balfour

ve Baflbakan David Lloyd George gibi politikac›lar›n yak›n dostuydu.

Weizmann ve di¤er Siyonist liderler, Filistin'de Yahudiler için bir bölge ayr›lmas› yerine,

bütün Filistin'in Yahudi Devleti olmas› için ‹ngiltere Hükümeti'ne bir uyar› mektubu gönder-

diler. ‹ngiliz kabinesinde yo¤un tart›flmalara neden olan bu muht›radan sonra ortak bir kara-

ra var›ld›. ‹ngiliz D›fl ‹flleri Bakan› Balfour, 2 Kas›m 1917'de ‹ngiltere Siyonist Dernekleri Bafl-

kan› Lord Rothschild'e, daha sonra Balfour Deklarasyonu ad›n› alacak bir mektup yazd›: 

"Majestelerinin hükümeti, Filistin'de Yahudi halk› için bir milli yurt oluflturulmas›n› uygun

karfl›lamaktad›r ve bunun gerçekleflmesi için her türlü çabay› harcayacakt›r." (Documents and

Readings in the History of Europe Since 1918, Walter C. Langsam, sf.377)

Bu kararla, Araplar›n ‹ngilizlere olan ba¤l›l›¤›n›n sars›lma ihtimali belirdi. Fakat, izlenen

yeni bir politikayla bu sorun halledildi. ‹ngiltere ve müttefikleri, Araplar› büyük bir devlet al-

t›nda birlefltireceklerine inand›rd›lar. Öte yandan, 1919'da yap›lan resmi bildirimde, Filistin'e

göçü destekledikleri de belirtilerek flöyle dendi:

Siyonist lider Chaim Weizmann ve ‹ngiltere Baflbakan› Lloyd
George, Yahudi Devleti'nin kurulabilmesi için s›k s›k biraraya
geliyorlard› (Altta) Yahudi halk› için bir yurt haz›rlamay› vaat
eden, ‹ngiliz D›fl ‹flleri Bakan› Balfour (Solda) .
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"Siyonizm hareketinin liderleri, Siyonizmin baflar›s›n›, Araplarla dostluk ve ifl birli¤i yaparak

sa¤lamaya kararl›d›rlar ve böyle bir teklif de kenara at›lacak bir teklif de¤ildir." (The Arab-Is-

raeli Conflict, John Morton Moore, cilt 3, sf.34)

Bu vaat ile ikna edilen Arap liderleri ile Siyonistler aras›nda bir ifl birli¤i kuruldu.

"‹ngiltere'nin arzu etti¤i Arap-Yahudi ifl birli¤i, Hicaz Arap Devleti ad›na Emir Faysal ile Dün-

ya Siyonist Örgütü lideri Chaim Weizmann aras›nda, 30 Ocak 1919'da Londra'da imzalanan

bir anlaflma ile gerçekleflti." (The Arab-Israeli Conflict, John Morton Moore, cilt 3, sf.34)

Bu anlaflmada, Arap Devleti ile Filistin aras›ndaki s›n›r›n tespit edilece¤i söylenerek, Fi-

listin'in tamamen Yahudi topra¤› oldu¤u belirtilmifl ve Filistin ad›na muhatap olarak da Cha-

im Weizmann kabul edilmiflti. ‹ngilizlerle ifl birli¤i içinde olan Emir Faysal, Siyonistlerle de çok

yak›n iliflkiler kurmufltu. Emir Faysal bu yak›nl›¤›n› ABD'nin Paris Konferans›'ndaki temsilci-

si ve Dünya Siyonist Örgütü'nün önde gelen üyelerinden Felix Frankfurter'e 3 Mart 1919'da

yazd›¤› mektupta flöyle dile getiriyordu:

Siyonistlere verdi¤i büyük destek ile tan›nan Lord Balfour, ‹srail'de ilk kurulan üniversitelerden biri
olan Hebrew Üniversitesi'nin aç›l›fl›na da kat›lm›flt›. 
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"...Yahudi hareketi milli bir hare-

kettir ve emperyalist de¤ildir. Bizim

hareketimiz de millidir ve emperyalist

de¤ildir. Suriye'de her ikimize de yer var-

d›r. ‹ki hareketten hiçbiri, di¤eri olmadan

gerçek bir baflar›ya ulaflamaz." (The Arab-Is-

raeli Conflict, John Morton Moore, sf.43)

Bu dostlu¤un aldatmacadan baflka bir fley

olmad›¤›, hemen bir y›l sonra bafllayan ve gü-

nümüze kadar süren, boyutlar› katliamlara ka-

dar varan çat›flmalarla ortaya ç›kt›. ‹ngiltere,

Filistin'e teflvik etti¤i Yahudi göçüyle bu bölge-

yi vaat etmifl oldu¤u büyük Arap devletlerin-

den ay›rm›fl oluyordu. ‹leri aflamada ise arala-

r›nda hiçbir dil, din ve ›rk fark› olmayan Arap-

lar›, parçalad›¤› Ortado¤u'da yapay s›n›rlar

aras›nda da¤›tt›. Bu flekilde Siyonist ç›karlar›n›

koruyan ‹ngiltere, Arap ba¤›ms›zl›¤›n› engelle-

di¤i gibi, Müslümanlar›n yaflad›¤› Filistin top-

raklar›n› da ‹srail yay›lmac›l›¤›na haz›r hale ge-

tirmifl oldu.

Siyonizmin Filistin'deki ‹lk 

Ad›m›: ‹ngiliz Mandas›

‹ngiltere ve ABD, Osmanl› Devleti'nin

çökmeye bafllad›¤› y›llarda ‹srail Devleti'nin

kurulmas› yolundaki çal›flmalar›n› h›zland›rd›-

lar. Yahudilerin Filistin'e yerleflmeleri iflini ‹n-

giltere üstlendi:

"Filistin'i elinde bulunduran ‹ngiltere, çeflitli

siyasal düflüncelerle ba¤›ms›z bir Yahudi

Devleti'nin kurulmas›n› üstüne ald›." (Mey-

dan Larousse, cilt 4, sf.670)

Filistin'e yerleflen ‹ngiltere'nin ilk ifli, bu-

raya yap›lan Yahudi göçünün devam›n› sa¤la-

mak oldu.

Siyonistlerin düzenledikleri provokasyonlar sonunda
ortaya ç›kan ayr›l›kç› fikirler, uzun y›llar Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u'nun elinde bulunan kutsal flehir Ku-
düs'ün elden ç›kmas›na sebep oldu.
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"Filistin'deki ‹ngiliz yönetimi, 1920 ile 1936 aras›nda Filistin'e 290 bin Yahudi-

nin göçüne resmen müsaade etmifltir." (Survey International Affairs 1936, sf.706)

I. Dünya Savafl›'n›n sonucunda 60-80 bin kadar olan Yahudi nüfusu, 1929'da

170.000'e ç›km›flt› ki, bu, toplam nüfusun %17'si demekti. Halbuki 1923'te Yahudiler tüm

nüfusun %11'ini oluflturuyorlard›. Daha sonralar› da ‹ngiliz yönetiminin sa¤lad›¤› kolayl›klar-

la, göç h›zlanarak devam etti.

"1936'da Yahudi nüfusunun miktar› 400 bine ç›karak nüfusun %31'ini oluflturacakt›r." (Palesti-

ne and the Arap-Israeli Conflict, cilt 1, Michael J. Cohen, sf. 289)

Filistin'de, ‹ngiliz mandas›
döneminde buraya yap›lan
Yahudi göçü için kolayl›klar
sa¤lanm›fl ve Yahudi yerle-
flim bölgelerinde büyüme
gözlenmifltir.
Filistin'de bir Yahudi Devleti
oluflturmak için haz›rlanan
‹ngiliz mandas›, ayn› zaman-
da Siyonist terör örgütü Ha-
ganah militanlar›n› da e¤iti-
yordu.
Yandaki haritalarda 1946 ve
1947 y›llar›nda Filistin için ön
görülen paylafl›m alanlar›
görülmektedir. 
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Morrison-Grady
Plan› 
Nisan 1946

Yahudi Plan›
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‹ngiltere'nin deste¤i bu kadarla da kalmam›fl, manda yönetimi s›ras›n-

da kurulan Siyonist terör örgütlerindeki militanlar›n e¤itimini de üstlenmiflti.

"Haganah'a karfl› ‹ngiliz manda yönetimi daima büyük hoflgörü göstermifltir. Hatta Filis-

tin'deki ‹ngiliz subaylar›, Haganah askerlerinin e¤itiminde görev alm›fllard›r. Bu subaylar›n

en ünlüsü ise, ateflli bir Siyonist olan Yüzbafl› Orde Wingate'dir." (The Course of Modern Jewish

History, Howard Sachar, sf.389)

‹ngiliz ordusunun, Siyonistlerin silahl› e¤itimine esas a¤›rl›k verdi¤i dönem II. Dünya Sa-

vafl› y›llar› oldu. ‹ngilizler, bölgenin hiçbir d›fl tehlikeye maruz kalmad›¤› bir dönemde, savafl›

bahane ederek Siyonist militanlar› orduya ald› ve bunlar için özel gruplar kurarak e¤itim verdi.

"‹ngiliz ordusunda da¤›n›k bir flekilde hizmet eden 30 bin kadar Filistin Yahudisinin ayr› bir

tugay haline getirilmesi, 1944 Eylülü'nde olmufltur." (Keesing's Contemporaray Archives, 1943-

1946, sf. 6750) 

Böylece Siyonistler, savafl tecrübesi kazanm›fl ve kurulacak ‹srail Devleti için kaç›n›lmaz

gözüken Arap-‹srail Savafl›'na haz›rlanm›flt›.

Manda yönetimi, e¤itti¤i Siyonist militanlar›n silah temin etmesi için de çeflitli kolayl›klar

sa¤lam›flt›. 

"Yahudiler Amerika'dan makineli tüfek ve havan topu gibi silahlar›n üretimi için ald›klar› torna

ve makine parçalar›n› sand›klara yerlefltirip ‹ngiliz gümrüklerine getirdiler. Sand›klar ‹ngiliz

gümrü¤ünden güçlük çekmeksizin geçti." (O Jerusalem, Dominique La pierre-Larry Collins, sf. 96)

Ancak Siyonist terör örgütleri sonunda ‹ngiltere'yi de vurdu. 1940'lar›n ikinci yar›s›ndan iti-

baren Siyonist teröristler ‹ngiliz hedeflerine sald›rmaya bafllad›lar. ‹ngiltere bu karmaflay› da-

ha fazla üstlenemedi ve Filistin'den çekildi. 

Üç Büyükler ‹srail ‹çin Birarada

"Bu silah ve cephane h›rs›zl›¤›nda ‹ngiliz askerleri de Siyonistlere yard›mc› olmufllard›r." (The

Middle East in the War, George Kirk, sf.229)

II. Dünya Savafl› sonunda (4-11 fiubat 1945) üç galip ülkenin liderleri Yalta'da biraraya gel-

diler. Toplant›n›n gündem maddelerinden birisi de ‹srail'in kurulmas›yd›. 

"K›r›m'daki küçük Yalta flehrinde, üç büyükler savafl sonras›n›n dünya haritas›n› çizdiler. Bu-

rada Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Joseph Stalin aras›nda geçen ve konusu da Filis-

tin'den baflka hiçbir fley olmayan özel bir konuflman›n ayr›nt›lar› anlat›l›yordu. Konuflma s›ra-

s›nda Stalin, çok sinirli bir havayla Churchill'e dönerek, Filistin Araplar›yla Yahudi sorununun

tek çözüm yolu oldu¤unu söyler: Stalin'in öngördü¤ü çözüm yolu bir Yahudi Devleti'nin ku-

rulmas›yd›." (O Jerusalem, Dominique Lapierre-Larry Collins, sf.68-69)

Yahudi lobileri ve localar sayesinde dünyan›n bütün önemli güçlerini ‹srail Devleti'nin

kurulmas› için kullanan Siyonistler, gerçekten de ‹srail'i Herzl'in I. Siyonist Kongre'de söyledi-

¤i gibi 50 y›l içinde kurdular. Say›s›z entrikan›n sonucunda kurulan bu devlet, Ortado¤u'ya be-

raberinde yeni entrikalar, kan ve ölüm getirdi...
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‹srail Devleti ‹çin Amerikan Deste¤i 

Arap topraklar› üzerinde bir Yahudi Devleti kurabilmek için, Filistin'deki Siyonist terör

örgütü Haganah'›n Baflkan› Yigael Yadin önderli¤indeki Siyonistler bir plan yapt›lar. "Dalet" ya

da "D Plan›" diye bilinen bu plan, ‹ngiltere'nin Filistin'den çekilmesi s›ras›nda do¤acak otorite

bofllu¤undan, bir terör hareketi ile faydalanmay› amaçl›yordu.

"Haganah'›n stratejisi bu plana göre düzenlenmiflti. ‹ngiliz birliklerinin ayr›lmas›ndan sonra,

k›sa sürecek bir boflluk döneminin olaca¤› hesaba kat›l›yor, bu dönemde tüm Siyonist grupla-

r›n düzenli bir harekete kadar silahlanmas› isteniyordu. Ama bu ilk hedefin gerçekleflmesi,

Haganah'›n ABD'den o zamana kadar gerekli insan ve araç-gereci yollamas›yla mümkündü."

(O Jerusalem, Dominique Lapierre-Larry Collins, sf. 87)

Bu noktada Siyonistlerin kuracaklar› devlete hem maddi, hem de siyasi destek sa¤laya-

cak büyük bir güce ihtiyaçlar› vard›.

"3 milyondan fazla Yahudinin yaflad›¤› Amerika, Dünya Siyonist Teflkilat›'n›n en güçlü mer-

kezlerinden biriydi" (Foreign Relations of the United States, 1939, cilt 1-5, sf.694)

Dünya üzerindeki en etkili güç olan ABD, Siyonist hedefler için en uygun ülkeydi. ‹hti-

‹ngiliz, Sovyet ve Amerikan liderlerinin Yalta Konferans›'nda konufltuklar› konular›n belki en
önemlisi bir Yahudi Devleti'nin kurulmas› idi. Toplant›ya kat›lanlardan Roosevelt ve Churchil
masondu. (Mimar Sinan Dergisi, say› 61, sf.86)
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yaç duyduklar› finansman› karfl›lamak üzere Yahudiler, ABD yönetiminde

etkili olan baz› isimleri kendi saflar›na çekerek, kaynak olarak ABD'yi kullanma-

y› baflard›lar. Daha sonra ‹srail Baflbakanl›¤› yapacak olan Golda Meir gerekli finans-

man› sa¤lamakla görevlendirildi.

"Golda Meir Chicago'ya geldi¤inde, sa¤layaca¤› 25-30 milyon do-

larla Filistinli Yahudileri a¤›r silahlarla donatmay› umuyordu. Ro-

osevelt'in Maliye Bakan› Henry Morgenthau ve bir grup ifl adam›

Golda Meir'la flehirden flehire dolaflmaya koyuldu. Bu turda topla-

nan 50 milyon dolar, Yahudi ajans› muhasebecisi Elizer Kaplan'›n

sa¤lamay› umdu¤unun on kat›yd›. Bu miktar Ortado¤u'nun en bü-

yük petrol üreticisi Suudi Arabistan'›n, 1947 y›l›nda bu yoldan sa¤-

lad›¤› toplam paray› da afl›yordu." (O Jerusalem, Dominique Lapierre-

Larry Collins, sf. 202-203 )

Amerika Birleflik Devletleri'nin Maliye Bakan› Yahudi as›ll›

Morgenthau'un para toplama iflini organize etmesiyle, ABD yönetimi

içindeki baz› kesimler de giderek Yahudi davas›n›n en büyük yar-

d›mc›s› durumuna geldiler.

"Morgentheau, Amerikan Hazinesi'nin bafl›nda iken B'nai Brith ve Yahudi Refah Dairesi gibi Ya-

hudi organizasyonlar›nda çal›flt›. 1947-50 aras› Birleflmifl Yahudi Müracaat› Genel Baflkanl›¤›,

1950-53'te de Fahri Baflkanl›¤›n› yapt›. Daha önce örne¤i görülmemifl büyük ba¤›fllar›n yeni ku-

rulan ‹srail Devleti'ne yard›m için kullan›lmas›n› sa¤lad›." (Encylopedia Judaica, cilt 2, sf.321)

"Siyonist" sanayici Rudolph Sonenborn taraf›ndan yönetilen "Materials for Palestine" (Fi-

listin için Maddi Yard›m) isimli kurulufl, ‹srail için ayr›lan paralar› topluyordu. Bu paralarla

ABD ve Avrupa'da sat›n al›nan silah ve askeri mühimmat gemilere yüklenerek Filistin'e, Siyo-

nist terör örgütleri Haganah ve Irgun militanlar›n›n kullanmas› için gönderildi.

Siyonistlerin ABD'den sa¤lad›klar› askeri yard›mlar›n ço¤u karfl›l›ks›z olmas›na ra¤men, ‹s-

rail'in borçlanarak ald›¤› yard›m da küçük say›lmazd›. Böylesi-

ne büyük bir borca karfl›l›k ‹srail'in yeni yard›mlara ihtiyac› ol-

mas›, zay›f durumdaki Yahudi Devleti'nin gelece¤ini tehlikeye

sokuyordu. ‹flte bu s›rada Amerikal› General George Marshall,

Amerika'n›n müttefiki olan Avrupa devletleri için yard›m›

amaçlayan bir plan haz›rlad›. Marshall Plan›, 2 Nisan 1948'de

Baflkan Truman taraf›ndan imzalanan bir kanunla kabul edildi.

Bu plan 1 Nisan 1948'den, 30 Haziran 1952'ye kadar olan dört

y›l için öngörülmüfltü. Avrupa'y› hedef alan  Marshall yard›m›,

ayn› zamanda ‹srail'in borçlar›n›n silinmesi ve bundan sonraki

ihtiyaçlar›n›n karfl›lanabilmesini de öngörüyordu.

‹srail'in kurulmas› ve devletler aras› hukuka göre tan›n-

mas› için son bir ad›m›n daha at›lmas› gerekiyordu. Bunu da,

Birleflmifl Milletler bünyesinde özel bir Filistin Komitesi ku-

rulmas› talebiyle ‹ngiltere bafllatt›. ‹ngiltere'nin iste¤iyle Birlefl-

Elizer Kaplan, terör ör-
gütü Haganah'a Avrupa
ve Amerika'dan gelen
yard›mlar› yönlendirmek-
le görevliydi.

Terör örgütü Haganah'›n Baflka-
n› Yigael Yadin.



171

mifl Milletler Genel Kurulu, 28 Nisan'da topland› ve 19 May›s'ta da, "Birleflmifl Milletler Filis-

tin Özel Komitesi" (UNSCOP)'nin kurulmas›na, bu komitenin 11 üyeden oluflmas›na ve komi-

tenin raporunu en geç 1 Eylül'de vermesine karar verildi. Komite'ye, Avustralya, Kanada, Çe-

koslavakya, Guatemala, Peru, ‹sveç, Uruguay, Hindistan ve ‹ran seçildi. Komite'nin öngördü-

¤ü rapor, Siyonistlerin planlar› do¤rultusunda, Filistin'in bölünmesini ve bir Yahudi Devle-

ti'nin kurulmas›n› içeriyordu. Raporun çizdi¤i s›n›rlara göre, Arap Devleti'nin yüz ölçümü 4476

milkare olup Filistin topraklar›n›n %42.88'ini, Yahudi Devleti'nin yüzölçümü ise 5893 milkare olup

Filistin topraklar›n›n %56.47'sini olufl-

turuyordu. 

Di¤er yandan Harry Solomon

Truman, ABD Baflkan› olarak bütün

yetkilerini Filistin'de bir Yahudi

Devleti'nin kurulmas› için kullan-

maktan çekinmiyordu. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)

‹srail'e silah almas› için mali yard›m
yapan ABD Maliye Bakan› Henry
Morgenthau, ilk ‹srail Devlet Baflkan›
Chaim Weizmann ile birlikte.

Birleflmifl Milletler'in haz›rlad›¤› taksim plan›nda
Yahudilere ayr›lan bölgeler, nüfuslar›yla k›yaslan-
mayacak derecede büyüktü.

Tel-Aviv

‹srail

Tulkarim

Ramallah

Betlehem

Filistin topraklar›
‹srail topraklar›

Gazze

Negev

Yafa

Hayfa
SUR‹YE
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Yeni Yahudi Devleti'ne karfl›l›ks›z ekono-
mik destek sa¤layacak plan›n sahibi ge-
neral Marshall, dönemin Yahudi ABD Bafl-
kan› Truman ile.
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"Siyonistler, 1948'in Mart Ay›'nda Chaim Weizmann'la Truman aras›nda gizli

bir görüflme ayarlad›lar. Weizmann bu görüflmeden sonra Truman'›n deste¤ini ka-

zand›. Ayn› y›l May›s ay›nda Weizmann Beyaz Saray'a bir mektup yazarak Filistin'de ba-

¤›ms›z bir Yahudi Devleti kurmalar› durumunda ABD'nin tan›y›p tan›mayaca¤›n› sordu ve

Truman onu destekleyece¤ini belirtti." (The Lobby, Edward Tiwnan, sf.27)

‹ngiltere'nin bölgeyi terk etmesiyle Amerikan yönetimi, Araplar›n Filistin'i iflgal etmesi

ve Yahudi Devleti'nin tehlikeye düflmesi olas›l›¤›na karfl›n tedbirler alma ihtiyac› duydu. Böy-

le bir durumda tek yol ABD'nin en k›sa zamanda Filistin'e müdahalede bulunmas›yd›. Baflkan

Truman, Amerikan Anayasas›nda kongreye dahi baflvurmadan asker gönderme yollar›n› ince-

lemek için, hukuk iflleri dan›flman› Ernest Gross'u gizlice görevlendirdi. Ancak, Filistin Yahu-

dilerine yap›lan uluslararas› yard›m o kadar büyük oldu ki, ABD'nin müdahalede bulunmas›-

na dahi gerek kalmam›flt›:

"Filistin paylafl›m›n›n gerçeklefltirilmesi için en büyük çabay› gösteren Birleflik Amerika'yd›.

Beyaz Saray, Filistin'in paylafl›lmas›na karfl› ç›kan ya da sadece karars›z kalan ülkeler üzerin-

de her türlü bask›ya baflvurdu. Baflkan Truman, BM'deki temsilcisi Büyükelçi Hershel John-

son'u 'Bir baflar›s›zl›¤›n sonuçlar›na flahsen katlanmak istemiyorsa Filistin'in paylafl›lmas› yö-

nünde Birleflmifl Milletler'den karar ç›karmas› gerekti¤ini' söyleyerek uyard›. Ayn› flekilde,

Baflkan'›n dan›flman› olan Yahudi ifladam› Bernard Baruch, Fransa'n›n BM'deki temsilci Ale-

xendre Paradi'yi, ülkesinin paylaflt›rmaya karfl› ç›kmas› halinde Amerikan yard›m›n›n kesil-

mesinin muhtemel oldu¤unu söyleyerek tehdit etmekten çekinmemiflti. Ancak, ‹srail'in kurul-

mas›n› sa¤layacak kadar oy sa¤lanmam›flt›. Oturumun baflkan› Brezilya delegesi Oswaldo

Aranha Filistin'in paylafl›lmas›n› büyük bir içtenlikle destekliyordu. Takvimdeki büyük bir

rastlant› sonucu (!) BM'deki oylama s›ras›nda 'flükran gününün tatil oldu¤unu' söyleyerek oy-

lamay› erteledi. Bu da Siyonistlere 48 saatten fazla zaman kazand›rd›. Bu hayati süre boyunca

paylaflt›rmaya karfl› olan ülkeler Liberya, Haiti ve Filipinler, inan›lmaz bir bask› ve hatta teh-

dit dalgas›yla karfl›laflacaklard›." (O Jerusalem, Dominique Lapierre-Larry Collins, sf.29)

Filistin'de Son Perde: Birleflmifl Milletler,

Yahudi Devleti'nin Kurulmas›n› Kabul Ediyor

Birleflmifl Milletler'deki bu tehdit ve bask› kampanyas›, Siyonistlerin hedefe ulaflmas›nda

çok önemli bir rol oynad›.

"BM Genel Kurulu'nun 29 Kas›m 1947 günü saat 17:35'te yap›lan oylamas›nda, ço¤unluk pla-

n›, genel kurulun 181 (II) A say›l› karar› alarak, 13 red, 10 çekimser oya karfl›l›k 33 oyla kabul

edildi." (The Course of Modern Jewish History, sf.275)

Güvenlik Konseyi'nde taksim plan›n› görüflen 11 üyeli komiteden sadece ikisinin red oyu

kullanmas›, bu komitenin daha bafllang›çta ne amaçla kuruldu¤unu gösteriyordu. ‹srail'in ku-

rulmas›nda ABD'nin aç›k deste¤inin yan›nda, fanatik bir Yahudi aleyhtar› olan Stalin'in gizli

deste¤i de büyük rol oynad›. Yalta Konferans›'nda bir Yahudi Devleti'nin ateflli savunucusu

olan Stalin, taksim plan›n› ABD ile birlikte destekledi. Bu, di¤er ülkeleri de etkilemiflti.



173

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Ben Gurion ‹srail Devleti'nin kuruluflunu ilan ediyor.

"Amerika ile Sovyetler'in ortak hareketleri, etkileri alt›ndaki pek çok ülkenin de ayn› flekilde

oy kullanmas›na neden oldu." (The Course Modern Jewish History, sf.275)

14 May›s günü, Filistin'deki ‹ngiliz manda yönetiminin sona ermesinden birkaç saat önce,

Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi (Vaad Levmi) yay›nlad›¤› deklarasyonda ‹srail Dev-

leti'nin kuruldu¤unu ilan etti. Ba¤›ms›zl›¤›n ilan› ile birlikte David Ben Gurion Baflkanl›¤›nda

13 üyeli bir kabine kuruldu. Ben Gurion Savunma Bakanl›¤›n› da üzerine alm›flt›. Moshe fiertok

ise D›fl ‹flleri Bakan›'yd›. Yahudiler ba¤›ms›zl›k ilan edeceklerini, dönemin Yahudi Baflkan› Tru-

man'a daha önce bildirmifllerdi. Ve tabii ki ABD, ‹srail'i tan›makta hiç vakit kaybetmedi.

"‹srail Devleti'nin ba¤›ms›zl›k ilan›ndan tam onbir dakika sonra, Baflkan Truman ‹srail'i tan›-

d›¤›n› aç›kl›yordu." (Foreign Relations of the United States 1948, cilt 5, sf.992)

‹srail Devleti, di¤er ülkeler taraf›ndan da k›sa süre içinde tan›nd›. Ancak daha önce de

vurgulad›¤›m›z gibi, kurulan devletin s›n›rlar› Siyonistler için pek de tatmin edici de¤ildi. Ben

Gurion bu konudaki memnuniyetsizli¤ini flu flekilde dile getiriyordu:

"Statüko'yu korumak bahis konusu de¤ildir. Biz genifllemeye yönelik dinamik bir devlet kur-

mak zorunday›z." (Rebirth and Destiny of Israel, Ben Gurion, sf.419)



ARAP-‹SRA‹L SAVAfiLARI

"‹srail'deki siyasi ve askeri liderlerin ‹srail'e Araplardan gelecek bir tehlikeye asl›nda

hiçbir zaman inanmad›klar› aç›kça görülür. Onlar›n peflinde olduklar› fley, çeflitli manevra-

larla Arap devletlerini Siyonistlerin kazanacaklar›ndan emin olduklar› askeri çat›flmalara zor-

lamakt›. Böylece ‹srail'e, Arap rejimlerini istikrars›zl›¤a sürükleyip baflka alanlar ele geçirme

plan›n› gerçeklefltirme f›rsat› yaratmakt›." (‹srail Baflbakan› Moshe Sharett'in Günlü¤ünden, Siyo-

nizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.60-61)

I. Arap-‹srail Savafl›

‹srail'in kuruluflunun ilan›ndan birkaç saat sonra 14-15 May›s gecesi I. Arap-‹srail Savafl›

bafllad›.

Savafl›n üçüncü gününde, 18 May›s'ta, Akka ‹srail kuvvetlerinin eline geçti. 1-11 Haziran

aras›ndaki üçüncü hafta içinde, ald›¤› askeri yard›m sayesinde ‹srail, hava üstünlü¤ünü de ele

geçirdi. Savaflta ‹srail zaferi için gereken hava kuvvetleri Sovyetler taraf›ndan verildi. Ve bu

uçaklarla, Ürdün ile Suriye baflkentlerindeki siviller hava bombard›man›nda öldürüldü.

"Arap devletleri 9 Nisan 1948'de meydana gelen Deir Yassin Katliam› gibi katliamlardan

Filistinlileri korumak üzere harekete geçince, Siyonist devletin yöneticileri yeni topraklar elde

etmek için bunu f›rsat bildiler: Birleflmifl Milletler teflkilat›n›n kendilerine verdi¤i %56'l›k Filis-

tin topra¤›n› ilk Arap-‹srail Savafl›'ndan sonra %80'e ç›kard›lar. 

Bunu bir efsane ile de do¤ruluyorlard›: ‹srailli küçük Davud, Golyat Arab› yenmiflti... fiimdi

herkes tehdit alt›nda b›rak›lan bu 'küçük halka' ac›yacak ve askeri baflar›lar›n› alk›fllayacakt›.

Ancak ‹srail'in o s›rada nicelik ve nitelik bak›m›ndan ortaya koydu¤u askeri güç Arap ülkele-

rinin toplam gücünün çok üzerindeydi. 1948 Savafl› günlerinde M›s›r'da toplanm›fl olan, Suri-

ye, Ürdün ve Irak birliklerinin bütünü, ‹srail'in 65.000 askerine karfl›l›k 22.000'den azd›. Bu ko-

nu kimsenin dikkatini çekmiyor." (Siyonizm Dosyas›, Roger Garaudy, sf.162)

Sovyetler'den ‹srail'e Destek

"Siyonist orduyu Araplara karfl› üstün duruma geçiren uçaklar, Menahem Begin'in terörist ör-

gütü Irgun, Zvai Levmi ve Stern taraf›ndan sat›n al›n›p kaçak olarak Filistin'e sokulmufltur.

Sovyet Rusya bu organizasyonlar›n teçhizat›n› sa¤lad›. Uçaklar bu örgütlere Çekoslavak-

ya'dan verildi ve ‹srail pilotlar› burada e¤itildi." (Ropes of Sand, Wilbur Eveland, sf.57) 

Savafl s›ras›nda Sovyetler'in verdi¤i uçaklarla, ‹srail'in Araplar›nkinden çok daha büyük

bir hava kuvvetine sahip olmas› sa¤land›.

"‹ngiltere Hükümeti'nin 1948 Aral›k ay›nda yapt›¤› aç›klamaya göre, 1948 Haziran›'nda ‹sra-

il'in elinde 40 tane avc› uça¤› ile 22 tane bombard›man uça¤› bulunuyordu ve avc› uçaklar›n›n

hepsi Çekoslavakya üzerinden gelmiflti." (Keesing's Contemporary Archives, 1948-1950, sf.90743)

Sovyetler Birli¤i, ‹srail'e yapt›¤› silah sevkiyat›n› kamufle edebilmek için Çekoslavakya'y›

kullan›yordu:
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"Sovyetler, kurduklar› hava köprüsü ile, Çekoslavakya'dan ‹srail'e toplar ve otomatik silahlar

sevk etmeye bafllad›." (Histoire de la Guerre Froide, Andre Fontaine, cilt 2, sf.162)

Savafl s›ras›nda Sovyetler'in ‹srail'den yana tav›r almas›, 19 May›s'ta Çekoslavakya'n›n,

ard›ndan da Macaristan ve Romanya'n›n ‹srail'i resmen tan›mas›na neden oldu.

Araplarla ‹srailliler aras›ndaki karfl›l›kl› hafif çat›flmalar, 14 Ekim'de fliddetli çarp›flmalara

dönüfltü. ‹srail kuvvetleri, Kudüs'ün 54 mil güneyindeki Beersheba'y› M›s›r'dan ald›lar. ‹srail

Kuvvetleri'nin Gazze'ye kadar sokulmas› üzerine Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi, 19

Ekim'de, taraflar› ateflkese uymaya ça¤›ran bir karar ald›. ‹srail ve Araplar, 22 Ekim'de bu ça¤-

r›y› kabul ettiklerini bildirmelerine ra¤men, ‹srail kuvvetleri 23 Aral›k'ta Birüssebi'den hareket-

le, M›s›r cephesinin sa¤ kanad›n› arkadan çevirdi ve 26 Aral›k'tan itibaren de M›s›r kuvvetleri-

nin y›¤›nak merkezleri olan Gazze, Han Yunus ve Rafa'y› birbirinden ay›rarak, derinlemesine

bir flekilde Sina Yar›madas›'ndan içeri girdi. Bu, M›s›r ve di¤er Araplar için bir hezimetti. ‹ngil-

tere'ye yak›nl›¤› ile tan›nan M›s›r Kral› Faruk, ordusunu kendi elleriyle hezimete sürükledi:

"81 mm.lik silahlarla techiz edilen askere 61 mm.lik kurflun da¤›t›lm›flt›. El Alemeyn Çölü'nde

sat›n al›nan elden düflme ‹talyan bombalar› daha atmaya vakit kalmadan askerlerin elinde

patlam›flt›. Orduya verilen tüfekler 1912'de ‹spanya'da kullan›lm›fl ve çürü¤e ç›kar›lm›fl olan

tüfeklerdi. Faruk ordusunu bile bile, göz göre göre ölüme ve bozguna mahkum etmiflti." (‹h-

tilaller ve Darbeler Tarihi, Sabiha Bozba¤l›, cilt:2, sf.375 )

Bu olay M›s›r'da hükümet de¤iflikliklerini do¤uracak olan kar›fl›kl›klar›n ç›kmas›na ne-

den oldu. Bu s›rada ‹srail kuvvetlerinin bir bölümü güneye inerek, Vadi Aruba'dan Akabe Kör-

fezi'ne ulaflt›. Bu flekilde Güney Filistin'in tamam› ‹srail'in kontrolüne girdi.

Kudüs yolu ‹srail askerlerinin kontrolü alt›nda. I. Arap-‹srail Savafl›'na kat›lan ‹srail kuvvetlerinden
32 bin kifli, ‹ngiliz ordusunda e¤itilerek savafl tecrübesi kazanm›flt›. 
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Savafl Sonras› Anlaflmalar

Filistin'i kurtarma slogan›yla savafla giren Arap yönetimleri, imzalad›klar›

anlaflmalarla Filistin'i ‹srail'e teslim ettiler. Savafl›n

en kazançl›s› olan ‹srail, anlaflmalarla topraklar›n›n

genifllemesini belgelemifltir. BM'in taksim plan›nda

26.000 km2'lik Filistin'in, 15.500 km2'si ‹srail'e verilmifl-

ti. Savafl sonunda ‹srail bu miktar› 20.500 km2'ye ç›kar-

d› ki, bu oran Filistin'in %77'si demekti. Filistin'de h›z-

la artan Yahudi nüfusu da incelenecek olursa, ‹srail'in

iflgal yoluyla, toprak büyütme iflinin ne derece planl›

oldu¤u görülür. Nüfus art›fl›nda rol alan birinci etken

ise Siyonist liderlerin, gerekti¤inde zor da kullanarak,

Avrupa'dan Filistin'e göç etmelerini sa¤lad›klar› Yahu-

dilerdi.

"1914'te Filistin'deki Yahudi nüfusu 85 bin, 1943'te

539 bin, 1946'da 608 bin, 1947'de 650 bin oldu ve mü-

tarekelerin imzaland›¤› 1949 y›l› sonunda 758 bine

ulaflt›. ‹srail, BM Genel Kurulu'nun 29 Kas›m 1947 ve

11 Aral›k 1948 tarihli kararlar›n› kabul ederek uygu-

layaca¤›n› bildirdi. Bunun üzerine 'Bar›flsever bir

devlet' oldu¤undan hareketle, ‹srail, 273-II say›l› ka-

rarla BM üyeli¤ine kabul edildi..." (The Arab-Israeli

Conflict, cilt 3, sf.419) 
Birinci Arap-‹srail Savafl› sonucunda, ‹s-
rail topraklar›n› büyük ölçüde geniflletti.

‹srail, Birleflmifl Milletler'e kabul ediliyor.



Savafl sonras› anlaflmalara tek tek göz gezdirirsek;

MISIR: Savafltan sonra 24 fiubat 1949'da, 12 maddelik bir '‹srail-M›s›r Genel Mütareke-

si' imzaland›. "Bu anlaflma ile Gazze bölgesi 25 mil uzunlu¤unda, 3.3-5.5 mil geniflli¤inde

bir k›y› fleridi haline getirilerek M›s›r'a b›rak›ld›. Gazze'nin köylerinin verimli topraklar› ‹srail

taraf›nda kald›. Bu s›n›r düzenlemesiyle, Gazze'nin normalde 70 bin olan nüfusu, Filistin'den

göçmek zorunda kalanlarla s›k›flarak 200 bine ç›kt›." (From War to War, Nadaf Safran, sf.38)

LÜBNAN: ‹srail ikinci mütarekesini, savafla sembolik olarak kat›lan Lübnan ile yapt›. 23 Mart

1949'da Ras Nakura'da yap›lan anlaflmayla ‹srail-Lübnan s›n›r›, eski Lübnan-Filistin s›n›r› ola-

rak kabul edildi. Her iki taraf bu s›n›rda en fazla 1500'er asker bulundurabilecekti. (The Arab-

Israeli Conflict, John Norton Moore, cilt 3, sf.381)

ÜRDÜN: Ürdün, Arap-‹srail Savafl›'nda oynad›¤› rol ile di¤er Arap ülkelerinden ayr›l›r.

Ürdün bu savafla Filistin'i Siyonist iflgalden korumak için de¤il, ilhak amac›yla kat›ld›. Savafl-

tan önce de Siyonistlerle son derece samimi olan Ürdün Kral› Abdullah, gerçekte ‹srail'in giz-

li müttefi¤i olarak hareket etti.

"Hiçbir Arap Kral›, Ürdün Kral› Abdullah kadar Ben Gurion'la uyuflmazd›. Son on y›l içinde

Filistin Yahudileriyle gerçek iliflkiler kuran tek Arap yöneticisi Abdullah't›." (O Jerusalem, Do-

minique Lapierre-Larry Collins, sf. 119)

"Kral Abdullah 13 Aral›k'ta kendisinin bütün Filistin'in de Kral› oldu¤unu parlamentosunda

kabul ettirdikten sonra Yahudilerle masaya oturdu." (Keesing's Contempory Archives 1948-50,

sf.9748) 

Bu yap› içindeki Ürdün ve ‹srail aras›ndaki görüflmeler 2 Mart 1949'da Rodos'ta bafllad›.

Ancak güneyde Vadi Aruba ile Ölü Deniz'in kuzeyindeki ‹srail-Ürdün s›n›r› anlaflmazl›k ya-

ratt›.

"Bu anlaflmazl›klar, ‹srail D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'ndan Reuve Shiloah (Mossad'›n ilk flefi) ile Albay

Moshe Dayan'›n gizlice Ürdün'e gelip, Kral Abdullah'la yapt›klar› görüflmede çözümlendi.

Daha önce de ‹srail'e bir problem ç›karmayan Ürdün

Kral› Abdullah, ‹srail'in bütün isteklerini kabul edince

‹srail-Ürdün mütareke anlaflmas› 3 Nisan 1949'da imza-

land›." (Keesing's Contempory Archives 1948-50, sf. 10100)

Bu anlaflmayla Ürdün, Bat› fieria ad›yla an›lan 2200

mil2'lik bölgeyi ‹srail'e b›rakmay› kabul etti. Kudüs ikiye

bölünerek bat›s› ‹srail'e, do¤usu Ürdün'e verildi.

SUR‹YE: ‹srail-Suriye ateflkes görüflmeleri, ‹srail'in

yönetti¤i bir darbe ile bafla getirilen Hüsnü Zaim yöneti-

miyle 12 Nisan 1949'da bafllad›. (Bkz. Suriye Bölümü) Anlafl-

ma 20 Temmuz 1949'da imzaland› ve ‹srail-Suriye s›n›r›

olarak, eski Filistin-Suriye s›n›r› kabul edildi. Ancak bu s›-

n›rda ‹srail için stratejik noktalar askerden ar›nd›r›ld›. Bu,

‹srail'in bir sonraki Arap sald›r›s› için vakit kazanmas›n›

sa¤layacakt›. 
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Adnan Oktar (Harun Yahya)

Ürdün Kral› Abdullah



178

KABALA

VE 

MASONLUK

Arap-‹srail Savafllar›n›n Kilit Ülkesi M›s›r

Birinci Arap-‹srail Savafl›'ndan sonra pek çok Arap ülkesinde iç kar›fl›kl›klar ç›kt›. Hükü-

metler düfltü, hatta siyasi rejimler bile de¤iflti. De¤iflikliklerin en önemlisi ise M›s›r'da yafland›.

M›s›r'daki bu de¤ifliklik, Arap dünyas›n›n ‹srail'le olan iliflkisini kökten de¤ifltirecek kadar bü-

yük oldu. Yap›lan bir devrimle M›s›r Kral› Faruk taht›ndan indirildi. Bu devrimin planlay›c›s›

ve organizatörü ise, Mossad'›n en büyük müttefi¤i CIA'di. CIA, Arap dünyas›n›n 20. yüzy›lda-

ki en önemli lideri say›lan Nas›r'› iktidara getiren geliflmelerin düzenleyicisi idi:

"1952'de M›s›r ordusunun yüksek rütbeli askerleri, Ortado¤u'daki ünlü CIA ajanlar› Kermit

(Kim) Roosevelt ve Miles Copeland'la Kral Faruk'u devirmek için gizlice iliflki kurdular. ‹hti-

lal liderleri, kendilerini e¤itmesi için CIA ajanlar›n›, ülkelerine davet ettiler. Ve liderleri Albay

Abdünnas›r Baflbakan oldu. CIA, Nas›r'› koruma iflini üstlendi." (Every Spy A Prince, Dan Ra-

viv-Yossi Melman, sf. 55)

Nas›r'›n CIA ile olan iliflkisi devrimden sonra da devam etti. Bu süre içinde Nas›r'›n Arap

dünyas›n›n lideri olmas›n› da CIA sa¤lad›. 

"Nas›r'›n en yak›nlar›ndan Binbafl› Hasan Touhami, M›s›r Gizli Polisi'ndeki en yetkili kifliydi

ve Nas›r'›n CIA ile olan görüflmelerini düzenliyordu. CIA'den Jim Eichelberger adl› kifli Na-

Savafl sonras›nda ‹srail'in kurulmas›yla, buraya yap›lan Yahudi göçü büyük miktarda artt›.

Avrupa
TOPLAM Asya

TOPLAMRusya
Polonya
Romanya
Bulgaristan
Almanya
Çekostavakya
Macaristan
‹ngiltere
Fransa
Di¤er Avrupa ülkeleri

Amerika, Okyanus
TOPLAM
Amerika, Kanada
Arjantin
Latin Amerika, Okyanus

813 867
199 467
168 533
260 188
33 887
15 649
23 459
28 175
19 798
21 702
37 009

115 762
57 832
32 670
25 260

Türkiye
Irak
Yemen
‹ran
Hindistan, Pakistan
Di¤er Asya ülkeleri

Afrika
TOPLAM
Fas
Cezayir
Tunus
Libya
M›s›r, Sudan
Güney Afrika
Di¤er Afrika ülkeleri

357 230
60 134

129 497
46 411
69 755
24 789
26 644

430 745
140 365
184 413

14 703
35 778
30 002
11 918
13 566

1948'ten itibaren ‹srail'in göç haritas›
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Savafl sonras›nda ‹srail'e göç
eden Yahudiler.
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s›r'›n hükümetini M›s›r'da ve Arap dünyas›nda popüler yapmak için yollar

arayan fikir adam› olarak rol oynad›." (Ropes of Sand, Wilbur C. Ereland, sf. 99-103)

CIA'in Nas›r'a yard›m› siyasi alanda k›s›tl› kalmad›, finansman boyutlar›na da

vard›. M›s›r'a yap›lan yard›mlarla Nas›r, Arap-‹srail Savafllar›nda kullan›lacak olan orduyu

haz›rlad›: 

"CIA Nas›r'a, özellikle M›s›r ordusunun bir yerden bir yere nakli için 3 milyon dolar gizli fon

vermeyi teklif etti. Buna ek olarak, CIA D›fl ‹flleri Müdürlü¤ü ile 5 milyon dolarl›k fonu, niteli¤i

belirlenmemifl askeri yard›m fonu olarak M›s›r'a askeri malzeme almas› için verdi. Amerika ya-

p›lacak 40 milyon dolarl›k ekonomik yard›m›n gizlenmesi için M›s›r'la anlaflt›." (Ropes of Sand,

Wilbur C. Ereland, sf.91)

‹srail'in arzulad›¤› s›n›rlara ulaflmas› amac›yla, CIA arac›l›¤›yla bafla geçirilen Nas›r'›n

fonksiyonunu tam uygulamas› için bir ad›m daha at›lmas› gerekiyordu: ABD'nin destekledi¤i

iki ülke olan, ‹srail ve M›s›r'›n karfl› karfl›ya getirilmesi do¤ru olmayaca¤›ndan, bunlardan bi-

risi Amerikan karfl›t› safta yer almal›yd›. ABD'nin Ortado¤u'da  komünizme karfl› set olufltur-

du¤unu söyledi¤i ‹srail ile, Sovyetlerin yan›nda yer alan M›s›r'›n karfl› karfl›ya gelmesi ideal bir

senaryo idi. Bu aflamada devreye giren Mossad'›n askeri istihbarat ile ilgili kolu AMAN, M›-

s›r'›n Amerika'dan kopmas›n› sa¤layacak göstermelik nedenin oluflmas› için gerekli operasyo-

nu gerçeklefltirdi. 

"30 Haziran 1954'te AMAN'›n gizli kolu "Unit 131", M›s›r'da Susannah adl› bir sabotaj operas-

yonu düzenledi. Bombalar›n hedefi M›s›r askeri örgütleri de¤il, ‹ngiliz ve Amerikan kuru-

lufllar›yd›. Bundaki amaç Londra ve Washington'da M›s›r aleyhtar› bir politika oluflturmakt›."

(Every Spy A Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.56)

Nas›r, M›s›r'da Bir Üstad Mason

Arap dünyas›n›n 20. yüzy›ldaki en önemli lideri olan Nas›r'›n göz önünde bulundurul-

mas› gereken dikkat çekici bir özelli¤i daha vard›. Nas›r, bir mason üstad-› azam›yd›: 

"M›s›r Devlet Baflkan› Nas›r, M›s›r Büyük Locas› üstad-› azaml›¤›n› yapm›fl ve iktidarda kal-

d›¤› sürece ülkesini, hep

masonik esaslarla yönet-

mifltir." (Mimar Sinan Der-

gisi, say› 13, sf.131)

"M›s›r Devlet Baflkan› Nas›r, M›-
s›r Büyük Locas› üstad-› azaml›-
¤›n› yapm›fl ve iktidarda kald›¤›

sürece ülkesini, hep masonik
esaslarla yönetmifltir." (Mimar
Sinan Dergisi, Say›:13,sf.131)



181

Gerçekten de Nas›r, ülkesini masonik hedeflere uygun olarak yönetti.

Ülkesindeki dindarlara bask› uygulad›. Bir taraftan da Arap dünyas›n› ‹s-

lam'dan uzaklaflt›rabilmek için suni bir ideoloji sundu: Arap sosyalizmi. Nas›r bu ya-

n›lg›yla ülkesini büyük bir felakete sürükleyecekti. 

‹ngiliz-Frans›z ve ‹srail ‹fl Birli¤i: Süveyfl Savafl›

‹lk Arap-‹srail Savafl›'ndan önce, birçok ülke el alt›ndan ‹srail'e para ve silah yard›m› yap-

mas›na karfl›n, bu savaflta yard›mlar resmilefltirilerek fiilen yap›ld›. Asl›nda Süveyfl Savafl›, ‹s-

rail'in siyasi bir zafer kazanmas› için de¤il, Ortado¤u'nun en büyük silahl› gücü olmas› için dü-

zenlendi.

Nas›r, 28 Temmuz 1956'da Kahire'de yapt›¤› bir konuflmada Kanal'›n uluslararas› trafi¤e

aç›k oldu¤unu ama Süveyfl'in M›s›r'›n mal› oldu¤u için millilefltirildi¤ini söyledi. 3 gün sonra

elçiliklere gönderilen notalarda Süveyfl'i iflleten kanal flirketinin M›s›r'a ait oldu¤u aç›kland›.

Süveyfl Kanal›'n›n millilefltirilmesi ‹srail'e bekledi¤i imkan› verdi. Fransa ve ‹ngiltere bu olay-

da da ‹srail'in müttefi¤i olarak hareket etmeye bafllad›lar. 

"30 Eylül ve 1 Ekim günlerinde Paris'te Frans›zlarla ‹srailliler aras›nda yap›lan gizli görüflme-

lerde M›s›r'a karfl› sald›r›ya geçme karar› verildi." (Warriors at Suez, Donald Naff, sf.511)

Fransa ile ba¤lant›s›n› kuran ‹srail, operasyona ‹ngiltere'yi de dahil etti. ‹ngiltere Hükü-

meti ile ba¤lant› ise Fransa'da kuruldu:

"Eden ve D›fl ‹flleri Bakan› Selwyn Lloyd 16 Ekim'de Paris'e gittiler. ‹ki gün süren görüflmeler-

de, M›s›r'a karfl› yap›lacak harekat›n planlar› ele al›nd› ve özellikle ‹srail'in Ürdün'e sald›rma-

mas›na karar verildi." (Full Circle -The Memoirs of Sir Anthony Eden, Anthony Eden, sf.511)

Adnan Oktar (Harun Yahya)

29 Temmuz-2 A¤ustos 1956 tarihleri aras›nda Nas›r'a karfl› izlenecek politikay› kararlaflt›rmak üzere Ameri-
kan, ‹ngiliz ve Frans›z hükümet temsilcileri Londra'da biraraya geldiler. ‹ngiltere Baflbakan› Eden 8 A¤us-
tos'ta ‹ngiliz radyosuna yapt›¤› konuflmada bu savafl›n Nas›r'la oldu¤unu söylüyordu. (üstte solda) ABD
D›fl‹flleri Bakan› John Foster Dulles ise ‹srail'in ‹ngiltere ve Fransa'y› muhatap almas› nedeniyle savafl kara-
r›na karfl› olumsuz bir tav›r ortaya koydu (sa¤da).
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‹srail'e yap›lan yard›mlar içinde en

uzun dönemi kapsamas› ve en büyük meb-

la¤› tutmas›yla Alman yard›m›n›n özel bir

yeri vard›r. Yard›m plan›, yap›lan Lüksem-

burg Anlaflmas› ile belgelenir. Bu anlafl-

mayla Almanya, II. Dünya Savafl› s›ras›nda

Yahudilere karfl› yapt›¤›n›n bedelini ödeye-

cektir. ‹lginç olan, Almanya'n›n, II. Dünya

Savafl›'nda var olmayan bir ülke (‹srail) için

tazminat ödemesidir.

10 Eylül 1952'de imzalanan anlaflma 3

bölümdür. Anlaflman›n Shulumim (onar-

malar) bölümünde Bonn Hükümeti, ‹srail'e

ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› için 3 milyar Mark

ödemeyi kabul ediyordu.

"Shilumim Anlaflmas›'yla yap›lan yar-

d›m 1965'te sona erdi¤inde ‹srail'e ya-

p›lan yard›m 1.450.000 ton mal› bul-

mufltu. ‹srail'e hiçbir dönemde bu ka-

dar yard›m yap›lmam›flt›. Endüstriyel

araçlar, haberleflme cihazlar› da bu ik-

malin içindeydi. Bonn, 100 milyon do-

lar›n üstünde ‹srail d›fl›nda yaflayan

Yahudilere de yard›m yapt›." (Diaspo-

ra, Howard M. Sachar, sf.10)

Üçüncü bölümde ise, Nazi zulmün-

den zarar gören Yahudilere 450 milyon

Mark ödenmesi öngörülüyordu. Ancak bu

maddeye yerlefltirilen göç flart› ile yard›m›n

flah›slara de¤il do¤rudan ‹srail'e yap›lmas›

sa¤land›.

"Üçüncü yasa BEG ad›n› al›r. Bu yasa-

n›n kapsam›na Almanya d›fl›nda ya-

flam›fl Yahudiler dahildir. E¤er bir Po-

lonya Yahudisi savafltan sonra ülkesi-

ne dönmüflse yard›mdan yararlana-

mayacakt›r. Yahudinin yard›mdan ya-

rarlanabilmesi için ‹srail'e göç etmifl

olmas› gerekmektedir. 

1973 senesine gelindi¤inde ödenen

para 32 milyar Mark olmufltur. Alman

bütçesinin %5'i ‹srail'e ve Yahudi ko-

mitelerine gitmektedir. Bu yüzy›l›n

sonuna gelindi¤inde toplam ödeme

86 milyar Marka ulaflacakt›r." (Diaspo-
ra, Howard M.Sachar, sf.10-12 )

‹srail'e Resmi Alman Yard›m›: 

Lüksemburg Anlaflmas›

22-23 Ekim'de Paris'te yap›lan çok gizli bir toplant›da ise plana son flek-

li verildi. Planda ‹srail'in Kanala ulaflacak kadar bir zamana sahip olmas› için sah-

te bir bar›fl giriflimi bile düflünülmüfltü:

"Toplant›da üç devlet taraf›ndan imzalanan bir belge haz›rland›. Buna göre ilk sald›r›y› ‹sra-

il yapacakt›. Bunun üzerine ‹ngiltere ve Fransa taraflara ça¤r›da bulunarak, atefli durdurma-

lar›n› ve iki taraftan da kanal›n 16 km. gerisine çekilmelerini istedi. Fakat bu ça¤r›, ‹srail kuv-

vetlerinin kanala ulaflmas›n› sa¤lamak için 30 Ekim'de yap›lacakt›." (Histoire de la Guerre Fro-

ide, Andre Fontaine, sf.269)

‹srail'in sald›r›s› için 29 Ekim uygun görülmüfltü. M›s›r bar›fl ça¤r›s›n› reddedecek, böyle-

ce Fransa ve ‹ngiltere taraflar› ay›rmak amac›yla(!) Süveyfl'e ç›kartma yapacaklard›. Bu baha-

neyle birleflen kuvvetler, Süveyfl Kanal›'nda, Port Said, ‹smailiye ve Süveyfl'i iflgal edecekti. 

Savafl, gelece¤in "Lübnan Kasab›" Albay Ariel fiaron komutas›ndaki ‹srail birliklerinin Si-

na'ya girmesi ile bafllad›. ‹lerleyen günlerde 3 koldan daha ‹srail ak›nlar› bafllad› ve ‹srailliler

5 gün içinde de bütün Sina'y› kontrol alt›na ald›lar. M›s›rl› üst düzey komutanlar›n büyük tak-

tik hatalar›ndan dolay› ‹srail'in baflar›s› son derece h›zl› gerçekleflti. 

"‹srail'in Sina'daki bu h›zl› baflar›s›nda, 31 Ekim'den itibaren ‹ngiltere ve Fransa'n›n da savafla

müdahalesi üzerine Nas›r'›n, Süveyfl Kanal›'n› savunmak üzere, Sina'daki M›s›r Kuvvetlerine
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2 Kas›mda geri çekilme emri vermesinin rolü büyük olmufltur. M›s›r Kuvvet-

leri bu çekilmeyi çok kötü ve da¤›n›k bir flekilde yapm›fllard›r. Bu da ‹srail'in iflini

kolaylaflt›rm›flt›r." (Keesing's Contemporary Archives, 1955-1956, sf.15173-15174)

30 Ekim'de ‹ngiltere ve Fransa, M›s›r'a nota vererek Süveyfl'in kendilerine b›rak›lma-

s›n› istediler. M›s›r'›n bunu reddetmesi üzerine 31 Ekim'den itibaren ‹ngiltere ve Fransa da sa-

vafla müdahale etti. Bu müdahaleyle M›s›r'›n bütün havaalanlar› ve askeri bölgeleri imha edil-

di. Art›k neredeyse M›s›r Hava Kuvvetleri diye bir fley kalmam›flt›. Nas›r do¤udaki birlikleri-

ni Süveyfl'i korumak için geri çekti. Geri çekilme hareketi çok kötü ve da¤›n›k bir flekilde ger-

çeklefltirildi¤inden bu, ‹srail'in iflini kolaylaflt›rd›. Müttefik Kuvvetleri 6 Kas›m'da Süveyfl'e ç›-

karma yaparak kanal› ele geçirdiler. M›s›r'›n 7 Kas›m'da ateflkesi kabul etmekten baflka bir al-

ternatifi kalmam›flt›. BM Genel Kurulu 7 Kas›m'da ald›¤› 1001 (ES-I) say›l› kararla Süveyfl'e Ba-

r›fl Gücü'nü yerlefltirirken, 1002 (ES-I) say›l› kararla ‹ngiltere ve Fransa, M›s›r topraklar›ndan

çekildi. M›s›r bu kararla, savafl meydan›nda kaybetti¤i mücadeleyi masada kazanm›fl gibi gö-

züktü. Savafl›n bu flekilde sonuçlanmas›n›n çeflitli nedenleri vard›.

Fransa ve ‹ngiltere'nin ‹srail ile beraber M›s›r'a savafl açmas› sald›rgan bir imaj olufltur-

mufl ve dünyan›n birçok ülkesinde büyük bir tepkiye neden olmufltu. Bu nedenle ‹srail'in Si-

na'y› iflgali için daha tepki çekmeyecek bir plan yap›lmal›yd›. 

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Süveyfl Savafl› s›ras›nda ‹ngiliz ve Frans›z bombard›man›na maruz kalan M›s›r kasabalar› yerle bir oldu. 
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Süveyfl'in millilefltirilmesi bahane edilerek yap›lan savaflta ölen M›s›r askerleri. "‹srail D›fliflleri Ba-
kan› Moshe Sharett, Gazze ve Sina'n›n ele geçirilmesini amaçlayan M›s›r'a karfl› büyük bir savafl›n,
‹srail önderlerinin gündeminde daha 1953 Sonbahar›'nda bulundu¤unu söylemektedir. (‹srail'in Kut-
sal Terörü, Livia Rokach, sf.18)
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Alt› Gün Savafl›

Süveyfl Savafl›'ndan sonraki dokuz y›l boyunca M›s›r'la ‹srail aras›nda cid-

di bir askeri problem söz konusu olmad›. Ancak Nas›r'›n ve di¤er sosyalist Arap li-

derlerinin radikal üslubu, Ortado¤u'daki tansiyonu giderek t›rmand›rd›. Bu da yeni bir sa-

vafl›n alt yap›s›n› oluflturdu. 1967 May›s Ay›'nda bafllayan Suriye-‹srail sürtüflmesi, ‹srail'e öte-

den beri Gazze ve Sina'y› iflgal etmek için amaçlad›¤› savafl› bafllatma imkan›n› verdi:

"‹srail'in, 1967'de Bat› fieria ve Gazze'yi iflgali o dönemde oldu¤u kadar hala bugün de Arap

tehditlerine karfl› ‹srail'in kendini savunmaya yönelik bir eylemi olarak de¤erlendirilmektedir.

Oysa ‹srail D›fl ‹flleri Bakan› Sharett'in günlü¤ü aç›kça ortaya koymaktad›r ki, ‹srail Gazze ve

Bat› fieria'y› ele geçirmeyi daha 50'li y›llar›n bafl›ndan beri hedeflemekteydi. 1954'te Amerika-

l› Siyonist önderler bu hedeften haberdar edilmifllerdi." (‹srail'in Kutsal Terörü, Livia Rokach,

sf.19)

5 Haziran sabah›, savafl ‹srail'in M›s›r havaalanlar›na yapt›¤› bask›n ile bafllad›. ‹srail

uçaklar› üslerinden kalkt›ktan sonra bat›ya, Akdeniz'e yöneldiler. M›s›r'›n bat› s›n›r›na yakla-

fl›nca da güneye döndüler. Hiçbir dirençle karfl›laflmadan 10 M›s›r havaalan›n› 2 saat 50 daki-

ka boyunca bombalad›lar. Bu harekatta M›s›r Hava Kuvvetleri'nin tamam›n› oluflturan 300 ka-

dar uçak yerde imha edildi.

M›s›r radarlar› hava ak›n› s›ras›nda dinlenmeye çekilmifl, yani gözetleme ifli yavafllat›l-

m›flt›. M›s›r Hava Kuvvetleri'ne ba¤l› tüm uçaklar›n imha edilmesine sebep olan böylesine bü-

yük bir hatan›n nas›l yap›ld›¤› bask›n›n bir türlü aç›klanamayan karanl›k yönlerinden biridir.

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Rehin ald›klar› Araplarla birlikte ilerleyen ‹srail ordusunun konvoyu. 
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Kara savafllar›nda da ayn› flekilde büyük hatalar ve ihmallerin tekrar-

lanmas› nedeniyle M›s›r ordusu büyük bir yenilgiye u¤rad›. Nas›r, savafl›n ç›k-

mas›nda bafll›ca rolü oynayan Tiran Bo¤az›'n› tek kurflun atmadan ‹srail'e teslim etti.

Savafl›n bu flekilde sona ermesinden M›s›r Ordular› Baflkomutan› Nas›r kadar, Mareflal Ab-

dülhakim Amer de sorumluydu. Nas›r'›n bir numaral› adam› olan Amer, M›s›r Genel Kararga-

h›'na yan›lt›c› haberler gönderiyordu. Baflkomutanl›k Karargah›'na gönderilen zafer haberleri

Ürdün cephesinin de bozguna u¤ramas›na neden oldu. Amer'in bu hareketi ‹srail'in savafl› ka-

zanmas›nda çok önemli bir etken oldu. 

"Arap komutanlar, ‹srail'in sald›rd›¤›, fakat M›s›r uçaklar›n›n ‹srail hava kuvvetlerinin %75'ini

tahrip etti¤i, ‹srail hava üslerine sald›r›lara devam edildi¤i ve M›s›r kuvvetlerinin ‹srail top-

raklar›na girdi¤i fleklindeki haberlere inanm›flt›r. Ayr›ca Ürdün radarlar› M›s›r bask›n›ndan

dönen ‹srail uçaklar›n› tespit etmifl, M›s›r Baflkomutanl›¤›n›n sözünü etti¤i mesaj dolay›s›yla,

bunlar›n ‹srail'e sald›ran M›s›r uçaklar› oldu¤u san›lm›flt›r." (One Long War-Arap Versus Jew

Since 1920, Lorch Netanel, Jerusalem 1976, sf.119-121)

Nas›r ilk sald›r›y› ‹srail'den beklemesine karfl›n, savafl öncesinde ülkesinin savunmas›n-

da, t›pk› önceki savafllarda oldu¤u gibi büyük hatalar yapt›. Arap ordusu do¤udan gelecek bir

sald›r›ya göre düzenlenmiflken, Bat› M›s›r'›n savunmas› tamamen ihmal edilmifltir.

"Nas›r, savafl sonras› yapt›¤› radyo konuflmas›nda M›s›r ordusunu do¤udan gelecek bir sald›-

Alt› Gün Savafllar›
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r›ya göre haz›rlad›¤›n›, oysa ‹srail'in bat›dan harekete geçti¤ini, bunun da bozgunu getirdi¤i-

ni söylemiflti. (American Foreign Policy-Current Documents, sf.189-194)

Savafl sonunda Sina Yar›madas›, Bat› fieria, Gazze fieridi ve Golan Tepeleri Siyonistlerin

"Dünya Krall›¤›" yolundaki yeni topraklar› olur. ‹srail 20.500 km karelik topraklar›na 68.000

km kare toprak ekleyerek, yüz ölçümünü yapt›¤› iflgallerle 4 kat›na ç›kar›r. Nas›r, "Arap sosya-

lizmi" ideolojisi ve radikal politikas›yla, hem ülkesini hem de tüm Arap dünyas›n› büyük bir

bozguna sürüklemifltir.

4. Arap-‹srail Savafl› (Yom Kippur) ve Yeni Bir Aktör

Enver Sedat

1967 Savafl›'n›n ard›ndan ölen Nas›r'›n yerine Enver Sedat gelir. Enver Sedat, Arap-‹srail

Savafllar›n›n dördüncüsü olan Yom Kippur s›ras›nda M›s›r'›n Cumhurbaflkan›'d›r. Bu savaflla

Arap dünyas›, ‹srail'in yenilmez bir güç oldu¤una inand›r›l›rken, Arap dünyas›n›n lideri du-

rumundaki M›s›r'›n, Yahudi Devleti'nin yan›nda yer almas› sa¤lan›r. 

Enver Sedat, M›s›r ihtilalinin ikinci adam› idi. Henüz 19 yafl›ndayken Nas›r'la tan›flm›fl ve

onun etkisinde kalm›flt›. ‹ktidara geldi¤inde de ayn› ‹slam aleyhtar› politikay› devam ettirdi.

Adnan Oktar (Harun Yahya)

M›s›r ordusunun baflar›s›z komutanlar›, Alt› Gün Sa-
vafllar›'n›n Araplar için tam bir bozgun olmas›n› sa¤la-

d›lar. Savaflta M›s›r Kara Kuvvetleri'nin durumu Hava
Kuvvetleri'ninkinden farkl› olmad›.

1967 Savafl› sonucunda ‹srail s›n›rlar›

Kudüs

‹SRA‹L

SUUD‹
ARAB‹STAN

K›z›l Deniz

Süveyfl Kanal›

6 Gün Savafllar›ndan
sonra ‹srail S›n›rlar›
1967
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M›s›r ihtilalini yapan Hür Subaylar Örgütü'nde de beraber olan Nas›r ve

Sedat ikilisinin uygulamalar› sürekli ‹srail'in kazançl› ç›kmas›yla sonuçland›.

Nas›r'dan boflalan yere Cumhurbaflkan› olarak geçen Enver Sedat, ilk olarak

muhaliflerini temizlemeye bafllad›. Boflalan yerlere kendi yandafllar›n› yerlefltirmeyi de ih-

mal etmeyen Sedat, yapt›¤› propaganda sayesinde masonik ilkeler do¤rultusunda haz›rlatt›¤›

anayasan›n kabulünü sa¤lad›. Kas›tl› olarak t›rmand›rd›¤› çat›flmalar›, yetkilerini art›rmak için

bahane etti:

"Sedat, Baflkanl›k Konseyi görevini üstlendi¤ini aç›klad› ve kendisini askeri vali ilan ettirdi. En

sa¤lam adamlar›ndan biri olan Haf›z Gahim'i Arap Sosyalist Partisi Sekreterli¤i'ne getirdi ve

yeni bir hükümet kurdu." (Büyük Larousse Ansiklopedisi, sf. 8125)

Sedat yerini sa¤lamlaflt›racak önlemler de ald›. Anayasada yapt›rd›¤› bir de¤ifliklik ile öle-

ne dek M›s›r'›n Devlet Baflkan› seçildi. Daha önceki anayasa gere¤ince, en fazla iki dönem bafl-

kanl›k yapabilme imkan› böylece geniflletildi. Yom Kippur savafl›ndan sonra bafllayan bar›fl sü-

recinde ise ‹srail, Sedat'› özel koruma alt›na ald›. Hatta ‹srail ile yapaca¤› Camp David anlafl-

mas› öncesi, kendisine yap›lacak suikastten Mossad'›n sa¤lad›¤› istihbarat sayesinde kurtuldu.

Tüm bunlar M›s›r'›n, ‹srail'e düflman Arap ülkelerinin oluflturdu¤u birlikten ç›kar›lmas›n› sa¤-

layacak adam olan Sedat'›n iktidar›n›n devam› için gerekliydi.

"As›l ilginç olan, Sedat mevkisini korumas›n› ‹srail taraf›ndan sa¤lanan istihbarata borçluy-

du. Tabii ki bu istihbarat direkt olarak ona verilmiyordu; CIA arac›l›k yap›yordu." (The Israeli

Secret Service, Richard Deacon, sf.230)

Yom Kippur Savafl› 1973 y›l›nda, Arap ordular›n›n ‹srail'in Yom Kippur bayram› s›ras›n-

da aniden sald›rmas›yla bafllad›. ‹srailliler önce bu ani sald›r› karfl›s›nda bocalad›lar, hatta pa-

ni¤e kap›ld›lar. Ancak ard›ndan, ABD'nin büyük askeri yard›m›n›n da etkisiyle, savaflta denge

kuruldu ve ‹srail Arap ilerleyiflini durdurdu. Daha sonra ise diplomatik süreç bafllad›. Ve bu

süreçte çok önemli bir isim ortaya ç›kt›: ABD D›fl ‹flleri Bakan› Henry Kissinger.

Yom Kippur Savafl› ile Ortado¤u'ya el atan ABD'nin
Yahudi D›fl‹flleri Bakan› Kissinger ve Rabin birarada.

ABD Baflkan› Nixon, Ortado¤u politikas›n› gerçekte
Kissinger'›n direktifleri do¤rultusunda belirlemekteydi.
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"Kissinger bir Yahudiydi ve bununla onur duyuyordu. II. Dünya Savafl›'ndan

sonra milli bir Yahudi Devleti oluflmas›n› desteklemiflti." (Yom Kippur, The Sunday Ti-

mes, Savafl Muhabirleri, Sf. 382)

Gazeteci-yazar Fehmi Koru, "Yeni Dünya Düzeni" adl› kitab›nda, "Islamic Perspecti-

ve of History" (Tarihin ‹slami Yorumu) adl› kitaptan ilginç bir al›nt› yap›yor. Kitapta, Observer
gazetesinde 1960 y›l›nda yay›nlanan bir makale aktar›l›yor. Bu makale, 4. Arap-‹srail Sava-

fl›'n›n sonucunda var›lmak istenen tabloyu gözler önüne seriyor:

"1960 y›l›nda, Londra'da 'Observer' gazetesinde gözüme çarpan ilginç bir makale flöyleydi:

'Ortado¤u'da en önemli mesele Arap-‹srail ihtilaf› ve Filistin meselesidir. Ortado¤u'da hiçbir

Arap ülkesi ‹srail'e karfl› duramaz. Yine de en güçlü Arap ülkesi olan M›s›r ile ‹srail'i bar›flt›r-

mak gerekir. Fakat, bu yoldaki en büyük engel, M›s›r'›n ‹srail'e yenilmesinin getirdi¤i psikolo-

jik ezikliktir. Bu eziklik ortada dururken M›s›r, ‹srail ile bar›fl masas›na oturmaz. Ancak M›s›r,

‹srail karfl›s›nda küçük de olsa bir zafer kazan›rsa iki ülke masaya oturabilir. M›s›r ile anlafla-

rak onu Filistin'in hamili¤inden ç›kartabiliriz."

Observer yazar›n›n henüz 1960'da vurgulad›¤› bu strateji, 4. Arap-‹srail Savafl›'n›n  ard›n-

dan yürütülen diplomatik sürecin amac›n› özetliyordu. K›s›tl› bir ‹srail yenilgisiyle, M›s›r'›n

anlaflmaya rahatl›kla yanaflabilmesi sa¤lanacakt›. Anlaflma M›s›r'la yap›laca¤›ndan, Sina'da

M›s›r'›n ilerlemesine f›rsat verilirken, Golan'da da Suriye a¤›r bir yenilgiye u¤rat›lacakt›.

"Kissinger s›n›rl› bir ‹srail yenilgisi istiyordu. Mesele, bu yenilginin tam dengesini hesap ede-

bilmekti. Yani Araplar› tatmin edecek kadar mütevazi olmas› gerekiyordu." (Yom Kippur, The

Sunday Times Savafl Muhabirleri, Sf. 389)

Kissinger, savafltan sonra ateflkes kabul edilir edilmez vakit kaybetmeden bar›fl plan›n›n

çal›flmalar›na bafllad›. Ama gerçek amac› Ortado¤u'ya bar›fl› getirmek de¤ildi.

"Kissinger Ortado¤u'da bar›fl giriflimlerini tekrarlad›. Fakat buradaki esas amac› Arap Birli¤i-

ni parçalamak ve M›s›r'› di¤er

Arap devletlerinden ay›rmakt›.

Böylece Camp David'i haz›rla-

d›." (Israel, The Hijack State, John

Rose, sf. 13)

Savafl öncesinde, Ameri-

kan Kongresi'nin farkl› kanat-

lara ba¤l› olan pek çok üyesi,

‹srail'in ç›karlar› do¤rultusun-

da hemfikir oldular.

"Amerikan Yahudi Komitesi AI-

PAC'›n, Washington temsilcisi

Hymann Bookbinder'›n söyle-

di¤i gibi, Amerika'da d›fl veya iç

konularda, kuzeyli olsun gü-

neyli olsun, demokrat veya

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Enver Sedat, sonucu önceden belli olan savafl›n planlar›n› incelerken
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cumhuriyetçi, liberaller veya muhafazakarlar aras›nda ‹srail konusunda bir fikir uyumu var-

d›r. Bu durumu Senato D›fl ‹liflkiler Komitesi (CFR) Baflkan› Senatör Fullbrigth baflka bir flekil-

de anlat›r: ‹srailliler Senato'yu kontrol alt›nda tutuyor." (Israel, The Hijack State, John Rose, sf.

396)

Bu büyük Yahudi güdümü, elbette zaman zaman ABD Baflkan› üzerinde de kendisini gös-

teriyordu.

"Nixon'un, ‹srail'i destekledi¤ine hiç flüphe yoktur. Nixon ‹srail'e daha çok e¤ilmeyi kendisin-

den evvelki Baflkanlardan daha fazla yapm›flt›r. Nixon 1971 senesinin sonuna kadar ‹srail'i es-

kisiyle k›yaslanamayacak düzeyde yeniden silahland›rd›. 1972 mali y›l›nda ABD Kongresi ‹s-

rail'e yard›m için ödenek ay›rmaya bafllad› ve savafl bafllad›¤› zaman askeri yard›m ödene¤in-

den ‹srail'e 300 milyon dolarl›k yard›m ayr›ld›." (Israel, The Hijack State, John Rose, sf.389-400)

‹srail'in hesaplad›¤› flekilde, uluslararas› bir anlaflmaya var›labilmesi için Siyonistler, ABD

ile beraber Sovyetleri de kontrollü olarak kulland›lar. Bu nedenle Sovyetler'in, savafl boyunca

M›s›r'a yapt›¤› silah sevkiyat›, dengeleyici bir faktör fleklinde kullan›larak M›s›r'›n k›s›tl› bir za-

fer kazanmas› sa¤land›: 

"...Yap›lan Sovyet hava ikmali, Sovyet Rusya'n›n, Kissinger'in istedi¤i sonu arzulad›¤›n› gös-

termektedir. Yani ilk Arap baflar›s›ndan sonra dengeli bir duraklama. Bunu baflarmak için en

etkili yol, Sovyet Rusya'n›n düflünüfl fleklinin Washington'un düflünüflünün aynadaki imaj› gi-

bi olmas›yd›. Kissinger dengeli duraklamay› sa¤lamak için ‹srail'e silah sevkiyat›n› durdur-

may› öngörüyordu. 

Yom Kippur Savafl›'nda her ne kadar M›s›r ordusu k›s›tl› bir zafer kazanm›fl olsa da, ‹srail'in kay›p-
lar› Arap devletlerine oranla çok az kal›yordu. 
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Kissinger'in, ‹srailli yak›n arkadafl› Uzi Narkiss daha 1971 y›l›nda, ç›kacak sa-

vaflta Sovyetlerin izleyece¤i politika için, Kissinger'e hitaben flöyle der: 'Ben, Sovyet-

ler Birli¤i'nin, ‹srail'in kanal› geçmesi hariç, Araplar nam›na aktif olarak ifle kar›flmayaca-

¤›n› söyledim... Kissinger Sovyet Rusya'n›n ifle kar›flmayaca¤›n› kabul etti.'" (Israel, The Hi-

jack State, John Rose, sf. 193, 384)

Sovyet politikas›n›n Kissinger plan›na uygun oldu¤u aç›kt›:

"Rus diktatörü Brejnev'e, Rusya'n›n neden Ortado¤u görüflmelerinde bir rol almad›¤› sorul-

mufltu. O da flöyle cevap verdi: 'Bizim temsile ihtiyac›m›z yok, Kissinger bizim Ortado¤u'daki

adam›m›zd›r'." (The World Order-A Study in The Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf. 57) 

Savafl sona erdi¤inde sonuç tam Kissinger'in istedi¤i gibi olmufltu. fiimdi iki taraf da ba-

r›fla daha çok muhtaçm›fl gibi görünüyordu. 

Tüm Arap kuvvetlerinin kayb› 2000 tank, 450 uçakt›. ‹srail'inki ise 800 tank ve 115 uçakt›.

Kontrol alt›na al›nan arazi bak›m›ndan da ‹srail avantajl›yd›. Suriye cephesinde ‹srail, 1967'de

kazand›¤› arazinin de ötesinde topraklara sahip olmufltu. M›s›r cephesinde ise, kanal›n bat›s›n-

da elde etti¤i toprak, M›s›r'›n do¤uda iflgal etti¤i topraklardan fazlayd›. M›s›r ve Suriye 8.000'er

kifli kaybettiler. ‹srail'in can kayb› ise Araplar›n kayb›n›n üçte biri kadard›.

Ortado¤u'da Yeni Bir Boyut: Camp David

Güvenlik Konseyi'nin 22 Ekim 1973 günü ve 338 say›l› karar› kabul edilince plan›n ikinci

aflamas› bafllat›ld›. ‹srail, plan›n sa¤l›kl› yürüyebilmesi için daha önce söz konusu bile olama-

yacak "fedakarl›klar›" göze alm›flt›.

"338 say›l› karar, taraflar› ateflkese ve 242 say›l› kararlar› derhal uygulamaya davet etmektey-

di. 242 say›l› karar, ‹srail'in 1967'de iflgal etti¤i topraklardan çekilmesinden söz etti¤i için, 338

say›l› karar›n bu k›sm› Araplara verilmifl bir tavizdi." (20. Yüzy›l Siyasi Tarihi, Fahir Armao¤lu,

cilt 1, sf. 720)

1974 ve 1975 y›llar›nda imzalanan ve ‹srail'in Sina'dan çekilmesini düzenleyen "Ay›rma

Anlaflmalar›" ayn› zamanda ileride imzalanacak olan bar›fl anlaflmas›n›n da tasla¤› niteli¤in-

deydi. ‹srail'in ay›rma plan›n› onaylamaktaki amac›, Sina'dan çekilece¤ini ortaya koymak de-

¤ildi, zaten bunu da önceden belli etmiflti. Amaç Amerikan kamuoyuna, ‹srail'i bar›fl› isteyen

taraf gibi gösterip, ABD Kongresi'nin yeni bir yard›m› rahatl›kla yapabilmesini sa¤lamakt›.

Kissinger sayesinde savafl için ‹srail'i finanse eden de, savafl›n bedelini ödeyen de Amerika ola-

cakt›.

"Kissinger ile ‹srail D›fl ‹flleri Bakan› Yigael Allon aras›nda 1 Eylül 1975 tarihinde 'Memo-

randum of Agreement' adl› bir anlaflma imzaland›. Anlaflma, ‹srail'e yap›lacak çok büyük bir

yard›m paketini içeriyordu:

1) Amerika, F-16 uçaklar› da dahil olmak üzere, ‹srail'in bütün askeri ihtiyaçlar›n› karfl›laya-

cakt›.

2) 1975 Anlaflmas› ile ‹srail, M›s›r'a b›rak›lan Abu Rudeis ve Ras Sudar petrollerinden her y›l 4.5

milyon ton petrol sat›n alacakt›. Bu konuda bir aksama olursa, yani M›s›r petrolü satma mesele-

sinde bir anlaflmazl›k ç›kar›rsa, Amerika ‹srail'in petrolünü karfl›lamay› garanti ediyordu.

Adnan Oktar (Harun Yahya)



3) M›s›r bu anlaflmalara uymayacak olur veya bu anlaflmalar› herhangi bir fle-

kilde ihlal ederse, Amerika, al›nacak tedbirler konusunda ‹srail'e dan›flacakt›.

4) Amerika, bundan sonra M›s›r ile ‹srail aras›nda yap›lacak anlaflman›n 'Nihai Bar›fl An-

laflmas›' olmas› hususunda mutab›kt›.

5) Amerika Güvenlik Konseyi, bu anlaflmaya ayk›r› olarak sunulan her karar tasar›s›na aleyh-

te oy verecekti." (Bu madde sayesinde ‹srail'e ters düflecek en ufak bir hareket bile önceden en-

gellenmifl oluyordu.)

6) Amerika, ‹srail'in aleyhine olan hiçbir teklife kat›lmayacakt›.

7) Amerika, ‹srail'in varl›¤›na, güvenlik ve egemenli¤ine yönelen her türlü tehdit halinde, ‹sra-

il hükümeti ile istiflare halinde olacak ve ‹srail'i her flekilde destekleyecekti."

(Kuruluflundan beri ‹srail'i destekleyen Amerika, bu tavr›n› ilk kez resmi bir platformda aç›k-

ça ortaya koyuyordu.)

8) Amerika ve ‹srail, bir kriz an›nda Amerika'n›n yapaca¤› yard›mlar› tespit etmek üzere, bu

anlaflman›n imzas›ndan itibaren iki ay içinde, bir anlaflma yapacaklard›.

9) Amerika'n›n bu taahhütleri yerine getirmesi, ne M›s›r'›n tutumuna ve ne de Araplarla ‹sra-

il aras›ndaki iliflkilerin flekline ba¤l› olmayacakt›.

10) BM Bar›fl Gücü, M›s›r ile ‹srail'in onay›n› almadan çekilecek olursa, Amerika ve ‹srail bu an-

laflman›n bütün hükümlerine ba¤l› kalacaklard›." (The Washington Post, 16 Eylül 1975)

Bu büyük tavizler nedeniyleABD, ‹srail'in Ortado¤u'daki kalkan› durumuna geliyordu.

ABD'nin ulusal ç›karlar›na da ters olan bu politika, Yahudi lobilerinin etkisi ile belirlenmiflti.

ABD'nin bölgedeki askeri dengeleri koruyarak bar›fl› teflvik eden bir politika izlemek yerine,

al›nan kararlarla tek yanl› bir strateji izlemeye karar vermesi, bölge bar›fl›n› tehdit eden bir un-

sur olmufltur. Bu yanl›fl strateji, bölgedeki pek çok dengeyi sarsm›flt›r.
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Sedat, Kissinger ile de çok yak›n dostluk kurmufltu.
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Sedat, ‹srail Meclisi Knesset'te, iflgal yoluyla Arap topraklar›
üzerinde bir Yahudi Devleti kuran ‹sraillilere flöyle sesleni-

yordu: "Dünyan›n bu bölgesinde bizimle beraber oturmak is-
tiyorsunuz. Size samimiyetle söylüyorum ki aram›za hofl gel-
diniz." (The Other Walls-The Politics of The Arab- Israeli Peace Pro-

cess, Harold Saunders, sf.153)

M›s›r Devlet Baflkan› Enver Sedat'›n 1977'de ‹srail'i ziyaret etmesiyle bafllayan süreç, 1978-

79 y›llar›nda ABD'de süren bar›fl görüflmeleriyle devam etti. Y›llarca süren görüflme zeminin-

de problem teflkil eden ana konu, ‹srail'in iflgal alt›nda tuttu¤u Gazze ve Bat› fieria'dan çekil-

mesi olmufltu. Enver Sedat, ‹srail'in çekilmesi için ›srar ediyordu. 

Begin ve Sedat'›n aras›nda yap›lan 13 günlük görüflmelerin 12 gününde bir sonuç al›na-

mamas› ve Baflkan Carter'›n son yar›m gündeki giriflimleriyle Sedat'›n imza atmas›, anlaflma-

n›n önceden haz›rlanm›fl oldu¤u yolundaki flüpheleri art›rd›.

"Baflkan Carter, görüflmelerin onuncu gününde, yani 15 Eylül'de fazla bir uzlaflma elde edile-

memesi karfl›s›nda, 17 Eylül Pazar günü görüflmeleri kesmeye karar vermiflti. Bundan dolay›-

d›r ki Carter, Kas›m ay›ndaki bir demecin-

de, Camp David Anlaflmalar›'n›, o gün gö-

ründü¤ünden çok daha büyük bir 'mucize'

olarak nitelendirmifltir. Nitekim, ilk 12,5

günün kendisi için büyük bir baflar›s›zl›k

oldu¤unu, fakat son yar›m günün çok bü-

yük baflar› oldu¤unu söylemifltir." (Ameri-

can Foreign Relations, 1978, sf.54)

Sedat'›n, Carter arac›l›¤›yla giriflti¤i bu

anlaflmadan Arap dünyas›n›n lehine bir karar

ç›karmas› zaten mümkün de¤ildi. Çünkü Car- Carter ve Begin
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ter, ‹srail yanl›s› kararlar› ile tan›nmaktayd›:

"...Carter, yönetimi boyunca, ‹srail'in isteklerini yerine getirmekle u¤raflt›. '‹srail'e

vadettiklerimde hiç tereddüte düflmedim' demifl ve '‹srail'e kendisini koruyacak aske-

ri ve ekonomik yard›m› sa¤lamal›y›z. Yahudi kimliklerini koruyarak, gelebilecek her-

hangi bir sald›r›ya karfl› yeteri kadar güçlü olmal›lar' diye eklemifltir. New York Times gaze-

tesiyle yapt›¤› bir röportajda, '‹srail'e s›n›rs›z ekonomik ve askeri yard›m yapmaya devam

edece¤im' diyordu." (Middle East International, 25 May›s 1974)

Sedat, yapt›¤› anlaflmada ‹srail'in 1967 Savafl›'ndan önceki s›n›rlar›na çekilmeyece¤ini bil-

di¤i halde, anlaflmaya imza atm›fl ve Filistin'i ‹srail'e teslim etmiflti.

"Enver Sedat 25 Aral›k'ta yapt›¤› konuflmada, ‹srail'in bar›fl› hiçbir zaman arzu etmedi¤ini ve

Nil'den F›rat'a kadar yay›labilmek için bölgede kar›fl›kl›¤› sürdürmek istedi¤ini söylüyordu."

(Camp David Aftermath: Anatomy of Missed Oportunities, M. Rubner, sf.37)

Camp David Anlaflmas› ‹srail'e büyük avantajlar getirdi¤inden, Sedat'›n yak›n çevresi ta-

raf›ndan da tepki ile karfl›land›. Daha Camp David görüflmeleri s›ras›nda M›s›r D›fl ‹flleri Ba-

kan› ‹brahim Kamil geliflmeleri protesto ederek istifa etmifl, yerine ‹srail'e yak›nl›¤› ile tan›nan,

"‹srail dostu" s›fat›yla "onurland›r›lacak" olan Butros Gali getirilerek anlaflman›n imzalanmas›

sa¤lanm›flt›. ‹stifa eden bir di¤er kifli ise M›s›r'›n ABD büyük elçisi Eflref Global'di.

Camp David Anlaflmas›'n›n maddeleri flöyleydi:

1) ‹srail, Sina'dan çekilecek.

2) ‹srail ve M›s›r aras›nda normal ve dostça iliflkiler kurulacak.

3) ‹ki ülke de birbirinin toprak bütünlü¤ünü ve bar›fl içinde yaflama hakk›n› kabul edecek.

4) Sina'da tampon bölgeye BM Bar›fl Gücü yerlefltirilecek.

5) ‹srail gemilerine Süveyfl Kanal›'ndan serbest geçifl hakk› tan›nacak.

Carter ve Begin, bafllar›nda "kipa"lar›yla Yahudi dininin kutsal fiabat yeme¤indeler.
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6) Gazze ve Bat› fieria'daki Filistinlilere tam özerklik verilmesi için görüflmeler

yap›lacak.

7) Bat› fieria ve Gazze'de kendi kendini yöneten bir idarenin yap›lmas› için seçimler ya-

p›lacak. ‹srail bölgeden 5 y›l içinde çekilecek. (Cumhuriyet, 8 Eylül 1982)

Bu anlaflman›n ilk maddesi gere¤ince ‹srail, Sina Yar›madas›ndan çekilecekti. ‹srail, Si-

na'y› iflgal alt›nda tuttu¤u 12 y›l boyunca petrol ihtiyac›n› buradan karfl›lam›flt›. fiimdi Sina'dan

çekilmesiyle, petrol ihtiyac›n› karfl›lamas› zorlafl›yordu. Çünkü, hiçbir Arap ülkesi ona petrol

satm›yordu. ‹srail'in, Sina'n›n Abu Rudeis ve Alma bölgelerindeki kuyulardan bir yolla fayda-

lanabilmesi gerekiyordu. Bu pürüzü Kissinger halletti:

"Eski ABD Hükümet Sekreteri Kissinger, Abu Rudeis konusunda garanti verince, ‹srail petrol

ihtiyac›n› baflka bir yerden sa¤lamak zorunda kalmad›." (Middle East International, 1982, sf.81)

Kissinger'in yönlendirmesi ile Sedat, M›s›r petrolünü ‹srail'e satmay› kabul etti. Böylece

‹srail, her f›rsatta Araplara karfl› kullanmaktan çekinmedi¤i tank ve uçaklar›n›, yine Arap pet-

rolüyle hareket ettirecekti.

"Begin ile Enver Sedat'›n Hayfa'daki buluflmas›nda (4-6 Eylül 1979) var›lan bir anlaflma ile, M›-

s›r'›n piyasa fiyat› üzerinden ‹srail'e her y›l 3 milyon ton ham petrol satmas› kararlaflt›r›lm›flt›.

Belirtildi¤ine göre Alma petrol kuyular›n›n y›ll›k üretimi de zaten bu kadard›." (Kessing's

Contemporary Archives, sf. 29955)

Böylelikle ‹srail petrol ihtiyac›n› sa¤larken, aleyhine gözüken bu tek maddeden bile Kis-

singer-Sedat ifl birli¤i sayesinde karla ç›k›yordu. 

‹kinci maddeyle Sedat, ‹srail'i M›s›r'›n dostu olarak ilan ediyordu.

Beflinci maddeyle ‹srail'in 1950'den beri devam eden bir problemi çözülüyordu. Bu mad-

de ile ‹srail, kendisi için son derece gerekli mühimmata kargo gemilerini M›s›r'›n içinden geçi-

rerek ulaflabilecekti. Asl›nda bu madde, 1888 ‹stanbul Anlaflmas›'n›n getirdi¤i, kanaldan geçifl

haklar›n›n ayn›s›n› içeriyordu. ‹stanbul Anlaflmas› kargo gemileri ile beraber savafl gemilerine

de geçifl hakk› veriyordu. M›s›r'›n, Arap dünyas›nda fazla tepki görmemesi için, anlaflma met-

nine yazd›r›lmam›fl olmas›na ra¤men, ‹srail savafl gemilerinin Süveyfl Kanal›'ndan geçmesine

izin verildi. Bununla M›s›r, ‹srail savafl gemilerinin kanaldan geçerek di¤er Arap devletlerine

sald›rmas›na imkan tan›d›.

Gazze ve Bat› fieria'daki Müslümanlara tam özerklik tan›nmas› için görüflmeler önerilme-

sine ra¤men, ‹srail bu konuyu sürekli

ask›da b›rakt›. Özerklik bir yana, bu

bölgeyi Filistinliler için dev bir topla-

ma kamp› haline getirdi. Anlaflmayla

‹srail'in, 5 y›l içinde bu topraklardan

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Sedat, dönemin ABD Baflkan Yard›mc›l›¤›-
n› da yapan ünlü Yahudi finansör 

Nelson Rockefeller ile birlikte.
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çekilmesi gerekirken aradan 30 y›ldan uzun süre geçmesine karfl›n verdi¤i

sözü tutmad›. Üstelik boflalt›laca¤› vadedilen, Filistinlilere ait bu topraklara, Sov-

yetler Birli¤i'nden getirilen Yahudileri yerlefltirdi. 1992 y›l›na kadar gerekli yerleflim

sa¤land›ktan sonra ‹srail, bundan böyle yerleflimi durdurabilece¤ini söyledi. ABD yöneti-

mi, ‹srail'in bu "bar›flsever" tutumunu  10 milyar dolar vererek bir kez daha ödüllendirmeyi ih-

mal etmedi. Ancak ‹srail, yerleflim birimlerinin inflaat›n› durduraca¤›n›, sadece alaca¤› yard›m›

dünya kamuoyuna makul göstermek için aç›klam›flt›. ‹srail Baflbakan› ‹zak fiamir, Yahudi Med-

ya Kongresi'nde olay›n gerçek yüzünü aç›kl›yordu:

"Yerleflme bölgeleri ayr› konu, kredi garantisi ayr› konudur. Lütfen kar›flt›rmayal›m! Tüm yan-

l›fl anlaflmalara son verelim! Yerleflim birimleri kurulmas›na asla son verilmeyecektir. Bu böy-

le biline!" (fialom, 5 fiubat 1992)

Sonuçta Camp David anlaflmas›n›, Ortado¤u'ya k›smen de olsa bar›fl getirdi¤i için olum-

lu bir geliflme olarak görmek gerekir. 67 ve 73 savafllar›nda ak›t›lan kanlar, Camp David ile

durmufl ve ‹srail ile M›s›r aras›ndaki ihtilaf çözüme kavuflmufltur. Ancak Camp David sorunu

çözmemifl, çünkü ‹srail'in iflgali bitmemifltir. E¤er ‹srail Camp David'de sadece Sina Yar›mada-

s›'ndan de¤il, Bat› fieria, Gazze fieridi ve Golan Tepeleri'nden de çekilseydi, Ortado¤u'ya kal›-

c› bir bar›fl getirmifl olurdu. Dolay›s›yla Camp David, olumlu ama yetersiz bir bar›fl ad›m›d›r.  

Camp David'in Ard›ndan M›s›r

Bir k›s›m Arap ülkeleri M›s›r'›, ‹srail'e yanaflmas› üzerine protesto ettiler. Olay, M›s›r'›n

Arap dünyas›ndan kopmas› ile neticelendi. ‹srail'in bu anlaflmadan sa¤lad›¤› en büyük ka-

zanç, Arap Dünyas›'n›n bölünmesiydi.

M›s›r'›n Arap Dünyas›'ndan kopmas›yla bölge dört parçaya bölündü:

Taraflar, Camp David anlaflmas›n› kutlarken
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1) Verimli Hilal (Fertile Crescent) ya da Levant denilen Suriye, Filistin, Ürdün ve Irak'› kapsa-

yan bölge,

2) Arabistan Yar›madas› ve Körfez,

3) Ma¤rip (Fas, Cezayir, Tunus ve bir ölçüde Libya),

4) Nil Vadisi (M›s›r ve Sudan).

Sedat anlaflmadan sonra artan muhalefet karfl›s›nda halk›n›, Camp David nedeniyle ald›-

¤› ABD yard›m›n› göstererek, ikna etmeye çal›fl›yordu.

"M›s›r, ‹srail'den sonra, ABD'den en çok yard›m alan ikinci ülke durumuna geldi." (Büyük La-

rousse Ansiklopedisi, sf.8125)

Ancak al›nan bu krediler, plans›z ve programs›z kullan›ld› ve M›s›r ekonomisi bundan ya-

rar görmedi.

"Sedat'›n aç›k kap› politikas› ülkenin çalkalanmas›na neden oldu. Bu politika pek çok bat› kay-

nakl› fleyi beraberinde getiriyordu. Tüketim mallar›, filmler, müzikler, diskotekler, videolar ve dün-

yaseverlik" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 fiubat 1983)

Bütün bunlar, ço¤unlu¤u yoksul olan M›s›r halk›n› sefaletten kurtaracak fleyler de¤ildi.

Yine de lüks bir hayata özendirilen fakir halk, zenginler gibi yaflamak için büyük bir çaba içi-

ne girdi, bu da bütün M›s›r'da fuhufl, dejenerasyon ve israf›n t›rmanmas›na neden oldu. Lüks

tüketim mallar›yla M›s›rl›lara empoze edilen "dünyaseverlik", yönetimdeki büyük hatalar›

halk›n dikkatinden kaç›rmak için kullan›ld›. Fakat bu, tam baflar›ya ulaflamad›:

"Bütün bu uygulamalar, özellikle 1970'lerin sonlar›na do¤ru Sedat yönetimine karfl› ülke için-

de çeflitli kitlesel muhalefet hareketlerinin güçlenmesine yol açm›flt›." (Ça¤dafl Liderler Ansiklo-

pedisi, sf.1489)

‹srail, iflgal etti¤i Filistin topraklar›na sürekli olarak çeflitli "ikna" yöntemleri ile diasporadan getirdi¤i
Yahudileri yerlefltirirken, buran›n gerçek sahipleri olan Filistinlileri yaflam flartlar› son derece a¤›r, d›fl
dünyadan izole edilmifl kamplara hapsetti.
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Oyalama politikas› ifle yaramayan Sedat, daha etkili yöntemler uygu-

lamaya bafllad›: 

"1979 y›llar›n›n sonlar›nda gergin geçen bir toplant›da iktidar partisinin ileri gelenlerinden

birisi ona: 'Çok geç kalmadan biz onlar› (Müslü-

man Kardeflleri) sert tedbirlerle ezmeliyiz' diye

uyar›da bulunmufltu." (Eric Rouleau, Merip Re-

ports, fiubat 1982)

"Sedat, 5000 kifliyi tutuklam›fl ve böylece geli-

flen kitlesel muhalefete karfl› aç›ktan aç›¤a bir

bask› politikas› öne ç›karm›flt›." (Ça¤dafl Liderler

Ansiklopedisi, sf.1489)

Enver Sedat'›n ülkeye sundu¤u yap›ya karfl›

ç›kan Müslümanlara yönelik bask›c› tutumu o ka-

dar fliddetli oldu ki, genelde bu konuda suskun

kalmay› tercih eden Bat› bas›n›nda bile yank›lar

uyand›rd›.

"Enver Sedat'›n M›s›r'da giriflti¤i temizlik hare-

ketinin bat› dünyas›nda neden oldu¤u yank›lar

sürüyor. ‹ngiltere'de yay›nlanan The Observer

gazetesi, Sedat'›n Bat›'da genellikle bar›flç›, yu-

muflak, a¤z›nda piposu ile babacan ve demok-

ratik bir lider olarak tan›nd›¤›n›, oysa M›s›r önderinin ülkesini son derece sert ve otoriter bir

flekilde bir Firavun gibi yönetti¤ini belirtiyor. Sedat'›n Avrupa standartlar›na göre hiçbir za-

man demokratik olmad›¤›n› belirten The Observer, M›s›r liderinin son giriflti¤i temizlik hareke-

tinin de d›fl politika etkenlerine ve Sedat'›n, ‹srail Baflbakan› Begin'e içerde duruma hakim ol-

du¤unu kan›tlama iste¤ine ba¤l›yor." (Cumhuriyet, 17 Eylül 1981)

M›s›r halk› her f›rsatta memnuniyetsizli¤ini dile getirdi.

Sedat'›n ölümüyle yerine geçen Hüsnü Mübarek de, Sedat'›n bask›c› politikas›n› sürdür-

dü. Sedat döneminde oldu¤u gibi Hüsnü Mübarek zaman›nda da M›s›r h›zla yoksullaflmaya

devam etti:

"ABD bugüne kadar M›s›r'a

yard›m ve borç ad› alt›nda

yaklafl›k 3 milyar dolar ak›tt›.

Bu aç›dan M›s›r ‹srail'den son-

ra ikinci gelmektedir. Bu, Mü-

barek hükümetinin yönetimi-

nin önemini ortaya koyuyor.

Enver Sedat, Ortado¤u'nun di¤er lider-
lerinden pek farkl› de¤ildi. Sedat hükümeti

boyunca ülkede yaflanan s›k›nt›lar›n en
büyü¤ü ise, yokluk ve fakirlikti. 

‹srail Baflbakan› Rabin ile beraber
görülen M›s›r Devlet Baflkan› Mübarek,

Nas›r-Sedat çizgisini devam ettiriyor.
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Bununla beraber, M›s›r'daki yaflam standart› da h›zla düflüyor." (Siyonizmin

Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.109)

‹srail'de 1992 seçimleriyle iktidar fiamir'den Rabin'e geçti. Bu de¤ifliklikle dünya

kamuoyuna ‹srail'in bar›fla eskisinden çok daha yak›n oldu¤u, Ortado¤u'da sorunlar›n da-

ha rahat çözülebilece¤i imaj› oluflturuldu. Oysa ‹srail'de, siyasi görüflü ister sa¤da isterse solda

olsun bütün partiler, ‹srail'in do¤al s›n›rlar› olarak kabul ettikleri 'Kutsal Topraklar' için çal›fl-

maktad›r. Bar›fla en yak›n kifli olarak reklam› yap›lan Rabin'in ilk icraat›, Müslümanlar›, fia-

mir'in '‹srail'i Filistinlilerden ar›nd›rma' pogram›na paralel olarak Filistin'den sürgün etmek ol-

mad› m›?

"Bütün ‹srail yöneticileri, ister sa¤c› ister solcu tan›ns›n, ister ‹flçi Partisi üyesi, ister 'Likud'

mensubu olsun, ister ordu sözcüsü, ister din adamlar› temsilcisi say›ls›n hepsi birlik halin-

de Tevrat'a e¤ilmifllerdir. Filistin üzerinde herhangi bir 'toprak kal›nt›s›' üzerinde, hak iddia

etmek için en ufak bir 'kan›t' dahi dikkatlerinden kaçamaz durumdad›r. Sanki herfley imzala-

nan hibe senedine ba¤l›d›r. En ufak bir iflaret topraklar›n yerli sahiplerini d›flar› atarak oraya

yerleflmek için yeterli neden say›lmaktad›r." (Siyonizm Dosyas›, Roger Garaudy, sf.93)

Dikkat edilirse ‹srail, tüm Arap ülkeleri ile uluslararas› kurulufllar›n denetiminde yap›la-

cak bir bar›fla hep karfl› olmufltur. Genelde Araplarla ayr› ayr› iliflkiler kurmay› ye¤lemektedir.

Nitekim, ‹srail'in bu amac›na ters düflen ABD Baflkan› Kennedy, Mossad'›n hedefi haline gel-

miflti. ‹srail, do¤rudan yap›lacak görüflmelerde, Arap ülkelerinin tümünden daha büyük olan

silah gücünü en büyük ikna unsuru olarak görmekteydi.

"1963 y›l›nda ABD ile ‹srail aras›ndaki ayr›l-

ma noktas›, Amerika'n›n Filistinli göçmenler

sorununu ele alan BM Asamblesi'nde temsil-

ci olmas›yd›. ‹srail her Arap ülkesiyle, BM'in

kar›flmas› olmadan, tek tek anlaflmay› tercih

etmekteydi. Çünkü; ancak ‹srail do¤rudan

uzlaflma görüflmelerinde güç kullanabilirdi,

karfl›s›ndaki Arap ülkesi kullanamazd›." (Ta-

king Sides: America's Secret Relations with a

Militant Israel, Stephen Green, sf.185)

‹srail bugün 'do¤rudan anlaflma' ko-

nusunda baflar› sa¤lam›fl durumda. Bu fle-

kilde M›s›r'la iflini bitiren ‹srail'in flimdiki

hedefi Suriye'yle masaya oturmak.‹srail

için 'Kutsal Topraklar'a' giden yol, anlafl-

malardan sonra gerçekleflecek yeni bir se-

naryodan geçiyor. Bu senaryo ise bol figü-

ranl› bir belgesel...

Adnan Oktar (Harun Yahya)

1973 Savafl›'ndan sonra Sina Yar›madas› M›s›r'da
kald›, ancak ‹srail buradan elde etti¤i petrolü
Camp David Anlaflmas›'yla kullanmaya devam etti.

MISIR

‹SRA‹L

Tel-Aviv

Hayfa

Kudüs

BATI fiER‹A

Elat

SUR‹YE

ÜRDÜN

AKDEN‹Z

LÜBNAN

Gazze fieridi El-Halil
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O
rtado¤u flüphesiz dünyan›n en hareketli bölgelerinden biri. Son yüzy›lda belki de en

çok savafla, çat›flmaya sahne olan bölge buras›. Bu kaos ortam›n›n nedenini araflt›r-

d›¤›m›zda oldukça ilginç gerçeklerle karfl› karfl›ya geliyoruz.

Ortado¤u, Osmanl›'n›n yönetimi boyunca, bugünkünün aksine oldukça sakin ve istikrar-

l› bir bölge olma özelli¤ini korudu. Osmanl›'n›n 20. yüzy›l›n bafl›nda bölgeden ayr›lmas› ise,

yeni bir gücün bölgeye girmesiyle efl anlaml›yd›. Siyonist liderler, Kutsal Topraklara ulaflabil-

mek için Osmanl›'n›n bölgeden ç›kar›lmas› gerekti¤i konusunda birlefliyordu. Bu hedef do¤-

rultusunda yap›lan ilk operasyonlar, sat›n al›nan Arap liderleri devrinin ilk örneklerini de

oluflturdu Ortado¤u'da. Kutsal Topraklar›n kontrol d›fl› kalmas› u¤runa, ilk isyanlar, savafllar

ve senaryolar ortaya ç›kt›. Bölgede o günden bu yana istikrars›zl›k, huzursuzluk bitmedi, kan

ve gözyafl› sona ermedi...

"Pax-Otomana"y› sa¤layan temel özellik olan ‹slam birli¤i bölgeden silinirken, Arap ›rk-

ç›l›¤› k›flk›rt›ld›. Araplar da kendi aralar›nda bölündü. Kiral›k liderlerin önderli¤inde, s›n›rlar›

masa üstünde çizilmifl Arap devletleri kurduruldu. Slogan "herfley Kutsal Topraklar için"di.

Sonunda, bu yapay co¤rafyaya senaryonun baflrol oyuncusu da bir ucundan, Kudüs yak›nla-

r›ndan dahil edildi. Ve senaryo devam etti ve ediyor da. 

Sat›n al›nan liderler, bölünen ülkeler ve iflte bol figüranl› Ortado¤u belgeseli!..

Ortado¤u'daki Terör Odaklar›n›n Üssü: Lübnan

‹srail'in yak›n komflusu Lübnan, 1950'lerden sonra, yo¤un olarak ‹srail müdahalesi alt›n-

da kald›. Sonuçta da büyük bir parçalanma süreci yaflad› ve ‹srail taraf›ndan her an iflgal edil-

meye elveriflli bir konuma getirildi.

"‹srail stratejik amaçlar›na flu araçlarla ulaflacak: ‹srail'in bölgesel
gücüne boyun e¤erek kukla rejimlerin bafla geçmesini sa¤lamak.

Arap ulusal hareketini bölmek ve Arap dünyas›n› parçalamak amac›y-
la hükümetleri devirmeye yönelik eylemlerin gerçeklefltirilmesi." 
(‹srail Baflbakanlar›ndan Moshe Sharett'in Özel Günlü¤ünden - 

‹srail'in Kutsal Terörü, Livia Rokach, sf. 18-19)
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"1954'te David Ben Gurion ile Moshe Dayan, Lübnan'daki iç çat›flmay› körük-

leyerek Lübnan'› parçalamak üzere ayr›nt›l› bir plan gelifltirdiler. Bu, Kral Hüse-

yin'in 'Kara Eylül' olarak bilinen olayda Filistinlileri katletmesinin ve bunun sonucu ola-

rak Filistinlilerin 1970'te Ürdün'den kovulmalar›n›n hemen ertesinde, Lübnan'da örgütlü bir

Filistin siyasi varl›¤›n›n ortaya ç›kmas›ndan on alt› y›l öncedir. ‹srail Baflbakan› Moshe Sharett,

Lübnan'›n iflgalini kolaylaflt›rmak için terör ve sald›rganl›k meydana getirerek k›flk›rtma yolu-

na gidildi¤ini anlat›r." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.9)

Ortado¤u'nun Bilinmeyen Öyküsü

‹srail, Lübnan üzerindeki hedeflerine ulaflmak amac›yla, Ortado¤u ülkeleri için uygulad›-

¤› klasik "böl-yönet" metodunu kulland›. Lübnan'da yaflayan toplumun Ortodokslar, Katolik

Maruniler, fiiiler, Sünniler, Dürziler gibi farkl› mezheplerden oluflmas› da bu plan için son de-

rece uygun bir zemin haz›rlam›flt›.

1954 May›s›'nda Ben Gurion ile Dayan, Lübnan'›n ‹srail taraf›ndan iflgal edilmesi için

uzun vadeli bir plan yapt›lar. Böylece, 1982'deki Lübnan'›n iflgali, ‹srail'in iflgal için bahane et-

ti¤i FKÖ'nün Lübnan'a yerleflmesinden 28 y›l önce haz›rland›.

"Dayan'a göre gerekli olan tek fley bir subay bulmam›zd›. 'Bir binbafl› bile olur. Onu sat›n al›p

kendisini Marunilerin kurtar›c›s› olarak ilan etmeye ikna etmeliyiz. Ondan sonra ‹srail ordu-

su Lübnan'a girer, gerekli yerleri iflgal eder ve orada ‹srail ile dost H›ristiyan bir rejim kurar.

Litani Nehri'nin güneyindeki bölge tümüyle ‹srail'e ba¤lan›r ve herfley böylece yoluna girer'

diyordu." (Israel's Sacred Terrorism, Livia Rokach, sf.29)

Ben Gurion da Lübnan'› parçalamak için Marunileri "sat›n alma" konusunda Moshe Da-

yan ile ayn› düflüncedeydi.

"fiimdi Merkezi görev budur... Lübnan'da köklü bir de¤iflim yapmak için enerji sa¤lamal›-

y›z... Dolarlar esirgenmemeli... E¤er bu tarihi f›rsat› kaç›r›rsak kimse bizi ba¤›fllamaz." (Siyo-

nizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.65)

Moshe Dayan bundan sonra Lübnan'›n parçalanmas›, iflgali ve ele geçirilmesi için, (plan›-

n›n) Genelkurmay'dan onay›n› istedi.

"‹srail Genelkurmay Baflkanl›¤› kukla olarak hizmet görecek bir subay kiralay›p ‹srail ordusu-

nun, onun Lübnan'› Müslümanlardan ar›nd›rmak yolundaki ça¤r›s›na karfl›l›k veriyormufl gi-

bi görünmesi biçimindeki plan›n› destekler." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.29)

‹srail Lübnan'da arad›¤› yard›mc›y›, k›sa sürede buldu. Bu kifli Moshe Dayan'›n istedi¤i

gibi Lübnan ordusundaki Maruni bir binbafl›yd›, Saad Haddad. 

Haddad, Filistinlilerin Lübnan'a s›¤›nmas›yla, ülkede H›ristiyanlar için bir Müslüman

tehdidi olufltu¤u yalan›n› ileri sürerek kendine ba¤l› bir kuvvet kurdu. Bu sayede Haddad

kendisine biçilen "H›ristiyanlar›n kurtar›c›s›" görevini üstlendi.

Bundan sonraki y›llar içinde ‹srail, Mossad arac›l›¤›yla kullanaca¤› Lübnanl›lar› ayarlad›.

Bu kuklalar›n sayesinde Lübnan'›n k›sa zamanda parçalanmas› sa¤lanacakt›. Bu arada FKÖ,

Lübnan'a yerleflmeye zorlanacak ve FKÖ'nün, ‹srail'in güvenli¤ini tehdit etti¤i söylenerek

Lübnan iflgal edilecekti.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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‹srail'in Lübnan Üzerindeki Oyunu: ‹ç Savafl

1975 y›l›nda Lübnan'da de¤iflik gruplar aras›ndaki hassas dengelerin ‹srail

arac›l›¤›yla sars›lmas› iç savafl› getirdi. Önceleri Ortado¤u'nun finans ve ticaret merke-

zi durumunda olan Lübnan'da istikrar, bu olayla bozuldu. ‹ç savafl, Lübnan'da her az›nl›-

¤›n kendisine ait, ancak d›flar›dan yönlendirilmeye son derece uy-

gun küçük ve zay›f bölgeler do¤urdu. Bu bölgelerin ço¤u, iç savafl

s›ras›nda destek ald›klar› ‹srail'in güdümüne girdiler.

Lübnan'da iç savafl›n görünüflteki sebebi, Ürdün'e s›¤›nm›fl

olan Filistinlilerin, Kral Hüseyin taraf›ndan buradan ç›kar›lmalar›

ve sonuçta Lübnan'a yerleflmeleriydi. Bu olay ‹srail'in Lübnan'› ifl-

gal etmesi için sistemli olarak planlanm›flt›. ‹srail taraf›ndan, Lüb-

nan'› Müslümanlarla paylaflmamalar› gerekti¤ine ikna edilen bir-

tak›m radikal H›ristiyan gruplar, Filistinlileri Lübnan'dan ç›kar-

mak için mücadeleye girdiler. Lübnan'daki Müslümanlar›n amac›

ise, Lübnan ordusundaki H›ristiyan nüfuzunu k›rmak ve H›risti-

yanlarla eflit haklar elde etmekti. Filistinlilerin amac› da, iç savafl-

tan yararlanarak, sadece Lübnan'› de¤il, bütün Arap ülkelerini Fi-

listin sorununa duyarl› hale getirmekti. Mücadele eden gruplar,

Müslümanlar ve H›ristiyanlar gibi gözükse de, gerçekte bunlardan

baflka gruplar da savafla dahildi. Ayr›ca H›ristiyanlar ve Müslü-

manlar kendi aralar›nda da parçalanm›fllard›. Pierre Cemayel ko-

mutas›ndaki Falanjist Parti, Velid Canbolat'›n komuta etti¤i Dür-

ziler, Camille Chamun'un Milliyetçi Liberal Partisi ve Saad Had-

dad'›n Hür Lübnan Kuvvetleri bafll›ca güçlerdi. Müslümanlar da

fiii ve Sünni olmak üzere ikiye ayr›l›yordu.

H›ristiyanlara çok fazla imtiyaz verilmesi k›sa sürede az›nl›k-

lar›n iç hesaplaflmas›na dönüfltü. Bu aflamada ‹srail kuvvetleri za-

man zaman Lübnan s›n›r›na tecavüz etmeye bafllad›. Lübnan or-

dusunun da gruplara ayr›larak çat›flmalara dahil oldu¤u s›rada

Suriye kuvvetleri Lübnan'a girdi. Koyu bir ‹srail ve ABD aleyhta-

r› görünümündeki Suriye'nin Lübnan'a müdahalesi ise, gerçekte

‹srail'in plan›n›n bir parças›yd›. 

‹ç savafl s›ras›nda taraflar›n silah ihtiyac› duymalar›, ‹srail'in

bu gruplarla do¤rudan iliflki kurmas›n› sa¤lad›.

"Camille Chamun'un adamlar›ndan biri, bir ‹srailli ile temas kurarak, silah temin etti. Fakat

1975 yaz›nda çarp›flmalar fliddetlenince, hem say› ve hem de atefl gücü olarak daha fazla sila-

‹srail, Filistinlilere karfl› Lüb-
nan milisleri ile iflbirli¤i yap-
t›. Resimde Haddad ve Ariel
fiaron birlikte görülmekte.

‹srail Lübnan'› parçalaya-
bilmek için, ülkedeki en
güvendi¤i isim olan Cema-
yel'e destek vererek, onu
Lübnan Baflbakanl›¤›'na
getirdi. 
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Ortado¤u'nun finans ve ticaret merkezi duru-
munda olan Beyrut, iç savafl sonras› tam bir
y›k›ma u¤rad›. 5 milyar dolarl›k maddi zarara
neden olan çat›flmalar arkas›nda 70 bin ölü b›-
rakt›. ‹ç savafl› bafllang›çta gizlice yönlendiren
‹srail'in Lübnan'› iflgal etmesiyle, Beyrut tam
bir hayalet flehir halini ald›. 



ha ihtiyaç duyuldu. Chamounlar giderek ‹srail'e daha ba¤›ml› hale geldiler.

1976 y›l› bafllar›nda Camille Chamun ile ‹srail Baflbakan› ‹zak Rabin bulufltular. Bu

buluflmada birtak›m anlaflmalar da yap›ld›. Buna göre ‹srail, H›ristiyanlara tanksavar ve

di¤er silahlar› vermeyi kabul etti. Ayr›ca H›ristiyan kuvvetleri ‹srail'de e¤itilecekti." (Fire in

Beirut-Israel's War in Lebanon with PLO, Dan Bavly-Eliahu Salpeter, sf.44)

‹srail'in kontrolündekiler sadece Chamoun'un grubu ile k›s›tl› de¤ildi. Cemayellerin Fa-

lanjist milisleri ile ‹srail aras›nda da çok s›k› iliflkiler vard›. Beflir Cemayel'in ‹srail ba¤lant›s›

henüz Amerika'dayken CIA arac›l›¤›yla sa¤land›.

"Beflir Cemayel'in ad› CIA ajanlar›n›n listesinde yer al›yordu. Lübnan Savafl› ç›kmadan önce

70'li y›llar›n bafl›nda CIA taraf›ndan Washington'da bir avukat›n yan›nda staj yaparken ifle

al›nm›flt›. 1976'da Falanjist Milislerin yönetimini ele ald›¤›nda derece atlad›. CIA, onun gön-

derdi¤i raporlara daha fazla para ödemeye bafllad›. Bu uzun ortakl›kta William Casey, Beflir

için 10 milyonluk bir yard›m sa¤lad›. Beflir Lübnan'a Bakan olduktan sonra Casey onun ad›n›

hemen CIA listesinden sildi. Amaç genç liderin gelece¤ini mahvetmemekti." (Arabies, Ekim

1988)

Bu olaydan iki y›l önce Mossad, Falanjist Milisleri ile de iliflki kurmufltu. 

"Mossad ve Aman (Mossad'›n askeri istihbarat›) 8 y›l süreyle Lübnanl› H›ristiyan Falanjistler-

le sa¤lam ba¤lant›lar kurdu. ‹lk iliflki 1974'de kuruldu. Lübnanl› H›ristiyan liderler Camille

Chamun ve Pierre Cemayel'i Yahudi Devleti'yle iliflkiye geçmeye ikna eden, kendisinin de ‹s-

rail'le gizli diplomasisi olan Ürdün Kral› Hüseyin'di. Chamun ve Cemayel'in ‹srail Baflbakan›

Rabin'le uzun görüflmeleri oldu. Cemayel'in küçük o¤lu Beflir Cemayel Mossad'›n özel ilgi-

sini çekiyordu. Beflir avukatt› ama kanun tan›mazl›¤› ve canili¤iyle meflhurdu." (Every Spy

a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.264-265)

Mossad, Falanjistlere verdi¤i destekle, "böl-yönet" stratejisi do¤rultusunda bir ad›m daha

ilerledi. Bunun sonucunda elde etti¤i, Lübnan'da radyo istasyonu kurma hakk›yla da, istihba-

rat›n› sa¤lamlaflt›rma f›rsat›n› buldu.

"Mossad'›n, 1975-1976 Lübnan iç savafl›nda Falanjistlerin baflar› elde etmesini sa¤lamas›ndan

sonra, Lübnan'da yeni bir istasyon kurmas›na izin verildi. Bu istasyona Jounieh Liman›'nda

bir radyo al›c›s› da dahildi. ‹srail ayn› zamanda güçlenen FKÖ'yü bast›rmak ve kuzey s›n›r›n›

korumak için kendi Lübnan ordusunu kurdurdu. Bu ordunun ad› Güney Lübnan Ordusu'ydu

ve yöredeki H›ristiyanlar taraf›ndan idare ediliyordu.

Bu ordunun e¤itiminden, araç gerecinden, maddi ihtiyaçlar›ndan ve k›yafetinden ‹srail'in as-

keri istihbarat örgütü Aman sorumluydu. Ayr›ca Kuzey Lübnan'dan gelen Falanjistler de ‹s-

rail ordusunda Mossad ve Shin Beth taraf›ndan e¤itiliyorlard›; özellikle istihbarat ve sorufltur-

ma yöntemleri konusunda. Falanjistlerin ‹srail'in yard›m›yla kurduklar› küçük Güvenlik ve ‹s-

tihbarat Servisinin Baflkan› Eli Hobeika'yd›. Hobeika, Aman ve Mossad'›n Falanjistlerle kur-

du¤u iliflkinin kilit adam›yd›. Bu iliflki kendisine birçok avantajlar sa¤l›yordu... Lübnanl›

Falanjistler kolayl›kla ‹srail'in dostu oldular, çünkü onlar da Müslümanlara düflmand›lar. "

(Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf. 265-266)

Falanjistlerin lideri Beflir Cemayel, yapt›¤› hizmet karfl›l›¤›nda ‹srail'in silahlar› ve tankla-

r›n›n deste¤iyle Lübnan Baflkanl›¤›na getirildi.
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"Beflir Cemayel, 1982 A¤ustosu'nda ‹srail silahlar›n›n gölgesinde Lübnan Dev-

let Baflkan› seçildi." (Kader Üçgeni, Noam Chomsky, sf.225)

"‹srail, Falanjist ifl birlikçilerine ve ‹srail silahlar›n›n gölgesi alt›nda seçilmifl Falanjist hü-

kümete sempati ile bakmakta ve garezden uzak bir tutum tak›nmaktad›r." (Kader Üçgeni, No-

am Chomsky, sf.302)

Falanjistlerin çarp›flt›¤› Dürziler de gerçekte ‹srail'in müttefi¤iydi. Böylece ‹srail, destek-

ledi¤i bu de¤iflik gruplar› birbirleriyle savaflt›rd›. Sonuçta bu küçük Ortado¤u ülkesi kana bu-

land›, yönetimi ise tamamen ‹srail'in eline geçti. Niçin savafla bafllad›klar›n› bile unutmufl et-

nik gruplar, galibin yaln›zca ‹srail oldu¤u bir savafl›n figüranlar› oldular.

"‹srail ordusunda Yahudiler d›fl›nda görev yapma hakk›na sahip tek cemaat Dürzilerdir. ‹sra-

il ve Lübnan Dürzileri birbirlerine çok ba¤l›d›rlar." (Cumhuriyet, 25 A¤ustos 1983) 

"Dürzilerin büyük bir bölümü ‹srail ordusunda görev yap›yorlar. 1948'de kurulmas›ndan be-

ri ‹srail'e hep sad›k kald›lar. ‹srailliler Golan'› al›nca H›ristiyan ve Müslüman tüm Suriyeli halk

Damas'a göç etti. Sadece ‹sraillilerle çok iyi anlaflt›klar› belli olan Dürziler yerlerinde kald›lar."

(Les Murailles d'Israel, Larteguy, sf. 92)

‹srail'in Lübnan'› Birinci ‹flgali (1978)

Lübnan'da istedi¤i ortam› haz›rlayan ‹srail, 14-15 Mart 1978 gecesi tanklar, uçaklar ve de-

niz kuvvetleriyle destekledi¤i 25.000 kiflilik bir orduyu ülkeye soktu. ‹srail Kuvvetleri 19

Mart'ta Litani Nehri'ne kadar ilerlediler. Genelkurmay Baflkan› Mordechai Gur, Lübnan'›n gü-

neyinde 6 millik bir güvenlik fleridi oluflturdu¤unu aç›klad›.

‹srailliler bu iflgal sayesinde arad›klar› su kayna¤› olan Litani Nehri'ne de kavuflmufllard›.

‹srail, Lübnan'›n güneyinde güvenlik kufla¤›n›n kurulmas›nda, Saad Haddad komutas›ndaki

Maruni Kuvvetlerini kullanm›flt›. 7 Nisan'da BM'in sözde tepkisi nedeniyle geri çekilirken, tam-

pon bölge olarak kullanaca¤› bu alan›, kuklas› Haddad için bir devletçik olarak b›rakt›.

"‹srail, 6 millik güvenlik fleridini, burada bulunan Maruni Kuvvetlerini komuta eden Binbafl›

Saad Haddad'a terk etti. Saad Haddad, tamamen ‹srail taraftar›yd› ve bu kuvvetin ihtiyac›n›

‹srail karfl›l›yordu. Binbafl› Haddad bu bölgede Hür Lübnan'› ilan edince buradaki BM Bar›fl

Gücü daha kuzeydeki bölgelere çekildi. Hür Lübnan'›n topraklar› 195 kilometre kare kadar-

d›." (Les Murailles d'Israel, Larteguy, sf.152)

‹srail Yar›m Kalan ‹flini Tamaml›yor: ‹kinci ‹flgal

1982'de ‹srail, yar›m kalan hareketini tamamlamak için yeni bir iflgal girifliminde bulun-

du. Bu giriflim için ileri sürülen bahane, ‹srail'in ‹ngiltere elçisinin öldürülmesiydi. Fakat iflin

ilginç yönü, elçiyi öldürerek iflgalin bahanesinin oluflmas›n› sa¤layan kiflinin Mossad'›n kiral›k

adam› Ebu Nidal olmas›yd›. 

"6 Haziran 1982'de ‹srail, Lübnan'a girdi. Niyetinin FKÖ üyelerini Lübnan'›n güneyinden sü-

rüp ç›karmak oldu¤unu aç›klad›. Bu hareketini hakl› göstermek için de Londra'daki elçisine

karfl› üç gün önce bir suikast girifliminde bulundu¤unu iddia etti.

Adnan Oktar (Harun Yahya)



"...CIA ve çok geçmeden ‹ngilizler, bu nedenin do¤ru olmad›¤›n› ö¤rendiler. ‹s-

rail elçisine sald›ranlar FKÖ'den kopmufl olan Ebu Nidal grubundand›lar. Ve bu

grup Lübnan'da üstlenmifl olan esas FKÖ'yle de savafl halindeydi. ‹srailliler yanl›fl Filis-

tinlilere sald›r›yorlard›. Ama fiaron'a göre bu pek de önemli de¤ildi. Birkaç gün içerisinde ‹s-

rail ordusu, Beyrut'un d›fl mahallelerine ulaflt›." (CIA ve Gizli Savafllar›, Bob Woodward, sf.143-

144)

"Lübnan iflgalinin, Londra suikasti ile yahut Galilee (Lübnan s›n›r›ndaki ‹srail bölgesi) üzeri-

ne yönetilmifl hayali bir tehditle hiçbir ilgisi olmad›¤›n› anlamak için Lübnan hedefini, 'Büyük

‹srail' Siyonist projesinin içinde düflünmek yeterlidir." (Siyonizm Dosyas›, Roger Garaudy, sf.168-

169)

Dönemin ‹ngiltere Baflbakan› Margareth Thatcher ise, ‹srail'in Lübnan sald›r›s› için ileri

sürülen ilk neden olan suikast ile ilgili olarak, bas›na flu aç›klamay› yapm›flt›:

"Suikastin düzenleyicilerinin üzerinde bulunan öldürüle-

cek kiflilerin listesinde FKÖ'nün Londra temsilcisi de var.

Bu durum flunu gösterir ki katiller ‹srail'in iddia etti¤i gi-

bi FKÖ taraf›ndan desteklenen kifliler de¤iller. ‹srail'in

Lübnan'a sald›rmas›n›n bu olaya karfl› bir misilleme ol-

du¤unu sanm›yorum. ‹srailliler savafl› sürdürmek için

olay› bahane sayd›lar." (International Herald Tribune, 8 Ha-

ziran 1982)

Kendisine karfl› giriflilen sald›r›lar› durdurmak

için Lübnan'a girdi¤ini söyleyen ‹srail, 6 Haziran günü

90 bin kiflilik ordusuyla üç koldan ilerlemeye bafllad›.

"Lübnan'›n 1982 yaz›nda iflgal ediliflinin amac›, katliam ve

terör yoluyla tüm Filistinli nüfusun da¤›t›lmas›yd›.

1982'deki iflgalden önce Ariel fiaron ile Beflir Cemayel fark-

l› zamanlarda Lübnan'daki Filistinli say›s›n› befl yüz bin-

den, elli bine indireceklerini aç›klam›fllard›." (Siyonizmin

Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.66)

‹srail Genelkurmay Baflkan› Rafael Eitan da, yönetti¤i

'Oranim Operasyonu'nun amac›n›n, Lübnan içlerine kadar

girerek FKÖ'ye darbe vurmak oldu¤unu aç›klam›flt›. ‹sra-

il'in tek amac›n›n, karfl› eylemlerde bulunan FKÖ'yü da¤›tmak olmad›¤›, sivillere karfl› giriflti-

¤i yok etme hareketiyle belli oldu. Ayn El Helve, Sabra ve fiatilla'daki Filistinlilerin kampla-

r›nda dünya tarihinde efline az rastlan›r katliamlar yafland›. "‹flgal, 6 Haziran 1982 Pazar günü

sabah saat 5.30'da yo¤un hava bombard›man› ile birlikte bafllad›. ‹srailliler Ayn El Helve'yi

çeyrek daire düzeni içinde aral›ks›z bomba ya¤muruna tutup kalbura çevirdiler. Önce hede-

fin bir çeyreklik bölümü atefl alt›na al›n›yor, sonra öteki çeyre¤e geçiliyor, gayet sistemli ve

amans›z bir biçimde bir çeyrek hedeften ç›karken, öteki çeyrek yeniden hedefe giriyordu.

Bombard›man bu flekliyle on gün on gece sürdü. Küme bombalar›, sarsma bombalar›, yüksek
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›s›l› yang›n bombalar› ve beyaz fosfor bombalar› kullan›ld›." (Siyonizmin Gizli

Tarihi, Ralph Schoenman, sf.66)

‹srail'in Lübnan'daki bu temizlik hareketinin bafl destekçisi Falanjist Militanla-

r›yla, Filistinli mültecileri öldürerek Sabra ve fiatilla katliamlar›n› gerçeklefltiren Beflir Ce-

mayel'di. ‹srail'in kiral›k adam› Beflir Cemayel'in, katliamda öldürülenler hakk›ndaki düflün-

celeri de ‹srail'inkine paraleldi:

"Filistinliler lüzumsuz bir halk... Her gerçek Lübnanl›, bir Filistinli öldürene kadar durulma-

yacak." (Going All the Way, Jonathan Randal, sf.188)

"Filistin halk›n›n katledilmesi ve da¤›t›lmas› ‹srail stratejisinin bir parças›yd›. Bir baflka parças›

ise; ‹srail'in, Ortado¤u'nun finans-kapital merkezi olarak yükselmifl olan Lübnan'› ekonomik

bak›mdan çökertmesiydi. 1982'deki ‹srail iflgalinin ilk aylar›nda 20 bin Filistinli ile Lübnanl› öl-

dü, 25 bini yaraland›, 400 bini de evsiz kald›." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.71)

"‹srail'in iflgali s›ras›nda sadece Beyrut'a at›lan bombalar›n a¤›rl›¤›, Hiroflima'y› yerle bir

eden atom bombas›n›nkini kat kat afl›yordu. Okullar, hastaneler özel olarak hedef seçilmifl-

ti. Lübnan fabrikalar›nda üretilmifl bütün demiryolu araçlar›yla, teçhizat ganimet olarak ‹sra-

il'e götürüldü. Hatta BM Yard›m ve Hay›r Servisi mesleki e¤itim merkezlerine ait torna tez-

gahlar› ile küçük çapl› makinelere kadar herfley ya¤maland›. Lübnan'a ait narenciye ve zeytin

üretimi tamamen felce u¤rat›ld›. ‹srail ihraç mallar›yla rekabet halindeki Lübnan ekonomisi

yok edildi. fieria ve Litani Nehirlerini besleyen akarsular yataklar›ndan sapt›r›ld› ve Güney

Lübnan bir ‹srail pazar› haline getirildi." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoeman, sf.71) 

Baflkanl›¤› öncesinde ABD ve ‹srail için casusluk yapan Beflir Cemayel, Begin taraf›ndan

desteklenerek Lübnan'da Baflkanl›k koltu¤una oturtulmufltu. Bu vefa borcunu da, ‹srail için

Lübnan'daki Filistinlileri katlederek ödemeye çal›flt›. Ancak, ‹srail kendisiyle yüzde yüz ifl bir-

li¤i yapmayanlar› pek sevmiyordu; Cemayel'in ‹srail'le olan iliflkisinde ç›kan baz› pürüzler, ha-

yat›na mal oldu. Cemayel'in ölümü ‹srail'in Lübnan iflgalini yaymas› için de yeni bir basamak

olarak kullan›ld›.

‹flbirlikçileri sayesinde Lüb-
nan'› hedefledi¤i bir kaos
ortam›na sürükleyen ‹srail,
son darbeyi indirebilmek
için askeri kuvvetleriyle
Lübnan'› iflgal hareketini
bafllatt›.

Adnan Oktar (Harun Yahya)
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‹srail'in Lübnan'› iflgali s›ras›nda efli görül-
memifl bir ya¤ma gerçekleflti. Devlet daire-
leri, hastaneler, okullar y›k›l›p tahrip edildi,

Ortado¤u'nun en güzel flehirlerinden biri
olarak bilinen Beyrut bir harabeye döndü. 

Hani sizden "Birbirinizin

kan›n› dökmeyin, birbirinizi yurt-

lar›n›zdan ç›karmay›n" diye misak

alm›flt›k. Sonra sizler bunu onay-

lam›flt›n›z, hala (buna) flahitlik

ediyorsunuz. (Bakara Suresi, 84)



"‹srailliler için çok az uyumlu oldu¤u anlafl›lan Beflir Cemayel, ‹srail ordusu-

nun izni olmadan yan›na gidilemeyecek flekilde korundu¤u s›rada kendi Genelkur-

may Karargah›'nda öldürüldü. Bu cinayet ‹srail ordusuna Lübnan iflgalini daha da yay-

g›n hale getirilmesi için yeni bir f›rsat verdi. ‹srailliler güvenlik sa¤layacaklar›n› ve karfl›l›k-

l› hesaplaflmaya engel olacaklar›n› söylüyorlard›." (Siyonizm Dosyas›, Roger Garaudy, sf.168)

‹srail, yak›n zamanda kontrol alt›nda tuttu¤u bölgeyi Beyrut'a kadar geniflletmek amac›y-

la Lübnan'daki üçüncü iflgal hareketini de gerçeklefltirdi. Bu harekette di¤erlerindeki gibi

mümkün oldu¤unca çok Arab› yok etmeyi amaçl›yordu. Yazar Livia Rokach, ‹srail'in Lübnan

üzerindeki hareketlerini, ‹srail Baflbakan› Moshe Sharett'in günlü¤ünden yararlanarak haz›rla-

d›¤› eserinde flöyle aç›kl›yor:

"‹srail'in, Lübnan'da on y›ldan fazla süren ve k›sa sürede afla¤›l›k bir vahflet halini alan siste-

matik kitle katliamlar› efli görülmemifl boyutlardad›r. Bu katliamlar hiçbir flekilde hakl› ç›kar›-

lamaz. Burada sunulan belgelerle ‹srail'in kendini ve Lübnan H›ristiyanlar›n› FKÖ terörüne

karfl› koruma bahaneleri daha da gülünç ve utanç verici olmaktad›r. Bu bahane Bat›l› iletiflim

araçlar› ve hükümetlerince her zaman desteklenmektedir. 

‹srail'in BM Daimi Temsilcisi Yehuda Blum 'Lübnan'daki temel problemler çok önceki y›llara

dayanmaktad›r. Güney Lübnan'daki durum bu sorunlar›n belirtisi ve yan ürünü olarak görül-

melidir.' (The Nation, 15 Eylül 1979) derken, kuflkusuz dünya kamuoyunu küçümsemekte ve

kara cahil oldu¤unu hesaplamaktad›r. Temsilci, ‹srail'in 'Made in USA' silahlarla, Binbafl› Sa-

ad Haddad yönetimindeki ‹srail Maruni kuklalar›na yapt›rd›¤› kitle katliam›n› iflte böyle nite-

lendirmektedir." (‹srail Baflbakanlar›ndan Moshe Sharett'in Özel Günlü¤ünden, ‹srail'in Kutsal Te-

rörü, Livia Rokach, sf. 89-90)

Suriye'nin Karanl›k Ba¤lant›lar›

Suriye de, I. Arap-‹srail Savafl›'ndan bu yana, Mossad'›n sat›n ald›¤› liderler sayesinde ‹s-

rail ç›karlar›n›n gizli destekçilerinden biri haline getirildi. 

Suriye'de 1943 ve 1947 seçimlerini kazanan Milli Blok Hükümeti'nin iç ve d›fl politikalar›

tamamen ‹srail ç›karlar›na paraleldi. Sonuçta ekonomik s›k›nt›lar, rüflvet ve yolsuzluklar nede-

niyle ortaya ç›kan büyük tepkiler hükümetin istifas›na neden oldu. 17 Aral›k 1948'de Halid El-

Azm taraf›ndan yeni bir kabine kuruldu. Yeni Baflbakan 28 Aral›k'ta Suriye Parlamentosu'nda

yapt›¤› bir konuflmada "Filistin'in kurtar›lmas›n›n esas amaç oldu¤unu ve Filistin'in taksimiy-

le kurulacak bir Yahudi Devleti'ni kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Yeni kabinenin tak›nd›¤› bu kararl› tutumdan rahats›z olan ‹srail hemen harekete geçti. ‹s-

rail'le ba¤lant›l› bir Suriyeli askerin sayesinde düzenlenen ihtilalle bu problem halledildi. Al-

bay Hüsnü Zaim 30 Mart 1949'da yapt›¤› bir darbe ile iktidar› ele geçirdi.

"Hüsnü Zaim 1949 y›l›n›n Mart ay›nda ‹srail'e bar›fl önerisinde bulundu. Zaim, Amerika, Fran-

sa ve hatta ‹srail istihbarat›ndan para al›yordu. CIA ajanlar› düzenledi¤i devrimde Zaim'e yar-

d›mc› oldu. ‹srail'in baflka Irak ve M›s›rl› liderlerle de rüflvet üzerine kurulmufl iliflkileri var-

d›." (Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.81)
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‹srail'in Suriyeli liderlere olan ilgisi Hüsnü Zaim'le s›n›rl› kalmad›. ‹s-

rail, Zaim'den sonra gelen baz› liderleri de desteklemifl, kimi zaman da daha iyi

ifl birli¤i yapabilece¤i kiflileri bulmak için ülkedeki muhalefet gruplar›na arka ç›km›fl-

t›r:

"50'li y›llarda ‹srail'in Suriye'ye yönelik giriflimleri sadece yay›lmay› amaçlayan terör planla-

r›yla s›n›rl› de¤ildi. 31 Temmuz 1955'te '‹srail D›fl ‹flleri Bakanl›¤› Temsilcisi' olan Gidon Rap-

hael, Moshe Sharett'e, Avrupa'da sürgünde bulunan Araplarla yapt›¤› "ilginç görüflmeler" ko-

nusunda bilgi sundu. Görüflmelerden birini Suriye'nin sürgündeki Baflbakan› Hüsnü Barazi

ile yapm›flt›: 

'Hüsnü iktidar› yeniden ele geçirmek istiyor ve bunun için her türlü yard›m› kabul etmeye ha-

z›r... Suriye'nin gelecekte Bat›'ya ba¤lanmas›na karfl›l›k ABD'den; bir bar›fl anlaflmas› karfl›l›-

¤›nda ise ‹srail'den yard›m almaya çal›fl›yor.' Bar›fl ‹srail'in ilgilendi¤i en son fleydi. ‹srail'in

Hüsnü'ye sunaca¤› deste¤in fiyat› daha de¤iflik olacakt›: "Barazi bu arada bir dizi ricada bu-

lunmufl, gazeteleri ve bir dizi flahsiyeti sat›n almak ve partilere rüflvet yedirmek için para is-

temifl… Gidon, Hüsnü'ye bir grup toprak sahibini birlefltirip, rejimden kaçanlar› bölgede yer-

lefltirerek daha büyük bir planla hareket etmesini önermifl. Kendisi de bir büyük toprak sahi-

bi oldu¤undan bunu kolayca yapabilirdi... Hüsnü dikkatle dinlemifl ve bu fikri harika buldu-

¤unu belirtmifl..."

Moshe Sharett, Araplarla ‹liflkiler Dan›flman› Josh Palmon'dan ‹srail'in Suriye'deki hükü-

met komplolar› konusunda son bir rapor ald›: 

"Edip Çiçekli ile iliflkilerimiz güçlendi. ‹ktidar› ele geçirmesinden sonra yapaca¤›m›z ortak ey-

lemlerin ana hatlar› tespit edildi. ABD'nin ilgisini bu konuya çekmek için baz› giriflimlerde bu-

lunmay› kararlaflt›rd›k." (‹srail Baflbakanlar›ndan Moshe Sharett'in Özel Günlü¤ünden... ‹srail'in

Kutsal Terörü, Livia Rokach, sf.42)

Baas Partisi'nin ‹lginç Kökeni

M›s›r'›n mason lideri Nas›r'›n ›rkç› Pan-Arabist görüflü k›sa zamanda Suriye'de de kendi-

ni gösterdi. Bu görüfl, Suriye siyasi hayat›na Arap Baas Sosyalist Partisi'yle girdi ve etkisini gü-

nümüze kadar sürdürdü. Daha sonra Irak'ta da faaliyete geçen Arap Baas Sosyalist Partisi'nin

vatan› Suriye idi.

"Annesi Yahudi, babas› Frans›z olan Miflel Eflak ve Salah El-Bitar 1943 senesinde fiam'da Arap

Dirilifl Partisi'ni kurdular." (Yeni Rehber Ansiklopedisi, C.3, sf. 108)

"Baas denildi¤inde akla iki isim gelir: Miflel Eflak ve Salah El-Bitar. Parti'nin bütün felsefe-

si ve tüm görüflleri bu ikisinin özellikle de Eflak'›n eseridir. ‹lginç olan, Parti'yi ›rkç›l›¤a varan

koyu bir Arap milliyetçili¤ine göre flekillendiren Eflak'›n Yahudi as›ll› olmas›yd›." (Irak Dos-

yas›, M. ‹mamzade, sf. 76)

Baas'›n 1947 y›l›nda yap›lan ilk kongresinde, Parti'nin ideolojisini belirleyen program› ve

tüzü¤ü kabul edildi. Eflak, Hitler'in nasyonal sosyalizminden ilham alm›fl oldu¤u faflist fikir-

lerini, Parti'nin resmi ideolojisi olarak belirledi. Nedense Yahudi kökenli Eflak, kraldan çok
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kralc› kesilmifl, Arap ›rkç›l›¤›n›n en ateflli savunucusu haline gelmiflti.

"Suriye'deki faaliyetleriyle etkinleflmeye çal›flan Eflak, bir süre sonra ‹srail ad›na ca-

susluk yapt›¤› için idama mahkum edildi. Bunun üzerine Irak'a kaçan Eflak, fikirlerini bu-

radan yaymaya çal›flt›." (Irak Dosyas›, M. ‹mamzade, sf.86)

Baas Partisi, Arap Birli¤i'nin propagandas›n› yapmas›na karfl›n, hiçbir zaman bunu sa¤la-

yacak fiili bir çaba sarf etmemifltir. M›s›r ve Suriye'nin birleflerek oluflturdu¤u Birleflik Arap

Cumhuriyeti'ni desteklemifl, daha sonra buna karfl› ç›km›flt›r. Parti ileri gelenleri haz›rlad›kla-

r› bildirgeyle, Arap Birli¤i'nin da¤›lmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu aç›klam›fllard›r.

Miflel Eflak, nüfusunun %70'i Sünni Müslüman olan Suriye'de, halk›n sempatisini kazan-

mak için fikirlerinde dine de yer verdi. Fakat bu din anlay›fl›, ‹slam'›n ruhundan oldukça uzakt›. 

Haf›z Esad'›n Bulan›k Görünümü...

Suriye konusunda incelenmesi gereken en önemli isim hiç kuflkusuz Haf›z Esad'd›r. 1971-

2000 y›llar› aras›nda Suriye'nin bafl›nda bulunan bu diktatör, Ortado¤u'daki Nas›r, Sedat gibi

pek çok "meslektafl›" ile benzer bir yap›ya sahipti.

"‹srailli bir politikac› bize flöyle demiflti: ‹srail fiam'da bir Sedat'a

sahip olmak istiyor." (‹srail Baflbakanlar›ndan Moshe Sharett'in Özel

Günlü¤ünden.. ‹srail'in Kutsal Terörü, Livia Rokach, sf. 89)

Suriye liderinin ‹srail'le ifl birli¤i yapmas› asl›nda yeni bir

olay de¤ildi. Esad, görünüflte son derece radikal ve uzlaflmaz

bir üslupla hedef ald›¤› ‹srail'le uzun zamand›r gizlice görüflü-

yordu. Haf›z bu gizli görüflmelerin gerçekleflmesinde ise, ken-

disinden sonra gelecek adam olarak yetifltirdi¤i kardefli R›fat

Esad'› kullan›yordu.

"Ocak 1982'de Ariel fiaron ve yard›mc›s› Tamir, Cenevre'de

Suriye'li General R›fat Esad ile gizlice bulufltu. Bu, im-

kans›z diye bir fleyin olmad›¤›n›n delilidir. ‹srail ve

Suriye'nin ortak plan›, Lübnan'› parçalamak ve

FKÖ'yü güçsüz k›lmakt›." (Every Spy a Prince, Dan

Raviv-Yossi Melman, sf.264)

Suriye ile anlaflan ‹srail, iflgal için Lübnan'a gir-

miflti. Esad'›n ülkesindeki Sünni Müslümanlara

karfl› sindirme hareketinin de Cenevre'de gizli

toplant›n›n hemen ard›ndan gerçekleflmesi, bu

toplant›n›n baflka bir ilginç yönüdür.

Bu da Siyonistlerin Ortado¤u plan›n›n bir

parças›yd›.

"Mossad'›n Baflkanlar›ndan Reuve Shiloah, ‹s-

rail ajanlar›, Arap liderleri ve politikac›lar› üze-

rinde ne kadar baflar›l› olsalar da, bunun Arap
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halk›n›n ‹srail Devleti'ne olan kinini azaltmayaca¤›n› fark etmifl-

ti. Fakat, Suriye Alevileri, Irak Kürtleri, Sudan'daki etnik grup-

lar gibi Müslümanlara karfl›t olan her az›nl›k, ‹srail'in dostuy-

du." (Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.81)

R›fat Esad'›n komutas›nda Hama ve Humus'ta Sünni Müslümanlara karfl› yap›lan katli-

amda ise ‹srail'in kulland›¤› terör metodlar› kullan›ld›.

"Suriye'deki sosyalist düzen, dostu ve hocas› Menahem Begin'den ö¤rendi¤i bir çeflit terör yo-

lu icat etti. Bu, evlerin mahremiyetine tecavüz etmek, kad›n ve k›zlar›n kaç›r›lmas›, mal ve

mülklerin sahiplerinin elinden al›nmas›, kar›lar›n›n ve çocuklar›n›n gözleri önünde aile reisle-

rinin parçalanmas› gibi cinayetlerdir." (Hürriyet, 15 Kas›m 1984)

Hama halk›, Haf›z Esad'›n
kardefli R›fad Esad komuta-
s›ndaki güçlerin 27 gün sü-
ren katliam›nda vahflice kat-
ledildi.
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"Suriye rejimi, evleri Yahudi metodlar›yla kundaklamaya devam ederken, mücahitlerin bu-

lunduklar› bölgeleri daraltmaktan geri kalm›yordu. Suçsuz vatandafllardan olaylar›n öcünü

almay› afl›r› boyutlara vard›r›rken, toplu k›y›m cinayetlerine de ara verilmiyordu. Bu yap›lan-

lara dayanamayan baz› askerler ise vatandafllar›n saflar›na kat›l›yorlard›." (Alman DPA

Ajans'›ndan Hürriyet, 12 fiubat 1984)

Esad rejiminin 1982 fiubat›'nda düzenledi¤i bu operasyon katliamdan baflka birfley de¤il-

di. Asl›nda yap›lan bu hareket yeni bir olay da de¤ildi. Bundan iki y›l önce de Suriye'nin Ha-

lep, Hama, Humus gibi büyük flehirlerinde evler kuflat›larak taranm›fl ve say›s›z yerde toplu

katliamlar yap›lm›flt›. Suriye'de ac›mas›zl›¤› ve canili¤iyle tan›nan R›fat Esad, yapt›¤› katliam

s›ras›nda flöyle diyordu:

"Napalm bombalar›yla vurun! ‹çinden atefl ç›kmayan tek ev görmek istemiyorum." (Cumhuri-

yet, 6 Mart 1982)

Hama katliamlar›ndan sonra R›fat Esad y›k›lm›fl flehrin üzerinde helikopterle dolafl›rken "En

az befl y›l için baflar›l› bir nüfus kontrolü yapt›k." demiflti. (Hürriyet, 13 Kas›m 1984)

‹srail'in Ortado¤u'daki Eski Müttefi¤i: fiah Pehlevi

Bölgede yay›lmac› bir politika izleyen ‹srail, hedefine ulaflabilmek için çevresinde kendi-

sine yard›mc› olacak pek çok Arap lider bulmufltu. Fakat bunlar›n yan› s›ra, Ortado¤u'da flüp-

Suriye'de Esad'a tam destek veren haham Abraham Hamra liderli¤inde-
ki Yahudi cemaati, göstermelik seçim öncesi propaganda yürüyüfl-
lerine kat›ld›. 

‹srail'in Suriye'deki politikas›n› organi-
ze eden ve 'Esad'› tüm kalbiyle seven'
haham Hamra, sinagogda Tevrat
rolelerinin önünde. 
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hesiz büyük etkiye sahip olan ‹ran da, ‹srail'in kontrolü alt›na al›nmal›yd›.

Bu kontrol imkan›n› ‹srail'e ‹ran fiah'› sa¤lad›. fiah'›n iktidar› boyunca ‹ran, ‹sra-

il'in bölgedeki güvenilir bir müttefi¤i oldu. 1941'de ülkesinin bafl›na geçen fiah Mu-

hammed R›za Pehlevi ‹srail'in klasik kiral›k dostlar›ndan biriydi:

"Amerikan Senatosu'nun çok sayg› gören bir üyesi Jacob Javits, fiah rejimine silah sat›fl›n›

fiah'›n ‹srail'e olan ba¤l›l›¤›ndan dolay› destekledi. fiah'›n ‹ran'›, az rastlan›r bir ‹srail müttefi-

¤iydi. Amerikan senatörleri ve Kongre üyeleriyle pek çok önde gelen bas›n üyeleri ‹srail'e olan

sadakatinden dolay› fiah rejimini desteklemifltir." (The Eagle And The Lion, The Tragedy of Ame-

rican-Iranian Relations, James A. Bill, sf. 365-367)

‹srail'in, Pehlevi liderli¤indeki ‹ran ile olan iliflkileri k›sa zamanda büyük bir ifl birli¤ine

dönüflmüfl ve bu iliflkiler fiah devrilene kadar uyum içinde devam etmiflti.

"Pehlevi-‹srail iliflkisi politika, ekonomi, askeri ifl birli¤i, istihbarat ve ‹srail'e petrol sa¤lanma-

s› konular›nda büyük bir geliflme gösterdi. Bütün üst dereceli ‹srailli liderler Tahran'› ziyaret

ettiler. Bu flah›slar Ben Gurion, Moshe Dayan, Golda Meir, Abba Eban, ‹zak Rabin ve Yigael

Allon'du. ‹ran askeri liderleri de ‹srail'in savunmas›n› sa¤layan çevrelerle görüflmek üzere ‹s-

rail'e gittiler." (The Eagle And The Lion, The Tragedy of American-Iranian Relations, James A. Bill,

sf.430)

fiah'›n bafla geçmesiyle, ‹srail'le ‹ran aras›ndaki yak›n iliflkiler, iki ülkenin gizli servisleri

aras›nda da kuruldu:

"fiah'›n Savak'›yla Mossad'›n aras› oldukça iyiydi. Mossad ve Savak 1950'lerden beri ifl bir-

li¤i içindeydi." (Israel, The Hijack State, John Ross, sf.19)

Mossad birkaç y›l sonra ‹ran ile iliflkiyi do¤rudan sa¤lamak için adamlar›ndan Nimrodi'yi

görevlendirdi.

"‹srailli Yaakov Nimrodi, 1956'da Mossad ve Aman için çal›flmak üzere Tahran'a gönderildi.

‹ran'a 250 milyon dolar tutar›ndaki ‹srail savunma araçlar›n› satt›. Y›llar sonra da ‹srail'de giz-

lice e¤itilen ‹ran askerleri ‹ran ordusunda görevlerine devam ettiler. Nimrodi ayr›ca ‹ran aske-

ABD'de fiah'a en
yak›n kiflilerden bi-
risi de stratejist
Kissinger idi. fiah,
Kissinger ve
Yahudi finansör
Nelson Rockefel-
ler, ‹ran petrollerin-
den elde ettikleri
geliri de¤erlendir-
mek için ortak bir
flirket kurmufllard›. 
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ri istihbarat gruplar›n› yetifltirmek için de ülkesinden kredi ald›." (Every Spy a Prince, Dan Ra-

viv-Yossi Melman, sf.327)

‹ran fiah›, ‹srail'in Araplara karfl› bafllatt›¤› düflmanl›¤› desteklemifl ve Arap-‹srail Savafl-

lar›nda ‹srail'in yan›nda yer alm›flt›. Özellikle ‹srail'in Irak üzerindeki planlar›n›n gerçekleflme-

si için çal›flm›flt›. fiah, Irak'tan ‹srail'e göçen Yahudileri tafl›mak için kendi uçaklar›n› tahsis et-

mifl, Irak'›n parçalanmas› için buradaki Kürtlere Yahudi yard›m›n›n ulaflmas›n› sa¤lam›flt›.

"‹ran fiah›, ‹srail'in Araplarla olan savafl›na sayg› duydu ve Irakl› Yahudiler için Tahran'dan

Tel-Aviv'e uçak seferleri düzenledi. ‹srail'in ‹ran'la iliflkisinde temel amaç, ‹ran hükümetinde

‹srail taraftar› bir izlenim yaratmakt›. Mossad ve Shin Beth, ‹ran askerlerinin ve Savak ajan-

lar›n›n e¤itilmesini sa¤l›yordu. Savak'›n adamlar› s›k s›k ‹srail'e gider ve Irak Kürt devrimci-

lerine yap›lan yard›m›n transferine yard›mc› olurlard›." (Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi

Melman, sf.82)

Mossad, Savak için e¤itti¤i ajanlar› "pis ifllerinde" de kullan›rd›. ‹srail gizli servisinin e¤iti-

minden geçen Savak, ‹ran'da istihbarat toplamak için kulland›¤› zalim metodlarla ünlenmiflti.

"CIA görevlileri, ‹srail'in iflkence, zorla itiraf ifllerini Savak'a yapt›rd›¤›n› söylüyorlard›." (The

Eagle and The Lion, James A. Bill, sf. 403)

Çeflitli devlet adamlar›n›n ‹ran fiah›'na yak›nl›k derecelerini gösteren flemada, ABD'deki Yahudi lobisinin etkin
isimleri yer al›yor: William Lehman, Jacob Javits, David Lilienthal, Zbigniew Brzezinski ve Henry Kissinger. 
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fiah'›n kendisi de, do¤rudan Mossad ve CIA ile ba¤lant› içindeydi.

fiah taht›ndan indirildikten sonra da bu ba¤lant› devam etti.

"O zamanlar ABD'nin ‹ran'da askeri operasyonlar› da vard›. Buna ek olarak fiah'›n taht›na

geri dönmesine yard›m edilecekti. CIA, ‹ran gizli servisi Savak'› desteklemek için gizli fonlar

kullan›yordu. Bu fiah'›n politik yaflam›na devam etmesi için gerekliydi." (Ropes of Sand, Wilbur

C. Ereland, sf.87)

fiah ABD'yle üst düzeyde iliflki kurmufltu. Yaklafl›k 40 y›l boyunca ‹ran'daki Pehlevi Reji-

mi, ABD'nin politik ve ekonomik çevresiyle düzenli, dikkatli ve profesyonel bir iliflki kurdu.

Bu güçlü iliflkiler, seneler boyunca ABD'nin resmi ve sivil üst kademeleriyle devam ettirildi.

fiah R›za Pehlevi'nin ABD'de kurdu¤u ve Pehlevi Lobisi olarak an›lan bu çevrenin Siyonistler-

den ya da "‹srail dostlar›"ndan oluflmas› da olay›n ilginç yönlerinden biriydi:

"Pehlevi lobisindekilerin ortak özelli¤i ‹srail'e olan aktif ba¤l›l›klar›d›r. Bu lobinin fiah'a olan

ba¤l›l›¤›n›n sebebi ise Pehlevi'nin ‹srail'le olan yak›n iliflkisiydi." (The Eagle and the Lion, James

A. Bill, sf.377)

"Pehlevilerin iliflkileri New York ve Washington'daki ekonomik ve politik ç›karlar üzerine ku-

rulmufltu. Buradaki iliflki Pehlevi'yi ABD'deki en güçlü mali ve politik merkeze ba¤lad›. Bu ilifl-

ki Rockefeller ailesini ve Rockefeller'lar›n Henry Kissinger gibi dan›flmanlar›n› da içermektey-

di. Geçen y›llar boyunca Nelson Rockefeller, ‹ran fiah›'n›n ABD'deki mevkisini art›rd›. Bunun

karfl›l›¤›nda fiah, Rockefeller ve Pehleviler aras›ndaki iliflkiyi sa¤lamlaflt›rd›." (The Eagle and the

Lion, James A. Bill, sf.319)

‹srail'in politik olarak resmen iliflki kuramad›¤› ülkelerle temas kurmak için kulland›¤›

David Rockefeller, ‹ran'la mali yönden de ilgilendi. Rockefeller'lar›n ‹ran'daki di¤er orta¤› ise

hem dan›flmanlar› hem de s›rdafllar› olan baflka bir Yahudiydi: Henry Kissinger. Bir Rockefel-

ler yat›r›m› olan Chase Manhattan Bank (CMB) ‹ran'da birçok ifle giriflmifl, bu sayede Yahudi

sermayesinin ‹ran'› ekonomik olarak da ele geçirmesini sa¤lam›flt›.

fiah, ‹srail'le yapt›¤› iflbirli¤i ve bunun sonucunda Bat›’dan gelen
güçlü destek sayesinde büyük bir servetin sahibi olmufltu.

fiah ‹srail'e olan sadakatinin ücretini
de¤iflik kanallardan al›yordu. Bu ilifl-
kinin kilit isimlerinden biri ABD'deki
Yahudi lobisinin de¤iflmez ismi David
Rockefeller idi.
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"Rockefeller-Kissinger Grup, fiah'›n politik ve ekonomik dan›flmanlar›n› kapsayan grupla da

yak›n iliflkiye girmiflti. Nelson Rockefeller taraf›ndan kurulan IBEC (Uluslararas› Temel En-

düstri Ortakl›¤›) ‹ran'daki inflaat sektöründe uzun y›llar görev alm›flt›r. CMB %35'lik bir pay-

la ‹ran International Bank'› kurdu... fiah, ülkenin bütün büyük yat›r›mlar›n›n gelirlerinin tü-

münü CMB'ye yat›rm›flt›. Ayr›ca petrol al›m-sat›m› için gerekli kredi ifllerinin de CMB taraf›n-

dan yap›lmas›n› emretmiflti." (The Eagle and the Lion, James A. Bill, sf. 319)

fiah öldükten sonra ABD, ‹ran milli varl›¤›n› bloke edince fiah'›n buradaki serveti de yine

Yahudi flirketlerine kald›.

fiah'›n baflka hizmetleri de vard›:

"R›za Pehlevi masonlu¤a karfl› olgun bir ilgi göstermifltir. fiah R›za Pehlevi masonlu¤a karfl› ilgi-

sini göstermek için, ‹ran'daki düzenli localar için bir ferman da yay›nlam›flt›r. Bu hareketin ma-

sonlu¤un ‹ran'da yay›lmas›nda büyük bir etkisi olmufltur." (Türk Mason Dergisi, say› 57, sf. 3024)

‹srail'in,1982'de Parçalanmas›n› Planlad›¤› Ülke: Irak 

Irak'›n ‹srail'le yapt›¤› ilk ifl birli¤i, Yahudi Devleti'nin kurulmas›n›n hemen ard›ndan ger-

çekleflti. ‹srail gizli servisleri, nüfus art›rma politikas› do¤rultusunda, dünyan›n çeflitli bölge-

lerinde kiral›k liderler yoluyla sahte Yahudi aleyhtar› provokasyonlar düzenliyordu. ‹çinde

önemli say›da Yahudi nüfusu bulunan Irak da, bu politikan›n uyguland›¤› önemli sahalardan

biri oldu.

Mossad'›n ‹srail d›fl›ndaki Yahudileri ‹srail'e göç ettirmekle görevli kolu Aliyah Beth, Irak-

l› liderleri kullanarak bir göç operasyonu düzenledi. 

Saddam Hüseyin'in 1979 y›l›nda bafllatt›¤› ‹ran-Irak Savafl›'nda 1.5 milyon Müslüman ölürken, 500 milyar
dolar tutar›ndaki milli servet de yok oldu. 



218

Saddam Hüseyin'in
emriyle, Irak'›n Halep-
çe, Düceyde ve ‹nap
kasabalar›na at›lan
kimyasal bombalarla
5.000 savunmas›z sivil
feci halde can verdi. 
Saddam'›n Kürtlere uy-
gulad›¤› bu katliam,
asl›nda ‹srail'in Irak'›n
parçalanmas› strateji-
sinin ilk basama¤›n›
oluflturuyordu. 
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"Aliyah Beth ajanlar› liderlerle direkt iliflkiye geçerlerdi. Bunun örne¤i sadece

Irak Baflbakan› de¤ildi. Macar politikac›lar, ‹ran fiah› ve Ürdün Kral› Abdullah da

bunlardand›." (Every Spy A Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.36)

Mossad ba¤lant›l› Irak Baflbakan›, yaln›zca göstermelik Yahudi aleyhtar› propaganda-

s›yla göçü teflvik etmekle kalm›yor, göç eden Yahudilerin ulafl›m sorununu da kendi uçak flir-

keti ile çözüyordu. Tevfik El-Savidi'den sonra gelen Baflbakan Nuri As-Said de ‹srail'e çal›fl›-

yordu:

"Aliyah Beth Enstitüsü 'Sihirli Hal›' operasyonu ad› alt›nda bir operasyon düzenledi. Near

East Air Transport Corporation'›n ‹srail hükümetiyle gizli ba¤lar› vard›. 1942 ve 1949'da bu flir-

ket Yemen ve Adenli 50 bin Yahudiyi gizlice ‹srail'e tafl›d›. Irak'ta süren bütün antisemitik pro-

pagandaya ra¤men 1950 Mart›'nda meclisten ç›kan yasayla isteyen bütün Irakl› Yahudilerin,

Irak'› terk edip ‹srail'e gidebilece¤i

aç›kland›. Tek flart, Irak vatandafll›-

¤›ndan vazgeçmeleriydi. Bu sürp-

riz aç›klaman›n alt›nda, Yahudile-

rin Irak Baflbakan› Tefik el Savidi'ye

‹srail ajanlar› taraf›ndan verilen

rüflvetler yat›yordu. Tevfik el-Savi-

di ayn› zamanda Irak Tur'un Baflka-

n›yd› ve bu tur flirketi, Near East

Air Transport'un bir acentas›yd›.

Baflbakan yaln›z de¤ildi. Daha son-

ra Baflbakan olan Nuri as-Said'e de

‹srailli ajanlar taraf›ndan para veril-

miflti" (Every Spy A Prince, Dan Ra-

viv-Yossi Melman, sf.36)

Bu dönemin ard›ndan gelen

Irak liderleri içinde ‹srail için en

iyi çal›flanlardan birisi de, Sad-

dam Hüseyin oldu. 1979'da fiark-

ül Kebir Mason Locas›n›n direk-

tifleri ve Mossad'dan ald›¤› des-

tekle ‹ran'a sald›rd›. Bu sald›r›da

amaç, parçalanmas› planlanan

‹ran'dan petrol bölgesi Kuzistan'›

koparmakt›. 

"‹ran'›n parçalanmas›, petrol üretim

bölgelerinin iflgal yoluyla bu ülke-

den kopar›lmas›yla gerçekleflebilir-

di. Mossad, Irak'taki rejimi bu istila konusunda cesaretlendirmiflti." (Siyonizmin Gizli Tarihi,

Ralph Schoenman, sf.106)

Siryanit, hardal ve sinir gazlar›yla bombalanan Kürt yerleflim
bölgelerinde savunmas›z insanlar yanarak öldüler. 
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‹srail, operasyonun ‹ran'daki Ku-

zistan'da yaflayan Araplar›n Irak'› destek-

lemesi ile baflar›ya ulaflaca¤›n› düflünmüfltü.

Ancak bu sefer hesap tutmad›, bölgedeki Arap-

lar ‹ran'dan yana hareket ettiler ve ‹ran'›n galibiye-

ti gündeme geldi. Bunun üzerine olay›n kontrolden

ç›kmamas› için yeni bir plan yap›ld›.

"Irak'›n sald›r›s› geri tepti. Arap az›nl›k bunu kendisi-

ne yönelik bir sald›r› olarak gördü. ‹srail'in politikas›

flimdi her iki taraf› birden silahland›r›p savafl› elden gel-

di¤ince uzatmak, böylece ‹ran'›n zaferini engelle-

mekti" (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralp Schoenman,

sf.106)

Bu yeni plana, Ortado¤u'da ‹srail kontro-

lündeki Arap yönetimleri do¤al olarak

büyük destek verdi: "S. Arabistan Krall›¤›

‹ran'a karfl› bir silah ambargosu olufltu-

rup Irak'a büyük miktarda silah yard›-

m› yapt›. M›s›r ile Ürdün de Irak'› des-

teklediler." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralp

Schoenman, sf.107)

Saddam Hüseyin, ‹ran'la yapt›¤› bu savaflta Yahudi silah tüccarlar›na büyük karlar sa¤-

lad›. Irak, savafl boyunca Yahudi silah flirketlerinden 80 milyar dolarl›k silah sat›n alm›fl ve 50

y›ll›k petrolünü 9 y›lda harcam›flt›. Irak'›n silahlanmas› ‹ran'la yapt›¤› savafltan sonra da tüm h›-

z›yla devam etti. Saddam silahlar›n› iflgal için Kuveyt'e yöneltti. Bu da komflular›na göre olduk-

ça güçlü olan Irak ordusu için zor olmad›. ‹flin ilginç yan›, ‹srail taraf›ndan tehlikeli derecede

büyük bir silahl› gücü oldu¤u s›k s›k vurgulanan Irak'a silah satanlar›n yine ayn› çevreler olma-

s›yd›.

Ne ilginç ki, Irak'a askeri müdahalenin yap›ld›¤› dönemde dahi, ‹srail ile yak›n iliflkileri

olan bir silah tüccar› baflrolü oynuyordu: Gerald Bull. Bull'un tasarlad›¤› ve 'cehennem topu'

olarak da bilinen süper topun parçalar› her nas›lsa, de¤iflik ülkelerden Irak'a do¤ru giderken

birden ortaya ç›kar›ld›: 

"Bilim adam› Gerald Bull'un Baltimore'da, Space Research Co. ad›nda bir flirketi vard›. Bu flirket

bilgisayar ve bilgisayar programlar› için ihracat izinleri al›yordu. Bunlar sonuçta birleflerek

Ba¤dat'ta bulunan 'Süper Silah'› oluflturdu. Daha önce de denenmifl olan silahta, nükleer, kim-

yasal ve biyolojik savafl bafll›klar› da kullan›labiliyordu.

‹ngiliz gümrü¤ünde Nisan 1990'da Middlesborough Liman›'nda sekiz parçadan biri yakalan-

d›. BM ambargosu delinerek, Irak'a Kuveyt'i iflgal etmeden k›sa süre önce silah ve teknoloji

gönderildi. Irak'a gizlice finansal yard›m da yap›ld›." (Spotlight, 15 fiubat 1993) 
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‹srail'in Ortado¤u'daki Son Politikas› 

"1982'de, Dünya Siyonist Örgütü'ne ba¤l› Enformasyon Dairesi'nin yay›n Organ› Ki-

vunim'de önemli bir belge yay›nland›. Oded Yinon eski bir D›fl ‹flleri görevlisi olarak bu

yaz›s›nda, ‹srail'de gerek ordu, gerekse haber alma örgütünün üst kademelerine egemen

olan düflünce yap›s›n› sergilemektedir. '1980'lerde ‹srail için strateji' bafll›kl› yaz› Arap devlet-

lerinin parçalanmas› halinde, ‹srail'in bölgede yay›lmac› güç olarak sivrilmesinin zamanlama-

s› konusunda bir program› içeriyor." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf. 103) 

Söz konusu planda hangi ülkelerin, hangi bölgelere ayr›laca¤› ve bu bölme iflinde hangi

unsurlardan yararlan›laca¤› ayr›nt›l› olarak anlat›lm›flt›r.

"Lübnan zaten fiilen var olan befl bölgeye bölünecektir. Bu bölgeler, bir Maruni-H›ristiyan böl-

geyi, bir Müslüman bölgesini, bir Dürzi bölgesini ve bir fiii bölgesiyle Haddad'›n milisleri ara-

c›l›¤›yla ‹srail'in denetimi alt›ndaki bölgeyi içerecektir. Daha sonra s›ra, Suriye ve Irak'›n etnik

ve mezhebi temeller üzerine bölünmesine gelecektir. Suriye'nin, k›y›s›nda bir Alevi Devleti,

Halep bölgesinde bir Sünni Devleti, fiam'da bir baflka Sünni Devleti ve Golan, Hauran ve Ku-

Camp David Bar›fl›'ndan sonra ‹srail, Vaat Edilen Topraklar'a sahip olmak için yeni bir plan› uygulamaya
bafllad›. Bu plan Ortado¤u devletlerinin parçalanarak zaman içinde ‹srail'in iflgaline uygun hale getiril-
mesini amaçlamaktad›r. 
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zey Ürdün'de bir Dürzi Devleti'ne bölünmesi öngörülüyor. Projede, Irak'›n da Basra çevresin-

de güneyde bir fiii Devleti, kuzeyde Musul çevresinde bir Kürt bölgesi, ortada Ba¤dat çevre-

sinde bir Sünni Devleti olarak üçe bölünmesi hedefleniyor." (Dünya Siyonist Örgütü'nün yay›n

organ› Kivunim, Oded Yinon, fiubat 1982, say› 14)

‹srail, Camp David Anlaflmas›ndan sonra "Kutsal Topraklar" üzerinde yine ayn› plan› uy-

gulamaya koydu. Böl-parçala-yönet olarak özetlenebilecek olan bu plan, bölge ülkelerindeki

etnik ve dini az›nl›klar› kullanarak, öncelikle Ortado¤u'nun parçalanmas›n› amaçlamaktad›r.

Plan›n sa¤l›kl› bir biçimde yürüyebilmesi için ilk olarak, Mossad'›n deste¤i ile bölge devletle-

rinin bafl›na, genellikle az›nl›klardan, birer ‹srail kuklas› lider geçirilmifltir. Suriye'de Haf›z

Esad, Irak'ta Saddam Hüseyin gibi. Parçalanma sonucu ortaya ç›kan küçük devletler zay›f ve

y›pranm›fl olacakt›r. ABD'nin arac›l›¤›yla devaml› kontrol alt›nda tutulacak olan bu küçük dev-

letçikler, plan›n son aflamas›nda ‹srail taraf›ndan rahatl›kla yutulabilecektir. Duruma bak›lacak

olursa, plan›n temellerinin çok daha önceleri, henüz bölgedeki ülkelerin s›n›rlar› çizilirken at›l-

d›¤› görülebilir.

"Müslüman Arap alemi, buralarda yaflayan insanlar›n dilek ve arzular› hiç dikkate al›nmadan

yabanc›lar taraf›ndan biraraya getirilmifl iskambil ka¤›tlar›ndan yap›lma geçici bir ev gibidir.

Keyfi olarak on dokuz devlete bölünmüfllerdir. Her biri birbirine düflman az›nl›klardan ve et-

nik gruplardan oluflturulmufltur. Dolay›s›yla bugün her Müslüman Arap devleti içten, etnik,

toplumsal çöküntü tehditi alt›ndad›r. Baz›lar›nda ise iç savafl kaynaflmas› bafllam›flt›r bile."

(The Zionist Plan For the Middle East 1982, Israel Shahak, sf.5)

Ortado¤u'daki Arap ülkelerinin birbirleriyle çarp›flmalar› ‹srail'in Ortado¤u'nun parçalanmas› pla-
n›n›n gerçekleflmesi yolunda önemli bir ad›md›r. Araplar aras›ndaki bütün iç çekiflmeler bizim için
çok faydal› ve söz konusu patlamay› h›zland›racak olaylard›r. (Dünya Siyonist Örgütü'nün yay›n
organ› Kivunim, fiubat 1982- say› 14)
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Ortado¤u'daki her devletin içine biraraya toplanm›fl az›nl›klar, yaflad›k-

lar› ülkede huzursuzluk kayna¤› olmaktad›r. ‹srail, az›nl›klar›n sebep oldu¤u bu

çat›flmalarda rahatl›kla taraftarlar bulup, kendi ç›karlar› do¤rultusunda öteki toplu-

luklardan hak talep edebilecektir. Ortado¤u'daki az›nl›klar›n da¤›l›m›na bak›lacak olursa,

‹srail'in bu plan› gerçeklefltirmekte fazla zorlanmayaca¤› kolayl›kla görülebilir. Irak'ta fiii ço-

¤unluk, Sünni az›nl›k taraf›ndan, Lübnan'da Müslüman ço¤unluk, H›ristiyan olan Maruni

az›nl›k taraf›ndan, Filistin'de Müslüman ço¤unluk, Yahudi az›nl›k taraf›ndan yönetilmektedir.

Din ahlak›n›n ço¤u zaman göz ard› edildi¤i yerlerde yönetim soya dayal› az›nl›klara tesis

edilmifltir. Etnik ayr›mlar, öne ç›kar›larak bu planda kullan›lacakt›r. ‹ran' da etnik az›nl›k ola-

rak; Araplar, Beluciler, Türkmenler ve ülkenin üçte birini oluflturan Azeri Türkler. Irak'ta Kürt-

ler, Türkmenler ve fiiiler; M›s›r'da Koptlar, Cezayir'de Berberiler, Sudan'›n güneyinde siyahlar

ve H›ristiyanlar, Lübnan'da Maruni H›ristiyanlar, Dürziler, Sünniler, fiiiler. Bu özelliklerden

yola ç›kan ‹srail kurmaylar›, tek tek Ortado¤u'daki her ülkenin bölünmesi için, kimi uzun ki-

mi de k›sa vadeli planlar yapm›fllard›r. 

Lübnan'›n Bölünmesi

Lübnan'›n bölünmesi fikri 1919'da ortaya at›lm›fl, 1936'da planlanm›fl, 1954'te fiilen baflla-

t›lm›fl, 1982'de tam anlam›yla gerçeklefltirilmifltir.

"Lübnan'›n befl bölgeye bölünmesi, M›s›r, Suriye, Irak ve Arap Yar›madas› dahil bütün Arap

alemi için iflarettir ve o yolda da ilerlenmektedir. Sonradan Suriye ve Irak'›n da Lübnan'da ol-

du¤u gibi etnik ve dini bak›mdan ayr› ayr› bölgelere bölünmesi ‹srail'in, uzun vadede Do¤u

cephesindeki birinci hedefidir. K›sa vadedeki hedefi ise bu devletlerin askeri gücünün da¤›l-

mas›d›r." (The Zionist Plan for the Middle East, Israel Shahak, sf.9) 

Suriye'nin Parçalanmas›

"Suriye, etnik ve dini yap›s›na uygun olarak, bugünkü Lübnan'da oldu¤u gibi çeflitli devletle-

re ayr›lacakt›r. Böylece k›y›da bir fiii Alevi Devleti, Halep bölgesinde Sünni Devleti, fiam'da

buna düflman baflka bir Sünni Devleti ve Havran, Kuzey Ürdün ve belki bizim Golan'da bir

Dürzi Devleti. Böyle bir devlet uzun vadede bölgede bar›fl ve güvenli¤in garantisi olacakt›r ve

bu hedef bugün art›k eriflebilece¤imiz kadar yak›nd›r." (The Zionist Plan for the Middle East, Is-

rael Shahak, sf.9)

"Siyonist" yazar›n "bar›fl ve güvenlik garantisi" olarak tan›mlad›¤› Suriye'nin parçalanma-

s›n›n, ‹srail'in iflgal politikas›na yarayacak bir geliflme oldu¤u aç›k. Bu planda her Arap

devletinin nas›l parçalanaca¤› inceden inceye hesaplanm›flt›r. Suriye'nin bölünmesinde de

kullan›lacak unsurlar yine az›nl›klard›r. Bugün Suriye ordusunun büyük bölümü Sünni

olmakla beraber, bafllar›nda Alevi subaylar da vard›r. Bunun uzun vadedeki önemi bü-

yüktür ve bunun için ordunun rejime sadakati k›sa ömürlü olmaktad›r.

"‹ktidardaki güçlü askeri rejim d›fl›nda Suriye'nin, temelde Lübnan'dan hiçbir fark› yoktur.

Bugün Suriye'de Sünni ço¤unluk ile iktidardaki Alevi az›nl›k (nüfusun yaln›zca %12'si) ara-

s›nda sürmekte olan iç savafl, ülkedeki sorunun dev boyutlar›n› gözler önüne sermektedir."

(The Zionist Plan for the Middle East, Israel Shahak, sf.4)



Ortado¤u'da Lübnan'dan Sonra Parçalanan 

‹kinci Ülke: Irak

"Irak bir yandan petrol bak›m›ndan zengin, öte yandan da içte bölük pörçük bir ülke ola-

rak, ‹srail için sa¤lam bir hedef olmaya adayd›r. Irak'›n bölünmesi bizim için Suriye'nin bö-

lünmesinden çok daha önemlidir." (The Zionist Plan For the Middle East, Israel Shahak, sf.97)

Ortado¤u'daki en büyük silahl› kuvvet olan Irak'›n gücü, Körfez Savafl› sayesinde eritilir-

ken, ülkedeki Sünni, fiii ve Kürt gruplar›n ülkeyi bölmesi sa¤lanm›flt›r.    

"Irak, ço¤unlu¤un fiii, yönetici az›nl›¤›n ise Sünni olmas›na karfl›n özde komflular›ndan farkl›

olmayan bir ülkedir. Nüfusun %65'nin iktidara hiçbir siyasi kat›l›m› yoktur. ‹ktidar, %20'lik bir

seçkin tabakan›n elindedir. Ayr›ca, kuzeyde büyük bir Kürt az›nl›k vard›r. ‹ktidardaki rejimin

elinden, ordu ve petrol gelirleri al›nd›¤›nda Irak'›n gelecekteki durumu, Lübnan'›n geçmiflte-

ki durumundan farkl› olmayacakt›r." (The Zionist Plan For the Middle East, Israel Shahak, sf.4)

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, ‹srail D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'nda üst düzey görevlisi olan Oded

Yinon, 1982'de, Dünya Siyonist Örgütü'nün Kivunim adl› yay›n organ›nda yazd›¤› "‹srail için

strateji" adl› yaz›da Irak'›n 3'e bölünmesi plan› flöyle aç›klan›yordu.

"Irak etnik ve mezhebi temeller üzerine bölünecek; kuzeyde bir Kürt Devleti; ortada bir Sün-

ni ve güneyde fiii Devleti."

Bu hedef, Körfez Savafl›'n›n ard›ndan gelen geliflmelerle büyük ölçüde gerçekleflti. Bölge-

de ‹srail'in ileri karakolu olan Çekiç Güç, bu parçalanman›n mimarlar›ndan oldu. 

Ortado¤u'nun kiral›k lideri Saddam Hüseyin, Kuzey Irak'ta bir Kürt Devleti kurulmas›

konusunda son perdeyi açt›:

"Saddam Hüseyin'in y›llarca sindirip asimile etmeye çal›flt›¤› Kürtlere bir anda ba¤›ms›zl›k

yolunu açmas›, Irak liderinin Kürtler üzerinde de¤iflik planlar yapt›¤› yorumuna yol açt›. Kür-

distan Yurtseverler Birli¤i Baflkan› Celal Talabani, Saddam'›n ülkenin kuzeyinde otonomi ilan

eden Kürt ulusuna ba¤›ms›zl›k hakk› tan›d›¤›n› ve ba¤›ms›z Kürt Devleti'ni ilk olarak kendi-

sinin tan›yaca¤›n› aç›klad›¤›n› bildirdi. Uzmanlar, Saddam'›n, Türkiye ve ‹ran'daki Kürtleri de

ba¤›ms›zl›¤a özendirmek isteyebilece¤ini ve böylece bu iki ülkede kargaflal›klara yol açma

amac›nda olabilece¤ini belirttiler." (Sabah, 10 Mart 1993)

‹srail'in M›s›r'daki Hedefi, Nil'e Ulaflmak...

"Bugünkü iç siyasal görünümüyle M›s›r tam bir ölüdür; hele hele, Müslüman ve H›ristiyan

alemleri aras›ndaki gitgide derinleflen uçurumu da göz önüne al›rsak, bu daha da do¤rudur.

M›s›r'› farkl› co¤rafi bölgelere ay›rmak, ‹srail'in 1980'lerde bat› cephesinde güttü¤ü bafll›ca si-

yasi hedefidir." (Kivunim, Oded Yinon, fiubat 1982, say› 14)

Sedat'›n M›s›r'› yeniden Faruk dönemindeki "yeni sömürge" konumuna döndürmesine

karfl›l›k, Sina Yar›madas› ödül olarak bu ülkeye geri verilmiflti. Ne var ki, ‹srail'in gözünde bu

pek de kal›c› bir durum de¤il: "‹srail uzun vadede, ekonomik aç›dan olsun, enerji rezervi ola-

rak olsun, stratejik öneme sahip olan Sina üzerinde denetimi yeniden sa¤lamak için do¤rudan

veya dolayl› harekete geçmek zorunda kalacakt›r. M›s›r içteki sorunlar› nedeniyle askeri stra-
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tejik bir sorun yaratmamaktad›r. Dolay›s›yla, 1967 Savafl› sonras›ndaki ye-

rine itilebilir." (Kivunim, Oded Yinon, fiubat 1982, say› 14)

Yinon, yaz›s›n›n devam›nda M›s›r'›n nas›l bölünece¤ini anlat›rken, bu olay›n

gerçekleflmesinin Kuzey Afrika'da bir domino etkisi yarataca¤›n› belirtiyor:

"M›s›r birden çok iktidar oda¤›na bölünmüfltür. E¤er M›s›r parçalan›rsa, Libya, Sudan ve hatta

daha uzaktaki devletler de bugünkü biçimleriyle varl›klar›n› sürdürmeyip M›s›r'› izleyecekler-

dir. Yukar› M›s›r'da, çok s›n›rl› güce sahip ve merkezi hükümetten yoksun birtak›m zay›f dev-

letlerin yan›bafl›nda kurulacak bir H›ristiyan Kopt Devleti tasar›s›, ancak bar›fl anlaflmas› ile er-

telenebilen, fakat uzun vadede kaç›n›lmaz görünen bir tarihsel geliflmenin anahtar›d›r. Bugün

Müslüman Arap dünyas›ndaki en parçalanm›fl devlet olan Sudan, birbirine düflman dört grup-

tan oluflur: Arap olmayan Afrikal›lar, putperestler, H›ristiyanlar ve bunlar›n oluflturdu¤u ço-

¤unluk üzerinde az›nl›k egemenli¤i kurmufl olan Sünni Müslüman Araplar. Öte yandan M›-

s›r'da, ülke genelinde ço¤unlu¤u oluflturan Sünni Müslümanlara karfl›l›k, Yukar› M›s›r'da güç-

lü olan yedi milyonluk H›ristiyan az›nl›k bulunmaktad›r. Bunlar›n hepsi kendi devletlerini kur-

mak isteyeceklerdir ve bununla da M›s›r ikinci bir H›ristiyan Lübnan gibi olacakt›r."

Bu arada, ‹srail'in M›s›r üzerindeki hesaplar›n›n bir bölümü de Etiyopya'daki Nil'in suyu-

nu kesecek olan baraj projesiyle sürüyor.

‹srail ‹çin K›sa Vadeli Bir Hedef: Ürdün

‹srail, bugün kontrol alt›nda tuttu¤u Ürdün'ü k›sa zamanda parçalayabilece¤ini düflünü-

yor. Zaman› geldi¤inde Ürdün'ü ele geçirmek için, ülkede az›msanmayacak bir nüfusa sahip

Filistinlileri kullanmay› hesapl›yor. ‹srail'e göre Filistinliler, ülkedeki siyasi otoriteye karfl›

ayakland›r›lacak, hatta iktidara geçirilecekler. Bu s›rada ‹srail devreye girecek ve klasik metod-

lar›yla Ürdün'ü topraklar›na katacak: 

"Ürdün, uzun vadede de¤il ama, k›sa vadede yak›n bir stratejik hedeftir. Ürdün'ün bugünkü

yap›s›yla uzun süre var olabilmesi mümkün de¤ildir ve ‹srail'in politikas› da, savaflta ve ba-

r›flta Ürdün'ün bugünkü rejiminin tasfiye edilip, iktidar›n Filistinli ço¤unlu¤a devredilmesine

yönelik olarak iflletilmelidir." (Kivunim, Oded Yinon, Ocak 1982, say› 14)

Anlafl›lan ‹srail, Ürdün'e pek sad›k de¤il, zaman› gelince onu da tasviye etme düflünce-

sinde...

"Ürdün'deki Haflimi Monarflisi, çöl ortas›ndaki çok s›n›rl› kaynaklar›yla, Suudi paras›na ve

ABD-‹srail askeri flemsiyesine ba¤›ml›l›¤›yla hiç de kendi bafl›na egemen de¤ildir. Öte yandan,

kamplarda yaflayan Filistinli ço¤unlu¤un üzerinde kurdu¤u yönetim biçimi, bütün devlet hiz-

metlerini görenler onlar olduklar› halde, alabildi¤ine zalimcedir. Filistinlilerin siyasi söz hak-

lar› yoktur ve ‹srailliler taraf›ndan Bat› fieria ve Gazze'den bir kez at›ld›ktan sonra, art›k her

gün Ürdün polisi taraf›ndan ça¤r›larak huzursuz edilirler." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Scho-

enman, sf.113)

Ürdün'deki Haflimi rejiminin devrilmesi, Siyonist lider Jabotinsky'nin 'nüfus transferi'

olarak adland›r›ld›¤› politikadan yola ç›karak haz›rlanm›flt›r.
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"fieria Nehri'nin do¤usundaki rejimi de¤ifltirmek, bat›s›nda Araplar›n yo¤un

olarak yaflad›¤› bölgelerdeki sorunlar›n çözümünü de sa¤layacakt›r. ‹ster savaflta,

ister bar›flta, bölgelerden göç ile bölgelerdeki ekonomi ve do¤um ölüm oranlar›ndaki

durgunluk, nehrin her iki yakas›nda da ortaya ç›kmakta olan de¤iflimin güvencesidir ve

bizler de bu süreci en yak›n gelecekte h›zland›rmak için çal›flmal›y›z. Özerklik plan› ya da bafl-

ka her türlü uzlaflma veya bölgelerin paylafl›lmas›nda oldu¤u gibi reddedilmelidir, çünkü bu

ülkede flimdi oldu¤u gibi iki ulusu birbirinden ay›rmadan, yani Araplar› Ürdün'e, Yahudileri

de nehrin bat›s›ndaki bölgelere göndermeden var olmay› sürdürmek mümkün de¤ildir." (The

Zionist Plan For The Middle East, Israel fiahak, sf.10)

‹srail'in Vazgeçmeyece¤i Hedefi: ‹flgal

"1950'lerde, Arap devletlerinde sömürgeye karfl› baflkald›r› bafllay›nca, ‹srail bu sorun için je-

opolitik bir strateji belirledi. Bu strateji do¤rultusunda; Lübnan'daki Falanjistlerle, Yemen'de-

ki kralc›larla, Güney Sudan'daki direniflçilerle ve Irak'taki Kürtlerle iliflkiler kuruldu. Ortado-

¤u'da Maruniler, Dürziler, Kürtler gibi Arap ya da Müslüman olmayan gruplar, politik ba¤›m-

s›zl›klar›n› kazanmak için ‹srail'le dostluk kurmalar› gerekti¤ine inand›r›ld›. Bu yaklafl›m ‹sra-

il'in Ortado¤u politikas›n›n temelini oluflturdu." (The Israeli Connection, Benjamin-Beit Hallahmi,

sf. 8)

Üstteki sat›rlarda ifade edildi¤i gibi, ‹srail, Ortado¤u'da çok uzun süredir "kendisiyle ifl

birli¤i yapmalar› gerekti¤ine inand›rd›¤›" etnik ya da dini az›nl›klar› k›flk›rtma stratejisi güdü-

yor. Sonuçta büyük kapsaml› bir iflgali hedef alan bu stratejinin aflamalar›, zamana ba¤l› ola-

rak uygun flartlar oluflturuldukça sahneye konuyor:

"Bu stratejiden ç›kan sonuç, Siyonist hareket için herfleyin bir zaman tablosu üzerinde yaz›l›

oldu¤u, her bölgenin fetih için iflaretlendi¤i ve bir f›rsat hedefi olarak kabul edildi¤i, ancak bu

arada uygun güçler dengesi, ani ve yararl› sonuçlar sa¤layacak bir savafl durumu beklendi¤i-

dir." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf. 109)

‹srail Ortado¤u'daki stratejisinin devam› için gereken kaos ortam›n› bölgede Mossad'a ça-

l›flan liderler sayesinde devaml› olarak canl› tutabilmektedir. Kaos ortam›, bölgedeki di¤er ül-

kelerin de, Irak ve Lübnan örneklerindeki gibi etnik ve dini farkl›l›klara göre ayr›lmas› için da-

ha kolay senaryolar oluflturmas›n› sa¤layacakt›r. ‹zlenen stratejinin birinci aflamas› sona erdi-

¤inde, Ortado¤u'da, ekonomik olarak zay›f, politik olarak d›flardan güdüme aç›k, daha çok nü-

fuz alan› niteli¤indeki birçok ülke ortaya ç›km›fl olacakt›r. 

Tüm bunlar olurken, bir yandan da ‹srail'in bölge ülkelerine oranla kat kat büyük olan si-

lahl› kuvvetlerinin gücü daha da art›r›l›yor:

"‹srail'in k›sa ve orta menzilli olmak üzere en az 100 tane nükleer silah› ve iki nükleer reaktö-

rü var. Birincisi Nahal Soreq'te IRR-1, di¤eri Dimona'daki IRR-2. Özellikle Dimona'daki reak-

tör ‹srail'in askeri nükleer program›n›n kayna¤›d›r." (L'Evenement du Jeudi, 7-13 Ocak 1993)

‹srail'in bu denli yo¤un bir flekilde silahlanmas›, izledi¤i stratejinin ikinci aflamas›n›n da-

ha kolay gerçekleflebilmesi içindir. Bu aflamada bir devletçikler mozai¤i görünümünü alm›fl
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Yüzbafl› rütbesini tafl›yan bir haham, Lübnan'›n iflgali ile ilgili olarak, 5 Temmuz 1982 tarihli Ha'aretz ga-
zetesine flu aç›klamay› yap›yor: "Bu savafl› ve bizim burada oluflumuzu do¤rulayan Kitab-› Mukaddes'in
as›l kaynaklar›n› hat›rdan ç›karmamak zorunday›z. Burada bulunuflumuz bir Yahudi olarak görevimizi
yerine getirmek içindir." (Siyonizm Dosyas›, Roger Garaudy, sf.101) 

bölge, yeni bir senaryoyla, ‹srail taraf›ndan kolayl›kla yutulacakt›r. ‹srail'in bu düflüncesi eski

D›fl ‹flleri Bakan› flimdiki Baflbakan› Ariel fiaron taraf›ndan flu flekilde dile getirilmiflti:

"‹srail süper bir askeri kuvvettir. Avrupa'n›n bütün kuvvetleri biraraya gelse, bize ulaflamaz-

lar. ‹srail bir hafta içinde Hartum'dan Ba¤dat'a ve Cezayir'e kadar uzanan bölgeyi ele geçire-

bilir." (Yediot Aharanot, 26 Temmuz 1973) 

Son operasyonu tamamlad›¤› zaman ‹srail, Ortado¤u'da Tevrat'ta da vadedilen Kutsal

Topraklar› iflgal etmifl olacakt›r. 

"Asl›nda gerçekte ne kuzeydeki Dan, ne de güneydeki Beersheba, ne do¤uda Ürdün ne de ba-

t›daki Kenan ve Pelesketh topra¤›m›z›n tam s›n›rlar›n› çizmiyor. Büyük F›rat, Uzakdo¤u'ya

uzanan büyük çöl, iki s›cak körfeziyle K›z›ldeniz, muhteflem Akdeniz, sürekli çizgileriyle

Lübnan ve Hermon, bunlar Büyük Filistin'imizin topraklar›d›r. Yürüyerek do¤uya do¤ru 40

günden ve bat›ya do¤ru 30 günden az zamanda gidilmesi mümkün olmayan, 1 milyon kilo-

metre kadar, Almanya'n›n 1.5 kat› ‹spanya ve Fransa'n›n toplam yüzölçümü kadar." (A Zionist

Primer, Sundel Doniger, sf.67)

Bu noktada ‹srail'in stratejisinin, etnik kökenlere dayanan ayr›l›k ve çat›flmalar oldu¤u

aç›k bir flekilde ortada. Bu kaç›n›lmaz sondan Ortado¤u'yu kurtarabilecek tek çare ise ›rk, ka-

bile, afliret gibi ilkel kimliklerden s›yr›l›p, birlefltirici bir düflünce sistemine sar›lmak olabilir. ‹s-

lam ahlak› alt›nda canland›r›labilecek bir yap› ancak, ‹srail'in, yay›lmac› amaçlar›na karfl› ko-

yabilir. 



Bu gerçe¤in ‹srail de fark›nda. O yüzden bir as›rd›r bölge, ›rkç› lider-

lerden geçilmiyor! Arap ›rkç›l›¤› ile bafllat›lan parçalanma, daha da küçük birim-

lere indiriliyor. Bölge toplumlar›na, ‹slam ahlak› yerine, Mossad'a çal›flan Arap lider-

lerinin floven ideolojileri kabul ettiriliyor. Bunun sonucunda kültürsüz, yoz kitleler kolay-

ca yönlendiriliyor. 

Önemli olan, her gün ad›m ad›m ilerleyen bu plan› görebilmek. Osmanl›'n›n parçalan›r-

ken yap›lan gizli planlar›, menfaat peflinde koflan liderleri, partileri, provokasyon ve ajitasyon-

lar›, flimdi, yani aradan 80 y›l geçtikten sonra görebiliyoruz. Ama ya günümüzde olanlar?

Hele çok yak›n›m›zda geliflen bir olay, Güneydo¤u sorunu. ‹srail, di¤er Ortado¤u ülkele-

rini parçalarken, Kutsal Topraklar›na dahil olarak kabul etti¤i Güneydo¤u Anadolu'da bofl

durmuyor elbette.

"... ‹srail Savunma Bakan›'n›n özellikle 'Türkiye bizim ilgi alan›m›za girer' sözü, ‹srail'in em-

peryalist emellerinin bir belirtisi olarak görülmekte, bu ülkenin yay›lmac› ve sald›rgan tutu-

munu bir kez daha ortaya koymaktad›r. Bu durum ‹srail'in Ortado¤u'da bar›fl› istemedi¤inin

de bir belirtisidir." (Hayat, 13 Eylül 1982) 

Ortado¤u için tek çözüm etnik kimlikleri gözetmeden ‹slam'›n birlefltirici, bütünlefltirici

ruhuna dayal› olarak kurulacak bir birliktir. Bu, ‹srail'i iflgal alt›ndaki topraklardan çekilmesi

için ikna edecek bir yapt›r›m meydana getirecektir. Böylece, bölgede 50 y›ld›r akan kan dura-

cak ve gerçek bir bar›fl kurulacakt›r.

Kuflkusuz ‹srail'in var olma hakk› vard›r. ‹srailli Yahudilerin, atalar›n›n topraklar›nda bu-

gün de özgürce yaflama ve ibadet etme hakk› sakl›d›r. Bunlara sayg› duyuyoruz. Sorun, ‹sra-

il'i yöneten Siyonist anlay›fl›n, tüm Filistin'e egemen olmak istemesi, Filistin'deki (ve hatta di-

¤er Arap ülkelerindeki) Müslümanlar›n haklar›n› göz ard› etmesidir. 

Buna dur denmesi için adil bir bar›fl›n yap›lmas›, adil bir bar›fl›n yap›labilmesi içinse bu-

nu taraflara empoze edecek üst bir iradenin var olmas› gerekir. Osmanl›'n›n as›rlar boyu Orta-

do¤u'ya sa¤lad›¤› "Pax Ottomana"n›n s›rr› budur. 

Bar›fla gidecek yolun bir di¤er flart› ise, taraflar›n radikalizmden vazgeçmesi, akl› selim ile

hareket etmesidir. Gerek ‹srail'in ac›mas›z iflgal politikas›, gerekse baz› radikal Filistinlilerin si-

vil ‹sraillilere karfl› gerçeklefltirdi¤i hunhar terör eylemleri yanl›flt›r. 

Gerçekte ayn› Allah'a inanan, ayn› peygamberleri seven, ayn› ahlaki de¤erlere sahip olan

Yahudiler ile Müslümanlar aras›nda bir çat›flma olmas› çarp›k bir durumdur. Filistin'de sava-

flan her iki taraf da bu gerçe¤i daha iyi düflünür ve kavrar ise, bar›fla giden yoldaki en önemli

ad›m› atm›fl olacaklard›r. ‹srailliler, Müslümanlar›, 3 bin y›l önce Filistin'de yaflayan barbar

putperest kavimlerden (örne¤in Amelek'ten) söz eden Tevrat pasajlar›na göre yorumlamak ya-

n›lg›s›ndan kurtulmal›, bunun yerine yine Tevrat'ta geçen, bar›fl›, dostlu¤u ve uzlaflmay› öven

pasajlara göre hareket etmelidirler. Müslümanlar ise, Allah'›n afla¤›daki hükmüne büyük özen

göstermeli, ‹srail'in yapm›fl oldu¤u tüm tecavüzlere karfl› savunmas›z insanlara sald›rmak gi-

bi bir adaletsizli¤e baflvurmamal›d›rlar:

Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tutun. Bir toplu-

lu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O, takvaya daha ya-

k›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n. fiüphesiz Allah, yapmakta olduklar›n›zdan ha-

beri oland›r. (Maide Suresi, 8)
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Ortado¤u bir kez daha ‹srailliler ile Müslümanlar aras›ndaki çat›flmalara sahne oluyor. ‹s-

rail ordusu, Filistinli sivillerin yerleflim birimlerini ac›mas›zca bombal›yor, çocuklara atefl aç›-

yor, Filistin'i yaflanmaz hale getirmeye çal›fl›yor. Filistinli baz› radikaller ise, ‹srail'in sivil hal-

k›n› hedef al›yor, masum çocuklar› veya kad›nlar› hedef alan korkunç intihar sald›r›lar› ile deh-

flet saç›yorlar. Müslümanlar olarak bizim temennimiz, her iki taraf›n da öfkesinin ve nefretinin

dinmesi, akan kanlar›n durmas› ve Ortado¤u'ya bar›fl gelmesidir. ‹sraillilerin masum insanla-

r› vurmas›na da, baz› radikal Filistinlilerin teröre baflvurarak masum ‹sraillileri bombalamas›-

na da karfl›y›z. 

Bizce bu çat›flmalar›n sona ermesinin ve Ortado¤u'ya gerçek bir bar›fl›n gelmesinin en

önemli flart›, her iki taraf›n da kendi inançlar›n› samimi ve do¤ru bir flekilde anlamas› ve uy-

gulamas›d›r. Çünkü ‹srail-Filistin çat›flmas›, Yahudiler ve Müslümanlar aras›ndaki bir "din sa-

vafl›" kimli¤ine bürünmüfl durumdad›r. Oysa böyle bir din savafl›n›n yaflanmas› için hiçbir ne-

den yoktur. Yahudiler ve Müslümanlar, ayn› flekilde Allah'a inanan, ayn› peygamberleri seven

ve sayan, ayn› ahlaki prensiplere sahip olan insanlard›r. Birbirlerine düflman de¤ildirler; aksi-

ne ateizmin ve din düflmanl›¤›n›n yayg›n oldu¤u bir dünyada birbirlerinin müttefikidirler. 

Bu temel prensip üzerine, ‹sraillilere (ve tüm Yahudilere) ça¤r›da bulunuyoruz:

1) Müslümanlar ve Yahudiler, tüm evrenin ve canl›lar›n Yarat›c›s› olan tek bir Allah'a

inanmaktad›rlar. Hepimiz Allah'›n kullar›y›z ve O'na dönece¤iz. O halde neden birbirimize

düflman olal›m? ‹nand›¤›m›z kutsal kitaplar birbirinden farkl›d›r; ama hepimiz o kitaplara

Allah'›n vahyi oldu¤una inand›¤›m›z için uyuyoruz. O halde neden birbirimize cephe alal›m?

2) ‹srailliler Müslümanlar yerine, ateist veya putperest insanlarla m› birarada yaflamay›



tercih ederlerdi? Kitab-› Mukaddes, putperestlerin Yahudilere yapt›klar›

korkunç zulümleri anlatan pasajlarla doludur. Ateist ve dinsizlerin (örne¤in Na-

zilerin, antisemit ›rkç›lar›n veya Stalin Rusyas› gibi komünist rejimlerin) Yahudilere

uygulad›klar› korkunç soyk›r›m ve zulümler de ortadad›r. Söz konusu dinsiz güçler, Ya-

hudilerden Allah'a inand›klar› için nefret etmifller ve bu yüzden onlara zulmetmifllerdir. Hem

Müslümanlara hem de Yahudilere düflman olan söz konusu ateist, komünist veya ›rkç› güçle-

re karfl›, iki dinin mensuplar› ayn› safta de¤iller midir? 

3) Müslümanlar ve Yahudiler, ayn› peygamberleri sevmekte ve saymaktad›rlar. Hz. ‹bra-

him, Hz. ‹shak, Hz. Yusuf, Hz. Musa veya Hz. Davud Yahudiler için ne kadar önemli ise, Müs-

lümanlar için de o kadar önemlidir. Bu mübarek insanlar›n üzerinde yaflad›klar› ve Allah'a hiz-

met ettikleri topraklar, Yahudiler için ne kadar kutsal ise, Müslümanlar için de o kadar kutsal-

d›r. O halde neden bu topraklar› gözyafl›na ve kana bo¤al›m?

4) ‹srail'in temel de¤erleri biz Müslümanlar için de kutsald›r. "‹srail" kelimesi, Kuran'da

övgüyle anlat›lan ve tüm Müslümanlar›n sayg›yla and›klar› Hz. Yakub'un ismidir. Hz. Da-

vud'un alt› köfleli y›ld›z›, bizim için de bir peygamber sembolüdür. Sinagoglar, Kuran'a göre

Müslümanlar›n korumas› gereken ibadethanelerdir. (Hac Suresi, 40) fiu halde iki dinin men-

suplar›, neden birarada ve bar›fl içinde yaflamas›nlar? 

5) Tevrat Yahudilere yeryüzünde toprak iflgal etmeyi ve kan dökmeyi de¤il, bar›fl ve hu-

zur sa¤lamay› emretmektedir. ‹srail soyu "milletler üzerine bir ›fl›k" olarak tarif edilmektedir.

Haham Dovi Weiss'in dedi¤i gibi;

Sonsuz Kudret Sahibi Allah, Yahudi halk›na, dünyan›n üstündeki tüm insanlarla ve uluslarla

bar›fl içinde yaflamay› emretmifltir. Bizim görevimiz kolayd›r: Her zaman için Yarat›c›ya müte-

vazice kulluk etmek. Tevrat'a inanan Yahudiler olarak, hangi insan veya insan grubu ac› çe-

kerse, onlara merhamet hissetmek ve göstermekle sorumluyuz. (http://www.netureikar-

ta.org/speeches.htm)

E¤er ‹srailliler Filistinlilere bugün davrand›klar› gibi davranmaya devam ederlerse, bu-

nun hesab›n› Allah'a veremeyebilirler. Masum sivil ‹sraillileri öldüren Filistinliler de, bu cina-

yetlerinin hesab›n› veremeyebilirler. Her iki taraf› da fleytani bir fliddete sürükleyen bu çat›fl-

malara bir son vermek, Allah'›n r›zas›n›n gere¤i de¤il midir? 

Yahudileri tüm bu gerçekler üzerinde düflünmeye davet ediyoruz. Allah biz Müslüman-

lara, Yahudileri ve H›ristiyanlar› "ortak bir kelimeye" davet etmeyi emretmifltir:

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müflterek bir kelimeye gelin.

Allah'tan baflkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir fleyi ortak koflmayalım ve

Allah'ı bırakıp bir kısmımız bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. (Al-i ‹mran Su-

resi, 64)

Bizim, Kitap Ehli olan Yahudilere ça¤rımız da budur: Allah'a iman eden ve O'nun vahyi-

ne itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birleflelim. Hepimiz Yaratıcı-

mız ve Rabbimiz olan Allah'ı sevelim. O'nun emirlerine uyalım. Ve Allah'ın bizi daha da do¤-

ruya erifltirmesi için dua edelim. Birbirimize ve yeryüzüne husumet, gözyafl› ve kan de¤il, sev-

gi, merhamet ve bar›fl getirelim. 

Filistin sorununun ve dünyadaki daha di¤er pek çok kavgan›n çözümü burada yatmak-

tad›r. Gelin, hep birlikte bu çözüme ulaflal›m. Öldürülen ve ac› çeken bunca masum insan, bu-

nun son derece acil bir görev oldu¤unu her gün bize hat›rlatan bir iflarettir. 
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F
aflizm, ciddi olarak ilk defa Mussolini ve Hitler arac›l›¤›yla uygulanm›flsa da tarihe ba-

k›ld›¤›nda baflka faflist uygulamalara da rastlanmaktad›r. Roma ‹mparatorlu¤u ve

Persler ›rkç› uygulamalar›yla bunun ilk örneklerindendir. 

Faflizmde, ülkeyi yöneten kadro, ülkenin tek hakimidir. Al›nan kararlar, yap›lan uygula-

malar tamamen bu kesimin iradesiyle gerçekleflir. Söz konusu kadro sadece kendi sahip oldu-

¤u ideolojiyi hakim k›lmaya çal›fl›r. Bu nedenle halk›n, yönetim üstündeki elefltirileri, tavsiye-

leri dikkate al›nmaz. Halka empoze edilmek istenen ideolojiye ters düflen fikir ve düflünceler

bask›c› yöntemler kullan›larak susturulmaya çal›fl›l›r. Halk›n oluflturabilece¤i kurumlar ve ya-

pabilece¤i faaliyetler sadece bu yönetim taraf›ndan flekillendirilir. K›sacas› faflizmde her birey,

yönetimin oluflturdu¤u resmi ideolojiye hizmetle yükümlü olan bir araç haline getirilir. 

Georges Sorel, Faflist Teorinin En Önemli ‹deolo¤u

Faflizmi yukar›da anlat›ld›¤› flekilde kuramsal manada ilk defa ortaya koyan kifli 19. yüz-

y›lda Georges Sorel oldu. Sorel, teorisini uygulamaya geçirmek için Mussolini'yle ifl birli¤i

yapt› ve ‹talya'da faflist bir yönetimin ifl bafl›na gelmesine yard›mc› oldu. Sorel'in özellikle

Mussolini ile büyük bir yak›nl›k kurmas›n›n nedeni araflt›r›ld›¤›nda ortaya çok ilginç sonuçlar

ç›kmaktad›r. Mussolini, masonluk örgütünün en yüksek dereceli üyelerinden biridir:

"Mussolini, Palermo Locas›ndan 33. derece madalyas›n› alm›flt›r." (Faflizmler, Henry Michel,

sf.126)

Sorel'in teorisinden derinden etkilenen isimlerden birisi de Mussolini idi:

"Mussolini üzerindeki Sorel etkisi kesindir. Mussolini onunla pek çok kere biraraya gelmifl-

tir. Hatta bu faflist diktatör bir gün halka flöyle bir aç›klamada bulunmufltur: 'fiu anda sahip ol-

du¤um herfleyi Georges Sorel'e borçluyum'."(Notre Maitre M. Sorel, sf.303)

Sorel sadece Mussolini'yi de¤il, di¤er birçok masonu da etkilemifl ve bunlar›n da faflist

partiye üye olmalar›n› sa¤lam›flt›: 

Faflizm, hakl›n›n de¤il güçlünün sistemi... T›pk› Siyonizm gi-
bi ›rkç› bir ideoloji olan faflizm, fliddete, bask›ya ve zulme

dayal› bir sistemi savunur. 
‹flte faflizmin genel bir tan›m› ve üç büyük faflizm örne¤inin
perde arkas›... Hitler, Mussolini ve Franco’nun localar tara-

f›ndan desteklenen rejimleri...



"Faflist Parti'ye mensup olanlar aras›nda birçok mason vard›. Mesela Balbo,

Bottai, Acerbo, Farinaci, Grandi ve sonralar› Mussolini'nin damad› olan Ciano ma-

sondu. Hatta, Faflist Parti'nin Genel Sekreterli¤i'ni yapm›fl olan Farinaci hem Palazzo Gi-

ustiniani'deki hem de Gesu Meydan›'ndaki masonlu¤a intisap imkan›n› bile bulmufltu."

(Mimar Sinan Dergisi, y›l 1977, say› 25, sf.41)

Faflizm; Hakl› Olan›n De¤il, Güçlü 

Olan›n Hakimiyeti...

Faflizm ilk anda süslü sloganlar› ile bir k›s›m cahil

halk üzerinde sempati uyand›rsa da; ak›l, mant›k ve vic-

danla düflünenler için faflizmin vaat etti¤i gelece¤in ka-

ranl›k oldu¤u, tüm yetkilerin din düflman›, zalim ve bas-

k›c› bir elde toplanmas›n›n zulüm ve fliddetten baflka bir

fley getirmeyece¤i aç›kça görülmektedir. Asl›nda bu du-

rum faflist ideologlar ve liderler taraf›ndan da bilinen bir

gerçek ve zaten ulafl›lmak istenen amaçt›r. Nitekim bu

gerçe¤i ‹talyan faflist diktatör Mussolini, iktidar›n›n çök-

meye bafllad›¤›n› görünce flöyle dile getirmiflti:

"Faflizm özgürlük de¤il, zalimin hakimiyetidir. Milletin

güvencesi de¤il, özel ç›karlar›n savunmas›d›r. Bunu herkes

bilirdi." (Mussolini and Fascism, John P. Diggins, sf.15)

Gerçekten de faflizm gibi fliddet ve bask› yanl›s› bir

düflüncenin uygulamada getirece¤i sonuç, do¤al olarak,

hakl› olan›n de¤il, güçlü olan›n kazanmas›, güçlünün hak-

l›y› ezmesidir. Di¤er bir deyiflle, faflist bir toplumda para

kimin elindeyse, silah kimin elindeyse o en güçlüdür ve

onun dedikleri do¤rudur. Bu ideolojiden farkl› olan bütün

fikirler yanl›fl ve zararl›d›r. Dolay›s›yla "zararl› olan fikir",

ancak o fikrin sahibinin güç kullan›larak susturulmas›yla

ortadan kald›r›labilir.

Faflizm ve Siyonizm ‹fl Birli¤i 

Normal bir insan›n kan dökmesi, bask› ve fliddeti sa-

vunmas› mümkün de¤ildir. Böyle bir durumun oluflabil-

mesi için kiflinin ancak sapk›n bir ideolojiyle beyninin y›-

kanmas› gerekir. Hem faflist teoriyi ortaya koyan Sorel'in,

hem de bu teoriyi uygulayan Mussolini, Franco ve Hitler

gibi liderlerin gerek düflüncelerinin gerekse yaflay›fllar›n›n

Siyonist felsefeyle olan paralelli¤i de bu noktada ortaya

ç›kmaktad›r. Pek çok kifliye garip de gelse, faflistlerin Siyo-

nist sermayedarlar taraf›ndan teflvik görmesi, faflist ide-
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oloji ile Siyonizmin paylaflt›¤› ortak paydadan kaynaklanmaktad›r. Siyo-

nizmin temeli üstün ›rk inanc›d›r. Siyonistlerin bu inançlar›n›n temel dayana¤›

ise, Muharref Tevrat'›n baz› aç›klamalar›na dayanarak yapt›klar› art niyetli yorumlar

ve kimi bat›l geleneklerden gelen ön kabullerdir. Bu düflüncelerini savunurken öne sür-

dükleri bir Tevrat pasaj› ise flöyledir:

"Siz Allah'›n›z Rabbin o¤ullar›s›n›z... Çünkü siz Allah'›n Rabbe mukaddes bir kavmisin ve Rab

yeryüzünde olan bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim olmak üzere sizi

seçti." (Tesniye Bölümü, 14/1-2)

Allah'›n bir dönem Yahudilere nimetler verdi¤i ve yine bir dönem onlar› di¤er milletlere

hakim k›ld›¤› bir gerçektir. Ancak Siyonistler, Allah'›n birçok peygamberi bu soydan göndere-

rek, Yahudileri bir dönem genifl topraklara hakim k›lm›fl olmas›n› yanl›fl yorumlay›p bunu bir

tür ›rk üstünlü¤ü gibi göstermeye çal›flmaktad›rlar. Bunun sonucunda da, her Yahudi'nin do-

¤ufltan bir üstünlük sahibi oldu¤una ve ‹srailo¤ullar›n›n tüm di¤er kavimlerden ebediyen üs-

tün say›ld›klar›na dair çarp›k bir anlay›fl gelifltirmifllerdir.

Bu durum Siyonist liderlerin düflünce yap›lar›n› oldukça derinden etkilemifltir. Bu etki, Si-

yonizmin fikir babalar›ndan Ahad Ha Am'›n ifadesinde de aç›k flekilde kendini göstermektedir: 

"Yarat›l›fl merdivenlerinde farkl› basamaklar oldu¤unu herkes do¤al olarak kabul eder. Önce

inorganik nesneler, bitkiler ve hayvanlar alemi, sonra konuflan yarat›klar ve hepsinin üs-

tünde Yahudiler." (Siyonizm ve Irkç›l›k, AÜ Siyasal Bil-

giler Fakültesi Yay›nlar›, no 511, sf.49)

Bu ›rkç› düflünce, Siyonist felsefe ile yak›n iliflkileri

olan masonlar›n da önemli ilkelerinden biridir:

"Bu her biri bir öncekinden daha yükse¤e varan par-

lak kültür aflamalar›na insan›n yücelifli de deniyor.

Ama bütün bunlar bizim anlad›¤›m›z insan, sokakta

her gün gördü¤ümüz insan de¤ildir. ‹ki ayakl›, iki ku-

lakl›, az çok usa da sahip insan› biz burada kastetmi-

yoruz, biz insan dedi¤imiz zaman, bütün masonik il-

keleri sinesinde toplayan bir insan›, insan olarak ele

al›yoruz." (Mimar Sinan Dergisi, say› 27-28, sf.35)

Dolay›s›yla, Siyonist felsefeyi benimseyenler için,

kendileri d›fl›ndaki insanlara hayvan gözüyle bakmak,

di¤er bir deyiflle onlara hayvan muamelesi yapmak ol-

dukça makuldur. 

Kendi ›rk›ndan olmayan insanlara hayvan gözüyle

bakan düflünce yap›s›n›n, onlar için ne gibi bir sistemi

uygun görece¤ini tahmin etmek pek de zor de¤ildir.

Onlara düflen görev kendilerinden istenenleri yerine ge-

tirmek, aksi halde ise, "cezaland›r›lmak"t›r. ‹flte bu nok-

tada kullan›lan cezaland›rma yöntemi ise, bask› ve flid-

detin ta kendisi olan faflizmdir.
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Faflist felsefe, sadece savafl›n insan› yüceltti-

¤ine inan›r. Bu felsefeye göre insan ancak sava-

flarak geliflebilir. Bu düflünceyi Mussolini'nin

flu ifadesinde görebilmek mümkündür:

"Sadece savafl bütün insansal enerjiyi en

yüksek gerilimine getirir ve onu göze al-

mak cesaretine sahip olan toplumlara bir

soyluluk damgas› vurur." (Devrimler ve Karfl›

Devrimler Ansiklopedisi, cilt 2, sf.242)

Mussolini gibi Hitler de ayn› faflist düflünceye

sahip oldu¤undan her zaman fliddeti ve savafl› des-

teklemiflti:

"Güçten, fliddetten, savafltan baflka üstün de¤er

tan›mayan Hitler ve yak›n çevresi, bu kavram-

larda mistik, gizli bir anlam bulmufllar ya da

kendilerini bu anlam› bulduklar›na inand›rm›fllard›. Savafl› yüceltmelerinin nedeni buydu."

(Hitler'den önce Hitler'den Sonra, Aytunç Alt›ndal, Cumhuriyet, 26 Kas›m 1992) 

Faflizmin genel karakterinde savafl›n, savaflman›n bu derece önemli bir yerinin olmas›, Si-

yonizm ile faflizm aras›ndaki bir di¤er ortak noktad›r. Siyonist ‹srail Devleti'nin elli y›l› aflk›n

süredir aral›ks›z sürdürdü¤ü iflgal politikas›, beraberinde sürekli bir çat›flma ve savafl ortam›-

n› getirmektedir. ‹srail'in sorunlar› çözmek için sürekli fliddete baflvurmas›, daha çok fliddetin

yaflanmas›na neden olmakta, Ortado¤u'da kan, gözyafl› ve ac›n›n bir türlü sonu gelmemekte-

dir. Pek çok Müslüman ve Yahudinin hayat›n› kaybetti¤i bu savafl›n bar›flla neticelenmemesi-

nin en büyük sorumlusu ise, iflgalden vazgeçmeye bir türlü yanaflmayan Siyonist anlay›flt›r. 

Dinden Uzak Toplumun Kaç›n›lmaz Sistemi

Böyle bir tablo, faflist düflüncenin gerçekte din ahlak›ndan uzak bir toplumun kaç›n›lmaz

ürünü ve insan›n kaba içgüdülerinin bir d›flavurumu oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Çünkü

bask›, fliddet, zulüm, din ahlak›n›n ortadan kalkt›¤› bir ortam›n temel özelliklerindendir. ‹nsa-

n›, basit ç›kar hesaplar› u¤runa yaflamaktan, bu ç›karlar u¤runa baflkalar›n› ezmekten uzaklafl-

t›ran tüm de¤erleri ise gerçek din ahlak› içerir. Din ahlak›n›n hakim olmad›¤› ortam›n da, han-

gi sistem uygulan›rsa uygulans›n "arena"ya dönüflmesi kaç›n›lmazd›r. Faflizm de bu dinden

uzak "arena"n›n kanunlar›ndan biridir. Hitler ve Mussolini'nin hayat›, faflizmin din ahlak›ndan

ne kadar uzak oldu¤unu ve buna paralel olarak faflist diktatörlerin kendilerini nas›l ilahlaflt›r-

d›klar›n› çarp›c› bir flekilde göstermektedir.

Ayr›ca özellikle günümüz Avrupas›'nda yaflayan, Hitler ve Mussolini'nin "torunlar›"olan

neo-Nazilerin dejenere hayatlar› da faflist ruhun din ahlak›ndan uzak yap›s›n› belgelemektedir. 

Zaten Siyonizmin ve masonlu¤un temel hedeflerinden birisi toplumlar› din ahlak›ndan

uzaklaflt›rmak ve hak dinin yaflanmad›¤› ortamlar oluflturabilmektir. Bu nedenle Siyonizm ve

masonluk, her ne kadar faflizmin karfl› saf›nda yer al›yorlarm›fl gibi görünseler de, asl›nda fa-

flizmin en önemli destekçilerindendirler. 

234

KABALA

VE

MASONLUK

Yahudiler d›fl›nda kalan insanlar›
hayvan s›n›f›na dahil eden Siyo-

nist liderlerden Ahad Ha Am. 



Faflizm ve faflist karakter, bu noktada, flu flekilde maddelefltirilerek

özetlenebilir:

u Faflist düflüncede temel prensip, "hakl› olan›n de¤il, güçlü olan›n hakl› olma-

s›" esas›na dayan›r. Bu prensip ayn› zamanda masonik ahlak anlay›fl›n›n da temel özelli-

¤idir. Tarihteki tüm faflist liderler de bu ahlak anlay›fl›n› uygulam›fllard›r. Hitler, Mussolini,

Franco, Salazar; yak›n geçmiflte Bokassa, ‹di Amin gibi diktatörler bunun tipik örnekleridir.

Masonu, masonlu¤a çeken ço¤unlukla güce duydu¤u hayranl›kt›r; faflist de gücün peflindedir.

Bu yönüyle faflistler tam anlam›yla mason ahlak›n› benimsemifllerdir.

u Faflizm ve Marxizm gerçekte ayn› hedefe yönelen iki kardefl felsefedir.

u Zulüm ve iflkenceden zevk alma faflist felsefenin temel esaslar›ndand›r. Özellikle Hitler

ve Mussolini gibi diktatörlerin iktidar› ele geçirdiklerinde yapt›klar› iflkence, kan dökme, sa-

dizm gibi vahfli tav›rlar, Siyonist felsefeden kaynaklan›r.

u Faflist sistem, egoizmin üstüne kurulmufltur. Bu olmay›nca faflist düflünceye göre, iler-

leme de olmaz. Bu nedenle faflistler, Siyonistler gibi bar›fl ve yard›mlaflma esas›na dayanan bir

dünyan›n hiçbir anlam› olmad›¤›na inan›rlar.

u Faflist karakter fleytan›n Kuran'da tarif edilen karakteri ile çok büyük benzerlik göste-

rir.  Kendisi ac› çeker, baflkalar›na da ac› çektirmek ister. Kendisi periflan bir hayat sürer, bafl-

kalar›na da periflan bir hayat sürdürmek ister.

u Faflist her gün her k›l›¤a girebilir. Bir gün en az›l› Marxist terör örgütüyle ifl birli¤i ya-

par, ertesi gün yabanc› bir istihbarat örgütüyle ba¤lant› kurarak sinagog bombalayabilir. Bir

baflka gün koyu bir Siyonizm dostu olarak karfl›n›za ç›kabilir.

u Faflistler genellikle halktan kopuk, marjinal yaflamay› severler. ‹nsana yak›flmayan ka-

ranl›k, izbe, adeta çöplü¤ü and›ran yerlerde yaflarlar. Buralarda kendi flahsi kinlerini tatmine

çal›fl›rlar. Sadizmi, korkuyu, kaosu, güzelli¤e düflman olmay› savunurlar. Din ahlak› ise, bun-

lar›n tam tersini; flefkati, merhameti, aff›, bar›fl› emretti¤i için, din ahlak›ndan hep uzak durur-
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lar. Çünkü faflistlere göre kan, savafl, kin, nefret, sadizm yoksa, yaflaman›n

da bir anlam› yoktur.

u Faflist karakterde merhametli olmak kara bir leke say›l›r. Merhametli, müflfik

kimselerle beraber hareket edilemeyece¤i fikri, faflist ideolojinin karakteristik özelli¤idir.

Faflist tam anlam›yla sado-mazoflist bir ruh hali yaflar. Zulmetmekten hoflland›¤› gibi, kendisi-

ne zulmedilmesinden de zevk al›r. Faflist ideolojiye uzun y›llar hizmet edenlerde ak›l almaz

derecede korkunç, zalim, vicdans›z bir yüz ifadesinin oluflmas› bu düflünceden kaynaklan›r.

u Faflistlerin tav›r ve davran›fllar›, zalim yap›lar› nedeniyle son derece kabad›r. 

u Faflistlerin en bariz vas›flar›ndan biri hür düflünememeleridir. Ufuklar› dard›r. Bu ne-

denle komplolar›, sahtekarl›klar›, ilkel yalanlar› her seferinde ortaya ç›kar.

Din Ahlak› Faflizmi Kesin Olarak Reddeder

Dünyada bugüne dek var olan faflist sistemlerin sahip olduklar› ortak noktalardan biri di-

ne karfl› tutumlar›d›r. ‹lk bak›flta, tüm faflist sistemlerin halk›n sahip oldu¤u dini savundu¤u

görülür. Ancak, faflistler dini samimi olarak savunmazlar. Masonik-faflist zihniyet için din sa-

dece araçt›r. Tek amaçlar›, dini kurumlardan ve inançl› halktan destek almak, dini terim ve

kavramlar› kullanarak halk› kendilerine ba¤layabilmektir. Bu dinin ‹slam, H›ristiyanl›k, Yahu-

dilik gibi ‹lahi dinler, Budizm ya da herhangi baflka bir din olmas› faflistler için fark etmez. Ye-

ter ki söz konusu dini inanç o toplulu¤u birarada tutsun, onlar› faflist ideolojinin ç›karlar› do¤-

rultusunda motive etsin. Hitler, Mussolini, Franco gibi faflist diktatörlerin ve hatta Saddam

Hüseyin gibi ça¤dafl faflistlerin politikalar› ve uygulamalar› incelendi¤inde, dine karfl› tutum-

lar›n›n iç yüzü de kolayl›kla görülebilmektedir. 

Faflistlerin, kendilerine soruldu¤unda Allah ad›na, din ad›na, millet ad›na ortaya ç›kt›kla-

r›n› söyleyip akl›n alamayaca¤› pek çok sapk›nl›¤› ola¤an karfl›lamalar›; iyiliksever, bar›flç›l,

hoflgörülü ve insanc›l amaçlar u¤runda mücadele ettiklerini öne sürmeleri, faflistlerin Kuran'da

anlat›lan ikiyüzlü (münaf›k) karakteriyle tam bir uyum içinde olduklar›n› göstermektedir.

Herfleyden önce faflistlerin samimi olarak dini savunmalar› imkans›zd›r, çünkü faflistlerin

sahip olduklar› karakter ve hayata bak›fl aç›lar› dinin insanlara kazand›rd›¤› güzel ahlakla ta-

ban tabana z›tt›r. Allah'›n insanlar için seçti¤i dinde bar›fl ve huzur varken, faflizmde savafl ve

huzursuzluk vard›r. Allah insanlara güzel söz söylemeyi, affetmeyi ve sevgiyi emrederken, fa-

flistler kin ve nefreti, bitip tükenmeyen mücadeleyi ve savafl› emrederler. Dolay›s›yla, faflistler

dinin samimi olarak yaflanmas›n› ve topluma dinin getirdi¤i güzel ahlak›n hakim olmas›n› is-

temezler, çünkü böyle bir durumda kendileri topluma hakim olamayacaklard›r. Bu nedenle,

hem dindar görünür, hem de hak dinin yaflanmas›n› gizlice, sinsi tedbir ve uygulamalarla en-

gellemeye çal›fl›rlar. 

20. yüzy›l tarihi, bunun kan›tlar›yla doludur.
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Duçe'nin Faflizm Maceras›

MUSSOLINI ‹TALYASI

Mussolini, gerek iktidara gelifl sürecinde gerekse iktidar› boyunca belirli çevreler taraf›n-

dan büyük destek gördü. Bunlar›n bafl›nda ise, Siyonistler vard›. Siyonistler di¤er baz› Avrupa

ülkelerinde oldu¤u gibi, ‹talya'da da iç ve d›fl siyasete yön verebilecek konumda olmay› hedef-

liyorlard›. Siyonizme s›cak bakan kiflilerin iktidarda olmas›, bu hedefin gerçeklefltirilmesini ko-

laylaflt›racakt›. Ço¤u yerde oldu¤u gibi ‹talya'da da masonlar›n deste¤i ile Siyonistler bu alan-

da çeflitli faaliyetler yürüttüler.

Mussolini'nin bafla getirilmesindeki en önemli etkenlerden biri ise üstad mason olmas›yd›:

"Mussolini Palermo Locas›'ndan 33. Derece Madalyas›'n› alm›flt›r." (Faflizmler, Henry Michel,

sf.126)

237

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Günümüz faflistleri
de t›pk› geçmiflte-
kiler gibi, yaflad›k-

lar› hayat ve sertlik
yanl›s› tutumlar›y-
la, din ahlak›ndan

tamamen uzak
olduklar›n› aç›kça

ortaya koymak-
tad›rlar. 



Mason localar›nda kullan›lan bir sembol olan "balta", Mussolini tara-

f›ndan faflizmin ve Faflist Parti'nin simgesi olarak seçildi. Masonik felsefede

ölüm ve katliam› sembolize eden "balta", faflizmin amac› olan fliddeti ve savafl› sim-

geliyordu.

Mussolini kendisinin ve Siyonizm-masonluk menfaatleri do¤rultusunda oluflturulan kad-

ronun Siyonist ideallere hizmet için u¤rafl ve-

rece¤ini, Siyonist liderlerle yapt›¤› bir toplan-

t›da flu ifadesiyle belirtmiflti:

"Bir Yahudi Devleti kurmal›s›n›z. Ben kendim,

bir Siyonistim ve bunu Dr.Weizmann'a (ilk ‹s-

rail Cumhurbaflkan›) da söyledim. Gerçek bir

devletiniz olmal›. ‹ngilizlerin size lütfetti¤i milli

bir ev de¤il. Bir Yahudi Devleti kurman›zda size

yard›m edece¤im." (Mussolini and the Jews, Meir

Michaelis, sf.131)

Siyonist Yahudiler, Mussolini'nin kendi-

lerine sa¤lad›¤› bu yard›mlar› karfl›l›ks›z b›-

rakmad›lar. Amerika'daki Yahudi banker J. P.

Morgan arac›l›¤›yla ‹talya'daki faflist yönetime

para yard›m›nda bulundular:

"‘J.P. Morgan bankerlik flirketi 1926 y›l›nda ‹tal-

ya'daki faflist Mussolini hükümetine 100 milyon

dolar veriyor." (Mussolini and Fascism, John P. Dig-

gins sf.32) 

Mussolini, ‹spanya'daki Kanl›

Faflist Diktan›n Destekçisi 

Mussolini'nin destek verdi¤i bir di¤er

grup ise ‹spanyol faflistleri idi. Mussolini, ‹s-

panya'da faflistleri iktidara getirebilmek için Hitler'le birlikte büyük çaba gösterdi ve bunda da

baflar›l› oldu:

"Mussolini ve Hitler müdahalede bulunduklar›n› saklamad›lar. 19 Temmuz 1936'dan itibaren

Franco'yu desteklediklerini aç›kça ilan ettiler." (Pietro Nenni, ‹spanya'da ‹ç Savafl ve Faflizm, sf.75)

Mussolini ‹spanya'ya faflist diktay› getirebilmek için, var olan Cumhuriyetçi yönetime

karfl›, monarfli yanl›s› karfl›-Cumhuriyetçi gruba destek verdi. Roma'da karfl›-Cumhuriyetçi

grupla gizli bir anlaflma imzalad›. Yap›lan anlaflmayla Mussolini, ‹spanya'da faflist yönetimi

kuracak, karfl›-Cumhuriyetçi grubu maddi-manevi destekleyerek ifl bafl›na gelmesini sa¤laya-

cakt›. Bu anlaflma daha sonra gizli olmaktan ç›kt›. Mussolini ‹spanya'ya faflizmi yerlefltirmek

için ‹talyan ordusunun kendi askeri ve teçhizat›yla bizzat savaflt›¤›n› flu sözleriyle itiraf etti:

"II. Dünya Savafl› bast›rd›¤›nda bize pek az can kayb›na mal olan, ama muazzam bir askeri ve
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mali külfet yükleyen ‹spanya ve Habeflistan Savafl›'n-

dan henüz ç›km›flt›k." (‹spanya'da ‹ç Savafl ve Faflizm, Pi-

etro Nenni, sf.74)

Mussolini'nin Kendini Kutsal Bir 

Varl›k Olarak Gösterifli 

Mussolini, hemen tüm faflist liderlerde görülen bir

özellik olarak kendini  ilahlaflt›rma yoluna gitmifltir. Bu-

nun için devletin sahip oldu¤u resmi yay›n organlar›n› kullanm›flt›r:

"Milizia Fascista adl› resmi dergi vatandafllar›na flu ça¤r›y› yapar: 'Tanr›y› sevmekten bir an bi-

le geri kalma. Ama unutma ki, ‹talya'n›n Tanr›s› Duçe'dir'." (Ça¤dafl Liderler Ansiklopedisi, cilt 4,

sf.1474)

Mussolini, bu sapk›n iddias›n› kanunlara da yerlefltirmiflti. Yay›nlad›¤› kurallar listesini,

Musevilerin 'On Emirinden' esinlenerek On Emir koymufltu. Bu emirler içinde kendisinin her

zaman hakl› oldu¤una dair bir madde de bulunmaktayd›:

"Duçe'nin yan›lmazl›¤› yediden yetmifle her ‹talyan›n kafas›na sokulur. On Emir'in 8. mad-

desinde yer alan, 'Duçe her zaman hakl›d›r' sözü toplumun her bireyi için ilk a¤›zda benimse-

nilmesi gereken bir ilkedir." (Ça¤dafl Liderler Ansiklopedisi, cilt 4, sf.1474)

Di¤er yandan Mussolini, küçük çocuklar› faflist sisteme uygun bir flekilde yetifltirmek ve

onlar›n gözünde kendini sözde ilah gibi göstermek için "Balilla"ad›nda, çocuklar› örgütleyen

bir teflkilat›n kurulmas›na da önayak olmufltur:

"Çocuklar› örgütleyen Balilla'n›n 'Credo'su (temel inançlar›) 'Kutsal Papa'n›n flahs›nda faflizme
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inan›yorum' diye bafllar, 'Mussolini'nin dehas›na iman ederim' sözleri ile de-

vam eder." (Ça¤dafl Liderler Ansiklopedisi, cilt 4, sf.1474)

Sözde ilahl›k iddias›yla yap›lan bütün bu propaganda ve telkinlerle halk art›k

Mussolini'yi insan üstü bir varl›k olarak görmeye bafllam›fl ve sonunda Mussolini arzula-

d›¤›n› elde etmiflti:

"Güneyli köylü kad›nlar›, 'Mussolini- insan üstü' diyorlard›; ve Duçe'nin harman dövmesi-

ne bakarak flöyle hayk›r›yorlard›: 'O bize ekmek veriyor, bunu bize harmanda dö¤üyor, bizde

onu koruyoruz.'." (Faflizmin Analizi, Maria Macciocchi,  sf.117) 

Mussolini'nin bu davran›fllar›, masonik felsefede birçok kez tekrar edilen mant›¤›n bir

benzeridir. Masonik felsefede de insan› herfleyin üzerinde gören, çarp›k bir anlay›fl hakimdir:

"Mason, kayna¤›na yaklaflt›kça nurlan›r, fakat yanar. Hedef günefle varmak de¤il, günefl ol-

makt›r. ‹flte bu günefl ilahl›k mertebesidir." (Do¤ufl Kolu, Mason Y›ll›¤›, sf.41)

Nitekim ayn› düflünce bir baflka masonik kaynakta daha aç›k bir flekilde ve flu ifadelerle

anlat›lm›flt›r:

"‹lkel toplumlar acizdirler, aczleri dolay›s›yla etraflar›ndaki kuvvetleri ve hadiseleri ilahlaflt›r-

d›lar. Masonizm ise insan› ilahlaflt›rd›." (Selamet Mahfilinde Üç Konferans, sf.51)

Mussolini'nin bu sapk›n düflünce ve uygulamalar›n›n yan› s›ra, ay›r›mc› politikalar› da

ünlüydü. Örne¤in kad›nlara karfl› tam anlam› ile bir ay›r›mc›l›k uygulan›yor, kad›nlar ikinci s›-

n›f insan muamelesi görüyor ve hatta tamamen yok say›l›yorlard›. Mussollini bu düflüncesini

Journal adl› Frans›z gazetesine verdi¤i demeçte flu flekilde ifade etmifltir:

"Bizim devletimizde kad›n hesapta olmamal›d›r." (Faflizmin Analizi, Maria Macciocchi, sf.128-

129)

Mussolini'nin kad›nlara karfl› olumsuz bak›fl aç›s›na sahip olmas›n›n temelinde mason lo-

calar›nda ald›¤› telkinlerin büyük etkisi vard›. Mason teflkilatlar›na da sadece erkekler al›n›p

kad›nlar kabul edilmemekte

ve masonlar, kad›nlar› hor,

zay›f insanlar olarak gör-

mektedirler:

"...Kad›nl›k bizim düze-

nimiz haricinde b›rak›-

l›r, al›nmaz." (World Fre-

emasonary, sf.19)
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"Kad›n pek nadir olarak karar istidat ve kabiliyetine maliktir. Zira za'f›, onu

bencilli¤e sürükler. Hem de o, erkekle mukayesede, tembel, az faal, az sebatkard›r,

çabuk yorulur... Kad›n, nefsine karfl› da samimi de¤ildir. Hiçbir zaman kusurlar›n› itiraf

etmesini bilmez... Riyakarl›k onda f›tridir. Buna bir de kibir ve azameti ilave ederseniz ka-

d›n›n hakiki seciyesini elde etmifl olursunuz. " (Türk Mason Dergisi, say› 11, sf.50)

Mussolini'yi kad›nlar› bu flekilde toplum d›fl›na itmeye götüren kuvvetlerden biri de esa-

s›nda her faflistte var olan fliddet duygusudur:

"Mussolini'nin de¤iflmez inançlar›ndan biri zorbal›kt›r ve bunu Sorel'den ö¤rendi¤ini söyle-

menin bazen politik olarak faydal› oldu¤unu düflünüyordu, fliddete baflvurmak kafas›nda

çoktan geliflmifl esas içgüdüdür." (Mussolini, Denis Mack Smith, sf.14)

Nitekim Mussolini kendisinde yer eden fliddet duygusunu uygulamaya dökmüfl ve "Ka-

ra Gömlekliler" ad›nda her türlü fliddet ve zorbal›k eylemlerini gerçeklefltiren silahl› birlikler

oluflturmufltur. Bu birlikler vas›tas›yla sadist arzular›n› halk üzerinde terör havas› estirerek ye-

rine getirmeye çal›flm›flt›r:

"...Mussolini normal duruma geri dönmekten bahsediyor olmas›na ra¤men, gizliden gizliye

te¤menlerine dehflet eylemlerini art›rmalar›n› ö¤ütlüyordu." (Mussolini, Denis Mack Smith,

sf.81)

Diktatörlü¤ün muhaf›zlar› olan bu silahl› faflist birliklere "Kara Gömlekliler" denmesinin se-

bebi Mussolini taraf›ndan belirlenen siyah üniformalar› giymeleridir. Siyah, masonlar için özel

anlamlar tafl›yan bir renktir. Localar›n iç dekorasyonlar›nda yo¤un olarak kullan›lan siyah renk,

masonik felsefede ölüm ritüellerini ve ölümü temsil etmektedir. Masonlukta

siyah›n di¤er bir önemi de, üstad-› azam›n k›yafetinin rengi olmas›d›r.

Mussolini "Kara Gömlekliler" vas›tas›yla sadece kendi ülkesinde flid-

det uygulamakla kalmam›fl, bu idealini gerçklefltirmek için di¤er ülkele-

ri de iflgal etme yoluna gitmifltir. 1935 y›l›nda Etiyopya'y› iflgal etmifl ve

1941 y›l›na kadar 15 bin Müslüman›n katledilmesine neden olmufltur.

241

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Gençlerin beyinlerini faflist yöntemlerle y›kay›p kendisini onlara in-
san üstü bir varl›km›fl gibi göstermek için 'Balilla' ad›nda özel bir
de örgüt kuran Mussolini, gençlerle birlike. 



Di¤er yandan 3 Ekim 1911 y›l›nda ‹talya'n›n Libya'y› iflgal etmesiyle baflla-

yan ve Müslümanlara karfl› yap›lan zulmü devam ettirmifltir. Mussolini'nin gö-

reve gelmesiyle Ömer Muhtar yönetimindeki Müslümanlara karfl› yap›lan sald›r›lar

daha da artm›flt›r. ‹flgal ancak Mussolini öldükten sonra 10 fiubat 1947'de yap›lan bar›fl an-

laflmas›yla son bulmufltur. Bu süre içinde 1,5 milyon Müslüman flehit edilmifl, yüz binlercesi

de yaralanm›flt›r.

Mussolini'nin Din Düflmanl›¤›

Mussolini'nin en belirgin özelliklerinden birisi, din konusunda gösterdi¤i ikiyüzlülüktür.

Mussolini, bir yandan siyasi ç›karlar› ve gelece¤i endiflesi ile, Papa ve di¤er din adamlar› ile

yak›n iliflkiler kurmaya çal›fl›rken, di¤er yandan Allah'›n varl›¤›n› ve dini inkar etti¤ini ifade

etmesi ile ünlüdür. 

Mussolini'nin yaflad›¤› bu gayri-meflru hayat ve halk üzerinde meydana getirdi¤i zulüm

ve bask›, günümüzdeki birçok faflist liderler gibi dinsiz olmas›n›n bir sonucudur:

"Mussolini ateistlikten de öte dine karfl› tamamen düflmanl›k gösteriyordu. 1915'de Lausan-

ne Halk Saray›'nda flunlar› söylüyordu: 'Allah yoktur; din, bilim karfl›s›nda bir saçmal›kt›r. ‹n-

sanlar için bir hastal›kt›r'." (Histoire de Mussolini, Louis Roya, 1926) 

Hatta iktidara gelmeden önce de "La Lima"adl› gazetede "gerçek dinsiz" takma ad›yla ya-

z›lar yaz›p dine sald›rm›flt›r. Mussolini'nin bu ilkel

mant›¤›, büyük oranda cahilli¤inden kaynaklan›-

yordu. Çünkü, ateizmin h›zl› bir çöküfl süreci ya-

flad›¤› günümüzde, pek çok bilim adam› taraf›n-

dan da aç›kça kabul edildi¤i gibi din hiçbir flekilde

bilimin karfl›s›nda yer almamakta, tam tersine elde

edilen tüm bilimsel sonuçlar ve bulgular Allah'›n

varl›¤›n› bir kez daha tasdik etmektedir.

II. Dünya Savafl›'yla bafllayan süreç Mussoli-

ni'nin sonunu haz›rlam›flt›r. ‹talyan ordular›n›n

her çarp›flmada baflar›s›zl›¤a u¤ramas› ve 1943 y›-

l›nda müttefik ordular›n›n Sicilya'ya ayak basma-

s›, halk›n Mussolini'ye art›k olumsuz gözle bak-

mas›na neden olmufltur. Geliflen bu olaylar karfl›-

s›nda Yüksek Faflist Konseyi toplanm›fl ve yöneti-

mi Mussolini'den alarak Kral'a devretmifltir. ‹tal-

yanlar taraf›ndan d›fllanan Mussolini daha sonra

Hitler'in iflgal etti¤i Kuzey ‹talya'da kurulan "‹tal-

yan Sosyal Cumhuriyeti" ad›nda yeni ve küçük bir

Cumhuriyetin bafl›na geçmifltir. Mussolini burada

tamamen Hitler'in yönlendirmesiyle hareket et-

mifl ve onun iste¤i do¤rultusunda da ilk ifl olarak

kendisini ‹talya'n›n yönetiminden uzaklaflt›ran
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konsey üyelerini öldürme karar› alm›flt›r. Nitekim daha sonra aralar›nda

damad› Ciano'nun da bulundu¤u bu kifliler yakalanarak öldürülmüfltür. Bütün

bu çabalar›na ra¤men Mussolini, müttefiklerin ve partizanlar›n birçok yeri ele geçir-

mesi nedeniyle  zor duruma düflmeyi engelleyememifltir. Almanlar›n da yard›m etmedi-

¤ini görünce yandafllar›yla beraber kaçmaya çal›flm›fl, fakat partizanlar taraf›ndan yakalana-

rak, 28 Nisan 1945'de kurfluna dizilerek öldürülmüfltür. 

HITLER ALMANYASI

Almanya'da Hitler iktidar›n›n yafland›¤› dönem, Siyonistlerin birtak›m gizli planlar›n›

gerçeklefltirebilmeleri için önemli bir f›rsat olmufltur. Her ikisi de ›rkç› birer ideoloji olan Siyo-

nizm ve Nazizm aras›nda gizli bir ittifak oldu¤u, pek çok tarih bilimci taraf›ndan ele al›nm›fl

bir gerçektir. 

II. Dünya Savafl› s›ras›nda bütün Avrupa'y› kas›p kavuran Hitler ve Nasyonal Sosyalist

Parti, Almanya'da ilk ortaya ç›kt›¤› zaman henüz kimse taraf›ndan tan›nmaz ve kendilerine ta-

raftar dahi bulamazken, önce ülkenin önde gelen Siyonist sanayicileri taraf›ndan destek gör-

dü. Krupp, I.G Farben ve di¤er baz› Yahudi flirketlerin sahipleri 1929 y›l›nda bu partiye girdi-

ler:

"Toplant›da bulunanlar aras›nda, bir gün içinde Nazi oluveren Krupp von Bohlen, I.G Far-

ben'den Bosch ve Schnitzler ile Birleflik Çelik Kurumu'ndan Voegler vard›." (Nazi ‹mparatorlu-

¤u, William Shirer, sf.304)

Bu kifliler daha sonra partide, faflist görüfle sahip Hitler'i destekleyen sanayiciler aras›na

kat›ld›lar ve Hitler'i partinin bafl›na getirebilmek için çok büyük paralar harcamay› göze al›p,

istedi¤i zaman kullanabilece¤i özel bir harcama fonu oluflturdular. Hitler'i 1933 y›l›nda Alman-

ya'n›n bafl›na getiren genel seçimlerde ona büyük maddi destek sa¤layanlar ve seçim kampan-

yas›n›n yürütülmesinde en büyük rolü oynayanlar da ayn› Siyonist finansörlerdi.

Di¤er yandan Yahudi bankerler de Hitler'e istedi¤i zaman istedi¤i miktarda maddi yar-

d›mda bulunuyorlard›. Özellikle uluslararas› alanda çal›flan Yahudi banker Warburg, aralar›n-

da Rockefeller'›n da bulundu¤u Amerika'daki di¤er Yahudi bankerler ad›na Hitler'le temasa

geçmifl ve ona çok yüksek miktarda maddi destek sa¤lam›flt›:

"Warburg Almanya'ya geldi¤inde Hitler'in dan›flmanlar›yla görüflmeler yapt›. Temsil etti¤i

Amerikal› finansörler ad›na Führer'e bafla geçmesi için 10 milyon dolar vaat etti.

Hitler, Wall Street'teki koruyucular›yla devaml› mektuplafl›yordu: 'Hareketimiz Almanya'da

büyük bir h›zla gelifliyor. Bana gönderdi¤iniz para bitti. Bir daha ki sefere ne kadar alabi-

lece¤imi bana bildirmenizi önemle rica ediyorum'. Hitler." (La Haute Finance et les Revoluti-

ons, Henry Coston, sf.27)

"Hitler'in bu ricas› Yahudi bankerler taraf›ndan karfl›l›ks›z b›rak›lmad›. Yap›lan k›sa bir top-

lant›dan sonra Nazilere 15 milyon dolarl›k yeni bir yard›m›n yine Warburg arac›l›¤›yla yap›l-

mas› kararlaflt›r›ld›." (La Haute Finance et les Revolutions, Henry Coston, sf.29)

Maddi yard›mda bulunanlar›n bir di¤eri ise, dünya petrol pazar›n›n en büyük dilimlerin-

den birini alan Royal Dutch Shell flirketinin sahibi Samuel Ailesi'ydi:
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"Hitler'in di¤er bir destekçisi Samuel Ailesi'nce kurulan 'Royal Dutch Shell'den

Sir Henry Deterding'di. Oswald Dutch'›n yazd›¤›na göre 1931'de Sir Henry Deter-

ding ve destekçisi Samuel Ailesi, Hitler'e 30 milyon pound verdi." (The World Order, A

Study in the Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.109)

Yahudi sanayici ve bankerler Hitler'e sa¤lad›klar› büyük maddi destek ve bunun karfl›l›-

¤›nda elde ettikleri imtiyazlarla ülkenin gerçek hakimi durumuna gelmifllerdi:

"Hitler paraya ihtiyac› oldu¤u zaman Alman Yahudisi finansör Siegmund Warburg ailesin-

den milyonlarca dolar al›yordu... Bu s›rada Warburg gibi yüzlerce Yahudi banker aile, haki-

miyetleri alt›na ald›klar› ülkede zenginlefltiler." (Les Secrets de L'Empire Nietzschéen, Aron Mo-

nus, sf.614)

Siyonistler Hitler'i maddi olarak desteklerken, ayn› zamanda bu desteklerini Alman-

ya'daki resmi örgütleri olan "Almanya Siyonist Federasyonu" vas›tas›yla da yaz›l› olarak Nazi

Partisi'ne bildirmifllerdi. 21 Haziran 1933'de Federasyon'un Hitler'e gönderdi¤i destek mektu-

bunda flu ifadelere yer veriliyordu:

"Irk ilkesini hayata geçiren yeni (Nazi) devletin temelleri üzerinde kurulacak yap› içerisinde,

bizler de, kendi toplulu¤umuza ayr›lacak alanda baba yurdu (Fatherland) için elimizden ge-

len her türlü verimli faaliyeti sürdürmeyi umuyoruz..." (Zionism, Brenner, sf.48)

Bu düflünce do¤rultusunda Siyonistler ilk olarak o dönemde büyük ekonomik kriz içinde bu-

lunan "Babayurdu"Almanya'y› tekrar canland›rmaya çal›flm›fllar ve "Dünya Siyonist Örgütü"

vas›tas›yla Nazi mallar›n›n Ortado¤u ve Kuzey Avrupa'da da¤›t›mc›l›¤›n› yapm›fllard›r. (The

Hidden History of Zionism, 1988,

Ralph Schoenman, sf.51)

II. Dünya Savafl› s›ras›nda da Hit-

ler'in en büyük destekçileri gene Siyo-

nistler oldu. Yahudi flirketleri Hitler'in

ihtiyaç duydu¤u lojistik deste¤i büyük

ölçüde sa¤lad›lar:

"Hitler'i savafla sokmak için ona top

güllesi ve petrol konular›nda garan-

ti vermek gerekiyordu. ‹sveç Enskil-

da Bankas›'ndan Yahudi Jacob Wal-

lenberg 'SKK' top güllesi üretim fab-

rikas›n› kontrol ediyordu ve Nazile-

re savafl boyunca gülle top mermisi

sa¤lad›. Rockefeller'in sahibi oldu¤u
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'Standard Oil', Nazi gemilerine ve deniz alt›lar›na ‹spanya ve Latin Ameri-

ka'daki istasyonlar›yla petrol sa¤lad›. II. Dünya Savafl› bafllamadan önce, 'Ethyl-

Standard', 500 tonluk ethyl kurflununu Warburglar›n sahibi oldu¤u 'I.G Farben' arac›l›-

¤›yla 'Reich Hava Kuvvetleri Bakanl›¤›'na gönderdi ve ödeme 21 Eylül 1938 tarihli bir temi-

natla Brown Bros Harriman taraf›ndan gerçekleflti." (World Order, A Study in the hegemony of Pa-

rasitism, Eustace Mullins, sf.63) 

Hitler ise, Siyonistlerin kendisine verdikleri deste¤i flu ifadesiyle aç›kça ortaya koyuyor-

du:

"Yahudiler bana mücadelemde önemli katk›larda bulundular. Hareketimizde çok say›da

Yahudi beni mali olarak destekledi." (Hitler m'a dit, Hermann Rauschning, sf. 265)

Hitler ve Yahudi Göçü 

Siyonistlerin ›rkç› ve faflist düflünceye sahip bir partiyi desteklemesi ilk anda çeliflkili gi-

bi görülebilir. Fakat, o dönemde Siyonist liderlerin ulaflmak istedikleri hedef dikkate al›nd›¤›n-

da, Nazilerin yapt›klar›n›n Siyonist amaçlarla uyum içinde oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Siyo-

nistlerin o dönemde ulaflmak istedikleri hedef, Filistin'deki Yahudi nüfusunu art›rmak ve böy-

lelikle güçlü bir Yahudi Devleti kurmakt›. Bunun için dünyan›n dört bir taraf›nda da¤›n›k hal-

de yaflayan Yahudilerin Filistin'e göç etmesi gerekiyordu. Fakat Siyonist lider Theodor Herzl'in

yapt›¤› ça¤r›lara Avrupa'da ve de özellikle Almanya'da yaflayan Yahudiler -iyi hayat standar-

d›na sahip olmalar› nedeniyle- olumlu cevap vermemifl ve bu ça¤r›y› duymazl›ktan gelmifller-

di. Bu durum karfl›s›nda Siyonist liderler, Filistin'e göçü sa¤lamak için, Almanya'n›n Ari ›rk d›-

fl›ndaki tüm unsurlardan temizlenmesi gerekti¤ini düflünen Hitler ile ifl birli¤i yapt›lar.

‹flte Siyonistlerin deste¤iyle ifl bafl›na gelen Hitler ile Siyonistlerin en önemli ortak payda-

s› buydu: Yahudilerin Almanya d›fl›na ç›kar›lmas›. Yurtlar›ndan ç›kar›lan Yahudilerin Filistin'e

yönlendirilmesi ise Siyonistlerin sorumluluk alan›yd›.

"Naziler ve Siyonistler Yahudilerin Almanya'dan Filistin'e mallar›n›n bir bölümüyle göç

etmelerini sa¤lamak için beraber çal›flt›lar." (Die Geschichte des Zionismus und des Staates Isra-

el, Conor Cruise O'Brien, sf.130)

Göç Anlaflmas› ‹mzalan›yor

Filistin'de bir Yahudi Devleti'nin kurulabilmesi için öncelikle Hitler ile Siyonist liderler

aras›nda bir anlaflma imzaland›:

"Wilhelmstrasse'nin gizli arflivleri, Hitler ‹mparatorlu¤u ile Yahudi örgütleri aras›nda, Alman

Yahudilerinin Filistin'e göçlerini kolaylaflt›rmak amac›yla bir anlaflma imzaland›¤›n› ortaya

koymaktad›r." (Theodor Herzl, Paris 1960, A. Chouraqui, sf.225)

"Hitler, antisemitik liderler olan Luger, Schönerer ve di¤erlerinin taktiklerini kulland›¤› halde,

politikada antisemitik ifllemler uygulamaktan oldukça uzakt›r." (The Universal Jewish Encyclo-

pedia, cilt 5, sf.400)

Siyonistler ile Hitler aras›ndaki bu ittifak›n temel dayanak noktas› ideolojik benzerlikler-

dir. Nazizm de Siyonizm de ›rk safl›¤›n› savunmaktad›r. Hitler'in Ari ›rk› oluflturmak için yap-
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t›¤› çal›flmalarda, Yahudileri Alman toplumunun d›fl›na it-

mesi, Siyonistler taraf›ndan anlafl›lmas› hiç de zor olmayan

bir tutumdur. Çünkü Siyonistler de Yahudilerin üstün bir ›rk

oldu¤u ve di¤er ›rklarla kar›flmamalar› gerekti¤i iddias›nda-

d›rlar. Bu durumda, Siyonistler için –kendi planlar›na göre-

Hitler'in politikalar› karfl›s›nda yap›lmas› gereken en ak›lc›

hareket, minimum zarar ile maksimum fayda sa¤lamak-

t›r. Bu da, bir yandan Hitler'i desteklemekle, bir yandan

da Almanya'da yaflayan Yahudileri Hitler'in zulmün-

den koruyabilmek için h›zl› bir flekilde Filistin'e ulafl-

t›rabilmekle mümkündür. 

Siyonizm Sempatizan› Nazi Subay›:

Reinhart Heydrich

Gestapo flefi Heydrich, Nazilerin Siyonist ideolojiye

duyduklar› sempatiyi, Siyonistlere seslenen flu mesaj›yla aç›kça ortaya

koymufltu: "Kendilerine iyi dileklerimizle birlikte resmi deste¤imizi

de sunuyoruz." (Zionism, Brenner, sf.85)

Reinhart Heydrich, SS'lerin Das Schwarze Korps adl› resmi yay›n organ›nda Siyonizmi

öven bir yaz› yazd›. Heydrich, Yahudiler aras›n-

da iki temel grup (asimilasyonistler ve Siyonist-

ler) oldu¤unu ve Siyonistlerin de kendileri gibi

›rk düflüncesine sahip oldu¤unu yaz›yordu. Ona

göre asimilasyonistler tehlikeliydi, ama Siyonist-

lerle ifl birli¤i yapmak çok makuldü. Yaz›s›n›n

sonunda Yahudi kafadarlar›na duygusal mesajlar

vermiflti: "Filistin'in binlerce y›ld›r hasret oldu¤u

k›zlar›na ve o¤ullar›na kavuflaca¤› zaman uzak

de¤ildir. Onlara tüm iyi dileklerimizle birlikte

resmi deste¤imizi de sunuyoruz." 

Ancak savafl y›llar›n›n bafllamas› ile birlikte

tüm Almanya'daki ve Avrupa'daki Yahudiler ara-

s›nda büyük bir korku bafllad›. Milyonlarca ma-

sum Yahudi‹ çocuk, kad›n, genç, ihtiyar ay›r›m›

yap›lmadan korkunç bir soyk›r›ma maruz kald›.

Dünya tarihinin en büyük katliamlar›ndan biri

olan bu vahflet, yaklafl›k 6 milyon masum Yahu-

dinin hayat›na mal oldu. Kurtulabilen Yahudile-

rin bir k›sm› Filistin topraklar›na bir k›sm› da

ABD gibi di¤er ülkelere göç etti.
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Ne var ki, Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak için Nazi Almanyas›

ile kirli bir ifl birli¤i yapan Siyonistler, Soyk›r›m y›llar›nda bile Nazilerle dirsek

temas›n› korumufllar, dahas› Yahudilerin Nazi zulmünden kurtar›lmas› için en ufak

bir giriflimde bulunmam›fllard›r.

Bu, tarihsel kan›tlarla belgelenmifl bir gerçektir. Amerikal› Yahudi tarihçi Lenni Brenner,

"Zionism in the Age of Dictators" adl› kitab›nda, II. Dünya Savafl› s›ras›nda asimilasyonist Ya-

hudi organizasyonlar›n›n Nazi iflgali alt›ndaki ülkelerdeki Yahudileri kurtarmak için ellerin-

den gelen herfleyi yapt›klar›n› yazar. Ancak, Brenner'›n özellikle vurgulad›¤› gibi, Siyonistler

Naziler'in elindeki Yahudilerin kurtar›lmas› konusu ile hiç ilgilenmemifller, hatta bu konudaki

çabalar›n bir k›s›m›n› engellemifllerdir. Brenner, WZO'nun (Dünya Siyonist Örgütü) bu konu-

daki tepkisizli¤i karfl›s›nda, pek çok Yahudinin "Avrupal› kardefllerimiz katledilirken, siz na-

s›l buna s›rt çevirebilirsiniz?" mant›¤› ile isyan etti¤ini yazar. (Zionism in the Age of Dictators:
A Reappraisal, Lenni Brenner, Chicago, 1983, s. 233) Polonyal› Siyonist lider ‹zak Gruenbaum, bu

konuda Siyonistlere yöneltilen suçlamalar› ve kendilerinin cevab›n› 1943'teki bir yaz›s›nda

flöyle anlat›r:

"fiu içinde bulundu¤umuz dönemde, Eretz ‹srail'de baz› yorumlar yap›l›yor. Bize, 'Eretz ‹sra-

il'i (‹srail topraklar›n›) flu zor günümüzde öncelikli hedef yapmay›n, Yahudiler yok edilirken

yaln›zca Filistin ile ilgilenmeyin' diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ve insanlar bize 'Keren

Hayesod'dan (Filistin'deki Siyonist fon) Avrupal› Yahudileri kurtarmak için para ay›ramaz m›-

s›n›z?' diye soruyorlar. Ben de 'hay›r' diyorum. Tekrar ediyorum, 'hay›r'... Bence Siyonist hare-

keti ikinci s›raya koymaya çal›flan bu e¤ilime karfl› ç›kmal›y›z. Ve bu yüzden insanlar bize 'an-

tisemit' diyorlar, Yahudileri kurtarma ifllerine öncelik tan›mad›¤›m›z için." (Zionism in the Age

of Dictators: A Reappraisal, Lenni Brenner, Chicago, 1983, s. 234)

Adolf Eichmann'›n Kontrolünde Filistin'e Göç

Siyonistler ile Naziler aras›ndaki görüflmelerin bir neticesi olarak, Yahudilerin Almanya'dan

ç›kar›lmalar› Siyonistlerin denetiminde gerçeklefltiriliyordu. Hitler, Yahudilerin Filistin top-

raklar›na güvenli ve düzen içinde göç edebilmesi için bu iflin bafl›na Adolf Eichmann'› getirdi.

(Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.6)

"1938 Mart›'nda Avusturya'n›n fethiyle beraber Eichmann, Yahudi göçünü ilerletmek üzere

oraya gönderildi. Kendisini Yahudilerin göç politikas›na adad›. Viyana'da kurdu¤u Yahudi

göç merkezi çok baflar›l›yd›." (Encyclopedia Judaica, cilt 6, sf.517-518)

Eichmann, düzenledi¤i göç operasyonunun, Siyonist ç›karlar do¤rultusunda yürütüldü-

¤ünü flu ifadeleriyle aç›kça ortaya koymufltu:

"Zihnimde tasarlad›¤›m çözüm, Yahudilerin ayaklar›n›n alt›na kat›, taze toprak koymak.

Böylece kendilerine, sadece kendilerine ait topraklar› olacak. Ben böyle bir çözüme memnuni-

yetle kat›l›r›m." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.51)

"Benim kiflisel çabam Yahudilere toprak ve vatan sa¤lamak." (Eichmann in Jerusalem, Hannah

Arendt, sf.45) 
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Eichmann, Yahudilerin göçünü sadece Viyana'da de¤il, Avrupa'n›n di-

¤er yerlerinde de organize etti. Macaristan'daki Yahudilerin göçünü sa¤lamak

için Dr. Rudolf Kostner ad›ndaki Yahudiyle ifl birli¤i yaparak onunla bir göç anlaflma-

s› imzalad›:

"Eichmann'›n karfl›laflt›¤› Yahudiler aras›nda onun müthifl ide-

alist diye söz etti¤i Dr. Rudolf Kostner vard›. Onunla, Yahudi-

lerin Macaristan'dan göç etmeleri için anlaflma imzalad›. Eich-

mann binlerce Yahudinin kanunsuz olarak Filistin'e göç etme-

sini sa¤lad›." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.37) 

Eichmann 1939 y›l›nda Çekoslavakya'n›n Prag flehrin-

de bir baflka Yahudi göç bürosu kurdu. Göç için yapt›¤› ça-

l›flmalar› sadece kendi kurdu¤u göç merkezleriyle b›rakma-

yan Eichmann, ayn› zamanda soydafl› olan Heydrich'le de

ifl birli¤i yaparak Yahudilerin Filistin'e göçünü h›zland›r-

maya çal›fl›yordu:

Eichmann, 1941 y›l›na kadar yasal yollardan 250 bin Alman

Yahudisinin Filistin topraklar›na yerleflmesini sa¤lad›. (Eich-

mann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.54)

Hitler'in "Satanist" Locas›: Thule

Hitler'in bir di¤er ilginç yönü de, "Thule" ad›ndaki ka-

ra büyü konusunda yo¤unlaflm›fl olan mason locas›na girip

burada büyü ve büyücülük konular› ile ilgilenmifl olmas›yd›:

"Hitler, yaln›zca yüksek dereceli masonlar›n al›nd›¤› Kabala ile

ilgilenen 'Thule' Mason Locas›na kay›tl›d›r." (Modern Magick,

Donald Michael Kraig, sf.33)

"Sebottendorf, yazd›¤› kitapta 'Hitler'den önce ben vard›m' di-

yordu. Hitler'in ilk kez kendilerine- 'Thule' ye geldi¤ini ve bu-

rada e¤itildi¤ini aç›klad›ktan sonra, Hitler'in, Thule'nin aristok-

rat olmayan Almanlara aç›k olan yan örgütü Alman ‹flçi Parti-

si'ne, sonra da Thule'nin üyesi ve görevlisi Karl Harrer taraf›n-

dan kurulmufl olan Münih'teki Alman Sosyalist Partisi'ne üye

yap›ld›¤›n› aç›klad›." (Hitler'den Önce Hitler'den Sonra, Aytunç

Alt›ndal, Cumhuriyet, 1 Aral›k 1992)

Hitler bu büyü örgütünde ald›¤› bilgiler do¤rultusunda

"nasyonal sosyalizm"düflüncesini oluflturmufl ve Nasyonal

Sosyalist Parti de bu örgütün ön ayak olmas›yla kurulmufltu:

"Hitler'in ünlü Nasyonal Sosyalist Alman ‹flçi Partisi (NSDAP),

1920'de, Thule taraf›ndan bafllat›lan çabalarla kuruldu." (Hit-

ler'den Önce Hitler'den Sonra, Aytunç Alt›ndal, Cumhuriyet, 1 Ara-

l›k 1992)
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Nitekim, "Thule"nin amblemi olan "Gamal› Haç"partinin de amblemi

olarak kullan›lm›flt›r:

"Thule'nin amblemi, yukar›da da belirtildi¤i gibi, Gamal› Haç't›." (Hitler'den Önce Hit-

ler'den Sonra, Aytunç Alt›ndal, Cumhuriyet, 1 Aral›k 1992)

Hitler siyasi hayat›n›n ilk y›llar›nda uluslararas› Siyonist finansörler d›fl›nda "Thule" loca-

s›n›n da deste¤ini görmüfltü:

"Adolf Hitler, 1919'da Alman ‹flçi Partisi'ne kat›ld›, çünkü etkin bir Alman toplulu¤unun, aris-

tokratlar›n ve finansç›lar›n oluflturdu¤u 'Thule Locas›' taraf›ndan desteklenmiflti. J.H. Stein

Bankas›n›n sahibi ve Polonya bankac›lar›n›n orta¤› olan Baron Kurt Von Schroder, Herrenk-

lub'ün üyesi ve ayn› zamanda Almanya'n›n en etkin grubu 'Thule' Locas›'n›n lideriydi. 'Thu-

le', 1919'da Hitler'in iflini bafllatm›flt›. Schroder, tüm ITT'lerin ve Alman yan kurulufllar›n›n yö-

neticisiydi, SS K›demli Grup Lideri, Deutsche Reichsbank ve di¤er yüksek seviyede yönetici-

likleri vard›.

Hitler'in yard›mc›s› Walter Funk, Schroder'le görüflerek uluslararas› bankac›larla ilgili sorular-

da Hitler'in gerçek görüfllerini tart›fl›yordu. Funk, Schroder'i tatmin etmeyi baflar›yordu ve

böylece Nazi Partisi'ne finansal destek devam etti.

4 Ocak 1933'te Hitler, Baron Kurt Von Schroder ile, Cologne'deki evinde bulufltu. Schroder, Hit-

ler'e onu Almanya'n›n Baflbakan› yapmak için gerekli fonu sa¤layaca¤›na dair garanti verdi.

Schroder'in J.H. Stein Bankas› Hitler rejimi boyunca ifl anlaflmalar›na dahil olan bankayd›."

(The World Order, A Study in the hegemony of parasitism, Eustace Mullins, sf. 107-108)

"Hitler için toplanan endüstriyel yard›mlar Schroder Bank'a yat›r›l›yordu." (The World Order, A

Study in the hegemony of parasitism, Eustace Mullins, sf. 63)
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Nazilerin Karanl›k Yönleri

Siyonistlerin, tarihin çeflitli döneminde ifl birli¤i yapt›klar›, kulland›klar› ki-

fli ve örgütler olmufltur. Naziler bunlardan yaln›zca birisidir. Masonluk ve alt-üst ör-

gütlenmeleri de Siyonistlerin yak›n dostlar› aras›ndad›rlar. 

Fakat bu kifli ve örgütler genelde baz› ilginç özelliklere sahiptir. Para h›rs›, zalimlik, iki-

yüzlülük gibi özelliklerin yan›nda baz›lar›n›n cinsel sap›kl›klar› da oldukça ünlüdür. Nazilerin

aras›nda homoseksüelli¤in son derece yayg›n olmas›, bu durumun en çarp›c› örneklerinden bi-

ridir:

ADOLF HITLER: Hitler hastal›kl› ruha sahip bir liderdi. Tarihin en dengesiz diktatörle-

rinden biri olan Hitler'in buna ra¤men kitleleri ard›ndan sürükleyebilmesinin en önemli ne-

denlerinden birisi ise, cahil kitleleri galeyana getirebilecek bir üslup ve stil kullanmas›yd›. Hal-

ka yapt›¤› en önemli telkinlerden biri ise, kendisinin adeta insan üstü bir varl›k oldu¤u idi.

Mussolini'nin hayat›n› ele ald›¤›m›z bölümde gördü¤ümüz, faflist liderlerin kendilerini sözde

birer ilahm›fl gibi gösterme çabas›, Hitler'de de yo¤un olarak görülmekteydi:

"Aç›kça görüldü¤ü gibi, Hitler kendisinin, Almanya'ya kurtar›c› olarak, insan üstü bir varl›k

gibi, özel bir görevle yükümlü oldu¤una inanmaktad›r." (Hitler Melek mi, fieytan m›?, Walter C.

Langer, sf.16)

Hitler yapt›¤› toplant›larda da bu özelli¤ini ön plana ç›kar›yor ve insanlar üzerinde bu fle-

kilde hakimiyet kurmaya çal›fl›yordu: 

"Bütün bu toplant›lar, do¤aüstü ve dinsel bir hava yaratmay› amaçl›yordu, Hitler'in toplant›

yerine girifli sözde bir ilah edas› tafl›yordu." (Hitler Melek mi, fieytan m›?, sf.41)

Bu yönüyle insanlar› etkilemekte o kadar baflar›l› olmufltu ki, halk art›k onu insan üstü bir

varl›k gibi görmeye bafllam›fl ve tüm iradenin Hitler'e ait oldu¤u sapk›nl›¤›na inanm›flt›. Hit-

ler'in Hava Kuvvetleri Komutan› olan Goering'in flu ifadesi bu durumu en çarp›c› flekilde or-

taya koymaktad›r:

"Vicdans›z›m ben. Benim vicdan›m Adolf

Hitler'dir." (Hitler Melek mi, fieytan m›?,

sf.52)

Hitler'in içinde bulundu¤u bu "üstün

insan" olma sapk›nl›¤› onda fliddete dayal›

bir ruhun yans›mas›na da yol açt›:

"Barbarl›k, onur dolu bir s›fatt›r. Bu ne-

denle, tam anlam›yla barbar olmak isti-

yoruz." (Cumhuriyet, 26 Kas›m 1992, sf.12,

Hitler'den Önce Hitler'den Sonra, Aytunç

Alt›ndal)

Hitler'in özel hayat› da birçok sapk›n-

l›kla doluydu. Üst düzey Nazilerin ço¤unda

bulunan özelliklerden biri olan homoseksüel-

lik Hitler'in de "al›flkanl›k"lar›ndand›. Hitler
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Hitler, yapt›¤› konuflmalarda kendisini adeta insan
üstü bir varl›km›fl gibi göstermeye çal›flarak kitle-
ler üzerinde etkili olmak istemifltir. 



gençli¤inden itibaren bu tür bir kimli-

¤e sahip olmufl ve gençlik y›llar›nda ho-

moseksüellerle beraber yaflam›flt›. Bu dö-

nemde geçimini eflcinsel iliflkiler için kendisi-

ni kiralayarak sa¤lad›¤›na dair polis kay›tlar›n-

da çeflitli bilgiler yer almaktayd›:

"‹flte bu günlerde, üstelik eflcinsel iliflkiler için

kendilerini kiralayan insanlar›n kald›¤› bir

otelde kal›yor ve belki de bu nedenle polis

kay›tlar›na, bir 'cinsel sap›k' olarak geçiyor-

du." (Hitler Melek mi, fieytan m›?, Walter C.

Langer, sf.172)

Genel olarak bütün yak›n korumalar›n› ho-

moseksüel olan kiflilerden seçmifl ve ayn› za-

manda kendisine homoseksüel efller de edin-

miflti. Hitler, bu sap›k iliflkilerinin, homoseksü-

elli¤inin bilinmesinden hiç rahats›zl›k duymu-

yor ve eflcinsel oluflunu gizlemeyip eflcinsellerin

kendi aralar›nda kulland›klar› bir ismi kullan›-

yordu: 

"Hitler'in normal kiflilerden çok, eflcinsellerin

yan›nda rahat etti¤i do¤rudur. Strasser'›n be-

lirtti¤ine göre, kiflisel korumalar›n›n hepsi efl-

cinseldir. Rauschning, Hitler'in eflcinsel efli ol-

duklar›n› söyleyen iki o¤lana rastlad›¤›n› be-

lirtmifltir. Hitler'in, eflcinsellerin, arkadafllar›

için kulland›klar› "Bubi" ad›n› kulland›¤› bü-

yük bir olas›l›kla do¤rudur." (Hitler Melek mi,

fieytan m›?, Walter C. Langer, sf.164)

ERNST ROEHM: Roehm, "Hücum K›talar›"

ad› verilen ve ülkede çok büyük a¤›rl›¤› olan

SA'lar›n lideridir. Ayn› zamanda Hitler'in de en

yak›n çal›flma arkadafllar›ndand›r. Nazilerin bir-

ço¤unda var olan özellik, Roehm için de geçerli-

dir:

"Roehm ilk Nazilerin birço¤u gibi bir homo-

seksüeldi." (Nazi ‹mparatorlu¤u, William L. Shi-

rer, sf.75)

Nazilerde homoseksüelli¤in normal bir an-

lay›fl olarak halka benimsetilmesi adeta bir dev-

let politikas› haline getirilmiflti. Özellikle Roehm
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bunu topluma yerlefltirebilmek için etkin bir flekilde faaliyet gösteriyordu:

"Roehm, homoseksüelli¤i yeni ahlak›n taban› olarak tavsiye ediyordu. Tart›flmalara

yeni bir aç› getirerek homoseksüelli¤i halka aç›k olan yerlerde teflhir ediyordu." (Hitler's

Elite, Louis L. Snyder, sf.63)

Hitler de ayn› çarp›k ahlak anlay›fl›n› savundu¤undan dolay› halk›n yo¤un tepkilerine

ra¤men Roehm'ün bu yöndeki faaliyetlerine her zaman destek vermifl ve onu savunmufltur:

"Roehm'ün özel yaflam› beni ilgilendirmez, ben ona mutlak olarak inan›yorum." (I Knew Hit-

ler, Ludecke, sf.477-478)

Roehm homoseksüellik gibi bir sapk›nl›¤›, halka, insanda muhakkak bulunmas› gereken,

insan› yücelten bir özellik gibi göstermeye çal›fl›yor ve homoseksüel olmayanlar› afla¤›lay›p

onlar› hor görüyordu:

"Homoseksüelleri süper insanlar olarak görüyordu. Çünkü ona göre homoseksüeller insanla-

r›n en cesur olanlar›yd›. Homoseksüelli¤iyle övünüyordu. Hatta gurur duyuyordu. Normal -
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namuslu- insanlardan kendini ve homoseksüel arkadafllar›n› daha iyi görü-

yordu." (Hitler's Elite, Louis L. Snyder, sf.63)

PAUL JOSEPH GOEBBELS: Hitler'in propagandadan sorumlu bakan›d›r.

"Hitler'in Propaganda Bakan› iken, Der Angriff (Hücum) ad›n› verdi¤i Siyonizmi öven on iki

bölümlük bir rapor yazm›flt›r." (The Hidden History of Zionism, Socialist Action, Ralph Schoenman,

sf.51)

HERMANN WILHELM GOERING: SA liderli¤i ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› yapm›fl

olan Alman mareflalidir.

"Goering, tüm hayat› boyunca uyuflturucu ba¤›ml›s› olarak yaflam›fl ve birçok kere tedavi ola-

bilmek için hastanelerde yatm›flt›r. " (NSDAP: The Party, sf.60)

"Goering, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n›n yan› s›ra ayn› zamanda bir homoseksüeldir. Devaml› ka-

d›ns›, egzotik k›yafetler giymifl ve bundan büyük haz duydu¤unu belirtmifltir." (NSDAP: The

Party, sf.61)

JULIUS STREICHER: "Nazilerin siyaset adam›d›r. En büyük merak› pornografidir." (Eichmann

in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.27)

Ayn› zamanda sadizme düflkün olmas›yla da ünlüdür: 
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paganda Bakan› Paul

Joseph Goebels.



254

KABALA

VE

MASONLUK

Pornografiye olan merak›yla
bilinen Julius Steicher.

Nazilerin Yahudi ideolo¤u
Alfred Rosenberg

Hitler ve
Yahudilerle

ortakl›k
kuran

D›fliflleri
Bakan›

Joachim Von
Ribbentrop

(Ayakta
elinde ka¤›t

olan)



"Sürekli k›rbaç tafl›r ve k›zd›¤› insanlar› k›rbaçlard›. K›rbaçlayarak öldürdü¤ü

insanlar› gülerek anlat›rd›." (Ça¤dafl Liderler Ansiklopedisi, cilt 3, sf.863)

FREIHERR WERNER VON FRITSCH: Hitler'in Kara Kuvvetleri Komutan›'d›r.

"Homoseksüel iliflki s›ras›nda yakalanm›fl ve Askeri Mahkeme'de yarg›lanm›flt›r." (Nazi ‹m-

paratorlu¤u, William L. Shirer, cilt 1, sf.497-554)

FRANCO ve ‹SPANYA ‹Ç SAVAfiI

Avrupa'n›n baz› büyük sermayedarlar›, Hitler Almanyas› ve Mussolini ‹talyas› örnekle-

rinde görüldü¤ü gibi faflist lider ile hep yak›n iliflki içerisinde oldular.Bu yolla  söz konusu ül-

kelerde hem iktidardakilere etki edebiliyor hem de çeflitli ekonomik imkanlar sa¤layabiliyor-

lard›. Bu flirketlerin ‹spanya'da Franco idaresindeki faflist yönetimin iktidara gelmesinde de

önemli etkileri oldu. ‹spanya ordusu ile ifl birli¤i yapt›lar ve ürettikleri silahlar› bu orduya ve-

rip yüz binlerce insan›n öldürülmesine arac› oldular.

Bu flirketlerin bir k›sm›n› silah flirketleri oluflturuyordu. ‹spanya'daki zengin maden ya-

taklar› bu sermayedarlar›n dikkatini çekmekteydi. Bu flirketler tüm maden yataklar›n› kendi

kontrollerine almak için 1933 y›l›nda ‹spanya'da iktidar olan afl›r› sa¤ partilerin oluflturdu¤u

konfederasyona destek verdiler ve bu konfederasyonun lideri olan faflist Gil Robles'le yak›n te-

maslarda bulundular:

"Bu belgeler; Frankfurt Metal A.fi.'nin (bu flirket I.G Farben ve Siemens'in ortak oldu¤u bir ku-

rulufltur) daha 1934 y›l›ndan beri ‹spanyol gericili¤inin önderi Gil Robles ile ‹spanyol maden

cevheri üzerinde görüflmelerde bulundu¤unu ortaya koymufltu. Gil Robles imzas›n› tafl›yan

bir belgede, maden oca¤› tekeli iste¤inde bulunan Alman sanayicilerinin bu isteklerini uygu-

lamaya haz›r oldu¤u belirtilmektedir." (Franco kimdir, Falanjizm nedir?, T. Kak›nç, sf.48)

Frankfurt Metal A.fi, yap›lan bu anlaflmayla ‹spanya'daki tüm ocaklar› kendisine ba¤lar-

ken, hiçbir ülkenin ortakl›¤›n› kabul etmemiflti. Kendisiyle beraber ifl yapabilme flans›n› sade-

ce faflist ‹talya'daki flirketle-

re tan›m›flt›. Çünkü bu flir-

ketlerin ‹spanyol ocaklar›n-

dan elde edecekleri gelir fa-

flist ‹talya'n›n daha da güç-

lenmesini sa¤layacakt›. 
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Fakat, 1936 y›l›nda yap›lan seçimler büyük flirketlerin planlar›n› alt

üst etti. Anti-faflist görüfllü partilerin biraraya gelip oluflturdu¤u "Halk Cephesi"

seçimleri kazand› ve iktidara geldi. Bu durumda maden iflletmeleri üzerindeki tekel

hakk›n› yeniden alabilmek için "Halk Cephesi" ile görüflülüp anlaflma yap›lmas› gereki-

yordu. Fakat "Halk Cephesi" söz konusu flirketlerin böyle bir ayr›cal›¤a sahip olmas›na bafltan

beri karfl›yd›. Zaten bu flirketlerin de bir önceki dönemde "Halk Cephesi" yerine "Afl›r› Sa¤

Konfederasyon" ile iliflki kurmas›n›n nedeni buydu. 

Dev flirketlerin elde ettikleri büyük geliri kaybetmemeleri ve bu açmazdan kurtulmalar›

için önlerinde tek çözüm kal›yordu: "Halk Cephesi"ni iktidardan düflürmek.

Sanayicilerin Verdi¤i Darbe Karar›

Bu amaçla, iktidara gelmifl olan anti-faflist hükümete karfl›, çok yak›n iliflkilerinin oldu¤u

ordunun k›flk›rt›l›p desteklenmesine karar verildi. Böylelikle faflist rejim ‹spanya'da hakim k›l›-

nacak ve madenler üzerindeki iflletme hakk› tekrar ele geçirilecekti:

"Alman maden iflletmesi soylular›n›n, kimya-banka ve elektrik tekelcilerinin, '‹spanyol Halk

Cephesi'nden çekinmelerinin nedeni aç›kt›r: ‹spanyol yer alt› hazineleri üzerindeki haks›z

haklar›n›n tan›nmayaca¤›ndan ve bu servet kaynaklar›n›n elden gidece¤inden korkuyorlard›.

Bu yüzden de faflizmi tuttular: Franco'nun hükümet darbesini haz›rlad›lar." (Franco Kimdir, Fa-

lanjizm Nedir?, T. Kak›nç, sf.50-51)

Yap›lan plan do¤rultusunda hemen çal›flmalara baflland›. Faflist görüflün liderlerinden ve

1936'daki faflist darbenin ele bafllar›ndan olan General Sanjurjoi ile birlikte Alman ve ‹talyan

kapitalistler Berlin'e giderek planlar›n› anlatt›lar. Darbe için Hitler'den maddi-manevi destek

istediler: 

"Ama ne fayda, art›k bütün bütün anlaflan Alman ve ‹talyan bü-

yük kapitalizmi, maden iflletmesi ayr›cal›¤›n› istemek için Mad-

rid yerine bu defa Berlin'e baflvurmak zorunda kald›lar. Çünkü,

o arada yap›lan ‹spanyol seçimleri umduklar› sonucu vermemifl

ve iktidar, faflizmin de¤il, ‹spanyol Halk Cephesi'nin eline geç-

miflti. Berlin'e yap›lan baflvurmayla ayn› tarihe rastlayan günler-

de General Sanjurjoi de Berlin'de göründü. 1936'daki faflist hükü-

met darbesini haz›rlayanlar›n ele bafllar›ndan olan general, Hit-

ler'den silah ve asker yard›m› istiyordu." (Franco Kimdir, Falan-

jizm Nedir?, sf.49)

Hitler'in böyle bir teklifi reddetmesi imkans›zd›. Nitekim Hit-

ler, Yahudi sermayedarlar›n iste¤i do¤rultusunda hareket edip,

madenler üzerindeki tekel haklar›n›n bu flirketlere verilmesi karfl›-

l›¤›nda yard›m etmeyi kabul etti:

"Faflist generalin istekleri, ‹spanya'n›n ve ‹spanyol Fas›'n›n maden

oca¤› iflletmesi tekelini Alman tröstlerine verece¤i teminat› al›n-

d›ktan sonra yerine getirilmifltir." (Franco Kimdir, Falanjizm Nedir?,

sf.49)
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iç savafl›n ilk planlay›c›s›
General Sanjurjoi



Faflist darbenin güçlü ve etkili bir flekilde yap›labilmesi için sadece

Hitler'le de¤il, Mussolini ile de görüflüldü. Afl›r› sa¤ konfederasyon üyeleri, su-

baylar ve kapitalistler darbe için asker ve silah yard›m› istediler. Mussolini do¤al ola-

rak bu istekleri kabul etti. Yap›lan anlaflman›n metni aynen flöyleydi:

"Afla¤›da imzas› bulunan bizler, yani kendi ad›na hareket eden Don Emilio Barrera, 'Gelenek-

çi Topluluk'u temsil eden Don Raphael Oldzabal ile M. Lisarsa ve 'Renovac›on Espanola'n›n

lideri Don Antonio Goicoecha; ‹talyan Baflbakan› Mussolini ile Mareflal Balbo aras›nda 31 Mart

1934'de ö¤leden sonra yap›lan görüflmenin tan›klar› olarak afla¤›daki hususlar› belirtiriz: ‹tal-

yan Baflbakan› Duçe, ordunun, deniz kuvvetlerinin ve iki monarflist partinin durumu hakk›n-

da ayr›nt›l› bilgi edindikten sonra, ‹spanya'daki bugünkü rejimi devirmek ve yerine monarfli-

nin gelmesini sa¤layacak bir krall›k naipli¤i kurmak için yapacaklar› mücadelede iki muhale-

fet partisini var gücüyle destekleyece¤ini ve gerekli bütün imkanlar› sa¤layaca¤›n› sözlerinin

gerçekli¤ini ispatlayabilmek için de derhal; 20 bin tüfek, 20 bin el bombas›, 200 mitralyöz ve

1.500.000 peseta (‹spanyol para birimi) vermeye haz›r oldu¤unu; bu yard›m›n sadece bir bafl-

lang›ç say›lmas›n› ve gerekti¤i gibi çal›fl›ld›¤› takdirde ve flartlar›n elverdi¤i ölçüde, daha bü-

yük bir yard›m›n yap›laca¤›n› söyledi... Hem her gruba verilecek silah miktar›, hem de bunla-

r›n ‹spanya'ya nakli konusunda gerekli tedbirlerin bu liderler taraf›ndan al›nmas› kararlaflt›-

r›ld›." (‹spanya'da ‹ç Savafl ve Faflizm, Pietro Nenni, sf.31-32)

Uluslararas› flirketler, ‹spanya'da faflist bir darbe gerçeklefltirmeye yönelik planlar›n› bu

kadarla b›rakmad›lar. Faflist harekete karfl› tav›r alan Cumhuriyetçileri savunmas›z b›rakmak

için kendi adamlar›n› kullan›p uluslararas› çapta bir oyun tezgahlad›lar. Dönemin Fransa Bafl-

bakan› olan Leon Blum faflistlere karfl› Cumhuriyetçilere silah sa¤layaca¤›na dair söz verdi. Fa-

kat iç savafl bafllay›nca bu sözünü yerine getirmedi

ve yüz binlerce Cumhuriyetçiyi ölüme terk etti.

Böylelikle faflistlerin yönetime zorlanmadan gelme-

sini kolaylaflt›rd›:

"Paris Halk Cephesi hükümetinin ve onun Baflka-

n› Leon Blum'un Cumhuriyetin savunulmas› için

gerekli silahlar› sa¤layaca¤›na güvenen ‹spanyol

halk›, ilk anlardan itibaren gözlerini Fransa'ya çe-

virmiflti. Fransa Hükümet Baflkan› Leon Blum'un

Paris'te lunaparkta yapt›¤› ve ‹spanya'ya yard›-

m›n reddedilifline tarihi ve ideolojik bir k›l›f giy-

dirmeye çal›flt›¤› nutku, ‹spanyol halk›nda bü-

yük tepkiler uyand›rm›flt›." (‹spanya'da ‹ç Savafl ve

Faflizm, sf. 54)

Uluslararas› flirketlerin faflistler ve Cumhuri-

yetçiler aras›nda bafllatt›klar› kardefl kavgas› bura-

daki madenlerden elde edilen gelirin, bu kuruluflla-

r›n menfaati için kullan›lmas› amac›n› güdüyordu:
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"‹spanya'da 1936 y›l›nda bafllayacak kan dökümü, ‹spanyol

maden cevherlerinin ve alt›nlar›n›n Alman büyük kapitalist-

lerinin kasalar›na oluk oluk akmas›ndan öte bir amaca hizmet

etmeyecektir." (Franco kimdir, Falanjizm nedir?, T. Kak›nç, sf.48)

Sanayicilerin Keflfetti¤i ‹sim: Franco

Bu s›rada bu planda önemli bir rol alan General Sanjurjoi

bir uçak kazas› sonucu öldü. Bu durum karfl›s›nda sermayedar-

lar, ordunun Cumhuriyetçiler karfl›s›nda baflar›s›zl›¤a u¤ramama-

s› için yeni bir lider aray›fl›na girdiler. ‹fllerini "sa¤lama ba¤layarak"

ordunun bafl›na, güvendikleri bir ismin getirilmesini sa¤lad›lar:

Francisco Franco.

Franco zaman zaman ç›kan ayaklanmalar› durdurmak için vahfli bir karakter sergilemifl

ve bu ayaklanmalar› en sert flekilde bast›rm›flt›. 1934'de Oviedo'daki maden iflçilerinin ç›kard›-

¤› ayaklanma karfl›s›nda da ayn› sert tutumunu korumufltu:

"Franco Fas'tan Lejyonerleri ve yerli halktan oluflturulan

birlikleri, yani 'Regulares'leri getirmeyi önerdi. Özellik-

le Regularesler savafltaki ustal›k ve hunharl›klar›yla ta-

n›nmaktayd›. Öneri herfleye ra¤men kabul edildi. Son-

raki günlerde Regularesler, bu ünlerinin bofluna olma-

d›¤›n› Oviedo iflçilerini görülmedik gaddarl›klarla öl-

dürerek kan›tlayacaklard›." (Ça¤dafl Liderler Ansiklopedi-

si, cilt 2, sf.663)

Franco beraber çal›flt›¤› subaylar› seçerken de, onlara

ba¤l› bulunan askerlerin sadistçe davranmalar›n› göz önü-

ne al›yordu. Nitekim bu subaylardan biri olan Yarbay Ya-

güe, Franco'nun istedi¤i tipte askerleri yönetiyordu:

"Yagüe'nin askerleri toplu ›rza geçme ve cinayet e¤len-

celeri düzenlemekte, polis tutuklular› sadist iflkenceler-

le, 'sorgu'dan geçirdikten sonra öldürmektedir. Ç›lg›nca

bir kan davas›na dönüflecek iç savafl›n bafllang›ç nokta-

s›na gelinmiflti." (Ça¤dafl Liderler Ansiklopedisi, cilt 2,

sf.664)

‹ç Savafl Bafll›yor

Ülkeyi binlerce insan›n hayat›n› kaybetti¤i bir iç savafla sürükleyen Franco, iç savafltan

galip ç›kmak için her yolu deniyor, Hitler'den ve Mussolini'den devaml› yard›m al›yordu:

"Ancak bu arada iç savafl devam ediyordu ve Franco, art›k bedelini nas›l ödeyece¤ini düflün-

meden, her bafl› s›k›flt›¤›nda Hitler ve Mussolini'yi ar›yordu." (Ça¤dafl Liderler Ansiklopedisi,

cilt 2, sf.669)
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Franco, iç savafl s›ras›nda kendisine
maddi manevi destek sa¤layan Mus-
solini ile birlikte.



Franco, Hitler ve Mussolini'den sa¤lad›¤› bu desteklerle 1936 y›l› so-

nunda ülkenin yar›s›na hakim duruma geldi. D›flar›dan gelecek yard›mlar›n ra-

hatl›kla kendilerine ulaflabilmesi ve kendi birlikleri aras›ndaki ikmal ifllemlerinin ko-

layl›kla yap›labilmesi için özellikle Portekiz s›n›r boyunu ele geçirdi. Bu arada 1937 y›l›n-

da Cumhuriyetçilerin elinde bulunan Madrid'in çevreyle ba¤lant›s›n› kesmeye çal›flt› fakat ba-

flar›l› olamad›. Buna karfl›l›k kendisine ba¤l› faflist birlikler arac›l›¤›yla kuzeydeki Bilbao flehri-

ni iflgal etti. Franco'ya ba¤l› birlikler 1938'de Madrid'i tekrar kuflatt›. 1939 y›l› bafllar›nda da

hem Madrid'i hem de Cumhuriyetçilerin elinde bulundurdu¤u di¤er flehirler olan Barcelona

ile Valencia'y› ele geçirdi. Böylelikle

Franco ve ona ba¤l› olan faflist birlikler

ülkeyi tamamen kontrolleri alt›na ald›-

lar.

Franco iç savafl s›ras›nda çocuk, ka-

d›n, yafll› demeden yüz binlerce kifliyi

katletti. Bu s›rada ‹spanya'da bulunan

Mussolini'nin damad› Ciano, Fran-

co'nun yaratt›¤› vahfleti flu sözleriyle ifa-

de ediyordu:

"Madrid'te günde 200 veya 250 kifli,

Barselona'da 150, Seville'de 80 kifli öl-

dürülüyor" (L'Express, 6-12 Ekim

1975)

Franco'nun Hitler'e Hediye

Etti¤i Kasaba

‹ç savafl boyunca Hitler Almanyas›

Franco'ya hem ekonomik hem askeri

yard›mda bulundu:

"Tutkular›n›n gerçekleflmesini, ‹span-

ya'y› kana ve felaketlere bo¤an vatan-

dafl savafl›nda arad›lar. Yine bu yüz-

den Alman uçaklar› ‹spanyol kad›n

ve çocuklar›n› mitralyöz atefliyle ac›-

maks›z›n biçtiler; Krupp'un toplar›

yoksul ‹spanyol köylüsüne ölüm ya¤-

d›rd›." (Franco kimdir, Falanjizm nedir?,

T. Kak›nç, sf.51)

Franco ald›¤› bu yard›mlar› karfl›-

l›ks›z b›rakmam›fl ve küçük bir kasabay›
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Franco birliklerinin sald›r›lar›n› durdurmaya çal›flan
Cumhuriyetçiler.

Franco'nun iflgali alt›ndaki Barcelona'dan güçlükle kaç›p
canlar›n› kurtaran Cumhuriyet taraftarlar›. 

Franco'nun askerleri taraf›ndan esir al›nan Cumhu-
riyetçiler. 



Nazilere, silah flirketlerinin yeni ürettikleri silahlar› deneyebilmeleri için "hediye"(!) olarak ver-

miflti:

"Bilbao üzerine yürüyen Franco, belki ‹talya'n›n yard›m› kesmesini önlemifl, ama Nazi dostla-

r›na da yard›mlar›na karfl›l›k, küçük bir kasaban›n halk›n› gözünü k›rpmadan vermifltir: 'Gu-

ernica!'.

5 May›s 1937 sabah›, küçük Guernica kasabas›n›n halk›, Nazi teknolojisinin yeni harikalar›y-

la, dev bombard›man uçaklar› ve tonlarca bomban›n getirdi¤i ölümle uyand›. Asturia hareka-

t› için yok edilmesi hiç de gerekmeyen küçük kasaba, Nazi uçaklar›n›n 'deney'ine, Franco ta-

raf›ndan terk edildi..." (Ça¤dafl Liderler Ansiklopedisi, cilt 2, sf. 669)
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Ya¤d›ran Silah fiirketi: KRUPP

Almanya'y› silahland›rarak II. Dünya Savafl›'n›n pat-

lak vermesinde en büyük rolü oynayan silah üreticisidir.

Krupp yaln›zca II. Dünya Savafl› döneminde de¤il, daha 19.

yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren Avrupa'daki en büyük silah üretici-

si olarak dev bir üretim potansiyeline sahipti. Krupp geliflimini ve

flirketlerinin temel finansman›n› devrinin (1804-1878) en büyük banke-

ri Abraham Oppenheim'dan alm›flt›. 1800'lerin sonlar›na do¤ru

Krupp Rusya, Belçika, Hollanda, ‹spanya, ‹sviçre, Avusturya

ve ‹ngiltere'ye silah satarak I. Dünya Savafl› için gerekli alt

yap›y› oluflturdu.

Ünlü Siemens fabrikalar›n›n kurucusu Karl Wilhelm

Siemens'le birlikte silah çeli¤i üretiminde ifl birli¤i yapan

Alfred Krupp üretti¤i silahlar, en kaliteli silahlar seçildi-

¤inde, "fiu andan itibaren; Almanya'n›n gelece¤ini elinde

tutan grubu kendimizle birlikte sürüklemekteyiz." diye-

rek Krupp'un Almanya'n›n ve tüm Avrupa'n›n tarihindeki önemini anlatm›flt›r.

Krupp'un önemli bir özelli¤i silah sat›fl›n› karfl›l›kl› düflman olan ülkelere yapmas›yd›.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Çarl›k Rusyas›'na karfl›l›kl› silah sat›fl› yaparak 93 harbini çift ta-

rafl› olarak körükledi. 19. yüzy›lda Almanya'n›n silah üretimini tekelinde tutuyordu. Bu sü-

reç içinde gerek Almanya'y›, gerekse di¤er kilit ülkeleri savafla haz›rlayan ve k›flk›rtan

Krupp'tu. 

Hitler'in iktidara geldi¤i 1933'ten savafl›n sona erdi¤i 1946 senesine kadar Krupp net ka-

r›n› %433 oran›nda artt›rd›. Hitler, bir konuflmas›nda Krupp'a olan sadakatini flöyle dile getir-

mifltir: "132 y›ll›k aile flirketi olan Krupp firmas› Almanya’n›n askeri gücüne yapt›¤› katk›lar-

dan dolay› en yüksek ödüle lay›kt›r."

Kaynaklar:

- The Arms of Krupp (1587-1968), William Manchester.

- Krupps, The Story of an Industrial Empire, Von Klass.

- Krupp, Bernt Engelmann.

Krupp silah flirketinin sahi-
bi Alfred Krupp.



‹spanya'daki Loca: Opus Dei...

Franco'nun büyük sermayedarlarla olan iliflkisi ve onlara verdi¤i destek, iç

savafl bittikten sonra da devam etti. Franco'nun destek verdi¤i gruplardan birisi de

masonlard›. "Opus Dei" ad›ndaki uluslararas› mason locas›n›n üyelerini, kurdu¤u hükü-

metlere bakan olarak atamas› bu durumun önemli göstergelerinden biriydi. Opus Dei'ye ba¤-

l› Huarte ve Vila Blanco ailelerinin 1956'da Mateza adl› flirketi kurmas›ndan sonra, Opus Dei'nin

üyeleri Franco taraf›ndan bakanl›¤a atan›r. Ve k›sa sürede Opus Dei'nin genel konseyi, bu bakan-

l›klar›n gücünün maksimuma ç›kar›lmas›na karar verir:

"1962 Temmuzu'nda Opus Dei hükümette yer almak için bask› yapar, hem de tüm ekonomik

birimlere el atarak: tar›m, ithalat, ticaret, endüstri, çal›flma..." (Les Vrais Maitres du Monde,

Gonzales Mata, sf.96)

"Opus Dei" üyesi olan masonlar hükümete bakan olarak girdikten sonra, ilk ifl olarak

bankalara el atarak "ceplerini doldurmaya" bafllad›lar. Yap›lan ya¤ma, daha sonra bir skandal

olarak ortaya ç›kt›. Fakat bütün bu olup bitenlere karfl›n Franco, olay› örtbas edip kapatt›:

"K›sa sürede, yeni gelenler, Opus Dei'nin birkaç y›l önce istedi¤i çizgide bir dizi yeni reform-

lar yaparak onlara itaat ederler. Bu reformlar›n en önemlisi banka sisteminde yap›land›r. ‹s-

panya Bankas› millilefltirilir. (2 tane Opus Dei üyesi yard›mc› müdür, bir tanesi de genel mü-

dür olur.) Resmi Banka millilefltirilir. Bu flekilde 6 kredi kuruluflu ortaya ç›kar.    

Opus Dei üyesi bakanlar›n korunmas› sayesinde kendilerine verilen kredi inan›lmaz boyut-

lara ulafl›r. 13 milyar peseta kredinin usulsüz olarak verilmesi 1969'da skandala neden olur.

Verilen rakamlar›n sadece çok az bir k›sm›n›n üretildi¤i ortaya ç›kar. Sat›lanlar ise, daha da

azd›r.

Franco, Opus Dei'nin koruyucusu Bakan Amiral Carrero Blanco'nun isteklerine uygun ola-

rak olay›n üzerine gidilmesini engeller. 1 Ekim 1971'de kamuoyunca suçlu bulunan kiflileri

affeder." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.96-97, 102)

Franco hayat›n›n son y›llar›na do¤ru faflist, bask›c› bir ruh tafl›d›¤›n› tekrar göstererek

kurmufl oldu¤u faflist rejime muhalefet eden herkesi terörist ilan eden bir yasa ç›kart›r. Çeflit-

li ülkelerin yo¤un tepkilerine ra¤men ç›kart›lan yasayla befl kifli, kafalar›na "çivi çak›larak"

idama mahkum edilir. Franco'nun 39 y›l süren diktatörlü¤ü 20 Kas›m 1975 tarihinde ölümüy-

le sona erdi. 

Bu bask›c› diktatörün arkas›nda b›rakt›¤› kan, faflist ideolojilerin bir topluma nelere mal

oldu¤unun göstergesi oldu...

FAfi‹ST ÖRGÜTLENMELER

Faflist rejimlerin iktidara gelmesini ve iktidar› sürdürmelerini sa¤layan en önemli faktör

ise, terör ve bask› politikalar›n› ustal›kla uygulayan Faflist örgütlenmeler oldu. Her ikisi de

›rkç› ve sald›rgan ideolojiler olan Siyonizm ile faflizm aras›ndaki iliflki çeflitli terör örgütleri-

nin yap›lanmas›nda da ortaya ç›kmaktad›r. 

Faflizmin bir ülkeye tümüyle hakim olmas›n›n en aç›k örnekleri olan Nazi Almanyas› ve

Mussolini ‹talyas› bu faflist örgütlenmelerin "alt›n devirlerini" oluflturdu. Her iki rejimde de,
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faflist felsefeyi tam olarak kabul eden ve uygulayan, ço¤u hasta ruhlu in-

sanlardan oluflan resmi terör örgütleri kuruldu. ‹lk karakteristik özelliklerini bu

dönemde ortaya koyan bu örgütler, II. Dünya Savafl›'ndan sonra da dünyan›n pek

çok ülkesinde gerek yer alt› örgütü gerekse siyasi parti olarak faflist ideolojiyi ayakta tut-

tular. Yine pek çok ülkede de Mossad'›n uzant›s› olan "Kontrgerilla" sistemleri ile yak›n iliflki

içindeydiler.

Siyonistlerin "Faflist" Gerilla Örgütü: BETAR

Yak›n tarihte Siyonistler taraf›ndan kurulan ilk faflist örgüt "Betar"d›r. Örgütü kuran ünlü

Siyonist lider Vladimir Jabotinsky idi.

"Bir Rus yahudisi olan Jabotinsky, daha sonra gitti¤i ‹talya'da faflist düflünce yap›s›n› büyük

ölçüde benimsemiflti. Bu düflünceler do¤rultusunda bir "Siyon ordusu" oluflturma fikrini ge-

lifltirdi.

Jabotinsky'ye göre, günümüz ahlak kurallar› içinde çocuksu hümanizmin etkisi yoktur. Dün-

ya siyasal yaflam›n› flekillendirecek manivelan›n güç ve sadece güç  oldu¤una inan›r. Ona gö-

re, komflusu ne kadar iyi ve candan olursa olsun, ona inananlar aptald›rlar. 'Adalet, bile¤i güç-

lü olan›n ve bu bile¤i büyük bir ›srarla isteklerini gerçeklefltirmek için kullanan›nd›r' diyen Ja-

botinsky, ça¤›n di¤er sosyal Darwincileri gibi, bir milletin ya-

flam›n› bask› alt›na girmeden devam ettirebilmesi için güçlü

›rki temellere sahip olmas› gerekti¤ini savunacakt›r. 1913 y›-

l›nda yazd›¤› 'Irk Üzerine' adl› makalesinde, dünya siyasal

düflüncelerinde ›rkç› düflüncenin temellerini atan A. Gobine-

au'nun ve 'Aryan' mitini Almanlara maleden H.S. Chamber-

lain'in fikirlerini nerede ise sat›r sat›r takip etmek mümkün-

dür: 'Bir milletin muhtevas›, milli karakterinin alfas› ve ome-

gas›, onun fiziki kalitesinde, di¤er bir deyiflle, o milletin ›rki

kompozisyonunda aranmal›d›r', der". (Kutsal Topraklarda Si-

yonistler ve Masonlar, Mim Kemal Öke, sf.289)

Felsefesini "güçlü olan›n hakl› oldu¤u" temelinde oturtan

Jabotinsky, faflist karakteri sebebiyle daha sonralar› "Vladimir

Hitler" olarak an›lm›flt›r. O dönemde ‹ngilizlerin mandas› alt›n-

da olan Filistin'de çarp›flmak üzere yar› askeri bir gençlik örgü-

tü kurdu:

"Jabotinsky'nin bu bak›fl aç›s› ona siyasal rakipleri taraf›ndan

'Vladimir Hitler' lakab›n› kazand›racakt›r ki, Jabotinsky'nin

‹talyan faflitleri ile iliflkileri bu suçlamay› do¤rulayacak güç-

tedir. ‹ngiliz mandas› alt›ndaki Filistin'de çarp›flmak üzere

Jabotinsky'nin kurdu¤u Betar adl› gençlik örgütünün simge-

si "kahverengi gömleklerdir"... Slogan› ise 'Do¤u için ‹talya

Düzeni'dir. 1935'te verdi¤i bir demeçte Jabotinsky, 'Biz bir

Musevi ‹mparatorlu¤u istiyoruz. Akdeniz'de bir ‹talyan ‹m-
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Siyonist lider Jabotinsky, Betar
ad›n› verdi¤i faflist bir örgüt
kurdu. Bu örgüt daha sonra

hem Hitler hem de Mussolini
taraf›ndan taklit edilecekti.



paratorlu¤u oldu¤u gibi, Do¤u'da bir Musevi ‹mparatorlu¤u olmal›d›r' diyor-

du... Bu imparatorluk, Filistin'le birlikte Ürdün'ü de içerecek, M›s›r'› ve Irak'› da

kapsayacak s›n›rlara sahip olacakt›. Jabotinsky 1934'de ‹talya'da Civitavecchia'da, bir as-

keri okul açarak, Filistin'de çarp›flacak Siyon gerillalar›n› yetifltirmeye bafllar. Mussolini'nin

denetledi¤i bu birlikler ‹talyan yard›m› ile Filistin'e peyderpey sevk edileceklerdir." (Kutsal

Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, Mim Kemal Öke, sf.290)

Bu faflist-Siyonist örgüt, Filistin'de estirdi¤i terör havas›yla kendisinden bekleneni gerçek-

lefltirdi. Encyclopedia Judaica Betar hakk›nda flu bilgileri veriyor:

"Betar Filistin'de, flebekeler halinde köylerde teflkilatlanm›flt›. Betar bünyesinde Yirmiyahu

Halpern taraf›ndan bir e¤itim kamp› oluflturuldu. Kamplarda kendini savunma, sokak kavga-

lar›, askeri taktikler ve silah kullan›m› ö¤retiliyordu... Bazen Betar hareketleri, Tel Aviv sokak-

lar›ndaki çat›flmalara dönüflüyordu." (Encyclopedia Judaica, cilt 4, sf.714)

Jabotinsky'nin kurdu¤u bu örgüt, SA'lar› kurarken Hitler'e ilham kayna¤› oldu. Hitler gi-

bi Mussolini de Betar'dan etkilenmiflti. Daha sonra ‹srail'e Baflbakan olacak olan Menahem Be-

gin de Betar'›n liderlerindendi:

"Siyonizmin büyük oranda gizli tutulmufl olan tarihi, bir y›¤›n lekeyle doludur. Mussolini, ka-

ra gömlekler giyerek, kendi Faflist çetelerine benzemeye çal›flan Revizyonist Siyonist gençlik

hareketi Betar'›n üyelerinden bölükler oluflturdu. Menahem Begin, Betar'›n Baflkan› oldu¤un-

da Hitler çetelerinin kahverengi gömle¤ini tercih etti. Bu üniformay› gerek kendisi, gerek di-

¤er Betar üyeleri tüm miting ve gösterilerde giyip birbirlerini faflist selam›yla selamlad›lar,

toplant›lar› ayn› selamla aç›p kapad›lar." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.50)

Naziler'in Sokak gücü: SA (Sturm Abteilung)

Hitler'in "Kahverengi Gömleklileri" ya da di¤er ad›yla "SA"lar›, faflist yap›y› tam anlam›y-

la uygulayan bir örgüt oldu. Almanca "Sturm Abteilung" (F›rt›na K›talar›) ismini tafl›yan

SA'lar, faflizmin temel karakterine uygun olarak, kültürsüz, kabaday› karakterine  sahip, zalim,

ac›mas›z hatta sadist insanlardan seçiliyordu:

"SA'lar iflsiz insanlardan, sokak eflkiyalar›ndan, katillerden olufluyordu." (The Life and Death of

Adolf Hitler, Robert Payne, sf.205)

"SA, Hitler taraf›ndan, 1921'de Münih'de kuruldu. Örgütsel dayana¤›, yeni geliflen Nazi hare-

ketinin saflar›na kat›lm›fl serserilerdi." (Ana Britannica, cilt 18, sf.564)

"Bafllang›çta SA üyelerinin ço¤u, Weimar Cumhuriyeti'nin ilk günlerinde solculara karfl› çar-

p›flan eski askerlerin oluflturdu¤u silahl› çapulcu gruplardan (Freikorps) geliyordu." (Ana Bri-

tannica, cilt 18, sf.564)

SA'lar, Hitler'in fedaileri olarak hareket etmeye bafllad›lar. Karfl›t görüfllü politik gruplara

sald›r›lar düzenliyorlard›:

"Hitler, SA'lar›n ordu disiplininden uzak olmalar›n› istiyordu. Onlar 'kanun tan›mayan flok ör-

gütleriydi!' Amaçlar› politikti; politik toplant›lar› bölüyorlar, Hitler'in korumalar› olarak görev

yap›yorlard›." (The Life and Death of Adolf Hitler, Robert Payne, sf.168)
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"SA kollar› terörist metodlar› kullanarak kal›c› bir seçim kampanyas› yürüt-

mek ve böylece hafif bir direnç gösteren demokrat muhalefeti zay›flatmak üzere ta-

sarlanm›flt›." (The Order of Death's Head, Heinz Höhne, sf.62)

"Üyeleri Mussolini'nin Kara Gömlekliler'ine benzer biçimde kahverengi üniformalar giyen

SA, parti toplant›lar›n› koruma, Nazi gösterilerinde önde yürüme ve siyasal karfl›tlara fiziksel

sald›r›da bulunma gibi görevler üstlendi. Hitler'in 1923'teki baflar›s›z Birahane Darbesi'nin ar-

d›ndan geçici olarak da¤›ld›ysa da, 1925'de yeniden örgütlendi ve k›sa sürede fliddet yöntem-

lerini yeniden uygulayarak genel ve yerel seçimlerde seçmenlere gözda¤› vermeye bafllad›."

(Ana Britanica, sf.564)

Ço¤unlu¤u ruhsal dengesizlik içinde bulunan SA üyeleri liderlerine karfl› anlafl›lmas› zor

bir ba¤l›l›k içindeydiler. Liderlerine büyük bir sadakatleri vard›:

"Kahverengi Gömlekliler, Hitler'i ruhani liderleri olarak görüp, sadakat gösteriyorlard›." (All

The Revolutions Devour Their Own Children, sf.329)

"Pfeffer Von Salomon, 'Yüce SA lideri' olarak isimlendirildi, ve Almanya'daki tüm SA'lar›n ko-

mutanl›¤›na getirildi." (The Life and Death of Adolf Hitler, Robert Payne, sf.25)
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SA'lar›n yöntemi ise, tüm faflist örgütlenmelerde oldu¤u gibi terör ve iflkence oldu. Sadist,

zalim, insanlara ac› vermekten hofllanan bu güruh, pek çok bask› operasyonunda kullan›ld›.

SA'lar›n iflkence yuvalar›nda ise ak›l almaz vahfletler yaflan›yordu:

"Hitler'in yan›nda çal›flanlardan birinin ifadesine göre, Berlin'de SA karargah› Hedemannst-

rasse'nin dördüncü kat›nda gizli bir SA iflkence odas› bulunuyordu. Buldu¤umuzda insanlar

açl›ktan yar› ölmüfl durumdayd›lar. ‹tiraf ettirmek için günlerce dar dolaplarda tutuluyorlar-

d›, 'sorguya çekme, ya dövmekten ya da demir sopalarla ve k›rbaçlarla afla¤›lanmaktan ibaret-

ti' dedi. ‹çeri girdi¤imizde bu yaflayan iskeletler pis kam›fllar üzerinde iltihapl› yaralar›yla yan

yana yat›yorlard›." (Encyclopedia Judaica, cilt 4, sf.714)

Hitler'in Faflist Ordusu: SS (Schutz Staffel)

Nazilerin iktidara gelmesinde önemli rol oynayan SA'lar›n yan› s›ra, Hitler, 1925'de ken-

disini korumakla görevli küçük bir birlik kurdu. Schutz Staffel, "Koruyucu Kademe" olarak ad-

land›r›lan bu örgüt k›saca "SS" olarak an›lmaya bafllad›.

Bafllang›çta SA'lardan daha güçsüz bir örgüt olan SS'lerin bafl›na geçen Heinrich Himm-

ler, kuruldu¤unda 300 kifliden oluflan bu örgütü, Nazilerin iktidara geldi¤i 1933'e dek 50.000

kifliye ç›kard›. 

SA'lara göre ordu disiplinine daha yak›n olan SS'ler zamanla SA'dan daha gözde hale gel-

diler. SA'lar›n disiplinsiz ve kontrolü güçleflen yap›s›, Siyonist lobilerinin, daha disiplinli ve

"kesin itaatli" olan SS'leri tercih etmelerine yol açt›.

Böylece SS'ler, Almanya'n›n en büyük gücü haline geldiler. Do¤rudan Hitler'e ba¤l› olan

örgüt, faflist hedeflere uygun eylemlere giriflti. Örgütün bafl›ndaki Heinrich Himmler, faflist fel-

sefenin sad›k uygulay›c›lardan biriydi.
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SA ve SS birlikleri Nazi Almanyas›’nda s›k s›k düzenlenen, gövde gösterisi niteli¤inde-
ki bir tören s›ras›nda. 



"Fanatik bir ›rkç› olan Himmler, örgüte adaylar›, toplumun hangi kesiminden

geldiklerine bakmaks›z›n, fiziksel kusursuzluk ve ›rksal safl›k ölçütlerine göre de-

¤erlendirerek kabul ediyordu. Parlak, siyah üniformalar› ve özel niflanlar›yla (flimfle¤e

benzetilmifl rünik S harfleri, kurukafal› paz›bentler ve gümüfl kamalar) SS'ler kendilerini,

bafllang›çta üstlerinde olan

kahverengi gömlekli

SA'lardan da (Sturmabte-

ilung: F›rt›na K›tas›) üstün

say›yorlard›." (Ana Britan-

nica, cilt 20, sf.9)

Himmler, kendisine bafl

yard›mc› olarak da Reinhard

Heydrich'i seçmiflti.

"Himmler ve baflyard›mc›s›

Reinhard Heydrich, Al-

manya'n›n tüm polis kuv-

vetleri üzerinde denetim

sa¤lay›p, örgütün sorumlu-

luk ve etkinlik alan›n› ge-

niflleterek SS'lerin gücünü

pekifltirdiler. Ayr›ca özel as-

keri SS birimleri düzenli or-

du sistemi içinde e¤itildiler

ve silahland›lar." (Ana Bri-

tannica, cilt 20, sf.9)

Ac›mas›zl›k ve sadist lide-

re körükörüne itaat SS'lerin te-

mel özelli¤iydi:

"SS'lere, insanlar›n ac› çeki-

fli karfl›s›nda so¤ukkanl›

kalmalar› ve baflka ›rka

nefret duymalar› ö¤retilir-

di. En önemli erdemleri,

'Onurun Sadakatindir' ilkesinden sapmaks›z›n Führer'e kesin boyun e¤me ve ba¤l›l›kt›." (Ana

Britannica, cilt 20, sf.9)

Mussolini'nin Faflist Ordusu: Kara Gömlekliler

Mussolini ‹talyas›'n›n faflist örgütü ise, Hitler'in SA'lar›n› and›ran "Black Shirts" yani Ka-

ra Gömlekliler'dir.
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Faflizmin önemli özelliklerinden olan putperest atalara olan ba¤l›l›k,
SS’lerin de en büyük özelliklerindendi. Bunun bir örne¤i olarak, pro-
pagandalar›nda “savaflç› atalara benzeme" yöntemini s›kça kul-
lan›yorlard›.



"Kara Gömlekliler, Benito Mussolini'nin emrindeki silahl› Faflist ‹talyan birlik-

leridir. ‹lk birlikler Mart 1919'da Swuodre d'Azrone (Action Squca) ad›yla sosyalist-

lere karfl› kuruldu. 1920'nin sonunda sadece sosyalistleri de¤il, Cumhuriyetçileri ve di¤er

organizasyonlar› da yok etmeye bafllad›lar. Faflist birliklerin say›lar› art›kça yüzlerce kifliyi

de öldürdüler. 24 Ekim 1922'de, Napoli'deki Kongre'de, Mussolini'yi bafla getiren meflhur Ro-

ma'ya yürüyüflü için bütün ülkeden silahlanm›fl Kara Gömlekliler topland›. Bir sonraki y›l›n

bafl›nda, 1 fiubat 1923'de, özel Kara Gömlekliler resmi olarak ulusal milise çevrildi." (Encyclo-

pedia Britannica cilt 2, sf.263)

Tüm di¤er faflist örgütler gibi, Kara Gömlekliler de, ülkede büyük bir terör havas› estirdiler:

"Kara Gömlekliler, k›sa bir süre içinde, politik bak›fl aç›s› ne olursa olsun faflizme karfl› gelen

herkesi 'K›z›l' kabul edip düflmanca davrand›lar." (Encyclopedia  Americana, cilt 4, sf.45)

Kara Gömlekliler, Mussolini iktidara gelmeden önce rakiplerini, faflist yöntemlerle ezme-

ye bafllad›lar:

"Mussolini, birliklerini kendi mitinglerinde karfl›tlar›na karfl› oy pusulas›ndan çok silah ve

bomba kullanacak paral› ve üniformal› savaflç›lar olarak yetifltiriyordu. Bu flekilde kanunsuz

silah bulundurmaktan dolay› Mussolini ve di¤er 100 faflist, polis taraf›ndan tutukland›, fakat

ertesi gün hükümet karar›yla serbest b›rak›ld›... Yenilgileri onlar› sosyalistlerin bir geçifl töre-

nine bomba atmaya itti, birkaç küçük bomba da Milan'›n Kardinal Büyükelçisi ve Sosyalist Va-

li'ye paketlerle gönderildi...

"Mussolini'nin kendi koruyucusu da bu 'squadristi'lerdendi ve 1921'in sonlar›na do¤ru emrin-

de 400.000 silahl› ve disiplinli adam bulunmaktayd›.
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Mussolini ve Kara Gömleklileri. Kara Gömlekliler, Mussolini’nin emriyle her türlü fliddet eylemi-
ni gerçeklefltirebilecek yap›dayd›lar. Mussolini, an›lar›nda bu durumu flöyle ifade eder: “Bu
profesyonel politikac›lar›n öyle az pratik anlay›fllar› var ki, benim Kara Gömleklilere verece¤im
en ufak bir emirle bütün rüyalar›n›n ve hayallerinin sonsuza dek alt üst olabilece¤ini anlam›yor-
lard›." (My Autobiography, Mussolini, sf.224)



Mussolini'nin Kara Gömleklileri, macerac›lar›n, idealistlerin, eski askeri me-

mur ve askerlerin, alt ve orta s›n›f kiflilerin bir kar›fl›m›yd›. Politik görünümde radi-

kal milliyetçi idiler ve düflmanlar›n› itaatleri alt›na alarak güç kazan›rlard›. Karfl›tlar›na

ceza verici seferler düzenler ve etrafa dehflet saçarlard›." (Mussolini, Denis Mack Smith, sf.65)

Bu örgüt yaln›zca faflist ruhu tatmin etmek ve rakipleri ezmek için oluflturulmufl, daha

sonra da çürük bir ideolojik temele oturtulmufltu:

"Kara Gömlekliler, Mussolini'nin kozuydu. Di¤er faflist gruplar gibi en baflta mecburiyetten

oluflmufl, daha sonra felsefesi yap›lm›flt›." (Italy under Mussolini, William Bolitho, sf.55-59)

"Mart 1924'te ‹talya'n›n birçok bölgesinde seçimler bir terör havas›nda geçti. Faflistler hak et-

tikleri  karfl› konulmaz zafer için fliddetin flart oldu¤unu vurguluyorlard›. D›flar›dan bakan fla-

hitler bundan faflizmin göze çarpan özelli¤inin kanunsuzluk oldu¤u sonucuna var›yorlard›."

(Mussolini, Denis Mack Smith, sf.67)

Mussolini'nin iktidara gelmesiyle, Kara Gömlekliler tüm ülkede büyük bir a¤ kurdular:

"Kara Gömlekliler bütün ülkeye garnizonlar halinde yerlefltirildi. 4 A¤ustos 1924'de Fascist

Militia'n›n bütün yeni üyelerine Majestelerine ba¤l›l›k ve sadakat yemini yapt›r›ld›." (Italy Un-

der Mussolini, William Bolitho, sf.55-59)

Kara Gömlekliler, faflizmi finanse eden sermayedarlar taraf›ndan destekleniyorlard›:

"Faflizmin destekçileri Kara Gömleklilere parasal ve di¤er yönlerde yard›m için birlefltiler."

(Encyclopedia  Americana, cilt 4, sf.45)

Bu sermayedarlar›n bafl›nda Amerika'daki banker J.P. Morgan geliyordu. J.P.Morgan ban-

kerlik flirketi 1926 y›l›nda ‹talya'daki faflist Mussolini hükümetine 100 milyon dolar veriyordu.

(Mussolini and Fascism, John P. Diggins, sf.32)

FAfi‹ZM‹N YEN‹ GÖRÜNÜMÜ:

NEO-NAZ‹LER

Son y›llarda Avrupa'n›n hemen her ülkesin-

de ›rkç› hareketler yeniden güç kazanmaya baflla-

d›. neo-Naziler, dazlaklar gibi isimlerle tan›nan

bu ak›mlar gerçekten de Nazilerin terör yöntem-

lerini aynen uygulamaktad›r:

"Dün adlar› Naziydi, SS ve SA birlikleriydi. So-

kaklarda terör estirerek demokrasi yanl›lar›n›

öldürdüler. 1932 y›l›nda 'Heil Hitler' slogan›y-

la iktidara geldiler. 7 y›l sonra yüz milyon in-

san›n öldü¤ü, yaraland›¤› II. Dünya Savafl›'n›

ç›kar›p, her yeri kan ve atefle bo¤dular. Bugün

kendilerine neo-Naziler diyorlar. Önce Asyal›

göçmenlere, flimdi de Türklere sald›r›yorlar.

1930'lu y›llardaki a¤abeyleri gibi sokaklarda
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terör estiriyor, öldürüyor, yak›yorlar. Bu dazlaklar›n, zaman geçirmeden hiza-

ya getirilmeleri gerekiyor. Dünyada bar›fl için bu art›k flart oldu... Neo-Nazilerin Al-

manya'n›n bir çok bölgesinde silahl› e¤itim yapt›klar› gençlik kamplar› var." (Bugün, 24

Kas›m 1992)

Nazi özentilerinden, sokak serserilerinden, uyuflturucu müptelalar›ndan, sap›klardan

oluflan bu gruplar faflist karakterin tüm klasik özelliklerini de tafl›maktad›rlar. Kana ve flidde-

te olan düflkünlük temel özellikleri, "Olympia" isimli faflist örgüt ise, bunun örneklerinden yal-

n›zca biridir:
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Neo-Nazi grupla-
r› san›lan›n aksi-
ne oldukça bü-
yük bir örgütlen-
meye sahiptir.
Baflta Almanya
olmak üzere pek
çok ülkede terör
estiren bu sokak
serserilerine kar-
fl› büyük gösteri-
ler düzenlenmek-
tedir.Yanda bu
gösterilerden biri
görülmektedir. 



"Kan, fleref ve fanatizm... Faflist Olympia Örgütü'nün üyelerinin ba¤l›l›k duyduk-

lar› de¤erleri iflte bu üç sözcükte özetlemek mümkün. Bugün örgütün 35 bin üyesi var.

Ve hepsinin gözünde yükselme h›rs› okunuyor." (Tempo, 14 Temmuz 1991)

Bu yeni faflistler, kendilerini eski benzerleriyle özdefllefltiriyorlar. Hitler'in, SS'lerin

sloganlar›yla konufluyorlar. "Sayg›yla and›klar›" bu faflist liderler aras›nda Franco da var:

"‹spanya eski diktatörü General Franco'nun ölümünün 16. y›l› nedeniyle Madrid'de bir araya

gelen Avrupa'n›n çeflitli ülkelerinden neo-Nazi gruplar, ›rkç›l›¤› yans›tan simge ve pankartla-

r›yla gövde gösterisi düzenlendiler." (Günayd›n, 19 Kas›m 1992)

"Savaflç› atalara özenme" vasf› bu gruplar›n da özelliklerindendir:

"‹sveç'in baflkenti Stockholm'de ›rkç›l›k karfl›tlar›n›n, afl›r› sa¤c› bir grubun gösterisini engelle-

meye kalk›flmas› sonucu polisle göstericiler aras›nda çat›flmalar ç›kt›. Olaylar, ›rkç›lar›n eski

‹sveç krallar›ndan Demirbafl fiarl'›n ölüm y›ldönümünü anma haz›rl›klar› s›ras›nda meydana

geldi." (Günayd›n, 3 Aral›k 1991)

Neo-Nazileri Örgütleyen Masonik Güç: Kontrgerilla

Neo-Naziler, asl›nda san›ld›¤› gibi kendi kendine oluflan bir hareket de¤ildir. Bütün neo-

Nazi gruplar› örgütlenmifl bir flekilde birbirleriyle ba¤lant›l› olarak faaliyet göstermektedirler.

Gizli toplant›larda faflist liderler stratejileri belirlemekte, bu hareketin elemanlar› gizli kamp-

larda e¤itim görmektedirler.

Masonlu¤un sokak gücü konumundaki kontgerilla örgütü Gladio da iflte bu aflamada

devreye girer.

‹talya'n›n ünlü gazetelerinden Corriera della Sera ve La Republica, geçti¤imiz y›llarda bu ko-

nuda çok önemli baz› bilgiler verdi. Neo-Nazilerin örgütlenmesini düzenleyen teflkilat, kontr-

gerilla örgütü Gladio idi:

"Özellikle Avrupa'da son y›llarda t›rman›fl gösteren ›rkç›-faflist hareketlenmelerin ard›nda,

'Gladio' olarak da bilinen örgütün bulundu¤u belirlendi. Gladio'nun, Avrupa'n›n belli bafll›

›rkç› faflist örgütlerin liderleri ve ABD kökenli Klu Klux Klan temsilcileri ile belli aral›klarla

toplanarak 'strateji ve eylem plan› belirledikleri' iddia edildi.

Corriera della Sera ve La Repubblica'da genifl yer verilen iddialara flu ana kadar NATO yetkilile-

rinden herhangi bir yan›t verilmifl de¤il.

‹talyan gazeteleri, NATO'nun gizli yeralt› örgütlenmesi Gladio ile Avrupa'da yeralt›nda faali-

yet gösteren ve daha flimdiden aralar›nda Türklerin de bulundu¤u çok say›da insan›n can›na

k›yan ›rkç› örgütlerin ‹talya'n›n Verono kentinde toplant› yapt›¤›n› yazd›lar. Bu ifl birli¤inin

uzun süredir gerçekleflti¤inin ve ›rkç› örgütlerin, Gladio'nun belirledi¤i eylem stratejisi do¤-

rultusunda hareket etti¤inin öne sürüldü¤ü haberlerde, gerçeklerin gün ›fl›¤›na ç›kmas›na ‹tal-

yan Siyasi Polisi DIGO'nun düzenledi¤i bir operasyonun neden oldu¤u belirtildi.

Masiero, Verona'da Haziran ay›nda yap›lan ve belirli aral›klarla Avrupa'n›n çeflitli yerlerinde

düzenlenen toplant›ya, Fransa, Avusturya, Almanya, ‹sviçre ve ‹sveç gibi Avrupa ülkelerinde

faaliyet gösteren faflist örgütlerin liderleri ile ABD kökenli Ku Klux Klan'›n temsilcisinin kat›l-
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d›¤›n› söyledi. Halen büyük bir gizlilik içinde sorgulamas›n› sürdüren Gian-

carlo Masiero, toplant›da ›rkç› terörist gruplara 'yeni dönemde' ulaflt›r›lacak silah ve

malzemenin, faflist militanlar›n 'belli alanlarda uzmanlaflt›r›lmas›' için verilecek e¤itim

hizmetinin ele al›nd›¤›n› da söyledi." (Meydan Gazetesi, 21 Kas›m 1991)

"Gladio'nun ya da benzeri kontrgerilla örgütlerinin patronu kim?" sorusuna verilecek ce-

vap ise, neo-Naziler, dazlaklar gibi faflist örgütlenmelerin de arkas›ndaki gücü ortaya ç›kar›r.

Bu güç, ‹talya'daki ünlü P2 Locas› skandal›nda Gladio'yu yönetti¤i ortaya ç›kan masonluktur.

P2 skandal›nda ortaya ç›kan tablo ise buzda¤›n›n ancak görünen k›sm›d›r. 
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S
eksenli y›llar›n sonuna dek iki kutuplu bir dünyada yafl›yorduk. ‹ki birbirine z›t ide-

oloji dünya üzerinde "so¤uk" bir savafl› sürdürüyor, kimi zaman söz konusu savafl›n

›s›s› Üçüncü Dünya'n›n uzak köflelerinde yükseliyor, silahlar konufluyordu. Ama ne ol-

duysa oldu, 1990'lara ayak basarken birden bire "komünist" kanat çöküverdi. Y›llard›r "dünya-

y› tehdit eden" ideolojik ve askeri gücünün nas›l böyle aniden eriyebildi¤i ise ak›llarda bir so-

ru olarak kald›.

Bu soru halen merak uyand›rmaktad›r. 10 y›l önce hemen herkes taraf›ndan neredeyse

"hiç sona ermeyece¤i" düflünülen So¤uk Savafl nas›l böyle birden bitiverdi? Sovyetler'in ka¤›t-

tan kaplan oldu¤u y›k›ld›ktan sonra anlafl›ld›, peki o zaman on y›llard›r bu "iki kutuplu dün-

ya" nas›l varl›¤›n› sürdürebilmiflti? Bu sorunun cevab› belki de "dünyan›n resmi tarihi"nin bi-

raz incelenmesiyle daha iyi anlafl›labilir.

Kitab›n di¤er bölümlerinde Ortado¤u'nun, faflizmin ve di¤er pek çok önemli konunun

göründü¤ünden daha farkl› olabildi¤ine tan›kl›k ettik. Acaba ayn› fley komünizm ve So¤uk Sa-

vafl için de söz konusu mu? Y›llard›r tüm dünyay› tedirgin eden So¤uk Savafl, acaba göründü-

¤ünden farkl› baz› ilginç hesaplar› içeriyor muydu?

Bunun için önce flu soruya cevap vermek gerek: So¤uk Savafl taraflar için –özellikle Bat›

içinde yer alan belli gruplar aç›s›ndan- gerçekten tehlikeli ve tedirgin edici miydi? Bu gruplar,

iki kutuplu dünyadan ne kadar rahats›z oluyorlard› ya da oluyorlar m›yd›? Bu soruya gazete-

ci yazar Mehmet Ali Birand'›n öne sürdü¤ü bir düflünceyle ›fl›k tutal›m:

"Bat›, Sovyetler Birli¤i'nin da¤›l›fl›ndan bu yana kendine yeni bir düflman ar›yor. Komünizm

son derece yararl›yd›. Tek bafl›na, de¤iflik ideoloji, de¤iflik din veya renkteki insan› kolayl›kla

birlefltirebiliyordu. "Komünizm geliverir" dendi mi, herkes anlaflmazl›klar›n› içine atar ve or-

tak bir hedefe do¤ru birleflirlerdi. fiimdi komünizm tehlikesi bitince adeta düflmans›z kal›nd›.

Yeni bir düflman, yeni bir cepheleflme aran›r oldu." (Mehmet Ali Birand, Sabah, 13 Mart 1993)
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Evet, komünizmin varl›¤› Bat› için -özellikle bundan menfaat sa¤la-

yan baz› gruplar için- öyle büyük bir tehlike de¤ildi. Tam tersine büyük bir

avantajd›. Do¤u ve Bat› aras›nda gerçeklefltirilen silahs›z savafl›n ne u¤runa yap›ld›-

¤›n›n düflünülmesi, bu avantaj›n ne yönde oldu¤unu bize aç›klayacakt›r. Sözde ABD ve

Sovyetler iki z›t ideolojinin savafl›n› veriyordu. Birisi "özgürlük ve demokrasi" di¤eri "proleter-

lerin ve ezilenlerin haklar›"n› savunur görünüyordu. Ama "icraat"a bak›ld›¤›nda -ço¤u insan

için- bu idealist sloganlar›n hiç de önemli olmad›¤› anlafl›l›yordu. 

Sovyetler, Do¤u Bloku ülkelerini ya da Afganistan'› proleterleri korumak için mi iflgal et-

miflti? 60 milyon "rejim aleyhtar›"n›, "halk rejimi sosyalizm" için mi öldürmüfltü? Liderleri hiç

de Marxist teoride söylendi¤i gibi, devleti feshedip yönetimi halka b›rakmaya niyetli de¤ildiler.

Diktatörlük, proleteryan›n de¤il, komünist partili yönetici elitlerin diktatörlü¤üydü. Türk solu-

nun ünlü isimlerinden M. Ali Aybar, "Leninist Parti, Burjuva Modelinde Bir Örgüttür" adl› kita-

b›nda, Sovyet sisteminin, hiç de "iflçi s›n›f›"n› iktidara getirmedi¤ini, tam tersine "burjuva" ben-

zeri bir tür yönetici elit kadrosunun despot rejimi haline geldi¤ini ayr›nt›lar›yla anlat›r.

Bu sorulara kolayca "hay›r" cevab› verebiliriz. Bu durumda karfl›laflt›¤›m›z gerçek, on y›l-

lar boyu sürdürülmüfl olan So¤uk Savafl'›n, ideolojik temellere ve "idealist" yaklafl›mlara da-

yanmad›¤›d›r. Bu ideolojik karfl›tl›k, iki ülkenin halklar› için ya da di¤er ülkelerin ateflli Ame-

rikan ya da Sovyet taraftarlar›n›n bir k›sm› için geçerli olabilir, ama süper güçlerin lider kad-

rolar›nda yer alan bir k›s›m insanlar için söz konusu de¤ildir. Söz konusu Amerikan ya da Sov-

yet yönetici elitlerin hesaplar›, ideoloji üzerine de¤il, "ç›kar" üzerine olmufltur.

Bu sihirli kelimeyi "ç›kar"› inceleyelim. Yine bir soru soral›m. "Ç›kar" kimin ç›kar›d›r? fiu-

nu kesin olarak söyleyebiliriz ki, bu "ç›kar" kesinlikle sokaktaki adam›n ç›kar› olamaz. Vietnam

Savafl›'n›n ya da Afganistan'›n iflgalinin ABD ve Sovyet toplumlar› için, o¤ullar›n› kaybetmek

ya da en az›ndan ekonomik s›k›nt› içine düflmekten baflka hiçbir sonucu olamazd›. Vietnam Sa-

vafl›, örne¤in, ABD'li silah tüccarlar›n›n ç›karlar›na uygundu. Her iki kutupta da yönetici elit

içinde yer alan baz› çevreler, ellerindeki propaganda araçlar›n› da kullanarak –Sovyetler'de

resmen ve tümüyle ABD'de ise örtülü bir biçimde ve büyük ölçüde bu propaganda araçlar› yö-

netici elitin güdümündeydi– ç›karlar› do¤rultusunda uygula-

d›klar› eylemleri süslü ideolojik sloganlarla destekler ve mefl-

rulaflt›r›rlard›. Söz konusu insanlar, yaln›zca "yolcu" politika-

c›lar› de¤il, hatta onlardan daha çok, çeflitli örgütlenmeler ve

güç merkezleri sayesinde "hanc›" haline gelebilmifl kiflileri içe-

riyordu. Bu sisteme karfl› ç›kan Baflkan Kennedy'nin u¤rad›¤›

son bu yönden düflündürücüdür.

Bu noktadan biraz daha ileri giderek, her iki blokun da

yönetici elitlerinin –ideolojileri ciddiye almad›klar› gerçe¤ini

de göz önünde bulundurarak– bir anlamda bir anlaflma için-

de bulunduklar›n› düflünelim. Her iki blokun da politik den-

geler ne kadar gerginleflirse gerginleflsin, herfleye ra¤men 'de-

tant'›n (yumuflaman›n) zedelenmeyece¤i'ni özellikle belirtme-

leri dikkat çekiyordu. Çünkü detant, politik yumuflaman›n
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de¤il, ekonomik yumuflaman›n ad›yd›. Bu da "ç›kar" anlam›na geliyordu.

Kimi Bat›l› flirketlerin –her iki taraf›nda yönetici elitleri için karl› olan– Rus-

ya'daki yat›r›mlar›n›n zarar görmemesine özellikle dikkat ediliyordu. Sanki iki taraf

aras›nda yaz›l› olmayan fakat "fiili durumla" kendini belli eden bir anlaflma vard›. 

Sonuçta her iki taraf›n yönetici elitlerinin "ç›kar" gibi ortak bir hedef peflinde iken, "ç›-

kar"lar›n›n örtüflmesi ve bunun sonucunda görünmeyen bir ittifak uygulad›klar› gibi bir dü-

flünce öne sürebilir. Bu haliyle, yaln›zca mant›ksal bir varsay›m olan bu düflünce ilerleyen sa-

t›rlarda ele al›nacakt›r.

‹ki blokun yönetici elitleri aras›nda bir çeflit ittifak oldu¤u düflüncesi, acaba realiteye uy-

gun mu? Bu soruya ço¤u kimse ilk baflta olumsuz cevap verebilir. Dünyan›n "resmi tarihi",

dünyan›n yönetimini paylaflanlar taraf›ndan yaz›l›r ve telkin edilir. Bu nedenle, Sovyetler ve

ABD'nin, hatta daha ileri gidersek kapitalizm ve sosyalizmin aras›nda bir çeflit "ittifak" olabi-

lece¤i düflüncesi, genel kabul gören do¤rulara çok terstir. Bu bölümde, söz konusu "telkin edil-

mifl kabul"lerin d›fl›na ç›karak bu konuyu incelemeyece¤iz. 

Elbette böyle bir ittifak›n olabilmesi için, kapitalist ve sosyalist liderlerin –tabii hepsini

kastetmiyoruz– aras›nda görünmeyen bir ba¤ olmas› gerekiyor. Gizli ve d›fla kapal›, yaln›zca

kendi üyeleri aras›nda tam mahiyeti bilinen bir örgütlenme bunu sa¤layabilir. Bu örgüt ma-

sonluktan baflkas› de¤ildir.,

Karl Marx'›n Bulan›k Görüntüsü

Marx, "sosyalizmin babas›", sömürülen iflçi s›n›f›n›n en büyük "koruyucusu", materyaliz-

min ateflli savunucusu ve dinin de en büyük düflman›yd›. "Proleterler"e sözde bir yeryüzü cen-

neti vaat ediyordu. fiart› ise insanlar›n›n din ahlak›n› tamamen göz ard› etmeleriydi. Bu konu-

da, asl›nda kapitalist Bat› görüflüyle ortak bir noktada, "din d›fl›"l›kta birlefliyordu. Sosyal bi-

limci Karl Popper bile Marx ile Eski Ahit (Tevrat) aras›ndaki paralellikten sözeder. Marx son

derece dindar bir Musevi aileden gelmesine ra¤men, tüm bu mirasa yüz çevirmifl ve dini red-

detmiflti. Marx'›n geçmifline bakmak bu tezleri do¤rulayacak bilgileri verir:

"Marx, Bat› Prusya'da Yahudi bir ailenin o¤lu olarak do¤mufltur. Babas› Heinrich'in esas ad›

Hirchel Ha-levi ve bir Talmud ö¤rencisi, dedesi ise haham. Marx'›n yazd›¤› ilk makale Yahu-

di sorunlar›yla ilgili. Marx'›n ailesi birkaç nesildir Talmud ö¤rencisi, Hirchel'in erkek kardefli

Truer'in baflhaham›, Heinrich Marx, Hanrietta Pressburg ad›nda Nijmegen'li bir haham›n Ma-

car kökenli k›z›yla evleniyor." (Encyclopedia Judaica, cilt 11, sf.1071-1074)

Ancak ne ilginçtir ki Yahudi inanc›n› reddeden Marx, bu inanc›n içindeki dejenere bir ö¤-

retiden, yani Kabala ö¤retisinden etkilendi:

"Marx'›n yabanc›laflma ve özgürlük teorileri sürgünden bir dönüfl gibi, Lurianic Kabala gibi

anlafl›lmal›d›r. Fishman, Marx'›n sosyal gerçek anlay›fl›nda Yahudili¤e dayal› bir yan buldu¤u-

nu ortaya koydu." (Jewish Chronicle, 10 Nisan 1992)

Yahudi dinini reddeden Marx, koyu bir din düflman› oldu. Olay›n bir de "metafizik" boyutu

vard›. Kabala'dan esinlenen Marx'›n, bunun sonucu olarak "satanizm" (fleytana tap›nma) ile de

ilginç ba¤lant›lar› vard›:
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"Gençlik dönemlerinde, Berlin Üniversitesi'nde Karl Heinrich Marx, kin duy-

gusunu deprefltiren çok tehlikeli törensel bir tür satanizme ilgi gösterdi. O günden

sonra yazd›¤› fliirleri 'Oulanem'e adad›. 'Oulanem' fleytan için kullan›lan mistik bir isim-

di." (The Keys of This Blood, Malachi Martin, sf.200)

Marx'›n karanl›k yönleri bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Sosyalizm-kapitalizm birlikteli¤inin ilk

örne¤i belki de Marx't›r. Çünkü, garip ama gerçek, ateflli burjuvazi düflman› Karl Marx, ‹ngil-

tere'nin en büyük "burjuva"s› Yahudi banker Rothschild ve benzeri kiflilerle iliflki içindeydi.

"Marx'›n ekonomik görüflleri City of London'daki banka kurulufllar›n›n ve özellikle The Ho-

use of Rothschild (Rothschild Bankas›)'in görüflleri ile tamamen uyumlu idi, Karl Marx'›n

Moskova'da de¤il, Londra'da ortaya ç›km›fl olmas›n›n bir rastlant› olmamas› gibi. Rothschild-

lar taraf›ndan, Çar'›n Avrupa ve

New York bankalar›nda bulunan

1 milyon dolar›n›n getirilmesinin

Bolfleviklerin zaferindeki pay› da

bir rastlant› de¤ildi. Marx'›n,

Jenny von Westphalen'le olan ev-

lili¤i arac›l›¤›yla ‹ngiliz aristokra-

sisiyle olan yak›n iliflkisini de çok

az kifli bilir." (The World Order, A

Study in Hegemony of Parasitism,

Eustace Mullins, sf.48)

Bunun yan› s›ra Marx, dev-

rin mason localar› ile de yak›n ifl

birli¤i içindeydi. Almanya'da

Adam Weishaupt'un örgütledi-

¤i "illümine" masonlar›n kur-

du¤u "Bund der Gerechten"

(Do¤rular Birli¤i) Marx'›n ilifl-

ki içinde oldu¤u loca idi. Bu lo-

can›n ismi daha sonra "Bund

der Kommunisten"e dönüfltü.

Marx ve Engels Komünist Ma-

nifesto'yu bu loca için kaleme

ald›lar. Manifesto'nun 20 y›l boyunca yazar ismi olmadan ç›kmas›n›n nedeni buydu. 

"Komünist Derne¤i'ni yöneten illümine masonlar Karl Marx'dan Bavyera ‹llümineleri'nin

program›n› bir manifesto fleklinde haz›rlamas›n› istediler. Marx, 1847 Aral›¤›'nda çal›flmalar›-

na bafllad›. Çal›flman›n ad› da Komünist Manifesto oldu. Marx'›n burada yapt›¤›, Bavyera ‹l-

lüminelerinin kurucusu olan Adam Weishaupt taraf›ndan 70 y›l önce gelifltirilen devrimci

prensip ve programlar› gün ›fl›¤›na ç›kar›p düzenlemekti." (Le Pouvoir Occulte, Fourrier du Com-

munisme, Jacques Bordiot, sf.102, 103)
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"Komünist Manifesto'yu haz›rlayan üçüncü kifli de yine Yahudi bir aileden ge-

len Jean Laffite idi... Gerçekte Komünist Manifesto'nun bafllang›c› üç zengin burju-

vaya dayan›yordu, Marx, Engels ve Laffite". (Le Pouvoir Occulte, Fourrier du Communisme,

sf.120-131)

"Burjuvazi örgütü" olarak nitelendirilen masonlu¤un, Marx'›n ard›ndan komünizmin ya-

y›lmas› için gösterdi¤i gayret de ilgi çekiyordu. Bu durum, ister istemez Paris Komünü'nde

"kahramanca çarp›flan" loca üyelerini ak›llara getiriyordu. 

Anarflist Komünizmin Kurucusu: Joseph Proudhon

Komünist felsefenin geliflmesinde Marx'›n yan› s›ra, baflka ilginç kifliler de vard›. Bunlar-

dan biri "anarflist komünizm"in kurucusu Proudhon'dur.

Proudhon, anarflist bir bireyciydi, gelifltirdi¤i kuram ve doktrinler 'Anarflizm' diye tan›n-

d›. Proudhon fikirlerini, "Anarfli, bugünkü toplumlar›n, hiyerarflik ilkel toplumlar›n var olufl

flart›d›r" diyerek ifade etmekteydi. (Meydan Larousse, cilt 10, syf. 349). 1840 y›l›nda yay›nlanan

ünlü kitab› "Mülkiyet Nedir?" anarflist komünizmin temel kayna¤› oldu.

"Proudhon, zaman›n tüm sosyalist önderleri gibi masondu" (Le Nouvel Observateur, France 30

Ocak – 5 fiubat 1987 – Le Crapouillot, Yeni Dizi, no:49, Paris 1979)

Fikir al›fl veriflinde bulunup yard›mlaflt›¤› çevresi de hep masondur. 1843-46 y›llar› aras›n-

da Paris'te Martin Nodand masondu (Mülkiyet Nedir? Kronoloji Bölümü, sf.10), Bakunin de ma-

sondu. (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Daniel Liou, sf.102) Her ikisi de Karl Marx ile s›k s›k

görüflüp birlikte olmufllard›r. Marx, "La Sainte Famille" adl› eserinde "Mülkiyet nedir?" i ve

Proudhon'u uzun uzun övmüfltür. 

Proudhon, 1848'de mason olan Fransa Kral› Napoleon Bonaparte (Masonluk Üzerine, sf.10)
ile tan›fl›p sürekli görüflmeye bafllam›flt›; hatta çevresindekiler Proudhon'u, Napoleon'un ajan›

olarak nitelendiriyorlard›. 

Proudhon'un ortaya att›¤› bu sapk›n sistem, yani ANARfi‹ZM, kifli üzerindeki her türlü

otoritenin reddidir. Bu otorite özellikle din ve ahlak ö¤retileri ve devlettir. Proudhon'a göre,

hakim s›n›f›n maflas› olan devlet, en k›sa zamanda y›k›lmal›, yerini halk›n tümünü temsil eden

bir rejime b›rakmal›d›r ve bu rejim de komünizmdir. Devletin y›k›lmas› için as›l yöntem kanl›

ihtilallerdir. T›pk› Frans›z, Rus ve Alman ihtilallerinde oldu¤u gibi. Ayr›ca din ve ahlak ö¤re-

tileri diye adland›rd›¤› k›staslar›n da kiflilerin özgürlü¤ünü engelledi¤ini savunmufltur. Bu

yüzden devlet gibi, dini ve ahlak› da reddetmifltir. 

Oysa bu de¤erlerin hiçbiri insan üzerinde otorite kuran unsurlar de¤il, tam tersine insa-

n›n huzur ve güvenli¤i için flart olan ö¤elerdir. Devletin, ahlaki de¤erlerin ve en önemlisi de

din ahlak›n›n olmad›¤› bir ortam, sürekli kaosun hakim olaca¤› bir ortamd›r. Kaos ise insanl›-

¤a hiçbir zaman fayda getirmez. 

Rusya'daki Komünizmin ‹lginç Öyküsü

Komünist ihtilal, Marx'›n öngördü¤ünün tersine, geliflmifl Bat›'da de¤il, tar›m toplumu

olan Rusya'da gerçekleflti. Bir di¤er deyiflle "gerçeklefltirildi". Çünkü olay›n sosyolojik faktör-
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lerinin yan› s›ra çok önemli politik faktörleri vard›. Bu faktörlerin bafl›nda,

Rus ihtilalinin altyap›s›n›n büyük sermaye sahipleri taraf›ndan gerçeklefltiril-

mesi geliyordu. 

"Banker Jacop Schiff'in özel ajan› George Kennan 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Rusya'y› geze-

rek komünist ihtilalcilere para ve silah sa¤lam›flt›. Kennan ayr›ca 1905'teki Rus–Japon Sava-

fl›'nda (savafltaki Rus yenilgisi ihtilale ortam sa¤lad›) Japonlara finansman sa¤lad›. 1915'te

New York'ta American International Corporation– AIC (American Uluslararas› fiirketi) kurul-

du. fiirketin as›l hedefi, önceden Schiff ve di¤er bankerlerce desteklenen Bolfleviklere finansal

yard›m sa¤lamakt›. Bu yeni firma S.P. Morgan, Rockefellerlar ve National City Bank taraf›n-

dan kurulmufltu. Yönetim Kurulu Baflkan› National City'nin eski Baflkan› olan Frank Vander-

lip'ti. Kendisi 1910'da Federal Rezerve Kanunu'nu yazan grubun da üyesiydi. Yöneticileri; Pi-

erre Du Pont, Kuhn & Loeb & Co.'den Otto Kahn, Baflkan George Bush'un büyük babas› Ge-

orge Herbert Walker; N.Y. Federal Rezerve Bankas› Baflkan› William Woodward; Loeb Union

Pacific Demiryollar›'ndan Robert S. Lovett; Perey Rockefeller, John D. Ryem, A. Stillman, A.P.

Wiggin ve Beekman Winthroop'tu. 

1928'de AIC yöneticileri aras›nda Perey Rockefeller, Pierre Dufont, Kuhn&Loeb Co.'den Elis-

ha Walker ve Lazara Freres'den Frank Artschul vard›. Komünistlere yard›m program›nda AIC,

büyük ölçüde Morgan Guaranty Trust ile ifl birli¤i yapt›. 1903'te Guaranty Trust'›n yöneticile-

ri; First National Bank'›n kurucusu George F. Baker; Rothschildlerin temsilcisi August Bel-

mont; Union Pasifik Demiryollar› kurucusu E.H. Harrimon; ABD eski Baflkan Yard›mc›s› Levi

Morton; John D. Rockefeller'in Standart Oil'da orta¤› olan Henry H. Rogers: H. Mc. Twobly ve

Frederick W. Vanderbilt idi.

Hiç kimse bu büyük bankac›lar›n

'anti-kapitalist' bir komünist ihtila-

li finanse edece¤ini tahmin ede-

mezdi. Ama aynen böyle oldu. Ay-

n› kifliler Woodrow Wilson'un se-

çim kampanyas›n› da finanse etti-

ler. Wilson, Paris Bar›fl Konferan-

s›'nda: 'ABD'de Bolflevizme yak›n

kifliler vard›r, çünkü bu rejimle is-

tedikleri birey modelini olufltur-

mak için bir f›rsat do¤mufltur' di-

yordu. Wilson'un bahsetti¤i bu ki-

fliler Morganlar ve Rockefeller-

lar'd›." (The World Order – A Study

in the Hegemony of Parasitism, Eus-

tace Mullins, sf.64, 65)

Bu anlafl›lmas› zor iliflkide

Rothschild, Schiff, Rockefeller, Mor-
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gan gibi isimlerin geçiyor olmas› ister istemez "Siyonizm faktörü"nü akla ge-

tirmektedir. Olay› bu yönüyle inceledi¤imizde ise ilginç baflka bilgilere rastlar›z.

"Yahudiler, Bolflevizmin ve Sovyet rejiminin kurulufl y›llar›nda çok önemli  rol oyna-

m›fllard›r. Komünizmin Rusya'da ve daha sonra Avrupa'da yapt›¤› atakta, Yahudiler Sovyet

reji minin yerleflmesinde büyük pay sahibidirler"

(Encyclopedia Judaica, cilt 5, sf.792)

Bu "faktör"ün en önemli temsilcilerinden biri Par-

vus Helphand'd›r. As›l ad› Israel Helphand olan Yahu-

di yazar, 1904 Rus–Japon Savafl›'n›n olaca¤›n› 1895 y›-

l›nda yazm›fl ve bu savafl›n Rus devrimiyle sonuçlana-

ca¤›n› ileri sürmüfltü. Parvus, daha sonra da komünist

harekete aktif destek verdi.

Seküler Yahudiler, komünist düflünceyi yaymak

için Rusya'da çeflitli organizasyonlar kurdular. Bunla-

r›n en önemlileri The Bund (Yahudi ‹flçi Partisi), The Fa-

rejnikte ve Po'alei Zion idi. (Encyclopedia Judaica, cilt 5,
sf.797) Bunlardan özellikle The Bund, komünizmin ge-

liflmesinde önemli rol oynad›. Daha sonra Lenin'in ön-

derli¤inde devrimi gerçeklefltirecek olan Rus Sosyal

Demokrat Partisi'ne kat›ld›. 

"1905-1906 y›llar› aras›nda Bund bir çok konuda Bolfleviklerle beraberdi. Bund onlar›n yard›-

m› sayesinde Sosyal Demokrat Parti'nin Stockholm'deki kongresinde bütün Rus organizas-

yonlar›n›n aras›na döndü" (Encyclopedia Judaica, cilt 4, sf.1501)

Komünizmin Yahudilikle olan ba¤lant›s› hakk›nda o dönemde ilginç tezler üretiliyordu:

"A. Lunacharsky dinle ilgilenen bir kifliydi. Kitab-› Mukaddes'in, özellikle peygamberlerin

devrimci yanlar› oldu¤unu ve Tevrat ile iflçi dini aras›nda ba¤lant› oldu¤unu söylüyordu. Ma-

xim Gorki ise antisemitizmi k›n›yordu. Gorki, Siyonizm konusundaki pozitif düflüncelerini ilk

olarak 1902'de kaleme ald›. 1906'da Bolfleviklere kat›ld›¤›nda kitab›n› tekrar yay›nlad›. Yahu-

di etniklere yard›m› ve onlar› güçlendirmeyi savunuyordu." (Encyclopedia Judaica, cilt 5, sf.796)

Komünist ‹htilalin Kapitalist Finansörleri!

"Hiçbir ihtilal teflkilats›z ve paras›z gerçeklefltirilemez. Sömürülen yoksul kitleler bunlardan

birincisini k›smen sa¤lar, paray› ise asla! Sermaye sahipleri ise her ikisinin de üstesinden ge-

lirler." (Gary Allen, Sermaye ve Sosyalizm, sf.96-97)

‹htilalin finansman gibi çok önemli bir sorununun kimler taraf›ndan halledildi¤i incelen-

di¤inde yine garip tablolara, sosyalizm-kapitalizm aras›ndaki ilginç birlikteliklere rastlan›r:

"ABD'nin Rusya Büyükelçisi'nin, D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'na gönderdi¤i telgraf: 

Dosya No: 881.00/288

Rusya'daki Büyükelçi (Francis)den D›fl ‹flleri Bakan›'na.
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Petrograd, 19 Mart 1917, saat 09:00 (20 Mart saat 18:00'de al›nd›)

Asayifl berkemal, Çar ve Çariçe'nin taht› terk etmelerinden sonra Dük Mikhail gibi

tahtta hak iddia edecek kimselere ve bu tür giriflimlere karfl› her türlü tedbir

al›nm›flt›r. Geçici hükümetin paraya acilen ihtiyac› oldu¤u için, ‹ngil-

tere Rusya'ya mali yard›mda bulunmufltur ve bütün müttefikler

yeni hükümeti tan›y›ncaya kadar da muhtemelen yard›ma de-

vam edecektir. Acil bir yard›m çok yerinde olur. fiimdi Ameri-

ka'dan gelecek bir mali yard›m ise en iyisi olurdu. Bu ihtilalin

baflar›l› olmas›, Yahudiler için çok önemlidir. fiayet Yahudiler

bu flekilde mesafe katederlerse, bu hususta gizlili¤e titizlikle

uyulmas› laz›m gelecektir. Aksi takdirde ihtilal, burada say›lar›

bir hayli kabar›k olan Yahudi aleyhtarlar›n›n muhalefetini uyand›-

racak bir safhaya girebilecektir. FRANCIS" (Henry Coston, Lec-

tures Françaises, Numero Special, Nisan 1963)

Rus ‹htilali'nin gerçeklefltirilebilmesi için dev boyutlarda pa-

ra harcand›. Küçük bir grubun koca bir devleti ele geçirebilmesi flüphesiz büyük ölçüde maddi

güce dayal›d›r. Üstteki telgrafta ifade edilen hayati öneme sahip bu paray› kimler vermiflti? Rus

devriminin maddi deste¤ini sa¤layanlar dünya çap›nda faal büyük Yahudi bankerlerdi. Bunla-

r›n bafl›nda ihtilalde en az Lenin kadar rolü oldu¤u söylenen Jacob Schiff geliyordu.

"Roger Lambelin ile O. Pettrovsky gibi yazarlar da I. Dünya Savafl›'ndan önce, Amerika'da, Ya-

hudi bankerler taraf›ndan, Rusya'daki devrimci faaliyetleri, propagandalar› desteklemek

amac›yla bir ortak fon kuruldu¤unu yaz›yorlar. 1917 bahar›nda ise Jacob Schiff, devrime ver-

di¤i parasal destekle Çarl›k rejiminin devrilmesinde en büyük pay›n sahibi olmakla övünü-

yordu." (Czarism and the Revolution, Arsene de Goulevitch, sf.10)

Lenin ve arkadafllar›na para ya¤d›ranlar aras›nda Warburg ailesi ve ihtilalin "kahin"lerin-

den olan Yahudi as›ll› Parvus da vard›r.

"Lenin ünlü mühürlü vagon içerisinde yola ç›kar›ld›. Beraberinde 5-6 milyon dolar tutar›nda

alt›n para bulunduruyordu. Bu ifli yapanlar, Alman yüksek makamlar› ile Max Warburg ve bü-

tün hayat› boyunca Sosyalist olan Alexander Helphand'd›r. A. Helphand çok zengin biriydi ve

Parvus takma ad›n› kullan›rd›. (Sermaye ve Sosyalizm - Orijinali: None Dare Call It A Conspiracy,

Gary Allen, sf.90-91)

‹htilalin finansörlerinin say›s› oldukça kabar›kt›r. Bunlar›n hepsi de uluslararas› Yahudi

bankerlerdi: 

"Yahudi Schiff'in Bolflevik ‹htilali'ndeki rolü, müttefik haber alma servislerince iyi bilinmekte-

dir. Bu noktadan hareketle Bolflevizmin bir Yahudi hareketi oldu¤unu söyleyenler vard›r... Da-

ha sonralar› ortaya ç›kar›lan belgelerle, ihtilalin daha baflka uluslararas› bankerler yan›nda,

Schiff, Warburg ailesi, Rockefellerlar ve Morganlar›n deste¤iyle gerçeklefltirildi¤i anlafl›lm›flt›r.

Belgeler, Morgan kurulufllar›n›n›n da K›z›l ‹htilal için en az bir milyon dolar harcam›fl olabile-

ce¤ini göstermektedir... 

Bolflevik ‹htilali'nin di¤er büyük parasal destekçisi de Lord Alfred Milner adl› ‹ngilizdir. Mil-

ner, 'Round Table Groups' adl› gizli bir örgütün organizatörü ve bafl›d›r. Bu örgüt, Lord

281

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Rus ‹htilali'nin en önemli fi-
nansörlerinden Jacob Schiff 



Rothschild taraf›ndan desteklenmektedir." (Sermaye ve Sosyalizm - Orijinali: No-

ne Dare Call It A Conspiracy, sf.92-93)

Uluslararas› Yahudi örgütü B'nai B'rith ve ‹skoç riti localar›n›n da aktif deste¤i

söz konusuydu:

"B'nai B'rith Çarl›k aleyhtar› isyankarlara silah sa¤lad›. Böylece B'nai B'rith, 1905 Rus ‹htila-

li'nde aktif bir rol oynad›. Bu hareket nedeniyle ünlü Amerikan Yahudileri Bolflevik olmakla

itham edildi. Kuhn, Loeb Company sahibi Warburg ailesi Lenin'i ve Troçki'yi finanse etti; ba-

ba o¤ul 'Bolflevik ajanlar›' Yahudi Julius ve Armand Hammer ABD Komünist Partisi'ni kurdu

ve Amerika'da Bolflevik hareketini yayarak 1917 Sovyet ‹htilali'nden sonra ülkede on y›l geçir-

di. Asl›nda Çar'›n devrilmesi ve Rusya'da Bolfle-

viklerin bafla geçmesiyle ‹skoç riti taraf›ndan

oluflturulan hedefler gerçeklefltirildi." (The Ugly

Truth about the ADL, Executive Intelligence Rewiev,

sf.27)

Rus ‹htilali'nin en büyük rolünü Lenin'in

liderli¤inde 1898 y›l›nda kurulan Rus Sosyal

Demokrat Partisi üstlenmifltir. Bu parti 1903

y›l›nda Bolflevik ve Menflevik isimli iki gruba

ayr›l›r. Bolflevikler, ki devrimi yapacak olanlar

onlard›r, komünizmin devrim yoluyla Rus-

ya'ya gelmesi gerekti¤ini savunurken, Menfle-

vikler ayn› sonuca ihtilalsiz de ulafl›labilece¤i

tezini savundular. Menflevik kanad›n gücü k›-

sa sürede azalarak önemini yitirdi. Bolflevikle-

re gelince;

"Bolflevik grubunun (1912-13'de Bolflevik Partisi

oldular), organizasyonu ve propagandas›n›n

oluflumu s›ras›nda birçok Yahudi aktif rol oyna-

m›flt›r. Bu Yahudilerin say›lar› 1917 fiubat› ile Eki-

mi aras›nda Rus devriminde h›zla yükseldi."

(Encyclopedia Judaica, cilt 5 sf. 794)

Yahudilerin bu denli etkili olduklar› parti,

Yahudilik konusunda kendisini ortaya koydu. 

"Rus Sosyal Demokrat Partisi'nin III. Kongresi'n-

de Lenin, iflçi Yahudiler için özel bir bafllang›ç

konuflmas› yapt›. 1900-1906 aras›nda Lenin Ya-

hudilik konusunda kendisini flöyle tan›mlam›fl-

t›r: Antisemitizm, asimilasyona karfl› Yahudi mil-

liyetçili¤i, Sosyal Demokrat Parti ve Bund aras›n-

daki iliflki." (Encyclopedia Judaica, cilt 5 sf. 794)
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Maxim Litvinov (Wallach)

M. Liadov (Mandelshtham)

Grigori Shklovsky

A. Soltz

S. Gusev (Drabkin)

Grigori Zinoviev (Radomyslsky)

Lev Kamenev (Rosenfeld)

Rozaliya Zemliachka (Zalkind)

Helena Rozmirovich

Yemeli Yaroslavsky (Gubelman)

Serafima Gopner

G. Sokolnikov

I. Piatnitsky

Jacob Sverdlov

M. Vladimirov

P. Zalutsky 

A. Lozovsky

A. Yaklovlev (Epstein)

Lazar Kaganovich

D. Shvartsman

Simon Dimanstein 

Trotsky

M. Uritsky

M. Volodarsky

J. Steklov

Adolf Joffe

David Riazanov (Goldendach)

Yuri Larin

Karl Radek (Sobelsohn)

(Encyclopedia Judaica, cilt 5, sf.794)

Bolflevik Parti’de önemli
görevlerde yer alan

Yahudilerden baz›lar›:



Rus Sosyal Demokrat Partisi, d›flar›dan ald›¤› destekle birlikte ihtilale

do¤ru yürümeye bafllad›. Ülke içinde giderek artan hoflnutsuzluklar, ‹mparator-

luk hükümetinin parlamento rejiminin kurallar›na uymay› reddetmesi, reformlar›n

yavafll›¤› gibi sebeplere 1905 Rus-Japon Savafl› da eklenince, ihtilalin ilk temelleri at›lm›fl

oldu. Alman ve Amerikan Yahudi bankerlerinden oluflan Kuhn Loeb And Co. grubu Rus Çar-

l›¤›'ndaki her türlü devrimci düflünce ve faaliyeti destekleyen bafll›ca kurulufltu. Rus-Japon Sa-

vafl›, uluslararas› flirketler grubunun Yahudi Baflkan› Jacob Schiff'e Çarl›k hükümetine birkaç

darbe vurmak f›rsat›n› verdi. "Amac›m›z elimize f›rsat geçtikçe Rusya'ya verebilece¤imiz en

a¤›r zarar› vermektir" diyen Schiff, savafl boyunca Rusya'y› çökertmek için Japonlara 200 mil-

yon dolar para yard›m›nda bulundu. Ayr›ca Kuhn Loeb ve flirketleri Japonlar›n d›flar›dan yap-

t›klar› borçlanmalar› üzerine ald›.

Japonya karfl›s›ndaki bozgundan sonra Rusya'da monarflinin itibar› iyice azald›. Muhale-

fet, ‹mparator'dan liberal, sosyal ve parlamenter bir rejim kurulmas›n› istedi. ‹htilal Peters-

burg'da 22 Ocak 1905'te (Kanl› Pazar) iflçilerin ve baz› askerlerin ayaklanmalar›yla bafllad›.

Olaylar kanl› bir flekilde bast›r›l›nca, Bolflevikler kendili¤inden bafllayan bu ayaklanman›n yö-

netimini ele geçirmeyi denediler. Petersburg'da 'Merkezi ‹flçi Sovyeti' kuruldu. Genel grev teh-

didi karfl›s›nda Çar, 30 Ekim tarihli bildirisiyle bir Duma (meclis) seçilmesine izin verdi. ‹htilal

bast›r›lm›flt› ama Troçki'nin bir "genel prova", Lenin'in de 'halk›n yeni bir iktidar denemesi' di-

ye adland›rd›¤› olay gerçekleflmiflti. Gerçekten de as›l amac› genel bir prova niteli¤i tafl›yan

1905 Hareketi'nden, devrimi gerçeklefltirecek olanlar gere¤ince yararland›lar.

Schiff'in faaliyetleri I. Dünya Savafl› s›ras›nda meyvelerini verdi. ‹htilalci olanlar, cephede

savaflanlar›n morallerini bozmak ve cephe gerisindeki hoflnutsuzluklar› k›flk›rtmak suretiyle

Rus flehirlerinin banliyölerinde kar›fl›kl›klar ç›karmay› baflard›lar. Propogandalar› ihtiyat as-

kerleri aras›nda da iyi sonuçlar verdi; ihtiyat  askerlerinden meydana gelen bir alay cepheye

gitmemek için isyan etti. Bu isyan

Çarl›k rejiminin y›k›lmas›na yol aça-

cakt›. Baflkent halk›, 4 Mart'ta f›r›nla-

r› ya¤malad›. 7 Mart'ta k›smen grev

bafllad› ve 9 Mart'ta iflçilerin de kat›l-

mas›yla siyasi bir nitelik kazand›. Sa-

vafl›n bitirilmesi ve hükümetin de-

¤iflmesi isteniyordu. 8 Mart'da grev

genelleflti. Hareketin bu kadar çabuk

yay›lmas› karfl›s›nda flafl›ran sosya-

list liderler iflçilerden ihtiyatl› olma-

lar›n› istediler. Fakat 11 Mart'ta aske-

ri birlikler de ayaklan›nca baflar› elde

edilmifl oldu. ‹mparatorluk hüküme-

ti de 12 Mart 1917'de istifa etti.
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Çarl›k'tan Bolflevik Rejime Geçifl Aflamas›: 

'Kerensky Hükümeti Locas›'

1917 y›l›n›n fiubat ay›nda, "fiubat Devrimi" gerçekleflti. Rusya'n›n de¤iflik yerlerinde, bafl-

ta Redrozrad olmak üzere, ayaklanmalar bafllad›. Sonunda 16 Mart'ta Romanov hanedan›n›n

son Çar› Nikola II tahttan çekildi.

Bunun üzerine, Ekim'de gerçekleflecek olan Bolflevik Devrim'e kadar, Kerensky önderli-

¤inde bir sosyalist geçifl hükümeti kuruldu. Kerensky hükümetinin en büyük icraat› ise, o dö-

nemde ço¤u hapiste ya da sürgünde olan komünistleri serbest b›rakmak, komünist liderlere

zemin haz›rlamak oldu. 

"Kerensky, Sosyal Demokrat olarak bilinirdi. Ama komünist bir hükümete geçifl için basamak

oldu. Kerensky komünistler ve di¤er ihtilalciler için ülkede genel af ilan etmiflti. Bu aftan ya-

rarlananlar›n ço¤u 1905'deki baflar›s›z 'K›z›l ‹htilal'den sonra s›n›r d›fl› edilen komünist ihtilal-

cilerdi. Bu aftan sonra 250 bin ihtilalci görevlerinin bafl›na iade edilmifl oldu" (None Dare Call

it Conspriacy, Gary Allen)

"Kerensky, Lenin ekibinin ihanet suçuyla tutuklanmas›n› ya da s›n›ra sürülmesini önledi" (Bafl-

lang›çtan Bugüne Kadar Dünya Casusluk Tarihi, cilt 1, sf.90-91)

Kerensky hükümetinin bafla geldi¤inde ilk ifli, Troçki ve Lenin gibi ihtilalcilerin serbest b›-

rak›lmas› için af ç›kartmak oldu. 

"Sosyalist Kerensky, üst dereceli bir masondur" (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.33)

Kerensky'nin ekibi de masonlardan oluflmaktad›r:

"1917 y›l›nda Rusya'da ihtilal patlak verince, Londra ve Paris'te 400 kadar Rus masonu 40'a ya-

k›n gizli dernek kurarak 'Rusya Halklar› Mason Merkez Locas›' ilkeleri do¤rultusunda birlefl-

tiler. 1917'de geçici hükümetin bafl›nda Kerensky vard›. Bu hükümetin ço¤unlu¤unu mason-

lar oluflturmaktayd›" (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Daniel Ligou, sf.1064). 

Kerensky hükümetinin sa¤lad›¤› geçifl dönemi boyunca Rusya'n›n dört bir yan›nda güç-

lenen komünist iflçi birlikleri, 1917 Ekimi'nde Bolflevik ‹htilali'ni gerçeklefltirdiler. Petrog-

Resmin yay›nland›¤› L'Express dergisi Kerensky hükümeti ile ilgili flu bilgiyi veriyordu:
"Kerensky hükümetinin %99'u masondu." (L'Express, 17 fiubat 1992)



rad'daki k›fll›k saraya sald›ran Bolflevikler hükümeti istifa ettirdiler ve Lenin'in önderli¤inde-

ki Bolflevik Parti iktidar› ele geçirmifl oldu. Bu arada üzerinde durulmas› gereken bir kifli de,

devrimin Lenin'den sonra ikinci lideri olan Leon Troçki'ydi.

Devrimin ‹kinci Lideri: Leon Troçki

"Ekim Devrimi'nden evvel fiubat 1905 ve 1917'deki ayaklanmalarda 'Silahl› Elçi' ad› verilen

Leon Troçki Bronstein çok büyük rol oynam›flt›r." (fialom, 16 Aral›k 1987)
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Lenin May›s 1917'de, Putilov fabrikas›n›n iflçilerine konuflurken. Bolflevik devrimiyle birlikte dünyada ilk
kez komünist bir rejim kurulmufl oldu. 



Rus ‹htilali'nin tek lideri genelde Lenin olarak tan›t›lsa da gayet iyi bi-

linir ki, devrimi Lenin ile birlikte gerçeklefltirmifl olan ikinci bir kilit isim vard›r:

Leon Troçki.

Judaica'da Troçki flöyle anlat›lmaktad›r:

"Troçki, Ukrayna'da Ivanouka'l› bir Yahudi çiftçinin o¤luydu. Odessa Üniversitesi'nde mate-

matik okumufl, fakat kendisini devrimci çal›flmalara adamak için ö¤renimini b›rak›p 1896'da

yasa d›fl› Sosyal Demokrat Parti'ye kat›lm›flt›." (Encyclopedia Judaica, cilt 15, sf.1404)

Troçki'nin yetiflmesinde en önemli rolü ise ünlü Yahudi Parvus oynam›flt›:

"Troçki, Helphand (Parvus)'›n etkisi alt›nda 'sürekli devrim' teorisini oluflturdu. Rusya'daki

burjuvazi rejimine göre, Bat›'daki sosyalist devrimden evvel sosyalist sahneye yol gösterdi. 

Troçki, 1917 fiubat Devrimi'nin patlak verme-

sinden k›sa bir süre sonra Rusya'ya döndü ve

Petrograd iflçileri taraf›ndan müthifl bir sevgiy-

le karfl›land›. Lenin'le ifl birli¤i yapt›. Ke-

rensky'nin geçici hükümeti onu yakalad›, fakat

k›sa bir süre sonra serbest b›rakt›. Hapishane-

deyken 'Bolflevik Merkezi Komitesi'ne seçildi.

Ayn› zamanda Petrograd Sovyeti'nin ve onun

Askeri Devrim Komitesi'nin bafl›na geldi."

(Encyclopedia Judaica, cilt 145, sf.1404)

Troçki, daha önceki baflar›s›z devrim dene-

yinden sonra yurt d›fl›na kaçm›flt›. Ekim Devrimi
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(Sol Altta) Troçki'nin kurdu¤u K›z›lordu y›llar boyu komünist
rejimin en önemli koruyucusu oldu. 



için Rusya'ya dönerken büyük bir sorun ç›kt›. Bu sorunu halleden de Ame-

rika'daki Yahudi finans lobisiydi:

"Troçki'nin Rusya'ya gitmek üzere, 27 Mart 1917'de New York'u beraberindeki 275 ihtilal-

ci ile terk ettikten sonraki ilk u¤rak yeri, Halifax (Kanada'da) oldu... Burada yakas›n› ele ve-

ren Troçki bir Kanada hapishanesine at›ld›. Ne var ki bir hafta yatmadan, ‹ngiltere ve Ameri-

ka'n›n bask›lar›yla serbest b›rak›ld›. Amerika ve ‹ngiltere'yi böyle bir müdahaleye itenler, bu

iki ülkedeki dev kurulufllar›n milyarder sahipleriydi." (None Dare Call It A Conspiracy, Garry Al-

len, sf.90-91)

Leon Troçki 1917'de New York'tayken, Rusya'da Bolfleviklerin hakimiyetini sa¤lamakla görev-

lendirildi. Rockefellerlar bu yolculu¤u için kendisine 10.000 dolar verdi. Baflkan Woodrow

Wilson'dan özel bir pasaport al›nd› ve Lincoln Steffens korumas› olarak gönderildi. Troçki'nin

gemisi Halifax'a yanaflt›¤›nda Kanada Gizli Servisi onu tutuklad› ve Nova Scotia'da hapsetti.

Baflbakan Llyod George, Londra'dan telgraf çekerek Troçki'nin serbest b›rak›lmas›n› istedi, fa-

kat gizli servis bunu umursamad›. Sonradan MacKenzie King anlaflmaya dahil oldu ve Troç-

ki'nin özgür kalmas›n› sa¤lad›. Wall Street avukat› Thomas D. Thacher'›n yard›m›yla King, K›-

z›lordu'yu kurdu. Troçki'yi tutuklayan ajanlar kovuldu." (The World Order, A Study in Hege-

mony of Paratism, Eustace Mullins, sf.76)

Troçki, devrimde Lenin'le birlikte en büyük rolü oynad›. Devrim sonras›nda ise Troçki'nin

emrine K›z›lordu verildi:

"Troçki, Mart 1918'de askeri iliflkilerin halk yöneticisi olmufl, K›z›lordu'yu organize etmifl ve iç

savafl cephelerinde askeri operasyonlar› yönetmifltir. Lenin'in yaflad›¤› dönemdeki parti içi

tart›flmalarda terör devriminin meflrulu¤una karfl› olan rejimlere sert solcu haliyle yaklaflm›fl-

t›r." (Encyclopedia Judaica, cilt 15, sf.1405)

Rus Yahudileri de Troçki kumandas›ndaki K›z›lordu'yu benimsemifllerdi:

"Büyük say›da Yahudi genci K›z›lordu'ya kat›ld›." (fialom, 16 Aral›k 1987)

"Troçki, Yahudi kökenli olmas›n›n kendisi için politik bir engel oluflturdu¤unun fark›ndayd›.

7 Kas›m 1917 zaferinin ard›ndan Lenin kendisine ilk Sovyet hükümetinin bafl›na geçmesini

teklif etti¤inde, Troçki reddederek 'Sence düflmanlar›m›z›n eline benim Yahudi olmam gibi bir

silah vermek ak›ll›ca olur mu?' demiflti. " (Encyclopedia Judaica, cilt 1, sf.1406)

Lenin'in 'Kapitalist' Dostlar›!

Radikal hareketler, büyük paralar ve d›fl destek olmad›kça gerçeklefltirilemezler, 20. yüzy›l›n

büyük tarihçisi Oswald Spengler, solun düflman görünen büyük sermaye sahiplerinin, kont-

rol alt›nda geliflti¤ini gören bilim adamlar›ndan biridir. Ünlü eseri Bat›'n›n Çöküflü'nde flöyle

der: "Sermayenin yönlendirmedi¤i hiçbir proleterya hareketi, hatta bir komünist hareket flim-

diye kadar görülmemifltir. Bu hareketlerin sözde idealist liderleri büyük k›sm› hiç flüphesiz

sermaye taraf›ndan yönlendirilmifltir." (Sermaye ve Sosyalizm (None Dare Call It A Conspiracy),

Garfy Allen sf.88)
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Marx'›n en büyük ö¤rencisi Lenin, ondan

'kapitalizmle gizli birliktelik' miras›n› da al-

m›flt›. Yapt›¤› ihtilalin finansman›n› büyük ser-

mayedarlardan bulan Lenin, ihtilalin ard›ndan

da ayn› çevrelerden destek gördü:

"Lenin, Beyaz Saray'daki güçlü arkadafl›n-

dan, Wilson'dan yard›m istedi. Wilson,

Kuhn & Loeb Co. avukatlar›ndan ve eski

D›fl ‹flleri Bakan› Elihu Root'u Özel Savafl

Fonu'ndan 20 milyon dolar› Bolfleviklere

vermesi için Rusya'ya yollad›. Cömertlikte

Wilson'dan geri kalmayan J.P. Morgan & Co.

kuflatma alt›ndaki Lenin ekibine finansal yar-

d›m sa¤lad›." (The World Order – A Study in the

Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.68)

"The Unknown War With Russia" (Rusya ile Bilinme-

yen Savafl) adl› kitab›nda Robert S. Maddox, 'Rus-

ya'daki Mart ‹htilali, Wilson'un hayal etti¤i savafl

sonras› dünya ortam›n› oluflturacakt›r, ABD'nin geçici hükümeti ilk olarak tan›mas›n› sa¤lad›'

der. Maddox'un belirtti¤ine göre, Versailles Anlaflmas›'n›n 6. maddesine göre Rusya kendi be-

lirledi¤i kurumlarla devam edecekti. Ve böylece Bolflevik rejiminin gelece¤i garanti alt›na al›n-

m›flt›. Wilson'un politik yard›mc›s› Albay House, kendi sekreteri Kenneth Durant'› Rusya'ya

gönderdi ve Durant 1920'de Sovyet Bürosu'nda sekreter olarak çal›flmaya bafllad›." (The World

Order – A Study in the Hegemony of Parasitism, sf.73)

"Ingersoll Rond'›n Baflkan› ve New York Federal Reserve Bankas› Baflkan Vekili William La-

urence Sanders, 17 Ekim 1918'de Wilson'a yazd›¤› mektupta: 'Rus halk› için, Sovyet formu hü-

kümet en uygunudur ve ben de bu sistemi desteklemekteyim" diyordu. 1914'den beri New

York Ted'in Baflkan Vekili olan George Foster Peabody, Rockefeller'lar için (General Education

Board) Genel E¤itim Kurulu'nu kurmufltu ve Bolfleviklerin devlet tekelini destekledi¤ini belirt-

ti. Böylece New York Federal Reserve'ün en ünlü üç görevlisi Sanders, Peabody ve William

Boyce Thompson Bolflevizmi destekliyordu. Thompson daha sonra ABD'de Bolfleviklerin pro-

pagandas› için bir milyon dolar verdi. New York Federal Reserve Bankas›, N.M. Rothschild ve

o¤ullar›n›n sahip oldu¤u befl New York Bankas› taraf›ndan yönetiliyordu. Anlafl›l›yor ki bu üç

kifli sadece iflverenlerin isteklerini gerçeklefltiriyordu.

Tarihteki en ilginç göçe William Boyce Thompson baflkanl›k etti. 15 meflhur Wall Street avuka-

t› ve finansörü Rusya'ya giderek, sendeleyen Bolflevik rejimini kurtard›. J.P. Morgan, Thomp-

son'a Petrograd'daki National City Bank flubesinden bir milyon dolar gönderdi. Bu banka Bol-

flevik rejiminin sald›r›s›na u¤ramayan tek bankayd›." The World Order – A Study in the Hege-

mony of Parasitism, sf.73)

2 fiubat 1918 tarihli Washington Post'ta flöyle bir haber yay›nlan›yordu: 'Kas›m'a kadar Petrog-

rad'da kalan William Boyce Thompson Bolfleviklere doktrinlerini Almanya ve Avusturya'da
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yaymalar› için bir milyon dolarl›k yard›m yapm›flt›r. Thompson'un bu göre-

vinde Amerikan K›z›l Haç Baflkan› Henry P. Davison; Thomas Thatcher ve Harold

Swift vard› ve bunlar›n tümü CFR üyesiydi. National City Bank, Rusya'ya 50 milyon do-

lar borç vermiflti ve Morgan Guaranty Trust, Sovyetlerin Amerika'daki finansal ç›karlar›n›

gözetiyordu. 1922 Ocak'ta Ticaret Sekreteri Herbert Hoover, Guaranty Trust'›n Moskova'daki

Devlet Bankas›'yla iliflkilerine izin verdi. fiimdi Guaranty Trust Baflkan Yard›mc›s› olan Alman

bankac› Max May 1923'de Ruskombank'›n D›fl ‹liflkiler Baflkan› oldu, bu Sovyetler'in ilk ulus-

lararas› bankas›yd›."Who's Who?" (Kim Kimdir?) kitab›na göre Max May 1883'te ABD'ye gel-

di, 1888'de vatandafll›¤a geçti ve 1904 – 18 Guaranty Trust Baflkan Yard›mc›s›, 1922-25 Rus Ti-

caret Bankas› Kurulu üyesi ve idarecisi oldu. J.P. Morgan ve Guaranty Trust, Sovyet hüküme-

tinin, ABD'deki mali ajanlar›yd›. Çar'›n alt›nlar› Guaranty Trust'a yat›r›ld›. 

Öyle ki, Bolflevik hareketin dünya karargah› Wall Street'teydi." (The World Order – A Study

in the Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.74-75) 

"1992'de Chase National Bank, Rus hükümetini tan›mak ve ticareti gelifltirmek için Amerikan-

Rus Ticaret Odas›'n› kurdu." (The World Order – A Study in the Hegemony of Parasitism, Eustace

Mullins, sf. 78)
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"Lenin'in program› büyük zenginlerin program›d›r. Çünkü o, bütün özel mülkiyeti kald›r›r ve

devlet kontrolü alt›na koyar. Devlet ise, büyük zenginler taraf›ndan kontrol edilir. ‹flte dünya

düzeni!" (The World Order – A Study in the Hegemony of Parasitism, sf.45)

Lenin'in kapitalist dostlar›n›n, ilginç olarak, ço¤unlukla Yahudi sermayedarlar ya da ma-

sonik örgütler –CFR gibi– oldu¤unu görüyoruz. Peki bu kifli ve örgütlerin Lenin'i destekleme-

lerindeki amaç neydi? Kimileri, Lenin ve arkadafllar›na yap›lan maddi deste¤in, Almanya ta-

raf›ndan geldi¤ini, bunun da Almanya'n›n savaflmakta oldu¤u Rus Çarl›¤›'n›n y›k›lmas›n› is-

temesiyle ilgili oldu¤unu söyler. Ama Bolflevikleri destekleyenler yaln›zca Alman "kapita-

list"leri de¤ildir:

"Max Warburg'un Lenin'i

desteklemesini Alman

yurtseverli¤ine ba¤lar-

sak –ki öyle de¤ildir– ya

Schiff, Morgan, Rockefel-

ler ve Milner'in finans-

manlar›n› nas›l aç›klaya-

ca¤›z?" (None Dare Call It

A Conspiracy, Gary Allen.

Sf.96)
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"Bolflevik ‹htilali dünyan›n en zengin ve güçlü kimselerince desteklenen

bir harekettir. Hareketin görünürdeki amac›, -Rothschild'ler, Rockefeller'lar,

Schiff'ler, Warburg'lar, Morgan'lar ve Milner'lar gibi– servet sahiplerinin mallar›n›n elle-

rinden al›narak devletlefltirilmesi anlay›fl›na yönelik görünüyordu. Fakat görünürde olan

fluydu ki, bu kifliler, komünizmden hiç korkmuyorlard›! Bu hareketi finanse eden ve böylece

onu kontrol alt›nda tutan sermayenin ondan korkmas› için bir neden de yoktu… Rothschild

ve ekibinin, bir buçuk as›rd›r, ayn› klasik yöntemle bo¤uflma içinde olan iki düflman grubu ay-

n› anda desteklediklerini unutmamak gerekiyor." (None Dare Call It A Conspiracy, sf.99)

Lenin'in Bat›l› finansman çevreleri taraf›ndan desteklenmesinde kiflisel özelliklerinin de

etkisi vard›. Lenin'in komünistlerin "burjuvazi örgütü" olarak nitelendirdi¤i mason localar›na

kay›tl› olmas› oldukça ilginçti. Söz konusu bilgi masonlar taraf›ndan haz›rlanan "Mason Söz-

lü¤ü"nde flu flekilde ifade edilmektedir:

"Lenin Vladimir Oulianof: 1914 öncesi Paris'teki Frans›z Büyük Do¤usu'na ba¤l› 'Union de Be-

leville' locas›na kay›tl›yd›." (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Daniel Ligou, sf.693)

Bu asl›nda bize, arad›¤›m›z sosyalizm–kapitalizm iliflkisi konusunda önemli bir bak›fl aç›-

s› sunuyor. Bu iki karfl›t blok aras›nda var oldu¤u söylenen ittifak, herhalde en iyi masonluk

gibi gizli örgütlenmeler sayesinde sa¤lanabilirdi. 

Mason diktatör Lenin, insanlara karfl› son derece sert ve ac›mas›zd›. ‹ktidarda bulundu¤u

dönemde milyonlarca insan› ölüme gönderen Lenin hakk›nda, ünlü Rus yazar› Soljenitsin, Ti-
me dergisine verdi¤i demeçte flu yorumu yapm›flt›r:

"Lenin tam bir zalimdi. Kimseye ac›mazd›. Halka yaklafl›m›nda en küçük bir insani taraf yok-

tu. Kitlelere de, kendisini takip etmedi¤ini sand›¤› tek tek kiflilere kar-

fl› da zalimdi." (Tercüman, 2 A¤ustos 1989)

Lenin'in ölümü de oldukça ibret vericiydi. Milyonlarca in-

san› ölüme, anarfliye, dinsizli¤e sürükleyen Lenin; büyük ac›lar

içinde k›vranarak ve tan›nmaz bir halde öldü. Le Figaro dergi-

sinin bildirdi¤ine göre Lenin, cinsel iliflkiyle ve özellikle fahifle-

lerden bulaflan Frengi hastal›¤› nedeniyle felç ve haf›za kayb›na u¤-

rayarak öldü. Uzaktaki evlerden bile duyulan ç›¤l›klar atarken a¤-

z›ndan dökülen flu sözler oldukça ilgi çekicidir. 

"‹nsanlar… bana yard›m edin… devrim… fleytan burada, bura-

da." (Yeni Asya, 27 fiubat 1992)

Komünizm'in Temel ‹fllevi: Din Düflmanl›¤›

"Din halk›n afyonudur… Halk›n aldat›c› mutlulu¤u olarak,

dinin ortadan kald›r›lmas› halk›n gerçek mutlulu¤unun be-

yan etti¤i taleptir." (Karl Marx, F. Engels, Din üzerine, sf.38)

"Bir Marxist materyalist olmal›d›r, yani din düflman›" (V.I.

Lenin, Toplu Eserler cilt 35, sf.121)
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Yukar›daki sözler, komünist ideolojinin dine bak›fl aç›s›n› gösteren ör-

neklerdir. Görüldü¤ü gibi, Marx ve Engels dini adeta bir düflman olarak görür-

lerken, Lenin de gerçek bir Marxist'in din düflman› olmas› gerekti¤ini öne sürmüfl-

tür. Dolay›s›yla, dünya düzeninin gerçekte komünizmden bekledi¤i en büyük sonuç da,

din ahlak›n› ortadan kald›rmas›d›r. Dini inançlar›n, ahlak anlay›fl›n›n yok edildi¤i, insanlar›n

komünist liderleri neredeyse insan üstü varl›klar gibi gördü¤ü bir toplum, Siyonizmin dünya

yönetimi hedefine de oldukça büyük bir zemin haz›rlar. Bu ise çok önemli bir tehlike demek-

tir. Çünkü din ahlak›n› bilmeyen ve yaflamayan toplumlar, vicdani ve ahlaki çöküntü içine gir-

meye mahkumdurlar, din ahlak›ndan uzaklafl›lmas› demek insanlar›n büyük bir felaketin içi-

ne sürüklenmeleri anlam›na gelir. Toplum düzeninin sa¤lanmas›, bu düzenin -asayifl tedbirle-

rine dayal› olmadan- muhafaza edilebilmesi, huzurun, bar›fl›n, güvenli¤in ve refah›n yaflana-

bilmesi, ancak insanlar›n her koflulda dürüst, adil, fedakar, çal›flkan, sevgi ve merhamet dolu

olmalar› ile mümkündür. Bu da yaln›zca insanlar›n din ahlak›n› yaflamalar› ile sa¤lanabilir.  

Asl›nda, din d›fl› her sistem dinin yok edilmesini hedefler. Faflizmde bu sonuç dinin yeri-

ne ›rkç› hislerin afl›lanmas›yla elde edilir. Kapitalizmde insanlar›n ahiret hayat›n› unutup yal-

n›zca dünya zevklerine yönelmeleri sa¤lan›r. Komünizm ise, dine karfl› do¤rudan bir düflman-

l›k uygular. Dine karfl› aç›k bir bask› ve aleyhte propaganda kullan›l›r. Bunun yan› s›ra faflist

rejimlerde görülen 'insan üstü liderler', komünist sistemin de kulland›¤› etkili bir yöntemdir.

Materyalist dünya anlay›fl› söz konusu sistemlerin ortak özelli¤idir. 

Oysa insanlar›n vicdanlar›n› kullanmad›klar›, Allah'tan ve hesap gününden korkup sa-

k›nmad›klar› k›sacas› din ahlak›n›n yaflanmad›¤› ortamlarda, söz konusu ideolojilerin insanla-

ra sundu¤u ideallerin hiçbirinin gerçekleflmesi mümkün de¤ildir. ‹nsanlar› kötülükten, bozul-

madan ve kaostan koruyan unsur din ahlak›d›r. Din ahlak›n›n yaflanmad›¤› toplumlarda, her

türlü asayifl tedbiri al›nsa dahi suç oranlar›nda art›fl ve toplumsal çöküntü kaç›n›lamaz bir ne-

ticedir. Çünkü insan› bir baflkas›n›n görüp duymad›¤› bir anda da dürüst yapan, emniyet güç-

lerinin müdahalesinin olmad›¤› alanlarda da kanunlara ve kurallara uymas›n› sa¤layan vicda-

n›d›r. Vicdan›n› kullanmayan, din ahlak›n› yaflamayan bir insan, kanunlar›n engel olamayaca-

¤›n› veya kolluk kuvvetlerinin kontrol edemeyece¤ini düflündü¤ü anlarda her türlü ahlaks›z-

l›¤a ve kötülü¤e yönelebilir. 

Komünizmin ard›nda da, di¤er din d›fl› ideolojilerde oldu¤u gibi, masonlu¤un etkisini

görmek mümkündür. Frans›z ‹htilali'nin ard›ndan gelen materyalizm dalgas›n›n savunucula-

r› da masonlard›r. 19. yüzy›lda pozitivizm olarak ortaya ç›kan maddecili¤in temsilcilerini ise

yine masonlar oluflturur. Freud, Durkheim, Auguste Comte gibi ateist ve mason felsefeciler

materyalizmin önderli¤ini yapm›fllard›r. Komünizm ise, "dinsiz toplum" meydana getirme he-

definin en önemli yöntemlerinden biri oldu. Marx'la bafllayan din düflmanl›¤›, bütün komünist

rejimlerin ortak özelli¤i idi. Komünist felsefe, din karfl›s›nda al›nmas› gereken tavr› ise flöyle

aç›kl›yordu: 

"Marxizm bir materyalizmdir. Bu niteli¤iyle 17. yüzy›l ansiklopedicilerinin materyalizmi ya

da Feuerbach'›n materyalizmi kadar alabildi¤ine D‹N DÜfiMANIDIR. Bu yalanlanamayacak

bir durumdur. Ancak, Marx ve Engels'in materyalizmi, materyalist felsefeyi tarih alan›na ve

toplumsal bilimler alan›na uygulamada ansiklopedicilerden ve Feuerbach'tan daha ilerilere

gitmifltir. 'Dine karfl› koymal›y›z', bu materyalizmin, dolay›s›yla da Marxizmin abecesidir.
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Ama Marxizm abeceyle yetinip kalan bir materyalizm de¤ildir. Marxizm daha ileri gider. Der

ki; dine karfl› savaflmay› bilmek gerek; bunun için de y›¤›nlar›n inanc›n› ve dinlerin kayna¤›-

n› materyalist bir biçimde aç›klamak gerek." (Marx, Engels, Lenin, Anaflizm ve Anarko Sendika-

lizm, sf.282)

"Marxist, bir materyalist olmal›d›r, yani D‹N‹N DÜfiMANI olmal›d›r, ama diyalektik bir ma-

teryalist olmal›d›r, yani dine karfl› savafl›n› birtak›m spekulatif, hiç de¤iflmeyen, tek düze bir

propagandan›n soyut ve salt teorik zemini üzerinde de¤il; somut bir biçimde, kiflileri herfley-

den daha çok ve herfleyden daha iyi e¤iten, yürürlükte olan s›n›f savafl› zemini üzerinde ol-

mal›d›r. Marxist somut durumu, oldu¤u gibi tümüyle hesaba katmay› bilmelidir." (Marx, En-

gels, Lenin, Anaflizm ve Anarko Sendikalizm, sf.285)

"Dine karfl› savafl›m devrimci burjuvazinin tarihsel görevidir ve bat›da, burjuva demokrasisi,

kendi devrimleri ya da feodalizme ve Ortaça¤ uygulamalar›na karfl› sald›r›lar› döneminde bu

görevi genifl ölçüde yerine getirmifltir (ya da getirme çabas›ndad›r). Almanya'da oldu¤u gibi

293

1925 y›l›nda Rusya'daki Simonovskj manast›r›n› tahrip eden K›z›lordu askerleri 



Fransa'da da, sosyalizmden çok önce dine karfl› bir burjuva savafl› gelene¤i ol-

mufltur." (Marx, Engels, Lenin, Anaflizm ve Anarko Sendikalizm, sf.286)

"Bizde ise Ekim ‹htilali yasas› ile bunlar sonuna dek çözümlenmifltir. Dine karfl› gerçek ola-

rak savaflt›k ve savafl›yoruz." (Marx-Engels-Lenin-Stalin, Kad›n ve Marxizm, sf.225)

Ayn› felsefe bütün komünist rejimlerde görülür:

"Hiç flüphesiz, biz komünistler, kelimenin gerçek manas›yla Allah'a inanm›yoruz. Hiçbir dine

inanmay›z. Bizim dünya görüflümüz diyalektik materyalizmin ve tarihi materyalizmin görü-

flüdür." (Çang Çi Yi, Çin Komünist Partisi Birleflik Cephe faaliyetleri fiubesi Md. Yard. 4 Nisan 1962)

Görüldü¤ü gibi komünizmin dine düflman oldu¤u tart›fl›lmaz bir gerçektir. Bu nedenle de

dini reddeden tüm sistemler gibi, insanlara ac›, hüzün, korku ve güvensizlik afl›lar. Komüniz-

min vahfletinin de, donuklu¤unun da temelinde dine karfl› gözü dönmüfl düflmanl›¤› vard›r.

Komünistler dine karfl› yürüttükleri mücade-

lede farkl› yöntemlere baflvururlar. Kimi za-

man ibadethaneleri kapat›r, din adamlar›n›

toplu katleder, halk›n dinini yaflamas›na en-

gel olurlarken kimi zaman da üstü kapal›

propagandalarla halk› dinden uzaklaflt›rma-

ya çal›fl›rlar. Bu yöntem, Marx ve Engels tara-

f›ndan flöyle ifade edilmektedir: 

"Dinsel yasalara karfl› savafl›rken son dere-

ce dikkatli ilerlenmelidir, bu savafl›mda

dinsel duygular› yaralayan kimse, büyük

zararlara yol açar. Savafl›m, propaganda ve

ayd›nlatma yoluyla yürütülmelidir. Sava-

fl›m› sert yöntemlerle yürütürsek, y›¤›nlar›

kendimize karfl› k›flk›rtabiliriz; böyle bir

savafl›m y›¤›nlar›n a¤›rl›¤›n› din ilkesine

göre derinlefltirir, oysa bizim kuvvetimiz

birliktedir. Dinsel önyarg›lar›n en derin

kaynaklar› yoksulluk ve bilgisizliktir, bu

hastal›klarla savaflmal›y›z." (Marx-Engels-

Lenin-Stalin, Kad›n ve Aile, sf. 220)

Benzer bir takti¤in kullan›lmas› gerekti¤i

Lenin taraf›ndan da öne sürülmüfltür:

"Afl›r› bask› temeline oturan ve iflçilerin e¤itilmedi¤i bir toplumda, dinsel önyarg›lar›n sadece

propaganda yöntemleriyle yok edilebilece¤ini sanmak budalal›k olur… ‹flte bu nedenle prog-

ram›m›zda ateist oldu¤umuzu belirtmiyoruz ve böyle davranmak zorunday›z. ‹flte bu neden-

le eski önyarg›lar›n› henüz sürdüren proleterlerin partimize kat›lmalar›n› engellemiyoruz ve

engellememek zorunday›z." (Lenin, Din Üzerine, sf.115)
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Din ahlak›na karfl› çirkin mücadelenin önde gelen
isimlerinden birisi de, Çin'e komünizmi hakim
eden Mao'dur. 
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Nitekim komünistlerin dine karfl› gerçek düflünceleri iktidara gelme-

leri ile iyice aç›¤a ç›kt›. Bolflevik Devrim'in ard›ndan Lenin, dine karfl› gözü dön-

müfl bir düflmanl›k sergiledi. fiiddetli din düflmanl›¤› Stalin döneminde de devam et-

ti. Komünizmin hakim oldu¤u tüm ülkelerde, binlerce dindar insan katledildi, ibadetha-

neler y›k›l›p tahrip edildi ve sürekli bir ateizm

politikas› izlendi. 

20. yüzy›l boyunca 120 milyon insan›n

ölümüne neden olan komünizm, dinsiz bir

toplumun ne kadar vahfli, ac›mas›z ve barbar

olabilece¤inin, materyalizm gibi Allah'› inkar

eden felsefelerin nas›l bir sonuç do¤urdu¤u-

nun canl› bir örne¤idir. Komünizmin neden ol-

du¤u belalar, din ahlak› ile dinsiz toplumlar

aras›ndaki büyük fark› göstermesi aç›s›ndan

son derece önemlidir. Böylece insanlar, bir kez

daha tek kurtuluflun din ahlak›n›n yaflanmas›

oldu¤una tan›kl›k etmifllerdir.

Vazgeçilemeyen ‹çgüdü: 

Vahflet

Lenin: "Baz› kimseler bizi zalimli¤imiz se-

bebiyle ay›plad›klar› zaman, bu kiflilerin

en basit Marxist prensipleri dahi nas›l

unutabildiklerine hayret etmekteyiz."

(Pravda, 29 Ekim 1918)

Troçki komutas›ndaki Bolfleviklerin, Beyazordu mensuplar›n› kurfluna dizmesi 

Kamboçya'n›n komünist diktatörü Pol Pot, 9 mil-
yonluk ülkede 3 milyon insan› rejim aleyhtar› ol-
makla suçlay›p öldürttü. Öldürülenlerin y›llar
sonra toplu mezarlardan ç›kan kemikleri. 
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Pol Pot'un yapt›¤› inan›lmaz katliam›n
toplu mezarlar› kaz›ld›¤›nda, korkunç bir
tablo ortaya ç›kt›. Çocuk, kad›n demeden
öldürülen 3 milyon insan bir hiç u¤runa
komünist ideolojinin neden oldu¤u
terörün hedefi olmufltu. 

II. Dünya Savafl› s›ras›nda 4.000 esir
Polonyal› subay›n öldürüldü¤ü Katyn
katliam›, Stalin'in toplu cinayetlerin-
den sadece biriydi. Katyn Orman›'nda
elleri ba¤l› oldu¤u halde enselerine
kurflun s›k›larak öldürülen ve aralar›n-
da din adamlar›n›n da bulundu¤u su-
baylar›n toplu mezarlar› y›llar sonra
bulundu. (Yanda)



Komünizm, 1917'den bu yana 120 milyona yak›n insan›n ölümüne yol açt›…

Katliam ve fliddet, komünizmin teorisinde vard›r:

"Marx ve Engels, devrimin her zaman kuvvet zoruyla olaca¤›n› savunurlar. Devrimcile-

rin, hakim güce karfl› fliddet kullanmak zorunda olduklar› konusunda ›srarl›d›rlar ve her za-

man terörizme verdikleri deste¤i aç›kça belirtmifllerdir." (Sovyet Strategy of Terror, Samuel T.

Francis, sf.54)

"Terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zaman da reddetmeyiz." (Lenin Collected

Works, Moskova, cilt 9, sf.19)

"Propagandac›lar her grubu basit bomba formülleriyle donatmal›lar. Onlara iflin mahiyeti hak-

k›nda aç›klamalar yapmal› ve gerisini onlara b›rakmal›lar. Gruplar, derhal askeri e¤itimlerine,

operasyonlara kat›larak bafllamal›lar. Baz›lar› bir casusun öldürül-

me iflini veya bir polis karakol bombalama görevini üstlenme-

li. Bir k›sm› ise banka soymal›…" (Lenin Collected Works, cilt 9,

sf. 346)

"Biz siyasi cinayetlere kesinlikle karfl› de¤iliz, ancak dev-

rimci taktikler aç›s›ndan bireysel sald›r›lar uygun

de¤ildir ve zararl›d›r. Sadece genifl halk kitleleriy-

le yap›lanlar zekice bir politik mücadele olarak

kabul edilebilir. Sadece genifl halk kitleleriyle

do¤rudan ba¤lant›l› olan bireysel terörist ha-

reketler de¤er tafl›rlar." (Lenin Collected

Works, cilt 35, sf.238)

So¤uk Savafl ve Stalin 

Sonras› Sovyetler

II. Dünya Savafl›'n›n ard›ndan, ABD'nin mason

Baflkan› Truman'›n aç›klamalar›yla So¤uk Savafl dö-

nemi bafllam›flt›. ABD, tüm dünyadaki anti-komü-

nist hareketlerin destekçisi oldu¤unu ilan etti. Do-

¤u ve Bat› birbirinden demir perde ile ayr›ld›.

ABD, dünyay› "komünizm canavar›"ndan kurtar-

mak için Marshall Yard›m› ile bafllayan bir progra-

m› uygulamaya koydu. Pek çok ülke de ABD'nin

koruyucu kanatlar› alt›na girdi. 

Görünüm böyleydi, ama gerçek nas›ld› acaba?

"Sovyet Rusya'n›n II. Dünya Savafl›'ndan galipler

aras›nda ç›kmas›na izin verilmiflti. Çünkü geliflmifl

Bat›'n›n yeni bir 'Haçl› Seferi' bafllatmas›n› sa¤laya-

cak ikinci 'fieytan ‹mparatorlu¤u'na ihtiyac› vard›.
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Rusya iflas etmiflti ve savaflta 40 milyon, 1917 Bolflevik ‹htilali'nden beri de 60

milyon vatandafl› ölmüfltü, kendini besleyemiyordu, böylece bir kere daha 'Dünya

Düzeni' devreye girdi ve 'düflman gücü'nü oluflturmak için Amerika'dan çok büyük mik-

tarda yiyecek ve malzeme yard›m› sa¤lad›. 1916'n›n Belçika tazminat komisyonu, 1948'in

Marshall Plan›'na dönüfltü. Bir kere daha müttefikler için yard›mlar Amerika'dan Avrupa'ya

gemilerle tafl›nd›, oradan da Sovyetlere yöneldi. As›l amaç ise Sovyet Bloku'nu güçlendirmek-

ti." (The World Order – A Study in the Hegemony of Parastisism, Eustace Mullins, sf.43)

"II. Dünya Savafl›'ndan sonra Dean Acheson Sovyetler Birli¤i'ne 300 milyon dolar borç veril-

mesi için lobi faaliyetinde bulundu. Frederic A. Delano'nun üvey kardefli Ed Burling, Coun-

ting and Burling flirketini kurdu ve buna Acheson ve Donald Hiss ortakt›. Acheson'un lobici-

li¤i baflar›s›z olunca CFR alternatif olarak Marshall Plan›'n› öne sürdü. CFR'nin yay›n organ›

Foreign Affairs'de George Kennan taraf›ndan 'ihtiva plan›' aç›kland›. 1947'den beri ABD'nin

Sovyetlere karfl› d›fl politikas› bu do¤rultuda belirlenmifltir. ABD, Rusya'n›n yaln›zca s›n›rlar›-

n› de¤il, askeri güçle elinde tuttu¤u 'tutsak ülkeleri' de garantilemifltir… Kennan, Rusya'da

Bolflevik ‹htilali'nden önce Jacob Schiff için Marxist ajan olarak çal›flan George Kennan'›n ku-

zeniydi." (The World Order -  A Study in the Hegemony of Parastisism, Eustace Mullins, sf. 81)

Buraya kadar ele ald›¤›m›z bilgiler, So¤uk Savafl boyunca devam eden Sovyetler-ABD an-

laflmazl›klar›ndan menfaat sa¤layan ve hatta bizzat bu sorunlar› körükleyen çevreler ve bu

çevrelerin oluflturdu¤u gizli ittifaklar›n oldu¤unu göstermektedir. Her iki taraf içinde de yer

alan masonik unsurlar, söz konusu gizli ittifak›n en önde gelen isimleridir. Bu kirli ittifaklar

do¤rultusunda, Rusya'n›n baz› Bat›l› sermaye gruplar› ile olan yak›n ba¤lant›s› ›srarla sürdü-

rüldü. Kruflçev ile Amerikal› finansör Rockefeller'›n iliflkisi bunun aç›k bir örne¤i idi:

"David Rockefeller, 1964'te ilk kez karfl›laflt›¤› Kruflçev ile Kremlin'deki odas›nda yapt›¤› gö-

rüflmeden sonra, merakla sonucu bekleyenlere dönüp: 'Bugüne de¤in yapt›¤›m en yo¤un ve

verimli görüflme idi. Bizler, birbirimizi uzun süredir tan›yoruz. Uzun y›llar›n verdi¤i birlikte

çal›flma al›flkanl›klar›na sahibiz demiflti." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.319)

Brejnev, Rus-
ya d›fl politi-
kas›n›n ger-
çek mimar›
ABD'nin ünlü
stratejisti
Kissinger ile
birlikte.



Kruflçev'den sonraki Brejnev döneminde de Sovyet çizgisi de¤iflmedi.

So¤uk Savafl görünümü alt›nda oldukça "s›cak" iliflkiler vard›. ABD'nin en

önemli stratejisti Henry Kissinger, Sovyet sisteminin gizli destekçisi oldu:

"Kissinger'› gösteren Amiral Zumwalt bu konuda flöyle demektedir: 'Sovyet gücünün genifl-

lemesinde baflrolü Kissinger ve onun flahs›nda ci-

simleflen yumuflama politikas› oynam›flt›r'." (Gü-

nayd›n, 13 Haziran 1976)

Brejnev döneminde Siyonistlere verilen

destek devam etti. Fakat 1967'deki 6 Gün Sava-

fl›, beraberinde yeni bir politika getirdi. Arap-

‹srail savafllar›nda, Rusya Araplar› destekleme

görevini üstlenmiflti. M›s›r'›n mason diktatörü

Nas›r'›n ordular›n›n 1967 savafl›nda ‹srail'e sal-

d›r›rken kulland›¤› silahlar› Sovyetler "hediye"

etmiflti. Brejnev döneminde Rusya d›fl politika-

s›n›n gerçek mimar› ise ABD'nin ünlü stratejis-

ti Kissinger idi. Brejnev, bu gerçe¤i ilginç bir fle-

kilde dile getirmiflti:

"Rus diktatörü Brejnev'e, Rusya'n›n neden Ortado¤u görüflmelerinde bir rol almad›¤› sorul-

mufltu. O da flöyle cevap verdi. 'Bizim temsile ihtiyac›m›z yok. Kissinger bizim Ortado¤u'da-

ki adam›m›zd›r." (The World Order, A Study in The Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.57)

"Amerika'n›n ünlü ifl adamlar› ve politik liderleri, örne¤in W. Averill Harriman, Sovyet yanl›-

s› faaliyetlerini saklamaya gerek duymamaktad›r. Rus Büyükelçisi Dobrynin, Henry Kissin-

ger'in ikili rolü için: 'Ben gülümseyerek oldu¤um yerde oturuyorum. Kissinger bizim için gö-

rüflüyor' diyordu." (The World Order, A Study in The Hegemony of Parasitism, sf.84)

ABD-Sovyetler kutuplaflmas›n›n ard›nda, baz› çevreler taraf›ndan ilginç ekonomik iliflki-

ler sürdürülüyordu:

"So¤uk Savafl bafllad›ktan sonra finansörler Sovyetler'i desteklemeye devam etti. 1967'de

New York Times'›n haberine göre Rusya'yla ticareti gelifltirmek için yeni bir konsorsiyum olufl-

turulmufltu. Buna Cryus Eaton'un Tower Corp.'u, Rockefeller'›n International Basic Economy

Co. ve Londra'dan N.M. Rothschild and Sons dahildi. Eaton, komünist sisteminin Sovyetler

Birli¤i halk›n› memnun etti¤ini söyledi. Eaton 1939'daki Stalin-Hitler Pakt›'n›n da ilk destek-

çilerindendi." (The World Order, A Study in The Hegemony of Parasitism, sf.79)

"Bolflevik ‹htilali, New York Federal Reserve Bankas›'n›n üç yöneticisi taraf›ndan ortaya ç›-

kart›lm›flt›r. Bunlar William Boyce Thompson, George Foster Peabody ve William Wood-

ward'du. Federal Reserve, sisteme deste¤ini sürdürmektedir, Sovyet Merkez Bankas› Gosbank

ile yak›n iliflkileri vard›r. Gosbank, Sovyetler Birli¤i'nin Komünist Partisi'ni kontrol etmekte-

dir. Gosbank'›n 5000 çal›flan› vard›r, fakat emirleri baflka bir kurulufltan ald›¤›ndan pasif bir

bankad›r. Gosbank-Federal Reserve ifl birli¤i, ‹sviçre'deki Bank for International Settlements

arac›l›¤›yla sürdürülmektedir" (The World Order, A Study in The Hegemony of Parasitism, sf.82)
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Brejnev döneminde de ABD ile iliflkilerde daha
da yak›nlaflma oldu. Yukar›da Nixon ve Brejnev
birarada görülmektedir. 



Ve bu dönemin ard›ndan Gorbaçov ve kapitalistleflen Rusya geldi…

MARX‹ZM'E YEN‹ YORUM: KAP‹TAL‹ZM

Komünizm, din ahlak›n› ortadan kald›rman›n, insan› materyalist dünya görüflüne yönelt-

menin yöntemlerinden biridir. Ayn› sonuca kapitalizmle, ya da faflizmle de ulafl›labilir. Bir ül-

ke için hangi yöntemin denenece¤ini ise, o ülkenin sosyolojik yap›s› belirler. Ancak bunlar›n

herbiri insanlar› büyük felaketlerin içine sürükleyen son derece tehlikeli ideolojilerdir. Rus-
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Sovyetler Birli¤i'nin da¤›l›p, komünist rejimin devrilmesi ile birlikte, komünist liderlerin heykelleri de teker
teker meydanlardan kald›r›ld›. 



ya'n›n 1917 ‹htilali'nden günümüze geçirdi¤i süreçler de¤erlendirildi¤inde

bu durum daha iyi anlafl›lacakt›r.

Komünizm bir bask› rejimidir. Marx'›n teorileri bütün Avrupa'ya yay›lmaya çal›-

fl›lm›flsa da en büyük etkiyi flüphesiz Rusya'da oluflturmufltur. Bunun nedeni ise Rusya'n›n

do¤u kültürüne sahip, bask› ile yönetilmeye al›fl›k halk›n›n bu rejimi kabullenmeye çok daha

uygun olmas›d›r. Halk› din ahlak›ndan uzaklaflt›rmak isteyen baz› çevreler de bu nedenle, top-

lumun yap›s›na göre farkl› yöntemlere baflvururlar. Komünizmin etkili olmayaca¤›n›n düflü-

nüldü¤ü ülkelerde vahfli kapitalizmin uygulan›lmas› bunun bir örne¤idir.  Sovyetler Birli¤i'nde

yap›lan de¤iflim de (komünizmden kapitalizme geçifl) asl›nda yaln›zca bir yöntem de¤iflimidir.

Geliflen dünya flartlar›n›n oluflturdu¤u kültür, Sovyet toplumunu da etkilemifltir. Komünist sis-

teme halk›n göstermeye bafllad›¤› tepki, artan ekonomik problemlerle birlikte rejimi zora sok-

mufltur.

Bu nedenle komünizm ve kapitalizm gibi birbirine tamamen z›t görünen iki ideolojinin

zaman zaman ayn› çevreler taraf›ndan desteklenmesi de söz konusu olmaktad›r. Charles Le-

vinson'un "Votka-Cola ‹mparatorlu¤u" kitab›nda as›l olarak üzerinde durdu¤u husus da bu-

dur. Sovyetler'deki komünist rejim uzun süre, Bat› içinde yer alan baz› odaklar›n deste¤ini al-

m›fl, komünizmin y›k›lmas›n›n ard›ndan kurulan sistem de ayn› destekle oluflturulmufltur. 

Bu durumda,1980'lerin son y›llar›nda iki kutuplu dünya modeline neden son –ya da ara–

verildi¤i sorusu gündeme gelmektedir. Acaba, Marxizmin din ahlak›na karfl› yürüttü¤ü müca-

delenin geri tepmesi, 1980'lerde tüm dünyada ‹slam'›n yükselifle geçmesi bunda bir etken mi-

dir? Üçüncü bir kutup oluflmaya bafllarken, eski iki kutubun çat›flmay› b›rakmas› bir fleylerin

göstergesi de¤il midir? Söz konusu karanl›k çevreler için, sözde gerçek "tehlike" ortaya ç›kma-

ya bafllay›nca, dan›fl›kl› dövüfllere son verilmesinin, oldukça önemli bir gösterge oldu¤una

flüphe yoktur.

85'lerden sonra Rusya'da bafllayan dine yönelifl de, komünist yöntemin de¤ifltirilmesi ge-

rekti¤i konusunda önemli sinyaller vermifltir. Y›llard›r dinin "halk›n afyonu" oldu¤u yalan›na

inand›r›lan Sovyet vatandafllar›, 1917'den beri süren "Ahlaks›z Evleri", "Ateizm Enstitüleri"nin

gerçek yüzünü ve ne kadar büyük belalar olduklar›n› görmeye bafllad›lar. Özellikle Orta As-

ya'daki dini uyan›fl Sovyet yetkililerinde panik yaratm›flt›. Ve çözüm geldi; komünizm yerini ka-

pitalizme devredecekti. Yap›lan ise, yaln›zca de¤iflik flartlara göre farkl› yöntemler kullanmakt›. 

Gorbaçov, Perestroyka ve Glastnost

Gorbaçov'un bafllatt›¤› reformlar bilindi¤i gibi ilk defa Rus toplumunun kapitalist rejim-

le yak›nlaflmas›n› sa¤lad›:

Bu dönemde Sovyet-Yahudi iliflkilerinde, Mossad da önemli bir yer tutuyordu. Mossad

ajan› olarak bilinen ünlü bas›n imparatoru Maxwell'e Sovyetlerin yapt›¤› yard›m aç›¤a ç›kt›.

Buna karfl›l›k Maxwell de KGB'ye bilgi sa¤l›yordu:

"‹ngiliz bas›n imparatoru Robert Maxwell'in KGB'ye bilgi ak›fl› sa¤land›¤›n› anlatan Soloviev,

önemli noktalara gelmifl, flüphe çekmeyecek isimleri kullanman›n örgütün en önemli felsefesi

oldu¤unu kaydetti." (Sabah Gazetesi, 1 fiubat 1992)

Gorbaçov'un Perestroyka's› ise ilk kez kapitalizmin esintilerini Rusya'ya getirdi:
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"Suçun perestroykas›… Sovyetler Birli¤i'nde son y›llarda yaflanan olaylar kar-

fl›s›nda, Sovyet vatandafllar›n›n önemli bir bölümü eski günleri, özlemle anma nok-

tas›ndalar. Yayg›n kan›ya göre o günlerde, mafya Kremlin'deydi, flimdi ise sokaklarda.

Gorbaçov'la birlikte Sovyet toplumuna bugüne dek görülmemifl bir serbestli¤in, özgürlü-

¤ün geldi¤i kesin. Ama, madalyonun bir de öteki yüzü var. Yaln›zca 1988'de, bir y›l öncesine

k›yasla suç oran›ndaki art›fl yüzde 40. Kaçakç›l›k, uyuflturucu ticareti, soygunlar giderek yay-

g›nlafl›yor ve daha da kötüsü kan›ksan›yor." (Nokta, 17 May›s 1989)

Gorbaçov, iktidarda bulundu¤u süre boyunca büyük sermaye ile yak›n ba¤lant› içinde ol-

mufltu. Gorbaçov'un, aralar›nda Kissinger, Rockefeller gibi kilit isimlerin de bulundu¤u Trila-

teral heyetleriyle yapt›¤› görüflmeler de bunun bir göstergesiydi:

"Ocak 1989'da aniden B'nai B'rith Moskova'da bir loca açt›. B'nai B'rith, Gorbaçov ve arka-

dafllar›yla samimi bir iliflkiye girerek de ikinci büyük baflar›s›n› kazand›. Acaba hepsi bir tesa-

düf müydü? 20 Ocak 1989 say›l› Humanité, Moskova'da bir Trilateral Komisyonu'yla, Sovyet

liderlerinin karfl›laflmas›n› yazar. Bu görüflmeye kat›lanlar Trilateral'den Rockefeller, Berthoin,

Okowara, Giscard d'Estaing, Kissinger, Hyloand, Nakasone; Sovyetler Birli¤i'nden Gorbaçov,

Yakolev, Medvedev, Faline, Akhromeiev, Dobrynine, Tchernalev, Arbatov, Primakov'dur." (Ma-

is qui Gouverne L'Amerique?, Georges Virebeau, sf. 60-61)

Gorbaçov'un ba¤lant›lar› Rockefeller, Kissinger, Brzezinski gibi Yahudi lobisinin önemli

isimlerine ve Trilateral ve CFR gibi iki büyük lobiye uzan›yordu. 

"David Rockefeller ve Kissinger, Sovyet Lideri Mikhail Gorbaçov'u yak›ndan e¤itiyorlar ve ko-

layl›kla ba¤lant› kuruyorlar. Onun son politikalar›ndan ise övgüyle bahsediyorlar. Gorbaçov

kurtulmak için ABD'den, 100 milyar dolarl›k bir hediyeye ihtiyac› oldu¤unu belirtti... Ama sa-

dece 1,5 milyar dolar borç verebilece¤ini daha sonraki Bilderberg toplant›s›nda aç›klad›." (The

Spotlight Reprint, Eylül 1991)

"Dünyay› izleyenler, Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov'un perestroyka ve glasnost gibi bar›fl yan-

l›s› hareketlerine ya da Do¤u Avrupa'da olan geliflmelere flaflmam›fllard›r. Bütün bunlar asl›n-

302

KABALA

VE

MASONLUK

Sovyetler'in 'Yeni Dünya
Düzeni'ne uyum sa¤la-
mas›nda Gorbaçov'un en
büyük yard›mc›s›, fie-
vardnadze idi. D›fl ‹flleri
Bakan› fievardnadze,
ABD ile iliflkilerde kilit
rol oynuyordu. 



da komünist patronlarla onlar›n ifl ortaklar› Lawrence ve David Rockefeller ile

bunlar›n Trilateral Komisyonu'ndaki ba¤lant›lar› sayesinde gerçekleflmifltir.

Bar›fla yönelik yeteri kadar hareket olmal›d›r ki, Amerikal›lar büyük miktarda yard›m ya-

parak, Demirperde ülkeleri ile ekonomik olarak ba¤lant› kurabilsinler. Yeterli miktarda sa-

vafl korkusu kalmal› ki askeri-endüstri ve özellikle stratejik savunma alanlar› kar edebilir

halde kals›n.

Trilateral'in amac› Sovyetler Birli¤i'ni ve komünist Do¤u Bloku ülkelerini 'dünya ekonomisi-

nin ortaklar›' yapmak, bunu sa¤lamak için de Amerika'n›n Üçüncü Dünya ülkelerine yapt›¤›

yard›mlar›n kanal› olan Dünya Bankas› ile IMF'ye üyeli¤i gerekmektedir.

Rockefeller, 1989 Ocak'ta Moskova'ya bir Trilateral Delegasyonu'yla beraber gitti ve Gor-

baçov'la uzun bir toplant› yapt›. Burada Sovyet hükümetine 'dünya ekonomisine ortak' olma-

lar› için ›srar etti ve Dünya Bankas› ile IMF'ye üyelik önerdi. fiubat'ta Rockefeller, CFR'den bir

delegasyonla Varflova'ya gitti ve ayn› teklifleri Polonya'ya yapt›. 17 Nisan 1980 tarihli 'Chris-

tian Science Monitor' gazetesinde Jeremiah Novak, 'Sovyetler Birli¤i'yle sürekli geliflen iliflki-

ler sayesinde Trilateral, ileriki bir tarihte Sovyetler'le birleflmeyi umut ediyor"diye yaz›yordu. 

Brzezinski: 'Kalk›nm›fl ülkelerden oluflan ve Atlantik devletlerini, Avrupa komünist ülkelerini

ve Japonya'y› kapsayacak çal›flmalar yap›lmal›d›r.' diyor" (The Spotlight Reprint, Kas›m 1992)

Komünizm-kapitalizm yak›nlaflmas›n›n önemli isimleri hep ilginç kiflilerdi:

"Moskova'da B'nai B'rith Locas›n›n aç›lamas›na 12-19 Ekim 1988'deki toplant›da karar verildi.

B'nai B'rith delegasyonu, Seymour Reich taraf›ndan yönetiliyordu. Seymour Reich, 1987 y›l›n-

da delegasyonun dünya çap›nda Baflkan› Morris Abram'›n yerine geçti." (Les Financiers qui me-

nent le Monde, Henry Coston, sf. 434)

"Kapitalizmle uluslararas› komünizmin kucaklaflmas› öyle birdenbire olmad›. Bunun ön gö-

rüflmeleri 80'li y›llarda bafllam›flt›. Bu yak›nlaflma için çal›flan sadece Amerikan petrolcüsü Ya-

hudi Armand Hammer de¤ildi. Onun gibi bir Rus Yahudisi olan Edgar Bronfman da eski

Yahudi ve Bolflevik üyelerle ayn› amaçta çal›fl›yordu. Dünya Yahudi Kongresinin Baflkan›

olan Edgar Bronfman'›n ilk baflar›s› Budapeflte'de gerçekleflti. Kongre'nin Budapeflte'deki top-

lant›s›nda Moskova Baflhaham›yla görüflmüfltü." (Les Financiers qui menent le Monde, Henry

Coston, sf.435)

"Edgar Bronfman büyük bir patron, uluslararas› alkol sanayisinin patronu (ünlü Seagram flir-

ketinin patronu) flampanya ve kanyak piyasas›n› elinde tutuyor… Bu Bolflevik-kapitalist ya-

k›nlaflmas›nda Armand Hammer'in bir milyarder arkadafl› da bulunuyor: Carlo de Benedetti.

Benedetti ‹talyan Yahudi cemaatinin en önemli üyesi. Ayr›ca besin sanayisinin de en önemli

simalar›ndan. Benedetti IBM'den sonra dünya micro-information piyasas›nda en önemli ku-

ruluflun bafl›nda." (Les Financiers qui menent le Monde, sf. 436)

Gorbaçov döneminde ülkeye resmen giren bir baflka lobi ise, Rotary Kulüpleri oldu: "Krem-

linli Rotaryenler… Rotary Kulübü, yak›n zamana kadar Sovyetler'de kapitalizmin simgesi ola-

rak görülüyordu. Ama ne olduysa Stockholm'de oldu ve Sovyet yetkilileriyle, Rotary yetkili-

leri ufaktan flört etmeye bafllad›lar. Sonunda, aflk izdivaca dönüfltü ve kulübün Kremlin'de de

kurulmas›na karar verildi. ‹lk üyeler de oldukça kalburüstü isimlerden olufluyor; Ekonomist
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Popov, kozmonot Sevastianov, tarihçi Afanasiev ve daha birçok etkili ve yetki-

li kifli." (Nokta, 11 Haziran 1989)

Fakat, ülkede esmeye bafllayan kapitalizm rüzgarlar›na muhafazakar kanattan

gelen tepki üzerine, Gorbaçov ve ekibi tavsiye edilecek ilginç bir darbe ile yerine daha da

uygun bir isim getirilecekti.

Bu arada, Gorbaçov'un ma-

son oldu¤u söylentileri yay›ld›:

"Gorbaçov Kudüs'te New

Age'in ekonomik amaçl›

toplant›lar›na kat›ld›. Bura-

da pek çok kifli onun mason

oldu¤unu söylüyordu." (Lec-

tures Françaises, Ekim 1992)

Bir Garip Darbe

19 A¤ustos 1991'de gerçek-

leflen ve Sovyetler Birli¤i'nin da-

¤›lmas›yla sonuçlanan darbe ol-

dukça ilginç geliflmelere sahne

oldu. KGB üyelerinin ço¤unluk-

ta oldu¤u muhafazakar kanat,

Gorbaçov'u indirerek yönetime

el koydu. Fakat darbe yönetimi-

nin ömrü çok k›sa oldu. Üç gün

süren darbenin getirdi¤i sonuç, y›pranm›fl bir isim olan Gorbaçov'un yerine Boris Yeltsin'in ge-

tirilmesi ve Sovyetler Birli¤i'nin sona ermesiydi.

Fakat darbenin geliflimi "iflin içinde bir ifl"oldu¤u izlenimi veriyordu.

"Darbe haberi yay›lmaya bafllad›¤› s›rada Devlet Baflkan› Gorbaçov, K›r›m Yar›madas›'ndaki

Foros'ta bulunan villas›nda tatildeydi… Yazov'un emriyle Moskova'ya gönderilen askerler,

baz› önemli binalar› kordon alt›na almaya bafllad›¤›nda saat 09:00 olmufltu. Bu s›rada, darbe-

ye kafa tutabilecek tek kifli, Rusya Federasyonu Baflkan› Boris Yeltsin, çoktan kalkm›fl, yard›m-

c›lar›yla birlikte nas›l bir tutum tak›n›lmas› gerekti¤ini konufluyordu. Rusya, Sovyetler Birli-

¤i'ni oluflturan 15 Cumhuriyetin temel tafl›, Yeltsin halk taraf›ndan en çok sevilen liderdi. ‹na-

n›lmas› güç ama, darbeye tepki gösterebilecek, halk› ayakland›rabilecek tek kifli elini kolunu

sallayarak, evinden ç›k›yor ve arkadafllar›yla yine hiçbir engellemeyle karfl›laflmadan, Rusya

parlamentosu binas›na geliyordu…
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Üç gün süren darbe boyunca Moskova sokaklar›, K›z›lordu tankla-
r› ile doldu. 

Hürriyet, 1Eylül 1991



Körfez Savafl›'yla ününe ün katan CNN, hemen Moskova'dan canl› yay›na geç-

miflti bile.

CNN'i izleyenlerin, Moskoval›lar›n, kahramanca darbeye direnmeye bafllad›¤›n› sanmas›-

na karfl›n, Yeltsin, saat 11:34'te parlamento binas›ndan ç›karak bir tanka yöneldi¤inde, çevre-

dekilerin say›s› en fazla 150 kifliydi. Darbecilerin gönderdi¤i bir tank›n üzerine ç›kan Rusya li-

deri, yasal Devlet Baflkan› Gorbaçov'un, 'sa¤c› bir darbe'yle iktidardan uzaklaflt›r›ld›¤›n› söy-

lüyor ve halk› ODK (darbe komitesi)'y› protesto etmeye ça¤›r›yordu. Yeltsin'in bu ça¤r›s›, dar-

beciler için sonun bafllang›c› oldu. CNN'in ileri sürdü¤ü gibi yüz binlerce kifli olmasa da, kü-

çük ama kararl› bir kalabal›k, Rusya parlamento binas› önünde toplanmaya bafllad›. 21 A¤us-

tos günü, saat 13:21'de Yeltsin, darbecilerin kaçmaya çal›flt›¤›n› aç›klad›¤›nda herkes rahat bir

soluk ald›." (Milliyet, 19 A¤ustos 1992)

"19 A¤ustos sabah›, Sovyetler Birli¤i'nde yönetime el koyan Ola¤anüstü Durum Komitesi'nin

(ODK) üyeleri, sanki sözleflmiflcesine, bir darbenin baflar›ya ulaflmamas› için ne gerekiyorsa

yapt›." (Milliyet, 20 A¤ustos 1992)

"Gorbaçov, komploya kar›flm›fl olabilir ya da çok pasif kalarak bunu kolaylaflt›rm›fl olabilir…

Sovyet resmi haber ajans› TASS'›n da Gorbaçov'un görevden uzaklaflt›r›laca¤›ndan, olay önce-

sinde haberdar oldu¤u ileri sürüldü… Sovyet Nesavisimaya gazetesinin, dün telefaksla da¤›-

t›lan ola¤anüstü say›s›nda, yönetime el koyan Ola¤anüstü Hal Devlet Komitesi'nin, Devlet

Baflkan› Gorbaçov'un görevden al›nd›¤›na iliflkin bildirisinin metninin, resmi haber ajans›

TASS'a, olaydan iki gece önce verildi¤i savunuldu." (Cumhuriyet, 22 A¤ustos 1991)

‹flte bu garip darbe, Gorbaçov'u indirirken yerine Yeltsin'i getirdi. Yeltsin'in özelli¤i ise,

kapitalizmi Rusya'ya daha çabuk getirebilecek olmas›yd›:

"Gorbaçov'un darbeyi tezgahlayan adam oldu¤u iddia edildi. Bu iddialar, darbeden sonra bü-

yük ölçüde gözden düflürülen Sovyet liderinin yerine en Amerikanc› kiflinin, örne¤in Yeltsin

ya da benzeri birinin getirilmesini amaçl›yor." (2000'e Do¤ru, 1 Eylül 1991)

Bu göstermelik darbenin perde arkas›nda ise CIA oldu¤u bildirildi:

"Darbenin arkas›nda CIA vard›. ABD'deki 20 bin üyeli Komünist Partisi Lideri Gus Hall Sov-

yet Lideri Mikhail Gorbaçov'a karfl› düzenlenen darbe girifliminin ard›nda san›ld›¤› gibi Ko-

münist Parti'nin de¤il, CIA'in bulundu¤unu öne sürdü." (Hürriyet, 1 Eylül 1991-Cumhuriyet, 22

A¤ustos 1991)

CIA'in bu göstermelik darbedeki rolü, darbenin bir hafta öncesinde ‹srail D›fl ‹flleri Baka-

n› Peres ile dört üst düzey Rus yetkilisinin yapt›¤› gizli görüflme de göz önünde bulunduru-

lursa oldukça ilginç bir tablo ortaya ç›kmaktad›r: Darbe, yeni düzenin gizli ellerinin ç›karlar›-

na uygun olarak gelifltirilmifl bir senaryo niteli¤ini tafl›maktad›r. Nitekim darbe sonras›nda ba-

fla geçen Yeltsin ve izledi¤i yöntemler de bunun önemli bir göstergesidir.

Rusya'y› "Kapitalist"Yapmaya Söz Veren Kifli: Boris Yeltsin

Darbe sonucunda Gorbaçov siyasi gücünü yitirirken yerine, darbe sayesinde kahraman

olan bir isim geçti: Boris Yeltsin. Yeltsin, Gorbaçov'un bafllatt›¤› kapitalistleflme sürecini daha
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da h›zland›rd›. Bafla gelirken verdi¤i en büyük söz, tüm Rus halk›n› "kapi-

talist" yapmakt›.

Yeltsin bu ifl için biçilmifl kaftand›. En önemli

özelli¤ini, CNN'e verdi¤i bir demeçte flöyle aç›k-

l›yordu: "Ben Allah'a inanm›yorum." (Meydan, 29

Aral›k 1992)

Yeltsin, gerçekten de kendisinden beklenenle-

ri yerine getiren biriydi. Bu yönüyle de yeni dünya

düzenine katk›da bulunan bir liderdi:

"Boris Yeltsin Kremlin'e geldi¤inden beri, Rusya,

ABD ile iyi bir dost olmaktan öte bir iliflki kurdu.

Konu ne olursa olsun, silahs›zlanmadan, y›ld›z

savafllar›ndan Yugoslavya'ya, Yeltsin ve Bat› ta-

raftar› D›fl ‹flleri Bakan› Andrei Kozyrev, Bush

hükümetinin isteklerini yerine getirmeye haz›r-

d›lar. Bu müsamaha Bush'un kampanyas›nda

'So¤uk Savafl› biz kazand›k' demeciyle sergilen-

mifl oldu." (US News and World Report, 28 Eylül

1992)

Yeltsin'i bafla getiren ve destekleyenler ise, da-

ha önce de oldu¤u gibi yine baz› Yahudi lobileri. Je-
wish Chronicle, Yeltsin'i kimin finanse etti¤ini flöyle

bildirir:

"Bugün Rusya'n›n en zengin adamlar›ndan biri

olan 44 yafl›ndaki Yahudi Mr. Borovoi, Boris Yelt-

sin'in 'Demokratik Rusya' hareketinin finansö-

rü." (Jewish Chronicle, 28 fiubat 1992)

Yeltsin'in yard›mc›s› Rutskoi da yine bir Yahudi:

"Yahudi Servis Baflkan› Simcha Dinitz, eski Sov-

yetler Birli¤i'nden yeni Yahudi göçleriyle ilgili

haber vererek geldi. Sovyetler Birli¤i turunda

Rusya Baflkan Yard›mc›s› Aleksandr Rutskoi ile

Kremlin ofisinde bulufltu. Rutskoi annesinin Ya-

hudi oldu¤unu aç›klad›." (Jewish Chronicle, 28

fiubat 1992)

"Yeltsin'in D›fl ‹flleri Bakan› Andrei Kozyrev'in

de Yahudi as›ll› oldu¤u söyleniyor." (Mustafa Öz-

can, Zaman 20 Mart 1993)

Ülke içinde Yahudi lobilerinden bu derecede

büyük bir yard›m alan Yeltsin, d›flar›dan da ayn› lo-
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Yeltsin'in yap›s›, Siyon y›ld›z› ve dolar
desenli kravat› ve elindeki içki fliflesi ile
ifade edilmifl. 



bilerin denetiminde çal›flan gizli servislerden destek görüyor:

"Amerikan Merkezi Haberalma Teflkilat› CIA'in Baflkan› Robert Gates, son yapt›¤›

aç›klamada, ülkesinde muhalefet ile bafl› hayli dertte olan Boris Yeltsin'e destek mesaj› gön-

derdi. Emekli gizli servis elemanlar› taraf›ndan kurulan derne¤in y›ll›k toplant›s›na kat›lan

CIA Baflkan› Gates, konuflmas› s›ras›nda, Rusya Dev-

let Baflkan› Boris Yeltsin'in kendisini demokratik re-

formlara adad›¤›na inand›¤›n› ve k›sa dönemde Yelt-

sin'in varl›¤›n›n Rusya'n›n ilerlemesi için 'flart' oldu-

¤unu vurgulad›.

Gates konuflmas›nda 'Bence Baflkan Yeltsin'in kendi-

si ülkesinin ilerlemesine ve demokratik reformlar›n

uygulanmas›na adad›¤› konusunda kuflkuya gerek

yok. Reformlar için Yeltsin flart' dedi. CIA'in patronu

Yeltsin'e bir fley olmas› halinde reform uygulamala-

r›n›n çok ciddi kesintilere u¤rayabilece¤ini de kay-

detti." (Sabah, 17 Kas›m 1992)

Rusya'da Mason Ata¤›

Sovyetler'de y›llar boyunca masonlu¤a karfl› sah-

te bir düflmanl›k politikas› uyguland›. "Totaliter rejim-

ler, diktatörler masonlu¤a karfl›d›r" imaj›n›n verilmesi

için, Sovyetler'deki localar Troçki döneminden itibaren

resmen kapat›lmaya baflland›. "Resmen" demek gerekir, çünkü Sovyetler'de gerçekte masonik

faaliyetler bütün h›z›yla sürdürülmüfltü.

Rusya'n›n kapitalizmle tan›flmas›yla birlikte mason localar› faaliyetlerini çok daha aç›k

bir biçimde yürütmeye bafllad›lar. Ard› ard›na kurulan localar, tüm Rusya çap›nda üye art›r›-

m› için propagandaya bafllad›lar. Frans›z L'Express dergisi "Do¤u'nun Masonlarca Fethi" bafl-

l›kl› say›s›nda Rusya'daki masonik faaliyetleri flöyle anlat›r:

"28 Nisan 1991'de kesin bir gizlilik içinde Kuzey Y›ld›z› Locas› ilk toplant›s›n› gerçeklefltirdi.

Nerede mi? Moskova civar›nda, ahflap bir evde. Daha sonra sessiz bir flekilde Novikov Loca-

s› kuruldu. GLF (Frans›z Büyük Locas›) kendi duvarlar› aras›nda Pouchkine adl› bir slav loca-

s›n› bar›nd›rmaktad›r. 18 A¤ustos 1991'de Pouchkine Locas›n›n Üstad-› azam› ve 6 arkadafl›

Moskova'ya geldiler. Üstad do¤du¤u kent olan Odessa'y› 1922 y›l›nda terk etmiflti. Bagajlar›n-

da tören malzemeleri vard›: k›l›çlar, gönyeler, önlükler… "Daha sonra ilginç bir bilgi veriliyor.

Gorbaçov'u indiren göstermelik darbe masonlar›n geliflinin ertesi günü gerçeklefliyor: "19'un-

da da darbe oldu." (L'Express, 17 Ocak 1992)

Kuzey Y›ld›z› Locas› bütün Rusya'da propaganda yoluyla yeni masonlar ar›yor:

"Kuzey Y›ld›z› Locas›'n›n üstad-› azam› flöyle diyor: 'Büyük bir kendini yenileme çabam›z var.

Reklamlar arac›l›¤›yla…' Geçen sene Rusça yay›n yapan Liberty Radyosu 2 saatini masonlu¤a

ay›rd›. Fransa Büyük Locas›'ndan cevap alarak pek çok mektup geldi. Vilnias'dan, Bakü'den,
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Ünlü Frans›z dergisi L'Express, 'Do-
¤u'nun Masonlarca Fethi' bafll›kl› say›-
s›nda Rusya'da h›zla büyüyen mason

localar›ndan söz etti. 



Kiev'den 'özgürlük, eflitlik, kardefllik' gibi kelimelerle dolu Frans›zca mektup-

lar. Adaylar hakk›nda Frans›z Büyük Locas› (GO) cevap olarak 'onlar› temasa geçi-

rin' der. Sonra dosyalar› 'Kuzey Y›ld›z›'na yeniden yollarlar. Eski imparatorlu¤a do¤ru."

(L'Express, 17 Ocak 1992)

Masonlar›n gücü ise oldukça büyük. Rus gazetelerinin bildirdi¤ine göre bu güç, devlet

adamlar›n› hatta Yeltsin'i kontrol edebilecek durumda:

"Moskova gazeteleri (La Resurrection Russe, Le Jour, La Voix de Touchino), Saint Petersburg gaze-

teleri (Affaire Russe, Les Teres Russe) sesleniyorlar: 'Masonlar›n etki alanlar› Yeltsin'i, Gavril Po-

pov'u (Moskova Belediye Baflkan›), Lakoklev'i

(Gorbaçov'un dan›flman›) de içine al›yor. P2 terö-

ristleri geri döndüler." (L'Express, 17 Ocak 1992)

Rus Kapitalizminin 

Garip Sosyetesi

Rusya'da gittikçe geliflen bir mutlu az›nl›k

s›n›f› var. Bunlar›n kazand›¤› ola¤anüstü serve-

ti ise, bir Rus sosyolo¤u Amerikal› Yahudi ban-

ker ailesi Rockefeller'e benzetiyor:

"Rusya, giderek iki ayr› ülkeye, iki ayr› topluma

bölünüyor. Bir yanda geçifl dönemi ekonomisinden

büyük vurgunlar vuran Mercedes-Benz'li, BMW'li

küçük bir az›nl›k, di¤er yanda sabah akflam patates

yiyen, bir gece kulübünün üyelik aidat› olan 40 bin

rubleyi bir y›lda ancak kazanan ço¤unluk. Bir Sov-

yet sosyolo¤unun dedi¤ine göre, bu, Amerika'n›n

20. yüzy›l›n bafllar›nda durumunu and›r›yor: 'Ser-

maye birikimine giden her yol mübah…'
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Rusya gittikçe çöküfl nokta-
s›na yaklafl›yor. Ülkenin zen-
ginli¤ini sömürmeye baflla-
yan az›nl›¤a karfl›l›k, çok bü-
yük ço¤unluk sefalet çekiyor.
Moskova sokaklar›nda hayat-
ta kalmaya çal›flan bu insan-
lar, son durumun ibret verici
örnekleri...



Bir sosyolog olan Mikhail Gavlin, Rusya'n›n içinde bulundu¤u ekonomik du-

rumu Herald Tribune gazetesine flöyle de¤erlendiriyor: 'Bugün Rusya'da yaflad›¤›-

m›z fley, sermaye birikimine giden her yol mübah görülür. Biraz Amerika'n›n 20. yüzy›-

l›n bafllar›ndaki durumunu and›r›yor. Rockefeller ailesinin de diflinden t›rna¤›ndan art›ra-

rak, ter dökerek para kazand›¤›n› sanm›yorum…" (Panorama, 18 Ekim 1992)

Gerçekten de Rusya'n›n önde gelenlerinin bir k›sm› Rockefeller'lara çok benzemektedir.

Bu çevrenin, ‹srail'in kuruluflunu anmak için düzenledi¤i kutlama söz konusu kiflilerin kimli-

¤i hakk›nda ilginç bilgiler vermektedir:

"‹srail'in Moskova'daki temsilcisi Arye Levin 10 May›s günü Moskova'n›n en lüks otellerinden

birinde ‹srail'in kuruluflunun k›rkbirinci y›ldönümünü kutlama daveti düzenledi. Ard›ndan 600

kadar Yahudinin kat›ld›¤› Moskova'daki yeni Yahudi Kültür Merkezi'nde yapt›¤› konuflmas›n-

da heyecan verici bir gün yaflad›klar›n› ifade etti. Otelin salonunda tertiplenen davete pek çok

yar› resmi ve üst düzey Sovyet makamlar› ile Moskova sosyetesinden birçok tan›nm›fl flahsiye-

tin davete kat›ld›¤› dikkati çekti. Yabanc› elçilerin ve alt düzey Rus diplomatik erkan›n kat›ld›¤›

davetlileri Levin 'Moskova sosyetesinin kremas›' olarak niteledi." (fialom, 24 May›s 1989)

Rusya'daki, Yahudi finansörlerin kontrolü aç›kça ortadad›r. Yeltsin'in ekonomik dan›fl-

manl›¤›n› da yapan bu Yahudi kapitalistler, Rusya'n›n istenen çizgiye gelmesinde önemli rol

oynam›fllard›r:

"Moskova'n›n yeni finans liderleri Yegeny Kissin'in, Rus Döviz Bankas›'n›n Baflkan› olarak

atanmas›, ülkenin ekonomik ve politik yeniden yap›lanmas›nda genç Yahudilerin önde bir rol

oynamaya bafllamas›n›n en son örne¤i, 30 yafl›nda bir maliyeci olan Ksisin, Sovyetler Birli-

¤i'nin ve Sovyet Yabanc› (yurt d›fl›) Döviz Bankas›'n›n çökmesinin ard›ndan, yabanc› döviz pi-

yasas›ndaki bir bofllu¤u bekledikten sonra bankadaki görevini ald›. Kendisi de bir Yahudi olan

Lev Wemberg ülkenin önde gelen ifl adamlar›ndan biri olma pozisyonunu güçlendirerek, Rus

‹malatç›lar Birli¤i'nin Baflkan› olarak seçildi. Hem Wemberg hem de önemli bir ifl adam› olan

Konstantin Bozovay, Baflkan Yeltsin'in ekonomik dan›flmanlar› olarak görev yap›yorlar. Uzun

süreden beri ilk kez bir Yahudi, Moskova'n›n yönetiminde bask›n bir role sahip oldu. Bu kifli

36 yafl›ndaki, Demokratik Parti lideri ve Moskova Valisi bafl asistan› olan ‹lya Zoslovsky'dir.

Zoslovsky, Moskova'n›n ilçelerinden birine, 1986'da Belediye Baflkan› olarak demokratik yol-

la seçilen ilk Yahudidir. Kendisi Yahudi Komünal Kurumlar› ile yak›n iliflkiler içindedir." (Je-

wish Chronicle, 7 fiubat 1992)

Yeltsin'in "Kapitalist" Rusya's›

Yeltsin'in iktidara geçmesi ile birlikte Rusya, "söz verdi¤i gibi" her geçen gün daha da ka-

pitalistleflmeye bafllad›. Ç›¤ gibi büyüyen fuhufl, pornografi, uyuflturucu, fliddet ve cinsel sa-

p›kl›k, içki ve kumar Rusya'y› yeni dünya düzenine entegre hale getirdi. Asl›nda bu, Marx'›n

hedef gösterdi¤i 'komünal topluma' ulaflmak için çok daha kestirme bir yöntemdi. Lenin'in iz-

ledi¤i yöntemin daha farkl›s›yd›, ama ulafl›lan hedef ayn›yd›.

Bu gerçek masonlarca da gayet iyi hesaplanmaktad›r. Ünlü gazeteci Çetin Altan kendisiy-

le yap›lan bir röportajda Marxizm'in en önemli yönünün materyalist düflünce yap›s› oldu¤unu
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ve bu düflüncenin asla ölmeyece¤ini, ancak flekil de¤ifltirece¤ini flöyle ifade

etmifltir:

"Marxizm, politikay› çok aflan bir dünya görüflüdür, düflünce sistemidir. Politika bir gün

demode olacakt›r, s›n›flarla birlikte, yönetici-yönetilen iliflkilerinin de son bulmas›yla birlik-

te ortadan kalkacakt›r. Ama Marxizm bitmeyecektir. Belki gözden geçirilecek, afl›lacak, yenile-

necek ama geçerlili¤ini koruyacakt›r." (2000'e Do¤ru, 18-24 Ekim 1987)

Yeltsin ile Rusya'ya yerleflen kapitalizm, bugün Rusya'y› büyük bir çöküntünün içine çek-

mifl durumdad›r. Kapitalizmin ahlaks›zl›¤› teflvik eden pek çok özelli¤i, Rusya'da art›k çok

yayg›n olarak gözlemlenmektedir. Masonlu¤un yan› s›ra fuhufl, uyuflturucu, cinsi sap›kl›k,

anarfli, mafya gibi "kapitalist imkanlar" Rus halk› aras›nda yayg›nlaflm›flt›r:

"Birkaç Pfenning için sat›lan k›zlar, yerlerde yatan sarhofllar, yemek arayan çocuklar… daha

dün sosyalist rejimin hayata hükmetti¤i yerde bugün bir kaos hakim. Ve 12 milyonluk flehir-

de insanlar›n günlük yaflamlar› gittikçe daha periflan oluyor.

Moskova'da ölülerin say›s› gittikçe art›yor. Fakirleflen kirac›lar, aileleri taraf›ndan katledilen

çocuklar, uyuflturucudan ölenler, mafya taraf›ndan katledilen masumlar. Her y›l zor kullan-

maktan meydana gelen ölümlerin say›s› %20 art›yor. Uyuflturucu her yere yay›lm›fl. Marihu-

ana ve Opium (Kolchosmalit)… bulunuyor. Yaln›zca bu iki ay içinde uyuflturucu ifli %300 art-

Rus halk›n›n içine
düfltü¤ü dehflet ve-
rici durum, manevi
de¤erlerini yitirmifl
bir toplumun ne bü-
yük çöküntü ya-
flad›¤›n›n göster-
gesidir. 
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m›fl durumda. Mezar iflleri çok pahal› oldu¤u için ölüleri akrabalar› bile gelip alm›yor. Mos-

kova bir insan yiyicisi, zay›f olan yok oluyor. Her Moskoval›'ya y›lda 129,8 kg. zararl› madde

düflüyor. fiehir civar›nda 11 Atom reaktörü var ve 700 radyoaktif bölge var. Her üç Moskova-

l› çocuktan ikisi hasta olarak dünyaya geliyor.

‹lkokul ça¤›ndaki çocuklar çal›fl›p para kazan›yorlar. Günde 100 Ruble kazan›p bir k›sm›n›

mafyaya veriyorlar, kalanla ailelerini besliyorlar. fiehirde hiçbir s›n›r yok, ahlak yok. Gazete-

lerde ilanlar flöyle: Her yafltaki kad›nla seks yapabilirsiniz." (Stern, 1 Temmuz 1992)

Komünist rejimin ard›nda b›rakt›¤› bu korkunç manzara, insanlara bir kez daha din ahla-

k›ndan uzak toplumlar›n içine düflecekleri durumu göstermesi aç›s›ndan ibret vericidir. 
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Uyuflturucu, fuhufl, cinayet Rusya'da özellikle son yirmi y›l
içinde çok yayg›nlaflt›. 



"Kapitalizm"in Rusya'ya Yeni Bir Hediyesi 

Daha Var: Mafya

"Mafyan›n hakimiyetinin giderek artt›¤› ve suç örgütlerinin yayg›nlaflt›¤› Rusya'da hükü-

mete el atan ve çileli Rus halk›n›n günlük yaflam›n› cehenneme çeviren gangsterler, büyük

kentlerde dehflet saç›yor. St.Petersburg gibi büyük kentlerin sokaklar›nda 'mafya' konuflulu-

yor. Sorun içten içe büyüyor ve bütün ülkeye yay›l›yor. ‹ç ‹flleri Bakanl›¤› yetkilileri, ülkedeki

gangster çetelerinin say›s›n›n neredeyse 3 bine ulaflt›¤›n› belirtiyorlar. Halk›n korku içinde ya-

flamas›na neden olan bu silahl› kifliler, milyonlarca dolar gasp ediyor, uyuflturucu ve silah ti-

careti yap›yorlar. Aralar›nda yasal olmayan yollardan milyarlarca dolarl›k hammadde ihraç

edenler de var." (Milliyet Gazetesi, 30 Eylül 1992)

Günümüzde Rusya'da çok dikkat çeken olaylardan birisi de pek çok eski komünistin, ka-

pitalizmin en ateflli savunucular› haline gelmifl olmas›d›r. Art›k üstlendikleri görevleri ise "bir

dogman›n yerine bir baflkas›n› getirmektir":

"Bir zamanlar, Parti'nin bafll›ca propaganda organlar›ndan 'Komünist'in Yay›n Yönetmeni olan

Igor Gaydar, ultra liberalizmin en ateflli savunucular›ndan biri haline geliyor. Bir dogman›n

yerini bir baflka dogma al›yor, toplumsal gerçeklik, duruma göre, ya propagandan›n ya da res-

mi istatistiklerin k›skac›nda yok oluyor." (EP. 24-31 Ocak 1993)

Ahmet Altan ise, Rusya'daki kapitalistleflme sürecini flöyle yorumlamaktad›r:

"Marx ölmedi. Onun öngördükleri gerçeklefliyor bugün… Ama onun tahmin etti¤i yoldan

baflka bir yolla gerçeklefliyor. Tek tek devrimlerin yap›laca¤› ça¤ kapan›yor…" (Hürriyet Gaze-

tesi, 6 Kas›m 1989)

'Stepne Rejim', ‹slam'a Karfl› El Alt›nda

Tüm bu yaflananlar, elbette Leninist-Stalinist yöntemlerin rafa kald›r›ld›¤› anlam›na gel-

memektedir. Kapitalizmin alternatifi, sistem-içi muhalefeti olarak ortaya at›lan bu ideoloji, bel-

li bir amaç do¤rultusunda gündemde tutulmaya devam edilmektedir.

Yeltsin'in "reform"lar› halk›n önemli bir bölümünden tepki görmesine ra¤men ›srarla uy-

gulanmaktad›r. Yeltsin'in Rusya'y› "ahlaks›zlaflt›rd›¤›n›" düflünen, Rus halk›n›n bu bölümü de

yine -belli çevreler taraf›ndan- hemen sistem-içi muhalefetin içine al›nmaktad›r. Bir k›s›m lobi-

lerin, CIA'in finanse edip destekledi¤i Yeltsin'in karfl›s›nda yine, benzer odaklardan güç alan

komünist muhalefet yer almaktad›r. Böylece kontrol d›fl› bir tepkinin geliflmesi de önlenmifl ol-

maktad›r.

Komünizm en büyük görevini ‹slam'a karfl› uygulamaktad›r. Sosyal adalet, eflitlik gibi

yaln›zca din ahlak› ile elde edilebilecek insanc›l de¤erlerin sözde savunuculu¤unu yapan bu

rejim, ‹slam ahlak›n›n güçlenmesi tehlikesine karfl› gündemde tutulmaya devam edilmektedir.

Tacikistan bunun bir örne¤idir. Kapitalist yap›y› kabul etmeyen buradaki toplum için, ‹slam

yerine sahte anti-kapitalist rejim uygun görülmüfl ve zorla da olsa kabul ettirilmifltir. "Üçüncü

dünya", komünizmin en çok gündemde tutuldu¤u bölgelerden bir di¤eridir. Burada do¤al ola-

rak "emperyalizm"e tepki duyan toplamlara çözüm olarak yine bu sistem-içi muhalefet rejimi

sunulmaktad›r. Böylece bu ülkelerin halklar›n›n da emperyalizmin d›fl›na ç›kmalar› engellen-
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mektedir. Bu ülkelerin önemli bir bölümünde yerleflebilecek potansiyeli

olan ‹slam ahlak› da, bu flekilde durdurulmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu, sistem d›fl›

bir muhalefettir çünkü.

Arap dünyas›nda da uzun bir süre ‹slam'a alternatif olarak sosyalizm-komünizm kö-

rüklenmifltir. Nas›r ve benzerleri, ‹srail yay›lmac›l›¤›na karfl› Araplara, sosyalist-›rkç› bir ide-

oloji önermifllerdir. Bununla ne sonuç elde ettikleri ise ortadad›r…

Ve komünizm, bir "stepne rejim" olarak dünyan›n hemen her yerinde el alt›nda bulundu-

rulmaktad›r. Komünizme safça inanm›fl olan milyonlar ise fark›nda olmadan, onlar›n deyimiy-

le "burjuvazi"nin kendilerine haz›rlad›¤› sistemin içinde kalmaktad›rlar. Kilit noktadaki baz› li-

derlerden d›fl›nda ço¤u emperyalizmle, masonlukla, sömürüyle savaflt›¤›n› zannetmekte ve ki-

mi zaman bunun için masum insanlar› dahi öldürebilmektedirler. 

Siyonizmin de kullanmak için elde tuttu¤u de¤iflik kanallar vard›r. 

"New York komünist gazetesi, The Daily Worker'a CIA y›llar boyunca para yard›m›nda bulun-

mufltur. Worker'da çal›flanlar›n ise bu yard›mdan haberi yoktur." (CIA, The Cult of Intelligence,

Victor Marchetti, John D. Marx. sf.167)

CIA'in 68 y›l›yla özdeflleflmifl sosyalist hareket içindeki rolü de ilginçtir. Hareketin lideri

Herbert Marcuse, CIA ajan› olarak bilinmektedir:

"… Marcuse, Frankfurt Okulu'nu Amerika'ya tafl›m›fl ve bafllang›çta Amerikan Askeri ‹stihba-

rat› ad›na, daha sonra da CIA ad›na bilimsel çal›flmalar›n› sürdürmüfl ve 'Tek Boyutlu Adam',

'Marxizm ve ‹htilal' vb yap›tlarda bireysel terörizmi kutsam›flt›r. Marcuse'un önerileri dünya

gençli¤ini etkiledi ve onlar›n eyleme itilmesinde etken oldu. Nitekim 1969'da Paris'te ayakla-

nan gençlik 3 M'den oluflan pankartlar tafl›yordu:

Marx, Mao, Marcuse… Yani sol iki kuramc› ve uygula-

mac›n›n yan›nda bir de CIA ajan›, sol kuramc› olarak

benimsenmiflti." (Özel Savafl Terör ve Kontrgerilla, Talat

Turhan, sf.132)

Marx'dan ve Rus Devrimi'nden bu yana komü-

nizmin finansörleri olan baz› sermayedarlar, bu ya-

pay rejimi ayakta tutmaya devam etmektedirler. Ko-

münistlerin belki de en büyük düflman› ve burjuva-

zinin simgesi olarak gördükleri ABD'li sermayedar

Rockefeller, gerçekte bu kontrollü muhalefet rejimi-

ni destekleyenlerden biridir:

"Birçok Amerikal›, Rockefeller kurulufllar›n›n dünya-

n›n birçok yerinde kendini çekinmeden komünist or-

ganizasyonlar› finanse etmeye adamas›na anlam vere-

mez." (The World Order, A Study in Hegemony of Parasi-

tism, Eustace Mullins, sf. 51)
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Moskova'da Yeltsin aleyhtar› gösteri yapan halk.



O
rta Asya'daki Türk Devletleri, Rus egemenli¤i alt›nda uzun süredir yaflamaktayd›lar.

Çarl›¤›n hemen ard›ndan gelen Sovyet Rusya, bu Müslüman toplulu¤una yönelik

büyük bir bask› uygulam›flt›. Rus kurmaylar› Lenin döneminden beri cami kapata-

rak, din adamlar›n› öldürterek, 18 yafl›ndan küçüklerin namaz k›lmas›n› yasaklayarak, bu böl-

genin ‹slami ruhunu öldürmeye çal›flm›fllard›. Bask›n›n getirdi¤i sessizlik ise uzun süre tepe-

dekileri tatmin etmeye yetti.

Glasnost, Perestroyka, ard›ndan Sovyetler'in da¤›t›lmas› ve kapitalistleflen Rusya flüphe-

siz bu devletlerin yap›s›n› da de¤ifltirdi.

Gorbaçov Bölgedeki Dini Uyan›fltan Rahats›z Olmufltu

80'li y›llarda Türk Devletlerinde bafllayan dini uyan›fl karfl›s›nda Gorbaçov yönetimi, di-

ni duygular›n güçlenmesinden büyük kayg› duyuyordu:

"Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'un uzun zamand›r var ol-

du¤u kaydedilen ‹slam karfl›t› politikas›na son örnek, 24 Kas›m'da ço¤unlukla Müslümanla-

r›n yaflad›¤› Özbekistan Cumhuriyeti'nin baflkenti Taflkent'te yapt›¤› konuflma. Taflkent gaze-

tesi Pravda Vostoka'n›n verdi¤i habere göre, Gorbaçov konuflmas›nda, komünistleri dini ö¤re-

tilere karfl› daha kararl› ve güçlü bir tav›r almaya ça¤›rd› ve Müslüman bölgelerde siyasal

kat›l›m›n, ateist propagandan›n art›r›lmas›n› istedi." (Günefl, 22 Aral›k 1986)

"Time dergisi, geçen y›l Kas›m ay›nda, Sovyet Lideri Mihail Gorbaçov'un Özbekistan'›n bafl-

kenti Taflkent'te yapt›¤› aç›klamada, ilk kez 'dinsel gösterilere karfl› ateist propagandaya h›z

verme gere¤inden' söz etti¤ine dikkati çekerek, Orta Asya Cumhuriyetlerinde ‹slam'›n gücü-

nü korumas›n›n Sovyet yöneticilerini giderek kayg›land›rd›¤›n› belirtiyor. Time dergisi Mosko-

va'n›n kilise, sinagog ve camilere s›n›rlamalar getirdi¤ini ve 'inananlara' karfl› bir bask› politi-

kas› uygulad›¤›n› öne sürüyor. Yine Time'a göre, Sovyetler'de 18 yafl›ndan küçük gençlerin di-
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Özbekistan Meclisi, Y›l 1983

Türk Cumhuriyetleri, y›llarca Sovyet Rusya'n›n bask› rejimi alt›nda yaflad›lar. Komünist ideoloji, bu bölge-
deki Müslüman Türk toplumuna zorla kabul ettirilmeye çal›fl›ld›. Çocuklar Marx'›n ve Lenin'in heykellerinin
gölgesinde büyüdüler. Bugün, Orta Asya de¤ifliyor. Art›k yukar›daki görüntüler geride kald›. Tüm Türk Dev-
letlerinin ayd›nl›k gelece¤i için, bu dönem iyi de¤erlendirilmeli, gelece¤e yönelik bilinçli ad›mlar at›lmal›d›r.



ni e¤itim görmesi yasak. Dergi, H›ristiyanlar için durumun daha istikrarl› oldu¤unu belirtiyor.

Time, ‹slam'›n Moskova için özel bir sorun ve özel bir kayg› kayna¤›na dönüfltü¤ünü bildiri-

yor. Time, Sovyetler Birli¤i'nde halen 300-500 yasal olarak kay›tl› cami bulundu¤unu bildiriyor

ve Ekim Devrimi'nden önce ülkede 24 bin cami oldu¤una iflaret ediyor.

Bu olguya ek olarak, Orta Asya Cumhuriyetlerinde ‹slam'›n etkisinin giderek yay›lmas› da

Sovyet liderini düflündüren baflka bir konu. Örne¤in, Pravda gazetesinde ç›kan bir yaz›da, Öz-

bekistan Cumhuriyeti'nde, ‹slam ö¤retilerine karfl›, ateist propagandaya yeterince a¤›rl›k ve-

rilmedi¤inden yak›n›ld›.

Tacikistan'da ise yüksek düzeydeki bir yetkili, izinsiz vaaz veren hocalar›n say›s›n›n artmas›n-

dan yak›n›yor. Herald Tribune'e göre, Orta Asya Cumhuriyetlerinde ‹slam etkisini giderek art›-

r›rken, ‹slam faaliyetleri de yo¤unlafl›yor. Sovyet yetkilileri, son zamanlarda ‹slami ak›mlar›n

da, Orta Asya Cumhuriyetlerini etkileme olas›l›¤›ndan kayg›lan›yorlar." (Cumhuriyet, 7 Ocak

1987)
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Gorbaçov'u korkutan ve "ateist propaganday› h›zland›r›n" emrini vermesine yol açan Orta Asya'daki dini
uyan›fl dikkat çekiciydi. Üstte görülen Semerkant'taki Rejistan Cami, Orta Asya Türklerinin doldurmaya
bafllad›¤› binlerce camiden biriydi.



Taktik: Orta Asya'ya "Kapitalizm" ‹hrac›

Tüm Rusya'ya uygulanan reçete Orta Asya'da da uyguland›. Sovyetlerin da-

¤›lmas› ile "kapitalizm", Rusya genelinde oldu¤u gibi bu Cumhuriyetlerde de olum-

suz etkilerini göstermeye bafllad›. Komünist rejim boyunca dindarlara uygulanan yo¤un

bask› ve zulme ra¤men, halk›n büyük ço¤unlu¤u manevi de¤erlerine ba¤l› kalm›flt›. Komünist

rejimin y›k›lmas›n›n ard›ndan da, Rusya'n›n dört bir yan›nda ve özellikle Türki devletlerde ‹s-

lam'a yönelifl süreci bafllad›. Komünizm döneminde depo haline getirilip kapat›lan camiler bi-

rer birer aç›lmaya, dini e¤itim veren kurumlar yeniden faaliyet göstermeye bafllad›lar. Kuflku-

suz bu, düzenin planlay›c›lar› için son derece riskli bir durumdu.

Gorbaçov'un, bir dini uyan›fltan korktu¤u Müslüman Orta Asya için, 80'lerden sonra il-

ginç bir plan yürürlü¤e konuldu. Mason localar›n›n denetimindeki uluslararas› flirketler bu

topraklar› "kapitalistlefltirmeye" bafllad›.

"The Bank of New York, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'da flubeler açt›." (Sabah, 29

Haziran 1992)

Bunun yan› s›ra, bu devletlere -modernlik ad›na- nelerin götürüldü¤ü de çok düflündü-

rücüdür. Örne¤in Azerbaycan'a yap›lacak yat›r›mlardan baz›lar› flöyledir:

"En son teknoloji kullan›larak Bakü’de ortak bir yat›r›mla bir sigara ve tütün fabrikas› kurul-

mas›. 10 milyar sigara ka-

pasiteli mevcut fabrikan›n

da gelifltirilmesiyle hem iç

sat›fl, hem ihracat imkan›-

n›n sa¤lanmas›. Ortak yat›-

r›mla flarap ve konyak flifle-

leyen bir içki fabrikas›. Bu

flekilde ülkenin mevcut fla-

rap ürünlerinin kalitesinin

art›r›lmas›." (Ekonomist, 5

Nisan 1992)

Bu flekilde, Orta Asya'n›n

"acil ihtiyaçlar›n›" (!) baz› çev-

reler büyük bir istekle karfl›la-

maktad›r. Dejenerasyona ne-

den olacak en önemli ad›mlar-

dan birisi de, gayri ahlaki baz›

yay›nlar›n Orta Asya halk›na

ulaflt›r›lmas› olmufltur. Baflta

tepki gören bu tür yay›nlar›n

bir flekilde Azeri toplumuna da

kabul ettirilece¤ini tahmin et-

mek zor de¤ildir.
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Komünizmin y›k›lmas›n›n ard›ndan bafllayan süreci, kimi çevreler
dejenerasyonu yayg›nlaflt›rmak için kullanmak istiyorlar. 



318

KABALA

VE

MASONLUK

Müslüman Türk Birli¤i'ne ‹srail Çengeli

Gerçekleflmesi umut edilen Müslüman Türk Birli¤i hedefi, flüphesiz mason localar›n› ve

‹srail'i fazlas›yla rahats›z etmektedir. Orta Asya'daki dini uyan›fltan, daha Gorbaçov dönemin-

de son derece huzursuz olan Siyonistlerin Türk Devletlerinin Müslüman halklar›n›n yeni bir

yap› alt›nda bir birli¤e gitmesini engellemek için çeflitli yollar denedikleri bir gerçektir. ‹srail'in

oluflabilecek bir Müslüman Türk Birli¤inden duydu¤u endifle, dönemin Genelkurmay Baflka-

n› Ehud Barak'›n a¤z›ndan bile ifade edilmiflti:

"‹SRA‹L ÇENGEL‹... ‹srail, Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin ba¤›ms›zl›¤›-

n›n, Müslüman ülkelerin gücünü 'kontrolsüz' flekilde yükseltece¤inden endifle ediyor." (Gü-

nayd›n, 11 Kas›m 1991)

"‹srail, Türk kökenli Cumhuriyetlerden kayg›l›. SSCB'nin Asya'daki Cumhuriyetlerinde de ba-

¤›ms›zl›k yolunda ad›mlar at›lmas›, ‹srail'i kayg›land›rd›. ‹srail Genelkurmay Baflkan› Ehud

Barak, SSCB'nin parçalanarak ba¤›ms›z Müslüman devletlerin ortaya ç›kmas›n›n, ‹srail'in ç›-

karlar› aç›s›ndan iyi olmayaca¤›na inand›¤›n› bildirdi." (Milliyet, 30 A¤ustos 1991)

Oluflacak bir Müslüman Türk Birli¤i'nin ‹srail'in güdümü d›fl›nda olaca¤› gerçe¤i, Siyo-

nistlerin bu konuda bu kadar hassas davranmalar›n›n nedenini oluflturmaktad›r. ‹srail'in Orta

Asya'daki yo¤un faaliyetleri de iflte bu tehlikeli geliflmeyi engelleyip, yeni Müslüman Türk

Devletlerini kontrol alt›na alma amac›n› gütmektedir. Orta Asya'ya yap›lan kapitalizm ihrac›y-

Günayd›n, 30 Temmuz 1992

Panorama, 23 A¤ustos 1992
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la, bu birli¤i oluflturabilecek olan "Birlik ruhu" engellenmeye çal›fl›lmakta-

d›r. Bu flekilde, haz›rlanmak istenen Siyonist güdümünün sosyolojik taban›

oluflturulmaktad›r.

Bu birli¤i engellemenin di¤er bir yöntemi de flüphesiz siyasi alanda kullan›lmakta-

d›r. ‹srail, Türk birli¤ini engellemek için söz konusu devletlere de birer birer "çengel atma"

operasyonu yürütmektedir.

‹srail'den Tehlikeli Yaklafl›m: 

"Tar›msal (!) ‹flbirli¤i"

‹srail heyetleri, Türk Devletlerine yaklafl›rken ge-

nellikle tar›msal ifl birli¤i konusunu gündeme getirmek-

tedirler. ‹srail, bu konuda ulaflt›¤› "ileri teknolojiyi" Türk

devletlerine de sunmak istedi¤ini öne sürmektedir. Bu

konuda Türk Cumhuriyetlerine götürülen say›s›z proje

vard›r. Ne var ki bu projeler ço¤unlukla bu devletlerin

halklar›na fayda sa¤lamay› de¤il, yaln›zca ‹srail'in bölge

üzerinde hakimiyet sa¤lamas›n› hedeflemektedir. Bu,

Bat›l› kaynaklar taraf›ndan da vurgulanmaktad›r:

"Washington Post gazetesinde yer alan haber yorumda, ‹sra-

il'in ABD için 'Akdeniz'deki en büyük uçak gemisi' olmaya

haz›rland›¤› ve iki ülkenin Orta Asya için ifl birli¤i yapt›k-

lar› görüflüne yer verildi. Haber yorumda, Orta Asya Cum-

huriyetlerinin ‹slam’dan uzak kalmas›nda ‹srail'in ç›kar›

oldu¤u vurgulan›rken, daha önce Afrika ve baflka ülkelere

tar›m ve sulama bilgisi sa¤layan ‹srail'in, ABD deste¤i ile, bunu Orta Asya'ya tafl›mak istedi-

¤i belirtildi. Post'a göre, ‹srail'in Orta Asya'ya aktaraca¤› 'birkaç milyon dolarl›k' tar›m proje-

lerinin masraf›, ABD taraf›ndan karfl›lanacak." (Günayd›n, 30 Temmuz, 1992)

Görüldü¤ü gibi, ‹srail tar›m ve sulama projeleriyle yaklaflt›¤› Orta Asya'da, Afrika'daki

uygulamalar›n› tekrarlama niyetinde görünmektedir. Afrika'daki "tar›msal yard›mlar›n" bu k›-

taya gerçekte, Mossad ajanlar›n› getirdi¤ini düflününce durum biraz daha ayd›nlanmaktad›r:

"Di¤er bütün Afrika ülkelerinde oldu¤u gibi ‹srail Güney Afrika'ya da askeri dan›flmanlar, ta-

r›m uzmanlar› ya da diplomat görüntüsü alt›nda Mossad ajanlar›n› yerlefltirdi. ‹srail'i ve onun

›rkç›l›¤›n› örnek alan Güney Afrika hükümeti de buna ses ç›kartmad›, hatta sevinçle karfl›lad›.

Güney Afrika polisiyle ifl birli¤i yapan ‹srail ajanlar› buradaki güvenlik kuvvetlerine Mos-

sad'›n uygulad›¤› taktikleri ö¤rettiler." (Hile Yolu Mossad, Victor Ostrovsky, sf. 364)

"Mossad'›n teknisyen ve dan›flman görüntüsü alt›nda Afrika'ya soktu¤u ajanlar sayesinde ‹s-

rail, Kenya, Zaire, Liberya, Gana ve Güney Afrika ülkeleriyle istihbarat ifl birli¤i kurdu. Bu ül-

kelerdeki casuslar ve güvenlik servisleri ‹srail taraf›ndan e¤itildi. Gönderilen ‹srail askerleri

buralarda yap›lan devlet terörünü organize ettiler. ‹flkence ve sorgu taktiklerini ö¤rettiler.

Mossad’›n bütün Afrika faaliyetleri Incoda ad›nda bir paravan flirkete ba¤l›yd›. Incoda ayn›

Dönemin israil Genelkurmay Baflkan›
Ehud Barak, Orta Asya'da ba¤›ms›z
Müslüman Cumhuriyetlerin varl›¤›ndan
rahats›z oldu¤unu aç›kça ifade 
ediyordu.



zamanda Afrika ülkelerine silah sat›fl›n› ve darbeleri organi-

ze ediyordu." (Dangerous Liaison, Andrew and Leslie Cock-

burn, sf. 108)

"Afrika'da ‹srail taraf›ndan kurulan Red Sea Incoda firmas›n›n yöneticili¤ini Asher Ben Natan

isimli ‹srail casusu yap›yordu." (Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf. 63)

Nitekim Mossad, çoktan Orta Asya'da genifl bir faaliyete girmifl durumda:

"Ayr›ca Türk Cumhuriyetlerinden gelen üst düzey yöneticiler de, Türk Devleti'ne '‹srail'in çeflitli

Rus yetkililer arac›l›¤›yla ba¤lant›ya geçmeye çal›flt›klar›' bilgisini iletti. Türk Cumhuriyetleri ile

iliflki kurmak isteyen üçüncü ülkeler çok yak›ndan izlenmeye baflland›. Mossad'›n kapt›¤› KGB

ajanlar›n› Türkiye üzerinden Türk Cumhuriyetlerine yollad›¤› saptand›. ‹srail'in Ortado¤u'daki

faaliyetleri ise son aylarda zirveye ç›kt›. Bu, Mossad'›n da istihbarat teflkilat› olarak zirveye yer-

leflmesine neden oluyor." (2000'e Do¤ru, 10 Ocak 1993)

Orta Asya'da Mossad Ajan› ‹fl Adam›:

Shoul Eisenberg

‹srail'in, Kazakistan ve di¤er Cumhuriyetlerle olan ifl iliflkilerini düzenleyen kiflilerin ba-

fl›nda Shoul Eisenberg adl› ifl adam› gelmektedir. Eisenberg s›radan bir ifl adam› de¤ildir, ga-

rip bir özelli¤i vard›r: Mossad ajan› olmas›. 

320

Dönemin ‹srail Tar›m Bakan›
Rafael Eitan. Bu ifli üstlenme-

den önce ise Mossad'›n askeri
kanad› LAKAM'›n bafl›ndayd›...

‹srail'in di¤er ülkelerle yak›n iliflki kurabilmek için en s›k baflvurdu¤u
yöntemlerden birisi de, tar›msal ifl birlikleridir. Afrika ve Asya'da pek
çok ülke için kullan›lan bu taktik, Orta Asya Cumhuriyetleri için de kul-
lan›ld›. 



"Bir y›ld›r 12'ye yak›n ‹srail flirketi Orta Asya Cumhuriyetlerinde çal›flmalarda

bulunmak için giriflimlerde bulunuyorlar.

Bu giriflimin baflkan›, aktif ve s›r dolu bir insan olan Shoul Eisenberg. Uluslararas› bir ifl

adam› olan Shoul, ‹srail'e Japonya, Güney Kore ve Çin kap›la-

r›n› da açm›flt›. Giriflken ifl adam› Eisenberg, ‹srail iliflkilerinde

en etkili insand›." (Le Point, 2 Ekim 1992)

"Zengin ‹srailli sanayici Shoul Eisenberg'e ait olan Asya bina-

s›, karargah›n (Mossad merkezi) sa¤ taraf›ndayd›. Eisenberg,

Uzakdo¤u ile olan iliflkilerinden dolay› Çin-Mossad ba¤lant›-

s›n› sa¤l›yordu. Eisenberg ve adamlar›, çeflitli ülkelerle silah ti-

careti yap›yordu." (Hile Yolu Mossad, Victor Ostrovsky, sf. 126) 

"ABD'li deneyimli gazeteci 2000'e Do¤ru'ya bildiriyor: 'Size,

Mossad'›n Türkiye ve Orta Asya görevlisinin ad›n› veriyorum:

Shoul Eisenberg. Bölgedeki uyuflturucu ticaretini de denetler'."

(2000'e Do¤ru, 7 fiubat 1993)

Tacikistan'daki geliflmeler, Eisenberg'in hesaplar›n› ilk baflta bozmufl olabilir, ama Eisen-

berg bir gün mutlaka "geri dönece¤i" düflüncesindedir:

"‹srail hükümeti bizden yard›m isterse ederiz" diyen Eisenberg, Ekim ay›nda patlak veren iç

savafl nedeniyle Tacikistan'dan ayr›lmak zorunda kalm›flt›. 'Birkaç milyon dolar kaybettik. Bir

gün geri dönece¤imizden eminim' diyor." (2000'e Do¤ru, 7 fiubat 1993)

Azerbaycan'da Garip Geliflmeler

Kazakistan, Orta Asya Türk devletleri içinde en güçlüsü oldu¤u için, ‹srail'in üzerinde en

çok yo¤unlaflt›¤› devlettir. Fakat bunun yan›nda di¤er Cumhuriyetler de ‹srail'in ata¤›ndan

paylar›n› alm›fl durumdad›rlar. Bunlar›n bafl›nda Azerbaycan gelmektedir. ‹srail, yine klasik

"yard›m ve ifl birli¤i" yöntemiyle Azerbaycan'da da faaliyet göstermektedir. ‹srail yetkililerinin

hükümeti etki alt›na almaya yönelik çal›flmalar› ise oldukça düflündürücüdür: 

"Fransa'n›n önde gelen gazetelerinden Le Figaro, ‹srail'in Azerbaycan'la diplomatik iliflki ku-

rup, askeri ifl birli¤ine girece¤ini ileri sürdü.

Haberde Fransa ve ABD'nin Azerbaycan nezdindeki büyükelçilerinin bile 'otel' de görev yap-

t›klar›na dikkat çekildi. '‹srail'in Azerbaycan'la diplomatik iliflkisi olmamas›na ra¤men Ku-

düs'ün temsilcisi Lev Bardani deniz kenar›ndaki bir eve yerleflti. ‹srail, Müslüman Azerbay-

can'›n H›ristiyan Ermenistan'la çat›flma halinde oldu¤u bir dönemde ülkenin göbe¤inde yer-

leflmifl bulunuyor. 

Lev Bardani'nin ‹srail'in Azerbaycan'daki gözü kula¤› oldu¤u vurgulanan haberde flöyle de-

nildi: 'Bardani, ‹ran'›n s›n›r komflusu Müslüman Azerbaycan'la diplomatik ve askeri iliflkileri

kurma çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bardani, Bakü'de Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan haftada bir-

kaç kez kabul ediliyor. Burada Avrupa, Ermeni yanl›s› olmakla suçlan›yor. Bakü yönetimi,

ABD ve Fransa'n›n Ermenistan'a arka ç›kt›klar›n› göz önüne alarak ‹srail'in Bat› üzerindeki
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‹srail'in Türk Devletleriyle
iliflkilerini düzenleyen ifl a-
dam› Shoul Eisenberg. 



nüfuzunu kullanmas› için kucak aç›yor.' Ayr›ca '‹srail ile Azerbaycan aras›nda-

ki diplomatik iliflki en geç birkaç ay içinde kurulacak' görüflünü savundu. 

Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin Azerbaycan'a yapt›¤› askeri yard›m›n s›n›rl› oldu¤unu öne

sürerek, 'fiimdi ‹srail, Azerbaycan'›n bu isteklerine cevap verecek. Azerbaycan'›n gerçek bir

ordu kurabilmesi için ‹srail yard›m› çok uygun ' dedi." (Hürriyet, 18 Kas›m 1992)

‹srail'in bu iflle görevlendirdi¤i Lev Bardani, ülkedeki Yahudi liderleriyle de yak›n temas-

larda bulunmufltur:

"‹srail'in Azerbaycan'daki temsilcisi Lev Bardani flimdiye kadar bölgede yaflayan Yahudilerle

temasa geçerek üst düzey resmi yetkililerle iliflki kurmufl durumda." (fialom, 25 Kas›m 1992)

Azerbaycan-‹srail askeri ifl birli¤inin kilit isimleri ise Mossad ajanlar›:

"‹srail'in Azerbaycan'a verdi¤i silahlar aras›nda Stinger füzeleri de bulunuyor. IPS (Inter Press

Service), eski ‹srail istihbarat subay› David Kimche ve emekli ABD generali Richard Secord'un

yak›nlarda Bakü'yü ziyaret ettiklerini bildiriyor. Mossad subay› Kimche, Irangate skandal›na

kar›flm›fl, Secord ise Irangate olay›ndan dolay› yarg›lanm›flt›. ‹srail'in Ankara'daki Büyükelçi-

si Uri Gordon, 'nazik bir konu' olarak de¤erlendirdi¤i olay hakk›nda yorum yapmay› redde-

diyor. Azerbaycan Büyükelçisi Nevruzo¤lu ise konuyu inceleyece¤ini söylüyor." (2000'e Do¤-

ru, 22 Kas›m 1992)

Azerbaycan Cumhurbaflkan›'n›n, san›r›z belli lobilerin bask›lar› sonucunda, yapt›¤› aç›k-

lamalar da konuya ›fl›k tutmaktad›r:

"Azerbaycan Cumhurbaflkan› Elçibey '‹srail'le askeri alanda ifl birli¤i yapmak istiyoruz. ‹srail-

liler çok geliflmifl bir teknolojiye sahipler ve mükemmel silahlar üretiyorlar. Fakat böyle bir

iliflkinin olumsuz bir flekilde de¤erlendirilmesini istemiyoruz. Her durumda ‹srail ile diplo-

matik iliflkiler bir-iki ay içinde kurulacak' fleklinde konufluyor." (fialom, 25 Kas›m 1992)

Ve Di¤erleri...

‹srail, "çengel atma" operasyonunu di¤er Orta Asya ülkelerine de uygulamaya çal›flmak-

tad›r. Özbekistan bunun örne¤idir. ‹srail, Orta Asya'n›n önemli devletlerinden bir di¤eriyle,

Özbekistan ile de iliflkilerini gelifltirmektedir. ‹flin ilginç yönü de bu yak›nlaflmay› onaylayan
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yönetimin dini kurulufllar› yasaklamas›d›r:

"fiubat ay›nda Buhara kentinde alt› gün kalan ‹srail Büyükelçisi Aryeh Levin, ege-

menli¤ini henüz elde etmifl, halk›n›n %90'› Müslüman olan 20 milyon nüfuslu bu Orta

Asya Cumhuriyeti ile diplomatik iliflkileri resmilefltirmek üzere giriflimlerde bulundu. Önü-

müzdeki aylarda Taflkent'te aç›lacak olan ‹srail Konsoloslu¤u'ndan sonra, elçilik de onu izle-

yecek. Büyükelçinin kimli¤i konusunda ise henüz bir aç›klama yap›lmad›. Levin gerek Yahu-

di, gerekse Özbek resmi yetkililerine, Özbek Yahudilerinin Kudüs'le Taflkent aras›nda bir 'köp-

rü' oluflturaca¤›n› ümit etti¤ini ifade etti. Ayr›ca kökenleri MÖ 3. yüzy›la dayanan bir Buhara

Yahudi Cemaati de bulunmakta. Bu cemaatten 9.000 kadar› Buhara'da, 15.000 kadar› da Se-

merkant'ta yaflamakta. Son aylardaki düflüfle ra¤men, 1989'dan beri her iki topluluktan binler-

ce kifli ‹srail'e göç etti.

Baz› ‹srailli ifl adamlar› Özbekistan'la köprüler kurmaya bafllad›. Bu ifl adamlar›n›n bafl›nda da

1972'de Özbekistan'dan ‹srail'e göç eden Moshe Chaimov, uluslararas› alanda ifl yapan Shoul

Eisenberg ve Kanadal› Albert Reichman'›n deste¤iyle, Buhara Sinagogu'nun restorasyonunu

tasarlayan Kudüs'lü Solomon Goldschmidt bulunmakta.

fiimdiye dek Kerimov hükümeti, laik bir muhalefet partisinin kurulmas›n› onaylam›fl, ancak

‹slami Do¤ufl Partisi'nin kurulmas›n› da reddetmifltir." (fialom, 25 Mart 1992)

‹srail'in, en tehlikeli yaklafl›m› olan "tar›msal ifl birli¤i", Özbekistan'la s›n›rl› kalmamakta

Orta Asya'da da genifl çapta uygulamaktad›r:

"Tar›m ile ilgili ‹srail firmalar› Tacikistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yo¤un faaliyet halin-

deler." (Milliyet, 10 May›s 1992)

‹lginç bir geliflme de K›rg›zistan'da yaflanmaktad›r. K›rg›zistan'›n Kudüs'te açt›¤› elçilik

bu geliflmelerden biridir:

"K›rg›zistan, Kudüs'te bir elçilik açmaya karar verdi. ‹srail D›fl ‹flleri Bakanl›¤› Sözcüsü Eviatar

Manor, K›rg›zistan Devlet Baflkan› Askar Akaev'le görüfltükten sonra bu aç›klamay› yapt›.

Akaev, Baflbakan Rabin ve D›fl ‹flleri Bakan› Peres ile de geçen hafta görüflmeler yapm›flt›...

Akaev Enver Sedat'tan sonra ‹srail'i ziyaret eden ilk Müslüman Devlet baflkan›... Akaev, 'Ya-

hudilerin vaat edilmifl topraklar›na dönmelerinin kutsal bir haklar› oldu¤unu anlad›¤›n›' da

ifade etti." (The Jerusalem Post - International Edition, 30 Ocak 1993)

K›rg›zistan Cumhurbaflkan› Akaev'in kadrosu da flöyleydi:

"Cumhurbaflkan› Askar Akayev'in iki d›fl ekonomik iliflkiler dan›flman› var; ikisi de Yahudi!

Biri K›rg›zistan Yahudisi Livitin. Di¤erini de Livitin bulmufl. Kanadal› ekonomist Friedman!"

(Cengiz Çandar, Sabah, 28 Ocak 1990) 

Tacikistan bu ülkeler içinde de¤iflik bir rota çizdi. Fakat, ‹srail'in, içindeki ‹slami geliflme-

lerden rahats›z oldu¤u Tacikistan'a k›sa sürede "çözüm" bulundu. "Stepne rejim" komünizm,

‹slam'a alternatif olarak Tacikistan'da ayakta tutuldu. Tacikistan'da güçlenen ve bir ara yöne-

timi ele alan ‹slami ak›mlara karfl› komünist gruplar desteklendi ve bafla geçirildi. Yeltsin, des-

te¤ini komünistlere verdi. Bunun ard›ndan da, Müslüman Tacikler "cezaland›r›ld›". 

"Tacikistan'da Müslüman katliam›.... Baflkent Duflambe'de Nabiyev taraftar› silahl› gruplar›n,

eski Müslüman-Demokrat koalisyon yönetimine ba¤l› kiflilerin evlerine, arama yapma baha-
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nesiyle girdikleri ve içerideki masum insanlar› ac›mas›zca öldürdükleri bildi-

rildi. Frans›z radyosu RFI'n›n Tacikistan'daki muhabiri, Duflanbe'nin birçok kesi-

minde duruma hakim olan komünist silahl› gruplar›n, koalisyon partilerinin üst seviye-

de yöneticileri de dahil ol-

mak üzere genifl çapl› bir tu-

tuklama kampanyas› yürüt-

tüklerini bildirdi. Nabiyev

taraftarlar› ayr›ca, say›s›

'yüzleri' bulan Tacik ayd›n›

ve gazeteciyi de hapse att›-

lar. Ba¤›ms›z Devletler Top-

lulu¤u ad›na bölgeye gönde-

rilen Rus askeri birliklerinin

de çat›flmalara hiç müdahale

etmedikleri ve kasten seyirci

kalarak, aç›kça Nabiyev'i

destekledikleri bildiriliyor."

(Türkiye, 24 Aral›k 1992) 

"Tacikler ak›n ak›n kaç›yor... Her gün binlerce Tacik ülkenin güneyinden Afganistan'a girmek

için can›n› tehlikeye at›yor. Afgan s›n›r›ndaki Kunsangir köyü mültecilerle dolmufl taflm›fl du-

rumda. Resmi rakamlara göre evinden uzak yaflam mücadelesi veren Taciklerin say›s› 100 bin.

Resmi olmayan rakamlar 800 bin kiflinin açl›k ve so¤ukla savaflt›¤›n› bildiriyor." (Sabah, 5 Ocak

1993)

‹srail, Cumhuriyetlerdeki Ordular›n Da¤›t›lmas›n› ‹stedi

‹srail'in, kontrolü alt›nda tutmay› hedefledi¤i Orta Asya'da ‹slami ak›mlar›n güçlenme-

sinden çok çekindi¤i de aç›kça görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak ‹srail, ABD'den garip

bir istekte bulunmufltur. Bu talep, Müslüman Cumhuriyetlerde, Sovyetler döneminde olufltu-

rulmufl fakat ço¤unlu¤u bu ülke askerlerinden oluflan ordular›n da¤›t›lmas›d›r:

"ABD'nin BDT Koordinatörü Richard Armitage'in yapt›¤› aç›klamalara göre, ‹srail, proje çal›fl-

malar›n›n bafllamas›ndan bu yana Özbekistan ve Tacikistan'a özel bir önem veriyor. ‹srailli

yetkililer bu iki Cumhuriyete özel önem vermelerinin sebebinin, Özbekistan'da yetiflen önem-

li miktardaki pamuk oldu¤unu belirtirlerken, bu aç›klama siyasi çevrelerce tatmin edici bu-

lunmad›. Tarafs›z gözlemciler, ‹srail'in genel d›fl politikas› gere¤ince, Ortado¤u'da ve Asya'da

güçlenen ‹slami hareketlerden rahats›z oldu¤unu ve Tacikistan ve Özbekistan'da bu tür bir ha-

reketin güçlenmesini önlemek için bütün tedbirleri deneyece¤ini belirtiyorlar. ‹srail'in Ortado-

¤u'da yürüttü¤ü 'böl-parçala-yut' takti¤ini Orta Asya'da da uygulamaya koyaca¤› da yap›lan

yorumlar aras›nda bulunuyor. Uzmanlar, bu tür bir takti¤in, bafllang›ç noktas› olarak Tacikis-

tan ve Özbekistan'›n seçilmesinin önemine dikkat çekiyorlar.

Richard Armitage'in ‹srail ziyaretinde gündeme gelen bir di¤er konu ise, bu Cumhuriyetler-

deki eski Sovyet ordusunun parçalar› oldu. Gerek Armitage, gerekse fiimon Perez ve di¤er ‹s-
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railli yetkililerin yapt›klar› çeflitli aç›klamalara göre, ‹srail ABD'den, eski Sov-

yet ordusunun yeni Cumhuriyetlerde kalan k›sm›n›n bir an önce da¤›t›lmas› için ta-

lepte bulundu." (Tercüman, 10 A¤ustos 1992) 

Orta Asya’da ‹slam’›n Yükselifli

Orta Asya'da herfleye ra¤men bütün h›z›yla geliflen ‹slam ise, gelece¤in ayd›nl›k oldu¤u-

nu iflaret etmektedir:

"Say›lar› yaklafl›k olarak 60 milyonu bulan Müslümanlar, Sovyetler Birli¤i'nin Orta Asya bölü-

mündeki Cumhuriyetlerde ve parti temsilciliklerinde yo¤unlaflm›fllar. Bunlar, ayn› zamanda

Çarl›k Rusyas› taraf›ndan da sömürülen bölgeler. Tek tük "resmi cami" yap›lmas›na izin verilen

70 y›ll›k dinsel bask› döneminden sonra Perestroyka ile verilen özgürlükler, beyinlerin bir köfle-

sinde yer eden din özlemiyle birleflip, ‹slamiyet’i canland›r›yor. Sovyet gizli servisi KGB'nin ara-

l›ks›z geriletme çal›flmalar›na ra¤men, özellikle taflrada h›zla büyüyüp yay›lan ‹slami hareket,

geldi¤i noktada Orta Asya'n›n istikbali için yeni tart›flmalar› da beraberinde getiriyor.

Orta Asya ülkelerinde faaliyet gösteren ve son zamanlarda legal hale gelen ‹slami Do¤ufl par-

tisi, 70 y›ll›k komünizm kesintisinden sonra, ‹slam› gündelik yaflam›n içine sokmay› vaat edi-

yor. 

70 y›ll›k Sovyet egemenli¤inden sonra k›l›k de¤ifltirmeye yönelen Orta Asya, politik haritada

kendi bafl›na yer almaya bafllad›kça Müslüman komflular›yla da iliflkiye geçecek ve büyük öl-

çüde onlardan etkilenecek. Güneydeki Müslüman komflular ile diyalog bafllad›. ‹ki yerden aç›-

lan ‹ran s›n›r› bu yoldaki ilk ad›mlardan biri. Tacikistanl›lar da, Afganistan'daki Taciklerle or-

tak bir "amaç" gelifltirmekten söz etmeye bafllad›. Orta Asya kendini Sovyetler Birli¤i'nden so-

yutlad›kça kaç›n›lmaz olarak bin y›ll›k Müslüman geçmifline de entegre olacak." (Nokta ,18

Ekim 1991)

"Son günlerde sadece Taflkent'te iki, Özbekistan'›n di¤er bölümlerinde de yedi tane yeni med-

rese aç›ld›. Bu medreselerden yetiflen insanlara göre de en iyi sistem ‹slam. Gelecekte de Orta

Asya için ‹slam d›fl›nda baflka bir alternatif olamaz. Bu düflüncelerinde öylesine eminler ki, bu

yönde sorulan sorular› dahi flaflk›nl›kla karfl›l›yorlar.

Sovyetler Birli¤i'nin da¤›lmas›n›n ard›ndan, bölge flehirlerinin dünyayla ulaflt›rma ve haber-

leflmeleri bafl döndürücü bir h›zla geliflti. Bakü-‹stanbul, Duflanbe-Tahran, Taflkent-‹slamabad

direkt uçufllar› Müslüman ülkelerle bu flehirlerin aras›n› birkaç saate indirdi. Dinin h›zla ya-

y›lmas›nda, örgütlenme konusunda göstermifl oldu¤u beceriklilik de önemli bir paya sahiptir.

Bu dinci örgütler hem dine, hem de politikaya yönelik çal›flmakta. ‹slami ak›mlar halk›n dilin-

den konufluyor, çünkü onun bir parças›. Komünizm onlar›n düzeni de¤ildi. Bu nedenle y›k›l-

mas› onlar› hiç düflündürmedi." (Milliyet, 8 May›s 1993)

Sovyetlerin da¤›lmas›n›n ard›ndan geçen bunca zaman sonra da, Orta Asya Cumhuriyet-

lerinin belirleyecekleri stratejiler büyük önem tafl›maktad›r. Yap›lmas› gereken fley, sahip olu-

nan Müslüman ve Türk kimli¤ini en iyi flekilde yaflayarak, gerek Bat› dünyas› gerekse komflu-

lar ile iyi iliflkiler kurmak ve Türkiye ile ittifak içinde 21. yüzy›lda "Müslüman Türk" damga-

s›n› vurabilmektir.   
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M ossad; dünya genelinde faaliyet gösteren, en gizli, en bilinmeyen istihbarat örgü-

tüdür. Ço¤u kimse ‹srail gibi "küçük" bir devletin niçin ve nas›l böyle bir organi-

zasyona sahip oldu¤unu anlayamaz. Süper güç ABD'nin CIA'i d›fl›nda dünyada

bu kadar etkin tek istihbarat örgütünün ‹srail'e ait olmas› asl›nda oldukça dikkat çekicidir.

Mossad'›n kurulmas›ndan önce ‹srail Devleti'nin istihbarat› SHAI isimli örgüt taraf›ndan

sa¤lan›yordu. Mossad'›n kurulmas›yla bambaflka bir yap›lanma ve dünyan›n en tehlikeli cina-

yet flebekesi oluflturuldu. Bu cinayet flebekesi pek çok ülkede mafyay›, terör örgütlerini ve

kontrgerillay› örgütledi.

Mossad'dan önce, onun görevini üstlenen SHAI isimli örgütün görünümü ise flöyleydi:

"SHAI, Sherut Yediot bafl harflerinden oluflan bir k›saltma. ‹branice'de Bilgi (istihbarat) Servi-

si anlam›na geliyor. Haganah'›n istihbarat kolu. ‹srail Devleti'nin kurulmas›yla Haganah, ‹sra-

il ordusunun içinde eriyor ve SHAI da yerini alt› hafta sonra yeni kurulacak ‹srail ‹stihbarat

Servisine b›rak›yor. SHAI servisinin en son Baflkan› Isser Beeri." (Every Spy a Prince, Dan Raviv,

Yossi Melman, sf.16) 

"Isser Beeri SHAI üyeleriyle yapt›¤› son toplant›da, Ben Gurion'un iste¤ini aç›kl›yor: SHAI'nin

da¤›t›lmas› ve bu üyelerin yeni kurulacak istihbarat servisini flekillendirmesi. Bu sadece

SHAI'nin isim de¤ifltirmesi olay› de¤ildi. ‹srail'de dört tane yer alt› istihbarat grubunun olufl-

mas› anlam›na geliyordu." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.17)

Mossad, 1 Nisan 1951'de kurulmufltur. ‹branicesi ‘Ha-Mossad Le-modiin Ule-tafkidim

meyuhadim’, yani özel konular ve istihbarat örgütüdür. 

"Mossad'›n ilk Baflkan› bir haham›n o¤lu olan Reuven Shiloah'd›r. Shiloah, baflkanl›¤› çok

k›sa sürmesine ra¤men teflkilat›n temel kurallar›n› belirleyen kifli olmufltur." (Israel's Most Sec-

ret Service Mossad, Ronald Payne, sf. 27)
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"Shiloah, II. Dünya Savafl›'ndan sonra Siyonist liderlere yazd›¤› gizli raporda

yabanc› istihbaratlarla iliflkiye geçeceklerini özellikle CIA'e bildirmiflti. Shiloah tüm

dünyadaki Yahudilerle, Yahudi Devleti aras›nda kurulacak sa¤lam iliflkinin öneminin

fark›na varm›flt›." (Every Spy a Prince, Dan

Raviv, Yossi Melman, sf.30)

Mossad'›n bölümleri

Mossad, çal›flmalar›n› farkl› alanlarda uz-

manlaflm›fl 4 ayr› bölümle yürütür. Bunlar: As-

keri ‹stihbarat, Yerli Gizli Servis, Yabanc› ‹stih-

barat Servisi ve Aliyah Beth.

Birinci bölüm: "Askeri ‹stihbarat"

"Mossad'›n askeri istihbarat bölümü,

'Aman' olarak tan›n›r. ‹branice ad› ‘Agaf ha-

Modi'in'dir. Bunun tercümesi, "istihbarat

kanad›"d›r. Görevi Müslüman ülkeler hak-

k›nda bilgi toplamakt›r." (Every Spy a Prince,

Dan Raviv, Yossi Melman, sf. 17)

"Aman" çok iyi organize edilmifl bir askeri

birliktir. Alt› bölümden oluflur. Özellikle iki

bölüm taraf›ndan yönetilir: Toplama ve

Prodüksiyon. Toplama bölümü, s›n›r ötesi-

ne ajanlar göndermek, radyo kanallar›n› ele

geçirmek, genellikle ülkelerdeki telefon konuflmalar›n› dinlemekten sorumludur. Prodüksi-

yon bölümünde, "Aman"l› 7.000 kiflinin 3.000'i çal›fl›r. Konular›, d›fl ülkelerden çal›nan belge-

lerin ve bilgilerin analizidir. Bu analizler politikac›lar›n karar vermesinde yard›mc› olur.

"Aman" bas›na verilen bilgileri de kontrol alt›nda tutar. (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi

Melman, sf.207-208)
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"Aman'›n s›n›r ötesi harekatlar için oluflturdu¤u çok gizli komando birli¤inin

ad› Sayeret Matkal'd›r." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf. 182)

"30 Haziran 1954'te Aman'›n gizli kolu Unit 131 M›s›r'da bir operasyon düzenliyor. ‘Operati-

on Susannah’ adl› operasyon bir sabotaj. Bombalar›n hedefi M›s›r askeri örgütleri de¤il; ‹ngiliz

ve Amerikan enstitüleri, tiyatrolar ve postaneler. Bundaki amaç Washington ve Londra'n›n M›s›r

aleyhinde bir politika gelifltirmelerini sa¤lamak. Bu ifl için Alman Yahudisi Avraham Seidenwerg

seçiliyor. Kibbutz'da Avri El-Ad ad›n› al›yor. Daha sonra M›s›r'a Paul Frank ad›nda zengin bir Al-

man ifl adam› karakterinde gidiyor." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf. 56)

"Aman'a ba¤l› 'Gadna'da de¤iflik bir eylem grubu: "Gadna yar› askeri bir gençlik grubudur."

(Kader Üçgeni, Noam Chomsky, sf.229)

‹kinci bölüm: "Yerli Gizli Servis"

"(Domestic Secret Service) Yeril Gizli Servis; bafl›na Isser Harel getiriliyor. Bu servis "Shin-

Beth" ad›nda. Genel Güvenlik Servisi anlam›nda. ‹branicesi Sherut-ha-Bitachon ha-Khali.”

(Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon,, sf.7)

"Shin Beth, Destek ve Operasyon olmak üzere iki bölüme ayr›l›yordu. Destek bölümünde, sor-

gulama teknolojileri, koordinasyon ve operasyonlar için lojistik destek vard›. Operasyon bö-

lümü ise üçe ayr›l›yordu: 1- Koruma ve güvenlik: ‹srail elçiliklerini, Baflkan'› ve ‹srail savun-

ma sanayinin korunmas›, 2- Müslüman ülkelerle iliflkiler, 3- Müslüman olmayan ülkelerle ilifl-

kiler." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.50)

Üçüncü bölüm: "Yabanc› ‹stihbarat Servisi"

Bu servisin ilk Baflkan› Boris Gurtel'dir.

"Yabanc› istihbarat servisi Varash’›n toplant› saati, yeri hiçbir zaman bilinmez. Dikkatlice sak-

lan›r. Varash, halka hiç aç›klanmam›flt›r. Varash'›n görevi, çeflitli gizli servisler aras›nda ba¤-

lant› kurmakt›r." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf. 26)
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Mossad flefleri: Isser Harel (1952-63), Meir Amit (1963-68), Zwi Zamir (1968-74) ve ‹zak Hofi (1974-82)



"Politika fiubesi, ad›na ra¤men, ‹srail istihbarat›n›n denizleraras› kolunu oluflturur. Bu flube-

nin ajanlar› di¤er gizli servislerle ba¤lant› kurarlar. Politika fiubesi ajanlar› Londra, Roma, Pa-

ris, Viyana, Bonn ve Cenevre'de ‹srail konsolosluklar›nda diplomasi kisvesi alt›nda operas-

yonlar›n› yap›yorlard›. Böylesi daha avantajl›yd›, çünkü diplomatlar›n dokunulmazl›klar› var-

d›." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.26-27)

Dördüncü bölüm: "Yer alt› Gizli ‹flleri Servisi"

"'Aliyah Beth (Yer alt› Gizli ‹flleri Servisi). Bu bölüm yer alt› gizli ifllerine devam edecekti. Ori-

jinal görevi Yahudilerin Filistin'e kaçmas›n› sa¤lamak ve bu ifli yasal hak haline getirmekti.

1937'de Haganah taraf›ndan kuruldu.

Bu bölümün bafl›nda Saul Meyeroff,

takma adl› Shiloah, vard›." (Every Spy a

Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.18)
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Muharref Tevrat'ta Casusluk

YEfiU BÖLÜMÜ 2/1: "Ve Nun o¤lu Yeflu fiittimden, casus ola-

rak iki adam› gizlice gönderip dedi: Gidin ve memlekete bak›n."

YEfiU BÖLÜMÜ 7/2: "Ve Yeflu dedi: Ç›k›n ve memlekette casusluk yap›n,

ve adamlar ç›k›p orda casusluk yapt›lar. "

HAK‹MLER BÖLÜMÜ 18/2: "Ve Dan o¤ullar› diyara casusluk yapmak ve araflt›r-

mak için, kendi afliretlerinden, bütün say›lar›ndan, Tsoardan ve Efltaoldan befl

adam, cesur yi¤itler gönderdiler."

II. SAMUEL BÖLÜMÜ 10/3: "Ve Ammon o¤ullar›n›n reisleri efendileri Hanun'a de-

diler: Davud baban için mi sana taziyeciler gönderdi san›yorsun? Davud'un sana

kullar›n› göndermesi flehri araflt›rmak, ve onda casusluk yapmak ve onu y›kmak için

de¤il midir?"

SAYILAR BÖLÜMÜ 13/1: "Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi: ‹srailo¤ullar›na vermekte

oldu¤um Kenan diyar›na casusluk yap diye adamlar gönder."

Reuven Shiloah 1951-52 y›llar›ndaki Mossad
flefi idi. Nahum Admoni (solda) ise 1982-89
y›llar›n›n Mossad flefi. 1989 sonras› Mossad
flefinin kimli¤inin aç›klanmas› ‹srail Hükümeti
taraf›ndan yasaklanm›flt›r. (Every Spy a Prin-
ce, Dan Raviv- Yossi Melman, sf. 2)



Mossad'›n Yahudileri Göç Ettiren Kolu: "Aliyah Beth"

Yahudileri Filistin topraklar›na göç ettirme görevini Mossad'›n özel bir bölü-

mü üstlenmifltir. Bu ifl için kurulmufl olan Aliyah Beth isimli alt örgüt, dünyan›n pek

çok yerinde düzenledi¤i provokasyonlarla sahte bir Yahudi aleyhtar› hava estirmifltir. 

"Aliyah Beth, 'Sihirli Hal› Operasyonu' (Operation Magic Carpet) ad› alt›nda bir operasyon

düzenledi. Bu operasyonda Near East Air Transport Corporation ad›nda, ‹srail hükümetiyle

gizli ba¤lar› olan bir flirket kullan›ld›. 1948 ve 1949'da bu flirket Yemen ve Aden'li 50 bin Yahu-

diyi gizlice ‹srail'e tafl›d›."

"Irak'ta 1950 Mart›'nda, meclisten ç›kan yasayla, isteyen bütün Irakl› Yahudilerin Irak'› terk

edip ‹srail'e gidebilece¤i aç›kland›. Tek flart Irak vatandafll›¤›ndan vazgeçmeleriydi. Bu sürp-

riz aç›klaman›n alt›nda, Irak Baflbakan› Tevfik el-Sawidi'ye ‹srail ajanlar› taraf›ndan verilen

rüflvetler yat›yordu. Tevfik el-Sawidi ayn› zamanda Irak Tur'un baflkan›yd› ve bu turizm flir-

keti Near East Air Transport'un bir bölümüydü. Tevfik el-Sawidi de¤ildi. Daha sonra Baflba-

kan olan Nuri as-Said de ‹srailli ajanlar taraf›ndan faydaland›r›lm›flt›." (Every Spy a Prince, Dan

Raviv, Yossi Melmon, sf.36)

"Düzenlenen operasyonlar› Ben-Porat yönetiyor. 150 binden fazla Yahudi Irak'tan ‹srail'e gö-

türülüyor. Ben-Porat Irak istihbarat› taraf›ndan tutuklan›yor. Daha sonra Israil'e kaç›yor. Ye-

hudah Tajar da, Ben-Porat'la çal›flan ve tutuklanan ajanlardan; Haganah'›n elit tabakas›ndan.

Politika fiubesi taraf›ndan Irak'a gönderiliyor. Tajar, Irak istihbarat› taraf›ndan tutuklan›yor ve

ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Irak istihbarat servisinin bafl›na Albay Abdel Kerim Qu-

assem geçince Mossad'la ant-

laflma yap›l›yor. Tajar serbest

b›rak›l›yor. ‹srailli ajanlar›n
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(Soldan sa¤a) 1964-72 Aman flefi Aha-
ron Yariv, 1955-59 Aman flefi Yehosha-
fat Harkabi, altta ise 1950-55 Aman flefi
Binyamin Gible, 1972-74 y›llar› aras›
Eli Zeira, Aman'›n 1974-79 y›llar› ara-
s›ndaki flefi Shloma Gazit ve 1986'dan
sonra Aman flefli¤ini yürüten Amnon
Shahak.



yarg›lan›rken suçlar› aras›nda Ba¤dat'taki Masouda Shemtou Sinagogu'nun Yahudiler du-

adayken bombalanmas› da say›l›yor. ‹srail ajan a¤›n›n bir sinagogu bombalamas› Irakl› Yahu-

dileri kayg›ya düflürdü." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.37)

Dünyan›n birçok yerinde sinagog bombalama gibi eylemleri bulunan Mossad, daha son-

raki y›llarda da bu tip faaliyetlerine devam etti. Mossad'›n kendi düzenledi¤i bu sahte antise-

mitik hareketler, ço¤u zaman Siyonistler taraf›ndan da takdirle karfl›lanm›flt›r. Mossad'›n tari-

hini anlatan Every Spy a Prince kitab›n›n yazarlar› da Aliyah Beth'e operasyon nedeniyle teflek-

kür edenlerdendir.

"Aliyah Beth'nin gizli ajanlar›na teflekkürler, kuruluflunun ilk 4 y›l›nda ‹srail nüfusunu 2 kat›-

na ç›kard›lar. Aliyah B., ‹srail'in en güçlü servisiydi. Bir yer alt› seyahat a¤› kurmufltu." (Every

Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.38) 
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‹srail eski Cumhurbaflkan› Haim Herzog 1949-50, 1959-62 y›llar› aras›nda askeri istih-
barat servisi Aman'›n flefli¤ini yapt›. Bir dönem ‹srail Baflbakanl›¤› da yapan Ehud
Barak ise, 1983-85 y›llar› aras›nda Aman'›n flefli¤ini yapm›flt›.

(Solda) Menahem Begin 1974-81 aras›nda Shin Beth flefli¤i yapan Avraham Ahituv'la beraber. (Ortada)
1953-63 aras› Shin Beth flefi olan Amos Manor. (Sa¤da) Yosef Harmel 1964-74 ve 1986-88 y›llar› aras›nda
Shin Beth flefli¤i yapm›flt›r.



"Aliyah Beth ajanlar› liderlerle do¤rudan iliflkiye geçerlerdi. Bunun örne¤i sa-

dece Irak Baflbakan› de¤il, ayn› zamanda Macar politikac›lar, ‹ran fiah'› gibi kifliler

de bunlardand›." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.39) 

Mossad'›n Eylem Metodlar›

Mossad'›n propaganda mahiyetindeki, fakat fazla stratejik önemi olmayan eylemlerini

aç›k bir güç gösterisi fleklinde yapt›¤› bir bilinen bir durumdur. Bu propaganda genellikle Mos-

sad kontrolündeki bas›n arac›l›¤›yla dünya kamuoyuna duyurulur. Entebbe Bask›n› (ilerleyen

sayfalarda detayl› olarak ele al›nacakt›r) gibi eylemler bu s›n›fa ise dahildir. Ancak ‹srail'in ve

Siyonizmin menfaatlerini do¤rudan ilgilendiren ciddi konularda ise son derece gizli ve örtülü

bir politika izlenmektedir. Bu durumda kendi eylemlerini baflka örgütlere y›karak, tamamen

ilgisiz bir tutum sergilenir. Tüm bunlar dünya çap›nda ba¤l› bas›n organlar›, gazeteci ve yazar-

lar, film yönetmenleri, siyasi yorumcular kanal›yla kamuoyuna benimsetilir.

Mossad’›n bu anlamda propagandas›n›n yap›ld›¤› filmler dünya televizyonlar›nda s›k s›k

yay›nlanmaktad›r. Filistinlileri sürekli olarak terörist olarak tasvir eden, ancak ‹srail'in suçla-

r›ndan hiç söz etmeyen "Delta Force", Münih Olimpiyat Köyü'ndeki olaylar›n ‹srail lehinde

çarp›t›larak aktar›ld›¤› "Münih'te 21 saat", 1976 Entebbe Bask›n›'n›n anlat›ld›¤› çal›flmalar, ey-

lemler hakk›nda pek çok filmler çekilmifl, kitap yaz›lm›fl ve Mossad dünya kamuoyuna yaln›z-

ca Mossad ‹srail Devleti'ni düflünen, di¤er devletlerin iç ifllerine kar›flmayan, kahraman bir ör-

güt gibi tan›t›lm›flt›r.

Öte yandan Nazi savafl suçlusu Adolf Eichmann ve ‹srail'in nükleer santral› Dimona ile

bilgileri aç›klayan haham›n o¤lu Vanunu'nun kaç›r›lmalar› gibi eylemler, bir anlamda tüm

dünyaya "‹srail'e ihanet edenleri nerede olurlarsa olsunlar buluruz, cezaland›r›r›z" mesaj› ver-

mek için düzenlenmifl Mossad operasyonlar›d›r. Bu gibi eylemler dünya kamuoyu önünde ra-

hatl›kla gerçeklefltirilir. Daha sonra bas›n organlar› arac›l›¤›yla da s›kça gündeme getirilerek

Mossad'›n cayd›r›c› mesaj› kitlelere ulaflt›r›lm›fl olur.

Bir baflka metod ise kendi ajanlar›n› bilgi s›zd›rm›fl gibi gösterip "Hile Yolu Mossad" türü

kitaplarla Mossad'› oldu¤undan da mükemmel bir istihbarat örgütü gibi göstererek, Mossad'a

karfl› kiflilerde korku dolu bir hayranl›k uyand›rmakt›r. "Bizim elimizde bu kadar nükleer güç

var" mesaj›n›n ilgili yerlere gitmesi için, Vanunu taraf›ndan aç›klanan Dimona Nükleer Sant-

ral› hikayesi de benzer bir taktikle planlanm›flt›r.

Ayr›ca CIA'den sadece istemekle elde edebilece¤i bilgileri, Mossad'›n bir güç gösterisi

yapmak amac›yla ajan Pollard vas›tas›yla CIA'den çalmas›n› da Mossad'›n metodlar›na birdir. 

Ancak pek çok kaynakta yer alan daha önemli bilgiler ve Mossad'›n gerçek yüzünü gös-

teren eylemler ise örtbas edilmesi gereken kirli ifllerdir. Mossad’›n dünyadaki uyuflturucu ve

silah ticareti üzerindeki denetimi, Olof Palme'nin öldürülmesi, Kennedy suikast›, Maxwell'in

s›r dolu ölümü, çeflitli ülkelerdeki faili meçhul cinayetler, mafyan›n örgütlenmesi, kontrgerilla

ve terör örgütlerinin teflkilatland›r›lmas›, tüm dünyadaki kontralara verilen destekler bu tür

eylemlerdendir.

"Mossad, K›br›s'tan Sibirya'ya uzanan Irak, Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleflik Arap Emir-

likleri'ne Seylan üzerinden ajan sokan tek örgüt, Afrika ve Latin Amerika'ya ajan ihraç eden
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belal› flirket. Türkiye'de Güneydo¤u sorununa iliflkin s›k› önlemler al›n›rken

okun sivri ucunu Irak ve Suriye'ye yöneltmeye çal›flan bu arada Türkiye'yle iliflkile-

ri gelifltirmeye çal›flan bir örgüt flemas› Mossad." (2000'e Do¤ru, 8 Nisan, 1990)

‹lerleyen sayfalarda da görece¤imiz gibi Mossad, Kuzey Irak'taki Barzani ba¤lant›s›y-

la, Orta Asya'daki Türk Devletleri'nde ‹slam aleyhinde gösterdi¤i yo¤un propaganda faaliyet-

leri ve bu ülkelerin birçok yeralt› kaynaklar›n›n kullan›m›n› kendi tekeline almas›yla, Ortado-

¤u'da maafla ba¤lad›¤› piyon devlet baflkanlar›yla, Bosna-Hersek katliam›na yapt›¤› katk›larla,

sürgün etti¤i mazlum Filistinlilerle, Latin Amerika'daki uyuflturucu iflini organize eden kont-

ralar›yla, insani yard›m ad›yla Somali'den K›z›ldeniz'in anahtar›n› teslim almas›yla gündemle-

ri meflgul eden bir cinayet flebekesidir.    

Mossad'›n Aç›k Eylemleri

Mossad'›n propaganda amac›yla gerçeklefltirdi¤i eylemlerden birkaç› flunlard›r:

1) 1969 y›l›nda Fransa Devlet Baflkan› De Gaulle'ün ‹srail'e göndermedi¤i 5 roket-atar hü-

cum botunu, Mossad ‹srail'e kaç›rd›. 

2) 1972 y›l›nda FKÖ'lülerin Münih Olimpiyat Köyü'nde ‹srailli sporculara yapt›¤› bask›n

nedeniyle 12 Filistinli Mossad'›n Golda Meir taraf›ndan kurulmufl X Komitesi taraf›ndan tek

tek katledildi. Bu cinayetler bazen bir telefon ahizesine yerlefltirilen bomba ile bazen de taban-

ca ile yap›ld›. Mossad'›n ölüm listesindeki 12 kifli öldürülürken Filistinli olmayan birçok kifli

de bu 12 kiflinin yan›nda Mossad taraf›ndan öldürüldü. Bu 12 kifli aras›nda eylemle en ufak il-

gisi olmayan Filistinli ayd›nlar da bulunuyordu.

3) 2 A¤ustos 1976 Entebbe Bask›n›, Mossad ajanlar›n›n giriflti¤i önemli eylemlerden biriy-

di. Uganda s›n›rlar› içinde FKÖ taraf›ndan esir al›nan uçaktaki ‹srailli yolcular Entebbe Hava-

alan›'ndan kurtar›ld›. Bu bask›n Mossad'›n tüm dünyaya bir gövde gösterisi oldu. Entebbe

Bask›n› hemen filme al›nm›fl ve "Entebbe" ad›yla gösterilerek dünya çap›nda Mossad propa-

gandas› yap›lm›flt›r.

Entebbe Bask›n› ve Düflündürdükleri...

"‹srail gizli servisinin gerçeklefltirdi¤i eylemlerden hiçbiri 1976 y›l›nda gerçeklefltirilen ve ka-

muoyunda Entebbe Bask›n› olarak bilinen eylem kadar dünyan›n ilgisini çekmemifl ve Siyo-

nizm davas›na katk›da bulunmam›flt›r. Bu eylem flafl›rt›c› boyutlarda destans› ö¤elere sahip as-

keri bir macera olarak gösterilmiflti ve Ortaça¤ korsanlar›n›n ruhuna sahip, askeri ve istihba-

rat konular›nda uzman bir ekip taraf›ndan gerçeklefltirilmiflti. Olayla ilgili hiçbir bilgi d›flar›

s›zd›r›lmamas›na ra¤men çok say›da gazeteci tüm operasyonu dramatik boyutlarda ele alarak

yaz›ya dökmüfl, en az yar›m düzineye yak›n yazar da olay› kitap haline getirmifltir. Birkaç haf-

ta içinde tüm dünya bas›n›nda bask›nla ilgili yaz›lar birbiri ard›ndan yay›nlanmaya bafllam›fl-

t›r. K›sa bir süre sonra da Hollywood, piyasaya baflrollerinde Charles Peter Finch, Burt Lanc-

hester, Kirk Douglas hatta Yahudi bir anne rolü ile Elizabeth Taylor'›n yer ald›¤› bir film sun-

mufltur." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.301)

Ünlü Entebbe Bask›n›, Uganda'da ‹di Amin'in baflta bulundu¤u bir dönemde, Mossad tim-

lerinin "Filistinli teröristleri" saf d›fl› ederek gerçeklefltirdikleri önemli, önemli oldu¤u kadar da
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ilginç bir eylemdir. Entebbe Havaalan›'nda yeterli Ugandal› askerin bulun-

mamas›ndan, Mossad timlerinin Ugandal› askerlerin havaalan›na gelecekleri sa-

ati bilmelerine kadar en ince ayr›nt›s›na kadar düflünülmüfl bir flovdu asl›nda. 

Uçak kaç›rma eylemini gerçeklefltirip Entebbe Havaalan›'n› son durak yapan terörist-

ler kamuoyuna hep Müslüman Filistinliler olarak lanse edilmifl-

ti. Ama gerçek acaba öyle miydi?

"Teröristlerin flefi Wilfred Boese Baader-Meinhof Çetesi üye-

siydi ve Avrupa polisi taraf›ndan aranan biriydi. Uçakta Wilf-

red'in yard›mc›l›¤›n› yapan kad›n da Almand›. Ama her ne-

dense ad›n›n Halime oldu¤unu söylemiflti. Ekipte ayr›ca Car-

los'un da bulundu¤u belirtilmiflti." (The Israeli Secret Service,

Richard Deacon, sf.303)

Araflt›rmac› gazeteci David Yallop'un 'Die Verschworung

Der Lugner' kitab›nda aç›klad›¤› gibi Mossad'›n bilgisi dahilin-

de faaliyetlerini sürdüren 'Çakal Carlos' yeri bütün gizli servis-

ler taraf›ndan bilinmesine ra¤men her nedense yakalanam›yor-

du. Entebbe Bask›n›'nda da Çakal yine kilit isimdi.

"Entebbe Bask›n›'na kat›lan teröristler bir Alman kad›n› ve

Carlos Ramirez'in yard›mc›s› olarak bilinen ve ad›n›n Wilfried

Böse oldu¤u san›lan bir baflka Alman anarflistiydi. Çakal'›n yak›n dostu Cabir, Filistin Halk Kur-

tulufl Cephesi'nin siyasi bölümünü yönetiyordu." (Entebbe Havaalan›nda 90 Dakika, Uri Dan, sf.20)

"Entebbe Bask›n›'na kat›lan kad›n terörist Gabriele daha önce dünyan›n en meflhur ve en çok

aranan teröristi Carlos'la (Çakal) beraber yaflam›flt› ve flimdi de kendisine refakat eden Alman

arkadafl›, Baader-Meinhof flehir gerillalar› grubunun bir üyesiydi." (Entebbe Havaalan›nda 90

Dakika, Uri Dan, sf.6)

"Carlos olarak da bilinen Çakal'›n as›l ad› ‹liç Ramirez Sançez'di. Onu Entebbe'de yakalamak

ihtimali pek yoktu. Ama 2 Temmuz'da, Avrupa ve Güney Amerika'dan onunla ilgili olarak ve-

rilen bilgiler aceleyle bir dosya haline getirildi. Çakal, Parisli iki polisin öldürülmesi, Petrol ‹h-

raç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Viyana'da düzenledi¤i konferansa kat›lan delegelerin

kaç›r›lmas› olaylar› ve bunlar gibi baflka fliddet olaylar›na kar›flm›flt›. fiimdi Entebbe'de rehine-

lerin bafl›nda bekleyen Alman, Çakal'›n arkadafl› ve teknik dan›flman›yd›." (Entebbe Havaala-

n›nda 90 Dakika, Uri Dan, sf.68-69)

Mossad'la ifl birli¤i yapan Çakal Carlos'un ekibinden birisinin de aralar›nda oldu¤u Al-

man teröristler, neden Filistinli gibi davran›p eylemi onlara mal etmek istemifllerdi? Bu soru-

nun cevab›, kaç›rma olay›n›n arkas›nda kimlerin oldu¤u ve bunun kime ne kazard›raca¤› so-

rular›n›n cevapland›r›lmas›yla aç›¤a ç›kacakt›r. Olay›n arkas›ndaki gizli ba¤lant›lar önemli

ipuçlar› vermektedir. 

Tafleron çal›flan Baader-Meinhof örgütü ‹srail gizli servislerinden Shin-Beth'in kontrolün-

de uçak kaç›rma eylemini gerçeklefltirip, senaryonun devam› için uça¤› ‹di Amin'in ülkesi

Uganda'ya indirdi. Senaryoda rolleri biten Baader-Meinhof üyelerinin ‹srail için art›k önemi

kalmam›flt›.
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Bu flovun Uganda bölümünün baflrol oyuncusu da ‹di Amin'di. Zalim

bir diktatör olan ‹di Amin, çeflitli ç›kar çevreleri taraf›ndan kullan›lan bir aktör-

dü. Uganda s›n›rlar› içinde Entebbe Havaalan›'nda Mossad'›n gerçeklefltirdi¤i ey-

lemde ‹di Amin'in katk›lar› neydi? Mossad taraf›ndan Uganda'n›n bafl›na geçirilen ‹di

Amin, her ne kadar daha sonra Yahudi aleyhtar› gibi gözükmeye çal›flm›flsa da bunun planl›

bir hareket oldu¤u apaç›k ortadayd›. Ancak baz› çevreler taraf›ndan Müslüman bir lider ola-

rak tan›t›lmaya çal›fl›l›yordu. Oysa ‹di Amin, her türlü ahlaks›zl›¤›n, pisli¤in içinde yaflayan,

yaflam›nda ‹slam ahlak›na dair en ufak bir yön bulunmayan bir kifliydi. 

Peki kimdi bu üçüncü dünya faflisti?

"‹srail ve Uganda'n›n aras›ndaki iliflkiler oldukça iyiydi. ‹srail Uganda'ya sadece maddi yar-

d›m yapmakta cömert de¤ildi, ayn› zamanda Uganda ordusunu e¤itmifl ve bu orduya malze-

me sa¤lam›flt›. O s›ralarda Albay Baruch Burlev, ‹srail Savunma Bakanl›¤› görevlisi olarak

Uganda'da 5 y›l geçirmiflti. K›sa bir süre içinde ‹di Amin'in orta¤› haline gelmiflti. Arkadafll›k-

lar› o kadar ileri gitmiflti ki, ‹di Amin ‹srail'de kalmaya davet edildi. Uganda Baflbakan› Mil-

ton Obote'ye karfl› ‹srail'i savunup destekleyen ve ‹srailli dan›flmanlar› koruyan ‹di Amin'di."

(The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.301)

"1967 Arap-‹srail Savafl›'ndan sonra ‹srailliler Afrika ülkeleri üzerinde daha fazla söz sahibi

olabilmek için kararl› bir siyaset izlediler. Bu amaçla Uganda'da askeri e¤itim merkezleri kur-

dular. Uganda ordusunun e¤itimini ‹srailli subaylar yapt›rmaktayd›. Böylece Uganda’daki ti-

cari hayattan sonra savunma sistemleri de Siyonistlerin eline geçmifl oldu." (The Secret War in

Sudan, Edgar O'Ballance, sf.127-128)

"1966'da ‹srail, Uganda'n›n askeri güçlerini gelifltirme sorumlulu¤unu üzerine ald›. 1964 ve

1971 aras›nda ‹srail, Uganda'ya 26 e¤itim ve tafl›ma uça¤› satt›. Uganda'daki ‹srailli dan›flman-

lar Albay ‹di Amin'e yak›nd›lar." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.61)

Uganda ‹srail'in y›llard›r yak›n iliflki içinde bulundu¤u bir ülkeydi. Ve o dönemde albay

olan ‹di Amin de ‹srail'in çok yak›n bir dostuydu:

"Albay Bar-Lev, ‹sraillilerin

Uganda'daki eski askeri

birli¤inin komutanl›¤›n›

yapm›flt› ve zenci diktatö-

rün yak›n bir arkadafl›yd›."

(Entebbe Havaalan›'nda 90

dakika, Uri Dan, sf.23)

"Daha 1970 y›l›nda, Ugan-

da'daki yabanc› uzmanla-

r›n faaliyetlerine son veril-

mesi kararlaflt›r›lm›flt›. Bar

Lev, o zamanlar üç y›ll›k

bir askeri e¤itim program›

imzalanmas› için ‹di
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Amin'i ikna etmifl ve bu yard›mlar› için de Amin sonradan ödüllendirilmiflti."

(Entebbe Havaalan›'nda 90 dakika, Uri Dan, sf.93)

"Uganda ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan k›sa bir müddet sonra, o zaman ‹srail Savunma Ba-

kanl›¤›nda Müsteflar olan fiimon Peres bir ziyaret için Uganda'ya gelmiflti. Ev sahipleri, Pe-

res'ten kendi ordu ve hava kuvvetlerini kurarlarken onlara yard›m etmesini istediler. Peres

uygun buldu ve 1963 Nisan›'nda, o zaman D›fl ‹flleri Bakan› olan Golda Meir, ‹srail'le Uganda

aras›ndaki yard›m ve ifl birli¤i antlaflmas›n› imzalad›... 

Anlaflmadan sonra, Albay fiaham, ‹srail Savunma Bakanl›¤› heyetinin bafl›nda Uganda'ya gel-

di. fiöyle üstün körü yapt›¤› bir teftifl fiaham'a yap›lacak çok fley oldu¤unu gösterdi. Uganda

ordusu, 700-800 askerden müteflekkil bir tek piyade taburundan ibaretti. Taburun hem komu-

tan›, hem de di¤er bütün subaylar› ‹ngiliz'di. Piyade taburu, herfleyden önce merasimler ve

resmi geçitler için kullan›l›yordu. Genellikle bayramlarda sokaklardan geçiyor, pek baflka bir

ifle yaram›yordu. fiaham ve yan›ndaki ‹srailli subaylar, iflte bu komik-opera taburunu, etkin

bir savafl gücüne dönüfltüreceklerdi." (Entebbe Havaalan›'nda 90 dakika, Uri Dan, sf.108)

"Hatta ‹di Amin hayat›n› bile bir ‹srailli subaya, Ze'ev (Zonik) fiaham'a borçludur." (Entebbe

Havaalan›nda 90 Dakika, Uri Dan, sf.107)

"Zonik ve arkadafllar› ifle ufaktan bafllayarak, sadece bir bölü¤ü savaflabilecek bir bölü¤e dö-

nüfltürmeye koyuldular. Ugandal› askerler e¤itilmek için ‹srail'e gönderildiler. Piyade bölü¤ü-

nün e¤itilmesinde ‹srailli subaylar›n gösterdikleri baflar›, Cumhurbaflkan› Obote'nin, ‹srail he-

yetine, Uganda'n›n özel polis kuvvetlerini yetifltirmesi için istekte bulunmas›na yol açt›. ‹sra-

il'den gönderilen Fuga-Magista ve Dakota'lar› kullanan ‹srailli havac› ö¤retmenler, Uganda

Hava Kuvvetleri'nin temelini att›lar ve hatta teknik bir okul bile açt›lar. Uganda'n›n ba¤›ms›z-

l›¤›n›n ikinci y›ldönümünde, ‹srailli subaylar›n gururlu bak›fllar› önünde alt› tane Fuga-Magis-

ta uça¤› hava gösterilerinde bulundu... ‹di Amin, Kampala'daki ‹srail misyonuyla özel iliflkiler

kurdu. S›k s›k ‹srail'i ziyaret ediyor ve her seferinde bu ülkeye duydu¤u hayranl›k bir kat da-

ha art›yordu. ‹sraillilerin çal›flkanl›¤›n› öve öve bitiremiyor-

du. Deniz ve karadan tafl›nmak üzere parçalara demonte

edilmifl flekilde Uganda'ya getirilen ilk jet uçaklar›n›n orada

tekrar monte ediliflini görünce, ‹sraillilerin bu metal parçala-

r›n› nas›l bir jet uça¤›na dönüfltürdükleri karfl›s›nda hayretle-

rini gizleyemedi. Monte edilen ilk Fuga-Magista'n›n ilk uçu-

fluna gönüllü olarak kat›ld› ve bu iflten son derece zevk ald›.

Daha sonra ‹srailliler Amin'e nadir kimselere verdikleri bir

ödül verdiler: Paraflütçülerin madalyas› 2 Temmuz'da Mori-

tanya'ya giderken bile, saklamaya gerek duymad›¤› bir gu-

rurla bu madalyay› tafl›yordu." (Entebbe Havaalan›nda 90 Da-

kika, Uri Dan, sf.109)

"Aradaki iliflkiler o denli iyiydi ki, Amin bir gün, Kampa-

la'da askeri atafle olarak görev yapan fiaham'dan, ‹srail'in,

Kongo'dan çal›nan muazzam miktarlardaki alt›n›n›n sat›fl›
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için yard›mc› olmas›n› istedi. Bankerler, iflin esas›n› kurcalamak gere¤i hisset-

medi, alt›nlar›n sat›fl ifllemlerini ayarlad›lar." (Entebbe Havaalan›nda 90 Dakika, Uri

Dan, sf. 110)

Mossad, ‹di Amin'in bu dostlu¤unu bofla ç›karacak de¤ildi elbette. Baflkan Milton

Obote devrilerek ‹srail'in yak›n dostu Albay ‹di Amin bafla geçirildi.

"‹srail Etiyopya'da Haile Selasi'yi, Uganda'da ‹di Amin'i, Zaire'de Mobutu'yu, Orta Afrika

Cumhuriyeti'nde Bokassa'y› destekledi." (Kader Üçgeni, Noam Chomsky, sf. 49)

"Afrika'n›n derinliklerinde, Uganda'da bile Mossad, ‹di Amin'e Baflkan Milton Obote'yi devir-

mek için yard›m etti. ‹di Amin 1970'de ‹srailli askeri dan›flmanlar›n yard›m›yla bir darbe ya-

p›p Baflbakan olmufltu." (Every Spy a Prince, Dan Raviv Yossi Melman, sf. 153, 217)

"Mossad Milton Obote'nin devrilmesindeki düzende kendi rolünü oynad› ve ‹di Amin'i bafla

getirdi." (Israel's Most Secret Service Mossad, Ronald Payne, sf.245)

"‹di Amin taraf›ndan Baflkan Milton Obote'ye karfl› düzenlenen ihtilali Mossad destekledi.

Uganda'daki ‹srail askeri delegenin bafl›nda bulunan Albay Baruch Bar-Levi'nin ihtilalde biz-

zat katk›s› oldu. ‹srailliler Obote'nin artan anti-Siyonizminden rahats›z olmufllard›. Onlara gö-

re ‹di Amin iyi bir kukla olacakt›." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf. 62)

‹di Amin, Mossad'›n kendisine sa¤lad›¤› yard›mlar› karfl›l›ks›z b›rakacak de¤ildi, b›rakmad›

da. Entebbe Bask›n› bunun bir örne¤iydi. ‹di Amin, d›fl dünyaya karfl› göstermelik antisemit

politikas›n› sürdürdü. Sözde ‹srail'den ve ‹sraillilerden "nefret ediyordu." (Entebbe Havaala-

n›'nda 90 dakika, Uri Dan, sf.107) 

Gerçek böyle miydi? Fanatik bir antisemitmifl gibi davranan Amin'in, Entebbe Operasyo-

nunda rehin al›nan ‹srailli yolculara karfl› tavr› as›l gerçe¤i ortaya koyuyordu:

"‹srail haber alma servisinden rapor edildi¤ine göre, Uganda'n›n Baflkan› Amin yolcular›n

önünde, onlar›n koruyucusu pozunda dolafl›yordu. Ve 'Yüce Tanr› taraf›ndan sizleri kurtar-

makla görevlendirildim' diyordu." (Entebbe Havaalan›'nda 90 dakika, Uri Dan, sf.22)

"Amin hergün de¤iflik bir

üniforma giyerek rehineleri

ziyaret etmektedir. Küçük

o¤lu fiaron da onunla bera-

ber dolaflmaktad›r (bir za-
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manlar ‹srail'de fiaron Hotel'de kald›¤› için o¤luna bu ismi vermifltir). ‹di Amin

Dada'n›n annesi, o¤luna Yahudi halk›na iyilik etmesini vasiyet etmifltir." (Entebbe

Havaalan›nda 90 Dakika, Uri Dan, sf.94)

Bask›nda kurtulan bir kiflinin günlü¤ü, Amin'in rehinelere nas›l davrand›¤›n› gösteren

bir di¤er örnektir:

"‹di Amin bundan baflka, Uganda'daki kal›fl›m›z süresince mümkün oldu¤u kadar rahat ede-

bilmemiz için elinden geleni yapaca¤›n› söyledi. Afrikal› kad›nlar bulundu¤umuz yere koltuk

tafl›yorlard›. Herhalde hepimize yetecek say›da koltuk getirdiler-yani 250 kadar. Bundan son-

ra kahvalt› verildi: çay, muz, ekmek, tereya¤›, yumurta ve hatta patates. Arkadan bir doktor-

la bir hemflire geldi. Her birimize hasta olup olmad›¤›m›z› ya da t›bbi müdahale gerektiren

herhangi birfleyimiz olup olmad›¤›n› sordular." (Entebbe Havaalan›nda 90 Dakika, Uri Dan, sf.59)

Rehin al›nm›fl kiflilere iyi davran›lmas› elbette gerekli ve önemli bir davran›flt›r. Ancak bu

hususlar›n belirtilmesinin nedeni, bizim bu iyi tavra karfl› olmam›z de¤il, olay›n içindeki baz›

çeliflkilerdir. Amin'in ‹srail'e karfl› hislerinin hiç de dünya televizyonlar›nda defalarca yay›nla-

nan Entebbe filmlerinde anlat›ld›¤› gibi olmad›¤› aç›kça görülmektedir. ‹srailli rehinelerin, ‹s-

railli komandolar›n Ugandal› askerlere atefl açmalar›n› engellemeleri de Ugandal› askerlerin

rehinelere karfl› tutumlar›n› aç›klar nitelikteydi. 

"Patlak gözlülere zarar vermeyin.' (Rehinelerin, komandolara Ugandal›lara atefl etmemelerini,

onlar›n daima kendilerine yard›mc› olmaya çal›flt›klar›n› söylemeleri üzerine eski terminal bi-

nas›ndaki Ugandal› askerlere zarar verilmemesi isteniyor.)" (Entebbe Havaalan›nda 90 Dakika,

Uri Dan, sf.183)

"Amerikan siyasetinin ‘flahin’lerinden biri olan Brzezinski  de Entebbe’de yaflananlar›n gerçek

yüzünden haberdard›r. ABD'nin Baflkan adaylar›ndan Jimmy Carter'›n d›fl politika dan›flman-

lar›ndan biri olan ve o gece ‹srail haber alma örgütünün önde gelenleriyle beraber bir ziyafet-

te davetli bulunan Profesör Zbigniew Brzezinski'ye de operasyon ç›tlat›ld›. Ziyafeti, kendisi gi-

bi Polonya do¤umlu olan Brzezinski'yle Polonezce konuflan Savunma Bakan› Peres veriyordu.

Savunma Bakan›, di¤er bütün görevli bakanlar gibi, 'hiçbir fley yokmuflcas›na' günlük ifllerine

devam etmek zorundayd›. Y›ld›r›m Harekat›'n›n çölde tam bir provas›n›n yap›ld›¤› o gece, Pe-

res bir gün Henry Kissinger'in yerini alabilecek olan bir insanla beraber olmaktan memnun-

luk duyuyordu. Amerikan politikac›lar›n›n bir ço¤unun ç›kt›¤› yer olan Columbia Üniversite-

si'nde uluslararas› iliflkiler profesörü olan 48 yafl›ndaki Brzezinski, sorunu, kendine has bir

analitik yaktlafl›m tarz›yla incelemeye koydu." (Entebbe Havaalan›nda 90 Dakika, Uri Dan, sf.88)

‹di Amin'in Mossad ajanlar›na Entebbe Havaalan›'nda gösterdi¤i kolayl›¤a ra¤men, Filis-

tinlilerin bu eylemi nas›l rahatl›kla gerçeklefltirip Uganda'daki Entebbe Havaalan›'na tafl›d›k-

lar› da bir baflka merak konusuydu. Bu sorunun cevab›n› da Alman istihbarat› vermektedir:

"Alman ‹stihbarat› Entebbe Bask›n›'na sebep olan uçak kaç›rma olay› için flöyle bir yorum ya-

p›yor; Bu mükemmel organizasyon, Mossad'›n bir kolu olan Shin Beth taraf›ndan, Filistinlile-

ri ön plana ç›kararak organize edilmifltir." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.304)
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Münih Olimpiyat Köyü Bask›n› Üzerindeki fiüpheler

Münih Olimpiyat Köyü'nde ‹srailli sporcular›n bir grup özel tim taraf›ndan

kurtarma operasyonu ad›yla öldürülmesi, zihinleri kurcalayan önemli Mossad eylem-

lerindendir. ‹srailli sporcular Olimpiyat öncesi pek çok tehdit alm›fl olmalar›na ra¤men ne-

den korumas›zlard›. Olimpiyat köyünde, olay esnas›nda  neden polis yoktu ve bu sporcular›n

kurtar›lmas› için neden Filistinlilerin istekleri ›srarla yerine getirilmedi? Moshe Dayan'›n bafl-

kanl›¤›nda Mossad fiefi Zwi Zamir'in de aralar›nda bulundu¤u, Münih'e gelen özel tim, kur-

tarma ad› verilen katliamda ne gibi rol ald›? Golda Meir ve Zwi Zamir neden ›srarla uzlaflma-

ya yanaflmad›? Herkes özel timin Filistinlileri ve ‹srailli sporcular› öldürdü¤ünü bildi¤i halde

bu neden kamuoyundan gizli tutuldu ve neden katliam Filistinliler taraf›ndan yap›lm›fl gibi

gösterilerek, Golda Meir'in kurdu¤u X Komitesi taraf›ndan birçok Filistinli ayd›n katledildi?

Olayla ilgili baz› ilginç bilgiler flunlard›r:

l ‹srail Büyükelçili¤i, Alman Hükümeti'ne baz› emirler vermifltir. (Le Monde, 17 Ekim 1992)

l Yahudi Sosyolog Gilbert Mury: "Münih katliam›, eli silah-

l› kiflilerin silahs›z insanlar› öldürmesidir. Fakat bu silahl› ki-

fliler, ‹srailli sporculara ve Filistinlilere atefl açan Alman poli-

sidir." aç›klamas›n› yapm›flt›r. (Le Monde, 19 Eylül 1972)

l Leon Schrimann: "‹srailli sporcular›n sürekli korumalar› o

s›rada neden görevlerinde de¤illerdi?" (Dossier Secret Sur Is-

rael: Le Terrorisme, Vincent Monteil, sf.86)

l Yahudi Sosyolog Gilbert Mury 6 kiflinin imzas›n›n bulun-

du¤u aç›klamas›nda, Golda Meir'in antlaflmaya raz› olmaya-

rak, ‹srailli sporcular› ölüme mahkum etmesinin bir vahflet

oldu¤unu belirtmifltir. (Dossier Secret Sur Israel: Le Terrorisme,

Vincent Monteil, sf. 87)

l Tel Aviv'den Moshe

Dayan baflkanl›¤›nda ge-

len özel bir tim, Alman

polisiyle görüflmeler

yapm›flt›r. (Dossier Secret

Sur Israel: Le Terrorisme,

Vincent Monteil, sf.8)

l "Alman polisinin ola-

y›n bafl›ndan itibaren

FKÖ'lülerle vard›¤› ant-

laflmaya sad›k kalmaya

hiç niyeti yoktu. Bunun

sebebi Bonn'daki ‹srail

yetkililerinin hiçbir fle-
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kilde rehine ve mahkum de¤ifl tokufluna yanaflmamas›d›r... Alman polisi ‹sra-

illi sporcular›n kimler taraf›ndan öldürüldü¤ünü kesin olarak kan›tlayacak olan

otopsi sonuçlar›n› halka aç›klamay› da reddetmifltir." (Le Monde, 9 Eylül 1972)

l "E¤er gerçekten Filistinlileri öldürmek için operasyon yap›lm›fl olsa, her Filistinli için iki

vurucu olmas› gerekirdi. Ama 11 Filistinli için sadece 5 tane vurucu vard›. Karanl›kta helikop-

teri kullananlar bile vurulmufllard›. Di¤er pilot yere yat›p ölü taklidi yaparak kurtuldu. Bu

olaylar›n tam ortas›nda olan Golda Meir, Willy Brandt'a karfl› hiçbir k›zg›n ifade kullanmam›fl-

t›. Olay öncesi Tel Aviv'den Münih'e bir Boeing kalkm›fl ve iki uzman› tafl›m›flt›. ‹simleri gizli,

çok önemli bu iki ‹srailli subay, Almanya'ya gelmiflti." (L'Express, 11-17 Eylül 1972) 

l Yahudi Dayan›flma Derne¤i Baflkan› Bert-

ram Zweiben, olay sonras› demecinde 'Bir

misilleme hareketi ancak dünya çap›nda

Arap diplomatlar›n›n öldürülmesiyle olur'

demifltir. (Dossier Secret Sur Israel: Le Terroris-

me, Vincent Monteil, sf. 88)

l "Münih Olimpiyat Köyü'nde ölen ‹srailli

sporcular›n üzüntüsü yerini zamanla rehi-

neleri kurtarma girifliminde baflar›l› olama-

yan Almanlara karfl› duyulan kine b›rakt›."

(fialom Gazetesi, 17 Haziran 1992)

Filistinliler, esirlerin de¤ifl tokuflunun

sa¤lanmas› için gerçeklefltirdikleri bu ey-

lemin ‹srail taraf›ndan bu flekilde kullan›-

l›p tüm Filistinli ayd›nlar›n teker teker

katledilmesine yol açaca¤›n› tabii ki düflü-

nmemifllerdi. Fakat bir ölüm timi olan

Mossad için, ‹srailli sporcular›n Filistinli-

lerin yan›nda öldürülmesi propaganda

amac›yla kullanacaklar› küçük bir ayr›nt›-

dan baflka bir fley de¤ildi. Bu olaydan son-

ra suçsuz birçok Filistinli, olayla ilgili ol-

duklar› gerekçesiyle öldürüldü. Oysa ope-

rasyon s›ras›nda olayla ilgili Filistinliler, ölüm timi taraf›ndan zaten öldürülmüfllerdi. 

"Filistin Devrimci Destek Grubu olaydan sonra bir deklarasyon yay›nlar. Yapt›klar› hareketin

insanc›l amaçl› oldu¤unu söyler. '‹srail hapishanelerinde çürüyen, ac› çeken ve iflkencelere

maruz kalan 200 savaflç›m›z› almak için yap›ld›. Alman polisi taraf›ndan planlanan kanl› ope-

rasyon, tamamen Golda Meir'in iste¤i üzerine yap›ld›. Bu vahflice hareket bu drama sebebiyet

verdi. Filistinlilerin yapt›¤› insanc›l harekete nazaran çok fazla vahfliydi. ‹mzalayanlar aras›n-

da üniversiteden Vincent Monteil, sosyolog Gilbert Mury, Dominikal› Paul Planquard ve bir

avukat olan Michele Bauvilard vard›.' Ayn› gün New York'ta bir teflkilat 'tüm dünyadaki Arap
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L'express dergisinin Münih bask›n›n› ele alan say›s›,
"Münih'de Dram" bafll›¤› ile yay›nlanm›flt›. 



diplomatlar› öldürme karar› ald›.' Bu teflkilat›n ad› 'Yahudi Koruma Derne¤i'

idi." (L'Express, 11-17 Eylül 1972) 

‹srailli sporcular›n öldürülmesi olay›na, Alman Gizli Servisi BND'nin Mossad'la

ba¤lant›s›n› sa¤layan Yahudi Baflkan› Markus 'Misha' Wolf'un ad›n›n kar›flmas›, olay üze-

rindeki soru iflaretlerini artt›rm›flt›r.

"Üç y›l önce, Avrupa'n›n en geliflmifl casusluk örgütünün baflkan› olarak emekli olan, usta Do-

¤u Alman casus Markus 'Misha' Wolf'un bafll›ca uluslararas› terör sald›r›lar›nda suç orta¤› ol-

du¤u san›l›yor. 

The Post Gazetesi, yay›mlanan bir köfle yaz›s›nda casus Wolf'un flu olaylarla iliflkisi oldu¤unu

iddia etti: 1972 Münih Olimpiyatlar›'nda ‹srailli atletlere karfl› düzenlenen Kara Eylül sald›r›-

s›na silah sa¤lanmas›..." (fialom, 23 May›s 1990)

Mossad'›n Almanya'daki en güvenilir dostu BND Baflkan› Yahudi Markus Wolf'un Münih

olimpiyatlar›nda ‹srailli atletlere karfl› düzenlenen sald›r›da silahlar› Filistinli Kara Eylül gru-

buna bizzat kendisinin temin etmesi, olaydaki Mossad güdümünün aç›k bir örne¤idir. Kara

Eylül grubunun Mossad hesab›na çal›flan Abu Nidal'le ba¤lant›l› olmas› ise olay› daha aç›k ha-

le getirmektedir. (Kara Eylül-Abu Nidal ba¤lant›s›: The Middle East, Temmuz 1978) 

Mossad'›n Nükleer Oyunlar›

Mossad'›n en önemli amaçlar›ndan biri de ‹srail'in büyük bir nükleer güce ulaflmas›d›r.

Bu do¤rultuda nükleer silah üretimi için, dünyan›n en büyük nükleer santrallerinden biri olan

Dimona'n›n kurulmas› amac›yla Mossad çeflitli operasyonlar düzenlemifltir.

‹srail'in kuruluflundan itibaren Devlet Baflkan› Ben Gurion, nükleer güç elde etmeyi

amaçlam›fl ve ‹srail kurulduktan 7 ay sonra Maurice Surdin, Frans›z Atomik Enerji Komisyo-

nu üyesi ve Frans›z atom bombas›n›n mimar›, ‹srail'e getirilmiflti. Rus

kökenli bir Yahudi olan as›l ad›yla Moshe Surdin önderli¤inde, ‹s-

rail Atomik Enerji Komisyonu 1952'de kuruldu. Bafl›na Ernst

David Bergman getirildi. Ben Gurion, bilim adamlar›, asker-

ler ve politik dan›flmanlar, nükleer reaktör sat›n almak için

her f›rsat› kollad›lar. 1955'de bir f›rsat yakaland›. Tel

Aviv'in 10 mil güneyinde Eisenhower'›n bar›fl için atom

program› dahilinde Nahal Sorek'te küçük bir reaktör

oluflturuldu. Ayn› y›l fiimon Peres daha büyü¤ü için

Fransa'dan bir flans yakalad›. Ben Natan, Fransa'n›n ‹sra-

il'e nükleer reaktör vermesi için lobi faaliyetlerinde bu-

lundu. 3 Ekim 1957'de Bourgers Maunoury ve D›fl ‹flleri

Bakan› Pineau, Peres ve Ben Natan ile gizli bir antlaflma im-

zalad›. Antlaflma 24 megawatl›k bir reaktörün gerekli teknik

donan›m ile ‹srail'e verilmesini içeriyordu.

‹srail'de kapal› kap›lar arkas›nda bu konu çok tart›fl›ld› ve

gizlili¤ini her zaman korudu. Nükleer santral herfleyi gizli
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‹srail'in Negev Çölü'ndeki Dimona Nükleer Santral›

olan bir ülkede tarihte görülmedi¤i kadar gizli tutuldu. Peres, ‹srail istihbarat›ndan nükleer

santral› korumalar›n› istemedi. Çünkü ona göre ‹srail'in nükleer gücünün, ayr› bir nükleer is-

tihbarat servisine ihtiyac› vard›. 1957'de Peres nükleer meseleler için yeni bir istihbarat servisi

kurdu ve bafl›na Benjamin Blumberg'i getirdi. Blumberg daha önce Haganah'da çal›flm›fl, 1948-

49 Savafl›'ndan sonra Shin-Beth'e kat›lm›flt›. Shin-Beth'te görevi, Savunma Bakanl›¤›'nda ve çe-

flitli projeler üstünde çal›flan fabrikalarda güvenli¤i sa¤lamak ve gizlili¤i korumakt›. Bu bölü-

me Lakam ad› verildi. Lakam ajanlar› bilim atefleleri olarak Avrupa ve ABD'deki ‹srail konso-

losluklar›na giderler ve ald›klar› bilgiyi D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'ndan önce ofislerine rapor ederler.

Bilim dan›flmanlar› halktan her türlü bilgi almakla ve gönderildikleri ülkedeki bütün bilim

adamlar› ile iliflkiye geçmekle yükümlüdürler. Peres'in deste¤i ile Blumberg, Lakam istihbara-

t›n› di¤er branfllardan ayr› tutuyordu. Isser Harel bu konuda: "Devletin üst düzeyinde baz› ki-

fliler bile Lakam'› oluflturan ünitelerden habersizdir" demektedir.

"Fransa'dan gelecek yeni reaktör en gizli konudan bile daha gizli bir konu idi. Fransa'dan ge-

len yeni reaktör için Negev Çölü seçildi. (Negev Tevrat'ta ‹brahim Peygamberin sevdi¤i vaha

olarak geçiyor) Bu konuda sadece Lakam de¤il, Frans›z istihbarat› da hassast›. Paris'ten papaz

k›l›¤›nda bir ajan Negev'e gönderildi. Dimona'daki bu inflaat için orada yaflayan halka bir

tekstil fabrikas› infla edildi¤i söylendi. Bu fikir Blumberg'indi. Charles De Gaulle, ‹srail'in Di-

mona Reaktörü'nü askeri amaçla kullanaca¤›n› hissediyordu ve bu, Frans›z Baflkan› rahats›z

ediyordu. May›s 1960'da De Gaulle D›fl ‹flleri Bakan›na, ‹srail Konsoloslu¤u'nu art›k Dimo-

na'ya uranyum göndermeyecekleri konusunda haberdar etmesini istedi." (Every Spy a Prince,

Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.66-74)

Fakat, ‹srail nükleer silah üretmeye kararl›yd›. Gerekli malzemeleri bulmak için yeni ope-

rasyonlar düzenledi:



"Fransa'n›n silah ambargosu koyarak uranyum sevkiyat›n› durdurmas› üzeri-

ne ‹srail zor durumda kalm›flt›. Moshe Dayan her ne pahas›na olursa olsun atom

bombas› istedi¤ini belirterek 'gerekirse bu nesneyi çalmal›y›z' diyordu. Isser Harel'in ye-

rine Mossad flefi olan Meir Arit 200 ton uranyum bulma görevini üstlenmiflti. Uranyum bul-

ma operasyonu son derece gizli ifller aras›ndayd›. Bu komando harekat›na kimyada bir kur-

flun bilefliminin ad› verildi: 'Plumbot Operasyonu'. 

‹srail Gizli Servisi Brüksel'deki Madenler Genel Merkezi'nde bü-

yük miktarda uranyum bulundu¤unu tespit etmiflti. Bu uranyum

MGM'ye, Belçika Kongosu'nda faaliyet gösteren bir firmadan kal-

m›flt›. Uranyum Antwerpe'nin do¤usunda bir köyde depo edilmifl-

ti. Mossad flüpheyi çekmeden uranyum sat›n alacak bir ifl arkada-

fl› aramaya bafllad›. Tabii bu arkadafl uranyumu oldu¤u gibi ‹srail'e

devredecekti. 

Nihayet Mossad ajan› Daniel Aerbel uygun bir tip buldu¤unu bil-

dirdi. Bu, Alman ifl adam› Herbert Schulzen'di. Shulzen, Wiesba-

den de 'Asmara Kimya fiirketi'nin orta¤›yd›. Bu flirket kimyasal ve

radyoaktif zehirlenmelere karfl› kullanacak yeni ilaçlar ve yön-

temler bulmakla u¤rafl›yordu." (Hayat Dergisi, 24 Aral›k 1980)

"Fakat Shulzen'in küçücük flirketinin 200 ton uranyumu de¤il ifl-

letmek, depo bile edemeyece¤i Belçika'daki MGM'nin flef yar-

d›mc›s› Denis Dewez taraf›ndan anlafl›lmas› zor olmayaca¤›ndan, Asmara'ya ‹talya'dan Sarca

ad›nda paravan bir ortak firma bulundu." (Hayat Dergisi, 5.1.1981) 

"Zürih'te 24 saatte 1500 marka kurulan Biscayne Traders Shipping Corp. arac›l›¤›yla Liberyal›

bir deniz ulafl›m flirketi kuruldu. fiirketin baflkan› Mossad ajan› Daniel Ert'ti. fiirketin di¤er or-

ta¤› ise Türk armatörü Burhan Yar›sal idi. 1968, 27 Eylülü'nde Burhan Yar›sal'›n 1.2 milyon

Mark ödeyerek ald›¤› 78 metrelik Scheersberg ad›n› tafl›yan geminin yönetimi de Mossad'›n

emriyle Percey Barrov'a verildi." (Milliyet, 27 Kas›m 1986)

"Türk Armatörü Burhan Yar›sal olarak geçen flah›s Benjamin Yeruflalmi ad›ndaki Mossad aja-

n›yd›. Mossad'›n güvenilir elemanlar›ndan Benjamin Yeruflalmi, nas›l becerdi¤i bilinmemekle

birlikte bir Türk pasaportu edinmifl ve Burhan Yar›sal kimli¤ine bürünmüfltü." (Milliyet, 27 Ka-

s›m 1986) 

"Yeni kaptan Londra'dan uçakla gelirken beraberinde tamamen Mossad ajanlar›ndan oluflan

tayfalar›n› da getirtmiflti. Uranyumun her hareketi AET içinde Euratom denilen teflkilat tara-

f›ndan denetleniyordu. Euratom sonunda Mossad taraf›ndan ayarlanan Dewez'in bask›lar›y-

la uranyum ticareti için izin verdi. 29 Kas›m 1968 günü gemi gece yar›s›nda K›br›s aç›klar›n-

daki bir ‹srail tankerine yanaflarak yükünü b›rakt›." (Hayat Dergisi, 1 Ocak 1981)

"‹srail tankeri yükledi¤i uranyumu Hayfa Liman›'na getirir ve bu k›ymetli madeni oradan ‹s-

rail nükleer santral› Dimona'ya götürür. Euratom, olay› ancak 7 ay sonra fark eder." (Hayat

Dergisi, 1 Ocak 1981)
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Euratom olay› 7 ay sonra m› fark etti? Yoksa Euratom ve Atom Enerji-

si Komiserli¤i Baflkanlar› olay› örtbas m› etti? Bunlar birer soru iflareti olarak bel-

leklerde kald›. 

"NATO'da Üçüncü Dünya ülkelerine karfl› nükleer silah kullan›m›n› öngören planlar tart›fl›-

l›yor. Da¤›lan Sovyetler Birli¤i'nin eski Cumhuriyetleri, Irak, Libya, Kuzey Kore, M›s›r, fiili,

‹ran ve Hindistan'a yeni tehdit kaynaklar› gözüyle bak›l›yor. Oysa 1960'lardan beri faaliyetle-

ri pekala bilinen bir nükleer sab›kal› daha var dünyada. Bat›'n›n özenle 'kara liste' lerin d›fl›n-

da tuttu¤u, bütün suçlamalardan uzakta yaflayan bu ülkenin ad› ‹srail.

Amerikal›lar, gazetecilerin ortaya att›klar› sorular› bugüne kadar geçifltirmeyi tercih ettiler. El-

de yeterli kan›t bulunmad›¤›n› söyleyip, birçok suçlamay› UFO hikayeleriyle bir tuttular.

1990'da ‹ngiltere Avam Kamaras›'nda bir soruyu yan›tlayan eski D›fl ‹flleri Bakan› William

Waldegrave, '‹srail, bilgimiz dahilinde, hiçbir zaman kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlara

sahip oldu¤unu do¤rulamad› ya da inkar etmedi' demekle yetinmiflti.

Son alt› y›lda ‹srail'den gelen nükleer tehlikeyle ilgili pek çok makale ve kitap yay›nland›.

1991'de ç›kan "The Samson Option" kitab›n›n yazar› Seymour Hersh, ABD Baflkanlar›n›, ‹sra-

il'in sürekli geniflleyen nükleer gücünü dünya kamuoyundan saklamakla suçlad›. Çeflitli çev-

reler, Bat›l› ülkelerin, casus uydular›na ve kamuoyunun henüz haberdar olmad›¤› ileri tekno-

lojik yöntemlere ra¤men ‹srail'e inanmas›n›n 'safl›k' olaca¤›n› belirttiler.

Nükleer silahlar›n s›n›rland›r›lmas› antlaflmas›n› imzalamayan ‹srail'in füzeleri, tüm Yak›n ve

Ortado¤u'yu vurabilecek kapasitede. Nükleer savafl bafll›klar› yerlefltirebilen füzeler Türki-

ye'ye de uzanabiliyor. ‹sabet oran› yüksek Jericho 2B tipi balistik füzeler, 1660 km'lik menzil-

leriyle Trakya'n›n tümünü hedefleyebiliyor. ‹srail'in elindeki di¤er füzeler ve özellikleri flöyle

s›ralan›yor: Jericho 1, Fransa kökenli, menzili 650 km. Jericho 2, ‹srail'de gelifltirilmifl, menzili

1450 km. fiavid füzeleri, ‹srail yap›m›, menzili 4500 km. ABD'nin ‹srail'e verdi¤i Lance füzele-

ri, menzili 96 km. Yine ABD'nin verdi¤i MGM5-2C tipi Lance füzeleri, menzili 130 km. Nük-

leer savafl bafll›klar›n› yerlefltirebilece¤i savafl uçaklar› ve uzun menzilli toplar› bulunan ‹sra-

il, nötron bombas› yap›m›nda kullan›lan araçlarla, bir kenti yok edebilecek güçte hidrojen

bombalar›na da sahip." (Nokta Dergisi, 7-13 Mart 1993)                

CIA'in S›rlar›n› Çalan Mossad Ajan›: 

Jonathan Pollard

Mossad'›n bir güç gösterisi olarak gereklefltirdi¤i eylemlerden birisi de, Siyonist Pollard

vas›tas›yla CIA'in s›rlar›n› çal›nmas›yd›.

"Jonathan Pollard: ABD donanma istihbarat›nda ‹srail için casusluk yapan bir Siyonistti."

(Dangerous Liaison, Andrew and Leslie Cockburn, sf.40)

"Pollard'›n casusluk olay›, ‹srail'in Amerikan istihbarat s›rlar›n› almak için giriflti¤i çaban›n bir

göstergesidir. Jonathan Pollard, ‹srail için casusluk yapan, Birleflmifl Milletler Denizcilik ‹stih-

barat Servisi'nde bir memurdu. 31 yafl›ndaki Amerikal›, Washington'daki ‹srail Büyükelçili-

¤i'ne s›¤›nmaya çal›fl›rken, FBI taraf›ndan yakaland›. Bu, iki müttefik aras›ndaki iliflkilerde

gerginli¤e sebep oldu.
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Raporlara göre ‹srail, Amerikan istihbarat›n›n ‹srail ve Arap ordusunun çal›fl-

malar›yla ilgili bilgilerini detayl› olarak biliyordu. Operasyon, Baflbakan›n istihba-

rat dan›flman› Rafael Eitan'›n kiflisel emirleriyle yürütüldü. Eitan, Ariel fiaron'a politik

olarak çok yak›nd›... Resmi yetkililer flüpheleniyorlar-

d›, çünkü meslektafllar› Pollard'› çeflitli dökümanlar›

ofisin d›fl›na ç›kar›rken görüyorlard›." (Middle East In-

ternational, Ocak 1986)

"FBI yöneticisi Raymond W. Vannal, FBI'›n Amerika'da

yaflayan en az bir düzine ajan›n ‹srail'e bilgi s›zd›rd›¤›-

n› bildi¤ini söylüyor. Pollard birçok defa Pentagon'dan

kutularla bilgi çald›. Pollard bilgileri Siyonist Albay

Avrem Sella'ya veriyordu. Pollard askeri bilgileri elde

ettikten sonra Paris'e gitti, orada onu ünlü Mossad

ajanlar›ndan Rafael Eitan ve Sella karfl›lad›lar... ‹srail

Konsoloslu¤u'nda çal›flan Joseph Yagur da, Pollard'›

besleyenlerdendi. Pollard, geri götürülmesi gereken

dökümanlar› fotokopisi çekilmek üzere, ‹srail Konsolo-

su Sekreteri Irit Erbin'in Washington'daki apartman

dairesine götürüyordu." (Middle East International, 13

Haziran 1986) 

"Pollard Washington'a dönünce 3 haftada bir ABD askeri merkezinden bilgi çald›. Di¤er son-

baharda Pollard ‹srail'e lüks bir gezi yapt›. Jonathan ad›na bir pasaportla yolculuk yap›yordu.

Olay ortaya ç›k›nca ‹srail, ABD'den özür diledi. Dönemin D›fl ‹flleri Bakan› Yahudi George

Schultz özürü kabul etti. Olay hükümet taraf›ndan örtbas edildi. Binlerce belge çal›nd›¤› hal-
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de, 163 tanesini geri getirdi." (They Dare to Speak Out, Paul Findley, sf.334)

Pollard olay›n› düzenleyenler ise ‹srail taraf›ndan ödüllendirildiler: 

"Pollard casusluk olay›nda rol oynayan iki ‹srailli ise çok önemli görevlere getirildi." (They Da-

re to Speak Out, Paul Findley, sf.334)

"‹srail hükümeti kendileri için ajanl›k yapacak olan Pollard'› ifle alanlar› ödüllendirmeyi üze-

rine alm›flt›." (Middle East International, 13 Haziran 1986)

"Bu tarihi raporlar, ‹srail'in geçmiflte yapt›¤› tüm denemelerin affedildi¤ini gösteriyor. 1979

CIA raporuna göre ‹srail'in en önde gelen istihbarat adamlar› olaylardan s›yr›lm›flt›." (Middle

East International, 13 Haziran 1986) 

"‹srail Devleti'nin Baflhaham› Mordechai Eliyahu, Pollard'› ziyaretinde onu kutsayarak, kendi-

sine bir siddur verdi." (Washington Jewish Week, 19 Mart 1992)

‹srail"in niçin böyle bir operasyon düzenledi¤ini, Baflkan Reagan'›n flu ifadesi gözler önü-

ne sermektedir:

"‹srailli casusun 21 Kas›m'da Washington'da yakaland›¤›n› duydu¤unda, Baflkan Reagan, hü-

kümet sekreterine dönerek sordu 'Neden bunu yap›yorlar?'. ‹srail sadece sormakla ö¤renece-

¤i bilgiler için neden Pollard'› kullanarak çalm›flt›?" (Middle East International, 25 Temmuz 1986) 

Mossad'›n böyle bir operasyon düzenlemesinin nedeni, kendi müttefiklerine bile yapt›¤›

güç gösterisi al›flkanl›¤›yd›.

Mossad Pollard Yöntemini Daha Önce de Uygulam›flt›

Mossad, müttefiklerini bile oyuna getirme yöntemini daha baflka olaylarda da uygulam›fl-

t›r. Bir güç gösterisi olan bu operasyonlar ayn› zamanda gerçek "patron"un kim oldu¤unu ha-

t›rlatmak amac›yla tekrarlanm›flt›r:

"1979'da ABD'nin ‹srail Büyükelçisi Andrew Young, FKÖ'yle resmi olmayan bir buluflma ayar-

lamaya çal›fl›rken telefonlar› dinlendi...
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"64 kiflilik haham komi-
tesi Pollard'› ziyarete gidi-
yor." (Jerusalem Post, 5 Ara-
l›k 1992) "Milyonlarca Yahudi
Pollard'›n hapisten ç›kmas› için
Beyaz Saray'a mektup yazd›." (Je-
rusalem Post, 21 Kas›m 1992)
"Jonathan Pollard'›n serbest b›ra-
k›lmas› için kurulan ‹srail Halk Ko-
mitesi'nin Baflkan› Amnon Dror,
Bush'un görevinden ayr›lmas›ndan
önce Pollard'›n b›rak›lmas›n› iste-
di." (Jewish Bulletin, 18 Aral›k
1992)
‹srail'in Baflhaham› Mordechai Eli-
yahu da Pollard'› hapishanede ziya-
ret edenler aras›ndayd›. (yanda)



1980'de Washington Post köfle yazarlar›ndan Jack Anderson'un aç›klamas›na

göre ABD Hava Kuvvetleri istihbarat›n›n yard›mc› müdürü Joseph Churba gizlilik

konusundaki temizli¤i kaybetti. Churba, Reagan'›n dan›flman›yd›...

Di¤er bir ‹srail istihbarat olay› da 1978'de gerçekleflmifltir. D›fl ‹liflkiler Senatosu'nun komite-

sindeki bir yaver olan Stepen Bryen, sözde Arap ordusu hakk›ndaki Pentagon'un bilgilerini ‹s-

rail resmi yetkililerine sunmufltu. FBI bu konuda araflt›rma yapt›, Adalet Bakanl›¤› da yapt›

ama sonuçsuz kald›...

Ayn› flekilde 1960'lar›n ortalar›nda CIA ve FBI'›n yapt›¤› bir araflt›rma da sonuçsuz kalm›flt›r.

Mossad 200 ton plutonyumu Pennsylvania'daki üretim merkezinden baflka bir yere aktarm›fl-

t›. Merkezin sahibinin New York'taki ‹srail Büyükelçili¤i'yle yak›n ba¤lant›s› oldu¤u ö¤renil-

di." (Middle East International, Ocak 1986)

"Amerikal› yazar Seymour Herch'e göre bu nükleer fabrika kanunsuz kurulmufltu. ‹srail hala

bu casusluk ve istihbarat operasyonlar›na Amerika'da devam etmektedir." (Middle East Inter-

national, Ocak 1986)

Mossad Ajan› Vanunu, ‹srail'e ‹hanet Etti mi?

1986 y›l›nda tüm dünyada yank› uyand›ran bir olay gerçekleflti. ‹srail'den kaçan bir tek-

nisyen, bir ‹ngiliz gazetesine ‹srail'in dev bir nükleer santral infla etti¤ini ve burada çok say›da

nükleer silah üretti¤ini aç›klad›. Söz konusu reaktör, Negev Çölü'ne kurulmufl olan Dimona

Nükleer Santrali idi. Dünyan›n en büyük birkaç nükleer santralinden biri olan Dimona'n›n ha-

berini veren kifli ise, bir haham›n o¤lu olan ‹srail'e 8 yafl›nda yerleflmifl Vanunu idi:

"Bir haham›n o¤lu olan Vanunu nükleer teknisyen olarak çal›flm›fl ve radikal politikaya sürük-

lenerek ‹srail'in Komünist Partisi olan Rakah'a girmifltir." (Newsweek, 10 Kas›m 1986) 

Olay gerçekten bu kadar basit miydi? Vanunu, ‹srail'e gerçekten ihanet etmifl miydi?

"The Sunday Times, Dimona'daki ‹srail'in nükleer program›ndan bahsetti¤inde bütün gözler bu

s›rlar› aç›klayan Vanunu'ya

çevrildi. ‹srailli teknisyen Va-

nunu ‹srail'in sadece nükleer

silah üretmeyi bildi¤ini de¤il,

bunu üretti¤ini gösteren fo-

to¤raflar ve belgelere sahipti.

Bu rapor pek çok cevapland›-

r›lmas› gereken soruyu da be-

raberinde getirdi.

Vanunu'yu bu bilgileri aç›kla-

maya iten hareket noktas›

neydi ? Neden ihanet etmiflti?

Binaya kameray› nas›l sok-

mufltu ve yakalanmadan 60
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Vanunu'nun Dimona reklam›n› yapt›¤› The Sunday Times, "‹srail'in Nük-
leer S›rlar› Aç›klan›yor" bafll›¤› ile ç›kt›. 



foto¤raf› nas›l çekmiflti? Belki bunu yapmas›na izin verilmiflti. Neden Vanunu

gerçek bir güvenlik araflt›rmas› yap›lmadan Dimona'da ifle bafllat›lm›flt›? Ve neden

Vanunu birdenbire en hassas yer olan radyoaktif ayr›flt›rmalar›n yap›ld›¤› ve bomban›n

haz›rland›¤› Machon II'de çal›flt›r›lmaya bafllanm›flt›?

Olay patlak verdikten k›sa bir süre sonra, ‹srail'deki bir günlük gazete olan Haaretz baflyaz›s›n-

da art›k süper güçlerin d›flar›ya uydurma haber tafl›yanlar› kullanmaktan kaç›nd›klar›n› yaz-

m›flt›. Fakat Mossad kaynakl› bu haber bile Vanunu olay›n-

dan flüpheleri uzaklaflt›ramad›. Alevlenen bölgesel tahmin-

lere göre o sahte muhbirdi. Vanunu'nun hem birdenbire ha-

ber olmas›, hem de ortadan kaybolmas›, her ikisi de çok tu-

haft›. Onca plan yap›p foto¤raflar› kaç›ran biri için hikayesi-

ni bast›rmak için yapt›¤› giriflimler çok acemiceydi. Bütün

aksi iddialar›na ra¤men kendi kiflisel güvenli¤i konusunda

çok gevflekti. Birçok kifli onun bir hikayesi oldu¤unu biliyor-

du ve bunu aç›klayabilirlerdi. Bu olay olmadan evvel Lond-

ra'daki ‹srail Konsoloslu¤u'na Dimona'da görevli kiflilerin

tan›t›lmas› için pasaportunun kopyas› yollanm›flt›. Orada

baflka insanlarla ba¤lant› kurmas› imkans›zd›. Fakat The

Sunday Times ona eriflmiflti. Vanunu ‹srail'in nükleer gücünü

ortaya ç›karm›flt›. Bu bir kaza m›yd› yoksa önceden mi ha-

z›rlanm›flt›? Tabii ki Vanunu'nun herfleyi bilmesi gerekmez-

di, ama tahmin edilebilecekler d›fl›nda bir fley aç›klad›¤› da

söylenemez." (Middle East International, 7 Kas›m 1986)

Amaçl› S›z›nt›

The Sunday Times'da yay›nlanan bu makale ‹srail'in, Bat›'daki istihbarat servislerinin 15

kat› kadar olan 200'e yak›n nükleer savafl bafll›¤›na sahip oldu¤unu bildirilmifl, bu hikayeyle

ilgili foto¤raflar›n Güney ‹srail'deki Dimona nükleer yerleflim yerinde çekildi¤i söylenmiflti.

Gazete kayna¤›n›n Mordechai Vanunu isimli 32 yafl›nda, 10 y›l Dimano'da çal›flm›fl, ‹srailli bir

nükleer teknisyen oldu¤u belirtildi. 

Makalenin yay›mlanmas›ndan sonra Vanunu, Londra'da gözden kaybolmufltu. Raporla-

ra göre Vanunu, ‹srail istihbarat teflkilat› Mossad taraf›ndan kaç›r›lm›fl ve devlet s›rlar›n› aç›k-

lamak suçundan yarg›lanmak üzere ‹srail'e götürülmüfltü.

"Vanunu olay›, baz› ‹sraillilerin bu olay›n ‹srail'in askeri gücünü düflmanlara karfl› ispatlamak

üzere hükümetin plan›n›n bir parças› oldu¤una inanmalar›na yol açt›." (Newsweek, 10 Kas›m

1986)

"Baz› kaynaklar, The Sunday Times'a yap›lan aç›klaman›n ‹srail taraf›ndan s›zd›r›ld›¤›n› ve böy-

lece ‹srail'in gözda¤› vermeyi amaçlad›¤›n› iddia etti." (Tercüman, 21 Ekim 1986)

"Vanunu sonras› ç›kan skandal ‹srail gizli servislerinin Arap ülkeleri karfl›s›nda ‹srail nükleer

gücünü daha cayd›r›c› göstermek için yap›lm›flt›. Bu tez ‹srail için çok ifltah aç›c›yd›. Çünkü
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Mossad ajan› Vanunu



‹ran-Irak Savafl›'na bakt›¤›m›zda çok büyük bir potansiyel aç›¤a ç›k›yordu.

Bunlar ‹srail için yeni bir tehditti. Mossad atom bombas› gücünü kan›tlamak için

böyle bir senaryo planlayabilirdi. Zaten Shin Beth'in (‹srail ‹ç Güvenlik Servisi) Vanu-

nu'nun yapt›klar›n› anlamam›fl olmas›na kimse inanmad›." (Israel Ultra Secret, Jacques De-

rogy-Hesi Carmel, sf.66)

Espionage dergisi de Vanunu'nun Mossad için

çal›flt›¤›n› veya Ortado¤u politikas›nda bir piyon

olarak kullan›ld›¤›n› belirtiyor.

"Mordechai Vanunu, ‹srail'de bir yerlerde iyi

korunan bir hücrede. ‹srail gizli servisi ad›na ifl

yapm›fl olan Vanunu'nun durumu bugün çok

kar›fl›k bir s›r.

Vanunu söylentiye göre politikada sol görüfle

sahip biri ve Filistinlilere sempati duymaya bafl-

lad›. Bunu gizlemedi de. ‹lk s›r burada ortaya ç›-

k›yor? Böyle bir politikaya sahip olan Vanu-

nu'nun ‹srail'in en gizli nükleer araflt›rma bün-

yesi olan Dimona'da çal›flmas›na nas›l izin veril-

di? Yaln›zca çal›flmas›na izin verilmekle kal›n-

may›p gizli silah yap›m› için bir araflt›rmac› tek-

nisyen olarak da nas›l görev ald›?

Vanunu'nun bu aç›klamalar› öncesinde Suriye,

‹srail'e karfl› askeri bir harekat düflünüyordu.

Vanunu'nun aç›klamalar›n›n Suriye'nin hareket-

lerini k›s›tlamak için ‹srail'in özel bir plan› oldu-

¤unu söylemek mant›ks›z de¤il. Vanunu'nun

The Sunday Times'a verdi¤i foto¤raflar›n çabuk

çekildi¤i düflünülürse kalitesi biraz fazla kaç›yordu? Hergün çekilen de¤iflik askeri tesisat re-

simlerini and›r›yordu. Bu yüzden Vanunu Mossad için çal›fl›yordu veya Ortado¤u politikas›n-

da bir piyon olarak kullan›ld›. Söylenti bitmiyordu. Vanunu Avustralya'ya giderken Mosko-

va'da durmufltu. Di¤er durdu¤u durak da Bangkok'du. ‹srailli müfettifllere göre ise Vanunu

transit bir yolcuydu. Bu iki durakta da Vanunu'nun cebinde mikrofilmler oldu¤u halde KGB

ajanlar›na bunu vermemiflti. Belki bunu baflka merkezlere verecekti. Öyleyse bunlar› kendi

ad›na m› yoksa Mossad ad›na m› yap›yordu? 

‹fller Vanunu'nun ‹srail'e geri dönmesiyle daha da kar›fl›yor, sar›fl›n bir kad›n›n Vanunu'yu

kand›r›p yatla ‹srail'e kaç›rma hikayesi do¤ru mu? ‹srail'in dedi¤ine göre, Vanunu iki y›ld›r

Dimona'daki bu faaliyetini de kapsayan bir günlük tutuyordu. Bu söylentiye göre Vanunu bir

k›z arkadafl bulamad›¤› için intihar edece¤ini yazm›flt›. Defteri baflkas›n›n yazd›¤› düflünülü-

yor. Kim ve neden? Yine flüpheler Mossad'da toplan›yor." (Espionage, May›s 1987)
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‹srail, nükleer gücünü göstermek için sergile-
di¤i Vanunu olay›n› beyaz perdeye de aktard›.
"Secret Weapon" adl› film bunun örnek-
lerinden.



Mossad, Senelerce Vanunu fiovu'nu Sergiledi 

31 Temmuz 1992 tarihli Jewish Chronicle'da Vanunu'nun hapishane flartlar›-

n›n iyilefltirilmesiyle ilgili yaz›lar yer ald›. Bu akla bir soru getirmektedir: Art›k Vanu-

nu flovunun sonuna m› gelindi? fiu unutulmamal›d›r ki, Mossad bir ölüm timidir, ihanete

verdi¤i ceza ölümdür ve e¤er Mossad Vanunu'yu öldürmeyip y›llarca bu flovu sürdürmüflse,

Vanunu olay› belleklerde uzun süre kalacakt›r. Mossad bu tür yalan haber yayma olaylar›n› us-

tal›kla kullanarak güç gösterisi yapmaktad›r. 

"Tel Aviv bölgesinde ‹flçi Partisi Sekreteri olan Eliahu Speiser'in belirtti¤ine göre ‹srail ‹flçi Par-

tisi Simon Peres'in özel faaliyet alan› oldu. Peres sadece kendisinin ayr›nt›yla bildi¤i skandal-

lar› kamufle etti: Vanunu, Pollard, Shin Beth olay›, ‹ran trafi¤i. Bunlar sistematik yalan haber

yayma (dezinformasyon) olaylar›d›r ve bunlar›n yanl›fl bilgilendirme özellikleri KGB'ninkin-

den çok daha gerçekçi..." (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf. 229)

"Mordechai'nin davas›n› üstlenen ‹srail'in tan›nm›fl avukatlar›ndan Avigdor Feldman'a göre

davada herfley ilk bafl›ndan beri ‹srail Gizli Servisi'nin istekleri do¤rultusunda organize edili-

yor." (Nokta Dergisi, 7-13 Mart 1993)

Vanunu, 1960'lardan Beri Bilinen Nükleer Santral›

Bir S›r(!) Olarak Aç›klad›

"John Mc Cone, yeni al›nan istihbarata göre ‹srail'in Negev'te Frans›zlar›n yard›m›yla gizlice

bir nükleer reaktör infla etti¤inin ortaya ç›kt›¤›n› söyledi. Ve Times muhabiri Finney'in bu ha-

beri yazmas›n› istedi. Finney, 19 Aral›k 1960'da Times'›n birinci sayfas›nda ‹srail'in Dimona'da

bir nükleer santrala sahip oldu¤unu yazd›. Bu haberde Finney Amerikan kamuoyuna, Art

Lundahl ve Dino Brugioni'nin iki y›ldan daha fazla bir zaman önce Beyaz Saray'a bildirdi¤i
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Vanunu olay› 7 y›l boyunca kamuoyunu meflgul etti. Vanunu mahkemeye götürülürken.
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fleyleri anlat›yordu. ‹srail, Frans›zlar'›n yard›m›yla plutonyum üretecek bir

nükleer reaktör infla ediyordu." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.100)

1960'lardan beri bilinen ‹srail'in Dimona'daki Nükleer Santrali hakk›nda, 1986

y›l›nda Vanunu'nun söyledikleri ‹srail için gerçekten ihanet olabilir mi? Oysa 1980 y›l›n›n

Aral›k ay›nda Türkiye'de yay›nlanan Hayat Dergisi'nin Mossad adl› yaz› dizisinde bile ‹srail'in

Negev Çölü'ndeki Dimona adl› nükleer santralinden ayr›nt›l› biçimde bahsediliyordu. Dergi-

de Dimona Nükleer Santrali'ne ait bir resim dahi bulunuyordu. Hatta ‹srail'in 1960'lardan be-

ri Dimona'daki santral için gerekli uranyumu bulmak amac›yla giriflti¤i casusluk oyunlar› da

bilinmekteydi. ABD Devlet Baflkan› Kennedy'nin Dimona'daki nükleer santrale karfl› ç›kmas›

ve daha sonra geliflen esrarengiz ölümü de Dimona'n›n bir s›r olmad›¤›n› anlamak aç›s›ndan

önemli bir bilgidir.

Mossad'›n Bir Baflka Casusluk Numaras›:

"Eichmann'›n Kaç›r›lmas›"

l Eichmann neden kaç›r›ld›?

l Kaç›r›lan Eichmann m›, yoksa Eichmann hala yafl›yor mu?

l Eichmann'›n an›lar› 1992'de nereden ç›kt›?

l Mossad'›n Eichmann flovu ne kadar gerçek?

Tarihçiler, II. Dünya Savafl› öncesinde ve s›ras›nda Naziler taraf›ndan yaklafl›k 29 milyon

sivil insan›n toplama kamplar›nda, gettolarda, siyasi cinayetlerde katledildi¤ini bildirmekte-

dirler. Kuflkusuz bu katliamdan en çok pay›n› alan Yahudiler olmufltur (Soyk›r›mda öldürülen

Yahudilerin say›s› 6 milyonu bulmaktad›r), ancak onlarla birlikte Çingeneler, Polonyal›lar,

Slavlar, dindar Katolikler, Yehova fiahitleri,  bedensel ve zihinsel özürlüler gibi farkl› etnik, di-

ni veya sosyal gruplara ait milyonlarca insan daha hayat›n› kaybetmifltir. Sa¤duyu sahibi tüm

insanlar gibi biz de, bu eziyetleri ve ifllenen cinayetleri k›n›yoruz. Ancak bu noktada, önemli

bir tarihi gerçe¤in de vurgulanmas›nda yarar görüyoruz. Tarihi belgeler ve kaynaklar, Nazi Al-

manyas›'n›n ‹srail'in baz› kurucular› (yani Siyonistler) ile gizli bir ifl birli¤i içinde olduklar›n›

göstermektedir. Bunun nedeni, Siyonistlerin Nazi bask›s›n›n Avrupa Yahudilerini Filistin'e göç

etmeleri için iyi bir gerekçe oluflturaca¤›n› düflünmeleridir. Kendi soydafllar›na -ve daha pek

çok millete- korkunç bir zulüm getirecek olan Nazi ‹mparatorlu¤u'nu, ekonomik ve siyasi yön-

den desteklemifl, Naziler'in ›rkç› politikalar›n› alk›fllam›fllard›r. 

Bu ise önemli bir konudur, çünkü Nazi vahfleti ve bu vahflete maruz kalan Yahudilerin

trajedisi, II. Dünya Savafl›'ndan bu yana politik bir malzeme olarak kullan›lmaktad›r. ‹srail

Devleti, kendi iflgal ve terör politikalar›n› meflrulaflt›rmak ve kendisine yönelik elefltirileri sus-

turmak için, sürekli olarak "soyk›r›m" kavram›na s›¤›nm›flt›r. ‹srail'in kurulmas›, büyük ölçü-

de soyk›r›m kavram›n›n getirdi¤i uluslararas› destek ve sempati sayesinde mümkün olmufltur. 

Bu amaçla düzenlenmifl olan operasyonlardan biri de ünlü Eichmann olay›d›r. Adolf

Eichmann, Nazi Almanyas›'n›n Siyonizm'e duydu¤u sempati ile ünlü subaylar›ndan birisidir.

Koyu bir Siyonizm taraftar› olan Eichmann'›n görevi ise, Yahudilerin göç iflleri ile ilgilenmek-

tir. Savafl öncesinde ve s›ras›nda Eichmann ve Siyonistlerin ittifak halinde hareket ettikleri bi-

linen bir gerçektir. (Bkz. Harun Yahya, Soyk›r›m Vahfleti) 



Ne var ki savafl sonras›nda, Eichmann Mossad taraf›ndan gizlendi¤i Arjantin'de yakala-

n›p ‹srail'e götürüldü, yarg›land›ktan sonra da idam edildi. Pek çok soru iflareti ile dolu olan

kaç›r›l›fl öyküsü k›saca flöyledir:

"11 May›s 1960'da akflam saat 6:30'da, Eichmann her zamanki gibi otobüsten indi¤inde, 3 kifli

taraf›ndan etraf› sar›ld›. Bir dakikadan k›sa bir süre içinde bekleyen bir arabaya bindirilip, Bu-

eonos Aires'te kiralanm›fl bir eve götürüldü. Hiçbir uyuflturucu, ip ya da kelepçe kullan›lma-

d›. Profesyonelce Eichmann tan›nd› ve hiçbir fliddete gerek kalmad›. Kim oldu¤u soruldu¤un-

da 'Ben Adolf Eichman'›m' ve flafl›rtarak ekledi: '‹sraillilerin elinde oldu¤umu biliyorum' dedi.

(Daha sonra aç›klad›¤›na göre bir gazetede Ben Gurion'un Eichmann'›n bulunup yakalanma-

s›n› istedi¤ini okumufl)" (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.219)

Kimdir Eichmann? Bunun cevab›n› di¤er bir Yahudi kayna¤› Encyclopedia Judaica'da flu fle-

kilde aç›klanmaktad›r:

"Savafl›n sonunda Eichmann hapse at›ld›. Fakat gerçek kimli¤i bulunamad›. Hapisten kaç›p

1950'de Arjantin'e gitti. Ricordo Klement ad› alt›nda Buenos Aires'de yaflad›. Dünya çap›nda

yap›lan araflt›rmalar May›s 1960'da sona erdi. ‹srailliler, onu zorla al›p ‹srail'e uçurdular. Bu
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Eichmann olay›n›n en önemli parças› yap›lan duruflmalard›. Eichmann'›n avukat›n›n dahi Yahudi olmas› bu
olay›n çap› hakk›nda bilgi vermeye yetmektedir.



olayda ‹srail, hem ABD'den hem de SSCB'den destek gördü. (Nazi suçlular›n›n yarg›lanmas›

olay›nda) 1961 Nisan›'ndan Aral›k ay›na kadar süren duruflmas›nda suçlu bulundu. Eichmann

1962'de ‹srail'de savafl suçlusu olarak Ramleh Hapishanesi'nde as›ld›, ölüsü yak›ld›, külleri

Akdeniz'e döküldü." (Encyclopedia Judaica, cilt 6, sf.520)

Yahudi kaynaklara göre Eichmann'›n öyküsü bu flekilde. Fakat iflin asl› nas›ld›? Mossad

Eichmann'›n arkas›nda hiçbir iz b›rakmad›, hatta külünü bile. Kaç›r›lan›n Eichmann olup ol-

mad›¤› ise sadece Mossad taraf›ndan bilinen bir s›r olarak kald›. Fakat Eichmann'›n hayat› bu

s›rlar› aralad› ve gerçekler su üstüne ç›kmaya bafllad›.

Eichmann Ayn› Zamanda Mason

"Eichmann'›n gençlik arkadafllar›ndan çal›flt›¤› flirkete kadar hepsi Yahudi cemaatinin içindey-

di. Masonlara yaklaflmas› da bu s›ralarda oldu ve Schlaraffia Locas›'na kabul edildi." (Eich-

mann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.28) 

"Hemen ard›ndan da bir Nazi olarak daha iyi görev yapaca¤›na inand›¤›ndan SS teflkilat›na

al›nd›. O y›llarda bugün bilinenin tam aksine Nazi Partisi masonlarla dolup taflmaktayd›.

Eichmann'›n görevindeki ilk ifli masonluk hakk›ndaki bütün bilgileri dosyalamak ve mason-

luk müzesini kurmak oldu. Ard›ndan Yahudilerle ilgili yepyeni bir bölüme geçti." (Eichmann

in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.33)

Eichmann'›n kariyeri de bu s›ralarda bafllad›. Theodor Herzl'in "Der Judenstaat"›n› (Yahu-

di Devleti) okuduktan sonra Siyonizmi SS arkadafllar› aras›nda yaymay› amaçlad›. Eichmann'a

verilen görev Almanya'daki Yahudilerin Filistin'e gönderilmesiydi. Eichmann 1935 y›l›nda Al-
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man polis kararnamesinde, Filistin'e göç etmeye e¤ilimli olan Siyonist

gençlerin, di¤er Yahudilere oranla kay›r›lmas›n› öneren bir kanun ç›kar›lmas›n›

da baflarm›flt›.

"Amaçlanan tek fley Alman Yahudilerinin kendi istekleriyle ya da bilinen di¤er yollardan Fi-

listin'e göçünü sa¤lamakt›. Ayn› y›l içinde Eichmann, Haavarah-Transfer ad›yla bilinen bir

antlaflman›n Nazi otoriteleri ve Filistin Yahudi Acentas› aras›nda yap›lmas›n› sa¤lad›. Bu ant-

laflmaya göre Filistin'e gidecek olan Yahudiler paralar›n› da yanlar›nda götürebileceklerdi.

Bunlar›n yan›s›ra Eichmann Filistin'e gidecek öncülerin kullanmas› için 6 milyon poundun da

toplanmas› ifliyle ilgilendi." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.58)

"1937 y›l›nda Eichmann, Filistin topraklar›n›n Yahudilerin yerleflmesine uygun olup olmad›-

¤›n› araflt›rmak üzere Filistin'e gitti. O s›ralarda bir Nazinin ülke d›fl›na ç›kmas›, özellikle uzak

bölgelere gitmesi yasakt›." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.56-57)

"Bir y›l sonra Yahudi Göç Ofisi'nin Viyana Baflkan› olarak Viyana'ya atand›." (Eichmann in Je-

rusalem, Hannah Arendt, sf.39)

"Burada Siyonist delege Motze Bar Gilad'la bir antlaflma imzalad›. Bu antlaflma uyar›nca, Eich-

mann genç Yahudilerin yetiflmesi için Viyana d›fl›nda bir çiftlik sat›n ald›. Gerekli malzeme

sa¤lanarak buras› bir savafl kamp› haline getirildi. Elbetteki kamp›n ve e¤itilen Yahudilerin

korunmas› da Nazi askerlerine aitti. 1938'in sonuna kadar bu kampta 1000 kadar Yahudi genç

e¤itildi. Bu gençler daha sonra Filistin'de birçok Müslüman Arap'›n öldürülmesinden sorum-

lu Haganah-Stern-Irgun çetelerinin kadrolar›n›

oluflturdular." (Eichmann in Jerusalem, Hannah

Arendt, sf.54)

Ayn› s›rada 150.000 kadar Yahudinin kanuni

yollardan yurt d›fl›na ç›kar›lmas› ve Filistin'e yer-

lefltirilmesi yine Eichmann'›n sayesinde oluyordu.

"Storfer, 1940'da Eichmann'›n yard›mlar›yla

3.500 Yahudiyi Avrupa'dan ç›kartt›, ki bu s›rada

Avrupa'n›n yar›s› Yahudilerle doluydu. Görülen

flu ki Yahudilere elinden gelen her yard›m› yapt›.

Eichmann, 1939'da Prag'daki Yahudiler için, bir

baflka Yahudi göç bürosu kurdu." (Eichmann in Je-

rusalem, Hannah Arendt, sf.58-60)

"Eichmann, Madagaskar-Uganda aras›nda kala-

kalm›flt›. Her zaman 'Yahudi kahraman› Herzl

taraf›ndan düfllenen Yahudi Devleti fikrini' düfl-

ledi¤ini iddia etmiflti." (Eichmann in Jerusalem,

Hannah Arendt, sf.71) 

"Eichmann: Zihnimde tasarlayabilece¤im çözüm

Yahudilerin ayaklar›n›n alt›na taze, kat› toprak

koymak. Böylece kendilerinin, sadece kendilerine
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ait topraklar› olacak. Ve ben bu çözüme memnuniyetle kat›l›r›m. Memnuniye-

timin nedeni ise bu çözümün Yahudiler taraf›ndan da istenmesi." (Eichmann in Jeru-

salem, Hannah Arendt, sf.51)

1939 fiubat›'nda Viyana'da yap›lan bir toplant›da Eichmann, Alman Yahudi liderleri

ile bir antlaflmaya vard›. Viyana'da kurdu¤u kamplar›n ayn›s›n›n iflgal alt›ndaki Prag'da da ku-

rulmas›n› kararlaflt›rd›lar. 1940 y›l›nda savafl bütün h›z›yla devam ederken Eichmann gene Av-

rupa'dan 35.000 Yahudinin Filistin'e gönderilmesini baflard›. 

"1941 y›l›na kadar Eichmann 250.000'den fazla Alman Yahudisinin düzenli bir flekilde Filistin'e

yerleflmesini sa¤l›yor." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.57-58)

Bu Yahudiler göç ederken mal varl›klar›n›n büyük bir bölümünü Yahudi otoritelere b›ra-

k›yorlard›. Bu para yeni ‹srail Devleti'nin kurulmas›nda kullan›l›yordu. Bütün bu bilgilerden

sonra akla bir soru geliyor: Gerçekten öldürülen Adolf Eichmann m›yd›, yoksa bu da her za-

manki gibi Mossad'›n bir oyunu mu?

Arjantin'de yakaland›¤› söylenen Eichmann, asl›nda hayat›nda Arjantin'e gitmemiflti:

"Nazi avc›s› Simon Wiesenthal: 'Eichmann hiçbir zaman Arjantin'e girmedi'." (Jewish Chronic-

le, 7 fiubat 1992)

Konuyla ilgili olarak Mossad taraf›ndan ba¤›ms›z bir araflt›rma yapma imkan› tamamen

ortadan kald›r›lm›flt›r; Eichmann'la ilgili tüm evraklar›n kay›p olmas› bu durumu daha iyi

aç›klamaktad›r:

"Eichmann hakk›nda yaz›l› hiçbir kaynak bulunmuyor, evraklar›n hepsi kay›p." (Jewish Chro-

nicle, 7 fiubat 1992)

Görüldü¤ü gibi Adolf Hitler'in özel sekreteri Martin Bormann hakk›nda iki dosya haz›r-

layan Nazi avc›s› Simon Wiesenthal, 'Eichmann hiçbir zaman Arjantin'e girmedi. Fakat ölümü-

ne kadar Avrupa'da yaflad›' sözleri ile bu ihtimale dikkat çekmektedir.

"Dr. Samuels ayr›ca son bulgular›n buzda¤› için bir ipucu oluflturdu¤unu, Buenos Aires'deki

Alman Büyükelçisi'ne Arjantin'de hiçbir savafl suçlusunun bulunmad›¤›n› söyledi." (Jewish

Chronicle, 7 fiubat 1992)

"Kaç›r›lan kiflinin Eichmann olmad›¤›n› belirtmek için bir ‹srail günlük gazetesi 'Wachmann

Eichmann de¤il' diye bafll›k atm›flt›." (Newsweek, 22 Temmuz 1992)

Mossad'›n 'Korkunç ‹van fiovu' 

Eichmann olay›n›n bir benzeri de "Korkunç ‹van" davas›d›r. Y›llard›r ‹srail mahkemele-

rinde yarg›lanan ve sürekli bas›n yoluyla gündeme getirilen bir di¤er "savafl suçlusu" Korkunç

‹van lakapl› John Demjanjuk'dur. Fakat deliller bu olayda da pek çok gariplikler oldu¤unu or-

taya koymaktad›r:

"Yeni gerçeklere göre ‹srail'in elinde yanl›fl suçlu var. John Demjanjuk ‹srail mahkemeleri tara-

f›ndan soyk›r›m suçlusu bulunup idama mahkum ediliyor. Fakat yeni deliller ‹srail'in elinde-

ki adam›n yanl›fl kifli oldu¤unu gösteriyor. ‹flte yeni delillerden baz›lar›: Duruflmada Treblin-

ka'dan kurtulan befl kifli olduklar›n› iddia eden flah›slar Demjanjuk'u, Korkunç ‹van olarak ta-

n›ml›yorlar. Fakat Sovyet arflivlerine göre tan›mlanan Korkunç ‹van Marchenko, Demjan-
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juk'tan 9 yafl büyük. Bu olay Adolf Eichmann'›nki gibi. Bir ‹srail günlük gaze-

tesi 'Wachmann Eichmann de¤il' diye bafll›k atm›flt›." (Newsweek, 22 Temmuz 1992)

Demjanjuk'un kimli¤i hakk›nda flaflk›nl›k uyand›ran ilginç bir olaylardan biri de

fludur:

"Demjanjuk New York'tan ‹srail'e tutuklu olarak getirildi¤inde uçaktan iner inmez Kutsal Top-

raklar› öpmek için yere e¤ilmiflti." (Der Spiegel, say› 11, 1986, sf.187)

"‹srail'de ç›kan Haaretz Gazetesi bile Demjanjuk için 'O bir Nazi suçlusu muydu, yoksa Cleve-

land'da demir parmakl›klar ard›nda kapat›lan bir zavall› m›yd›?' diyerek oynanan oyunu bir

parça yans›t›yor." (Newsweek, 2 Aral›k 1991)

2 Aral›k 1991 tarihli Newsweek Dergisi'nde ise Korkunç ‹van masal›n› flu flekilde anlat›l-

maktad›r:

"Demjanjuk'un davas›na gelince, ki o kadar önemli bir flahsiyet de¤ildi, 45 y›l sonra gerçekten

kim onun '‹van' oldu¤undan emin olabilir? ‹srail Demjanjuk'u bir tiyatro salonunda yarg›lad›.

Devrin Adalet Bakan› Avraham Sharir bile mahkeme öncesi Demjanjuk'tan 'Nazi Savafl Suçlu-

su' diye bahsetti. Savunma Avukat› ‹srailli Yoram Sheftel 'Mahkemede hiç flans›m›z yoktu. Da-

val›ya hergün gözda¤› veriliyor. Linç etme istemi vard›' diyerek mahkeme flartlar›n› belirtiyor-

du. Kudüs ‹brani Üniversitesi'nden Yehuda Bauer'in sözleri herfleyi aç›klar nitelikte. Yehuda

Bauer 'Demjanjuk davas›n›n ‹srail için önemi, genç nesile soyk›r›m olaylar›n› sunmufl olmas›-

d›r' diyor." (Newsweek, 2 Aral›k 1991)
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Demjanjuk olay›nda flahitler ve avukatlar görevlerini tam anlam›yla

yapt›lar. Eichmann'›n avukat› gibi Demjanjuk'un avukat› da Yahudiydi. Bir yet-

kilinin belirtti¤i gibi ‹srailli avukat Yoram Sheftel, Demjanjuk'a yap›labilecek en kö-

tü savunmay› yapt›. Korkunç ‹van temsili 7 sene kamuoyunu meflgul etti. 

Hile Yolu (By Way Of Deception) Kitab›n› 

Mossad m› Yazd›rd›?

Yak›n geçmiflte Mossad hakk›nda yaz›lan bir kitap bütün dünyada büyük yank› uyand›r-

d›. Kitab›n yazar› Viktor Ostrovsky, eski bir Mossad'›n ajan› oldu¤unu ve kitab›nda eski örgü-

tünün bütün yönlerini ortaya koydu¤unu söylüyordu. "By Way of Deception" (Hile Yolu) isim-

li kitap sat›fl rekorlar› k›rarken, okuyanlar da "Mossad çok büyük bir organizasyon oldu¤unu"

düflünmekten kendilerini alam›yorlard›. 

Mossad ajan› Victor Ostrovsky'nin kitab›, herfleyden haberdar olan, CIA ve di¤er bütün

gizli servislerden çok daha ileride bir Mossad anlat›yordu. Ancak bunlar Mossad'›n as›l aç›¤a

ç›kar›lmas› gereken s›rlar› m›yd›? Mossad'›n dünyan›n en güçlü istihbarat servisi olarak anla-

t›lmas›, Filistinlilere karfl› yap›lan kimi eylemlerin aç›klanmas› ve Mossad taraf›ndan yap›ld›-

¤› çoktan anlafl›lm›fl olan eylemlerin ilk defa duyuruluyormufl gibi aktar›lmas› Mossad'›n ne

kadar aleyhine olmaktayd›? Victor Ostrovsky bu kadar abart›l› anlatt›¤› bir gizli servisin, bu

durumda onu istedi¤i zaman öldürebilece¤ini bilmiyor muydu? Bütün bu gerçekler Mossad'›n

Eichmann, Vanunu ve Korkunç ‹van fiovu'nu an›msatmaktad›r. Mossad üretti¤i senaryolarla

hem bütün dünyaya güç gösterisi yapmakta, hem de -gerekirse düzenlenecek sahte bir eylem-

le- vatan haini rolü verdi¤i kifliye gereken cevab› vermektedir.

Mossad; kontrgerilla örgütlenmesinden ülkeler içindeki provokasyonlara, say›s›z faili

meçhul cinayetten, masonlu¤a ve mafyaya kadar uzanm›fl bir zincirdir. Fakat "Hile Yolu Mos-

sad" bu kirli çamafl›rlara de¤inmekten nedense kaç›nm›flt›r!

‹srail Göstermelik Engellemelerle Kitab›n

Sat›fl›n› Art›rd› ve Hedefine Ulaflt›

Kitap ç›kar ç›kmaz ‹srail -göstermelik olarak-, kitaba karfl› büyük bir tepki gösterdi. Kita-

b›n yay›nlanmas›n› sözde engellemeye çal›flt›. ‹çindekileri reddetti. Bunun sonucunda da elbet-

te kitap, birden dünyan›n en ünlü ve en çok satan kitaplar› aras›na girdi. Newsweek dergisi ki-

tap hakk›nda flunlar› söylemekteydi:

"‹srail, gizli servisi hakk›ndaki kitab›n yay›nlanmas›n› önlemeye çal›fl›yor. Mossad'›n k›sa ve

olay dolu tarihindeki sessizli¤i eski ajan bozdu. Kendi ifadesine göre, Victor Ostrovsky, Mos-

sad'a karfl› dikbafll›l›k yap›nca, servisin iki resmi yetkilisi onun sessizli¤ini sat›n almaya çal›fl-

t›lar. Bir ‹srail yetkilisi aç›lan davan›n mahkemesinde ' Ostrovsky'i milyoner yapt›k' diyordu.

Ertesi gün 50.000 adet sat›ld›." (Newsweek, 24 Eylül 1990)

Time dergisi ise kitap hakk›nda flunlar› yazm›flt›: 

"‹srail bu kitab›n bas›lmas›n› önlemeye çal›fl›yor, ama çabalar bofla ç›k›yor. Kitap Amerika'da

bas›l›yor. Victor, 40 yafl›nda hem Kanada hem de ‹srail vatandafl›, 1980'de Mossad ajan› olu-

yor." (Time, 24 Eylül 1990)
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Bu Eylemlerin Ö¤renilmesi Mossad'a Ne Zarar Verebilir?

"Hile Yolu Mossad"da kamuoyuna göre Mossad'›n "çok gizli s›rlar›" anlat›-

lmaktad›r. Afla¤›daki "s›rlar›n" ortaya ç›kmas›n›n, güç gösterisi yapmay› yöntem hali-

ne getirmifl olan Mossad'a ne zarar verebilece¤i ise önemli bir tart›flma konusudur:

l 1978'den beri Mossad, Amerika'da çok gizli operasyonlara giriflmektedir. Kod ad› "Al"

olan, say›lar› 24-27 aras›, tecrübeli görevlinin hizmet verdi¤i ünitede önde gelen 3 ajan Mossad

flefine do¤rudan rapor vermektedir.

l Birleflmifl Milletler Büyükelçisi Andrew Young'›n istifas›n›n sebebi FKÖ'ye karfl› sem-

pati beslemesidir (1979). Young, FKÖ delegesi Zehdi ile görüflmek için anlaflm›fl, bunu haber

alan ‹srail de Young'› istifa etmeye zorlam›flt›r.

l 1983'de Mossad'›n Beyrut'taki muhbiri bir rapor göndererek, Beyrut'taki radikal fii-

iler'in büyük bir Mercedes kamyonu patlay›c›yla doldurduklar›n› haber vermifltir. Mossad bu

sald›r›n›n hedefinin Amerikan bölgesi olabilece¤ini bilmekteydi. Fakat Amerikal›lar› bu konu-

da aç›kça uyarmad›. Sald›r› gerçekleflti ve 241 Amerikal› asker hayat›n› kaybetti. Üstelik ‹sra-

illi bir resmi yetkili de geliflmeleri, "Biz burada Amerikal›lar› korumak için bulunmuyoruz, on-

lar büyük bir ülke diyerek" diyerek yorumlam›flt›.

l Mossad'›n bilgisayar›nda 1.5 milyondan fazla isim vard›r ve serviste 1200 ajan çal›fl-

maktad›r.

l ‹ran-Irak savafl› s›ras›nda Mossad, s›cak savafl› devam ettirmek için iki tarafl› oynam›fl,

her iki tarafa da silah satm›flt›r. Sri Lanka olaylar›nda da ayn› taktik kullan›lm›flt›r.

Dikkat edilirse, aç›klanan bu eylemler Mossad'› etkilemeyecek ve bilinmesi aleyhte her-

hangi bir durum oluflturmayacak bilgilerdir. Ne var ki bunlar kitapta büyük s›rlar gibi anlat›-

lmaktad›r.

Mossad bu kitap vas›tas›yla bir kez daha tüm dünyaya büyük bir organizasyon oldu¤u-

nu empoze etme imkan› buldu. Böylece dünya kamuoyunun Mossad hakk›ndaki bilgileri, yi-

ne bizzat Mossad taraf›ndan sunulmufl oldu...

Richard Deacon'un "‹srail Gizli Servisi", Dan Raviv'in "Every Spy a Prince", Benjamin

Hallahmi'nin "Israel Connection", Ronald Payne'nin "Israel's Most Secret Service", Jacques De-

roy, Hesi Carmel'in "Israel Ultra Secret" kitaplar›nda, "Hile Yolu Mossad" kitab›nda anlat›lan

olaylar çok önceden, hatta daha da ayr›nt›lar›yla belgelendi¤i halde, bu yazarlar, ‹srail taraf›n-

dan Ostrovsky'e gösterilen tepkinin onda birini bile görmüfl de¤illerdir. Bu durum çok önemli

bir gerçe¤e iflaret etmektedir. Ostrovsky'nin kitab› bir tür reklam arac› olarak kullan›lmaktad›r.

Ostrovsky'nin, Saddam Hüseyin'in gerekti¤inde öldürülmesi için plan yapan üç üst dü-

zey Mossad ajan›ndan biri olmas› da bir baflka dikkat çekici durumdur.

Wiener dergisinde bu olay flöyle anlat›lmaktad›r:

"Mossad'›n üst düzey ajanlar›ndan Victor Ostrovsky'nin Saddam Hüseyin'i öldürme plan›

flöyle: Saddam Hüseyin'e etkisini 8 saat sonra gösteren bir zehir kullan›lacak. Saddam'›n ye-

mekleri baflka biri taraf›ndan kontrol edildikten 6 saat sonra Saddam taraf›ndan yenildi¤i için

8 saat sonra etkisini gösteren zehir Saddam'a her sabah helikopterle gelen deve sütüne kar›fl-

t›r›lacak. Zehirin kat›lmas› için ya helikopter de¤ifltirilecek ya da süt de¤ifltirilecek."

Ostrovsky nedense bu çok önemli planlardan hiç bahsetmemektedir.
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MOSSAD TARAFINDAN KAPATTIRILAN 

KENNEDY DOSYASI

CIA, Castro, Johnson, KGB, silah tüccarlar›, FBI ve mafya hipotezleriyle kafalar›n ka-

r›flt›r›ld›¤›, Mossad'›n ad›n›n titizlikle gizli tutuldu¤u Kennedy bilmecesi... Oysa ABD'nin Si-

yonistlere karfl› ç›kan tek Baflkan› John Fitzgerald Kennedy, ‹srail Baflbakan› Ben Gurion'a, ‹s-

rail'de yap›lmakta olan Dimona Nükleer Santrali'ne, ‹srail'in Ortado¤u politikas›na, Siyonist

silah tüccarlar›na, mason dan›flmanlar›na, Amerika'daki Yahudi lobisine, lobinin en güçlü ismi

Rockefeller'a ve masonik örgütlere ters düflmüfltü.

Kennedy'nin 1963 y›l›nda Texas'ta öldürülmesinin ar-

d›ndan kurulan ve Warren Komisyonu olarak bilinen Sena-

to Özel Soruflturma Komisyonu, cinayeti tek bafl›na hareket

eden Lee Harvey Oswald'›n iflledi¤i sonucuna varm›flt›. An-

cak hem cinayetin sorumlusu olarak gösterilen Oswald'›n

hem de henüz mahkeme önüne ç›kmadan onu öldüren Jack

Ruby'nin ve olaya ad› kar›flan baz› kiflilerin kuflkulu biçim-

de öldürülmeleri, öte yandan soruflturman›n yürütülmesin-

deki baz› kuflkulu noktalar, ABD kamuoyunda birçok spe-

külasyona yol açm›flt›. Olayla ilgili olarak toplanan binlerce

sayfal›k belgenin bugüne dek gizli tutulmas› da ortaya bir-

çok komplo teorisinin at›lmas›na neden oldu:

"CIA, Oswald ve Oswald'› öldüren Jack Ruby aras›ndaki

iliflkileri araflt›ran Nelson Rockefeller'›n Baflkanl›k etti¤i

bir komisyonun kay›tlar›n›n aç›klanmas› isteniyor." (Mil-

liyet, 14 A¤ustos 1992)

Kennedy'nin devre d›fl› b›rak›l›fl›n›n ard›nda baz› so-

rular zihinlerde kald›:

Kennedy'nin ters düfltü¤ü Yahudi
lobisinin en güçlü isimlerinden
birisi Nelson Rockefeller.

Kennedy'nin
görevden alma-

y› düflündü¤ü
FBI flefi mason
Edgar Hoover,

Truman (sa¤
yanda), John-
son (üstte) ve
Nixon (yanda)
dönemlerinde

Baflkanlar›n
gözdesiydi. 



361

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Cinayeti gören 47 flahit, kaza veya hastal›k sebebiyle (!) ya da intihar

ederek (!) öldü. FBI'ya göre Oswald cinayeti tek bafl›na ifllemiflti. Tek silah kul-

lan›lm›flt›. ABD gizli servisi olaya kar›flmam›flt›. Olay basit bir bireysel terör hareketi

olarak gösterilmek isteniyordu.

Olay› sözde araflt›rmak amac›yla iki komisyon kuruldu. 1964 ve 1975'de kurulan Warren

ve Rockefeller komisyonlar›nda ayn› sonuçlara ulafl›ld›. Komisyonlar›n raporlar›na göre Ruby

afl›r› milliyetçiydi ve katil olarak tan›t›lan Oswald'› da Baflkan›n› öldüren kifliden intikam al-

mak amac›yla öldürmüfltü. Oysa, Oswald ve Ruby'nin beraber hareket ettikleri ortaya ç›kt›.

Olay› gören birçok flahit Warren Komisyonu'nca dinlenmiyor, dinlenenlerin ifadeleri de

de¤ifltiriliyordu. Daha sonra, mason senatör Frank Church'ün Baflkanl›¤›n› yapt›¤› Church Ko-

misyonu'nun haz›rlad›¤› raporda da hiçbir sonuca ulafl›lamamas› bu suikastin arkas›ndaki

güçlerle ilgili önemli ipuçlar› veriyordu.

Ortada, bir komplo düzenlenmifl oldu¤unu aç›kça gösteren baz› gerçekler vard›. Dikkati

da¤›tmak için, Kennedy'yi mafyan›n öldürdü¤ü söyleniyordu. Acaba mafya tören güzergah›-

n› de¤ifltirebilir miydi? Baflkan›n korumalar›n› kald›rabilir miydi? FBI'y›, Dallas polisini, War-

ren Komisyonu'nu yönlendirebilir miydi? Otopsiye müdahele edip, medyaya yalan haber yaz-

d›rabilir miydi? 

Kennedy 3 ayr› yerden gelen kurflunlarla vurulmufltu. Bu, otopside kan›tlanm›fl, ama üs-

tü örtülmüfltü. Baz› polisler buna flahitti. (Polis Craig)

Olayla ilgili ipuçlar›: Kennedy'nin yan›nda vurulan Texas Valisi Conoly'nin kanl› ünifor-

Yukar›daki karikatürde, Rockefeller Komisyonu'nun sorumsuzlu¤u "comission" (komisyon) kelimesinin
c'sinin düflüp "omission" yani "sorumsuzluk" kelimesinin kalmas›yla anlat›lm›fl.
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mas› temizleyiciye, Kennedy'nin limuzin arabas› y›kamaya gönderiliyor.

Baflkan›n beyninin ise kayboldu¤u söyleniyordu!

Oswald'›n 2 kurflunundan 8 yara izi ç›kt›¤› söyleniyordu. Fakat otopsi gere¤in-

ce yap›lm›yor, askeri doktorlar taraf›ndan örtbas ediliyordu. Ordudaki general ve amiral-

ler otopsiyi yönetiyorlard›.

Birçok kaynak Oswald'›n Amerikan gizli servisi CIA'e kay›tl› oldu¤unu yazd›. Oswald bu

tip bir ifl için çok daha önceleri "haz›rlanm›fl" bir kifliydi. CIA, suikastten çok daha önceleri Os-

wald'› Rusya'ya göndermiflti. Oswald Rusya'da kendini bir vatan haini olarak gösteriyordu,

ama asl›nda CIA, onun oradaki durumunu en ince ayr›nt›s›na kadar yönetiyordu. Daha sonra

Rusya'dan ayr›ld›. Küba'da bir delegasyonla görüfltü. Bu arada CIA, hiçbir fley bilmiyormufl

gibi davran›yordu. Oswald, ard›ndan ‹sviçre'de bir üniversiteye yaz›ld›. Buradan ‹ngiltere'ye

gitti. Sonra Sovyet vatandafl› oldu. 2 y›l sonra Henry Kissinger'in ileride orta¤› olacak olan B.

Classon, Oswald'›n ABD'ye dönüflünü ayarlad›. FBI ve CIA tüm bu geliflmeleri denetliyordu.

Oswald, 62'de Pentagon'da çal›flmaya bafllad›. 63'de FBI aniden Oswald'›n KGB ajan› oldu¤u

söylentilerini yayd›, bu konuyla ilgili Oswald'a ait sahte belgeler ortaya ç›kar›ld›. Böylece Ken-

nedy suikasti öncesi, Oswald'› bir KGB ajan› gibi gösteren senaryo düzenlenmifl oldu. Ken-

nedy suikastinden 1-2 gün önce Oswald Küba'y› savunan anti-Amerikan yaz›lar yazd› ve Dal-

Kennedy suikastinde Mossad'›n en büyük yard›mc›s› olan FBI flefi mason Hoover, Kennedy ile yaflad›¤›
müddetçe ters düflmüfltü.
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las'da polislerin eline tehdit mektuplar› verdi. Ve bunu nedense CIA, FBI

ve Deniz Kuvvetleri haberalma binalar›n›n bulundu¤u bir meydan›n ortas›nda

yapt›! Bu senaryo, asl›nda olay›n içine Küba ve KGB gibi de¤iflik alternatifler sokmak

için yap›lm›flt›. Kennedy'nin ölümünden sonra ise Oswald'›n CIA ajanl›¤›yla ilgili tüm

belgeler yok edildi. (Les Vrais Maîtres du Monde, Gonzales Mata, sf.41-51)

Olay› ›srarla KGB'nin üzerine atanlar›n bafl›nda ise CIA'in Mossad'la ba¤lant›lar›n› ger-

çeklefltiren eski CIA flefi James Jesus Angleton vard›:

"Angleton, Oswald'›n KGB ajan› oldu¤u tezinin ünlü savunucular›ndan. Oysa Angleton Os-

wald gibi CIA ajanlar› hakk›nda en çok bilgiye sahip kifli." (US News and World Report, 17 A¤us-

tos 1992)

Dikkati da¤›t›p, mafya-Küba teorileri ortaya ç›karmak için mafya-Küba ba¤lant›l› birçok

CIA ajan› olayla ilgiliymifl gibi gösterilerek, dikkat baflka yönlere çekiliyordu. Bu bir aldatma-

cayd›. Ayr›ca, mafya da zaten Mossad'›n bir uzant›s›ndan baflka bir fley de¤ildi:

"ABD mafyas›n›n bafl› Yahudi mafya babas› Meyer Lansky, zaten Mossad'la do¤rudan ba¤lan-

t›l› çal›fl›yor. Mossad'›n bilgisi d›fl›nda eylem yapmas› mümkün de¤il. Meyer Lansky, CIA ile

de ortak çal›fl›yor." (Israel Connection, La Mafia En Israel, Jacques Derogy, sf.71)

Fakat olay›n çok de¤iflik boyutlar› vard›. Kennedy ölümünden önce, CIA Baflkan› mason

Allen Dulles'› görevinden almaya karar vermiflti.

Oswald ve onu öldüren Ruby'nin Dallas'taki polis otoriteleriyle ve FBI'la yak›n iliflkileri

vard›. FBI Ruby'i birçok görevde kullanm›flt›. 

"Ruby konuflmas›n› engellemek için hapiste kendisine kanser yap›c› ilaçlar verdi¤ini söyler ve

esrarengiz bir flekilde kanserden ölür." (People's Almanac 3, David Wallechinsky, Irving Wallace,

sf.15)

Olayla ilgilenen polis M. Tippit, olaydan k›sa bir süre sonra elinde Oswald'›n resmini ta-

fl›yordu! Daha sonra öldürüldü. Dallas'da bilinmeyen bir nedenle askeri koruma görevlileri

görevlendirilmedi. Oswald askeriye taraf›ndan 12 saat soruflturuldu. Sonuç aç›klanmad›.

"Kennedy suikastini soruflturan Warren Komisyonu Oswald'›n suikasti tek bafl›na iflledi¤i so-

nucunu ç›kard›, fakat Amerikan halk›n›n sadece yüzde 10'u buna inand›." (US News and World

Report, 17 A¤ustos 1992)

Suikasti Örtbas Eden "Loca": Warren Komisyonu

Kennedy suikastini çözmek için görevlendirilen Warren Komisyonu'ndaki kiflilere bak›l-

d›¤›nda, bu kiflilerin Kennedy'nin ölüm emrini bizzat vermifl kifliler oldu¤unu görmek zor de-

¤ildi. ‹flte Warren Komisyonu'nun biraderleri:

"Earl Warren, 33 Dereceli büyük üstad mason, Komisyon Baflkan›." (Who's Who in America,

Marquis, 38. Bask›, cilt 2, 1974-1975, sf.3218)

"Allen Dulles, CIA'in kurucusu, Kennedy'nin görevden almay› düflündü¤ü mason, CFR, Bil-

derberg üyesi, mafya ba¤lant›l› CIA flefi." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.19)
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"Allen Dules ‹srail'in Mossad'› ile ortak operasyonlar yap›yordu." (Ropes of

Sand, Wilbur Crane Eveland, sf.95)

"Gerald Ford, mason, ayn› zamanda Bilderberg üyesi." (Who's Who in America, Marquis, cilt

1, 1980-1981, sf.1121)

"Ford, Malta locas› no 405'e kay›tl›yd›. 1963'de 33. dereceye yükseldi." (Mais qui Gouverne

L'Amerique, Georges Virebeau, sf.19)

"John Mc Cloy, mason, CFR, Bilderberg üyesi." (La Trilaterale et Les Secrets du Mondialisme, Yann

Moncomble, sf.171)

"Hale Boggs, CFR üyesi; Richard Russell, mason." (Who's Who In America, Marquis, 38. Bask›,

cilt 2, 1974-1975, sf.2670)

"John Sherman Cooper, Rotaryen." (Who's Who In America, Marquis, cilt 1, 1982-1983, sf.667)

Suikast hakk›nda komisyonca üretilen teoriler, komisyonun CIA-FBI ve Johnson'a ba¤l›l›-

¤›yla ilgili sorular ortaya ç›kard›. Çünkü komisyon KGB teorisini ›srarla gündemde tuttu. Res-

mi KGB masal›, medya taraf›ndan da körüklenince, JFK

dosyalar› aç›lmadan kapat›ld›. FBI flefi mason Edgar Ho-

over ve Kennedy'nin yerine Baflkan olan Lyndon Johnson

kimin emrindeydi? Kennedy'nin karfl› ç›kt›¤› Vietnam Sava-

fl›'ndan kimin ç›kar› olabilirdi? Bu sorular bizi Mossad hipo-

tezine biraz daha yaklaflt›r›yor. Johnson ‹srail'in gelmifl geç-

mifl en iyi dostu oldu. Hoover, Mossad'›n ABD'deki tüm ey-

lemlerini örtbas eden bir "dost"uydu. Vietnam, Arap-‹srail

sorunlar›na ABD'nin tarafs›z yaklaflmas›n› engelleyen

önemli bir faktör oldu. Yahudi silah tüccarlar› Vietnam'dan

önemli karlar elde ederken ‹srail, Vietnam krizinden istifa-

Altta Kennedy suikastini örtbas etme görevini üstlenen Warren Ko-
misyonu ve yanda Komisyon'un Baflkan› Earl Warren görülmekte.



de ederek Kennedy'nin karfl› ç›kt›¤› Diamona'daki nükleer santralin inflas›-

na büyük bir h›z verdi.

Suikastte birçok perde aralanm›fl olmas›na ra¤men, günümüzde bile Yahudi lo-

bileri kontrolündeki medya kamuoyunu aldatmaktad›r. Kennedy belgeselleri, JFK filmi

gibi birçok program arac›l›¤›yla olay genelde mafya-Küba-KGB a¤›rl›kl›, bazen de Mossad'dan

ba¤›ms›z bir CIA-FBI komplosu gibi gösteriliyor. Jack Ruby ve Oswald, her ikisi de FBI ajan›

olarak çal›flm›flt›. Kennedy Hoover'› FBI flefli¤inden almay› planl›yordu. Suikast günü Hoover

özel bir ifl için (!) Dallas'tayd›. 1977 y›l›nda olay hakk›nda bilgisi olan 10 FBI ajan› garip ve aç›k-

lanmayan koflullarda öldü.

Suikaste Göz Yuman Mason FBI fiefi Edgar Hoover

Kennedy'nin ölümünden önce görevden almay› düflündü¤ü Hoover, Mossad'›n ABD'de-

ki tüm eylemlerine göz yuman bir "dost"uydu. ‹flte bu eylemlerden birkaç›:

"Carl Duckett, 1976 Mart›'nda mesle¤ine mal olacak bir hata yapt›; ‹srail'in nükleer silahlar›

hakk›nda aç›kça konufltu. Ancak sarhofl birinin, ‹srail nükleer silahlar›ndan uluorta söz ede-

cek kadar ihtiyats›z olabilece¤i ima edildi. Daha sonra Duckett'›n, o anki CIA Baflkan› George

Bush taraf›ndan istifaya zorlanarak istifas› sa¤land›." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh,

sf.320-321)

CIA ajan› Carl Duckett'›n, ‹srail'in 3 ya da 4 nükleer bombaya sahip oldu¤u fleklindeki

1968 y›l›na ait çok gizli CIA de¤erlendirmesi, bir Ameri-

kan Yahudisi olan Zalman fiapiro'nun 4 bombaya yete-

cek miktarda olan, yaklafl›k 100 kg.'dan fazla zenginlefl-

tirilmifl uranyumu ‹srail'e kaç›rm›fl olmas›na dayan›yor-

du. Kaç›r›lan uranyum, Duckett'›n ‹srail'in en az on

bombaya sahip oldu¤u fleklindeki de¤erlendirmesinin

de temeliydi. CIA aç›s›ndan fiapiro, ‹srail'e destek olan

bir Yahudiden daha fazla bir fleydi. O, nükleer-yak›t-ifl-

leme iflinde olan, ‹srail'e düzenli seyahatler yapan ve ‹s-

rail hükümetiyle baz› cüretkar ifllere giriflen bir Yahudiy-

di. Pek çok baflka yönden de tipik bir çifte sadakat örne-

¤iydi. Litvanya'dan göç eden bir haham›n çok baflar›l›

o¤luydu. fiapiro'nun en büyük koruyucusu ise mason

Hoover idi.

"'FBI'›n Edgar Hoover'› o s›rada Helms'le Mossad

ajan› fiapiro konusu yüzünden didiflmeyi tercih et-

ti" diyor eski bir kongre soruflturma üyesi olan ve

fiapiro hakk›ndaki Senato ve Temsilciler Meclisi is-

tihbarat raporlar›n› gören biri. CIA Hoover'a, "Ame-

rika'daki karfl› casusluktan sen sorumlusun," diyor-

du. "fiapiro'yu sorufltur, casussa yakala onu!" Ho-

over'in cevab› ise; 'Bir fley al›nd›¤›ndan gerçekten
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FBI flefi Ed-
gar Hoover,
yandaki re-
simde üze-

rinde maso-
nik sembol-

ler olan flap-
kas› ile gö-
rülmekte.. 
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emin de¤iliz. ‹sra-

il'e git. Dimona'ya gir!

E¤er delili (fiapiro'nun

uranyumunu) bulursan bize

haber ver!' oldu. Bu bir tür

oyundu." (The Sampson's Opti-

on, Seymour M. Hersh, sf. 324)

"Edgar Hoover (1895-1992).

Amerikan masonluk tarihinin

en önemli insan›. 1924'den ölü-

müne kadar FBI'y› yönetti.

Onun mason oluflu, mason

baflkanlar için bir garanti ol-

mufltur. 48 y›ll›k baflkanl›¤› da

bu flekilde daha iyi anlafl›l›r."

(Mais qui Gouverne L'Amerique,

Georges Virebeau, sf. 31)

Suikasti Mossad m› Düzenledi?

1992 Mart tarihli Washington Report on Middle East Affairs dergisinde, eski senato üyesi

Paul Findley, Kennedy suikasti ile ilgili flunlar› söylemekteydi: 

"Kimin Kennedy'i saf d›fl› etmek için kuvvetli bir nedeni olabilirdi? ‹lginç fakat flafl›rtmayan

bir gerçek de Kennedy suikasti ile ilgili yaz›lan hiçbir raporda Mossad'dan kesinlikle bahse-

dilmemesidir. Oysa olaydaki Mossad rolü çok aç›kt›r. ‹srail liderleri Kennedylere hiçbir zaman

güvenmemifllerdir. Baflkan Kennedy'nin babas› ‹ngiltere'ye baflkonsolos oldu¤u zaman ‹srail

aleyhtar› faaliyetleriyle tan›n›yordu. John Kennedy'nin Baflkanl›k kampanyas› s›ras›nda bir

grup New York Yahudisi, Kennedy'nin Ortado¤u politikas›n› kendi ç›karlar› çevresinde olufl-

turmas›na karfl›l›k, onun kampanya giderlerini karfl›layacaklar›n› vaat etmifllerdi. Fakat, tabii

ki Kennedy kabul etmemiflti. Di¤er yandan Kennedy'nin yerine Baflkan olan Lyndon Johnson

politik kariyeri boyunca ‹srail'e destek olup yard›m etti. Tabii ki ‹srail hükümeti de Johnson

Baflkan olursa herfleyin lehlerine dönüflece¤ini bilmekteydi ve gerçekten de öyle oldu. Ken-

nedy'nin ölümünden sonra ABD ilk defa ‹srail'e çok genifl çapta silah göndermeye bafllad›.

1967 Haziran savafl› s›ras›nda Johnson el alt›ndan ‹srail'e hem malzeme hem de personel yar-

d›m›nda bulundu. Gerçekten de Mossad'› suikaste götürecek her türlü neden vard›. Ve ‹srail

hükümeti de kendi amaçlar› için ABD'li hayatlar› kurban etmeye can at›yordu." (The Washing-

ton Report on Middle East Affairs, Mart 1992)

Emekli ABD D›fl ‹liflkiler Servis yetkilisi ve flu anda Washington Report On Middle East Affa-

irs'in editörü olan Richard Curtis de suikastteki Mossad parma¤›n› flu flekilde belirtmekteydi:

"O zamanda ve flu anda genifl çapta inan›lan, Mossad'›n suikastte parma¤› oldu¤uydu. Sebep

de Kennedy hükümetinin gere¤inden fazla Ortado¤u politikas›na el atmas›yd›. Kennedy, Ce-

Kennedy, ‹srail'in menfaatlerini korumaya söz verdi¤i takdirde
kendisinin seçim kampanyas›n› destekleyeceklerini söyleyen
Siyonistleri geri çevirmiflti. 
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zayir'in Frans›zlardan ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas› gerekti¤ini savunan ilk ABD

senatörüydü." (The Washington Report On Middle East Affairs, Mart 1992)

Kennedy'nin ard›ndan Baflkanl›k koltu¤una oturan Johnson ise, Mossad'›n ara-

d›¤› özelliklere sahipti:

"Johnson iktidara gelir gelmez, CIA'in hep karfl› oldu¤u Kennedy'nin Arap taraftar› politika-

s›n› bir kenara att›. Johnson döneminde Yahudi Walt Rostaw'›n Baflkan›n özel dan›flman› ol-

mas› ‹srail için çok büyük flanst›. Washington'daki görüflmeler s›ras›nda, Mossad ile CIA ara-

s›nda gizli bir anlaflma imzaland›." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.192)

Johnson ayn› zamanda masondu:

"Johnson'un masonluk tekris töreni Teksas'da yap›ld›." (Mais qui Gouverne L'Amerique, Georges

Virebeau, sf.19)

Kennedy suikasti ‹srail-ABD iliflkilerinin en bozuk oldu¤u dönemde gerçekleflti. ‹srail bu

suçun Kennedy'e ait oldu¤unu düflünüyordu.

"John Kennedy suikasti 1962'de Golda Meir'le yapt›¤› görüflme s›ras›nda Amerikan-‹srail ilifl-

kilerinin bozuldu¤u bir dönemde gerçekleflti. 1963 y›l›nda ABD ile ‹srail aras›ndaki ayr›lma

noktas›, Amerika'n›n Filistinli göçmenler sorununu ele alan BM asamblesinde temsilci olma-

s›yd›. ‹srail her Arap ülkesiyle, BM'in kar›flmas› olmadan, tek tek anlaflmay› tercih etmektey-

di. Çünkü ancak ‹srail do¤rudan uzlaflma görüflmelerinde güç kullanabilirdi, karfl›s›ndaki

Arap ülkesi kullanamazd›." (Taking Sides, American Secret Relations with a Militant Israel, Step-

hen Green, sf.185)

‹srail Kennedy'nin kabul etmedi¤i Arap ülkeleriyle ayr› ayr› anlaflmalar yapma stratejisi-

ni bugün uygulayarak bar›fl› engellemekte ve kendi iste¤i do¤rultusunda kararlar›n al›nmas›-

n› bu sayede rahatl›kla sa¤lamaktad›r. 

"Kennedy suikasti, ‹srail bas›n›n›n 'ABD'nin BM genel asamblesinde göçmen sorunu için ald›-

¤› görevi protesto kampanyas›' yapt›¤› s›rada gerçekleflti. Gazetelerde editör köfleleri ve ma-

kaleler hemen yeni Baflkan Johnson'a övgüler ya¤d›rmaya bafllad›. ‹srail bas›n› Johnson'›n Bafl-

kanl›¤› için oldukça heyecanlanm›flt›. ‹srail ‹flçi Federasyonu ayl›k yay›n› Omer, yeni Ameri-

kan hükümeti sayesinde daha genifl ve derin iliflkileri beklediklerini belirtmiflti. Pek çok ‹sra-

illi gazete, Baflkan Johnson'›n Amerika'daki ‹srail sempatizanlar›na karfl› önceki Baflkanlardan

daha fazla cevap verici olaca¤›n› savunuyordu. Özellikle yaklaflan 1964 seçimlerinde Herut ve

Haboker (en büyük iki ‹srail gazetesi) bu sempatizanlar› hareketlendirmek için ça¤r›larda bu-

lunuyordu." (Taking Sides, American Secret Relations with a Militant Israel, Stephen Green, sf. 185) 

Baflka bir büyük ‹srail gazetesi olan Yediot Ahoronot flöyle yorum yapm›flt›:

"Lyndon Johnson'›n göreve bafllamas›yla, e¤er Amerika'n›n bizim hayati ç›karlar›m›za engel

oldu¤unu hissedersek, Baflkana do¤rudan daha kolay ulaflaca¤›m›za dair hiç flüphe yoktur. "

(Taking Sides, American Secret Relations with a Militant Israel, Stephen Green, sf. 186)

"Johnson Hükümeti'nin ilk 3 y›l›nda, Amerika'n›n ‹srail için olan deste¤i hem nitelik hem de

miktar bak›m›ndan oldukça geliflti. ABD, Kennedy hükümeti zaman›nda 40 milyon dolar yar-

d›m yapm›flt›. 1965'te miktar 71 milyona, 1966'da ise 130 milyona ç›kt›." (Taking Sides, Ameri-

can Secret Relations with a Militant Israel, Stephen Green, sf. 187)
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baflkanl›k yemini etti." manfletiyle
yay›nlanm›flt›.



VAT‹KAN, MASON ve S‹YON‹ST PAPALAR,

S‹YON‹ZME TERS DÜfiEN PAPALAR

Kitab›n bu bölümünde H›ristiyan dünyas›n›n merkezi konumundaki Vatikan'›n içi-

ne s›zm›fl olan karanl›k isimleri ele ald›k. Elbette bu bölümün haz›rlanmas›ndaki amaç, H›ris-

tiyan dünyas›n› ve bu dünyan›n dini liderlerini elefltirmek veya hedef almak de¤ildir. Burada

konu edilen kimseler, belli bir karanl›k çevreyi temsil eden az say›da kiflidir. Bu kiflilerin varl›-

¤›ndan tüm Vatikan'› sorumlu tutmak mant›kl› ve ak›lc› bir yaklafl›m de¤ildir. Kuflkusuz Vati-

kan içinde de, ilerleyen sat›rlarda de¤inece¤imiz kirli iliflkilere bulaflm›fl birkaç kifli oldu¤u gi-

bi, bu kimselere ve temsil ettikleri ideolojilere karfl› olan ve bunlara karfl› amans›z bir mücade-

le yürüten samimi ve dürüst kifliler de bulunmaktad›r. Unutulmamas› gereken önemli bir hu-

sus ise, hangi inanca mensup olursa olsun, kötülü¤e karfl› olanlar›n iyilik ve güzellik için itti-

fak etmesi, dünyay›, özlem duyulan bar›fla ve huzura götürecek olan en önemli ad›mlardan bi-

ridir. Bu do¤rultuda, Müslümanlarla samimi dindar H›ristiyanlar›n ve elbette Yahudilerin, in-

sanl›¤› felaketlerin içine sürükleyen dinsiz ideolojilere karfl› yürütece¤i fikri mücadele büyük

önem tafl›maktad›r. H›ristiyan dünyas›n›n içine s›zm›fl karanl›k unsurlar›n deflifre edilmesi bu

nedenle de çok önemlidir.

Masonluk, Katolik Kilisesi taraf›ndan yüzy›llar önce "dinsizlik" olarak tan›mlanm›fl ve

herhangi bir H›ristiyan›n mason olmas› yasaklanm›flt›. Masonluk, en büyük düflmanlardan bi-

ri olarak kabul edilmiflti.

"1738'de masonlu¤a karfl› bir Papa Emirnamesi yay›nland›... Buna göre, Papa, hiçbir ay›r›m

yapmadan tüm masonlar›n aç›kça Kilise'ye zarar vermeye ve bu flekilde H›ristiyanlar› ‹sa'n›n

getirdi¤i do¤rulardan mahrum etmeye çal›flt›klar›n› ifade ediyordu." (Ars Quator Coronatorum,

Transactions of Quatuor Coronati Lodge, no. 2076, Cyril M. Batham, sf.2)

Fakat, yasak olan masonluk, zamanla Vatikan'a s›zmaya bafllad›. Vatikan tarihine bir bak-

mak bunu anlamak için yeterlidir:

"Vatikan D›fl ‹flleri Bakan› Agostino Casaroli, mason." (La Trilaterale et Les Secrets du Mondialis-

me, Yann Moncomble, sf.138)

"‹talyan masonlu¤u aç›kça politika ve dinle ba¤lant›l›d›r." (The Brotherhood, Stephen Knight,

sf.270)

"Masonlu¤un Roma Katolik Kilisesi'nde sempatizanlar›, hatta üyeleri vard›." (The Brotherhood,

Stephen Knight, sf.247)

"1973'te Kiliseye ba¤l› olan 'Kurtulufl Ordusu' isimli kurulufl ile masonlar aras›ndaki ba¤lant›

dikkatleri üzerine çekti. Ayn› y›l 19 Haziran'da, Dini ‹fller Sorumlusu Baden Hickman Or-

du'nun görevlilerin herhangi bir mason locas›na girmelerini yasaklad›¤›n› söyledi. Daha son-

ra yap›lan araflt›rmalar s›ras›nda ‹ngiltere'de üç adet kilise mensuplar› için özel loca oldu¤u

ö¤renildi. Bu localar, Standora Locas› 6820, The Lodge of Constant Trust 7347 ve Lubilate Lo-

cas› 8561. Avustralya Melbourne'da da bir di¤eri vard›: Haçl›lar Locas›..." (Ars Quator Corona-

torum, Transactions of Quatuor Coronati Lodge, no. 2076, sf.5)
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"Ayn› dönemde kendine 'Anglo-Katolik' s›fat›n› uygun gören biri "Masonluk

Üzerine Baz› Yans›malar" adl› bir kitap yay›nlad›. Bu kitapta masonik faaliyetlerle

ilgili genifl bilgi bulunmamakla beraber Fort Newlon, Lawrence, de Castello ve Wood-

ford gibi mason rahiplerin çal›flmalar›na genifl yer verilmekteydi. Yazar, flöyle bir iddiada

bulunuyordu: 'Tehlike fludur ki, ‹sa'n›n en büyük düflman› kiliseyi yönetiyor'." (Ars Quator Co-

ronatorum, Transactions of Quatuor Coronati Lodge, no. 2076, sf.5)

"Bir baflka din adam› Dr. Cawthorne flöyle yak›n›yordu: 'Masonluk ö¤retisi aç›kça anti-H›ris-

tiyand›r. Rica ediyorum art›k hiçbir kilise mason locas› olarak kullan›lmas›n'." (Ars Quator Co-

ronatorum, Transactions of Quatuor Coronati Lodge, no. 2076, sf.17)

Grand Orient (Frans›z Büyük Locas›)-Vatikan ba¤lant›s›, masonlu¤un H›ristiyan alemine

ne derece s›zd›¤›n› göstermektedir: 

"Grand Orient, ‹ngiltere Bankac›l›k kurulufllar› ve uluslararas› banker Meyer Amshel Rothsc-

hild taraf›ndan finanse edilmifltir. Bugün Grand Orient; Trilateral Komisyonu, Bilderberg Gru-

bu ve tüm dünyadaki sosyalist partilerle yak›n iliflki içindedir. Ba¤lant›lar› Vatikan'a kadar

uzanm›flt›r ve geçen seneler boyunca önde gelen Katolik Kilise mensuplar›n›n anti-H›ristiyan

Grand Orient'in gizli üyeleri oldu¤u söylenmifltir." (The Spotlight, 4 Ocak 1993)

Vatikan'a S›zan Masonlar›n Kara Para ‹liflkileri

"Vatikan flehrinin çevre duvar›n›n etraf›nda bir tur yap›lsa bir saatten fazla sürmez, ama Vati-

kan'›n servetini saymaya kalksalar, bu flüphesiz çok daha uzun sürer." (Im Namen Gottes?, Da-

vid A. Yallop, sf. 130)

Vatikan, ‹talya'n›n içinde küçük bir flehir-devlet. Papa'n›n ülkesidir, ama Papal›¤›n içine

s›zan masonik bir örgütlenme, buray› dev bir kapitalist organizasyona dönüfltürmeye çal›flm›fl-

t›r.

Vatikan, bütün H›ristiyan aleminden as›rlard›r büyük ba¤›fllar al›yordu. Bu ba¤›fllar›n ifl-

letilmesi için Vatikan'da bankalar›n kurulmas›, bu küçük toprak parças›n› mafya-masonluk

ikilisinin önemli bir hedefi haline getirdi. Vatikan bankalar›n›n elinde biriken dev servet, dün-

yan›n di¤er sermayedarlar›yla ortak olma sonucunu getirdi. Sonuçta, Vatikan, Rothschild,

Morgan gibi uluslararas› Yahudi bankerlerle ortak hale geldi:

"Vatikan Gmbtt'›n kollar› bütün dünyaya yay›lm›flt›. Baflka bankalarla s›k› ba¤lar örülmüfltü.

Paris ve Londra'daki Rothschild bankac›l›k sistemi 19. yy'dan beri Vatikan'la ifl yap›yordu. Na-

gara (Papa Pius XI'in yak›n dostu), Vatikan Mali ‹fller Bakanl›¤›na seçildi¤inden beri, ifllerin

çap› ve ifl ortaklar›n›n çap› daha da geniflledi: Bunlara flu bankalar say›labilir: Crédit Suisse,

Hambros, J.P. Morgan Bank, Chase Manhattan Bank, First National, Continental Bank of Illi-

nois, Bankers Trust Company New York, sonuncusu Nagara New York Borsas›'nda k›ymetli

evrak al›p satmak istedi¤inde kullan›l›rd›. General Motors, Gulf Oil, General Electric, Bethle-

em Steel, IBM, ve TWA gibi flirketlerde Vatikan'›n ortaklar› vard›." (Im Namen Gottes?, David A.

Yallop, sf.137) 

"Nagara Vatikan'a General Motors, Gulf Oil, General Electric, Bethhem Steel, IBM, ve

TWA'dan da hisseler al›nm›flt›." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.138)
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Uluslararas› Yahudi flirketleri ile ortak hale gelen Vatikan, öte yandan

mafyayla da ba¤lant› kurdu. Vatikan, ‹talya'daki aya¤›n› P2 Locas›'n›n olufltur-

du¤u mafyan›n para aklama merkezi oldu. Vatikan'›n paras› ve bankalar› "kutsal"

olarak kabul ediliyordu. ‹talyan mafyas›,

P2, d›flar› para ç›karmak istedi¤inde paray›

Vatikan bankas›na yat›r›yor, oradan yurtd›-

fl›ndaki bir baflka bankaya yollat›yordu. Va-

tikan'›n bu bankalar›na ise kimse sorgu-su-

al edemiyordu. Yurtd›fl›ndan para sokmak

için de ayn› yöntem kullan›l›yordu: 

"Amerikan mafyas›n›n s›n›rlarla proble-

mi yoktu. Aklanm›fl paran›n bir k›sm›n›

‹talya'ya sokmak istedi¤inde, bunu Vati-

kan Bankas› üzerinden yap›yordu." (Im

Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.181)

"Mafyan›n Vatikan Bankas›'na, ‹tal-

ya'dan para girifl ç›k›fllar› için hizmet et-

mesinden dolay›, Vatikan en sonunda

para aklama ifllemlerinin sahibi duru-

muna geldi." (Im Namen Gottes?, David A.

Yallop, sf.180)

Vatikan Masonlar›na 

Ters Düflen Papa: 

I. Jean Paul

Vatikan'a 1978 y›l›nda yeni bir papa se-

çildi: Papa I. Jean Paul. I. Jean Paul, biraz

farkl› bir papayd›. Vatikan'da bir fleyler

döndü¤ünü hissediyordu. Papa seçilmeden bir süre önce Vatikan Bankas›'n›, bu bankan›n ba¤-

lant›lar›n› araflt›rmaya bafllad›. Kardinalleri, piskoposlar› araflt›rd›. Sonuçta çok ilginç noktala-

ra vard›. P2 Mason Locas›n›n Vatikan'la ba¤lant›lar›n› ve "Büyük Vatikan Locas›"n›, bu locaya

üye olan 121 kardinali, piskoposu ve rahibi keflfetti. Oysa masonluk as›rlar öncesinden kilise

taraf›ndan "dinsizlik" olarak tan›mlanm›flt›. Bu sisteme engel olmaya çal›flt›. Fakat papa seçil-

dikten 33 gün sonra faili meçhul bir zehirlenme ile hayat›n› kaybetmesi, "tehlikeli" çal›flmala-

r›n›n sonu oldu. 

I. Jean Paul, henüz papal›¤a seçilmeden önce Vatikan'›n mali ifllerinde bir "kar›fl›kl›k" ol-

du¤unu fark etti: 

"Papa I. Jean Paul, henüz papa seçilmeden önce, Vatikan'›n finansal problemleriyle ilgili bir-

çok flikayete maruz kald›." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf. 125)

"31 A¤ustos'da ‹talya'n›n önde gelen ekonomi gazetelerinden Il Mondo'da I. Jean Paul'e uzun

"Im Namen Gottes?"adl› kitap yay›nland›¤›nda tüm
Avrupa'da büyük yank› meydana getirdi.



bir mektup yay›nland›. Mektuptaki sorular flöyleydi: 

'Vatikan'›n finans marketlerinde spekülatör gibi davranmas› hak m›? Vatikan'›n ken-

di bankas› diye adland›rd›¤› bir bankan›n ‹tal-

ya'dan baflka ülkelere, kanun d›fl› sermaye transferi

yapmas› hak m›? Bu bankan›n ‹talya'daki baz› kifli-

lerin vergi kaç›rmas›na yard›m etmesi hak m›?" (Im

Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.123)

Vatikan hakk›nda bu tür fleyler eskiden beri söy-

leniyordu. Fakat I. Jean Paul, bunlar›n do¤ru olup ol-

mad›¤›n› ilk kez araflt›rmaya bafllad›. Araflt›rd›kça da

mason localar›n› ve Vatikan'daki kontrollerini fark etti:

"Papa I. Jean Paul'ün dikkati gizli, kanund›fl› olan

ve çal›flmayla gücü ve zenginli¤i birlefltiren, ‹tal-

ya'n›n çevresine yay›lan bir mason locas› üzerine

yo¤unlaflt›.

Bu locan›n ad› P2 idi. Bu loca Vatikan'a derinleme-

sine nüfuz etmiflti. Papazlarla ve piskoposlarla ilifl-

kisi ve bizzat kardinallerle ba¤lant›s› vard›. Papa I.

Jean Paul, P2'yi kilisenin vücudunda yaflayan ve

yok edilmesi gereken zararl› bir virüs olarak gör-

dü." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.13)

Vatikan'da P2 Biraderleri: 

Banker Sindona, Piskopos

Marcinkus, Kardinal Cody 

I. Jean Paul'ün masonluk-mafya-Vatikan ba¤-

lant›s›n› araflt›r›rken karfl›laflt›¤› birçok isim vard›. Bunlar›n en önemlileri Vatikan Bankas›'n›n

Baflkan› mason Piskopos Marcinkus, önceki Papa VI. Paul taraf›ndan göreve getirilen Vati-

kan'›n mali dan›flman› P2 üyesi Sindona ve onlarla ortak çal›flan Kardinal Cody idi. Jean Paul

araflt›rd›kça, bunlar›n P2 üyesi olduklar›n› ve di¤er bir P2 üyesi Banker Calvi ile çal›flt›klar›n›

buldu. Hepsinin ard›nda da P2 üstad› Licio Gelli vard› elbette. 

I. Jean Paul, Vatikan'›n mali ifllerindeki anormalli¤i araflt›r›rken, ilginç bir al›flverifl ifllemi

gerçekleflti. Vatikan Bankas›'n›n büyük hissesine sahip oldu¤u ve "Papazlar›n Bankas›" olarak

an›lan Banca Cattolica Veneto, P2 locas›n›n üyelerinden Banker Calvi'ye sat›ld›:

"Papazlar›n Bankas› olarak an›lan Banca Cattolica Veneto, patrikli¤in haberi olamadan gizlice

sahip de¤ifltirdi. Bankay› satan Vatikan Bankas› Baflkan› Piskopos Paul Marcinkus, sat›n alan

ise Banco Ambrosiano'nun Mailand flefi Roberto Calvi idi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop,

sf. 59)

"I. Jean Paul, olay› gizlice araflt›rmaya bafllad›. Roberto Calvi ve Michele Sindona gibi iki isim
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Vatikan'daki masonlar› saptayan ve Vati-
kan Bankas›'n›n yolsuzluklar›n› soruflturan
Papa I. Jean Paul.
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ö¤renebildi. Ö¤rendi¤i fleyler tüyler ürperticiydi. Do¤rudan Papa'ya gelecek

bir suçlaman›n varl›¤›n› anlad›. Ayr›ca Calvi ve Sindona'n›n kilisenin önde gelenle-

ri oldu¤unu ve Papa VI. Paul'ün yan›nda yüksek itibar sahibi olduklar›n› ö¤rendi." (Im

Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.60)

I. Jean Paul'ün buldu¤u isimler gerçekten çok önemliydi. Bun-

lara s›rayla göz at›l›rsa; Vatikan'›n mali dan›flman› olan Sindona,

tüm dünyada kritik ba¤lant›lar› olan bir mason, eroin ticaretinden

Latin Amerika diktatörlerine uzanan bir zincirin önemli bir halka-

s›, tam anlam› ile kirli ifller uzman›yd›: 

"Sindona, mafyan›n bankeriydi ve yönetti¤i paralar›n önemli bir

k›sm›, do¤rudan eroin ticaretinden geliyordu. Bu adam, Papa VI.

Paul'ün Vatikan'a mali dan›flman olarak seçti¤i ve ‹talya'daki ki-

lisenin bugünkü ekonomik durumunu infla etmesini güvenle ri-

ca etti¤i adamd›." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.172)

"Sindona'n›n mason locas› Propaganda 2, k›sa ad›yla P2 ve üsta-

d› da Licio Gelli idi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.159)

"Sindona mafya ve P2 Locas›'ndaki biraderleri taraf›ndan korun-

mufltu." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.281)

Sindona'n›n Vatikan'a yaklaflmas›n›n nedeni de, para aklama

politikas›ndan kaynaklan›yordu:

"Cambino ailesi, (Bir mafya ailesi, dünya çap›nda ifl çeviriyorlar, özellikle New York ve Paler-

mo'da) Sindona'y›, bu ailenin eroin iflinden kazand›¤› paran›n yat›r›m›n› yeniden organize et-

mek için görevlendiriyor. Bu ailenin bir para aklay›c›ya ihtiyac› vard›. Sindona büyük miktar-

da sermayeyi ‹talya d›fl›na ve içine tafl›mas› gerekti¤ini anlam›flt›. Ve bunu yaparken mali bü-

royu uyand›rmamas› gerekti¤ini biliyordu. Sindona bu ifl için ideal kifliydi." (Im Namen Got-

tes?, David A. Yallop, sf.151)

"Palermo'daki toplant›dan 17 ay son-

ra Sindona mafya paralar›n›n yard›-

m›yla ilk bankas›n› sat›n ald›. O eko-

nomi gangsterli¤inin ana kural›n› an-

lam›flt›: E¤er bir bankay› ya¤mala-

mak istiyorsan, onu sat›n al." (Im Na-

men Gottes?, David A. Yallop, sf.152)

P2 Locas›yla devlet içinde
devlet kuran ve sonunda
hemen hemen bütün ‹tal-
ya'y› kontrol eden Licio
Gelli. 

Michele Sindona, mafyan›n, masonlar›n
ve Vatikan'›n mali dan›flman›.
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"Sindona ‹talyan bankalar›ndan Vatikan Bankas› yoluyla Schweizer Bank (‹s-

viçre Bankas›) kasalar›na, kendisine ve Vatikan'a ait kanund›fl› döviz ve kapital

transferi yap›yordu. Bu Vatikan'›, kutsall›¤›n› fakirlerin hayr›na yönlendirmek yerine,

tam tersine ‹talya'n›n d›fl›na kirli para akmas›na yard›m eder hale getirmiflti." (Im Namen

Gottes?, David A. Yallop, sf.173)

Sindona'n›n Vatikan üzerinden aklayarak d›flar›

ç›kard›¤› P2'nin kirli paralar›, Latin Amerika'n›n faflist

diktatörlerinin finanse edilmesinde kullan›ld›. P2 Lo-

cas›, ‹srail ve Mossad'›n da büyük yard›m›n› alan bu

faflist rejimlere destek olmak için bir ekip oluflturdu: 

"Sindona, Licio Gelli'nin üstad› oldu¤u P2'nin adam-

lar›ndan etkin bir tak›m oluflturdu ve bu adamlar

Arjantin, Paraguay, Uruguay, Venezuella ve Nikara-

gua'ya hükmettiler. Sindona, o zaman›n Nikaragua

Diktatörü Somoza hakk›nda Romal› bir avukata

flunlar› söylüyordu: Somoza gibi adamlarla çal›flma-

y› tercih ediyorum. Bir diktatörle, bir demokratik re-

jimle bafla gelmifl kifliye nazaran çok daha iyi ifl ya-

p›labilir. Bunun gibilerde çok kontrol olur. Onlar dü-

rüstlü¤e inan›r ve bu da banka iflleri için kötüdür."

(Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.184)
Papa I. Jean Paul ve kendisinden sonra

Papa olan VI. Paul.

Vatikan'›n P2 üyesi mali dan›flman› Sindona'n›n ortaklar›ndan Kardinal Cody



I. Jean Paul'ün ba¤lant›lar›n› keflfetti¤i di¤er bir önemli isim de Vati-

kan Bankas› Baflkan› mason Piskopos Marcinkus idi:

"Marcinkus, Papa Paul taraf›ndan Vatikan Bankas› Baflkanl›¤›na atanm›flt›." (Im Namen

Gottes?, David A. Yallop, sf.179)

I. Jean Paul, Papa seçilmeden önce, o

anki Papa'ya, VI. Paul'e gitmifl ve mali ko-

nulardaki flüphelerini anlatm›flt›. Bu olay›n

ard›ndan Marcinkus'la yapt›¤› görüflme, I.

Jean Paul'ün olay›n boyutlar›n›n fark›na

varmas›na yard›mc› oldu: 

"Ortada dolaflan söylentilere göre, I. Jean

Paul, Papa VI. Paul'e mali konulardaki

problemlerden bahsetmifl, Papa ise flu

cevab› vermiflti: 'Mali durumumuz he-

nüz düzelmedi. Sen en iyisi Monsenyör

Marcinkus'a git ve flikayetini dile getir.'

I. Jean Paul, Marcinkus'un bürosuna gitti ve Banca Cattolica Veneto'nun Roberto Calvi'ye sa-

t›l›fl› ile ilgili flikayetini aktard›. Konuflmas› bittikten sonra Marcinkus ona kap›y› gösterdi ve

flöyle dedi:

'Sizin bugün yapaca¤›n›z daha iyi bir ifl yok mu? Siz kendi iflinize bak›n, ben de kendi iflime

bakay›m." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.242)

I. Jean Paul, adeta "kurtlar sofras›"ndayd›. fiikayete gittikleri, iflin bafl›n› çeken kiflilerdi:

"Marcinkus'un sorumlulu¤u do¤rudan Papa VI. Paul'e karfl›yd›. Papa'n›n, Marcinkus'un ne

kadar pisli¤i gizledi¤ini bilmedi¤ini düflünmek çok çocukça bir fley olur." (Im Namen Gottes?,

David A. Yallop, sf.365)

Bunlar›n yan› s›ra, Vatikan Devlet Sekreteri mason Kardinal Villot, "Vatikan'›n Kissinger'›"

olarak an›lan Vatikan D›fl ‹flleri Bakan› mason Kardinal Casaroli, P2 ile ortak çal›flan fiikago'dan

Kardinal Villot gibi isimler de Papa'n›n ters düfltükleri aras›ndayd›.

"Cody Vatikan'›n ortas›nda kendi mafya ve P2'sine sahip gibiydi." (Im Namen Gottes?, David A.

Yallop, sf.421)

Papa'n›n Keflfetti¤i "Büyük Vatikan Locas›" 

I. Jean Paul, 26 A¤ustos 1978 günü Papa seçildi. 

Papa I. Jean Paul, bir süre sonra Vatikan'la ilgili çok önemli bir bilgi daha buldu. Buldu-

¤u, masonlu¤u dinsizlikle efl de¤er tutan Katolik inanc›n›n merkezindeki "Büyük Vatikan Lo-

cas›"yd›! 

"P2 bir çok fleyle ilgilendi¤i gibi Vatikan'la da ilgileniyordu. 1978 Eylülü'nün ilk günlerinde

Papa I. Jean Paul, gizli bir emirle, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir haber ajans› olan Osservatore Politi-

ca (O. P.)'n›n abone listesine isminin eklendi¤ini keflfetti. Ajans tek kiflilik bir iflletmeydi ve Mi-

no Pecorelli ad›nda bir gazeteci taraf›ndan yönetiliyordu. Osservatore Politica'nin okuyucula-
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Vatikan'›n Kissinger'› olarak tan›mlanan mason 
Kardinal Casaroli Papa ile birlikte. 
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r› aras›nda yüksek mevkili politikac›lar, gazeteciler ve önemli olaylar› önceden

bilmeye önem veren kifliler vard›. Bu kiflilere flimdi Papa I. Jean Paul de dahildi.

Eylül ay›n›n ilk günlerinde Papa I. Jean Paul'ün gözüne buradaki bir yaz› tak›ld›, bu yaz›-

da 'Büyük Vatikan Locas›'ndan bahsediliyordu. Bu listede mason olduklar› iddia edilen 121

isim vard›. Bu 121 kifli aras›nda, yeni kifliler olmakla birlikte, birçok kardinal, piskopos ve di-

¤er yüksek rütbeli kifliler vard›. Bu veriler Luciani'nin (Papa I. Jean Paul) masonlarla çevrilmifl

oldu¤unu gösteriyordu. Ve mason olmak normal olarak Kilise'den ç›kar›lmakla efl de¤erdi!

Kardinallerin Papa seçimi için topland›klar› yerde birçok önemli pozisyondaki 'Papa adaylar›-

n›n' mason oldu¤u dedikodusu dolafl›yordu. fiimdi 12 Eylül'de yeni Papa bu isim listesine sa-

hipti. Papa I. Jean Paul olaya bir din adam›n›n kesinlikle bir locaya dahil olamayaca¤› nokta-

s›ndan hareket ederek bakt›. O bir k›s›m, kendisinin de tan›d›¤›, yeni katoliklerin mason loca-

lar›nda oldu¤unu biliyordu. Bununla birlikte yaflamay› ö¤renmiflti, ama ifl din adamlar›na ge-

lince olay› kat› de¤erlendiriyordu. Roma Katolik Kilisesi uzun zaman evvel masonlu¤u çok

aç›k bir flekilde reddetmiflti. Kuflkusuz yeni Papa konu hakk›nda konuflmaya haz›rd›, ama 121

loca üyesinin isminin yaz›l› oldu¤u bir liste bir tart›flman›n bafllang›c› için fazlaca cesur idi.

Devlet Sekreteri Kardinal Villot,

Loca ismi Jeanni, loca numaras›

041/3, 6 A¤ustos 1966'da bir Zü-

rih Locas›'na al›nm›flt›. Vatikan

D›fl ‹flleri Bakan› Kardinal Agosti-

no Casaroli, Kardinal Ugo Poletti,

Roma temsilcisi Kardinal Baggio,

Vatikan Bankas›'ndan Piskopos

Paul Marcinkus ve Monsenyör

Donato de Bonis, hepsi masondu.

fiaflk›n olan Papa, Vatikan'›n 'Kim

Kimdir?'i gibi bir liste tutuyordu

elinde." (Im Namen Gottes?, David

A. Yallop, sf.245,246)

Bütün bunlar› ö¤renen Papa I.

Jean Paul, Vatikan'daki bu masonlar›

temizlemek için bir plan haz›rlad›.

Kilit noktalardaki biraderleri yavafl

yavafl Vatikan d›fl›na göndermeyi

amaçl›yordu.

"Marcinkus, I. Jean Paul'le karfl›-

laflt›ktan sonra Banka'n›n makam

dairesine geri döndü¤ünde, bir

dostuna güvenerek flöyle dedi:

'Buradan ayr›labilirim, bu Pa-

P2'nin Vatikan üzerinden aklad›¤› paralar, Latin Amerika'n›n faflist
rejimlerini desteklemek için de kullan›l›yordu. Üstteki, Arjantin

Diktatörü General Juan Peron ve P2 üstad› Licio Gelli dostlu¤u da
bu ba¤lant›n›n bir yans›mas›yd›.
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pa'n›n di¤erlerine göre çok farkl› görüflleri var. Burada de¤ifliklikler olacak.

Çok büyük de¤ifliklikler.' Marcinkus hakl›yd›. I. Jean Paul, o gün ö¤leden sonra Vil-

lot'a, Marcinkus'un hemen görevden ayr›lmas› gerekti¤ini söyledi. Bir ay veya bir hafta

sonra de¤il, hemen ertesi

gün." (Im Namen Gottes?, Da-

vid A. Yallop, sf.293)

"Papa'n›n Baggio'yu Ro-

ma'dan Venedik'e gönderme

karar›n›n birçok sebebi vard›.

Bunun en önemlisi ise Luci-

ani'nin elde etti¤i flu bilgiydi:

Mason Baggio, Loca ismi Se-

ba, Loca No - 85/2640/, 14

A¤ustos 57'de locaya al›n-

m›fl." (Im Namen Gottes?, Da-

vid A. Yallop, sf.291)

Vatikan'› masonlardan te-

mizleme yönündeki bu çabas›

ise, Papa için sonun bafllang›c› oldu...

Papa'ya P2'den '‹talyan Çözümü'

Papa'n›n bu beklenmedik hareketi, P2 kurmaylar› aras›nda büyük bir tedirginli¤e neden

oldu. Bunun üzerine, hiç vakit kaybetmeden Papa için kesin karar verildi: "‹talyan çözümü."

"Sindona için problemler ‹talya'da, özellikle Vatikan'dayd›. E¤er Marcinkus devrilirse Calvi'yi

de götürürdü, e¤er Calvi düflerse Sindona'y› da beraber çekerdi. Problemlerini cinayetlerle

çözmeye al›fl›k bir adam, kendisine ‹talya'da bir tehdit oluflturan Papa'y› öldürmeyi istemez

miydi? Sindona, Calvi, Marcinkus, ve Kardinal Cody: 28 Eylül 1978'de bütün bu adamlar›n,

belirli konularda karar alan Papa I. Jean Paul için kötü fleyler planlamalar›n›n sebepleri vard›.

Bafllar›na gelen olaylar›n korku verdi¤i iki adam daha vard› Licio Gelli ve Umberto Ortolani.

28 Eylül'de alt› adama bir yedincisi de eklendi. Luciani'nin kendilerine karfl› planlad›¤› ted-

birleri ö¤renen Vatikan'›n Devlet Sekreteri Kardinal Villot. Villot, korkuyu ö¤renmiflti." (Im

Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.283)

"Cody, Marcinkus, Villot, Calvi, Sindona, Gelli. Bu adamlardan en az bir tanesi 28 Eylül akfla-

m› veya 29 Eylül sabah› gerçekleflecek bir plan yapt›. Plan ‹talyan çözümünün uygulanmas›n-

dan do¤du: Papa ölmek zorundayd›." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf. 300)

Ve 29 Eylül 1978'de ‹talyan çözümü gerçekleflti. Papa I. Jean Paul flüpheli bir ölümle ha-

yata gözlerini yumdu. Fakat P2'nin adli t›bba, savc›l›klara uzanan kollar› olay›n örtbas edilme-

sini ve normal bir ölüm gibi gösterilmesini sa¤lad›. 

"I. Jean Paul, 100 y›ldan beri tek bafl›na ölen ilk Papayd›." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop,

sf.300)

Mason Baflpiskopos Marcinkus Papa II. Jean Paul ile



"Papa öldürüldü. Ama hiçbir otopsi yapt›r›lmad›." (Im Namen Gottes?, David A.

Yallop, sf.312)

"‹talya'da Papa'n›n enfarktüsten ölüp ölmedi¤ini yarg›layabilecek birisi varsa o da Profe-

sör Giovanni Rama'yd›. Rama 1975'ten beri Papa'n›n tedavisini yap›yordu. Fakat, Papa'n›n

Vatikan'daki ölümüyle alakal› hiçbir flekilde Rama ile ba¤lant› kurulup, konuflulmad›. Profe-

sör Doktor Rama, 'Beni ça¤›r›p Papa'n›n cesedini incelememi istememelerine çok flafl›rd›m' de-

di." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.352)

‹talyan usulü çözümün sahipleri ise Vatikan'daki kurulu düzenleri sayesinde "ifl"lerine

devam ettiler: 

"Villot, Cody, Marcinkus, Calvi, Sindona, Gelli: Katil zanl›s› olarak her biri kuvvetli bir faktör

oluflturuyor. Kardinal Villot, Vatikan Devlet Sekreteri makam›n› korumak, di¤erlerini makam-

lar›na zarar gelmesine karfl› korumak için Papa'y› öldürmüfl olamaz m›yd›?

Kardinal Cody, kendisini Chicago'daki mevkiinden uzaklaflt›rmaya çal›flan Papa'y› Vati-

kan'daki arkadafllar› yard›m›yla öl-

dürmüfl olamaz m›yd›? Bir banka

enstitüsünde söz sahibi olan Pisko-

pos Marcinkus, Institute per le Ope-

re Religiose'nin (Vatikan Banka-

s›'n›n) Baflkan› olarak kalmak iste-

di¤i için cinayet ifllemifl olamaz

m›yd›?" (Im Namen Gottes?, David A.

Yallop, sf.353)

"Savc›l›¤›n yapt›¤› normal bir arafl-

t›rmada bu üç adam (Villot, Cody,

Marcinkus) birçok soruyu cevap-

land›rmak zorundayd›lar. Bugün

befl y›l sonra bu yolla bir aç›klama

art›k mümkün de¤il. Villot ve Cody

öldüler, Marcinkus ulafl›lamaz bir

flekilde Vatikan'da oturuyor." (Im

Namen Gottes?, David A. Yallop,

sf.354)

"Kim Papa'y› öldürdüyse bunu bo-

fluna yapmad›. Villot Devlet Sekre-

teri olarak kald›. Cody mevkiini ko-

rudu. Marcinkus ve yard›mc›lar›

Mennini, De Strobel ve de Bonis

Vatikan Bankas›'n› yönlendirmeye

devam ettiler ve Banco Ambrosiano

ile olan ifllerin geliflmesini sa¤lad›-
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Papa seçilmesinden 33 gün sonra öldürülen, Vatikan'›n ma-
son olmayan "dürüst" Papas› I. Jean Paul.
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lar. Calvi, adamlar› ve P2'nin üstad› Gelli ile Ortoloni, Vatikan Bankas›'n› kalkan olarak kulla-

narak zimmete para geçirip, hilekarl›klar›n› devam ettirdiler. Wojtyla (Polonyal› Kardinal), I.

Jean Paul'ün Kardinal Cody'nin ayr›lmas›na karar vermesine sebep olan belgeleri elinde tutu-

yordu. O ayr›ca Vatikan'da masonlar›n sözünün geçti¤ini gösteren belgeleri elinde tutuyor-

du." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.364)

Sözde Muhafazakarlar›n Locas›: Opus Dei I

Jean Paul'ün tasviyesinin ard›ndan Papa seçilen II. Jean Paul, masonlarla iyi geçinmek du-

rumunda kald›. Bunun bir sonucu olarak da, Kilise içinde oluflmufl olan bir loca, Papa taraf›n-

dan "kutsand›": 

"Papa II. Jean Paul seçimi olaylar›n yönünün tam tersine, eski Papa VI. Paul'ün fikirleri do¤-

rultusunda de¤ifltirdi. Örnek olarak masonlu¤un Vatikan'a nüfuz etmesini alal›m. Yeni Papa,

yaln›zca çeflitli localardan gelen masonlar›n Vatikan s›n›rlar› içine girmelerine izin vermemifl,

ayn› zamanda da kilisenin içinde oluflan bir locaya hay›r duas› etmiflti. Locan›n ad› Opus Dei

idi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.365)

Opus Dei, muhafazakarlar›n locas›:

"Bu Katolik tarikat birçok aç›dan P2'ye yak›n ve genel olarak Kilise içinde ve Vatikan flehrin-

de artan bir kuvvet...

Opus Dei, uluslararas› mesafeye uzanan Katolik bir organizasyon. Üye say›s› s›n›rl› tahminle-

re göre 60.000 ve 80.000 aras›nda, ama etkisi önemli ölçülerde. Opus Dei gizli bir teflkilat ve ki-

Roberto Calvi ve P2 Locas›ndaki müttefikleri, Papa I. Jean Paul'ün ölümünden sonra en
çok, olay› araflt›ran Yarg›ç Emilio Alessandrini'den çekiniyorlard›. Ve 29 Ocak 1979'da Yar-
g›ç Emilio Alessandrini de faili meçhul bir cinayetin hedefi oldu.
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lise adaletine göre kesin olarak yasaklanm›fl. Buna ra¤men, Katolik kilisesinin

uç sa¤ kanad›n› bir vücutta toplam›fl ve birçok taraftar› oldu¤u gibi birçok düflma-

n› da olmufltur. Üyelerinin sadece yüzde befli din kesiminden olup bu küçük bir k›sm›n›

oluflturuyor, kalan k›s›m her iki cinsten olup yeni kat›lanlard›r. Her tür kesimden üyesi var.

Toplumun akademik ve politik olarak yüksek seviyelerine gelecek olan ö¤rencileri kendisine

çekmek için çaba gösteriyor. Dr. John Roche, Oxford Üniversitesi'nde doçent ve eski bir Opus

Dei üyesi. Teflkilat› kötü niyetli ve gizli olarak karakterize ediyor." (Im Namen Gottes?, David A.

Yallop, sf.366)

Opus Dei'yi, sadece Vatikan'da de¤il, faflist diktatör Franco'nun ya da H›rvatistan'daki fa-

flist örgütlenmelerin hemen yan›nda da görmek mümkündür. 

"Üç tane Opus Dei üyesi, 60'l› y›llarda, ‹spanya diktatörü Franco'nun kabinesinde görev ald›."

(Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.367)

Sözde dini kurulufl Opus Dei, P2 ve di¤er localarla ortak hareket eden bir kapitalist orga-

nizasyondur:

"Opus Dei ayn› zamanda çok büyük bir zenginli¤i de ifade ediyordu. Jose Mateos, ‹spanya'n›n

en zengin adam›, Opus Dei'ye milyonlar vermiflti. Bu paran›n önemli bir k›sm› onun Calvi'yle

‹spanya ve Arjantin'de yapt›¤› kanun d›fl› ifllerden geliyordu. P2 görevlisi (katibi) ve Opus Dei

görevlisi ifl birli¤i içindeydi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.368)

Olay› özetlersek, Papa VI. Paul'den sonra "Güler yüzlü" Papa diye de tan›nan Papa I. Je-

an Paul'e, Papa seçilmesinden 33 gün sonra P2 taraf›ndan "‹talyan çözümü" uyguland›. Siyo-

nist sermayeli flirketlerle Vatikan'›n ortakl›¤›, Vatikan'›n içine Siyonizme hizmet eden unsurla-

r› dahil etmiflti. Papa I. Jean Paul ad›yla göreve bafllayan Venedik Kardinali Albino Luciani, Va-

tikan'›n mali hesaplar›na el koydu. Bunun üzerine Siyoniz-

me ters düflen di¤er Papalar gibi Papa I. Jean Paul de P2

Mason Locas›n›n emriyle susturuldu. Vatikan'›n gerçek

yöneticisi Kardinal Marcinkus P2 üyesi ve P2-mafya-Vati-

kan üçgeninin kilit ismiydi. Bütün bunlar, Vatikan'da neler

döndü¤ünün bir göstergesiydi. Aforoz edilen masonlu-

¤un, H›ristiyan dünyas›n›n merkezini bu denli sarm›fl ol-

mas›, çok dikkat çekiciydi. 

"Bir Katoli¤in bir mason locas›na üyeli¤ine müsade edil-

medi¤i ve bu ba¤l›l›¤›n cezaland›r›laca¤› 1738'den beri

geçerliydi. Vatikan tabii ki hiçbir aç›klama yapm›yordu

bu sefer. Bütün P2 locas›nda olan 'iyi Katolikler' ‹talyan

yarg› makam›n›n eline düflmeden isimlerini loca listele-

rinden sildirmek için plan yap›yorlard›." (Im Namen Got-

tes?, David A. Yallop, sf.400)

Opus Dei'nin kurucusu ‹spanyol
Monsenyör Joselmaria Escriva de
Balaguer.
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BASIN KRALI, MOSSAD AJANI

MAXWELL'‹N SIR DOLU ÖLÜMÜ

Bas›n kral› olarak bilinen ve dünyada say›s›z yay›n organ›ndan oluflan dev bir kar-

telin sahibi Robert Maxwell'in flüpheli ölümü, "Bu da Mossad'›n oyunlar›ndan biri mi?" soru-

sunu akla getirebilecek karmafladayd›. "Maxwell öldürüldü mü, yafl›yor mu?" Bu sorulara ger-

çek cevab› yaln›zca ‹srailli yetkililer verebilir. Karmaflan›n boyutunu görebilmek için ise döne-

min gazete bafll›klar›ndan, Maxwell olay› hakk›nda genel bir bilgi edinmek faydal› olacakt›r:

"Maxwell'in ölümünü resmen aç›klanmas›ndan 45 dakika önce gazetesine bildiren Jerusalem

Post polis muhabirinin kimli¤i hala gizli tutuluyor. Gazetenin bir yazar› olan Fettman, bu ga-

zetenin olay› 45 dakika önceden nas›l bildi¤i sorusuna cevap veremiyor." (Sabah Gazetesi, 13

Kas›m 1991)

"Robert Maxwell yükseliflinden itibaren s›r dolu bir kiflilikti. Nas›l zengin oldu¤unu da kimse

bilemedi, nas›l öldü¤ünü de." (Para, 17 Kas›m 1991)

"‹ngiltere'de yay›nlanan Sunday Sports gazetesinde KGB istihbarat›na dayan›larak, denizde

bo¤ulan kiflinin Maxwell'in kulland›¤› dublör olan Andreas oldu¤u ve Maxwell'in kat›lmad›-

¤› baz› toplant›lara bu kiflinin gönderildi¤i belirtildi." (Meydan, 16 Kas›m 1991)

Maxwell'in garip ölüm senaryosu bas›nda flu bafll›klarla yer alm›flt›:

"Maxwell'in ölümü muamma." (Hürriyet, 7 Kas›m 1991)

"Bas›n Baronu'nun s›r dolu ölümü." (Para, 17 Kas›m 1991)

"Maxwell'in ölümünde büyük s›r." (Cumhuriyet, 7 Kas›m 1991)

"Maxwell ölümü muamma." (Meydan, 14 Kas›m 1991)

"Maxwell'in ölümü tart›fl›l›yor." (Meydan, 13 Kas›m 1991)

"Kalp krizinden öldü¤üne inan›lm›yor! Maxwell'in s›rr› çözülemedi." (Hürriyet, 11 Kas›m 1991)

"Kaza de¤il, kalp krizi de¤il." (Sunday Mirror, 15 Aral›k 1991)

"Maxwell'in ölümü de yaflam› ve yapt›klar› gibi bir muamma flimdilik... Kalp krizi mi? Cina-

yet mi? Yoksa gizli örgüt parma¤› m›?" (Nokta, 24 Kas›m 1991)

"Maxwell ölmedi." (The Guardian, 15 Kas›m 1991) 

"Maxwell ölmedi." (Sunday Sports, 15 Kas›m 1991)

"Bas›n kral› ölmedi mi?" (Tercüman, 16 Kas›m 1991)

"Maxwell ölmedi." (Türkiye, 16 Kas›m 1991)

"Maxwell yafl›yor mu?" (Günayd›n, 16 Kas›m 1991)

"Maxwell'in hayatta oldu¤u iddia ediliyor." (Meydan, 16 Kas›m 1991)

"Maxwell yafl›yor mu?" (Yeni Asya, 16 Kas›m 1991)

"Maxwell'in ölümündeki esrar ayd›nlanmak bir yana daha karmafl›k bir niteli¤e büründü."

(Hürriyet, 14 Ocak 1992)
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"Maxwell'in hayatta olmas› çok muhtemel. Kendini öldü göstermek için kulla-

nabilece¤i bir benzerine sahip oldu¤unu biliyorduk. Kanarya Adalar›'nda denizden

ç›kar›lan cesedin zehirli gazla kalp krizi geçirtilerek öldürülen Andreas oldu¤u ve çal›-

flanlar›n emekli sand›¤›ndan 426 milyon sterlin çald›¤› öne sürülen Maxwell'in, Güney

Amerika'da gizli bir yere gitmifl olmas›n›n kuvvetli bir ihtimal oldu¤u kaydedildi." (Sunday

Sports, 15 Kas›m 1991)

Bütün bunlar, iflin içinde garip bir fleyler döndü¤ünü gösteriyordu. Maxwell'in öldü¤ünü

"ispatlamak" için ‹srail'de gizli bir otopsi yap›ld›:

"‹srail'de gizli otopsi... Maxwell'in cesedine ölümünden 4 gün sonra Tel Aviv'deki sa¤l›k ens-

titüsünde gizli bir otopsi yap›ld›. Otopsi ‹srailli doktorlar taraf›ndan yap›ld›. Otopsiyi yapan

‹srailli doktorlar difl yap›s›ndan cesedin Max-

well'e ait oldu¤unu söylediler." (Hürriyet, 14

Ocak 1992)

"The Guardian gazetesi ceset üzerinde yap›lan

difl ve parmak incelemelerinin, cesedin Max-

well'e ait oldu¤unu kan›tlayamad›¤›n› belirt-

ti. Ayr›ca cesede yap›lan otopside Maxwell'in

kula¤›na benzemeyen bir kulak yap›s› sap-

tand›." (The Guardian, 15 Kas›m 1991)

Mossad ajan› Maxwell kutsal kippas›yla (sa¤da) 
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Mossad ajan› Maxwell ‹srail için iyi bir dosttu.

"fiamir: '‹srail can dostunu yitirdi'." (Hürriyet, 7 Kas›m 1991)

"Bir Çek Yahudisi olan Maxwell'in cenaze töreni görkemli bir flekilde Kudüs'te yap›ld›. Ce-

naze törenine dönemin ‹srail Devlet Baflkan› Haim Herzog, Baflbakan› ‹zak fiamir ve çok sa-

y›da Yahudi kat›ld›.

Sorular:

1. Her zaman yan›nda bir sekreter bulunduran Maxwell, yat›na neden yaln›z bafl›na bindi?

2. Akflam yeme¤inden yat›na gece 22.00 'de döndü. Kaptanla en son ertesi sabah 04.45'te ko-

nufltu. Bu kadar süre içinde Maxwell ne yapt›?

3. Yata herhangi biri, kimseye görünmeden girebilir miydi?

4. Kayboldu¤u anlafl›l›nca kaptan neden ‹spanyol makamlar› yerine Londra'y› haberdar etti?

Neden denizde hemen bir arama bafllat›lmad›?

5. Kayboldu¤u neden ancak 54 metrelik yat›n 3 kez aranmas›ndan sonra anlafl›ld›?

6. Adli T›p uzmanlar› yat› inceledi mi?

7. Yatta daima 4 kifli devriye gezerdi. Neden kimse, Maxwell'in denize düfltü¤ünü görmedi,

duymad›?

8. ‹ngiliz-‹srail Dostluk Derne¤i toplant›s›nda bir konuflma yapmas› gereken Maxwell bunu

niye iptal etti? Düzenleyiciler neden iptal karar›n› toplant›ya bir saat kala aç›klad›lar?" (Cum-

huriyet, 15 Kas›m 1991)

Maxwell'in ‹srail'deki kutsal Zeytin Da¤›'nda hahamlar taraf›ndan düzenlenen cenaze töreni. 
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Acaba bu flüpheli ölümün nedeni ne idi? Kayboluflundan bir süre ön-

ce Seymour M. Hersh, "The Sampson's Option" adl› kitapta Maxwell'in Mossad

ajanl›¤›n› aç›klam›flt›. Görev yapma alan› bitip ayn› zamanda deflifre olan Maxwell

garip bir ölüme do¤ru yol ald›.

‹ngiltere'de yay›nlanan Business Age dergisi Maxwell'i Mossad'›n öldürdü¤üne dair yaba-

na at›lmayacak kan›tlar öne sürdü. ‹ngiltere'de yay›nlanan Business Age dergisinin yazarlar›n-

dan Kevin Cahill yönetimindeki bir gazeteci ekibi ‹spanya, ‹srail, ABD, Kanada ve ‹rlanda'da

yapt›klar› araflt›rma ve röportajlardan sonra Robert Maxwell'in Mossad'›n denetimindeki eski

ajanlarca öldürüldü¤ü sonucuna vard›lar. Bu arada ünlü Pulitzer ödüllü Amerikal› yazar Sey-

mour Hersch "The Sampson's Option" isimli kitab›n› yazm›fl, Maxwell ile Mossad aras›ndaki

organik ba¤lar› iffla ederek Maxwell'in sahip oldu¤u Mirror Grubu'nun borsada büyük ölçüde

de¤er kaybetmesine yol açm›flt›. Hersh kitab›nda Maxwell'in k›sa süre içerisinde iflas edece¤i

kehanetinde de bulunmufltu. Kitab›n yay›nlanmas›ndan sonra bas›n imparatorunun ‹srail için

olan önemi bir anda kayboldu. ‹flin ilginç yan›, Maxwell'in cesedinin bulunmas›ndan üç gün

önce 2 Kas›m 1991'de ‹srail kabinesine yak›n bir yetkilinin Hersch'e Maxwell'in safd›fl› edilmek

üzere oldu¤unu söylemifl olmas›d›r.

Maxwell'in kullan›lma fikri dönemin Baflbakan› ‹zak fiamir'den gelmiflti, ama operasyon

tamamen Mossad'›n kontrolü alt›ndayd›. fiartlar›n de¤iflmesi ile ‹srail ile Sovyetler Birli¤i ara-

s›nda para ak›fl›n› sa¤layan Maxwell'in bir de¤eri kalmam›fl, üstüne üstlük kendisine verilen

paralar›n bir k›sm›n› hesab›na geçirmifl ve geri ödenmesi istenince de flantaj yapmaya kalkm›fl-
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t›. Bütün flartlar Maxwell'in aleyhine geliflmiflti. Otopsi yapmak isteyen bir-

çok doktorun iste¤i her nedense Maxwell'in ailesi ve avukatlar›nca geri çevril-

di. ‹srail'de yap›lan gizli otopsiden sonra Maxwell Kudüs'te devlet töreniyle gömül-

dü.

Business Age dergisi konuyu flöyle aç›klam›flt›:

"2 Kas›m 1991'de, Robert Maxwell'in cesedinin Kanarya Adalar›'nda bulunmas›ndan üç gün

önce ‹srail Kabinesine yak›n bir kaynak, Seymour Hersch'e Maxwell'in ortadan kald›r›laca¤›-

n› söyledi. Patolojistlere ve ‹spanyol yarg› otoritelerine göre Maxwell'in ölümü cinayetti. Fa-

kat neden öldürülmüfltü? Do¤u Blo¤unda ve tüm dünyada flirketler a¤› vard›. Maxwell ‹sra-

il'e her para sa¤lad›¤›nda bir k›sm›n› da kendine ay›r›yordu. Bu rolü nedeniyle önceki borçla-

r›n› ödemenin gereksiz oldu¤unu düflünüyordu. ‹srail paras›yla Maxwell milyarder konumu-

na geldi. Maxwell ‹srail'deki birçok kurulufla borçluydu ve onlar Maxwell'e ödemesi için bas-

k› yapt›kça, o da bunlar› aç›klamakla tehdit ediyordu. Bir ‹srail-Amerikan fonu olan Ora Vak-

f›'ndan para alm›flt›. Ayr›ca ‹srail'in kendisine 80'lerde Mirror'u kurmas› için verdi¤i borçlar›

da ödeyemiyordu. Böylece Maxwell'e operasyonlar›nda ve Mirror Grubu'nun kurulmas›nda

yard›m eden eski Mossad görevlilerini ölümle tehdit ediyordu. 80'lerde Maxwell, ‹srail'in Sov-

yetler Birli¤i ile olan ticari ba¤lant›s›yd›... ‹srail'e jetiyle yapt›¤› garip ve s›k ziyaretler hiçbir

zaman aç›klanamad›.

Çek Yahudisi olan Maxwell'i kullanma fikri Baflbakan ‹zak fiamir'indi, fakat bunun idaresi ço-

¤unlukla Mossad'›n elindeydi. Maxwell'in rolü paray› dolaflt›rmaktan ibaretti, özellikle Do¤u

Blokuna. Maxwell ‹srail'den y›llarca büyük miktarlarda para borç alm›flt› ve geri ödememiflti.

‹simleri kanuni nedenlerle saklanan ‹srailli görevliler Sicilya'da Katanya'ya giderek mafya

ba¤lant›l› iki kiral›k katil tuttular. Bu, 1980'lerin bafl›nda Avrupa'daki cinayetler için Mossad

taraf›ndan uygulanan standart prog-

ramd›. Bu iki adam önceden de Mossad

için çal›flm›flt› ve iyi tan›n›yorlard›. Bu

Katanyal› kiral›k katillere iflin resmi bir

Mossad görevi oldu¤u izlenimi verildi.

Zaman k›sayd›. Bunun nedeni 68 yafl›n-

daki Maxwell'in ifl imparatorlu¤u çök-

meden öldürülmesiydi. Durumunu sa-

vunmas› engellenmeliydi; ayr›ca ‹srail

ajanlar›na yapt›¤› tehditleri gerçeklefl-

tirmemeliydi. Maxwell 31 Ekim'de yat

gezisine ç›kmaya karar verince katille-

rin eline düfltü. ‹srail istihbarat› Max-

well'in tüm uluslararas› iletiflimlerini

dikkatle izliyordu. Hayat› boyunca

Maxwell'in faaliyetleri çeflitli gizli ser-

vislerce takip edilmiflti: Mossad, MI-6,
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Ben Gurion'un dan›flman› Aman flefi ‹srael Beer,
KGB'de çal›flarak KGB'nin bilgilerini Mossad'a
vermiflti. (Yanda) KGB s›rlar›n› CIA'e tafl›yan
Yahudi ajan Levchenko. (Üstte)

KGB, CIA, Do¤u Bloku'ndaki di¤er gizli servisler. 4 Kas›m'da Maxwell uydu

telefonuyla baz› yerleri arad› ve bunlar Kanaryalar'daki CIA merkezinden ve K›b-

r›s'taki üssü ile ‹srail'deki Mossad taraf›ndan dinlendi." 

Maxwell öldü ama, cevaps›z birçok soruyu da hiç flüphesiz beraberinde götürdü.

MOSSAD VE D‹⁄ER G‹ZL‹ SERV‹SLER

Mossad, operasyonlar›n› yaln›zca kendi bünyesi içinde sürdürmez. Dünyadaki pek çok

ülkenin gizli servisi Mossad'a yard›m etme durumunda b›rak›l›r. Ço¤u zaman bu ülkelerdeki

localar, Yahudi lobileri ve finansörler, söz konusu gizli servisleri Mossad'la ortak çal›flmaya

iter. Sonuçta Mossad, kimi zaman zorla da olsa bu istihbarat örgütlerini mafla olarak kullana-

bilmektedir.

Mossad, KGB'ye Nas›l S›zd› ?

"KGB'nin etkin pozisyonlar›ndaki Yahudi ajanlar›na en iyi örnek, ‹srail Baflbakan› Ben Guri-

on'un bafl dan›flman› Israel Beer'dir. Siyonist teflkilat›n ilk günlerinde tan›nm›fl bir isim olan

Beer, Haganah'›n üst düzeydeki askeri komutanlar›ndand›. 1950'de politik kariyerine bafllad›-

¤›nda askeri ve istihbarat örgütleriyle yüksek düzeyli iliflkisine devam etmekteydi. 1968'de

ölümünden önce ‹srail'in en iyi flekilde ç›karlar›n› gözetti¤ini söyledi." (The Middle East Inter-

national, Ocak 1982)

"Israel Beer 1948-49 Aman flefi, Mossad flefi Isser Harel'in önemli yard›mc›s›." (Every Spy a

Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.8)

"KGB-Mossad aras›ndaki ba¤lant› Yahudi örgütleri arac›l›¤›yla da kurulmaktayd›: 

"B'nai B'rith ve KGB aras›nda en güçlü iliflki B'nai B'rith'in Baflkan› Kenneth Bialkin'den geçer.
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Bialkin zaman›nda B'nai B'rith'le KGB aras›nda yak›n iliflkiler olmufltu." (Les

Professionnels de L'Anti-Racisme, Yann Moncomble, sf.252)

Mossad, dünyan›n tüm gizli servislerine oldu¤u gibi KGB'ye de s›zm›flt›. Buna

bir baflka çarp›c› örnek de SSCB'de yaflayan KGB ajan› Yahudi Levchenko idi:

"Stanislav Aleksandrovich Levchenko, Yahudi bir KGB ajan›." (KGB, The Hidden Hand, John

Barron, sf.55)

"1981 A¤ustosu'nda KGB Yüzbafl›s› Levchenko askeri mahkeme taraf›ndan ihanetten suçlu

bulundu. KGB suçunu gizli tuttu." (KGB, The Hidden Hand, John Barron, sf.48)

Levchenko, KGB içinde oldukça aktif ve önemli bir role sahipti:

"Önceleri Levchenko KGB 'de ideal bir görevli gibiydi. KGB, Levchenko'yu Japonya'ya yolla-

d›. Çünkü Japonya endüstriyel yönden çok geliflmiflti. Bu amaçla Japoncay› çok iyi konuflan

Levchenko'yu kulland›lar. Moskova Üniversitesi'nin yabanc› diller bölümünde yapt›¤› araflt›r-

malar sonucunda ve birkaç kez Japonya'ya giderek Japoncay› çok iyi ö¤renmiflti. Sovyet Bar›fl

Komitesi'nde ve Afrika-Asya Dayan›flma Komitesi'nde çal›flarak zeki bir propagandac› oldu-

¤unu göstermifl ve yabanc›lar› da etkileyebilece¤ini kan›tlam›flt›. Moskova Radyosu için çevi-

riler haz›rlad›. Novoye Vremyo dergisinde makaleler yazd›. KGB onu karizmatik görüntüsüyle

de etkili oldu¤u için diplomatik yemek-

ler gibi organizasyonlarda kulland›."

(KGB, The Hidden Hand, John Barron,

sf.50)

"Levchenko, Tokyo'daki ABD istihbarat-

ç›lar›yla ba¤lant› kurdu. Daha sonra Tok-

yo üzerinden ABD'ye kaçt›. Karargahlar-

da, FBI ofislerinde, CIA'in sakl› konfe-

rans salonlar›nda, Hava Kuvvetleri üsle-

rinde, Ulusal Savafl Koleji'nde, Kong-

re'de, Beyaz Saray'da Levchenko KGB

hakk›nda konufltu. Levchenko disiplinli

bir tempoyla haftan›n her günü 12 saat

CIA'e bilgi verdi." (KGB, The Hidden Hand, John Barron, sf.182,194)

Dünyadaki tüm terör örgütlerini silahland›ran Yahudi Henri Curiel de KGB'de y›llarca

aktif görev alarak bu bilgileri Mossad'a aktarm›flt›. Sharansky, 1977 y›l›nda Sovyet gizli belge-

lerini CIA ve Mossad'a s›zd›rm›flt›. Yahudi Sharansky Siyonizm konusunda uzun y›llar mili-

tanca mücadele etmiflti. 

"Sharansky flu anda ‹srail'in BM temsilcilerinden biri." (fialom, 8 fiubat 1989)

Ayr›ca Amerika uzman› Sovyet tarihçi Nikolai Yakovlev, "CIA'in Hedefi SSCB" adl› ki-

tapta ünlü Rus nükleer fizikçi Saharov ve kar›s› Yelena Bonner'in Yahudi oldu¤unu ve ulusla-

raras› Siyonizme hizmet verdi¤ini detayl› olarak anlatmaktad›r.

Natan Sharansky, dönemin 
baflbakan› fiimon Peres ile birlikte. 
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KGB'nin En Ünlü Ajan› Kim Philby de 

Mossad'›n Emrinde

"KGB'nin ünlü ajanlar›ndan Kim Philby, KGB-Mossad görüflmelerinde kanal oluflturuyordu.

Kar›s›n›n Litzi Friedmann ad›nda bir Yahudi olmas› da, Kim Philby'nin gizlice ‹srail amaçla-

r›na hizmet etti¤i düflüncesini güçlendiriyordu. Mossad, Philby'e ‹ngilizler taraf›ndan arand›-

¤›n› haber veriyor ve ona yard›m ediyordu." (Israel's Most Secret Service Mossad, Ronald Payne,

sf.178)

Henry Coston'un "La
Fortune Anonyme et Va-
gabonde" kitab›n›n
204'üncü sayfas›nda
Gladio'yu kuran Rocke-
feller ile KGB aras›ndaki
ba¤lant› böyle ifade edi-
liyor...

KGB'nin amblemi
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"Philby'nin efli 'Siyonist' Litzi Friedmann'd›." (The World Order, A Study in the Hegemony of Pa-

rasitism, Eustace Mullins, sf.96)

"OSS ve CIA için ‹ngiliz ba¤lant›s› olan Kim Philby de ‹spanya Sivil Savafl›'nda meflhur olmufl-

tu... 1943'te Viyana'da Komünist-Siyonist ajan Litzi Friedmann ile evlendi. Evlili¤indeki flahi-

di Teddy Kollek'di. Kollek, ‹srail teröristlerinin mali deste¤ini sa¤l›yordu. fiimdiyse Tel Aviv'in

Belediye Baflkan›'d›r.

Sovyet köstebe¤i olarak çal›flan Philby 1934'te Hitler taraftar› dergi (Anglo-German Fellows-

hip'i) yay›nlamak için Schroder Bank'tan para alm›flt›. Times daha sonra onu ‹spanya'ya iç sa-

vafl› yazmaya gönderdi... Philby orada General Franco'yla görüfltü... 1940'da ‹ngiliz SIS'e al›n-

d›. 1949'da Philby, CIA ve FBI ile SIS ba¤lant› görevlisi olarak Washington'a gönderildi. J. Ed-

gar Hoover (mason, FBI flefi) s›k s›k CIA'den James Angleton ve Philby ile Harvey's Resta-

urant'ta ö¤le yemekleri yiyordu. Roma'da CIA flefi iken Angleton, Siyonist teröristler Teddy

Kollek ve Jacob Meridor ile yak›n olarak çal›flt› ve sonradan CIA'in ‹srail masas›n›n flefi oldu.

Amerikan vergi mükelleflerince finanse edilen uluslararas› Mossad Casusluk operasyonunu

kurmak için Philby'ye yard›m etti." (The World Order, A Study in the Hegemony of Parasitism,

Eustace Mullins, sf.102)

"Philby'nin Sovyet ajan› oldu¤undan flüphelenildi¤i halde CIA ve FBI'›n çok gizli dosyalar›

ona gösteriliyordu. 1984'te Tad Szulc, Washington Post'ta Philby'nin hiçbir zaman Sovyet ajan›

olmad›¤›n› fakat CIA kaynaklar›na göre üçlü bir ajan oldu¤unu yaz›yordu." (The World Order,

A Study in the Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.103)

Alman Gizli Servisi BND-Mossad Ba¤lant›s›

Alman Gizli Servisi BND'nin Mossad ile olan ba¤lant›s›n›, bu servisin 30 y›la yak›n flefli-

¤ini yapm›fl olan Yahudi as›ll› Markus Wolf aç›kça ifade etmektedir:

Üstte KGB merkez binas› görülmektedir.
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"Do¤u Almanya ‹stihbarat Servisi'nin bafl›nda 1958'den 1987'ye kadar Markus

Wolf bulunuyordu. So¤uk Savafl'›n bu en gözde casusu, Bat› Almanya'da ve di¤er

NATO ülkelerinde yüzlerce ajan yetifltirdi. Almanya birleflti¤i zaman, Wolf tutuklanmak-

tan kurtulmak için Moskova'ya kaçm›fl-

t›. Geçen ay Almanya'ya döndü, flu anda

Berlin'de yafl›yor. Alman Hükümeti'nin

kabul etti¤ine göre Federal ‹stihbarat Ser-

visi, tar›m malzemesi ad› alt›nda ‹srail

gizli servisi Mossad'a askeri malzeme

yollam›fl. Bu sizi flafl›rtt› m›?

Wolf: Hay›r, say›lmaz. ‹yi biliriz ki Fede-

ral ‹stihbarat Servisi (BND) ile Mossad

aras›nda yak›n bir ifl birli¤i vard›r. Mos-

sad'dan BND'de, BND'den de Mossad'da

delegeler vard›r." (Newsweek, 11 Kas›m

1991)

"Markus Wolf kendisinden sonraki BND

flefi Klaus Kinkel ile beraber Mossad de-

legeleriyle görüflmeleri sürdürüyor." (Der

Spiegel, 1991, say› 43)

Yahudi flef Markus Wolf'un Bafl-

kanl›¤›nda Alman gizli servisi BND,

Münih Olimpiyatlar›'nda ‹srailli spor-

cular›n öldürülmesi, Margaret Thatc-

Alman gizli servisinden Yahudi Markus Wolf.

Mossad'la Alman ‹stihbarat Teflkilat› BND'nin ifl birli¤ini gösteren bir gazete haberi.
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her'e suikast giriflimi, Beyrut'ta 17 CIA ajan›n›n öldürülmesi gibi birçok ola-

ya kar›flm›flt›r.

"Üç y›l önce, Avrupa'n›n en geliflmifl casusluk örgütünün baflkan› olarak emekli olan, Do-

¤u Alman usta casus Markus 'Misha' Wolf'un bafll›ca uluslararas› terör sald›r›lar›nda suç or-

ta¤› oldu¤u san›l›yor. 

The Post gazetesi, yay›nlanan bir köfle yaz›s›nda casus Wolf'un flu olaylarla iliflkisi oldu¤unu

iddia etti: 1972 Münih Olimpiyatlar›'nda ‹srailli atletlere karfl› düzenlenen Kara Eylül sald›r›-

s›na silah sa¤lanmas›, Margaret Thatcher'i öldürmek için Brighton Grand Hotel'in IRA taraf›n-

dan bombalanmas›, 1983'te Beyrut'taki Amerikan Konsoloslu¤u'nda 17 CIA ajan›n›n öldürül-

mesi.

Yahudi as›ll› olan Wolf, bir kitap yazmak için yak›n geçmiflte Do¤u Berlin'den Moskova'ya git-

miflti. Bat›l› istihbarat kaynaklar›na göre gerçekte Wolf, Mikhail Gorbaçov taraf›ndan KGB'nin

yeniden düzenlenmesi için Rusya'ya ça¤r›lm›fl bulunuyor. Bat›l› kaynaklara göre, Sovyetler

bir KGB generali olan Wolf'u ve Bat› Alman kurulufllar›na yerlefltirdi¤i 'adamlar›n›', Birleflmifl

Almanya'y› NATO'dan ç›karmak için kullanmay› planl›yor.

Do¤u Almanya'da reform hareketlerinin lideri olmas›na ra¤men, birçok Do¤u Alman, Wolf'un

flimdi resmen da¤›lm›fl olan Alman gizli polis örgütü 'Stasi' ile iliflkisini göz önüne alarak, ken-

disinin gerçek amac› konusunda kuflku duyuyorlard›." (fialom, 23 May›s 1990)

Bu arada BND, pek çok istihbarat örgütünün Mossad'a yapt›¤›"hizmeti" de yapm›fl, ‹sra-

il aleyhtar› tutuklular› "sorgulanmalar›" için Mossad ajanlar›n›n eline vermifltir.

"1979'da Almanya'da bir skandal ortaya ç›kt›. Bu skandal Der Spiegel'de aç›kland›. Buna göre

‹srail ajanlar› Alman hapishanelerine al›n›p, rahatl›kla Filistinli mahkumlar› sorguya çekebili-

yorlard›. H›ristiyan Demokrat Partisi Baflkan› Franz Joseph Strauss da bunu bas›n toplant›s›n-

da teyit etmiflti. BND ve Mossad iliflkileri Camp David'den sonra daha da kuvvetlenmifltir."

(The Middle East International, Eylül 1981)

BND-Mossad iliflkisinin kilit isimleri aras›nda eski Nazi subaylar› da vard›: 

"BND Baflkan›, eski Nazi subay› Gehlen de Mossad'la s›k› ifl birli¤i içindeydi. Gehlen, Alman

gizli servisi BND'nin bafl›nda bulundu¤u sürece BND ile Mossad aras›nda etkin bir ifl birli¤i

vard›. Mossad Almanlarla yapt›¤› bu ifl birli¤ine karfl›l›k Alman cezaevlerinde bulunan Mos-

sad aleyhtarlar›n› sorgulad›." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.57)

"BND Baflkan› Gehlen emekli olunca, yerine Gerhard Wessel geçti. Gerhard Wessel de Gehlen

gibi eski bir Nazi subay›yd›. Daha sonralar› BND'ye yeni genç isimler de kat›ld›. Fakat Siyo-

nizm ile iyi giden iliflkiler hiç bozulmad›. Eski Nazi ajanlar›n›n ‹srail'i güçlendirmeye yard›m

etmesi böylece sürüp gitti." (The Middle East International, Eylül 1981)

Almanya'da kontrgerilla hareketinin ad›n›n da "Gehlen Hareketi" olmas› son derece dik-

kat çekicidir. BND'nin ba¤lant›lar›, Siyonist finans lobisi Trilateral ve Rockefeller'a kadar uza-

n›yordu: 

"BND'den Gehlen, 1955 y›l›ndaki Bilderberg toplant›s›na da kat›ld›." (Les Vrais Maitres Du

Monde, Gonzales Mata, sf. 26)
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Manfred Murstein da Mossad ad›na BND'de faaliyet gösteren Mossad'›n üst düzey ajan-

lar›ndand›:

"Manfred Murstein takma adl› Mossad ajan› BND'de çal›fl›yor. Y›llarca Monzar Al Kassar ad-

l› uyuflturucu ve silah kaçakç›s›n› Mossad ad›na takip ediyor. Saddam Hüseyin'in gerekti¤in-

de öldürülmesi için yap›lan planlardan biri Murstein'a ait. Plan flöyle: Saddam Hüseyin'e ya-

k›n bir kifliyi para karfl›l›¤› ya da tehditle ayarlay›p Saddam'›n odas›n›n plan› istenecek. O ki-

flinin haberi olmadan üstüne patlama gücü yüksek olan patlay›c› yerlefltirilecek. S›¤›na¤›n te-

sisat›n› yapan Alman flirketiyle anlafl›l›p bu bomban›n atefllenmesi ayarlanacak.

BND'den Ghunter (Yahudi), David Rockefeller yönetimindeki Trilateral Komisyonu'nun ku-

rulmas›nda yer ald›." (Wiener, 2 fiubat 1991)

Hitler'in generallerinden Geh-
len de Mossad ile yak›n ba¤-

lant› içindeydi. Günümüzde
Almanya'daki kontrgerilla ha-
reketinin ad› da "Gehlen Ha-

reketi"dir.

Üstte Mossad'›n üst düzey iki Alman ajan› Wolfgang Lotz (solda) ve 
Manfred Morstein.
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Frans›z Gizli Servisi "SDECE" ve Mossad

Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi, Mossad, dünyadaki hemen her istihba-

rat örgütünü kendi amaçlar› do¤rultusunda kullan›r. Frans›z gizli servisi SDECE'yle

olan ba¤lant›lar› bunun bir örne¤idir:

"‹srail'in Frans›z ‹stihbarat servisi SDECE ile yak›n iliflkisi vard›r." (Dangerous Liaison, Andrew

and Leslie Cockburn, sf.60) (The Middle East International, Eylül 1981)

"Frans›z istihbarat› ve ordusu illegal olarak ‹srail gizli servisiyle çok sa¤lam bir iliflki kurmufl-

tur. Fransa-‹srail gizli servislerinin ifl birli¤inde en büyük pay Albay Haim Herzog'undu. Fran-

sa Devlet Baflkan› De Gaulle'ün gizli servisler konusunda en yak›n dan›flman› Jacques Foc-

cart'›n Yahudi olmas› SDECE-Mossad ba¤lant›s›n›n gücünü göstermek aç›s›ndan küçük bir ör-

nek." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.189-192)

"SDECE ‹srail Devleti kurulduktan sonra Mossad'›n oluflmas›na da yard›m etti. 3 ajanlar (‹s-

rail-Fransa-‹ngiltere) Süveyfl Kanal›'n›n istilas›nda çal›fl›yorlard›. 1961 ortas›nda Mossad, SDE-

CE'nin güvenilir bir müttefi¤i haline geldi. General De Gaulle'ün ‹srail Baflbakan› David Ben

Gurion'la dostlu¤u bunu etkileyen bir faktördü. 1961'de ‹srail'i 'dostumuz ve müffeti¤imiz'

olarak nitelendiriyordu. ‹srail'in Dimona'daki Nükleer Santrali, Frans›zlarla beraber kuruldu.

Frans›z gizli servisi SDECE'nin elemanlar› ‹srail'in bu projesine gönülden yard›m ettiler." (The

Sampson's Option, Seymour M. Hersh)

"1950'li y›llardan beri Fransa ile ‹srail aras›ndan su s›zm›yor. Frans›z Savunma Bakan› Tel Aviv

saatine göre yafl›yordu. ‹ki devletin üst düzey görevlilerinin birbirinden sakl›s› gizlisi yok. ‹ki

ülkenin casuslar› birbirleri için çal›fl›yorlar. 1956'da Sosyalist Guy Mollet zaman›nda Frans›z

hükümetinin içinde ‹srail Savunma sorumlular›yla gizlice çal›flacak bir bölüm aç›ld›. fiimon

Peres ve yan›ndaki Mossad ajanlar›n›n Fransa'da Saint Dominique soka¤›nda çal›flma yapabil-

mesi için bir bürolar› oldu." (Israel Ultra Secret, Jacques Deroy-Hesi Carmel, sf.73)

Mossad-SDECE ba¤lant›s›n›n bir di¤er ajan›, P2 Locas›'yd›:

"P2 Locas›n›n üyelerinden Miceli, SDECE Frans›z gizli servisindendi." (Les Vrais Maitres du

Monde, Gonzales Mata, sf.302)

Yahudi finans lobisi de SDECE'ye el atm›fl durumdad›r:

"(Yahudi) David Rockefeller korumas› alt›ndaki Ricard da Frans›z ‹stihbarat› SDECE'dendi."

(Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.89)

"1 Temmuz 1981'de SDECE'nin bafl›na Alexander de Marenches'in yerine Pierre Marion geçer.

14 Temmuz törenlerinden hemen sonra Marion, Tel Aviv'e uçar. Frans›z ve ‹srail gizli servis-

leri aras›ndaki ba¤› güçlü bir hale getirmek için yap›lm›flt›r bu gezi. Marion, Mossad Baflkan›

Izak Hoffi taraf›ndan karfl›lan›r." (Israel Ultra-Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf.283)

Mossad'›n ‹ngiliz ‹stihbarat 

Servisi MI-6 ile ‹fl birli¤i

‹ngiliz gizli servisi de Mossad'›n hesab›na çal›flan servisler aras›nda yer almaktad›r. Zaten

bu örgütün kurucusunun da Siyonist finansör Rothschild olmas› konuyu aç›klayan önemli bir

bilgidir:



"Yahudi Lord Victor Rothschild ‹ngiliz ‹stihbarat› MI-6'y› kurdu." (Every Spy a

Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.91)

"‹ngiliz istihbarat yüksek düzey yetkililerinden MI-6 bölüm flefi Maurice Oldfield ve Peter

Wright, Amerika'da CIA flefi Angleton'un yapt›¤›n› ‹ngiltere'de yapt›lar. Mossad'la ‹ngiliz is-

tihbarat› aras›nda s›k› ba¤lar oluflturdular. Daha sonra Mossad ba¤lant› subaylar› MI-6 ile

Mossad ve CIA aras›ndakine benzer bir ifl birli¤i anlaflmas› imzalad›lar. (‹srail'in ‹ngiliz ‹stih-

barat›'nda en önemli adam› Maurice Oldfield, Kudüs Belediye Baflkan› Teddy Kollek'e her za-

man Siyonizmi benimsedi¤ini söylemiflti) Oldfield 1970 y›l›nda MI-6'n›n bafl›na geçti ve ‹ngil-

tere'de her zaman ‹srail'in savunucusu oldu." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon,

sf.92)

Mossad- ‹spanya Gizli Servisi CESID Ba¤lant›s› 

"‹spanya'da, 100'den fazla Mossad ajan› çal›flmaktad›r. ‹spanya, Mossad'›n operasyonlar›n›

gerçeklefltirdi¤i aktif bir bölge... Mossad ‹spanya'da en önemli ajanlar›n› kulland›, gösterme-

lik amaçlarla operasyonlar düzenledi, halen düzenliyor. Sessiz bir flekilde etkili ve güçlü bir

teflkilatlanma kurdu. ‹spanya'da Mossad gayr› resmi bir flekilde çal›fl›yor ve olaylar›n ço¤un-

da da ‹spanyol haberalma teflkilatlar›yla ifl birli¤i yap›yor. ‹spanyol gizli servisi CESID ve As-

keri ‹stihbarat, Mossad'la ifl birli¤i yap›yor. ‹srailli casuslar ‹spanya'da yetkililer taraf›ndan

hiçbir takibe u¤ramam›fllard›r. Mossad'›n ‹spanyol gizli servisleriyle yapt›¤› ifl birli¤i genifl

çapl›. Birçok ‹spanyol askeri, istihbarat görevlisi ve tüm kontra birlikleri e¤itimlerini ‹srail'de

yap›yorlar. Mossad'a ba¤l› ‹srailli diplomatlar ‹spanya yönetiminde etkili olan partilerle ba¤-

lant› kuruyorlar." (Cambio, No 804, 27 Nisan 1987, sf.50)

Ve Di¤er Gizli Servisler...

"Mossad Avrupa'da ne isterse yapar; istediklerini gerçeklefltirmek için bütün gerekli yard›m›

ise Avrupa'n›n gizli servisleri ve polisten elde ediyorlar." (Cambio, No 804, 27 Nisan 1987, sf.50)

Mossad'›n ‹talyan gizli servisi SISMI ile de yak›n ifl birli¤i vard›r. Bu konuyu ‹srail'in ‹tal-

ya üzerindeki Siyonist emelleri k›sm›nda inceledi¤imizden burada tekrar ele almayaca¤›z.

"Mossad di¤er uluslar›n güvenlik servisleriyle Kilowatt adl› uluslararas› gizli bir gruba kat›-

larak ba¤lant› kurdu. Bu gruba ‹talya, Belçika, Almanya, ‹ngiltere, Lüksemburg, Hollanda, ‹s-

viçre, Danimarka, Kanada, Fransa, ‹rlanda ve Norveç gizli servisleri üye. Mossad'›n ayr›ca

Portekiz, ‹spanya ve Avusturya ile de ba¤lant›s› var. Bu ülkelerin birço¤unda Mossad'›n istas-

yonu vard›r. Bu istasyonlar genellikle ‹srail konsolosluklar›nda 'diplomasi 'ad› alt›nda operas-

yonlar›n› yürütürler." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.153-154)

"Norveç'te yakalanan ‹srail ölüm komandolar› bu duruma flaflm›fllard›r. Çünkü ‹srail ve Bat›l›

gizli servislerin varl›klar›, bir anlaflma gere¤i ‹srail komandolar›na s›n›rs›z dokunulmazl›k

sa¤lam›flt›. Filistinli ayd›n Wael Zu-alter ve Mahmut Ham fiavi'nin Roma ve Paris'te öldürül-

dükleri s›rada ‹srail gizli servis flefi general Zwi Zamir'in de Roma ve Paris'te bulunmas› ye-

rel gizli servislerin gözünden kaçm›fl olamaz." (Israel's Sacred Terrorism, Livia Rokach, Son Söz)
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Mossad Faaliyetlerine En Büyük Destek:

‹srail D›fl›nda Yaflayan Siyonistler

"El-Al Havayollar› Mossad'›n tüm dünyada koruyucu örtüsü görevini görüyor. Mossad,

El-Al Havayollar›'n› o ülkeye rahatl›kla s›zmak ve gerekli istihbarat için paravan olarak kul-

lan›r.

Mossad'›n Politik Hareket ve Ba¤lant› fiubesi, gizli ikinci D›fl ‹flleri Bakanl›¤› konumundad›r.

Mossad'›n Politik Hareket fiubesi'nin amac›, hedef ülkelerde endüstriyel ve ticari kurulufllar

oluflturmak ve bunlar›n hükümet üzerinde bask› kurmalar›n› sa¤lamak, bu ülkeye dan›flman-

lar gönderip önemli mevkilere ajanlar yerlefltirmektir. Bu, ‹srail taraf›ndan dünya çap›nda uy-

gulanan bir sistem. Endüstriyel ve ticari kurulufllar›n bafl›nda bulunan ülke d›fl›ndaki Yahudi-

lerin yan›nda, konsolosluklarda da Mossad ajanlar› diplomasi ad› alt›nda görevlerini sürdü-

rürler." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.153)

"‹srail'in di¤er ülkelerde pek görülmeyen biçimde, ‹srail d›fl›nda, dünyaya da¤›lm›fl Yahudi ce-

maatinden anlaml› ve sad›k bir kadrosu vard›r. Bu, ayr›cal›kl› bir gönüllü Siyonist yard›mc›-

lar flebekesidir. Bu Siyonistler siyasi olsun ya da olmas›n, bulunduklar› ülkelerdeki iflyerleri-

ni, mevkilerini, görev ve olanaklar›n› Mossad'›n hizmetine sunarlar." (By Way of Deception, Vic-

tor Ostrowsky-Claire Hoy, sf.16) 

"Dünyan›n her yerindeki Yahudi topluluklar›nda Siyonistler ve sempatizanlar› vard›r. Ve bu ki-

fliler ‹srail gizli servisine destek verirler. Mossad'a bu kanallarla bilgi ve materyel verilir. Bu ki-

fliler yoluyla propaganda yap›l›r ve di¤er pek çok hedef elde edilir. Mossad'›n aktiviteleri ‹sra-

il'in resmi veya resmi olmayan kurumlar›yla ba¤lant› içindedir. Bu resmi olmayan kurumlar›n

bir k›sm› özellikle bu ifl için kurulmufltur. ‹srail'in gizli servisi çeflitli ülkelerdeki Yahudi top-

lumlar›na, organizasyonlar›na dayan›r. Bu organizasyonlar ajans› güçlendirir ve bilgi ak›m›n›

art›r›r." (They Dare to Speak Out, Paul Findley, sf.149)

"Her ‹srail vatandafl› potansiyel birer ajand›r. Mossad'›n baflar›s›n›n en önemli nedeni, her ‹s-

rail vatandafl›n› potansiyel bir ajan olarak kabul etmesiydi. Örgütün güçlülü¤ünün bir nede-

ni de, Mossad'›n bilgileri toplarken ya da eylemlere giriflirken bunlar› do¤rudan kendi ajanla-

r›yla de¤il, üçüncü kifliler arac›l›¤›yla yapt›rmas›d›r." (Nokta, 14 Haziran 1987)

"Bir CIA görevlisine göre, suikast ve kara propaganda gibi psikolojik ve yar› askeri, sabotaj tü-

ründen eylemlerin yan›nda; ‹srail istihbarat servisinin ifllevlerinden biri de; 'Bat›'daki ‹srail

karfl›t› gruplar› susturmak için kullan›lmak üzere bilgi toplamakt›r.' Dünyan›n hemen her ül-

kesinde var olan Yahudi cemaatlerinde, ‹srail gizli servisine yo¤un destek veren Siyonistlere

her türden sempatizan bulunmaktad›r. Bu tür ba¤lant›lar özenle kurulmakta, korunmakta ve

bilgi, yan›ltmaca, propaganda ve baflka amaçlarda kullan›lmaktad›r. Ayn› zamanda muhalefe-

ti nötralize etmek için anti-Siyonist unsurlara da s›zmaya çal›fl›l›r." (Kader Üçgeni, Noam

Chomsky, sf.34)

Mossad Türkiye'de Neler Yapt›?

‹srail'in Türkiye üzerinde hesaplar› var m›? Bu soruya bir cevap bulmak elbette son dere-

ce önemlidir. Bu konuda akla gelen olaylar›n biri,  90'l› y›llar›n bafl›nda dönemin ‹srail Savun-

ma Bakan› fiaron'un söyledi¤i "Türkiye ilgi alan›m›z içindedir" sözüdür: 
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"Filistin Kurtulufl Örgütü Lideri Yaser Arafat ba¤›r›p duruyor: 'Dava ‹srail'le

bizim anlaflmazl›¤›m›z de¤ildir, dünyan›n bafl›na örülmekte olan çoraplard›r.' Bir

süre önce Türkiye'ye de flöyle seslenmiflti:

'Ortado¤u'da yeni tuzaklarla karfl› karfl›yay›z. Türkiye'yi de içeren birtak›m Siyonist hesap-

larla ilgili önemli raporlar al›yorum. Kesinlikle sizi bir çemberlere sokmaya çal›fl›yorlar... Dik-

katli olun.'

O zaman bu sözlerin üzerinde durulmad› pek. Ola ki ço-

¤umuz Arafat'›n destek sa¤lamak için propaganda yapt›-

¤›n› düflündük. Ama tuhaf bir haber gündeme geldi:

‹srail'in sald›rganl›k flampiyonu Savunma Bakan› fiaron,

ünlü ‹talyan gazetecisi Oriana Fallaci ile konuflmas›nda

Türkiye'yi kendi ilgi alanlar› içinde gördü¤ünü aç›¤a vur-

du." (Refik Erduran, Günefl, 16 Eylül 1982)

Türkiye'nin ‹srail için hayati stratejik önemi ise Libera-
tion dergisinde flöyle anlat›lm›flt›r:

"Bir ‹srailli yönetici söylüyor: Türkiye bizim stratejik de-

rinli¤imiz. Özellikle bizim akci¤erimiz. Onsuz bo¤ulu-

ruz." (Liberation, 8 A¤ustos 1992, Shalom Cohen)

Bernard Lewis, Henry Kissinger, Richard Perle, Zbigni-

ew Brzezinski, Morton Abramowitz, Paul Henze, Moris

Amitay, Stephan Solarz, Nelson Ledsky, Ellen Laipson,

Moris Abram bu isimler Mossad'›n Türkiye'yi nas›l bir ilgi

alan› haline getirdi¤inin önemli göstergeleridir.

Mossad'›n Türkiye'deki genifl faaliyetleri, terör soru-

nu ve faili meçhuller gibi hassas konular› içermektedir:

"Emekli albay ve avukat Emin De¤er'e göre istikrarl› bir Türkiye istemeyen Mossad'›n, Türki-

ye'deki terörün t›rmanmas›nda parma¤› olabilirdi. 12 Mart öncesi ve 12 Eylül öncesindeki

olaylar 1 May›s 1977 olaylar›na MOSSAD'›n kar›flm›fl olabilece¤ini belirtiyor. 1940'lar›n sonun-

da ‹stanbul Mossad ajanlar› için önemli bir merkezdi." (Nokta, 14 Haziran 1987)

"1954'te Türkiye dünyada hiçbir ülkenin olmad›¤› flekilde, üç uluslararas› savunma pakt›na

ba¤l›yd›. Bu al›fl›lmad›k statü, ‹srail yetkililerinin Ankara'y› öncelikli politik ve askeri dikkat

merkezi yapt›. Türkiye'nin aç›k istihbarat için genifl bir faaliyet alan› oluflturdu¤unu ileri sü-

ren ‹srailli politikac›lar, istihbarat toplamak amac›yla Ankara temsilcili¤ine askeri atefle bulun-

durulmas›n› önerdiler. ‹srail'in Türkiye'deki faaliyetleri için Türkiye'nin politik pozisyonu

önemli bir nedendi. Ortado¤u'daki kilit co¤rafi pozisyonuyla Türkiye'nin ‹srail için de¤eri art-

maktayd›." (Israel, Turkey and Greece, Uneasy Relations in the East Mediterranean, The Hebrew Uni-

versity of Jerusalem, Amikam Nachmani, sf.6-7)

"‹srail D›fl ‹flleri Bakanl›¤› Genel Direktörü Walter Eitan, Türkiye'nin Ortado¤u'daki geliflme-

lerle ilgili bilgi için en iyi istihbarat kayna¤› oldu¤unu söyledi. Bu amaçlarla ‹srail, Ankara

temsilcili¤inde daha etkili iletiflim faaliyetleri planlad› ve Türkiye'nin Irak ve Suriye s›n›rlar›-
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na yak›n flehirlerinde konsolosluklar kurmak için çabalar harcad›." (Israel, Tur-

key and Greece, Uneasy Relations in the East Mediterranean, The Hebrew University of Je-

rusalem, Amikam Nachmani, sf.3-6)

"‹srail Gizli Servisi'nin ABD'de ve di¤er Bat› ülkelerinde Siyonizm taraftar› hükümet görev-

lileriyle yak›n ba¤lant›lar kurdu¤u birçok delille kan›tlanm›flt›r. CIA araflt›rmas›n›n gösterdi-

¤ine göre 'Mossad ‹srail için önemi olan her ülkenin üst düzey yetkilileri ve hükümet görevli-

leriyle iliflki içindedir.' 1978 Bahar›'nda Washington'da bir skandal ç›kt› ve Senato'nun D›fl ‹lifl-

kiler Komitesi'nden (CFR), Stephen Bryen'›n ‹srailli yetkililere gizli bilgi aktard›¤› anlafl›ld›.

Senatör Abraham Ribicoff'un yard›mc›s› Morris Amitay ve Richard Perle-Senatör Henry Jack-

son'un yard›mc›s›-Siyonist lobinin çekirde¤ini oluflturdu." (Zionism Counts On Terror, Sergei Se-

dov, sf.61)

18 Mart 1993 tarihli Milliyet gazetesinde Yonca Özkaya, ‹srail ve ABD'nin Türkiye üzeri-

ne son plan›n› ele alm›flt›. Plan, Mossad'›n sözcüsü Melman'›n imzas›yla ç›kan haberden al›nt›

yap›larak aktar›lm›flt›:

"‹ran'a karfl› Türkiye'yle birlikte hareket etmeyi planlayan ABD ve ‹srail yetkililerinin fiubat

ay› sonunda Washington'da 'ABD, Türkiye ve ‹srail'in Ortak Ç›karlar›' bafll›kl› bir belge haz›r-

lad›¤› bildirildi. ‹srail gazetesi Haaretz'de 12 Mart'ta Yossi Melman imzas›yla ç›kan 'Türkiye Se-

çene¤i Tekrar Gündemde' bafll›kl› makalede, Amerikal›lar›n ‹ran'a karfl› bölgede bir karfl› güç

oluflturmak istendi¤inden söz ediliyor. Melman'›n makalesi flöyle: "‹srail Baflbakan› ‹zak Ra-

bin, önceki gün ABD'de Baflkan Clinton ile biraraya geldi. Görüflmede ele al›nan konular ara-

s›nda 'Türkiye seçene¤i' de yer al›yor. 'Türkiye seçene¤i ' terimi, diplomasi ve Ortado¤u siya-

si iliflkileri uzman› Yahudi as›ll› Amerikal› Profesör Nadav Safran'a ait. ‹srail D›fl ‹flleri Bakan›

fiimon Peres, geçen ay Washington'da Amerika'l› yetkililerle görüflürken Türkiye'ye bu konu-

da daha fazla destek olunmas› konufluldu." (Milliyet, 18 Mart 1993, Yonca Özkaya) 

Bu durum, 1986 Nisan›'nda Mehmet Altan'›n "Bat›, Türkiye'nin nereye kadar kalk›nmas›-

n› ister" sorusuna Süleyman Demirel'in verdi¤i cevapta da hissediliyordu:

"Bat›'n›n Türkiye'ye karfl› d›fl politikas›n› ayarlarken gözetti¤i iki husus vard›r. Bir tanesi Tür-

kiye'nin Yunanistan'› ezecek güce sahip olmamas›, di¤eri de bir gün ‹srail için tehlike teflkil

edebilecek güce sahip olmamas›d›r. Gerek ‹srail gerek Yunanistan Bat›'n›n karakollar›d›r. Ay-

r› devletlerdir, ama bunlar› Bat› ile müflterek saymak laz›md›r.

Bat› ile karfl›l›kl› menfaatler dendi¤i zaman, bizim menfaatimiz güçlenmek ve kuvvetlenmek-

tir. Onlar›n menfaati de, onlar›n gayelerini aflan kuvvetlendirmeye mani olmakt›r. Bütün me-

sele onlar›n iradesine tabi olmadan güçlenip, kuvvetlenmeyi baflarabilmektir." (Çevik Kuvvetin

Gölgesinde, Ufuk Güldemir, sf.205)

‹srail, bölgede bir 'Terör Devleti' olmaya devam etmektedir. fiii-Sünni çat›flmas›, suni

Türk-Kürt ayr›m› Mossad'›n Ortado¤u'da kulland›¤› ‘Böl ve Parçala' ilkesinin bir sonucu ola-

rak sürekli körüklenmektedir. Bölgenin güvenli¤i ve bar›fl› için at›lacak ad›mlarda, bu bilginin

göz önünde bulundurulmas› gereklidir. ‹zi bir türlü bulunamayan bombalar›n ve cinayetlerin

arkas›ndaki as›l gücü göz ard› etmek Türkiye'yi karanl›klara itmekten baflka bir fley olmaya-

cakt›r.



CIA VE MOSSAD

"Amerika ve ‹srail istihbarat teflkilatlar› aras›nda afl›r›

derecede yak›n bir çal›flma iliflkisi vard›r." (Between

Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.96-97)

"Mossad, ABD'deki en aktif gizli servistir. Y›llar

boyunca ‹srail, ABD'nin gizli d›fl politikas›n› ö¤-

renmifltir. Bu tip olaylar Pentagon'da, Hükü-

met'te, Kongre'de, Milli Güvenlik Servisi'nde ve

hatta ABD'nin Gizli Servisi'nde çal›flanlar taraf›ndan

desteklenir." (They Dare To Speak Out, Paul Findley,

sf.338)

Dünyada Siyonizmin gücü, ‹srail'in faaliyetlerinden çok daha

genifltir. Dünyadaki süper güçlerin üzerindeki Yahudi lobilerinin güdümü göz önüne al›nd›-

¤›nda, gerçek tablo ancak anlafl›labilir. Ayn› flekilde, Mossad'›n faaliyetleri de Mossad ismiyle

s›n›rl› de¤ildir. Mossad, ço¤u kez ortaya baflka flekillerde ç›kar. Mossad'›n örgütleyip yönlen-

dirdi¤i yan kurulufllar, örne¤in mafya, kontrgerilla, sahte anti-semitik örgütlenmeler gibi pa-

ravan teflkilatlar Mossad hedefleri do¤rultusunda faaliyet gösterirler.

Mossad'›n üzerinde en etkili oldu¤u örgütlerden biri de CIA'dir. ‹htilaller yapan, hükü-

metler kuran, dünyan›n en büyük örgütü CIA, Mossad ile büyük bir ifl birli¤i içindedir. Ancak

kuflkusuz CIA'in isminin kar›flt›¤› bu eylemlerden ve Mossad'la birlikte yürütülen baz› operas-

yonlardan tüm CIA çal›flanlar›n› sorumlu tutmak mümkün de¤ildir. ‹lerleyen sayfalarda da

görülece¤i gibi, CIA'in kurulufl aflamas›ndan itibaren CIA içinde ve yönetiminde Mossad'la

ba¤lant›s› olan baz› kimseler görev alm›fl, yine baz› masonlar›n örgüt üzerinde etkisi olmufltur.

Ama bu, teflkilat›n geneli için geçerli bir durum de¤ildir. Siyonistler ve masonlar ile ifl birli¤i

içerisinde hareket eden kiflilerin yan› s›ra, CIA'de ulusal ç›karlar› için çal›flmalarda bulunan

pek çok iyi niyetli insan da görev yapmaktad›r. Dolay›s›yla CIA'in baz› politikalar› ve eylem-

leri elefltirilirken, bu elefltirilerin CIA'in tüm faaliyetlerini kapsamad›¤› aç›kt›r. Bu elefltirilerde

kastedilen, belli bir ülkenin veya zümrenin menfaatlerinin, dünya halklar›n›n huzuru ve gü-

venli¤inin önüne geçti¤i yanl›fl ve tek tarafl› politikalard›r. Nitekim bu uygulamalar –ABD de

dahil- dünyan›n pek çok ülkesinde, farkl› dinlerden, milletlerden ve görüfllerden sa¤duyu sa-

hibi tüm insanlar taraf›ndan k›nanmaktad›r. 

Mossad-CIA ba¤lant›s›n›n geçmifli ise ‹srail'in ilk kuruldu¤u y›llara dayan›r ve oldukça il-

gi çekicidir:

"May›s 1951'de Ben Gurion ABD'ye gitti. CIA Baflkan› Walter Bedell Smith ve onun yard›mc›-

s› Allen Dulles'le yapt›¤› toplant›da Gurion aç›k bir teklifte bulundu. Acaba ‹srail ‹stihbarat

Servisi, CIA ile birlikte çal›flamaz m›yd›? CIA bu teklifi büyük bir sevinçle kabul etti. Gu-

rion'un ziyaretinden bir ay sonra Shiloah, Washington'a giderek detaylar› görüfltü. Bedell

Smith, Dulles ve James Jesus Angleton bu konuyla ilgili kiflilerdi. James Jesus Angleton kari-

yerinin sonuna kadar CIA-Mossad iliflkileri için çal›flt›. CIA'de de flef oldu." (Dangerous Liaison,

Andrew and Leslie Cockburn, sf.41)
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"ABD, ‹srail olufltu¤u anda istihbarat al›flverifli için

anlaflm›flt›. CIA ve FBI yeni arkadafllar›na flifreleme

ve flifre çözme için gerekli malzemeyi vermeye ve

‹srail yöneticilerine bunlar› kullanmay› ö¤retmeye

haz›rd›. Haim Herzog ve Mossad'›n ilk flefi Re-

uven Shiloah ‹srail ad›na ilk ba¤lant›lar› kurdu-

lar." (Israel's Most Secret Service Mossad, Ronald

Payne, sf.26)

1974 y›l›nda CIA'den ayr›lan Philip Agee ise,

Mossad'la iliflkilerini flu flekilde anlatmaktad›r:

"CIA merkezinde o zamanlar son derece gizli tutulan

özel bir bölüm kurulmufltu. Bu bölümün tek görevi CIA

ile Mossad aras›ndaki iliflkileri yürütmek ve ortak

operasyonlar düzenlemekti. Bu bölümün flefi James

Jesus Angleton'dur. CIA Savunma Bölümü Baflkan›

Angleton, fiah karfl›t› yüz binlerce ‹ranl›'ya iflkence eden ve öldüren fiah'a ba¤l› ‹ran gizli ser-

visi SAVAK'›n elemanlar›n› ‹srailliler ile birlikte e¤itmiflti. Amerikan ve ‹srail gizli servisleri

aras›ndaki bu s›k› ifl birli¤i Angleton döneminde doruk noktas›ndayd›.

Nixon taraftar› afl›r› tutucu Angleton, Amerikan bas›n› ve kamuoyu taraf›ndan fliddetle suç-

lanmaya bafllam›flt›. Angleton'un emriyle fiili Devlet Baflkan› Allende'nin devrilmesi için CIA

kanal›yla darbe düzenlenmifl ve yine onun emriyle CIA ajanlar› Vietnam Savafl› s›ras›nda on

binlerce Amerikan vatandafl›n› savafl aleyhtar› olduklar› için izletmifl ve haklar›nda dosyalar

düzenletmiflti." (Hayat, 12 Ocak 1981)

Angleton'›n en bilinen ve önemli özelliklerinden biri de ‹srail ile yak›n iliflkileri idi. Öyle

ki, Angleton pek çok insan taraf›ndan 'Mossad'›n manevi babas›' olarak tan›mlan›yordu. Fark-

l› kaynaklarda söz konusu iliflki flu flekilde anlat›lmaktad›r:

"Angleton ‹srail'le 20 y›l boyunca hep çok samimi iliflkiler içinde oldu. Hatta bu samimiyet o

kadar ilerlemiflti ki, baz› bilgileri Yak›n Do¤u'daki kendi servisinin (CIA) operatör ve ana-
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listlerinden bile gizledi. 1984'te Suudi Arabistan'dan, Nikaragual› Sandinist

hareketin kontralar›na silah sa¤lamak için gizli bir yard›m alm›flt›. fiimdi ise ‹srail

sayesinde ‹ran'a yap›lan silah sat›fllar›ndan onlara komisyon sa¤lama yollar›n› ar›yor..."

(Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel-Robert Laffont, sf.154)

"Kudüs ile Tel Aviv aras›ndaki yolda bir mezar›n üzerindeki kay›tta hem ‹ngilizce hem de ‹b-

ranice flöyle yaz›yor: "James Jesus Angleton 1917-1987. ‹yi arkadafl›m›z›n an›s›na." Bu adam

CIA'in en gizemli ve güçlü kiflilerindendi. ‹srail ile çok iyi iliflkileri oldu¤undan  ‹srail'de ona

çok sayg› gösteriliyor." (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.15) 

"‹srail'in 3 ana haber alma servisinin bafl›nda bulunanlar, ünlü CIA flefi Angleton onuruna,

Kudüs yak›nlar›nda bir tepede ulusal bir orman adad›lar. Eski bir Mossad görevlisi, CIA flefi

Angleton için 'O bizim manevi babam›zd›' diyor. 

Mossad, Krusçev'in 1956 y›l›ndaki SBKP'nin 20. Genel Kurulu'nda, Stalin yönetimini suçlayan

konuflmas›n› daha önceden ele geçirmifl ve Amerikal›lara hediye etmiflti. Bu büyük bir siyasi

olayd›. CIA Savunma Bölümü Baflkan› James Angleton'a bu hediye verilmiflti." (Hayat, 12 Ocak

1981)

Geçmiflte CIA'de görev yapan flefler aras›nda da, t›pk› Angleton gibi Mossad ile yak›n ilifl-

kileri bulunanlar vard›: 

"James Schlesinger CIA'in bafl›na Nixon taraf›ndan 1972'de getirilir. CIA'in bafl›nda 5 ay kal-

mas›na ra¤men 1000 süper ajan yetifltirir. Bunlar hükümet darbe-

si yapmada uzmanlaflt›r›lm›fl kiflilerdir.

Schlesinger 5 ay sonra Savunma Bakan› olur. Bunu Henry Kissin-

ger sa¤lar. Amac› CIA'deki de¤iflmeleri engellemek, CIA'i tama-

men elinde tutmakt›r. Kissinger'le Schlesinger'in ayr› e¤ilimle-

ri, ayr› fikirleri, ayr› davran›fllar› ama tek amaçlar› vard›." (Les

Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.90)

Kissinger, 1968'de Nixon'un milli güvenlikle ilgili özel

dan›flmanl›¤›na getirildi. ABD Baflkan›'n›n güvenlik müflaviri

olan Kissinger, böylece ABD'nin gerçek hükümeti olarak kabul
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edilen National Security Council (Milli Güvenlik Konseyi) ve görevi bu

meclise yard›m etmek olan National Security Council Planning Board (Milli Gü-

venlik Planlama ‹daresi) ve Operations Coordinating Board (Operasyon Koordinas-

yon ‹daresi) isimli teflekküllerin kontrolünü ele ald›. CIA, Milli Güvenlik Konseyi'ne ba¤-

l›yd›. Böylece Kissinger CIA'e de hükmetmifl oluyordu. Daha sonra Baflkan Yard›mc›s›, Nel-

son Rockefeller'in deste¤iyle ABD D›fl ‹flleri Bakan› oldu.

Watergate skandal›yla CIA, Amerikan kamuoyunda itibar›n› kaybetti ve faaliyetleri zay›f-

lad›. Birçok eylem ve ajan da aç›¤a ç›kt›. Watergate skandal›ndan sonra bir hükümet buhran›y-

la toplumsal flok geçiren Amerikal›lar, CIA'in dünyan›n dört bir yan›nda karanl›k ifllere kar›fl-

mas›n› istemiyorlard›.

Öte yandan ‹srail ise, CIA'i kontrol alt›nda tutmak için kilit noktalara yerlefltirdi¤i baz›

adamlar›n› kulland›. Pentagon'da görev yapan kimi ‹srail sempatizanlar› da ‹srail taraf›ndan

kullan›ld›: 

"ABD Genelkurmay›: 'Pentagon'da her ofiste bir Yahudi sempatizan› var. Birçok er, zaman za-

man ‹srail'de çal›flm›flt›r. Baz› personel üyeleri zaten Yahudi, ‹srailli." (They Dare To Speak Out,

Paul Findley, sf.146)

‹srail'in, ABD'nin devlet kurumlar› üzerindeki etkisi asl›nda CIA ile de s›n›rl› de¤ildir. ‹s-

rail'in yönlendirmesinin etkili oldu¤u baflka devlet kurumlar› da vard›r: 

"1977'de ABD Hava Kuvvetleri'nden Joseph Churba'n›n ‹srail'le gizli iliflkileri oldu¤u ö¤renil-

di. 1979'da BM Amerika temsilcisi Andrew Young, Filistin Kurtulufl Örgütü temsilcisiyle yap-

t›¤› gizli konuflmalar› Mossad'a verdi. 1984'de CIA dan›flman› Charles Waterman, ‹srail Büyü-

kelçili¤i'ne yak›n bir bas›m evine bilgi verdi. 1985'de California'da Hutington'un flirketlerin-

den birinin müdürü olan Richard Smyth, ‹srail'e kanun d›fl› yollardan nükleer patlamalar

için kripton yollad›¤› ortaya ç›kmadan az evvel yok oldu. Ayr›ca NATO yan›nda bir dan›flma

bürosunda da çal›fl›yordu." (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy- Hesi Carmel-Robert Laffont, sf.168) 

CIA'in daha sonraki fleflerinden William Casey de, ‹srail ile yak›n iliflki kuran kiflilerden-

dir:

"Casey bafla geldikten sonra yabanc› gizli servislerle iliflki içine girmesi gerekti¤ini anlar. Ama

özellikle ‹srailliler'le gizli bir ortakl›k gelifltirilmesi yollar›n› arar. Hatta 1982'de Tshal'›n II. Bü-
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rosu'nun flefi General Sagu'yla Langlay'deki merkez lokallerinde ‹srailliler'le

yapt›¤› görüflmelerinde flunlar› söylüyor: 'Bir probleminiz oldu¤unda beni aramak-

ta tereddüt etmeyin.'

16 Mart 1984'de ilk telefonu kendisi eder. Ayn› gün kaç›r›lan Beyrut flube flefi Buckley'in bu-

lunmas›nda yard›m etmek ister. Bu ilk ve son arama olmaz. Bir sonraki y›l CIA'in Etiyopya'dan

kaç›r›lan bir ajan›n› bulmada da yard›mc› olur. Mossad'›n 1985'de ‹ran'› silahland›rmas› olay›n-

da da Casey iki sorumluyu cesaretlendirmekten çekinmez. Al›flverifli organize eden Baflkan da-

n›flman› Mc Farlane ve Oliver North." (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy- Hesi Carmel-Robert Laf-

font, sf.156 )

Casey görev yapt›¤› dönem boyunca, Mossad'la ortak pek çok ifl yapt›:

"16 Mart 1984'de William Casey'e Langley'den bir telefon gelir. Beyrut ajan› William Buckley bi-

linmeyen kiflilerce kaç›r›lm›flt›r. Buckley sadece bir ajan de¤il, Casey'in OSS'den (Office of Stra-

tegic Service) samimi arkadafl›d›r. Buckley, CIA'in casuslar listesindeydi. Bir ihanet olay›nda ba-

s›n taraf›ndan tan›nm›flt›. Bu yüzden onu gerçek kimli¤iyle Beyrut'a gönderemezlerdi. Bu ö¤re-

nilirse CIA ad›na bir rezalet ç›kard›. Bu yüzden hemen Mossad'› arad›." (Israel Ultra Secret, Ja-

ques Derogy- Hesi Carmel -Robert Laffont, sf.282) 

"Bu iletiflim art›k çok normal karfl›lan›yordu. ‹srail'in her yere ulaflan 'uzun eli', dünyan›n en iyi

gizli servisi olarak tan›n›fl›, Lübnan'da ‹srail ordusunun bulunmas› ve Casey'nin ‹srail'e olan ki-

flisel sevgisi bu refleksi aç›kl›yordu. Ama dahas› da vard›. 1983'de de Etiyopya'da Bush'un bir

casus arkadafl› kaç›r›lm›flt›. O zaman da Bush ve Casey hemen Mossad'› aram›fllard›. Bunun kar-

fl›l›¤›nda Mossad, ABD gizli servislerinden bir yard›m istemiflti. Amerikan ordular›n›n çekti¤i,

Irak nükleer santrallerinin resmi ‹srail'e verildi. Bush, Washington'daki ‹srail büyükelçisi Meir

Rosen'e 'Size bir iyilik borçluyum' der. 1985 Ocak ay›nda Mossad bu sözü hat›rlat›r. Yahudilerin

‹srail'e giderken Sudan'da durdurulduklar›n› söyler. Düzinelerce ABD uça¤› bu Yahudilerin K›-

z›ldeniz'i geçmelerine yard›mc› olur. Casey, ‹srail casusluk servislerinden yard›m isteyen tek

istihbarat görevlisi de¤ildi." (Israel Ultra Secret, Jaques Derogy- Hesi Carmel -Robert Laffont, sf.281) 

"CIA Baflkan› William Casey 1981 ilkbahar›nda Yak›n Do¤u'daki Mossad ofislerini ziyaretinden

sonra oluflan Mossad hayranl›¤›n› asla gizlememifltir. Osirak'›n bombalanmas› s›ras›nda ‹sra-

illiler'in uydu resimleri olmasa baflar›l› olamayacaklard›. Casey Mossad'la olan güven ba¤lar›n›

sa¤lamlaflt›rmak istemiflti. Bu nedenle bafla James Angleton getirildi. Angleton, ‹srail ile o kadar

samimi bir iliflki içerisine girmiflti ki, Yak›n Do¤u'yla ilgili özel bilgileri kendi servisinden bile

sakl›yordu." (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf.154)

"Casey Mossad'la ortak iliflkilerinde Mc Farlane ve Oliver North'u ön plana ç›karm›flt›r. Oliver

North, Beyaz Saray'daki bürosundan hemen terfi edip üst düzeylere yükselmifltir. Ve gizli ope-

rasyonlar›n iplerini elinde tutmaya bafllam›flt›r. Bu operasyonlarda bazen ABD resmi politika-

s›ndan farkl› yollar da izlenmifltir." (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf.157)

"Oliver North ‹srail'le ortak çal›flmak için, devletten William P. Goode adl› bir pasaport, Mc Far-

lane ise Amiral Pointdexter adl› sahte bir pasaport al›r. North, ‹srail'de Peres'in özel dan›flman›

olan Amiram Nir'le ba¤lant› kurar." (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf.157)

3 Eylül 1979 tarihli Newsweek dergisinde ise CIA-Mossad iliflkisi flu flekilde anlat›lmaktad›r:
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"Mossad, Hükümetin içinde ve d›fl›nda olan Yahudiler sayesinde ABD deste-

¤ini sa¤l›yor. ABD'nin ‹srail'e vermek istemedi¤i teknik bilgileri ele geçiriyor.

CIA ajanlar›, Mossad'›n herhangi bir seçkin Yahudi'den istedi¤i gibi yard›m alaca¤›n› bil-

diriyor. ABD, Mossad'›n kendi topraklar›ndaki operasyonlar›na tolerans gösteriyor. 1954'de

CIA ve Mossad aras›nda bir anlaflma yap›l›yor."

Mossad'›n bir di¤er özelli¤i de, faaliyet gösterdi¤i ülkelerde o ülke içinde yaflayan baz› Si-

yonizm taraftar› Yahudilerin de deste¤ini al›yor olmas›d›r. Bu durum ABD için de geçerlidir:

"1979'da CIA bir analiz haz›rlad›. Bu 48 sayfal›k raporun ad›, '‹srail yabanc› casusluk ve gü-

venlik servisi'. Raporda ABD'nin, Mossad'›n operasyonlar›nda odak noktas› olmaya devam

edece¤i bildiriliyordu ve Mossad'›n operasyon yöntemi de anlat›l›yordu. Mossad y›llard›r

yüksek mevkilerdeki ve hükümetteki yetkililerden faydalan›r. Dünyan›n her yerindeki Ya-

hudi topluluklar›nda Siyonistler ve sempatizanlar› vard›r. Ve bu kifliler ‹srail gizli servisine

destek verirler. Mossad'a bu kanallarla bilgi materyalleri verilir, propaganda yap›l›r ve di-

¤er amaçlarla kullan›l›r. Mossad'›n çal›flmalar› ‹srail'in resmi olmayan kurumlar›yla ba¤lant›

içindedir. Bu resmi olmayan kurumlar›n bir k›sm› özellikle bu ifl için kurulmufltur. ‹srail'in giz-

li servisi çeflitli ülkelerdeki Yahudi toplumlar›na, organizasyonlar›na dayan›r. Bu organizas-

yonlar ajans› güçlendirir ve bilgi ak›m›n› art›r›r. Mossad yetkilileri Yahudi organizasyonlarla

çok gizli bir flekilde iliflkiye girer." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.149)

CIA-Mossad yak›n ifl birli¤inin yan› s›ra Mossad, karfl› tarafa güç gösterisi yapacak ey-

lemlerde de bulunur. Bu eylemlerin temel amaçlar›ndan birisi, 'ifl birli¤ine yanafl›lmasa da is-

tenilenin elde edilebilece¤i' mesaj›n› vermektir:
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"‹srail Pentagon'dan bir mermi üretme makinesi istemiflti. Yetkililer hay›r dese-

ler bile ‹srail'in alaca¤›n› bildikleri için henüz makine üzerindeki çal›flmalar›n bitme-

di¤ini söylediler. 1967'de Richard Helms CIA Baflkan›yd›. ‹srail askeri servisi ABD'den bir

rapor istedi. Rapor yanl›fl bilgilerle doluydu. ‹srail subaylar› belgeyi tekrar gönderdiler.

Belgedeki bütün yanl›fll›klar düzeltilmiflti. Ama belgeyi ‹srail'in normalde bilmemesi gere-

kiyordu, çünkü çok gizliydi. Ve ‹srailliler Helms'e bir not eklemifllerdi. 'Belki de Pentagon bi-

zim ne istedi¤imizi anlamam›flt›r'." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.141)

ABD Savunma Bakanl›¤› asistanl›¤› da yapm›fl olan Les Sanka'n›n ‹srail'le iliflkilerde önem-

li olan bir baflka konuda, silah sat›fllar›nda, dikkat çekici aç›klamalar› vard›r. Ortado¤u politika-

s›nda uzman olan Sanka'n›n aç›klamalar›na göre "‹srail'e yap›lan silah sat›fllar›nda normal yollar

izlenmemektedir." ‹srail'e yap›lan sat›fllar di¤er ülkelere yap›lanlardan farkl›d›r:

"‹srail'in Pentagon'daki operasyonlar› her zaman haz›r ve en profesyonel yöntemlerdir. Bizim

sistemimizi anlayan adamlar› vard›r ve her seviyede, en dipten en yükse¤e tan›d›klar› vard›r'."

(They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.142)

Mossad kurdu¤u iliflkiler a¤› ile, CIA ve Pentagon'u denetlemekten de geri kalmaz:

"David Mc Giffert, ABD Savunma Ofisi Sekreteri. ‹sraillilerin ise daha onun masas›na ulaflma-

yan belgelerden bile haberleri var. ABD'li bir subay, Mossad'›n bütün ABD'li politikac›lar›n

yaflad›klar› yerlere dinleme cihazlar› koyduklar›n› söylüyor." (They Dare To Speak Out, Paul

Findley, sf.151)

"John West: (ABD'nin eski Suudi Arabistan Konsolosu): 'Hiçbir telgraf›mda ‹srail'i elefltiren bir

fley söylemezdim. Çünkü hiçbir s›r ‹srail'e gizli kalmaz. ‹srail hükümeti daha Washington'a

ulaflmadan olay› ö¤renirdi'." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.151)

"Bir gün bir ‹srailli, ismini vermek istemeyen ABD'li bir subaya geliyor ve ‹srail'in istedi¤i aske-

ri araçlar›n listesini veriyor. ABD'li subay olay› flöyle anlat›yor: 'Subay›n bana uzatt›¤› listede bir

not vard›: 'Buradaki bilgiler son derece gizlidir ve sizin hiçbirini ö¤renmeye yetkiniz yoktur.' Bü-

tün belgelerin kopyas›n› sonradan yok etmekle emrolunmufltum. Belgeler, baz› elektronik araç-

lar›n kodlar›yla ilgiliydi. Ben içindekileri bilmiyordum, ama ‹srail biliyordu." (They Dare To Spe-

ak Out, Paul Findley, sf.143)

"‹srailliler kendi gizli operasyonlar›nda kullanmak için teknik ve bilimsel bilgileri de çalarlar. Bu

çald›klar›na ABD'nin ve di¤er Bat›l› ülkelerin savunma sistemleri de dahildir. Yasak aflklar›

da ba¤lant› kurmak için kullan›rlar. Kudüslü bir k›z Amerikan konsolosluk görevlisiyle aflk ya-

flad› ve çok gizli belgeleri ald›." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.149) 

Tüm bu bilgilerin gösterdi¤i gibi ‹srail, Amerikan sistemini de¤iflik yönlerden kontrol alt›-

na alm›fl durumdad›r. Bu sayede de ço¤u zaman istediklerini rahatl›kla elde edebilmektedir. Bu-

nun bir örne¤ini Amerikal› bir silah uzman› flu flekilde anlatmaktad›r:

"‹srail ajanlar› ABD sisteminin çok yak›n izleyicileridir. Bir silah uzman› Yahudilerin teknikleri-

ni anlat›yor. 'Onlarla ilgili her konu, her flehirde bir numarad›r. Onlar sizin ne yapt›¤›n›z› bilir-

ler, flu an ne yapt›¤›n›zdan ve yar›n ne yapaca¤›n›zdan da haberdard›rlar. fiu an ne yapt›¤›n›-

z› ve ne söyleyece¤inizi de bilirler. Kanunlar›, kanunlar›n geçmiflini ve gelece¤ini de bilirler. E¤er

ele geçirmeye uygun gördükleri fleylerde bir problem varsa ‹srail gazetelerine haber s›zd›r›rlar.
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Hemen ertesi gün bir gazeteci Devlet Bakanl›¤›'na veya Savunma Bakanl›¤›'na

gider. Bu gazeteci sadece ‹srail devlet yetkililerinin bilebilece¤i konular hakk›nda

çok detayl› sorular sorar. Bazen de bask›, do¤rudan Yahudi lobisi AIPAC'tan gelir. ‹fller

tamamen sarpa sar›nca bu sefer Kongre üyeleri mektuplar ve telgraflar yollamaya bafllarlar.

Bir gün ‹srailliler bizden gizli bir liste istediler. Belgeyi daha önce Carter'›n sekreteri Harold

Brow'la kontrol etmifltik. Kimseye vermememiz gerekiyordu. Onlara 'Hay›r' cevab›n› verdim.

Bir hafta sonra Harold Brown'dan bir telefon geldi. Senatör Henry onu aram›fl ve neden ‹sra-

il'e o belgeleri vermedi¤imizi sormufl. Belgeleri verdik'." (They Dare To Speak Out, Paul Findley,

sf.144)

Mossad-CIA iliflkileri farkl› kaynaklarda da flöyle ifade edilmektedir:

"Mossad, Ortado¤u'daki so¤uk savaflta Amerika'n›n en büyük yard›mc›s›. ‹liflkiler tek bu yön-

de kalmad›, ‹srail'in nükleer silah imal edebilmesi için d›flar›dan yard›ma ihtiyac› vard›. Bu ifl

de Washington'a kal›yordu." (Dangerous Liaison, Andrew and Leslie Cockburn sf.8)

"Belgeler gösteriyor ki, 1950'den beri ‹srail istihbarat ajanlar› Amerikan hükümeti yetkililerin-

den hassas istihbarat ve teknik bilgileri almak için flantaj yapm›fllar, gizli dinleme cihaz› yer-

lefltirmifller, telefonlar› gizlice dinlemifller ve rüflvet teklif etmifllerdir." (Between Washington and

Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.96)

"CIA, Mossad'la aralar›ndaki ifl birli¤inin derecesinin oldukça yak›n oldu¤unu ve o yüz-

den birbirleriyle ilgili casusluk yapmaya gerek bile kalmad›¤›n› onaylamaktad›r." (Between

Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.95)

"ABD hükümetinin istihbarat kalesi Harvard Üniversitesi profesörü Nadav Safran, Ortado¤u

Çal›flmalar› Merkezi'nin bafl›nda bulunuyordu. Safran CIA'den maddi destek al›rken, ayn› za-

manda Mossad'la da iliflki içinde. Harvard Üniversitesi Bas›n Müdürü Arthur Rosenthal da

CIA'in maddi deste¤ini biliyormufl. Amerikan Yahudi Komitesi'nin II. baflkan› ve Safran'›n

Harvard'daki önde gelen kefili Henry Rosovsky'nin, CIA ba¤lant›s›n› bildi¤i ortaya ç›kt›."

(Middle East International, 10 Temmuz 1986)

Masonlar ve CIA

CIA, 1947'de Truman Doktrini'yle birlikte, ABD'nin mason Baflkan› Henry Truman tara-

f›ndan kurulmufltu. 1949'da Baflkan'›n onay› ile baflka ülkelerin iç ifllerine kar›flma yetkisi ald›.

CIA, 1953'te ‹ran petrol kaynaklar›n› millilefltiren Musadd›k'›n devrilmesi, 1954'te Guatemala

Baflkan›'n›n görevden uzaklaflt›r›lmas› ve bunun gibi birçok eylem gerçeklefltirdi. 1950'li y›llar-

da masonlar›n teflkilat üzerindeki etkinli¤i, ABD D›fl ‹flleri Bakan› John Foster Dulles'in karde-

fli ve üst dereceli bir mason olan Allen Dulles döneminde iyice güçlendi.

Masonlar›n CIA üzerindeki etkisi halk›n büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan bilinmez. Oysa

CIA'in iç ve d›fl faaliyetlerinde masonlar›n yönlendirmesinin aç›kça görüldü¤ü pek çok olay

vard›r. Bu olaylar› teflhis etmenin en önemli yöntemlerinden birisi, yap›lan eylemin neticesinin

kimin lehine oldu¤unun do¤ru tespit edilebilmesidir. Bu yönde bir inceleme yap›ld›¤›nda,

CIA'in zaman zaman masonlar ve Siyonistlere fayda sa¤layacak eylemlerde bulundu¤u aç›k-

ça görülecektir.

405

Adnan Oktar (Harun Yahya)



1960'l› y›llardan bafllayarak CIA, Amerika'n›n, di¤er deyiflle söz konu-

su lobi ve sermayedarlar›n, hofluna gitmeyen devlet adamlar›na karfl› örtülü ci-

nayet planlar› düzenlemifltir. Çin Halk Cumhuriyeti Baflkan› Çu En Lay, Burma'y› zi-

yaretinde, CIA'in haz›rlad›¤› bir bombal› suikastten k›l pay› kurtulmufltur. Kongo'nun

devrimci lideri Patrick Lumumba 1960'da önce zehirli pasta ile öldürülmek istenmifl, daha son-

ra CIA'in katk›s›yla yok edilmifltir. Yerine Mobutu getirilmifltir. CIA, ilginç cinayet yöntemleri

gelifltirmifltir: 

"Fidel Castro'yu zehirli puro ile ortadan kald›rma plan›n›n alt›ndan ç›kan CIA Baflkanlar›ndan

Colby, Senato Soruflturma Komutanl›¤›'nda verdi¤i ifadelerle CIA'in yüz metre uzakl›ktan at›-

lan zehirli i¤neler gelifltirdi¤ini, bu i¤nelerle öldürülenlerin otopsi kontrollerinde hiçbir ize

rastlanmad›¤›n› itiraf etmifltir."

Bu operasyonlar›n önemli bir k›s-

m› ise Mossad ile birlikte yürütülmüfl-

tür:

Colby, CIA'in fiili'de Allende rejimine

karfl› giriflilen darbedeki rolünü de yads›-

mam›flt›r. CIA Ortado¤u'da, Mossad'la

beraber ortak operasyonlar düzenlemifl-

tir." (Milliyet, 20 Temmuz 1980)

CIA'in temel amac›, Amerikan hü-

kümetlerinin, ço¤unlu¤u gizli olan

davran›fllar›na güç kazand›r›p destek-

lemek, ABD'yi, rakip tan›mayan ulusla-

raras› tek lider yapacak bir dünya dü-

zeni kurmakt›r. Hak ve hukuk çerçeve-

sinde yürütüldü¤ü müddetçe bu

amaçta bir sak›nca yoktur. Her ülke kendini koruyacak, istikrar›n› sa¤layacak ve güçlendire-

cek faaliyetlerde bulunur, bu esnada istihbarat birimlerini de kullan›r. Ancak bu hedefe ulafl-

maya çal›fl›rken, temel insan haklar›n› ihlal eden, halk›n ç›kar›ndan ziyade yaln›zca belli çev-

relerin ç›karlar›n› korumay› amaçlayan bir politika izlenmesi kabul edilebilir de¤ildir. 

L'Histoire dergisinin 1984 y›l› Eylül say›s›n›n 70. sayfas›nda, CIA flu flekilde anlat›lmaktad›r:

"CIA devlet içinde devlet gibi. ‹stedi¤ini yap›yor. Kanunun üzerinde yer al›yor. Yerleflik yap›-

n›n y›k›lmas›nda yer al›yor. CIA pek çok gazeteciyi bilgi kaynaklar›n› ö¤renmek için takip et-

tirmifltir. 1960-1965 y›llar› aras›nda Fidel Castro'yu öldürmek için CIA sekiz tane komplo dü-

zenlemifltir. Çok de¤iflik yöntemler kullan›larak-dolmakaleme zehir koyarak, zehirli purolar-

la, vücudu zehirleyen mayolarla- Castro öldürülmeye çal›fl›lm›flt›r."

Dünyan›n Gerçek Hakimleri isimli kitapta da CIA'in baz› faaliyetleri flöyle anlat›lmaktad›r:

"31 May›s 1961'de öldürülen Trujillo, 2 Kas›m 1963'de öldürülen Güney Vietnam Cumhurbafl-

kan› Ngo Dinh Diem, 22 Ekim 1970'de öldürülen fiili lideri Rene Schneider; CIA tüm bu olan-

lardan haberdard›. Gerekli silahlar› o temin etmiflti. Eisenhower'›n Lumumba'y› öldürme em-
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ri verdi¤i kesin. Trujillo'nun öldürülece¤ini de haber alm›flt›. Castro olay›ndan

herkes haberdard›. Bir tek Kennedy haberdar edilmemiflti.

Küba'ya yönelik operasyonlarda ABD'nin her zamanki gibi tehlikede olma durumu yok-

tu. Ne Castro, ne Trujillo, ne de Allende Amerika için bir tehlike teflkil etmiyorlard›. Küba'da

Batista sayesinde Amerika, asl›nda Yahudi flirketleri ITT, Standard Oil, General Motors, Gene-

ral Electric gibi flirketler vas›tas›yla yer alt› kaynaklar›n›n %90'›n›, flekerin %40'›n›, demiryol-

lar›n›n %45'ini, petrolün %100'ünü kontrol ediyorlard›. Kumar, fuhufl, alkol, uyuflturucu piya-

sas› da CIA kontrolündeki mafyan›n elindeydi." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata,

sf.30)

1960'l› y›llarda Küba'da CIA, mafya ile de ifl birli¤i yapm›flt›. Domuzlar Körfezi Ç›kartma-

s›'nda mafya eski sermayelerini yeniden ele geçirmek istiyordu. Amerikal› yazar Beni Lyrocs,

Amerika k›tas›ndaki uyuflturucu ve silah kaçakç›l›¤›na iliflkin yazd›¤› kitapta, CIA'in uyufltu-

rucu ve silah kaçakç›l›¤›na kar›flt›¤› ülkelerde iç kar›fl›kl›k ve darbe ç›kard›¤›n› anlatmaktad›r.

70'li y›llardaki CIA'in eylemleri Gonzales Mata'n›n kitab›nda ise flöyle aktar›lmaktad›r:

"70'li y›llarda sokaktaki insan›n anlayamayaca¤›, ama araflt›ran için çok önemli olaylar olmufl-

tu. Silah flirketi Lockheed'in skandal› (son hedefi ‹talya Cumhurbaflkan› Giovanni Leone), Wa-

tergate Skandal›, CIA taraf›ndan haz›rlanan katliam ve ihtilaller, Carrero Blanco'nun saf d›fl›

b›rak›l›fl› ve daha birçok olay... ‹talya'da Fiumicino'nun, Calabressi'nin, Moro'nun, Fransa'da

Revelli-Beaumont'un, Suarez'in, Zenteno'nun, Garcia Plata'n›n öldürülmesi CIA'e ba¤l› ey-

lemler." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.12, 14)

"Üçüncü dünya ülkelerinde Mossad'la birlikte operasyonlar›n› düzenleyen CIA'in Afrika'daki

eski flefi John Stockwell, New Africa dergisine yapt›¤› itiraflar›nda CIA'in üçüncü dünya ülke-

lerinde gerçeklefltirdi¤i gizli operasyonlar yüzünden 2–3 milyon insan›n öldü¤ünü söyledi.

Örne¤in, CIA'in Endonezya'da gerçeklefltirdi¤i operasyonda toplam 800 bin kifli öldü. Her-

kes taraf›ndan bilinen Phoneix plan› uyar›nca katledilen 20.000 Vietnaml› da bu rakama dahil-

dir." (22 Aral›k 1985, Hürriyet) 
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22 Aral›k 1985 tarihli
Hürriyet gazetesin-
de yay›nlanan, CIA
Afrika fiefi John
Stockwell'in, CIA'in
Afrika'da yapt›¤›
katliamlarla ilgili
olarak New Africa
dergisine yapt›¤›
aç›klamalarla ilgili
haber.



"CIA Nikaragua, Kamboçya ve Angola'ya askeri müdahalede bulundu. CIA'in

etkin Baflkan› William Casey bu konuda daha temkinli olan Baflkan Yard›mc›s› John

Mc Mahon'un istifa edip, yerine Robert Gates'in geçmesiyle daha da rahatlad›. Son za-

manlarda CIA'in faaliyetlerinde askeri müdahaleler d›fl›nda bir çeflitlenme de söz konusuy-

du. Çad'da Hissene Habren'in iktidara geliflinde katk›s› ol-

mufltu. Liberya'da Baflkan Samuel Doe'nin korunmas› için

al›nan önlemlere yard›mc› olmaktayd›. Etiyopya'da, Suri-

nam'da, Mauritius'ta ise politikaya iyice burnunu sokmufl,

muhalefete destek vermiflti." (Nokta, 4 May›s 1986)

"12 y›l CIA'de çal›flt›ktan sonra istifa eden John Stockwell:

'Amerikan Senatosu'nun yapt›¤› bir araflt›rmaya göre,

1961'den bu yana CIA, birkaç bin gizli harekata giriflmifl, bu

harekatlar›n ço¤u kanl› olmufl. Bu harekatlarda toplam 3

milyon insan öldürülmüfl, öldürülenler Rus de¤il, hatta çok

az bir k›sm› d›fl›ndakiler komünist bile de¤il, Üçüncü Dünya

halklar›. ABD'nin yapt›¤›, siyasetini onaylamad›¤› bir ülke-

nin siyasetini ve hükümetini de¤ifltirmek amac›yla o ülkede

kargafla yaratmak. Örne¤in Sandinista gerillalar›n› de¤il, Ni-

karagua halk›n› sefalete sürükleyerek ülkeyi çökertmek."

(Cumhuriyet, 18 Mart 1985, "Hükümet Devirme Tekni¤i", Yalç›n

Do¤an)

CIA'in d›fl ülkelerdeki eylemlerinde AID'i (Uluslara-

ras› Kalk›nd›rma Örgütü) paravan olarak kulland›¤› da farkl› kaynaklarda yer alan bilgiler-

dendir. Ayr›ca DIA da (Savunma ‹stihbarat Örgütü) CIA'e yard›mc› görev görmektedir. Bütün

bu kurulufllar ise 40'lar Komitesi taraf›ndan denetlenmektedir.

"CIA ‹ran, Sudan, Suriye, Guatemela, Ekvator, Zaire, Guyana, Gana'daki hükümetlerin devril-

mesiyle ilgili suikastlerde görev yapm›flt›r. Yunanistan'daki albaylar›n bask›c› rejimini iktida-

ra getirme faaliyetlerine kat›lm›flt›r." (CIA Diary, Philip Agee, sf.8) 

"CIA ‹ran'dan fiili'ye, Tibet'ten Guatemala'ya, Libya'dan Laos'a, Yunanistan'dan Endonezya'ya

kadar ülkelerin politik iç ifllerine kar›flmakla

suçlanm›flt›r. Suikastler, darbeler, oy sat›n al-

ma, ekonomik savafllar hepsi CIA'in efli¤inde

yatmaktad›r. Bugün dünyada CIA'in kar›flma-

d›¤› öne sürülen çok az politik kriz vard›r."

(American Foreign Policy, Charles W. Kegley, Eu-

gene R. Wittkopf, sf.110)

Clinton döneminde CIA Baflkanl›¤›na geti-

rilen James Woolsey de Mossad'la yak›n iliflkisi

oldu¤u bilinen CIA fleflerindendir ve hatta baz›

çevreler taraf›ndan 'Mossad ajan›' oldu¤u ifade

edilmektedir:
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Eski CIA ajan› Philippe Agee, yapt›¤›
aç›klamalar ve yazd›¤› kitap ile bütün
dünyada büyük yank› uyand›rm›flt›. 

CIA fleflerinden William Webster



"Clinton taraf›ndan CIA Baflkanl›¤›'na getirilen James Woolsey Mossad ajan›."

(The Spotlight, 1 fiubat 1993)

"CIA'in yeni Baflkan› James Woolsey, Jimmy Carter'›n Donanma ‹kinci Sekreteri'ydi ve ‹s-

rail ile olan iliflkileri kuvvetlendirme taraftar› olan bir kifli-

ydi, kendini ‹srail'e adam›flt›. Les Aspin ve

Woolsey, ‹srail ordusuna daha fazla yar-

d›m sa¤lamak için çal›flan Jewish Institu-

te for National Security Affairs (JIN-

SA)'n›n Yönetim Kurulu'ndayd›. Aspin

1992'de JINSA'dan Henry Jackson 'Distin-

guished Service Award' (Özel Hizmet Ödü-

lü) alm›fl ve Yahudi toplulu¤u ile ‹srail'in

ola¤anüstü destekçisi olarak tan›mlanm›flt›r."

(The Spotlight, 1 fiubat 1993)

CIA - ‹srail Ba¤lant›lar›

CIA, ABD'deki Yahudi lobilerinin yan› s›ra ‹srail'le de yak›n ifl birli¤i içindedir:

"CIA ‹srail'e para yard›m› yapmaktad›r." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.193)

"1960'larda CIA'deki en hassas harekat›n kod ad›; KK MOUNTAIN idi. (KK, CIA'in ‹srail'le il-

gili belge ve mesajlarda kulland›¤› kendi ad›d›r.) Ve Mossad'a yap›lan y›ll›k milyonlarca do-

larl›k nakit ödemeleri sa¤l›yordu. Buna karfl›l›k da Mossad, ajanlar›n› Kuzey Afrika ülkele-

rinde ve Kenya, Tanzanya ile Kongo gibi ülkelerde Amerikan ajanlar›n›n vekilleri gibi davran-

makla görevlendiriyordu." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.14)

"1979'da Amerika'n›n en önemli askeri s›rr› yörüngedeydi. Müstahkem mevzilerin ürkütücü,

paha biçilmez de¤erdeki foto¤raflar›n› çekiyordu. KH-11 diye bilinen bu uydu, bir teknolo-

ji harikas›yd›. Çekti¤i resimler dijital olarak 'an›nda' yer istasyonlar›na ulaflt›r›l›yor ve ha-

ber alma birimlerince an›nda analiz ediliyordu.

‹lk KH-11 uydusu Jimmy Carter'›n, Baflkan Gerald R. Ford'u yenmesinin ard›ndan 1976'da f›r-

lat›ld›. Carter yönetimi, Ford'un izinden gitti ve yüksek kalitedeki resimlerin, baflka ellere geç-

mesine izin vermedi. Haber alma konusunda Amerika'n›n en yak›n müttefiki olan ‹ngiltere,

foto¤raflar› s›n›rl› ölçüde ve ancak yeri geldi¤inde görebiliyordu. Yo¤un güvenlik sistemi,

Baflkan Carter'›n ‹srail'e KH-11 foto¤raflar› vermeye karar vermesiyle delindi. Anlaflma; ‹s-

rail'e, komflular› Lübnan, Suriye, M›s›r ve Ürdün'ün s›n›rlar› içinde 160 km. (100 mil) mesafe-

ye kadar olan yerlerdeki her türlü askeri harekat› ya da baflka tehdit edici faaliyetlerle ilgili

olarak uydunun kaydedece¤i bilgileri elde etme izni veriyordu. 

Jimmy Carter'›n bu yüksek teknolojik görüntüleri ‹srail'e verme karar›, Amerikan istihbarat›-

n›n baz› üst düzey yetkililerince kuflkuyla karfl›land›. Asl›nda bu, bir y›l önce M›s›r Devlet Bafl-

kan› Enver Sedat'la Camp David'de baflar›l› bir zirve toplant›s› gerçeklefltiren ‹srail Baflbakan›

Menahem Begin'e bir ödüldü. Bu yetkililer, Beyaz Saraydakilerin pek ço¤unun anlamad›¤› bir

fleyi anlam›fllard›: Sisteme ‹srail boyutunu katmak büyük bir taahhüttü.
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KH-11, zaman›n›n, uzay keflifleri için en ileri, en geliflmifl teknoloji ürünüydü.

Yaklafl›k 19 m (64 fit) boyundaki uydunun can al›c› unsuru, kameras›n›n önündeki

afla¤›ya bakan aynas›yd›. Bir periskop gibi bir yandan bir yana dönen kamera sayesinde

uydu, atmosferde yol al›rken tek bir bölgeyi izleyebiliyordu. Sonuçta al›fl›lmam›fl boyutta

yüksek kalitede stereoskopik bir görüntü elde ediliyordu ki, bunu bil-

gisayarla daha da mükemmellefltirmek mümkündü." (The Sampson's

Option, Seymour M. Hersh, sf.11-12)

"KH-11 yöneticilerinin amac›, uydunun program›n› dikkatle ve öncelik-

leri hesaba katarak planlamak, do¤ru yerde, do¤ru zamanda bulunma-

s›n› sa¤lamakt›. ‹yi yönlendirildi¤i takdirde, milyonlarca dolara mal

olan bu uydu, s›n›rl› miktardaki yak›t›yla çok daha uzun bir süre yö-

rüngede kal›p, çok daha fazla bilgi toplayabilecek, daha 'hesapl›' ola-

cakt›. Ne var ki, Carter'›n ‹srail'in KH-11'e do¤rudan 'girmesine' izin ve-

ren karar›, baz› Amerikan haber alma birimlerinin uydudan daha az

yararlanmas› demekti." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.13)

"‹srailliler ise, KH-11 anlaflmas›n› Carter yönetiminin kendilerine duy-

du¤u sayg›n›n ve deste¤in bir belirtisi fleklinde de¤erlendirdiler. 

1979 anlaflmas›na göre, özel istihbarat isteme hakk› vard›. Her iste¤i tek

tek ele al›n›p inceleniyordu. Bu durum, ‹ngiliz haber alma yetkililerini

'ç›lg›na' çevirdi. Kendileri, II. Dünya Savafl› müttefiki ve NATO üyesi

olduklar› halde bu bilgilerden yararlanamazken, ‹srail bu flansa sa-

hipti." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.17)

"‹srail gerçekten de KH-11'den en de¤erli istihbarat› elde ediyordu. Bu

konuda, Ronald Reagan'›n, CIA Baflkan› William J. Casey'nin kilit adam

oldu¤una dair iflaretler vard›. Casey, göreve geldi¤i günden beri, uy-

du foto¤raflar›n›n ‹srail'le ortak kullan›m›n› heyecanla destekliyor-

du. Ve daha ilk günlerde ‹srail irtibat görevlilerine, CIA merkezine ya-

k›n bir özel büro tahsis edilmesini emretti. Bundan amaç, KH-11 foto¤-

raflar›yla ilgili Amerikal› görevlilerle ‹srail görevlilerinin do¤rudan te-

mas›n› kolaylaflt›r›p tüm önemli bilgilerin ellerine geçmesini sa¤lamak-

t›. ‹srail için neyin daha önemli oldu¤unu ancak ‹srailliler bilebilirdi zi-

ra." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.24)

"Eski bir NSA (Milli Güvenlik Teflkilat›) üst düzey yetkilisi, Reagan dö-

neminde ‹srail askeri yetkililerinin, KH-11 uydusunun yeni görev ve

yörüngesinin tesbiti için yap›lan Pentagon toplant›lar›na kat›ld›kla-

r›n› ö¤rendi¤inde öfkeden deliye döndü¤ünü söyledi. 'Bunu kim duy-

sa saç›n› bafl›n› yolmak geliyordu içinden' dedi. Ne var ki, bir baflka

Amerikan istihbarat yetkilisi bu konuda çok daha rahat görünüyordu.

'Gerçekten de pek çok kifli bunu ö¤rendi¤inde neye u¤rad›¤›n› flafl›r›-
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Ünlü CIA Baflkanlar›

Donovan, Kurucu 

Dulles, So¤uk Savafl
Dönemi 

Mc Cone, Anti-Castro
Dönemi 

Helms, Watergate
Skandal› Dönemi 

Casey, Reagan Dönemi



yordu, ama ben bunda bu kadar büyütülecek bir fley görmüyorum do¤rusu'

dedi. Ona kal›rsa, ‹srail'e bilgileri do¤rudan edinme izni verilmesi bir uzlaflmayd›.

'‹srail önemli hiçbir fleyin gözünden kaçmas›n› istemiyordu.'

Zira Sovyet ve Do¤u Avrupal› Yahudi göçmen dalgalar› ‹srail'e akmaya devam ediyordu.

Angleton ve ‹srail'de ayn› ifli yapan meslektafllar›, Yahudi göçmen ak›n›n› yönettiler. CIA'de-

kilerin ço¤unun fark etti¤i gibi, Sovyet bloku içinden en önemli bilgileri, ilk savafl sonras› y›l-

lar›nda bat›ya sa¤layanlar Yahudi göçmenlerdi. Programlar›n baz›lar›, KK MOUNTAIN'›n bir

bölümü olarak CIA kontenjan fonlar›ndan finanse edildi.

Pentagon'a atanan ‹srail yetkilisi, KH-11 program› görevlisine ‹srail'in ihtiyac› olan bilgilerin

neler oldu¤unu belirtiyordu sadece. KH-11'in resimleri Washington'a iletti¤i esnada yan›nda

durup beklemesine de izin veriliyordu.

Richard Allen'a göre de, ‹srail'in KH-11 anlaflmas›n› istismar› o kadar önemli de¤ildi do¤rusu:

'Pentagon'da dostlar› vard› ve daha genifl bilgileri gayr-› resmi olarak sa¤layabilirlerdi' di-

yordu." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.25,26)

"Güçlü bir ‹srail yanl›s› olan Allen, bundan etkilenmedi¤ini söylüyor. Gerçekten de Amerikan

istihbarat birimlerinde bile, 1981'de ‹srail'in, neden Sovyetler Birli¤i'ne ait uydu resimlerini

toplad›¤›n› ve de fiaron'un neden bu bilgileri edinmekte bunca ›srarl› oldu¤unu anlayabilen

pek fazla kimse yoktu. Asl›nda ‹srail'in kendisi de art›k bir nükleer güçtü." (The Sampson's Op-

tion, Seymour M. Hersh, sf.28-29)

"Yüksek düzeyde yetkili ve bilgili Amerikal› ve ‹srailli kaynaklar iki ülke aras›ndaki istihba-

rat iliflkisinin oldukça iyi oldu¤unu belirttiler. Bundan daha önemlisi ifl birli¤i olmas›d›r. Hat-

ta, neredeyse 'yüksek derecede hassas istihbarat alanlar›nda' aralar›nda belirli bir ifl bölümü

yapm›fllard›r." (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.83-84) 

"‹stihbarat iliflkileri ‹srail'le Amerika aras›nda sa¤lam bir flekilde ilerledi. Adeta iki ülke istih-

barat konular›nda ayn› dalga boyundayd›lar. Washington'daki ‹srail Büyükelçili¤i'ndeki Mos-

sad vekili CIA ile yak›n iliflkiler içerisindeydi. Görev yapan Mossad ajanlar› baflka isim alt›n-

da ABD'de çal›flmalar›n› yürütürler. ‹srail yetkilileri hemen hemen her gün CIA liderleriyle

görüflüyor ve çal›fl›yordu. Kissinger bu iki teflkilat›n yak›n ba¤lant›s›n›n fark›ndayd›." (Bet-

ween Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.85)

"Washington'daki ‹srail Büyükelçili¤i diplomatlar›n›n bütün vakti, Amerikan D›fl ‹flleri Bakan-

l›¤› Ulusal Güvenlik Konseyi, Pentagon ve CIA'deki uzmanlardan bilgi toplamakla geçer. Y›l-

larca, ‹srail Savunma Bakanlar› Washington'a yapt›klar› ziyaretler s›ras›nda CIA direktörleriy-

le buluflmufllard›r. Bu toplant›lar hiçbir zaman halka aç›klanan programlarda kay›tl› de¤ildir.

Fakat düzenli olarak gerçekleflir. Mossad Baflkan› Washington'u s›kça ziyaret eder. Bu tür ge-

zilerden kamuoyunun haberi olmasa da, çok nadir kendilerinin baflkalar›nca fark edilmesine

izin verirler. Mossad Baflkan› resmi misafir listesinde kesinlikle 'Mossad Baflkan›' olarak

geçmez. Amerika'daki CIA Baflkan›'n›n tersine, ‹srail'de onun kimli¤i çok gizli tutulur. ‹çerde-

kiler bilmese de CIA ve Mossad'›n iliflkileri uzun y›llard›r kuvvetlidir. Bu iliflkiler en çok

CIA'in casusu ve ‹srail'le yap›lacak gizli iliflkiler flefi olan James Jesus Angleton zaman›nda art-

m›flt›r." (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.86-88)
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"Bir Amerikal› istihbarat uzman› flöyle diyor: '‹srailliler Amerikan hükümeti-

nin her taraf›na nüfuz etmifllerdir.' Dergide Mossad'›n, hükümetin içinde veya d›fl›n-

daki Amerikal› Yahudilerin yard›mlar›yla bir aç›k veya zay›f yön arad›klar›n› veya hükü-

metin ‹srail'e vermek istemedi¤i teknik bir istihbarat› almaya çal›flt›klar› söyleniyor. Üst dü-

zeyde bir CIA ajan› dergide flöyle diyor: 'Mossad herhangi bir üstün ve sivrilmifl Yahudiye gi-

dip yard›m isteyebilir.' CIA'deki ‹srail masas› flefi James Jesus Angleton döneminde CIA'e pek

çok Yahudi al›nd› ve bunlar çok önemli konumlara getirildi." (Between Washington and Jerusa-

lem, Wolf Blitzer, sf.93)

FBI da ayn› çevrelerle ba¤lant› içinde:

"B'nai B'rith de, FBI'la ortak çal›flmaktad›r. Afl›r› sa¤ hareketlere s›zma gibi operasyonlarda

FBI'dan yard›m al›r. Los Angeles Times'da yer alan bir habere göre New Orleans bölgesi B'nai

B'rith Baflkan› A. I. Botnick FBI'a 69.000 dolar vermiflti. Bu flekilde 2 üyesini FBI'a sokmay› ba-

flarm›flt›. Bu ajanlar Alton Wayne Roberts ve kardefli Raymond'd›." (Les Professionnels de L'An-

ti-Racisme, Yann Moncomble, sf.248)

"Pek çok Amerikal› Yahudi bugüne kadar ‹srail ve Ortado¤u'yu içine alan çok hassas ulusal

güvenlik görevlerinde bulunmufllard›r. Mesela Henry Kissinger D›fl ‹flleri Bakan›, Sol Zino-

witz, Robert Strauss, Ortado¤u uzmanlar›… Baflka bir Amerikal›'dan daha çok, 1973 Yom Kip-

pur Savafl›'ndan itibaren Amerika'n›n, ‹srail ve Ortado¤u politikas›n› Kissinger flekillendirmifl-

tir." (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.95)

"ABD'nin Baker dönemindeki Ortado¤u politikas›n› da, Ortado¤u Bölüm Baflkan› Yahudi

Dennis Ross, yard›mc› asistan Yahudi Daniel Kurtzer, Milli Güvenlik Konseyi üyesi Yahudi
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Richard Haas, politika belirleme analisti Yahudi Aaron Miller belirliyor. ‹zak

fiamir'e yak›n çevreler bu kiflileri 'Baker'›n Yahudi o¤ullar›' olarak tan›ml›yorlar."

(Newsweek, 1 Haziran 1992)

Bu bilgiler bizlere bir kez daha Yahudi lobilerinin Amerikan yönetiminin belli kesim-

leri üzerinde ne derece etkili oldu¤unu göstermektedir. Bu

etkiyi de¤erlendirirken, hat›rda tutulmas› gereken önemli bir

nokta vard›r: Her ülkede oldu¤u gibi Amerika'da da karar

mekanizmalar›nda görev yapanlar›n tek bir cepheden

oluflmad›klar›n› unutmamak gerekir. Amerikan yönetimi

içerisinde de baz› Siyonist organizasyonlar›n etkisi alt›nda

kalan isimler oldu¤u gibi, bu örgütlerin faaliyetlerinden etki-

lenmeden görevini devam ettirmeye gayret eden pek çok ob-

jektif kifli ve kurum da bulunmaktad›r. CIA'in Yahudi orga-

nizasyonlar›yla ba¤lant›s›na bir örnek de,  B'nai B'rith'in bir

kolu olan ADL'nin, CIA Baflkan› William Webster'dan gördü-

¤ü destektir:

"1985'de dönemin FBI Baflkan› William Webster daha sonra CIA'in bafl›na geçti. Tüm flubele-

re, görevlerini gerçeklefltirmelerinde ADL ile iflbirli¤i yapmalar›n› söyledi... Bugün ADL'nin

Irwin Suall taraf›ndan New York merkezden yönetilen 'Fact Finding Department' (Delil Bul-

ma Bölümü), CIA yard›m›yla birçok operasyon yönetiyor: polis departmanlar›na girmek, fe-

deral hükümete ve medyaya yanl›fl ve çarp›t›lm›fl haber sa¤lamak gibi.

Suall ve onun sad›k arkadafllar› ABD polis flefleri ve flerifleri için ‹srail'e bedava seyahatler dü-

zenliyordu. ADL taraf›ndan finanse edilen ‹srail ziyaretlerinin amac› ADL'ye göre; 'Yahudi

devleti ve Amerikan polisleri aras›ndaki duygusal ba¤lar› güçlendirmek'ti." (New American Vi-

ew, 15 Nisan 1993, say› 8)

Görüldü¤ü gibi, Yahudi örgütleri ve Mossad'›n etki alan› çeflitli yöntemlerle FBI'a kadar

uzanmaktad›r. Mossad'›n bunu sa¤lamak için kulland›¤› bir yöntem de, Pollard örne¤inde gör-

dü¤ümüz gibi, kimi zaman illegal yöntemlerle, 'bilgi çalmak't›r:

"Tom Gerard, San Fransisco polisi ve FBI taraf›ndan, Mossad'a polisin istihbarat›n› satmak

suçundan sorguland›. Gerard 1980'lerin ortas›nda CIA için El Salvador'da bomba uzman› ola-

rak çal›flm›flt›. 

Gerard'›n amiri John Willet, Gerard'›n Mossad'a bilgi satt›¤›ndan flüpheleniyor. Ve araflt›rma-

ya bafll›yor. Gerard bu arada Filipinler'e kaçt› ve yazd›¤› mektupla istifa etti¤ini bildirdi. Yap›-

lan araflt›rma s›ras›nda, Gerard'›n ADL için çal›flan Roy Bullock'la ba¤lant›s› ortaya ç›kar›ld›.

Gerard'›n olay› ‹srail bas›n›nda manfletten verildi. Gerard, Jonathan Jay Pollard gibi kahraman

olarak lanse edildi. ‹srail'in günlük gazetelerinden Haaretz'de Baflbakan ‹zak Rabin flöyle di-

yordu; 'Gerard, insanlar›n yaflamlar›n› kurtarmak isteyen vatansever bir kahramand›r.'

Gerard 1991'de ‹srail'e gitti, orada ‹srail polisiyle ve istihbarat yetkilileriyle görüfltü. Yolcu-

lu¤un bütün masraflar› ADL taraf›ndan ödendi. Gerard bir arkadafl›na, ‹srail'de bulundu¤u s›-

rada Etiyopyal› Yahudilerin ‹srail'e kaç›r›lmas›na yard›m etti¤ini da anlatm›flt›." (The Spotlight,

1 fiubat, 1993)
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Kontralar, Uyuflturucu Baronlar› ve Silah Ticareti:

Mossad'›n 'Arka Bahçesi' Latin Amerika

Son 25 y›ld›r Latin Amerika'da yüz binlerce insan öldürülmüfl, çocuklar bile iflken-

ce görmüfl, kad›nlar›n ›rz›na geçilmifltir. Bölgede terör, çarp›flmalar, darbeler, yoksulluk, aç-

l›k yaflanmaktad›r. 

Dünya uyuflturucu üretimi ve sat›fl›nda 1 numara olan Kolombiya'da hükümet-mafya ça-

t›flmalar› yaflanmaktad›r. Bu

çat›flmalar sonucu, olaylarla

ilgisi olmayan, masum hal-

k›n kan› akmaktad›r. Bir

baflka  uyuflturucu üreticisi

Peru'dur. Kelime manas›

"Bolluk ülkesi" olan Peru'da

bugün "kronik k›tl›k" yaflan-

maktad›r. Panama'da ise,

sürekli masum halk›n kan›

akmakta ve ekonomi felç

durumdad›r. Nikaragua'da,

sözde hükümete karfl› sava-

flan kontralar, halk› katlet-

mektedir. fiili, El Salvador,

Guatemala'da di¤erlerinden

farkl› bir durum yoktur. De-

¤iflmeyen tek fley: Ac›mas›z terör, kan, vahflet, açl›k, sefalet... ‹flte Latin Amerika'daki kontrala-

r›n teröründen bir örnek:

"Kontralar›n vahfleti onlara büyük ün kazand›rm›flt›. Sa¤l›k merkezlerini, okullar› ve halk

merkezlerini tahrip ediyorlar, yakalad›klar› insanlar› en ak›l almaz flekilde öldürüyorlard›. Bir

örnek, The Guardian gazetesinde flöyle anlat›l›yordu. 'Rosa'n›n gö¤üsleri kesilmiflti. Sonra gö¤-

sünü yar›p kalbini ç›kard›lar. Erkeklerin kollar›n› k›r›p, testislerini kesiyorlar ve gözlerini oyu-

yorlard›. Bo¤azlar› kesilip, bu yar›klar›ndan dillerini d›flar› ç›kararak öldürülmüfllerdi'." (The

Guardian, 15 Kas›m 1984)

Tüm bu  olaylar›n arkas›ndaki en önemli karanl›k güç ise ‹srail'dir.

"‹srail'in önemli faaliyet sahas› ve pervas›zca her türlü kirli ifle bulaflt›¤› alan Latin Ameri-

ka ülkeleriydi." (Hile Yolu-Mossad, Claire Hoy-Victor Ostrovsky, sf.15-89-257 )

"Mossad Latin Amerika'da dünyan›n herhangi bir yerinde oldu¤undan daha faaldi." (Every

Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.355)

"Kontralara yatakl›k eden ülkelerin bafl›nda gelen ‹srail, silahlar› kontralara aktar›yordu."

(ABD Terörü, Noam Chomsky, sf.70)

‹srail, Nikaragua'daki kontralardan tutun da, Kolombiya'daki askeri ve polis güçlerinden,

Medellin kartelindeki kokain baronlar›na kadar Latin Amerika'daki diktatörleri, devlet terörü
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Latin Amerika'da binlerce kiflinin katledilmesinin ard›ndaki isimlerden
biri olan Mossad ajanlar›ndan Mike Harari. (Yukar›da Norieaga'n›n 

arkas›nda siyah gözlüklü.)



yapanlar› e¤itmekte, yönlendirmekte ve silahland›rmaktad›r. ‹srail'in yön-

lendirdi¤i uyuflturucu ticaretinin en önemli parçalar›ndan biri de Panama'dad›r. 

"Panama'ya uyuflturucu kaçakç›l›¤›, Mossad gözetiminde ve ‹srail uçaklar›yla yap›ld›".

(2000'e Do¤ru, 22 Eylül 1991)

"Mossad ajan› Mike Harari, Panama'ya özel bir görev için gönderilmifltir: Harari, ‹srail Hükü-

meti için çal›fl›rken Panama diktatörlerinin yak›n dostu olmufltur." (Dangerous Liaison, Leslie

and Andrew Cockburn, sf.254)

"Michael Harari, General Manuel Noriega'n›n arkas›ndaki adam diye bilinir. Harari, Mos-

sad'›n el alt›ndaki operasyonlar›na baflkanl›k ederdi. Kendisi Panama'da 'Deli Mike' diye bili-

nir. Generalin ak›l hocas›d›r." (Dangerous Liaison, Leslie and Andrew Cockburn, sf.246)

"Baz› ‹srailliler Latin Amerika'ya tamamen yerlefltiler. Bunlar›n aras›nda %5-10 komisyon kar-

fl›l›¤›nda ‹srail silah endüstrisi ile diktatörlük aras›nda arac›l›k görevi üstlenen silah tüccarla-

r› var... 

‹srailliler Guatemala, Honduras, El Salvador ve Kolombiya'da askeri ve polis güçlerini

e¤ittiler. 1989 A¤ustosu'nda dünyaya yay›lan bir video kasette Albay Yair Klein ve di¤er ‹sra-

illilerin kokain baronu Medellin'in suikast birli¤i olarak bilinen Kolombiya ordusunu e¤itti¤i

ortaya ç›kt›...

Sadece Nikaragua de¤il, fakat Latin Amerika'n›n herhangi bir yerindeki di¤er bir faktör,

ABD'nin faflist müflterilerinin baflka bir yerden silah sat›n almas›yd›. Bu özellikle ‹srail'di."

(The Washington Connection and Third World Fascisism, Noam Chomsky, Edward S. Herman, sf.291)

"‹srail 4 y›l boyunca Latin Amerika'n›n diktayla yönetilen ülkelerinde sa¤ kanatlara askeri teç-

hizat yard›m› yapan destekçilerin bafl›yd›. Ülkenin silah ihracat›n›n önemli bir k›sm› oraya git-

ti." (The Middle East International, A¤ustos 1987)

"‹srail Latin Amerika'da dostlar edinmekle kalmam›fl, gerçek hayranlar kazanm›flt›r. Bunlar,

fiili'de General Pinochet, Guatemala'da General Romeo Lucas Garcias, El Salvador'da Rober-

to D'Aubuisson, Paraguay'da General Alfredo Stroessnar ve Nikaragua'da Somozo Debayle."

(The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.76)

"Nikaragua diktatörü Somoza, halk›n deste¤ini kaybettikten sonra bile, Mossad ajanlar› ona

silah sa¤layarak halka karfl› kanl› diktatörlü¤ünü sürdürmesine yard›m ettiler." (Hayat Dergi-

si, 12 Ocak 1981) 

"‹srail, istihbarat ve gizli polis konusunda da Pinochet rejimine özellikle yard›mc› oldu. fii-

lili liderler ‹srail'e ve ‹srail-fiili iliflkisine pozitif duygular besliyorlar." (The Israeli Connection,

Benjamin Beit-Hallahmi, sf.100)

"Guatemala'da ‹srailli askeri dan›flmanlar görev yapmaktad›r. Korkunç katliamlardan sorum-

lu olan rejim, baflar›s›n› çok say›da ‹srail dan›flman›n sa¤lad›¤› güce borçludur. Guatemala'n›n

önceki kanl› Lucas Garcia rejimi ‹srail'e duydu¤u hayranl›¤› aç›kça dile getirmifltir." (Kader Üç-

geni, Noam Chomsky, sf.559)

"‹srail'in önemli müflterileri aras›nda Napoleon Duarte taraf›ndan yönetilen El Salvador ikti-

dar cuntas› var ki, bu cuntan›n silahl› kuvvetleri bu sene ayda ortalama 2000 insan öldür-

düler. Cuntan›n askeri malzemelerinin %81'i ‹srail'den geliyor." (The Israeli Connection, Benja-

min Beit-Hallahmi, sf.85) 
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"Paraguay'›n yak›n dostlar› Güney Amerika ve fiilili General Augusto Pinoc-

het'dir. ‹srail'in Paraguay Baflkan› Stroessner ile olan iliflkisinden ‹srail bas›n›nda

'mükemmel' olarak bahsediliyordu. Diktatör El Excelentisimo sadece ‹srail yap›m› silah-

lar kullan›yordu ve ‹srail silahlar›n›n iyi bir müflterisiydi." (The Israeli Connection, Benjamin

Beit-Hallahmi, sf.103)

"Tegucigalpa'da bir Mossad istasyonu vard›r. Mossad bölgede ‹srail'in yapt›¤› operasyonlarla

meflguldür. Bu operasyona kontralar› e¤itmek de dahildi. ‹srail, Orta Amerika tarihinin bir

parças› olmufltur. 1975'de ‹srail, bölgeye büyük bir silah sat›fl kayna¤› olarak girdi. Time der-

gisine göre 1984'de ‹srail'in bölgedeki silah sat›fl›n›n tutar› 12 milyon dolar. Bu bölge çok fakir

oldu¤u için birkaç milyonluk silah binlerce insan› donat›r, ayn› CIA kontralar›nda oldu¤u gi-

bi. Birçok Orta Amerikal› general ‹srail'e hayran olduklar›n› s›k s›k belirtirler." (The Israeli Con-

nection, Benjamin Beit-H  mi, sf.77)

Bölgedeki generallerle ‹srailli emekli subaylar aras›nda kiflisel iliflkiler vard›r. Bu subay-

lar Orta Amerika'da dolafl›p kendi kiflisel yard›mlar›n› teklif ederler.

‹srailli teknisyenler de resmi iliflkilerin sonucu olarak bu bölgeye giderler. Bu generallerin

‹srail'le ba¤lant›ya geçmeyi tercih etmelerinin bir sebebi de ABD'deki güçlü ‹srail lobileridir.

Mossad, CIA, Mafya, Bilderberg, Masonluk ve

YEN‹ DÜNYA DÜZEN‹

1953 -1961 aras› CIA Baflkanl›¤› yapan, Amerikan istihbarat servislerini yeniden düzenle-

yen ve CIA'i kuran mason Allen Dulles, 

ABD'li senatör ve mafya avukat› mason Thomas Dewen,

CIA ve mafyaya maddi destek veren milyarder H. Hughes,

Hollanda Prensi Bernard'›n orta¤› mason Maximilian Kohnstamm,

CIA Baflkan› Bedell Smith,

ABD Uluslararas› ‹fller Servisi'nin Müdürü Braden, 

Yahudi mafya babas› ve mafyay› CIA yarar›na çokuluslaflt›ran kifli Meyer Lansky,

CIA Uluslararas› ‹fller Müdürü, Avrupa Hareketi'ni yöneten mason Joseph Retinger;

Bu kifliler, yeni dünya düzenini CIA-mafya-masonluk üçgeniyle gerçeklefltirmek için ça-

l›flmalar› bafllatan kiflilerdir. 

Bu kifliler ve bu kiflilerle ifl birli¤i içinde hareket edenler, 50'li y›llar›n bafl›ndan itibaren,

izledikleri politikan›n, Avrupa'da rahats›zl›k oluflturdu¤unu fark edip, daha etkili bir yolla Av-

rupa'ya hükmetmeye karar verdiler. Bu da lobi örgütleriyle olacakt›:

"1952'de Avrupa Hareketi'nin Genel Sekreteri, mason Joseph Retinger Avrupa'ya dönüflünde

uluslararas› örgüt kurman›n gereklili¤ini aç›klar. ‹lk kurulufl toplant›s›nda CIA Baflkan› Willi-

am Donovan, CIA'den Bedell Smith, Hollanda Prensi Bernhard ve NATO Genel Sekreteri Jo-

seph Luns önderli¤inde toplanan kifliler gelecekteki Bilderberg kulübün ilk temellerini atarlar.

Bu toplant›ya kat›lan di¤er kiflilerin ço¤unlu¤u da masondur." (Les Vrais Maitres du Monde,

Gonzales Mata, sf.19)

1954 y›l›nda ise mason Joseph Retinger'in baflkanl›¤›nda Bilderberg kulüp kuruldu. Bu

kulübün üyeleri aras›nda masonlar, politikac›lar, gizli servis üyeleri, CIA baflkanlar›, mafya
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üyeleri bulunmaktayd›. Bilderberg'in kurucular›n›n ve yeni üyelerinin ba-

z›lar› flu isimlerdi:

Petrol tröstü David Rockefeller, 

NATO Genel Sekreteri mason Brosio,

CIA Avrupa Bölüm fiefi mason Gigliotti, 

‹talyan üstad-› azam› Cartini,

CIA kurucular›ndan mason Allen Dulles, 

CIA Uluslararas› ‹fller Müdürü, Bilderberg Genel Sekreteri, ayn› zamanda mason Joseph

Retinger,

CIA Baflkan› mason William Donnovan,

CIA'den mason Braden, 

ABD'li senatör mason Martin, 

Belçika D›fl ‹flleri Bakan› mason Van Zeeland. 

"Bu kifliler Avrupa organizasyonunda önemli rol oynad›lar. Avrupa Ekonomik Birleflme Der-

ne¤i, Avrupa Kültür Merkezi, Avrupa Hareketi, Avrupa Konseyi gibi organizasyonlar›n tü-

münde bu isimleri görmek mümkün." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.19-22)

"Bilderberg'i ilk baflta CIA kurdu. Ama daha sonra kendisi Bilderberg politikas›n›n bir enstrü-

man› haline dönüfltü. CIA baflkan›n› Bilderberg seçer... David Rockefeller korumas›nda,

CIA'den Walters ve Rocca, Trilateral komisyonun temellerini att›lar. CIA'den Merriman ve

D. Abshire Bilderberg toplant›lar›na kat›lanlardan baz›lar›." (Les Vrais Maitres du Monde, Gon-

zales Mata, sf.89)

"David Rockefeller, banker Rothschild, Henry Kissinger, Brzezinski 70'li y›llarda bu lobileri ör-

gütleme iflini ele al›rlar. Kissinger politik hayata Rockefeller ve CIA sayesinde gelmifltir.

Brzezinski de Rockefeller taraf›ndan korunmufltur. David Rockefeller, Trilateral ve Nelson

Rockefeller, Bilderberg Baflkan› olarak bu örgütlerde al›nan kararlarda önemli rol oynam›fllar-

d›r." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.90)

Mafyan›n Merkezi Sicilya, Yahudilerin En Yo¤un Bulundu¤u Yerdir

Mafya, hakk›nda çok konuflulan ama ne oldu¤u tam olarak bilinmeyen konulardan biri-

dir. Mafyan›n dünyan›n pek çok ülkesinde etkili olabilmesinin ana nedenlerinden biri ise,

önemli istihbarat servislerinde çal›flanlarla yap›lan gizli ifl birlikleridir. Bu ifl birliklerinden ço-

¤u zaman serviste görev yapan ço¤unlu¤un haberi olmaz. Bu nedenle pek çok insan, gizli ser-

vislerin mafyay› çökertmek için u¤raflt›¤›n›, ancak bunda bir türlü baflar›l› olamad›¤›n› düflü-

nür. Fakat iflin iç yüzü pek de göründü¤ü gibi de¤ildir. 

"Amerikan ticari hayat›n›n hiçbir aflamas›, mafyan›n yat›r›m teklifleri fleklindeki s›zmas›ndan

güvende de¤il. Amerikan hayat›ndaki etkisine ra¤men mafya küçük. Hepsi ‹talyan as›ll›.

Özellikle Sicilya'dan, bunlar›n ço¤u da Yahudi. Mafya olan herkes kan ve atefl yemini ile ba¤-

lan›yor. Rejimlere ya da küçük gruplara ba¤lan›yorlar. Bu gruplar›n bafl›nda rejim babalar› ya

da te¤menler geliyor ki onlar da emirlerini klan›n babas›ndan al›yorlar." (Time, The Mafia Big,

Bad, and Booming, 1977)
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"Sicilya'da uzun süreli ve genifl bir Yahudi yerleflmesi vard›." (Yahudi Dünyas›,

‹letiflim yay›nlar›, sf.46)

"Sicilya mafyas›n›n uluslararas› uyuflturucu sat›fl› iflinde Kuzey ve Güney Amerika'n›n

suç aileleriyle uzun süreden beri ba¤lant›lar› vard›." (Newsweek, 8 Haziran 1992)

Mafya, Kontrgerilla, CIA, Mossad Ortakl›¤›n›n Kilit ‹smi:

Yahudi Banker Meyer Lansky

"Yahudi olan Meyer Lansky'nin as›l ad› Meyer Suchowljansky." (Israel Connection, La Mafia en

Israel, Jacques Derogy, sf.67)

"II. Dünya Savafl› sonras›, Meyer Lansky Florida'da ku-

marhaneler imparatoru haline geldi. Al Capone ve Salva-

tore Luciano ile ifl birli¤i yapt›." (Israel Connection, La Ma-

fia en Israel, Jacques Derogy, sf.68-69)

"Kumar, içki ve fuhufltan kazand›¤› tüm paralar› ‹sviç-

re'de Yahudi banker Tibor Rosenbaum'un yönetti¤i Inter-

national Credit Bankas›'na de¤iflik yollardan gönderiyor-

du. International Credit Bankas›'n› yöneten Yahudi Ro-

senbaum bir hahamd›. Hahaml›¤›n› ve afl›r› dindarl›¤›n›

Avrupal› hazineci rolüyle çok iyi ba¤daflt›rm›flt›. Haham

yetifltiren bir aileden geliyordu. International Credit, ku-

rulmas›ndan k›sa bir süre sonra Avrupa'dan ‹srail'e yolla-

nan tüm yard›mlar›n ilk geçit noktas› durumundayd› ve

özellikle silah yard›mlar›n›n. Müflterileri aras›nda Israel Corporation en önemli yeri tutar. Bu-

nun yöneticilerinden biri Yahudi Banker Rothschild'dir. 1967'de Life dergisi bu skandal› orta-

ya ç›kar›r. ‹srail-Haham Rosenbaum-Rothschild-Mafya-Lansky ba¤lant›s› aç›klan›r. Rosenba-

um'un ‹srail'deki temsilcisi ‹srail Gizli ‹stihbarat Örgütü Shin Beth'in flefi Amos Manor'dur."

(Israel Connection: La Mafia en Israel, Jacques Derogy, sf.70-71)

"Lansky ve yak›n arkadafl› Yahudi Doc Stacher hakk›nda, Senatör Robert Kennedy dönemin-

de büyük soruflturmalar aç›l›r. Bunun üzerine Doc Stacher ‹srail'e giderek hapis cezas›ndan

kurtulur. Tel-Aviv'e yerleflir." (Israel Connection: La Mafia en Israel, Jacques Derogy, sf.72)

1968'de Robert Kennedy öldürülür. Cinayetin failleri her zaman oldu¤u gibi bulunamaz:

"1970 sonunda Lansky, ‹srail'e çok gizli bir girifl yapar. Burada Stacher'la buluflur. ‹srail'deki

sosyal kurulufllara yard›mda bulunur. Ilan adl› bir kurulufla baflkan olur. Kudüs'te kendi ad›-

na bir sinagog yapt›rmak için ba¤›flta bulunur. Zaten daha önce ABD'de de kendi ad›na bir si-

nagog yapt›rm›flt›r. ABD'de Amerikan Yahudilerini Birlefltirme Derne¤i'ne de önemli yard›m-

larda bulunmufltur." (Israel Connection, La Mafia en Israel, Jacques Derogy, sf.77)

"II. Dünya Savafl› sonras› tüm dünyada kontrgerilla hareketi bafllat›l›r. Bu hareket için

ABD'den 38 milyon dolarl›k bir yard›m gelir, özellikle CIA'den. 3 milyon dolar da baflka flir-

ket ve patronlardan al›nm›flt›r. Bu olay›n kurucular› aras›nda CIA fleflerinin yan›nda bir isim
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göze çarpar, Yahudi mafya babas› Meyer Lansky." (Israel Connection, La Mafia

en Israel, Jacques Derogy, sf.19)

"Amerikan gizli servislerini yeniden düzenleyen, CIA'i kuran ve 1953-1961 aras› Baflkan-

l›¤›n› yapan mason Allen Dulles, Meyer Lansky'nin avukatl›¤›n› yapm›flt›r." (Israel Connecti-

on, La Mafia en Israel, Jacques Derogy, sf.19) 

Meyer Lansky örne¤i mafya-gizli servisler ba¤lant›s›n›n en çarp›c› örneklerindendir: 

"Meyer Lansky bütün organize suçlar›n en parlak beyniydi. Lansky, namusuyla ticaret yapan

bir iflyeri kursayd› diye anlat›yordu bir FBI görevlisi, flimdi General Motors'tan bile büyük bir

imparatorlu¤un sahibi olurdu. Kariyeri boyunca içki kaçakç›l›¤›ndan, bütün Amerika'ya ya-

y›lan kumarhanelerinden, tefecilikten ve borsadan kazand›klar›yla 300 milyon dolar›n

üzerinde ciddi bir servet sa¤lad›. En büyük arzusu ‹srail'de sessizce bir köflede yaflamakt›."

(Aktüel, 13-19 A¤ustos 1992)

"Anthony Summers'›n "Resmi ve Gizli: J. Edgar Hoover'in Gizli Yaflam›" adl› kitab›nda FBI flefi

Hoover'in eflcinsel oldu¤u ve bu gerçe¤i saptayan mafya babas› Meyer Lansky'nin bunu Ho-

over'e karfl› ölünceye kadar koz olarak kulland›¤› belirtiliyor. FBI flefi Hoover'in kad›n k›l›¤›-

na girmifl ve cinsel iliflki halindeki foto¤raflar› OSS flefi William Donnovan taraf›ndan Meyer

Lansky'e veriliyor ve bu foto¤raflar›n Meyer Lansky taraf›ndan hayati koz olarak kullan›ld›¤›

söyleniyor." (Hürriyet, 6 fiubat 1993)

Anthony Summers, Meyer Lansky-Hoover ba¤lant›s›n› anlatmaya flöyle devam etmekte-

dir: 

"Meyer Lansky, Hoover'in eflcinsel oldu¤una iliflkin somut kan›tlar›, FBI'›n faaliyetlerine kar›fl-

mas›n› önlemek için kulland›. Hoover'in ölümünden iki y›l öncesine, 1970'e kadar Lansky'e

hiçbir federal suçlama yöneltilmedi. Bir ara vergi kaç›rd›¤› öne sürüldüyse de bu bir sonuç

vermedi ve 1983'te ölünceye kadar özgürce yaflad›." (Hürriyet, 6 fiubat 1993)

Meyer Lansky'nin ilginç bir ba¤lant›s› da P2-Mafya-Vatikan üçgeninin önemli ismi Sindo-

na iledir:

"Sindona, Mc Caffrey ve Borghese bir ‹talyan bankas› olan 'Universal Banking Corp.'a ortak-

lard› ve bu banka Meyer Lansky ve mafya için önemli bir hareket sahas›yd›. Banco Ambrosi-

ano'nun iflas› Vatikan'a bir milyar dolara mal oldu ve Baflkan› Roberto Calvi'nin ölümüyle so-

nuçland›." (The World Order, A Study in the Hegemony ou Parasitism, Eustace Mullins, sf.111) 

Meyer Lansky'nin finanse etti¤i Haganah ve Stern terör çeteleri ise ‹srail'in kurulmas›nda

önemli rol oynad›lar:

"‹srail Devleti, Macar Yahudisi olan Tibor Rosenbaum taraf›ndan kurulmufltu, kendisi ‹sviç-

re'deki International Credit Bank'taki kontrolüyle Haganah ve Stern terörist çetelerine silah ve

para sa¤lad›. International Credit Bank, Meyer Lansky'nin mafya ve gizli operasyonlar› için

yabanc› bankas›yd› ve gizli operasyonlar› için Mossad'›n Avrupa Fonu'nu idare ediyordu."

(The World Order, A Study in the Hegemony ou Parasitism, Eustace Mullins, sf.119)

Buraya kadar ele al›nan bilgilerin de gösterdi¤i gibi, "Mossad'›n -ya da ‹srail'in- en büyük

yard›mc›lar› ‹srail d›fl›nda yaflayan baz› Yahudilerdir" yarg›s› do¤ruluk pay› içermektedir. Bu-

nun bir örne¤i de, mafyan›n Avrupa'daki ba¤lant› merkezi olarak bilinen International Credit
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Bank'›n yöneticisi, Yahudi mafya babas› Lansky ve Yahudi banker Rothsc-

hild ile ortak çal›flan Rosenbaum'dur: 

"Rosenbaum, Cenevre'deki International Credit Bank'›n sorumlu yöneticilerinden olup,

ayn› zamanda mafya ve Hollanda Kral› Bernhard ile iliflkileri vard›r. Rosenbaum Macaris-

tan'da do¤mufl, ‹kinci Dünya Savafl›'nda o ünlü Yahudi direnifl örgütünün önde gelen isimle-

rinden olmufltur. Koyu bir Siyonist olarak, kuruldu¤u günden bu yana ‹srail Devleti'ni hara-

retle savunmaktad›r. 

1949 y›l›nda, ‹sviçre ve ‹srail aras›ndaki ticari iliflkileri sa¤layan Helvis Management Corpora-

tion'› Rosenbaum yönetir. Rosenbaum'un, ‹srail ‹flçi Partisi'nin finansörü ve ‹srail'i ekonomik

aç›dan destekleme politikas›n›n mimar› Pinhas Sapir ile yak›n dostlu¤u vard›r. Gerçekte maf-

yan›n Avrupa'daki ba¤lant› noktas›n› oluflturan International Credit Bank'›n 1960'dan bafllaya-

rak yöneticisi durumuna geçen Rosenbaum, Las Vegas gazinolar›ndan kaç›r›lan milyonlarca

dolar›n Edmond Rothschild'in tasarruflar› ile yanyana bulunmas›n› sa¤lamaktad›r.

Siyonistlerin kanunsuz ifllerini örtbas etmek ve dokunulmazl›k elde etmek için s›k s›k uygu-

lad›¤› bir yöntem olan Büyükelçilik s›fat› almak, Rosenbaum taraf›ndan da kullan›lm›flt›r.

O devirde IOS fiirketini kuran Bernie Cornfield ile s›k› bir ifl birli¤i içinde olan Rosenbaum, ay-

n› zamanda Liberya'n›n Avusturya'daki Büyükelçisi s›fat›yla da Bat› Afrika yöneticileri aras›n-

da etkin bir yere sahiptir. Finans ve politika iliflkilerini, Rosenbaum'un Cenevre'deki bankas›

arac›l›¤›yla gerçeklefltiren Cornfield'in müflterileri, verilen hizmetin karfl›l›¤›n›, IOS flirketinin

hisse senetlerini yeniden sat›n alarak ödemektedirler. 

Birlikte gayet iyi çal›flan iki ortaktan Cornfield, serüvenci, hayalperest bir kiflidir. Rosenbaum

ise onun tam tersine, k›l› k›rk yaran, düzenli olarak sinagoga giden, sofu bir kiflidir. Ama, fi-

nans alan›nda büyük bir ad› vard›r. Nitekim, kendisine büyük güven duyan ‹srail hükümeti,

1968 y›l›nda ihtiyaç duydu¤u askeri malzemenin sat›n al›nma ifllerini Rosenbaum'a b›rakm›fl-

t›r. Bir keresinde, o s›ralar ‹srail Baflbakan› olan fiimon Peres, 'Ulusal Güvenlik' gerekçesiyle 24

saat içerisinde 7 milyon dolara gereksinim duymufl ve o an Rosenbaum'a baflvurmufltur. Ro-

senbaum paray› sa¤lam›flt›r. 

Arap devletleri taraf›ndan boykot edilen Yahudi kurulufllar›n›n bafl›nda gelen International

Credit Bank'› kullanan Rosenbaum, Lozan'daki Ortado¤u petrol flirketlerinden ‹srail ad›na

petrol sat›n al›r." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.170)

"Life dergisi 1968 y›l›ndaki bir say›s›nda, Rosenbaum'un orta¤› Sylvain Fredman'›n mafya ba-

bas› Meyer Lansky ile birlikte çal›flt›¤›n›, Miami'den transfer etti¤i 350 bin dolar› Cenevre'de-

ki bankada, 'Maral 2818' nolu hesaba yat›rd›¤›n› aç›klam›flt›r. Kumarda yitirdi¤i paralar› kar-

fl›lamak için kasay› zimmetine geçiren muhasebeci Rosenbaum da, Edmond Rothshild taraf›n-

dan yönetilen ve kontrol edilen Israel Corporation'a baflvurur." (Vodka-Cola, Charles Levinson,

sf.171)

"Israel Corporation'›n ifllevi, Siyonist çevrelerden toplad›¤› paralar› ‹srail'deki yar› resmi ve

resmi sektörlere, örne¤in denizyollar› tafl›mac›l›¤› yapan Zim gibi flirketlere yat›rmaktad›r.

‹srail Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› eski genel müdürlerinden ve Israel Corporation'›n yönetici-

lerinden Michael Tsur, dostu Rosenbaum için flirket fonlar›ndan çekti¤i 8.5 milyonu avans ola-

rak verir. Asl›nda, yine Rosenbaum'a ait olan Liechtenstein Prensli¤i'nin baflkenti Vaduz'daki
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International Credit Bank'›n hesab›na transfer edilen mebla¤›n toplam› 14 mil-

yon dolard›r. Çünkü sadece Israel Corporation'›n hesab›ndan de¤il, Zim Navigati-

on ve Oil Rafineries ad›ndaki ‹srail flirketlerinin Lüksemburg ve Vaduz gibi yerlerde bu-

lunmas›, aç›lan soruflturmalar›n sonuçsuz kalmas›n› sa¤lar. Cenevre'deki International Cre-

dit Bank'›n ‹srail'de çok büyük yat›r›mlar› vard›r." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.172)

Meyer Lansky ve Tehlikeli Ba¤lant›lar› 

Mafya babas› Meyer Lansky'nin garip ve tehlikeli ba¤lant›lar›, P2 ve Vatikan'›n kara para

bankeri Sindona'dan, Rosenbaum'a, Nixon'dan, So¤uk Savafl'›n mimar› Truman'a, CIA flefi

Dulles'ten, Yahudi bankerler Rothschild ve Rockefellerlar'a kadar dayanmaktad›r. Bu gizli ilifl-

kiler a¤›nda, Meyer Lansky de önemli bir rol üstlenmiflti. Mafya patronu Meyer Lansky'nin Ni-

xon-Sindona-Rosenbaum-Rotschild-Rockefeller'la birbirinden ilginç ba¤lant›lar› Charles Le-

vinson'›n ünlü "Vodka-Cola" kitab›nda flöyle anlat›lmaktad›r:

"Richard Nixon'›n belli bafll› iki koruyucusu vard›. Bunlardan birisi Pepsi-Cola flirketinin Bafl-

kan› Donald Kendall idi. Nixon, Kendall için, kapitalistlerin mal› olan flurubu Brejnev'in vod-

kas› ile de¤ifl tokufl yapt›. Öteki koruyucusu ise mafyan›n finansör patronu Meyer Lansky'den

baflkas› de¤ildi." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.113)

"Sindona ve Rosenbaum gibi Nixon'un d›fl›nda oldu¤u san›lan olaylar›n, asl›nda Do¤u ile ya-

p›lan ifl birli¤ini simgeledikleri bilinmektedir. Gerçekte bu finans güçleri, Vodka Cola iktida-

r›nda, yasal olmayan yollarda muazzam mebla¤lar› bir yandan öte yana aktard›lar. Müflterile-

ri aras›nda Moskova Narondy Bankas› (Londra'daki Sovyet Bankas›), Vatikan ve ‹talyan Ko-

münist Partisi gibi birbirleriyle çeliflen güçleri birarada bar›nd›rd›lar. Tüm bu skandallar süre-

since, ifl adamlar› ile Vodka-Cola yandafllar› aras›nda yo¤un iliflkilerin kuruldu¤unu hep bir-

likte görece¤iz." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.114)

"Nixon'›n Do¤u ile iliflkilerini geniflletmesi s›ras›nda, mafya ile olan ba¤lant›s›n›, herhangi bir

New Yorklu'ya benzeyen, silik soluk yüzlü Meyer Lansky gerçeklefltiriyordu. Meyer Lansky

otuz y›ldan bu yana mafyan›n as›l patronu olarak görülüyordu. Gerçek bir mali uzman olan

Lansky, Capone, Dillinger, Lucky Lucinao, Frank Nitri gibi mafya patronlar›ndan daha uzun
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yaflamay› baflarm›flt›. fiimdi de 'Cosa Nostra' devrinin yöntemlerini günümü-

zün ekonomik gerçeklerine mükemmel bir flekilde uyguluyordu. Bankalar›, flirket-

leri kontrol ediyor, sendikan›n paras›n› en önemli s›nai ve mali yat›r›mlarda de¤erlendi-

riyordu. Böylece mafyay› Amerikan ekonomisinin gerçek bir parças› durumuna sokmufltu.

Lansky bu gizli kapakl› iflleri, bankac›l›k dalaverelerini çok iyi biliyordu. Las Vegas'ta 'Laund-

ring' ad›n› verdi¤i haraca ba¤lama sistemini o kurmufltu. Bu sisteme göre, mafyan›n kontrolü

alt›ndaki her gazinonun kapan›fl›nda bir adam› geliyor, buradan sonra haraçlar› getirdi¤i çan-

tay› havaalan›na götürüyor ve bu para ayn› gün Bahama Adalar›, Porto Rico, ‹sviçre ya da bir

baflka yerde aç›lan hesaba yat›r›l›yordu. Böylece ABD vergi yasalar›n›n denetiminden kurtu-

lan bu paralar ifl yerlerini sat›n almak, istenilen siyasi ak›mlar› finanse etmek için kolayl›kla

kullan›l›yordu. Zaten kimse Lansky'nin kamu iflleriyle yak›ndan ilgilenmedi¤ini söyleyemez-

di. Roosevelt, Truman, Eisenhower ve Nixon'un baflkanl›k seçimlerinde adayl›klar›n› onun

destekledi¤ini bilmeyen yoktu. Lansky ile Nixon aras›ndaki yak›n iliflkiler, 1940 y›l›nda Ni-

xon, Duke Üniversitesi'nde hukuk bölümünde ö¤renciyken bafllad›. Nixon, o zamanlar sürek-

li aflk romanlar› okuyan, bir gün FBI ajan› olmay› arzulayan, içine kapan›k bir tipti." (Vodka-

Cola, Charles Levinson, sf.120)

"Nixon, bu hayalleri gerçekleflmeyince, Lansky'nin Bat› yakas›ndaki sendikal iflleriyle ilgile-

nen Bugsy Siegel ile birlikte, avukatl›k bürosunda çal›flmaya bafllad›. 1941'de, Siegel'in girifli-

miyle, Havana'ya gizli bir ziyarette bulundu. Daha sonra, an›lar›n› yazarken, buraya 'yerel bir

avukatl›k bürosu almak için geldi¤ini' belirtti. Oysa kald›¤› otel mafyan›n, görüfltü¤ü kifliler

ise Lansky'nin ifl yapt›¤› kiflilerdi, Lansky o zamanlar›n vergi kaç›rma ve karanl›k ifller yapma

flampiyonu olarak Karayibler'e büyük önem vermekteydi. Gazino iflletmek, kad›n ticareti ve

esrar sat›fl›, geri kalm›fl yörelerin yöneticilerine de gelir sa¤lad›¤› için, bu ifllere izin veriliyor-

du. Karayibler sayesinde cinayet

sendikas› büyük bir servet yapt›.

Nixon'un Küba'ya yapt›¤› ilk gezi

s›ras›nda, Lansky, Diktatör Fulgen-

cio Batista'n›n en güvenilir sa¤ kolu

durumundayd›. Bu serveti hakl›

gösterebilmek için, aralar›na onur-

lu siyaset adamlar›n›n al›nmas›na

karar verdi. 1946'lardan sonra 'Ka-

rayibler'in Amerikan k›y›lar›na k›-

z›llar›n yaklaflmas›n› önleyecek en

son Hür Dünya Parças›' oldu¤u

kampanyas› aç›ld›. Sözde anti-ko-

münist ve mafya yanl›s› gruptan

Florida senatörü George Smathers,

bu güçler sayesinde Maliye Komis-

yonu'na seçildi. Truman ile poker,

Eisenhower ile golf oynad›ktan
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sonra gelece¤in Baflkan› Nixon ile dostluk kurmakta gecikmedi...

Bugsy Siegel'in California'daki halefli¤ini üstlenen Mickey Cohen, Nixon'un her

kampanyas›na önemli miktarda ba¤›fllarla kat›ld›." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.121)

"Nixon ABD baflkanl›k seçimlerine iki kez adayl›¤›n› koyan, New York eski valisi ve Cum-

huriyetçi Parti Seçim Komitesi'nin etkin üyesi Thomas Dewey'in yard›mlar›yla 1952'de Eisen-

hower'in yard›mc›l›¤›na atand›. Dewey, 1943 y›l›nda mafya babas› Lucky Luciano'nun sal›ve-

rilmesine izin veren kifliydi. Luciano o tarihten sonra Sicilya'ya yerleflti ve ABD'ye gidecek

olan mafya üyelerine lojistik destek sa¤lad›. Dewey'in özellikle, Meyer Lansky'ye ait Mary

Carter Paint Company'nin bünyesinde CIA'in eski Baflkan› Allen Dulles ile iliflkileri çok önem-

lidir. Bu flirketin ortaklar› aras›nda yer alan bebek yüzlü Charles Rebozo ile Nixon aras›nda

kurulan dostluk yan yana oturmaya de¤in vard›. Hatta, her ikisinin 'ayd›nlar, liberaller' konu-

sunda ayn› duygular› paylaflt›klar›, bu zümrelerin ABD'nin maneviyat›n› kemirdiklerini iddia

ettikleri görüldü." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.123)

"‹sviçre Exchange and Investement Bank, Lansky'nin ‹sviçre'de kulland›¤› tek banka de¤ildi.

Elinin alt›nda tutu¤u John Pullman ve özellikle Tibor Rosenbaum arac›l›¤› ile müflterileri ara-

s›nda Rothschild ailesinden tutun da ‹srail Devleti'ne, Hollanda Prensi Bernhard'a (Bilder-

berg'in kurucular›ndan ve mason) de¤in kiflilerin yer ald›¤› International Credit Bank'› da

kontrol ediyordu." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.124)

"Lansky 1970 y›l›nda, yürürlükteki yasalar›n flekilden ibaret oldu¤unu gösteren en flafl›rt›c› gi-

riflimi gerçeklefltirdi. Resort International arac›l›¤› ile Peloguin'in bafl›nda oldu¤u yeni bir flir-

keti 2 milyon dolar sermaye ile kurdu... Amerikan hisse senetleri borsas›na kote edilen Resort

International 1969 y›l› Ocak ay›nda, Pan-Am'›n, Gulf Western'deki 900 bin hissesini sat›n ald›.

Lansky'nin flirketi bundan bir ay sonra, David Rockefeller'a ait Chase Manhattan Bank'la giz-

li görüflmeler yaparak 1.5 milyon hisse senedinin daha sahibi olma yollar›n› arad›." (Vodka-Co-

la, Charles Levinson, sf.125)

'Dünyan›n en büyük mafya babas›' Yahudi Meyer Lansky, ‹srail'e ba¤l›l›¤›n› her yönüyle ispat

etmifl durumda. Meyer Lansky dünyan›n en güçlü Yahudi organizasyonu B'nai B'rith'i de fi-

nanse etmiflti.

‹srail'in sad›k dostu olan ve sonradan oraya yerleflen Lansky, birçok yak›n›yla birlikte, B'nai

B'rith'in ve Amerika'daki ‹srail Lobisi'nin finansal destekçisi olmufltur." (The Spotlight, 15 Mart

1993)

ADL'nin Karanl›k ‹liflkileri

Uluslararas› B'nai B'rith'in bir kolu olan ADL (Anti Defemation League) teflkilat›n›n ol-

dukça ilginç bir öyküsü vard›r. Görünüflte yaln›zca propaganda amaçl› olan kuruluflu biraz

araflt›r›nca, çok de¤iflik hedefleri oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Pek çok insan  ADL'nin Ameri-

ka'da etkin olan Yahudi lobilerinden biri oldu¤unu ve en önemli faaliyetinin de ABD'nin iç ve

d›fl politikas›n› ‹srail lehine yönlendirebilmek için hükümet üzerinde bask› yapt›¤›n› düflünür.

ADL'nin bu yönde faaliyet gösterdi¤i ve bu çal›flmalar›nda da oldukça baflar›l› oldu¤u do¤ru-

dur ancak ADL'nin bu baflar›y› hangi yollarla elde etti¤i çok önemli bir noktad›r. Bu konuda ya-

p›lan araflt›rmalar ve çeflitli kaynaklarda yer alan bilgiler, ADL'nin ço¤u zaman gayr›meflru yol-
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larla (mafya ile olan ba¤lant›s› ile) gelir elde etti¤ini ve bu geliri baz› ABD'li

politikac›lara rüflvet vermek için kulland›¤›n› göstermektedir:

"ADL sadece bir Yahudi haklar› lobisi de¤ildir. Ba¤l› oldu¤u B'nai B'rith bünyesinde ku-

ruldu¤undan beri ‹ngiliz gizli servisleriyle ve çeflitli gizli örgütlerle ifl birli¤i içinde ol-

mufltur. ADL ›rkç› Ku Klux Klan'a yak›nd›r. Bunun yan› s›ra Kolombiya'daki Medellin koka-

in karteliyle yak›n iliflki içindedir. " (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review,

sf.3)

ADL'nin, dünyan›n en büyük mafya babas› "Organize Suçun Yönetim Kurulu Baflkan›"

Yahudi Meyer Lansky ile birlikte organize etti¤i kirli ifller de oldukça ilginçtir: 

"Moe Dalitz, altm›fl y›ldan beri organize suçlar›n en önemli ismi ve bunlar›n 'Yönetim Kurulu

Baflkan›' Meyer Lansky'nin sa¤ koludur... Meyer Lansky Küba'ya giderek ilk kumar, uyufltu-

rucu ve para a¤›n› kurarken, Moe Dalitz onun özel haklara sahip orta¤›yd›. Benjamin 'Bugsy'

Siegel (mafya babas› Siegel'› ilerleyen sat›rlarda inceleyece¤iz) da bir baflka ortaklar›yd›... 

Lansky ve Siegel Cinayet fiirketi'ni, ya da Meyer ve Bugsy Çetesi'ni kurarak kanunsuz içki ve

uyuflturucu trafi¤inin yasaklar›n› deldiler... Lansky'nin 1983'teki ölümünden iki sene sonra

Moe Dalitz ADL'nin gönüllü hizmetkar› olarak tan›mland›... Uyuflturucu paras›n›n gücü art-

t›kça, ADL'nin politik ve finansal etkinli¤i de artt›. Hisse h›rs›zlar› Ivan Boesky ve Michael

Milken ve uyuflturucu bankerlerinden Edmund Safra ile Moe Dalitz, ADL'nin savafl sand›¤›-

na milyonlar ak›tt›lar." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.25)

"1929'da Meyer Lansky'nin New York 'suç komutanlar›ndan' Frank Erickson, Sterling Ulusal

Bankas›'n› (Sterling National Bank) kurdu. Erickson para aklama konusunda uzmand›.

1926'da Arnold Rothstein öldürülünce yerine Lansky geçti ve 'Ulusal Suç fiirketi'nin Yönetim

Kurulu Baflkan›' oldu." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.32)

"Theodore Silbert, ADL'nin ön plandaki adam›yd›. ADL banka hesaplar›n› Sterling Ulusal

Bankas›'na yat›r›yordu ve bankan›n hisselerine yat›r›m yap›yordu. ADL'nin yat›r›m yapt›¤› di-

¤er flirket ise Amerikan Banka ve Sigorta fiirketi (American Bank and Trust Company-

ABT)'ydi. Bu flirketin bafl›nda ADL-New York komiseri ve B'nai B'rith Uluslararas› Baflkan›

Philip Klutznick vard›...

ADL'nin Sterling Ulusal Bankas›'yla olan iliflkisi Theodore Silbert'ten sonra da devam etti.

Bankan›n uzun zaman Baflkan› ve ADL'nin adam› olan Maxwell Raab, Meyer Lansky'nin In-

ternational Airport Hotel Corporation'da ifl

orta¤›yd›. Reagan Yönetimi s›ras›nda

ABD'nin ‹talya Büyükelçisi oldu." (The Ugly

Truth about the ADL, Executive Intelligence Re-

view, sf.34) 

"1963'te ADL finans kaynaklar›n› art›rmak

için Hollywood yap›mc›s› Dore Schary'yi

Ulusal Yönetim Kurulu Baflkan› olarak atad›.

Bu dönemde Schary, Metro Goldwyn Mayer

Stüdyolar›'nda çok güçlüydü. Schary, suç flir-
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ketinin önde gelenlerinden Abner 'Longie' Lwillman ile yak›n arkadaflt›. Lwill-

man, Lansky'nin Hollywood film endüstrisine girmesini sa¤layan kifliydi." (The

Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.37)

"1970'lerde ADL'den Kenneth Bialkin, hukuk firmas› 'Willkie, Fart and Ballagher' arac›l›¤›yla

Robert Vesco'nun 'Investors Overseas Service' (IOS) flirketini devralmas›n› sa¤lad›. fiirketin ku-

rulmas› için gerekli finans› Rothschild ailesi sa¤lam›flt› ve flirket Bernie Cornfeld taraf›ndan ku-

rulmufltu. IOS, Meyer Lansky'nin uluslararas› suç flirketi için cephe rolü oynuyordu. IOS 'sat›fl

personeli' uluslararas› s›n›rlarda nakit dolu bavullarla dolafl›yorlard›. Paralar›n bir k›sm› yerel

yat›r›mc›lardan geliyordu, fakat ço¤unlu¤u Lansky'nin kumar, fuhufl ve flantaj yoluyla elde et-

ti¤i gelirden geliyordu." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.42)

"Bu nakitler ‹sviçre'nin en doland›r›c› ve gizli bankalar›ndaki hesaplara yat›r›l›yordu. Banka-

lar›n bir k›sm› IOS tak›m›na dahildi. Cenevre'deki International Credit Bank ve Nassav, Baha-

ma'dan Bank of World Commerce, Lansky'nin iflleri için kullan›l›yordu. BCI, Mossad memur-

lar›ndan Tibor Rosenbaum'a aitti; BCI'›n Ofis Müdürü Sylvain Ferdman, Lansky'nin yak›nla-

r›ndand› ve Bank of World Commerce müdürü Alvin Malnik ise Lansky'nin 'muhasebeci-

si'ydi.

Lansky ve adamlar›, yer alt› bankac›l›k operasyonlar›n› ‹sviçre'den Karayipler'e tafl›yarak

ABD'ye kokain ve Marihuana kaçakç›l›¤›n› art›rmaya karar verince, ADL ve Kenneth Bialkin

eliyle bu organizasyonu düzenlediler." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Re-

view, sf.43)

"Meyer Lansky'nin rüyas› gerçeklefliyordu: Organize suç ortaklar›n› ABD ekonomisini olufltu-

ranlar›n yerine oturtuyordu ve ADL buna ad›m ad›m yaklaflm›flt›." (The Ugly Truth about the

ADL, Executive Intelligence Review, sf.54)
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ADL, tüm Filistinlilerin yok edilmesi tezini savunan fanatik haham

Kahane'nin kurdu¤u terör grubuyla da ifl birli¤i içindeydi: 

"Jewish Defense League (JDL)'in kurucusu Haham Meir Kahane'nin biyografisini yazan

Robert Friedman'›n belirtti¤ine göre, bu militan Yahudi grubu, kuruldu¤undan beri gizli

tutulan üç kiflilik bir komite taraf›ndan yönetiliyordu. Bu komitede, ‹srail Baflbakan› ve

Mossad operasyonlar› flefi ‹zak fiamir, sa¤ kanat ‹srail parlamenteri Geula Cohen ve Brooklyn

ADL Baflkan› Bernard Deutsh vard›." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Revi-

ew, sf.69) 

"Son 20 senedir Wall Street avukatlar›ndan Kenneth Bialkin ADL'nin önde gelen isimlerinden

biri olmufltur. ADL'nin ulusal yönetim komitesinde yer alan Bialkin, 1982-86 y›llar› aras›nda

Ulusal Baflkan olmufltur...

Bialkin'in flöhretinin as›l nedeni, Amerika'n›n uyuflturucu dünyas›ndaki rolüne yapt›¤› katk›y-

d›. Kenneth Bialkin'in perde arkas›ndaki manevralar› olmasayd›, Kolombiya'daki Medellin

Kokain Karteli'nin ABD'de ç›karma yapmas› mümkün olmayacakt›. Bialkin, Edmund Safra ve

American Express ayr›l›¤›n› yumuflatt›¤› gibi, finansör Robert Vesco ile Medellin Karteli'nin

lojistik flefi Carlos Lehder Rivas aras›ndaki ifl birli¤ini de sa¤lad›. Sonuç olarak Karayipler'den

ABD'ye ulaflan kaçakç›l›k yollar› birleflerek 1980'lerde Amerikan sokaklar›n› marihuana ve ko-

kain ile doldurdu... 

Carter döneminde ve Reagan'dan önceki di¤er dönemlerde, ABD ekonomisi çal›nt› para için

uygun hale gelmiflti. 'Uyuflturucu dolarlar›' ABD'de dolup tafl›yordu ve Bialkin anlad› ki, e¤er

bu paray› toplayacak büyük bir finansal firma kurarsa, kar› s›n›rs›z olacakt›. 

H›zl› bir ilerlemeyle Bialkin, Lehman Brothers ile Kuhn, Loeb and Co.'nin birleflmesini sa¤la-

d›. Shearson Hayden Stone ise Loeb Rhodes'i sat›n ald›. 1984'te bu kurulufllar›n hepsi Ameri-

can Express Company taraf›ndan sat›n al›nd› ve ad›n› sonra Shearson Lehman American

(Amex) Express olarak de¤ifltirdi... Bialkin bu flirkette yönetim kurulunda bir yer edindi. Bial-

kin'in yak›n arkadafl› Henry Kissinger ise, birçok uluslararas› flirketin dan›flmanl›¤›n› yapma-

n›n yan›s›ra, Amex'in yönetim kuruluna kat›ld›." (The Ugly Truth about the ADL, Executive In-

telligence Review, sf.41, 47)

"1983'te Bialkin bu sefer Amex ortakl›¤›n›n, Edmund Safra'n›n Cenevre'deki Ticari Kalk›nma

Bankas› (Trade Development Bank) ile birleflmesini sa¤lad›... Bu flirketin büyük hissedarlar›n-

dan biri de, Meyer Lansky'nin adamlar›ndan olan Carl Lindner'di. Lindner United Fruit

(Brands) Company'nin sahibi oldu. 1978'deki resmi rakamlara göre ABD'ye giren kanunsuz

uyuflturucular›n %20'si, Güney ve Orta Amerika'dan United Brands arac›l›¤›yla kaç›r›l›yordu

ve bu flirket ABD istihbarat› ve organize suçlarla uzun süredir ba¤lant›dayd›." (The Ugly Truth

about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.47)

"Kas›m 1985'te ‹srail ajan› Jonathan Pollard tutuklan›nca, Kenneth Bialkin ‹srail'e giderek uy-

gun savc›lar›n atanmas›n› ayarlad›." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Revi-

ew, sf.71)

ADL'nin Rusya'daki üyesi Yahudi Bronfman hanedan› da oldukça faaldi. Rus mafyas›n›n

patronu "Viski ‹mparatoru" Edgar Bronfman'›n ilginç politik iliflkileri de vard›:
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"ADL'nin 'Moskova'daki dostlar›ndan biri de Edgar Bronfman'd›. Üçüncü ne-

sil Bronfmanlar baflar›yla babalar›n›n kaçakç›l›k iflini sözde kanuni bir 'Seagram

Viski ‹mparatorlu¤u'na dönüfltürdüler. Bu dönüflümü ABD Hazine Dairesi destekledi

ve uzun süredir büyük suçlarla elde ettikleri paralar›n aklanmas›na karfl›l›k olarak birkaç

milyon dolarl›k vergi ald›lar.

... Bronfman ailesi bu anlaflmadan mültimilyoner olarak ç›kt›... 1972'de Montreal'de Kanada

Suç Komisyonu bir rapor yay›nlayarak Mitchell Bronfman'›n flehrin en büyük gangsterle-

rinden Willy Obront ile suç orta¤› oldu¤unu söyledi. Bu ikili uyuflturucu kaçakç›l›¤› ile suç-

lan›yordu." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review sf.81)

"Bronfman, Dünya Yahudi Kongresi'nin (World Jewish Congress) kontrolünü devralarak bu-

nu ADL'nin uluslararas› bir koluna dönüfltürdü ve Ulusal Komisyonu'nda yer ald›. 1986'da

Bronfman'›n Yahudi Kongresi'nden bir yard›mc›s› Do¤u Almanya'daki ac›mas›z komünist re-

jimle ba¤lant› kurdu. Bronfman'›n Seagram fiirketi, Do¤u Almanya'n›n Komünist Partisi

SEO'in alkollü içki da¤›t›c›s› oldu.

...1988'de Edgar Bronfman, Do¤u Berlin'e giderek SEO lideri Erich Honecker ve partiden Her-

mann Axen ile görüfltü. Bu ziyarette Bronfman, Do¤u Alman liderine Washington'da Ronald

Reagan'la görüflme ayarlama sözü verdi. Edgar'›n kardefli ve ifl orta¤› Charles ise Honecker

diktatörlü¤ünün yak›n arkadafl›yd›. Kendisi Kanada-Do¤u Alman Dostluk Birli¤i'nin baflka-

n›yd› ve iki ülke aras›ndaki pasaportlarda vizeleri kontrol edebiliyordu." (The Ugly Truth abo-

ut the ADL, Executive Intelligence Review, sf.82)

B'nai B'rith-Mossad-Mafya Ba¤lant›s› ve 

Evsei Agron'un Kurdu¤u Rus Mafyas›...

"Rus mafyas›n› Evsei Agron kurmufl. Ad›ndan da anlayaca¤›n›z gibi bir Rus Yahudisi. Caniler

ordusu oluflturmufl Agron. Adamlar›n›n ço¤unu ‹srail'den getirtmifl. Bunlar›n hemen hepsi ‹s-

rail'de komando e¤itimi görmüfl profesyonel katiller. Amerika 'Yahudileri bize yollay›n' diye

kampanya aç›nca, ‹srailli bu mafya elemanlar› New York'u doldurmufl." (Hürriyet, 21 fiubat

1993)

"‹talyan-Amerikan mafya suç gruplar›n›n ve ailelerinin oluflturdu¤u dünya çap›ndaki güç,

flimdi yeni nesil d›fl kaynakl› suç örgütleri taraf›ndan ele geçiriliyor. Adalet Bakanl›¤› Savc›s›

Rudy Guliani bu aileleri mahkum ettiriyor ve bas›nda zafer kazand›ktan sonra görevden ay-

r›larak New York Vali aday› oluyor. Guliani'nin tek özelli¤i kampanyas› s›ras›nda yabanc› bir

ülkeye -‹srail'e- sadakatini ifade etmesiydi. Guliani'nin yapt›¤›, eski ‹talyan-Amerikan suç ör-

gütlerini kapatmakt›. Fakat sonuç olarak ço¤unlu¤u Yahudi olan ve Guliani'nin favori ülkesi

‹srail'den ve Rusya'dan gelen gangsterler, önceden ‹talyanlar'›n elinde olan suç gruplar›n›

kontrolleri alt›na ald›lar. Rusya do¤umlu bu suçlular›n ço¤unlu¤u 1970'lerde KGB'nin hapis-

tekileri serbest b›rakmas›yla New York'a geldi ve ço¤unlu¤unu göçmen Sovyet-Yahudileri

oluflturuyordu. Savc› Pattick J.Catter'a göre 'Ruslar, ‹sraillileri getirmeye bafllad›.' Catter, Rus-

‹srail ifl birli¤i için: 'Bunlar›n as›l ifli uyuflturucu, bunlar profesyonel asker olarak e¤itilmifller

ve ne ‹talyanlar'dan ne de di¤erlerinden korkmuyorlar' diyordu.
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Catter'›n söylemeyi unuttu¤u ise gangsterlerin en etkin politik güç taraf›ndan

korunmas›-‹srail ve onun lobilerinin özel ç›karlar›n› koruyan B'nai B'rith. Yabanc›

gangsterler uzman› James Rosenthal'e göre: 'Rus çeteleri yak›nda dünyan›n en büyük suç

örgütü olacak. Rus Yahudisi suç gruplar› rahatça hareket ediyor ve özellikle Los Angeles ile

Philedelphia'da. Los Angeles'ta '‹srail mafyas›' özellikle çok etkin.

Rusya do¤umlu eflk›ya Meyer Suchowjansky -ya da Meyer Lansky- mafya dünyas›nda 'pat-

ronlar›n patronuydu' ve dünya çap›nda suç teflkilatlar›n›n 'Yönetim Kurulu Baflkan›'yd›. Ün-

lü Mafya lideri Charles 'Lucky' Luciano bile Lansky için 'ipleri o oynat›yordu ve onun müzi-

¤ine göre herkes kuklalar gibi oynuyordu.' demiflti." (The Spotlight, 1 Mart 1993)

Mafya Babas› Benjamin Bugsy Siegel 

Lansky'nin yan›nda, ABD'deki di¤er bir büyük mafya babas› da Bugsy Siegel'd›r.

"Benjamin 'Bugsy' Siegel, 28 fiubat 1906'da Brooklyn'de varl›kl› bir Yahudi ailesinin çocu¤u

olarak do¤du." (Aktüel, 21-27 May›s 1992) 

"Gangsterlik kariyerine New York'un do¤u yakas›nda, kara

para naklinde muhaf›zl›k yaparak bafllad›. 1918'de Birleflik

Cinayet fiirketi (Murder Incorporated) olarak, Meyer

Lansky ile ortakl›k kurdular ve araba h›rs›zl›¤›ndan içki ka-

çakç›l›¤›na, kumardan kiral›k katilli¤e her ifli yaparak bü-

yük bir prestij kazand›lar. 1937'de kar›s› ve çocuklar›n› terk

ederek soydafl› Micky Cohen'le birlikte Mafya'y› bat› yaka-

s›na tafl›d›. Siegel birkaç y›l içinde bir imparatorluk kurdu.

Gazinolar›, kumarhaneleri vard›, tefecilik ve uyuflturucu sa-

t›fl› yap›yor, ülke çap›nda müflterek bahis oynat›yordu. Ne-

vada'n›n bat›s›nda bir oyun vahas› kurmak için yola ç›kt› ve

kellesine biçilen büyük mebla¤a ra¤men bütün imkanlar›n›

kullanarak do¤u sahillerindeki Las Vegas'ta 'Flamingo Oteli'ni infla ettirdi ve çok büyük para-

lar kazand›." (Aktüel, 13-19 A¤ustos 1992)

"Mussolini'ye yak›nlaflmak için ‹talya'ya dinamit satma projesi yapt›. 1940 y›l›nda Harry Gre-

enberg'i öldürmek suçundan Los Angeles hapishanesine girdi. Telefonu istedi¤i gibi kullana-

biliyor, yemekleri Los Angeles'›n en lüks restoranlar›ndan geliyordu. Kendisine karfl› aç›lan

dava düfltükten sonra, mahkemede aleyhine tan›kl›k edenlerin hepsi esrarengiz biçimde orta-

dan kayboldu. Bir tanesi polis korumas› alt›ndayken, kald›¤› binan›n 13. kat›ndan düfltü." (Ak-

tüel, 21-27 May›s 1992) 

Yahudi mafya babas› Bugsy Siegel'in, ‹talya'n›n faflist diktatörü Mussolini ve Nazi subaylar›

Goering ve Goebbels ile çok yak›n iliflkiler içinde bulunmas› da önemli bir nokta.

"Bugsy Siegel, Mussolini'ye patlay›c› madde satmaya çal›fl›yordu. Ayr›ca Siegel, Hermann Go-

ering ve Joseph Goebbels'in evlerine çok s›k girip ç›kan birisiydi." (Jewish Chronicle, 3 Nisan

1992)
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Bütün bu bilgiler göz önünde bulunduruldu¤unda, dünyan›n önde

gelen istihbarat örgütlerinin on y›llard›r "bir türlü bafl edemedi¤i mafya"n›n gö-

rünümü de¤ifliklik göstermektedir. Bu örgütlerin gerçek anlamda "mücadele" etti¤i

bir mafyan›n, asl›nda varl›¤›n› sürdürmesi kesinlikle mümkün de¤ildir. Ne var ki söz ko-

nusu "mücadele" ço¤u zaman büyük bir propaganda olmaktan öteye gitmemektedir. Mafya

babalar›n›n istihbarat servisleri ile olan gizli iliflkileri, gerçekte böyle bir mücadelenin olmad›-

¤›n› tam tersine, bu iki sistemin -servisler içinde mafya lehine faaliyet gösteren baz› kifliler ne-

deniyle- iç içe oldu¤unu göstermektedir. 

Mafyan›n ard›ndaki gerçek güç anlafl›ld›¤›nda, mafya için kullan›lan Cosa Nostra deyimi

ile ilgili olarak da akla bir soru gelmektedir: Cosa Nostra m› Kosher Nostra m›?...

Mafya-gizli servisler iliflkisinin bir benzeri asl›nda terör örgütleri için de geçerlidir. Söz-

de, on y›llard›r baflta Mossad olmak üzere birtak›m gizli servisler, uluslararas› terörizme karfl›

büyük bir savafl vermekte, ama bütün çabalar›na ra¤men bir türlü teröre son verememektedir-

ler. Uluslararas› terör yüzlerce masum insan›n can›n› al›r, binlerce insana zarar verirken bura-

ya kadar ele ald›¤›m›z gizli iliflkiler a¤›, birtak›m menfaatleri nedeniyle, teröre göz yummak-

tad›r.

Bunun en önemli örneklerinden biri, Çakal Carlos olarak tan›nan ünlü teröristin hikaye-

sidir. En tehlikeli uluslararas› teröristlerden biri olan Carlos tüm dünyada büyük eylemler dü-

zenlemifl, ancak bir türlü haketti¤i ceza ile karfl›l›k görememifltir. Hatta yerini kimse bilmemek-

te, bir türlü yakalanamamaktad›r. … 

Bu garip durum karfl›s›nda, "Im Namen Gottes?" – isimli kitab›n yazar› David A. Yallop,

Carlos'u Suriye'de bulmufl, ropörtaj yapm›fl ve flu soruyu sormufltur: "Bu adam› ben, tek ba-

fl›ma bir gazeteci olarak bulup elimi kolumu sallayarak yan›na gidiyorum, istihbarat servis-

leri nas›l olur da yerini bilmez, çocuk mu kand›r›yorlar?" 

Dünyadaki Tüm Terör Örgütlerini 

Silahland›ran Mafya Babas›: Henry Curiel

"Frans›z ve di¤er Bat› haber alma servisleri, IRA, Alman K›z›l Ordu Fraksiyonu RAF, Japon K›-

z›l Ordusu, Belçika'daki kent gerillalar›, Hollanda, Por-

tekiz, Yunanistan, ‹ran ve Türkiye'nin güneydo¤usun-

daki ayr›l›kç›lar›n da Curiel'le iliflkisi vard›. CIA yetki-

lileri merkezi Paris'de olup, pek çok terörist gruba pa-

ra, silah, doküman ve e¤itim sa¤layan bir örgütün flefi

olan Henry Curiel öldü¤ü için, 'dünyan›n tüm terörist-

leri matem tutuyorlar' demifllerdi.

22 Ekim 1977 gününden iki gün önce ünlü Alman sa-

nayicilerinden Hanns Martin Schleyer, Fransa-Alman-

ya s›n›r›na yak›n Mulhouse'da bir otomobilin bagaj›n-

da, kafas›na üç kurflun s›k›larak öldürülmüfl olarak bu-

lunmufltu. Sanayiciyi kaç›ranlar, onu tutsak olarak tut-

tuklar› k›rk befl gün içinde Paris'ten k›rk dokuz mek-
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tup göndermifllerdi. Cinayeti ifllemifl olan Baader Meinhof militanlar›, hiç kufl-

kusuz, güvenlik güçlerinden kurtulmak için acele s›¤›nacak yer aramaktayd›lar. Ve

Fransa'da kendilerine yard›m edecek olan›n kim oldu¤unu biliyorlard›.

Henry Curiel, 'Yard›m ve Dostluk' isminde bir dernek kurmufltu ve bu derne¤in, Üçüncü

Dünya ülkelerindeki demokrat olmayan hükümetlere karfl› savaflanlara, yard›mc› olma ama-

c› güttü¤ünü söylemekten çekinmiyordu. Dernekte baz› Katolik ve Protestan rahipler de da-

hil olmak üzere çeflitli ülkelerden yüz kadar gönüllü çal›flmaktayd›. Bir Dominikan Kilisesi

ona, toplant›lar› için bir salon vermiflti. Bar›nak Ülke Fransa isimli bir grup da, kimsesizleri ba-

r›nd›rmas› için yer tahsis etmiflti. Henry'nin bir gecelik transferleri ve gece yar›lar› gelen ziya-

retçileri ile Afrika, Güney Amerika ve Ortado¤u'dan gelen kuryeler, çevrenin dikkatini pek

çekmiyorlard›. Bunlar, sözde iyiliksever bir adam›n çal›flmalar›yd›.

Daha sonra Curiel'in çal›flma arac› ortaya ç›kt›. Cruiel, üç katl› bir servis a¤› çal›flt›r›yordu.

Fransa uzun süreden beri politik mültecilere kucak açan bir ülkeydi ve Paris böyle bir ifl için

biçilmifl kaftand›. Ülkelerinden kaçan rejim düflmanlar› Fransa'ya zarar vermeme koflulu ile

savafllar›n› buradan yürütebiliyorlard›. 

Paris'te hemen her ülkeden anarflist ve terörist gruplar› vard› ve bunlar›n ço¤unlu¤u da daya-

n›flmadan yard›m görüyorlard›. Dayan›flman›n

y›ll›k toplant›lar›na ça¤r›lanlara hiçbir adres ve-

rilmez, küçük bir tren istasyonunda toplanma-

lar› ve kendilerinin oraya gönderilecek araçlar-

la al›nacaklar› bildirilirdi. Toplant›ya kat›lanlar,

daha sonra sekiz günlük bir e¤itim görürlerdi.

Farkl› ülkelerden gelen e¤itmenler kendi ülke-

lerinin polis metodlar›n›, sahte pasaport haz›r-

lamay›, ald›klar› paralar› nas›l kullanacaklar›n›

ve polis taraf›ndan sorguya çekildiklerinde ne

flekilde davranacaklar›n› ö¤retirlerdi. Bunlara

sadece, amatör statülerini kaybetmeyecekleri

kadar bilgi verilirdi. 

Dayan›flman›n hizmetleri ücretsizdi. Viet-

nam'dan kaçan Amerikan askerleri Curiel'in

misafirhanesinde rahatça kalabiliyorlard›. Ku-

zey Afrika'dan dönen Kara Panterler, Paris'te

birkaç gece geçirdikten sonra, Quebec'teki yer

alt› örgütü Kurtulufl Cephesi kanal› ile ABD'ye

gönderiliyordu.

‹spanya'daki ETA ve GRAPO gerillalar›, Irak,

Haiti, Fas ve Sudan'daki kanun d›fl› komünist

partileri ile Tupamora da dahil, Güney Ameri-

ka'daki dört befl gerilla örgütü bu gruplar için-
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deydi. Daha sonra Frans›z ve di¤er haber alma servisleri IRA, Alman K›z›l

Ordu Fraksiyonu (RAF), Japon K›z›l Ordusu, Belçika'daki kent gerillalar›, Hollanda,

‹sveç, Portekiz, Yunanistan, ‹ran ve Türkiye'deki terörist gruplar› ile Irak, ‹ran ve Türki-

ye'nin güneydo¤usundaki ayr›l›kç›lar›n da Curiel'le temaslar› oldu¤unu haber ald›lar. Cu-

riel'in yard›mc›s› Joyce Blau, bu kiflilerle konuflabilmek için onlar›n dilini ö¤renmiflti. 

1976 y›l›nda Arjantin'de polis taraf›ndan Troçkist ERP örgütünün gizli evlerinden birine yap›-

lan bir bask›nda, Avrupa'da fliddet eylemleri yapacak Avrupa Tugay› isimli bir örgütün kuru-

lufluna dair planlar ele geçti. Örgüt, Uruguay'daki Tupamarolar ve Arjantin, Bolivya, fiili ve

Paraguay'daki terörist gruplar taraf›ndan kurulmufl, Devrim Koordinasyon Cuntas› taraf›n-

dan desteklenecekti. Para ve silah yard›m› ise Küba taraf›ndan yap›lacak ve Paris'ten yöneti-

lecekti. Burada da Curiel'in mükemmel 'hizmet' veren grubu rolünü oynayacakt›. 

Curiel'in yard›mc›lar› da onun arada s›rada ortadan kaybolmas›n›n nedenlerini, nerelere gitti-

¤ini ve bu kadar paray› nereden buldu¤unu merak ediyorlard›." (M5, 1984, say› 4)

"M›s›rl› bir Yahudi olan Henry Curiel, 27 y›l Paris'te yaflam›fl. Frans›z iç istihbarat servisi DST

dosyalar›nda ad› yabanc› ajan olarak geçiyor. Bat›'daki bütün büyük uluslararas› casusluk tefl-

kilatlar›nda ad›na bir dosya bulunur.

Henry Curiel, Kahire'de zengin bir Yahudi bankerin o¤lu. 1942'de M›s›r Komünist Partisi'nin

kurulmas›na yard›m etmifltir. 

Curiel'in müflteri listesi oldukça etkileyici: ‹spanya'da Bask'lar›n ETA's›, GRAPO'nun kent ge-

rillalar›, Irak'›n, Haiti'nin Fas'›n ve Sudan'›n yasa d›fl› komünist partileri ve Tupamaroslar da

dahil olmak üzere Latin Amerika'n›n dört veya befl gerilla grubu. Latin Amerika'da Curiel sa-

dece kiflisel servisleri de¤il, bütün düzenlemeleri yap›yordu. 1976'da Arjantin'de Troçki taraf-

tar› ERP'nin evinde polis, Avrupa'da gerilim stratejisi için bir 'Avrupa Tugay›' bafllatma plan›-

n› aç›klamakla ilgili dokümanlar› buldu. 

1946-48 aras› Kral Faruk taraf›ndan hapsedilen Curiel, hemen ard›ndan Avrupa'ya gitmifl ve

Faruk M›s›r'dan at›l›r at›lmaz, Curiel M›s›r'a dönmüfltür.
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Tüm terör örgütleri  Henry Curiel taraf›ndan sistemli olarak örgütlenip silahland›r›ld›, örgütler aras› ba¤lant›
sa¤land›. (Sol bafltan) Maskeli IRA militan›, yan›nda Carlos, Japon K›z›l Ordusu lideri ve ETA militan›. Bütün
bu terör flebekeleri Henry Curiel ve Annababi taraf›ndan desteklenmifl ve onlara yatakl›k yap›lm›flt›. Car-
los'un Suriye'de oldu¤unu aç›klayan David Yallop'un dedi¤i gibi "CIA'in, MI6'n›n, BND, SISMI ve SDECE'nin
onun nerede oldu¤unu bilmemesi ak›llara durgunluk veren bir fleydi." (Hürriyet, 27 fiubat 1993) Bu gizli
servislerin Yallop'un kendi çabalar›yla buldu¤u Carlos'un yerini bilmemeleri söz konusu de¤ildi. 



Curiel, Sovyet Komünist Partisi'nin bafl teorisyeni Mickhail Suslov ile de bera-

ber çal›flm›fl ve Suslov 1960'da onu ilgilendirmeyen Frans›z hükümet belgeleriyle

yakalanm›flt›." (The Secret War of International Terrorism, Claire Sterling, sf.49-51)

"Curiel ailesi Sefarad kökenli Yahudi. 19. ve 20. yüzy›llarda M›s›r'›n en önemli ailelerinden.

Aile kapitalist ve anti-kapitalist olarak ikiye ayr›l›yor:

Henry Curiel: Tüm terör örgütlerini bar›nd›r›p yönlendiren önemli bir isim.

Daniel Curiel : Kahire'de banker

André-Weil Curiel : Mason, sosyalist militan

Roland Curiel : Sovyet casusu

Raymond Curiel : ‹talyan Komünist militan." (Le Veau d'or est Toujours Debout, Henry Coston, sf.

245)

Curiel ailesinin fertleri de, Henry Curiel gibi dünyadaki terörün yönlendirilmesinde

önemli görevler üstlenmifllerdi. Henry Curiel 'The Brotherhood Of The Rose' (Gülün Kardeflli-

¤i) tipi tüm terör örgütlerini yönlendirme, onlar› bar›nd›rma ve yaln›z kendi evlerinde karfl›t

örgütlerin birbirlerine eylem yapma yasa¤›n›n bulundu¤u bir sistemin kilit ismiydi. Dünyada-

ki anarflinin tek elden yönlendirilmesinde üstüne düflen görevi tam anlam›yla yapt›. Büyük is-

tihbarat servislerinin baz›lar›n›n da bu sisteme harfiyen uymas› garip ama gerçekti. Sistemin

mimar› Mossad da rolünü gerekti¤i biçimde uygulad›.

Terör Örgütleri Ba¤lant›s› ve Kad›n Terörist Annababi

Yer alt› örgütü arkadafllar› taraf›ndan "Annababi" olarak isimlendirilen ve Anna Maria

Grenzi, Marina Fedi, Waltraud Armruster gibi çeflitli isimler kullanan bu ünlü kad›n terörist,

Berlin'de Petra Krause ismi ile do¤mufltu. ‹sviçre polisi kendisini yakalad›¤›nda onu, "yüzy›-

l›n teröristi" olarak tan›mlad›. Fakat onun yakalan›fl› 1975 y›l›nda, yaklafl›k 12 ülke polisi, baz›

arkadafllar›n› yakalad›ktan sonra oldu. Bir Alman Yahudisi olan Petra Krause, bir ‹talyanla ev-

lenip ‹talyan vatandafl› olmufltu. 

Petra Krause yakaland›¤› zaman, Zürih'te Avrupa'n›n seçkin teröristlerine silah sa¤layan

bir dükkan çal›flt›rmaktayd›. Carlos'un yönetti¤i Paris'teki Avrupa Direktörlü¤ü, Frans›z Sol-

cular›, ‹talyan K›z›l Tugaylar›, Baader Meinhof Örgütü, ‹rlandal› teröristler, ‹spanyol Basklar›

ile ‹ranl› ve Yunanl› teröristler en iyi müflterileri aras›ndayd›lar. Bu teröristler istedikleri silah-

lar›n siparifllerini veriyorlar, Krause'nin genç anarflistlerden oluflan yard›mc›lar› da, bunlar› ‹s-

viçre ordu depolar›ndan çalarak Zürih'teki gizli depolar›nda teslim için sakl›yorlar veya tren-

le, otomobille müflterilerine ulaflt›r›yorlard›. Baz› özel durumlarda silahlar›n teslimini bizzat

Petra Krause yap›yordu.

"‹sviçreli anarflistlerin silah sat›fl organizasyonu, Henry Curiel'in organizasyonu kadar genifl

de¤ildi. Bu genç anarflistler, konsolosluklar›n bombalanmas›, bankalar›n taranmas› ve ün-

lü kiflilerin öldürülmesinin planlanmas› gibi eylemlerde de bulunmalar›na ra¤men, bu ki-

flilerin bafll›ca yapt›klar›, silah sa¤lamak ve satmakt›. Aldo Moro cinayeti ile ilgili 3 Ocak

1980 tarihinde yay›mlanan ‹talya Baflsavc›s› Guido Guasco'nun iddianamesinde flunlar söyle-

niyordu: 'Gizli servislerin raporlar›na göre, K›z›l Tugaylar da dahil olmak üzere, çeflitli ülke-
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lerde bulunan y›k›c› yer alt› örgütleri birbirleri ile temas›, Zürih'teki Eco Kitap

evi oldu¤u san›lan bir merkez bürosu kanal› ile sa¤lamaktad›rlar...' Bu merkez Pet-

ra Krause taraf›ndan iflletilmektedir." (M5, 1984, say› 6)

Narko-Terörizm ve ‹srail Ba¤lant›s›

‹srail'in Latin Amerika'daki "narko-terörizm"le olan ba¤lant›s› ile ilgili Frans›zca yay›nla-

nan Arabies dergisinde ç›kan bir yaz›da flu bilgiler yer al›yor:

"‹srail kendini her zaman terörizme karfl› en etkin güç olarak gösterir. Ama bu görüntünün

tam tersine, ‹srail hükümetinin üst düzey memurlar› Kolombiya uyuflturucu baronlar›n›n ser-

visine özel narko-terörist askerler oluflturmaya u¤rafl›yorlar. Albay Yair Klein taraf›ndan yö-

netilen ve bu tip hizmetler veren gruplardan birinin ad› Hod-Hahanit.

Baz› ‹srailli çevrelerin (özellikle Mossad'›n özel ifllerde kulland›¤› eski casus ve askerlerin)

uyuflturucu ve para operasyonlar›yla olan iliflkileri, Kolombiya olaylar›n›n patlamas›ndan ön-

celere dayan›yor.

Örne¤in ‹srail'deki baz› entegrist radikal partiler, ‹srail mafyas›ndan para tahsil ediyorlar. Bu

paralar› aklamak için Amerikan bankalar›nda hesap aç›yorlar. Daha sonra paralar bankadan

bankaya geçerek -özellikle Karayipler ve ‹sviçre bankalar›- bu fonlar ‹srail'deki hesaplara

geliyorlar. Bu geri dönüfl operasyonu, ‹srailli flirketlerin söz konusu transit üllkelerde yer alma-

s›yla kolaylaflt›r›l›yor. Bu para aklay›c›lar›n›n en önemlilerinden biri Bissah Ben Or. Ben Or,

kontralara silah sat›yor ve ad› Irangate'e kar›flm›fl. Ben Or, kendine asistan ve Kolombiya'da sa-

hibi oldu¤u flirketlere temsilci olarak baflka bir Yahudi'yi seçmifl: Mike Harari. Harari Orta

Amerika'daki ola¤an d›fl› olaylarda tan›nan bir kifli. Pek çok kaynak onu Mossad ajan› olarak

tan›ml›yor. 1981 y›l›nda Panama Bürosu'nda bulunmaktayd›.

Burada görevini örtbas etmek için ‹srail sigorta flirketi 'Harrier' de önemli bir göreve sahipti.

‹srail'e yollad›¤› paralar sonras› büyük komisyonlar al›rd›. Bu paralar Bissah Ben Or'un hesa-

b›nda son buluyordu. Ayr›ca Noriega'n›n da arkadafl›yd›. Ve onun sayesinde ‹srail'in Panama

Büyükelçisi ünvan›n› al›r. Zaten Noriega'n›n 84'deki ‹srail gezisini de Mike Harari ayarlar.

Ödüllendirmek için Noriega, Harari'yi Özel Dan›flman› atar. Sonuç olarak Mike Harari Pana-

mal› mafya baflkan›n›n yak›n korumal›¤›n› organize eder. Bunun için de bu bölgede güvenlik

için bulunan pek çok ‹srail özel servisinden yard›m ister.

Yediot Aharonot gazetesi 1989 Nisan'›ndan itibaren ‹srail askerlerinin Medellin Kokain Karte-

li'nin hizmetinde oldu¤unu do¤ruluyor. Ama fiamir Hükümeti bu kiflilerin çal›flmalar›n› en-

gellemek için hiçbir giriflimde bulunmad›.

1988, A¤ustos bafl›nda Amerikan televizyonu NBC, ‹srailli askerlerin Medellin Karteli'nin ba-

ronlar›n› e¤itti¤ini ve silahland›rd›¤›n› söyledi. Bu kartel, kokain dönüflümünün ve da¤›l›m›n›n

ABD'ye gidiflini kontrol ediyor. ‹srail bas›n› bu haberleri bafltan sav›c› flekilde ele al›yor. Örne-

¤in 30 A¤ustos 1988 say›l› Jerusalem Post, Kolombiya ba¤lant›s›ndan çok basitçe bahsediyor.

Olay daha büyük boyutlardad›r. Puerto Boyacio'da Acdegam isimli bir Köylü ve Çiftçi Birli¤i

kurulmas›n› bizzat Medellin Karteli teflvik eder. Bu grup Escobar ve Jose Gonzalo Rodrigu-
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ez taraf›ndan finanse edilen gerçek bir özel ordudur. Kolombiya ordusuyla

çok yak›n iliflki içindedir. Zaten bu ordu da Kartel'in içine kadar ifllemifl. Ayr›ca B2

gibi gizli servislerle de ba¤lant›l›. Bu ordunun görevi silah zoruyla halka, özellikle coca

üreticilerine boyun e¤dirmek. Acdegam'›n askerleri, yani 'Sicarios'lar çok iyi silahland›r›l-

m›fllar. Onlar Kolombiya'daki katliamlar›n ço¤undan sorumlular.

Devlet içinde devlet olan vurucu timi oluflturuyorlar. Medelin taraf›ndan kurulan bir partiyi

de oluflturan yine onlar, bu partinin ad› ise Morena (Mouvement de Renovation Nationale) 

Gonzalo Rodriguez Gocha'n›n milisleri Orta Amerika ve Kolombiya'da yerleflmifl pek çok ‹s-

railli grup gibi ayn› tip ihtiyaçlar› karfl›l›yorlard›. Bu görevlerin sosyal amac› 'Private Security

Training' flirketinde tüm aç›kl›¤›yla dünyaya tan›t›l›yordu.
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Mossad kontrollü uyuflturucu trafi¤i ve
kokain baronlar›...

E. Kopp ‹sviçre eski
Adalet Bakan› 

Noriega, eski
Panama
Diktatörü

Uyuflturucu üçge-
ninin generali
Kuhn

Kokain

Üretim Bölgeleri

Büyük Ak›mlar

Transit Noktalar›

Eroin Kendir

Medellin Karteli'nin üç ünlü ismi: 
Carlos Lehder, Pablo Escobar, Jorge Ocha

DÜNYA ÜZER‹NDEK‹ G‹ZL‹ UYUfiTURUCU TRAF‹⁄‹



Bu flirketlerden bir tanesinin yöneticisi Albay Yair Klein'd›. 1987'de Kolombiya

hükümeti onu Hod Hahanit'in sosyal servisine göreve ça¤›rm›flt›. Ama olay sonuç-

lanmadan Yair Klein baflka bir ‹srailli albayla karfl›lafl›r. Mario Shoshani... Bu kifli Adnan

Kafl›kç›'ya, Gaith Pharan'a ve Akram Ojjeh'e çok yak›nd›. Kaynaklar›m›za göre Shashani,

Latin ve Orta Amerika'da operasyon yapmak isteyenlerin mutlaka geçmesi gereken bir durak.

Onunla ortak çal›flan kifliler ise Bissah Ben Or, Mika Harari, General Ze'evi ve Amiram Nir

(Lübnanl› Yahudi ifl adam›).

Shashani vatandafl› Albay Klein'i, Ko-

lombiya hükümetinin servisinde kal-

maktansa, ACDEGAM adl› milis for-

masyon okulunu yönetmek için ikna

etti.

Antrenman kamp› Puerto Boyacio ya-

k›nlar›nda Fantaisie adalar›nda yap›l-

d›. 9 haftal›k çal›flma 3 bölümden olu-

fluyordu. Yair Klein, ABD'deki nakit

800.000 dolar› al›yordu. Bu ç›karma

Kolombiya ordusundan Albay Luis

Boharquez taraf›ndan desteklenmiflti.

E¤itmenler aras›nda ‹srailliler, Alman-

lar, ‹ngilizler ve Güney Afrikal›lar

vard›.

Medellin Karteli'nin milislerini silah-

land›rmak için ‹srailliler arac› oluyor-

lard›. Bu yönde Miami çift tarafl› bir

pompa görevini görüyor: Orta ve Gü-

ney Amerika'ya giden silahlar bura-

dan yola ç›k›yor: narkodolarlar en son

buraya ulafl›yor. Örne¤in 1989 Temmuzun'da Miami gümrükçüleri Medellin'e giden 3 silah

konvoyunu durdururlar. Konvoyda 2 Kolombiyal›, 1 ‹srailli, David Kanduiti vard›r.

Bush hükümetinin Medellin Kartelin'e savafl açmas› üzerine, kamuoyuna yans›yan Fantaisie

adas› olay› sebebiyle, ‹srail bas›n› hükümetine hesap sordu. fiamir, ‹sraillilerin bu tip flaibeli

olaylara kat›ld›¤›na dair haberler duyman›n üzücü oldu¤unu söyledi, ‹srail hükümetinin dün-

yan›n dört bir yan›ndaki olaylardan sorumlu tutulamayaca¤›n› ekledi. Ama ‹srail'de yay›nla-

nan Yediot Aharonot gazetesinin Kolombiya'ya gönderdi¤i özel temsilci (27 A¤ustos 1989), Ko-

lombiya gizli servislerinin 1989 Nisan›'nda ‹srail hükümetine bir rapor gönderdi¤ini yazd›. Bu

raporda ‹srail askeri gruplar›n›n uyuflturucu baronlar›n›n servisinde çal›flt›¤› konusunda hü-

kümeti uyar›yordu. Aharonot, fiamir hükümetinin bu hareketi durdurmak için hiçbir çal›flma

yapmad›¤›n› da ekliyor. 

8 Eylül 1989'da ‹srail Radyosu Yair Klein'› 'izinsiz Know-How ihracat›' yapmakla suçlar. Kle-

in e¤er suçlan›rsa ülkesinin çok üst düzey sorumlular› hakk›nda bafllar›na ifl açacak aç›klama-
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rine düzenletti¤i sald›r›, Time dergisine kapak olmufltu.



lar yapmaktan çekinmeyece¤ini söyler. Yediot Aharonot ve Hadashot gazeteleri

Klein'›n söyleyece¤i fleylerin gerçek anlam›yla bir bomba oldu¤unu yazarlar.

Yair Klein, kendisinin sadece Mario Shoshani'nin yard›mc›s› oldu¤unu söyler. Onun Fan-

taisie adas›ndaki tüm olaylardan sorumlu oldu¤unu da söyler. Ayr›ca, Shoshani'nin arkas›n-

da ‹srail'in en ön plandaki insanlar›n›n sakland›¤›n› bildirir.

Londral› kaynaklara göre ‹srail ba¤lant›s›n›n içindeki önemli kiflilerden biri fiamir'in partisi Li-

kud'un Knesset'teki milletvekili, eski askeri güvenlik sorumlusu Yehovshova Saguy'du. Sa-

guy'un Kolombiya'da silah sat›fl›nda uzmanlaflm›fl bir flirketi vard›.

70'lerin bafl›ndan beri ‹srail Orta ve Latin Amerika'daki birçok orduya, teknik ve güvenlik aç›-

dan, gerillalara karfl› savaflta yard›m etti. Silah yard›mlar› düzenli olarak yap›l›yordu. Bunla-

r›n büyük bölümü 1982'de Beyrut'ta Filistinlilerden al›nan silahlard›.

26 A¤ustos 1989 tarihli Hadashot gazetesine göre Kolombiya'daki 20 ‹srailli flirketten sadece 6

tanesinin yönetim yetkisi vard›:

ISDS: ‹stihbarat-Anket, Leo Wagelser yönetiyor. 

Katlab: Yosef Lenjosky yönetiyor.

Unknown: Abraham Shafaratz

Chaiden: Sholomo Koris 

Atlas: Moshe Basr (Mokky)

Alt›nc› flirketi yönetenin ad› bilinmiyor. Yair Klein'›n ad› ise geçmiyor. 

Tüm bu olaylar ‹srail hükümetinin ticari ününü etkilemiyor. Medellin milisleri olay› patlad›-

¤› s›rada, Israel Aircraft Industries Kolombiya'ya 13 avc› uça¤› (Kfir) satm›flt›. Kontrat 6 Ekim

436

KABALA

VE

MASONLUK

Aldo Moro'nun öldürülmeden
önce K›z›l Tugaylar taraf›n-

dan çekilen foto¤raf›. Foto¤-
rafta da görüldü¤ü gibi K›z›l

Tugaylar›n amblemi birçok
terör örgütünde oldu¤u gibi 5

köfleli y›ld›z.

Aldo Moro, Moshe Dayan ile yapt›¤› bir görüfl-
me esnas›nda. 



1988'de ‹srail'de Kolombiya Savunma Bakan› General Rafael Molina taraf›n-

dan imzalan›r. 5 gün sonra fiili'ye 12 Kfir sat›l›r. Bu sat›fllar› ‹srail'in afl›r› sa¤ partisi

Moedet'in lideri Rhovam Ze'evi sa¤lam›flt›r. Bu ikisinin ortak özelli¤i Latin Amerika'da

karanl›k ifllere bulaflm›fl olmalar›d›r." (Arabies, Ekim 1991, Le mensuel du monde Arabe et de la

Francophonie)

Aldo Moro Cinayeti ve Perde Arkas›

(K›z›l Tugaylar, Masonlar, Mafya, CIA, Mossad, Bilderberg, Gladio)

Gizli servislerin terör örgütleri ile zaman zaman ifl birli¤i yapabildi¤ini aç›klayan ‹talya

Baflbakan› Aldo Moro, bu aç›klamas›ndan bir süre sonra bir suikastin hedefi oldu.

‹talya Baflbakan› Aldo Moro'nun öldürülmesi olay›nda bas›n, K›z›l Tugaylar'›n o gün Mo-

ro'nun izleyece¤i yolu nereden ö¤rendikleri konusundan hiç bahsetmedi. Oysa güzergah, po-

lis taraf›ndan her gün de¤ifltiriliyordu. 

E¤er Moro'yu öldürenler K›z›l Tugaylar ise, katillerin yakalanmas›n›n nas›l bu kadar im-

kans›z oldu¤u, grubun k›sa bir süre içinde arfliv ve fiflleri nas›l h›zl› bir flekilde ele geçirdi¤i de

bugüne kadar kimse taraf›ndan aç›klanamad›. Göz ard› edilen bir di¤er konu da, bu ölümden

kimin ne yarar› oldu¤udur. Baz› politikac› ve polisler K›z›l Tugaylar'la Bat›l› ülkeler aras›nda

alaka kurmaya çal›fl›yorlard›. Baz›lar› ise, K›z›l Tugaylar'›n arkas›nda ‹srail'in tipik yan›ltma

yöntemi olan KGB'yi bulmaya çal›fl›yorlard›.

Suikastten önce Roma'daki Amerikan Büyükelçisi, Washington'a sürekli Moro hakk›nda

raporlar yolluyordu. Carter'›n Ulusal Güvenlik Dan›flman› Brzezinski, ‹talya Baflbakan› Aldo

Moro'ya Washington'a gelmemesini, çünkü kimsenin onu görmek istemedi¤ini söylemiflti.

"78'de Carter, bir Avrupa ülkesindeki komünizm hareketlerini düflmanl›kla karfl›lad›¤›n› belirtir.

3 Mart'ta ayn› Amerikan Büyükelçisi M.Gardner (Trilateral üyesi), 'Aldo Moro ‹talyan politi-

kas›n›n en tehlikeli ve en bulan›k insan›d›r' der. 16 Mart'ta Aldo Moro öldürülür. Polis 56 gün

boyunca teröristleri durduramaz. Ellerindeki bilgi ve belirlenmifl isimlere ra¤men. (Carrero

Blanco olay›nda da oldu¤u gibi)

‹talyan siyasi partileri bu olay üzerine bir araflt›rma komisyonu kurulmas›na gerek olmad›¤›-

n› söylerler. Onlara göre bu çok basit bir olayd›r.

Aldo Moro ölmeden önce arkadafl›na 'Politik çizgimi bana ödetecekler, göreceksin. Ayn› Ber-

linger gibi, O da SSCB'de anlafl›lmam›flt›. Beni de ABD ve Almanya anlayamad›' demiflti." (Les

Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.261) 

"Moro 30 yafl›ndaki kar›s›na mektup yazar; Elonora, yak›nda beni öldürecekler. Arkadafllar be-

ni kurtarabilirlerdi fakat kurtarmad›lar." (Time, 22 May›s 1987)

"Moro özel gizli bilgiye sahip. Bunun içinde Milli Güvenlik Plan›, CIA'in NATO ülkelerinde-

ki kanad› Gladio, uyuflturucu mafyas›n›n hükümete bask›s›... Soruflturmayla ilgili polis me-

muru 24 saat ortadan kayboluyor. Yeni bir kaç›r›lma m› diye telafl ederken Sicilya'da yazl›k ev

kiralamaya gitti¤i ö¤reniliyor. Cossiga 'Plan Zero'yu öneriyor ancak bu plan›n fotokopisi po-

lislerde yok, kimileri ise hiç bilmiyor. Son derece umursamaz ve gevflek hareketler söz konu-

su." (Newsweek, 10 Nisan 1978)
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"Moro öldükten sonra yerine P2 Locas›'n› yöneten önemli isimlerden Giulio

Andreotti geçiyor." (Hürriyet, 4 fiubat 1989)

K›z›l Tugaylar'›n yaln›zca Moro suikastinde de¤il, Gladio taraf›nan daha pek çok

kirli iflte kullan›ld›¤› da daha sonra aç›¤a ç›kan bilgiler aras›ndayd›: 

"‹talyan gazeteleri, H›ristiyan Demokrat Partili Baflbakan Aldo Moro'nun K›z›l Tugaylar tara-

f›ndan önce kaç›r›l›p sonra öldürülmesi olay›n›n gerisinde de Gladio'nun yatt›¤›n›n, savc›l›k

araflt›rmalar›nda ortaya ç›kt›¤›n› yazd›. 70'li y›llarda Gladio'nun ülkede terörizmi t›rmand›rd›-

¤› ve özellikle de içine s›zmay› baflard›¤› solcu K›z›l Tugaylar örgütünü yönlendirdi¤i belirtil-

di." (Hürriyet, 14 Kas›m 1991)

"Aldo Moro'nun öldürülmesini soruflturan komisyon, 'Parti baflkan›n›n kaç›r›lmas›n›n sorufl-

turulmas›nda, Loca mensuplar›n›n bu konuda sessizce geçifltirilmeyecek etkilerini' sapt›yor-

du. Özellikle de, saklan›lan yerin (Halk Hapishanesi) araflt›r›lmas›nda ve bulunmas›ndaki sa-

y›s›z baflar›s›zl›klar›n, bugün P2 Biraderleri'nin poliste ve gizli servislerdeki nüfuzlar›ndan

kaynakland›¤› ortaya ç›kt›. O zamanki P2 mensuplar›n›n bilgilerine göre, Üstad Gelli gizli ser-

vis yöneticilerinden ve soruflturman›n flefinden sürekli olarak, olup bitenlerin en son durumu

hakk›nda bilgi alabiliyordu." (Gladio, Leo A. Müller, sf.33)

"Bu arada sol terörizmde de 'Gladio' flüpheleri do¤du: Polis ve gizli serviste 'P2'nin üst düzey

yöneticileri vard›. Mahkemelerin ve parlamento komisyonlar›n›n bilgilerine göre; silahl› mü-

cadelenin üyeleri bol miktarda de¤ildi ya da tan›nd›ktan sonra izlenmiyorlard›. En skandal

koparan örnek; her tugayc›n›n ortaya ç›kar›lmas›ndan sonra -Moro kaç›r›ld›¤›nda da, henüz

hayattayken de- onlar›n hemen hemen tümü biliniyordu. Fakat 'Gladyatörler'in elleri bunun

üzerinde de oynuyordu. Daha sonra Moro'nun öldürülmesinde kullan›lan silah (bir 'akrep')

hakk›nda uzmanlar, eski bir tan›d›¤› buldular: Peteano suikast› olay›nda da izleri görülen her

zamanki adam: Gladyatör Marco Morin..." (Gladio, Leo A. Müller, sf.35)

K›z›l Tugaylar - Mossad Ba¤lant›s›

Pek çok terör örgütü gibi K›z›l Tugaylar da Lübnan'da ‹srail'in denetimi alt›ndaki kamp-

larda e¤itim görüyordu:

"‹talyan teröristler de Ortado¤u'da e¤itiliyor. K›z›l Tugaylar yakaland›¤›nda onlar›n Lüb-

nan'daki yerleflim merkezlerinin haritas› ele geçiriliyor. Aldo Moro'nun öldürülmesinde

kullan›lan silah, Ortado¤u'dan sa¤lanmaktayd›." (Political Terrorism and Energy, Yonah Ale-

xander and Charles K. Ebinger, sf.49-50)

"K›z›l Tugay üyeleri Ortado¤u'daki kamplarda Almanya'n›n Baader-Meinhof grubuyla bera-

ber e¤itiliyor. Ortado¤u'daki bu kamplarda e¤itimi Mossadl› subaylar yap›yor." (Time, 27 Mart

1978)

"Tutuklanan K›z›l Tugay lideri Renato Curcio, Mossad taraf›ndan e¤itilmifl." (Nokta, 8 fiubat

1987)

‹srail'in ‹talya'da edindi¤i müttefikler, yaln›zca faflist gruplarla s›n›rl› de¤ildi. 11 Ocak

1982'de yay›nlanan Panaroma dergisinde, K›z›l Tugaylara mensup baz› teröristlerin sorgular›n-

da, ‹srail ajanlar›n›n 1973'ten beri örgütü destekledikleri yaz›yordu. Dergideki habere göre ‹s-
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rail ajanlar› teröristlere silah, para, e¤itim konusunda destek veriyor, ‹tal-

yan Devleti'ne karfl› koruma vaat ediyordu. ‹srail ajanlar› K›z›l Tugaylar'dan,

yard›mlar›na karfl›l›k olarak ‹talyan iç politikas›nda istikrars›zl›k oluflturmak üzere

daha güçlü taahhütler vermelerini ve sansasyonel eylemlere giriflmelerini istiyordu.

Bu tutumun nedeni konusundaki soruya karfl›l›k Panorama'da flöyle bir cevap yer almak-

tayd›: 

"‹srail, ‹talya'y› istikrars›zl›¤a sürükleyerek, Akdeniz bölgesindeki güçlü konumunu bitirmek

istiyor." 

Roma'da terö rist eylemleri soruflturan görevli Ferdinando Imposimato, Il Messaggero ga-

zetesinde 17 Ocak 1982 tarihinde yer alan bir röportaj›nda Panorama'y› do¤rulamaktad›r. Bu rö-

portajda "‹srail gizli servisinin komplocu ‹talyan örgütlerine s›zd›¤› ve bu örgütlere birçok

kez silah, para ve bilgi yard›m› yapt›¤› bir gerçektir. ‹srail planlar›n›n amac› ülkeyi istikrar-

s›zl›¤a sürükleyerek Akdeniz bölgesinin denetimini kendilerinin devralmas›n› sa¤lamakt›."

denilmektedir.

‹talya'da reklamc›l›k ve özel televizyonculuk dal›nda faaliyet gösteren büyük Yahudi flirketle-

ri ‹talyan Komünist Partisi yöneticileri ile yak›n iliflki içinde. Mossad ile çok yak›n iliflkide olan

‹talya'daki ifladamlar›, ‹talyan Komünist Partisi yöneticilerini kullanarak faaliyetlerini yap›-

yorlar." (2000'e Do¤ru, 10 Ocak 1993) 

"K›z›l Tugaylar'›n önde gelen simalar› Mossad'›, ‹talya'da istikrars›zl›k oluflturmak üzere, bir

‹talyan yarg›c›n 'fieytan Plan›' dedi¤i fleyin bir parças› olarak, suikast hedefleri hakk›nda bilgi

sa¤layarak kendilerine yard›m etmeye çal›flt›¤›n› iddia ettiler. Radikal Partili bir parlamenter

Mossad'›n ‹srail aleyhtar› bir devlet adam› olarak nitelenen Aldo Moro'nun ortadan kald›r›l-
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(Solda) Mossad taraf›ndan e¤itilen K›z›l Tugay lideri Renato Curcio. (Sa¤da) Alman K›z›l Ordu terör
örgütünün amblemi de K›z›l Tugaylar'da oldu¤u gibi befl köfleli y›ld›z. K›z›l Ordu terör örgütünün de
K›z›l Tugaylar gibi ‹srail ve Mossad ile yak›n iliflkileri var. "K›z›l Ordu Fraksiyonu üyesi Hans Joach
Klein Almanya ve Avrupa'da aranmaya bafllad›ktan sonra ‹srail'deki bir Kibbutz'a kaçarak saklan-
m›flt›r." (Israel's Sacred Terrorism, Livia Rokach) Mossad destekli Aldo Moro'nun katilleri de Tel-
Aviv'de saklanm›flt›.



mas›yla ilgili olabilece¤ini söyledi. ‹talyan Parlamentosu'nda ‹srail'in ‹talya'y›

istikrars›zl›¤a sürüklemek istedi¤i aç›k olan K›z›l Tugaylar'a yard›m etti¤i do¤rulan-

d›." (Kader Üçgeni, Noam Chomsky, sf.315)

"Moro, terörizmin ve PCI (‹talyan Komünist Parti)'nin durumunu analiz ediyordu. Baz› giz-

li servislerin (CIA-‹srail Servisleri-Alman Federal Gizli Servisi BND) terörle ba¤lant›lar›n› da

inceliyordu. Moro, ölümünden sonra ‹talya Baflbakan› olan P2 Locas› üyesi Andreotti'yi skan-

dal ve yolsuzluklara kar›flan insanlar› korumakla suçluyordu. 'Lockheed Skandal› 76'daki H›-

ristiyan Demokrat Partisi'nin gerileyifli ve Komünist Parti'nin yükseliflinin bir meyvesidir. So-

lun güçlenmesi yeni bir dönemin bafllad›¤›n› kan›tlama ihtiyac› da getirmiflti. Lockheed Skan-

dal› askeri alandaki yolsuzluklar aras›ndan tesadüfen seçilmifl bir olayd›. CIA ve Mossad'›n

geçmiflte de ‹talya ve ABD'de önemli bir rol oynad›¤› kanaatindeyim' diyordu." (Les Vrais Ma-

itres du Monde, Gonzales Mata, sf.263)

"Aldo Moro öldürüldükten sonra, tuttu¤u 53 sayfal›k doküman Milan'daki evinde bulunuyor.

P2 locas› üyesi Baflbakan Andreotti belgeleri gizli tutmaya çal›fl›yor, fakat gazeteciler ortaya ç›-

kar›yorlar. Moro 'Partiyle alakam› kestim çok fazla rüflvet, çok fazla alçakl›k ve çok fazla ap-

tall›k var. H›ristiyan Demokrat Parti'den istifa edece¤im' diyor. Andreotti'yi vicdans›z, karan-

l›k ifller çeviren biri olarak tan›ml›yordu." (Newsweek, 23 Ekim 1975 )

"‹srail gizli servisi Mossad'›n özellikle H›ristiyan Demokrat Parti'nin Senato Baflkan› Spadoli-

ni'yle iyi iliflkiler içinde oldu¤u düflünülüyordu." (Gladio, Leo A. Müller, sf.24)

"Henry Kissinger 1975 y›l›nda ‹talya'da kendi istekleri d›fl›ndaki bir hükümete izin vermeye-

ceklerini aç›kça beyan etmiflti. Bir CIC (Karfl› ‹stihbarat Birli¤i) uzman› olan Kissinger, ‹tal-

ya'da Gladio operasyonunu devreye sokaca¤›n› ima etmiflti." (Terör ve Güneydo¤u Sorunu, Feh-

mi Koru, sf.54)

P2 mason locas›n›n Mossad destekli K›z›l Tugaylar'› kullanarak organize etti¤i, Aldo Mo-

ro'nun öldürülme olay›, ‹talya'n›n gerekli istikrarl› yap›y› edinmesi için att›¤› ad›mlardan biri-

ni daha durdurmufltu. Masonluk ve kontrgerillan›n yo¤un faaliyet gösterdi¤i ‹talya, bu buna-

l›m›n etkisinden uzun süre kurtulamad›. 

Patrick Seale'in "Abu Nidal A Gun For A Hire" ve David Yallop'un "Die Verschworung Der

Lugner" kitaplar›nda, Mossad hesab›na çal›flt›¤› ayr›nt›lar›yla aç›klanan Abu Nidal'in, K›z›l Tu-

gaylar ve Baader-Meinhof örgütleriyle de ba¤lant›lar› vard›r: 

"‹talyan Baflbakan› Aldo Moro'nun öldürülmesine de kar›flt›¤› söylenen Abu Nidal'in, K›z›l Tu-

gaylar ve Baader-Meinhof örgütüyle ba¤lant›s› oldu¤u söylenmekte." (The Middle East Interna-

tional, Temmuz, 1978)

Terör Örgütleri Tek Bir Merkezden mi Yönetiliyor?

‹nceledi¤imiz bilgiler aç›kça göstermektedir ki, Abu Nidal'den Carlos'a, K›z›l Tugay-

lar'dan Barzani'ye, ETA'dan Baader-Meinhof'a, Gladyatörler'den Neo-Naziler'e, Çetnikler'den

Ustaflalar'a tüm terör flebekeleri Mossad'la iç içedir. Bu örgütlerin birço¤u ayn› zamanda Opus
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Dei, P2, Thule gibi localarla yani masonlarla da do¤rudan ba¤lant›l›d›r.

Belli bafll› istihbarat servislerinin ba¤lant›lar›n› ele ald›¤›m›zda olay daha da

karmafl›k bir hale gelmektedir. 

P2'nin bir üst kolu Monte Car-

lo locas›, Trapani C locas› gibi mafya

localar›, 20'lerin Gülü gibi darbeci

Gladyatör localar da bu karanl›k siste-

min difllilerinden birkaç›d›r. Bütün

dünyay› saran Gladio ve masonluk

skandallar›n›n arkas›ndan hep ‹talyan

Andreotti gibi üst düzey bürokratlar

ç›kmaktad›r. Bu durumda "terör olay-

lar›ndan bu kiflilerin ne menfaati var?"

sorusuna da bir cevap bulmak gere-

kmektedir. T›pk› M›s›rl› zengin bir Ya-

hudi bankerin o¤lu olan Henry Curi-

el'in tüm terör örgütlerini kendi evin-

de bar›nd›r›p, silahland›rmas›ndan ne kazanc› olaca¤› sorusu gibi. Henry Curiel olay›, 'daya-

n›flma' yöntemiyle 'Tek Merkez' uygulamas›n› en çarp›c› flekilde gözler önüne sermiflti. Daya-

n›flma evlerinde dünyan›n çeflitli terör örgütlerine mensup kifliler birarada yaflamakta, d›flar›-

da ise sözde kanl› hesaplaflmalar yap›lmaktad›r. Pek çok istihbarat servisinin adresini ezbere

bildi¤i bu dayan›flma evlerine hiç operasyon düzenlenmedi. Teröristler burada güven içinde

birarada bulunabilirlerdi. Dünya üzerinde böylesine kapsaml› bir organizasyonu gerçekleflti-

rebilecek tek bir güç vard›r, o da tarih boyunca gizli yap›s› ile varl›¤›n› korumufl olan, tarihde

dönüm noktas› say›labilecek pek çok olay›n birinci dereceden planlay›c›s› konumundaki ma-

sonluktur. 

Mossad-masonluk-gizli servisler-mafya-terör örgütleri zinciri uyuflturucudan, fuhufla,

kumardan, silah kaçakç›l›¤›na, kontralardan, gladyatörlere uzanan genifl bir kirli ifller yelpaze-

sini kontrolü alt›nda tutmaktad›r.

Terör Örgütleriyle Localar ‹çiçe

‹talya ve ‹spanya'da terör olaylar› oluflturan ve faaliyetlerini masonlar›n kontrolünde yü-

rüten afl›r› sa¤c› bir örgüt olan RACOIN, P2 locas›yla ba¤lant›l› olarak ‹talya'ya silah ticaretini

sa¤lamaktad›r.

"1976'da Baflsavc› Occorsio'nun ölümünü araflt›rd›¤›nda polis, RACOIN (Raporti Commerci-

ali Internazionali) adl› silah sat›fl›yla ilgilenen bir flirkete ait belgeler bulur. Y›ll›k kazanc› 500

milyon dolar olan bir flirket. Gazeteler RACOIN'in arkas›nda bir bakan, bir devlet sekreteri,

bir meclis üyesi, pek çok güvenlik servisleri müdürleri ve masonlar›n oldu¤unu aç›klam›flt›r.

Baflsavc› Occorsio P2 Genel Sekreteri M. Mingheli'yi de adam al›koyma, kanunsuz para gizle-

mekle suçlam›flt›. Coppolo da bu locan›n üyelerindendi.
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fiirket kuruldu¤unda 250 bin dolar olan bütçesi, k›sa zamanda 20-25 milyon dolar› geçmiflti.

Bu para çok uluslu topluluklardan ve gizli servislerden geliyordu. Bu paralar transit kanallar-

la, özel bankalarla geliyor, bu flekilde para verenlerin bilinmesi önleniyordu. Sadece ‹talya'da-

ki bir Amerikan petrol flirketi 50 milyon dolar›n üzerinde yard›m yapm›flt›." (Les Vrais Maitres

du Monde, Gonzales Mata, sf.23)

"Estnella Roja (K›z›l Y›ld›z): Peru ve fiili'de kurulmufl CIA ile ba¤lant›l› bir grup. Antikastrist

yerlerde çal›flmalar yap›yor. CIA ve ITT'nin Allende'ye yapt›¤› operasyonda tafl›mac›l›¤› yap›-

yor.

La Ratil: Matizan'›n Portekiz'deki kolu, ‹spanyol ve Portekiz gizli servisleriyle ortak Gine'de

hükümete darbe girifliminde bulundular." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.109-

110)

Almanya'da Neo-Naziler'in örgütlenmesini sa¤layan da yine bir mason locas› olan Thu-

le'dir. Muhafazakarlar›n locas› olarak tan›nan Opus dei de faflist örgütlenmede önemli bir lo-

cad›r.
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23 fiubat 1992, ‹spanyol El
Pais gazetesi ETA eylem-

lerini konu edinmiflti. ETA,
IRA, RAF ve K›z›l Tugaylar

terör örgütleri aras›nda
s›k› ba¤lant›lar vard›r.

Baflbakan Carrero Blanco (soldan üçüncü siyah üniformal›)



ETA-Gladio ‹fl birli¤i ile Öldürülen

‹spanya Baflbakan›: Carrero Blanco

Carrero Blanco, 11 Aral›k 1973'te ETA teröristleri taraf›ndan öldürüldü. Yap›lan araflt›rma-

larda herhangi bir ipucuna rastlanamad›. Daha sonra ETA'n›n yapt›¤› anlafl›ld›. Cinayeti iflle-

yen ETA komandolar› ise iki gizli servisin gözetimi alt›nda çal›flmalar›n› sürdürüyorlard›.

443

Masonluk gibi gizli örgütlerin destekleri ile faaliyet gös-
teren terör gruplar›ndan biri de, ‹spanya'y› kana bulayan
ETA'd›r. 



"Gerçekleflene kadar iki ayr› gizli servis de olaya girdi. Ve ‹spanyol gizli servis-

leri güvenlik görevlilerine birçok kez müdahele etti. Ayr›ca ‹spanyol polislere de, te-

röristlerin durdurulup rahats›z edilmemesi konusunda müdahale ettiler.

1973 Ocak ay›nda Madrid'de pek çok terörist saptand›. Ama onlar› yakalamak için hiçbir gi-

riflimde bulunulmad›.

- Ayn› y›l›n fiubat ay›nda ‹spanyol görevlisi Madrid'de bir kafede polisin arad›¤› teröristleri

bulur. Bundan üst düzey görevlilerini haberdar etti¤inde bu konuya kar›flmamas› konusunda

uyar›l›r.

- 1973 May›s ay›nda, Carrero Blanco'nun devaml› gitti¤i kilisenin yak›n›ndaki gizli servisler

ETA'n›n evlerine mikro yerlefltirmeye karar verirler. Apartmana girdiklerinde kap›c› alarm ve-

rir. Bekçi onlara silah çeker.

- Ekim 1973'de bu apartmana yerlefltirilen dinleme aletlerinden, Carrero Blanco'ya karfl› bir

bombal› sald›r› düzenlenece¤ini haber al›rlar.

- Gizli servisler teröristleri korur. Çok yüksek derecedeki bir teflebbüse ortakl›k yapt›¤› anlafl›l›r.

- Ayn› yüksek kifliler Carrero Blanco'nun yok oluflunun, ülkenin, ‹spanya ve Portekiz'deki

stratejilerine kolayl›k sa¤layaca¤›n› düflünürler. Ajanlar›na bu teflebbüsün gerçekleflmesi için

herfleyi yapmalar›n› söylerler." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.111)

‹spanya'da Basklar'›n ETA's› kontra bir güç olarak ortaya ç›kar›lm›fl ve ‹spanya Gizli Servisi

CESID'le direk ba¤lant›l› olarak eylemlerini düzenlemiflti. Akdeniz ülkelerinde ayn› ETA özel-

li¤i tafl›yan birtak›m kontra örgütler de o ülkelerin gizli servislerinin yönlendirdi¤i biçimde

hareket etmektedir. SISMI-K›z›l Tugaylar ba¤lant›s› gibi!

ETA gerillas› ile Der Spiegel dergisi aras›ndaki röportaj Avrupa'n›n iki büyük terör örgütü ETA

-IRA ba¤lant›s›n› da ortaya ç›kar›yor.

"Spiegel: ETA neden Baflbakan Carrero Blanco'yu öldürüyor da eyaletbafl› olan Franco'yu öl-

dürmüyor?

ETA: ‹nan›yorum ki bugün Franco'yu öldürmenin pek anlam› olmazd›. Bizce, Franco rejimi-

nin devaml›l›¤›n› sa¤layan herhangi birini saf d›fl› b›rakmak daha önemliydi. Bask ve ‹span-

yollara faflist rejimin sivri yönlerinin zedelenebilir oldu¤unu göstermek istedik.

Spiegel: Milli bir az›nl›kla özellikle s›k› f›k› birlikte çal›fl›yor musunuz, örne¤in IRA ile?

ETA: IRA ile iliflkilerimiz iyi, çok iyi." (Der Spiegel, say› 11, sf.103, 1974)  

K›z›l Tugaylar lideri Renato Curcio ise di¤er terör örgütleriyle iliflkilerini flöyle aç›kl›yor:

"RAF ve Action Direct ile iliflkimiz vard›. ETA ve IRA ile temaslar›m›z oldu." (Hürriyet, Reha

Erus, 6 May›s 1993).

17 Eylül 1982 tarihli Hürriyet gazetesinde de ‹spanya'da yay›nlanan haftal›k Actuel dergi-

sinden al›nt› yap›larak Mossad'›n Marsilya mafyas› arac›l›¤›yla ‹spanya eski Baflbakanlar›ndan

Adolfo Suarez'e karfl› planlad›¤› suikast giriflimi ve bunun önceden fark edilerek önlenmesin-

den bahsedilmektedir. Bu da ‹spanya ve çevresinde dönen kirli dolaplar›n sadece bas›na yan-

s›yan küçük bir k›sm›d›r.
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Mossad, Gladio, Mafya, Uluslararas› Terörizm...

‹fiTE P2 MASON LOCASI!

1981 y›l›nda ‹talya'da bütün dünyay› sarsan P2 skandal› patlak verdi. P2 adl› loca-

n›n, ülke içindeki inan›lmaz kontrolü ve kirli iflleri ortaya ç›kt›. Bu skandal masonlu¤un bir

ülke içinde neler yapabilece¤ini ortaya koymakta ve yaln›zca ‹talya'ya de¤il, masonluk faali-

yetleri su yüzüne ç›kmam›fl ço¤u ülkeye de ›fl›k tutmaktad›r. ‹flte bu locan›n öyküsü:

"P2 Mason Locas›, Yahudi lobileriyle, Mossad'la ve ‹srail'le do¤rudan ba¤lant› halindeydi."

(The Middle East International, Temmuz 1981)  

"Gizli servislerde görevli P2 üyesi Albay Viezzer, Albay Antonio La Bruno ve General Giana-

delio Maletti ‹talya'daki ‹srail Lobisi'nin çekirde¤ini oluflturuyorlar. Latin Amerika Cuntalar›

ve CIA ile ba¤lant›l› oldu¤u bilinen P2 Locas› baflkan› Gelli'nin 7 K›zkardefller olarak bilinen

Yahudi petrol flirketleriyle iliflkisi oldu¤u bilinmektedir. ‹talya'n›n ‹srail taraftar› lobileri ve

Mossad aras›ndaki ba¤lant›, ‹srail'in do¤rudan P2'yle ba¤lant›s›n› ortaya koyuyor." (The Midd-

le East International, Temmuz 1981)

P2 olay›n›n içinde de¤iflmez isim Kissinger

da vard›:

"Bir Amerikan araflt›rma dergisi olan EIR, P2

Locas› taraf›ndan örgütlenen Monte Carlo

Locas›'n›n bütün dünyaya yay›ld›¤›n›, bu lo-

caya ABD eski D›fl ‹flleri bakanlar›ndan

Henry Kissinger'›n da üye oldu¤unu söyle-

miflti." (Papa Mafya A¤ca, U¤ur Mumcu, sf.246)

"P2'nin 33. dereceye yükselmifl masonlar-

dan oluflan üst konseyi Monte Carlo Komi-

tesi ad› ile tan›nmaktad›r." (Les secrets de

L'Empire Nietzscheen, Aron Monus, sf.440)

P2 Skandal›'na kar›flan ‹talya'n›n en büyük

bankalar›ndan Banca Nationale Del Lavaro'nun

üyeleri ‹srail lobisinin en önde gelen isimleri

Rotschild, Kissinger ve Rockefeller'd›r:

"Trilateral üyesi Raymond Barre da Banca

Nationale Del Lavaro'nun uluslararas› politi-

ka konseyine üye olmufltu. Bu bankada pek

çok Trilateral üyesi vard›: Edmond de

Rothschild, onun kuzeni Leon Lambert, Henry Kissinger ve David Rockefeller..." (Les Financi-

ers qui menent le monde, Henry Coston, sf.406)

"Banca Nationale Del Lavaro, ‹talya'n›n en büyük bankalar›ndan. Ad› P2 Locas› skandal›na da

kar›flt›. Trilateral'le ise yak›n iliflkisi oldu¤u kesin. Karar komitesinin üyelerinin hepsi Trilate-

ral Komisyonunun üyesi: Raymond Barre, Edmond de Rothschild, Henry Kissinger, Leon
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P2 Locas› flefi Licio Gelli. "Gelli'nin, emirleri
ABD'nin eski D›fl ‹flleri Bakan› Henry

Kissinger'den ald›¤› söyleniyor" (Tanks›z
Topsuz Harekat, Fatih Güllapo¤lu, sf.39)
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Lambert ve David Rockefeller..." (Les Financiers qui menent le monde, Henry Cos-

ton, sf.450) 

P2 (Propaganda 2), 1966 senesinde ‹talya Büyük fiark Locas›n›n o zamanki üs-

tad-› azam› Giordino Gamberini'nin emriyle kurulmufltu. Locay› kurmakta ise üstad Licio

Gelli görevlendirildi. 

"Licio Gelli, ‹talyan Askeri Gizli ‹stihbarat Örgütü ile s›k› iliflkiler içindeydi. Hatta o zamanlar

örgütün baflkan› olan General Giuseppe Santovito, P2 mason locas›na kay›tl›yd›. Ayr›ca ‹tal-

yan Gizli Servisi'nin eski Baflkan› Albay Antonia Viezzer de locan›n üyeleri aras›ndayd›." (Ter-

cüman, 27 May›s 1981)

"P2 mason locas›n›n üyeleri aras›nda devrin gizli servis sorumlular›, polis müdürleri, hakim-

ler, yarg›çlar, savc›lar, avukatlar, Adli T›p görevlileri gibi önde gelen insanlar vard›... Licio Gel-

li, emrinde 142 milletvekili ve senatörün oldu¤unu söyledi." (Günayd›n, 19 Aral›k 1981)

"‹talya'n›n Agnelli'den sonra en büyük sanayicisi Yahudi as›ll› Carlo De Benedetti de P2 dava-

s›nda yarg›land› ve suçlu bulundu." (Newsweek, 27 Nisan 1992)

Gelli'nin geçmifli de oldukça ilginçti. SS'lere kat›lm›fl, Nazi saflar›nda savaflm›fl, KGB'ye,

CIA'e çal›flm›fl, faflist, komünist ve kapitalist biriydi!

"II. Dünya Savafl›'n›n bafllang›ç safhas›nda Gelli Arnavutluk'ta savaflt›. Daha sonra SS'e ka-

t›ld›. Orada üst düzey bask›n önderi konumuna geldi ve Naziler için ba¤lant› memuru olarak

çal›flt›. Görevlerinin aras›nda ‹talyan partizanlar› keflfetmek ve onlar› emir sahiplerine gam-

mazlatmak vard›. Erken elde etti¤i servetini, savafl zaman›nda Yugoslav Devlet Hazinesi'nin

sakl› bulundu¤u, ‹talyan flehri Cattaro'da olmas›na borçluydu. Bu hazinenin önemli bir k›sm›

bir daha Yugoslavya'ya dönmedi, çünkü Gelli onu çal›p, ortadan kald›rm›flt›." (Im Namen Got-

tes?, David A. Yallop, sf.159)

‹talya'daki P2 Mason Locas› pek çok mason locas›nda oldu¤u gibi, teröristleri eylemleri için kullanm›flt›. Ve
1992 y›l›nda, kar›flm›fl oldu¤u birçok skandala ra¤men hala faaliyetini sürdürüyordu. Locan›n üyeleri aras›n-
da bütün partilerden politikac›lar, gazeteciler, istihbarat servisi üyeleri, Adli T›p görevlileri, askerler, polis mü-
dürleri bulunmaktayd›. P2 Locas›, istemedi¤i bir rejimin bafla gelmesi durumunda hükümet darbesi yapmay›
bile planl›yordu. Birçok kifli locayla ilgili soruflturman›n gizli kalmas› için çeflitli mekanizmalar›n çal›flt›r›l-
d›¤›n› belirtmiflti.

Gündem, 14 Kas›m 1992



"Gelli bir taraftan CIA için hizmet verirken di¤er taraftan 1956'ya kadar KGB

için casusluk yapt›." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.160)

"P2'nin üyeleri o kadar gizliydi ki, isimlerini sadece Gelli biliyordu." (Im Namen Gottes?,

David A. Yallop, sf.163)

"Pecorelli (gazeteci), Gelli'nin eski Nazi, eski faflist ve bazen de komünist oldu¤unu ve CIA ile

çok iyi iliflkiler gözetti¤ini aç›klad›." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.375)

Gelli, Latin Amerika diktatörlerini de destekliyordu:

"Gelli, Nikaragua diktatörü Anastasio Somoza'n›n lehinde konuflarak onun yolunu açm›fl ol-

du. Diktatör, birkaç milyon dolar karfl›l›¤›, Calvi'nin, diktatörünün ülkesinde bir kardefl firma

kurmas› fikirini göz kamaflt›r›c› buldu¤unu aç›klad›. Calvi'nin bu organizasyondan elde etti-

¤i bir di¤er menfaat de, o andan itibaren ömrünün sonuna kadar kullanaca¤› bir Nikaragua

diplomat pasaportuna sahip olmas›yd›." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.388)

P2'nin 962 üyesi kendi aralar›nda, hepsinin ayr› bir baflkan› olan 17 gruba, daha do¤-

rusu hücreye ayr›lm›fllard›. P2 üyeleri bile di¤er üyelerin kimler oldu¤unu bilmiyorlard›. Nis-

peten daha fazla bilgi sahibi olan hücre baflkanlar› bile ancak kendi hücrelerini tan›yorlard›.

‹talya'n›n Büyük fiark Locas›'n›n o zamanki büyük sekreteri Spartaco Mennini bile, P2'nin tüm

üyelerini bilmiyordu. Bir tek Licio Gelli sahipti bu listeye. Locan›n ortaya ç›kmas›yla, üstad

Gelli'nin gücü de belli oldu:

"17 Mart 1981'de polisler Gelli'nin Arezz'daki müthifl villas›nda ve Giole tekstil fabrikas›nda

962 kiflilik P2 üye listesini buldular. Ayr›ca yönetimle alakal› dokümanlar ve dosyalar› ele ge-

çirdiler. P2 üyelerinin listesi '‹talyan Kim Kimdir?'

deki gibi harf s›ras›na göreydi. ‹tilaf kuvvetleri elli-

nin üstünde general ve amiralle kuvvetlendirilmifl,

yönetim iki bakanla temsil ediliyordu; ayr›ca buna

sanayiciler, gazeteciler (bunlar›n aras›nda Corriera

della Sera'n›n flefi ve di¤er redaktörler vard›), 36 par-

lamento görevlisi, pop y›ld›zlar›, ifl adamlar› ve yük-

sek seviyeli polisler ekleniyordu. Bu devlet içinde

devletti. Gelli'nin ‹talya'y› kendi kontrolüne sokmak

istedi¤i söyleniyordu. Bu pek do¤ru de¤ildi: O ‹tal-

ya'y› zaten kontrolüne alm›flt›." (Im Namen Gottes?,

David A. Yallop, sf. 401) 

"Akdeniz'in güney kanad›n›n gücünü sarsmak,

amaçlar›n› güden büyük bir programd›. Bu progra-

m›n birinci amac› gerçeklefltirildi, ikincisi ise büyük

ölçüde sa¤land›. P2 mason locas› 1978'de Aldo Mo-

ro'nun kaç›r›l›p öldürülmesi ve 1980'de 85 kiflinin

ölümüne yol açan Bologna ‹stasyonu'nun bomba-

lanmas› gibi terör olaylar›na kar›flm›flt›." (Bulvar, 19

Temmuz 1983)
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18 Haziran 1982, Roberto Calvi masonik
ritüellere uygun olarak öldürüldü.



"P2 mason locas›n›n ‹talya'da afl›r› sa¤c› teröristlerin giriflti¤i pek çok suikastin

sorumlusu oldu¤u saptand›." (Hürriyet, 4 fiubat 1989)

"P2 Locas› üyesi, ‹talya'daki Yahudi lobisinin önde gelen ismi Albay Viezzar 1960'lar›n so-

nunda Bologna'daki tren istasyonunda yüzlerce kiflinin katledilmesi olay›na yard›mlar›yla

tan›n›yor. Ayr›ca suçlanan faillerin ço¤unun Lübnan'da ‹srail kontrolündeki kamplarda e¤itil-

di¤i söyleniyor." (The Middle East International, Temmuz 1981)

"P2 mason locas›n›n mafyan›n uluslararas› kaçakç›l›k trafi¤inde önemli bir görev üstlendi¤i

konusunda, ‹talyan adli makamlar› somut deliller elde etti. Papa suikastine de kar›flan Sindo-

na ad›ndaki ‹talyan banker, gerek P2 locas›n›n, gerekse mafyan›n eleman›d›r. Dr. Joseph Cri-

mi Michele, Sicilya as›ll› Amerikan doktor, P2 ile Cosa Nostra aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤l›yor.

Mafya, P2 mason locas›na ba¤l› kifliler arac›l›¤›yla kirli paralar›n› ‹talya'da kullanmay› düflün-

müfl. Bu nedenle Viannini ‹nflaat flirketinin en büyük hissesini almay›, Rizzoli Editore'nin kar-

defl flirketi Cineriz'in tesis ve mallar›n›n büyük bir bölümünü ele geçirmeyi istemifltir. Mafya

P2'nin vücudundan her f›rsatta yararlanm›fl, bunun için de Gelli ve Crimi arac›l›yla, gazeteci,

savc›, polis hatta generalleri bile kullanmamazl›k etmemifltir." (Milliyet Aktüalite, 12 Temmuz

1981)

"P2 Locas›'n›n 962 üyesinin adlar› aras›nda ‹talyan gizli güvenlik örgütü SISMI'nin baflta bafl-

kan› olmak üzere birçok görevlisi, çeflitli partilerden parlamenterler, elliyi aflk›n general ve

amiral de bulunmaktayd›." (Papa Mafya A¤ca, U¤ur Mumcu, sf.247)

"Ortoloni, bu örgütün Güney Amerika'ya aç›lan kap›s›yd›, Pazienza bu örgütün çok uluslu

odak noktas›, Carboni mafya ba¤lant›s›, Gelli mason dünyas›na uzanan köprü, Marcinkus ise

bu dünyay› Papa'ya ba¤layan gizli yoldu. ‹talyan haber alma örgütleri ile Vatikan aras›ndaki

dehliz iflte bu dünyan›n alt›ndan geçmekteydi." (Papa Mafya A¤ca, U¤ur Mumcu, sf.38)

Locan›n bir baflka ismi ise Vatikan-Mafya-P2 ba¤lant›s›n›n kilit ismi Calvi idi:

"Fakat herhalde kesin olan, Vatikan ile Calvi'nin, Calvi ile mafyan›n, mafya ile mason locas›

ve Güney Afrika'daki karanl›k çevrelerin birbirleriyle olan yak›n iliflkileridir. Uluslararas›

bankac›l›¤›n ‹sviçre'deki beyinleri, bu iliflki yuma¤›n›n en can al›c› noktalar›yd›." (Papa Mafya

A¤ca, U¤ur Mumcu, sf.246)

"Calvi'nin olgunlaflt›rd›¤› Vatikan iliflkileri, mason localar›ndan Vatikan'a kadar uzanan bir

zinciri, halka halka birbirine ba¤lamaktayd›. ‹talyan mali oligarflisi, mafya ile mafya, mason

localar› ile mason localar›, istihbarat örgütleri ile istihbarat örgütleri ve radikal sa¤c› terör ör-

gütleri ile birbirine ba¤lanm›flt›. Calvi, böylesine bir dünyada jet h›z›yla yükselmekteydi." (Pa-

pa Mafya A¤ca, U¤ur Mumcu, sf.237)

P2 soruflturmas›n› yönetenler ise fail-i meçhul cinayetlere maruz kald›lar:

"Gelli ile ilgili soruflturmay› yürüten Albay Rozzi, 1981 y›l› Haziran›'nda kimler taraf›ndan öldü-

rülmüfltü? Guardia di Finanza'n›n daire baflkanlar›ndan Florio'nun otomobil kazas›nda ölmesi

neyi anlat›yordu? Bu kazada, P2 Locas› ile ilgili bir çantan›n çal›nmas›na ne anlam veriliyor-

du? Calvi'nin dosyas›n› ele alan yarg›c›n öldürülmesi, bu cinayet salg›n› içinde, ne gibi anlam ta-

fl›yordu? Calvi'nin sekreteri niçin intihar ediyordu?" (Papa Mafya A¤ca, U¤ur Mumcu, sf.253)
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Mussolini'nin, ‹spanya ‹ç Savafl›'nda cumhuriyetçilere karfl› dövüfl-

mek için gönderdi¤i gönüllüler aras›nda yer alan P2 flefi Gelli, özellikle Güney

Amerika ülkeleri ile yak›n iliflkiler kurmufltu. Gelli'nin Güney Amerika'dan Avru-

pa'ya kadar uzanan genifl bir iliflkiler zinciri içinde CIA, KGB ve ‹talyan istihbarat servis-

leri ile yak›n dostluklar› vard›:

"Amerikan politikas›n›n y›ld›zlar›n›n yak›n dostu olan mason flefi Gelli, niçin kaç›r›lm›flt›?

Gelli, Calvi'nin Londra'daki son yolculu¤unu düzenleyen ‹sviçreli banker Albert Kunz tara-

f›ndan nas›l kaç›r›lm›flt›? Kimdi bu Kunz? Neydi Calvi ve Gelli ile yak›nl›¤›? Niçin Gelli Uru-

guay'a götürülmüfltü? Monte Carlo mason locas›n›n Amerikal›, ‹ngiliz, ‹talyan ve Frans›z üye-

leri kimlerdi?" (Papa Mafya A¤ca, U¤ur Mumcu, sf.253)

"Roma'da Via Veneto'daki Excelcior Oteli'nde haftada üç gün P2 lo-

cas›na baflkanl›k eden Gelli'nin ‹talya'da yayg›n fliddet eylemleri

düzenleyerek otoriter bir rejim kurmak amac›yla örgütlenen askeri-

sivil kadrolara öncülük etti¤i de bilinmekteydi. 1980 y›l› A¤ustos

ay›nda, ‹talyan komünist partisinin en güçlü kalelerinden Bolog-

na'da Gar'da patlat›lan bomban›n, P2 mason locas›na ba¤l› darbeci-

lerce kondu¤u ileri sürülmektedir. Gelli'nin sa¤ teröristlerle yak›n

iliflkisi bulunan Florio Carboni ile çok yak›n dost olduklar› bilini-

yordu. Carboni'nin Francesca Pazienza ile yak›n dostlu¤unu ‹tal-

ya'da bilmeyen yoktu. Pazienza'n›n ‹talyan istihbarat örgütleri ve

CIA ile iliflkisi oldu¤u, ünlü ‹ngiliz gazetesi Financial Times'›n Ro-

ma büro flefi taraf›ndan yaz›lan 'God's Banker' adl› kitapta yer al›-

yordu." (Papa Mafya A¤ca, U¤ur Mumcu, sf.234)

Bu arada, P2'nin Vatikan üzerinden kazand›¤› paralar›

kendi hesab›na geçiren Calvi, masonik bir flekilde katledildi:

"Londra'da 1981 y›l›nda bir köprüde as›lm›fl olarak bulunan banker Calvi'yi masonlar törenle

öldürmüfllerdi. Boynuna geçirilen halattaki mason dü¤ümü, ceplerinin mason sembolleriy-

le doldurulmufl olmas›, hatta cinayet mahallinin bile sembolik özelliklerinden dolay› seçil-

mifl oldu¤u söyleniyordu. ‹talya'da biraderli¤in simgesi olarak bir siyah keflifl figürü kullan›l-

m›flt›. Calvi'nin cesedi bulundu¤u köprünün ad› Blackfirairs, ‹ngilizce'de siyah keflifl ya da si-

yah cübbeli keflifl manas›na gelmekteydi. Calvi'nin ba¤l› bulundu¤u ‹ngiliz locas›n›n ad›n›n

da Blackfirairs olmas› masonik cinayetin baflka bir ilginç yönüydü." (Political Terrorism and

Energy, Yonah Alexander & Charles K. Ebinger, sf.286)

P2 Locas›ndan Andreotti Ayn› Zamanda ‹talya Baflbakan› 

"Roberto Calvi'nin dul efli Clara kocas›n›n sa¤l›¤›nda, locadaki olaylar› kendisine anlatt›¤›n›

ve 'Gelli ile Ortoloni'den daha önemli iki kifli var. Bunlar P2'yi yönetiyor. Bunlardan biri Con-

sentino, di¤eri de Gulio Andreotti'dir' dedi¤ini aktard›. Calvi'nin P2 mason locas› ile ilgili

s›rlar› aç›klayaca¤› kuflkusuyla öldürülmüfl olabilece¤i söyleniyordu. ‹talya D›fl ‹flleri Baka-

n› Gulio Andreotti ülkede pek çok cinayet ve yolsuzluklara kar›flan P2 mason locas›n›n önem-

li bir ismiydi." (Hürriyet, 4 fiubat 1989)
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Bilderberg ve Trilateral üyesi,
ayn› zamanda mason olan Fiat
Baflkan› Agnelli, ‹talya'daki
olaylar›n perde arkas›ndaki
isimdir. Agnelli Yahudi banker
Rothschild ile de ortakt›r.



"Mafya ile de iliflkisi ortaya ç›kan Andreotti, K›z›l Tugaylar'›n Aldo Moro'yu öl-

dürmesine de göz yummufltu. Andreotti, Michele Sindona (P2 üyesi) için de '‹talyan

Liretini kurtaran adam' demiflti. Andreotti ismi ‹talya tarihinin karanl›k gizli iflleriyle bü-

tünleflmiflti." (Sabah, 13 Nisan 1993)

‹talyan Mafyas›'n›n önde gelen ismi Flono Carbo-

ni de, banker Calvi'nin en yak›n dostuydu. Carboni ise

karanl›k iliflkileri bilinen Francesco Pazienza ile her an

beraberdi. K›saca P2 locas›nda pek çok karanl›k ismin

hepsi yan yanayd›. 

Andre Meyer-P2-Agnelli-Rockefeller 

Paris'teki ‹srail Hahamlar Kurulu'nun mali so-

rumlulu¤una yükselecek kadar önemli bir  ifl adam›

olan Andre Meyer, P2'nin önemli ismi Sindona, Rocke-

fellerlar ve Agnelli aras›ndaki ba¤›n kilit isimlerinden

birisi idi: 

"Andre Meyer Paris'teki ‹srail Hahamlar Kuru-

lu'nun mali sorumlulu¤una yükseldi. Savafl› takip

eden y›llarda servetinin büyük bölümünü yabanc›

hesaplara aktard›. 1940'da ABD'ye göç etti¤inde pa-

ras›n› orada haz›r buldu. Wall Street'te kendisine yard›m edildi. David Rockefeller onun çok

samimi bir arkadafl›yd›. Lyndon Johnson onun tavsiyelerini talep eder ve çok faydalan›rd›.

Gücü o kadar büyüdü ki ABD hükümeti ITT-Mediobanco olay›nda onu suçüstü yakalamas›-

na ra¤men, suçlayamad›." (Le Veau d'or est Toujours Debout, Henry Coston, sf.311)

Rockefeller-Agnelli-Andre Meyer-Vatikan aras›ndaki bafl döndürücü ba¤lant›lar flöyleydi:

"Meyer, Rockefeller ailesiyle Frans›z bankalar› aras›nda ba¤lant›y› oluflturur. Örne¤in, Banque

de Paris et des Pays Bas'n›n en önemli hissedar› Lazard Brothers'›n, New York'taki kolu Pari-

bas Corporation, Chase International Bankas›'n›n Baflkan Yard›mc›s› Robert Craft'›n yöneti-

minde çal›flmalar›na bafllam›flt›r." (Vodka-Cola, Charles Levinson,

sf.151)

"Chase Manhattan Bankas›'n›n önemli bir bölümünü olufltu-

ran Chase International'›n Yönetim Kurulu'nda Andre Me-

yer'in yan› s›ra, David Rockefeller ile Dünya Bankas›'n›n eski

Baflkan› John Mc Cloy yer al›r. Andre Meyer, 60 kadar çok u-

luslu flirketin yönetim kurulunda yer al›r. Rockefeller, Giovan-

ni Agnelli'nin kiflisel servetlerini yönetir. Müflterileri aras›nda

Vatikan'dan ITT flirketine de¤in çeflitli adlar› görebilirsiniz."

(Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.152)

Hahamlar Kurulu'nun önde gelen ismi Meyer'›n, Sindona ile

ba¤lant› halinde olmas› oldukça dikkat çekici bir bilgidir. Lazard
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Agnelli'den sonra ‹talya'n›n iki numaral›
zengini sermayedar Carlo De Benedetti

de P2 skandal›na kar›flm›flt›. O da Agnelli
gibi ‹talya'daki olaylar›n perde arkas›n-

daki koordinatörlerdendir.

Palme öldürülmeden önce
önemli s›rlar üzerinde çal›fl›-

yordu. 
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Brothers'›n bankas› da bu ba¤lant›da odak noktas› konumundayd›: 

"Sindona'n›n finans imparatorlu¤u bafl› ABD'de, gövdesi ‹talya'da, kollar› ise buldu-

¤u her mali kriz çatla¤›ndan f›flk›ran bir ahtapota benzer. Bask› gruplar›n›n, politikac›la-

r›n sat›n al›nmas› bu imparatorluk için günlük ifllerden say›l›r. Ülkeler üstü bir güce sahip

bu finans çok uluslusunun mikroskop alt›nda bir incelemesi yap›lacak olursa, büyük flirketler

ile yeryüzünde vergi kaç›r›lan bölgeler aras›nda nas›l bir ba¤ olufltu¤u kolayl›kla görülebilir.

Herfley, 'Wall Street Dünyas›'n›n Üstad›' diye tan›nan Andre Meyer'in New York'taki bürosun-

da bafllar. Lazard Brothers Bankas›'n›n baflkanl›¤›n› 40 y›ldan bu yana sürdüren Frans›z köken-

li, Amerikan uyruklu Meyer'in, çok dengeci ve yasalar› iyi bilen bir kifli olmas› sayesinde kifli-

sel servetini 200 milyon dolara ç›kard›¤› söylenir. Bu banka, özellikle ucuz kapitalist kredile-

rin Do¤u ülkelerine transferi konusunda büyük faaliyet gösterir.

O devirde, finans kesiminde büyük bir üne kavuflan ‹talyan maliyeci Sindona, imparatorlu¤u-

nun düflüfl gösterdi¤i 1974 y›l›nda Liechtenstein, Lüksemburg, ‹sviçre, Panama ve Liberya gi-

bi yerlerde 146 flirketi kontrol etme durumundad›r. %50 kamu sektörü niteli¤i tafl›yan impa-

ratorlu¤unu kurmaya 1943 y›l›nda bafllayan Sindona, Lucky Luciano taraf›ndan yönetilen

Amerikal›lar'›n Sicilya ç›kartmas›na kat›lm›flt›r. 

1946'dan itibaren, tek bafl›na ‹talyan hükümetini oluflturan H›ristiyan Demokrat Parti'ye gire-

rek bu iliflkisini kesintisiz sürdürmüfltür. Baflkanl›¤a getirilen Giulio Andreotti ile Merkez Sa¤

Parti'nin Genel Sekreterli¤i s›ras›nda bafllayan bir dostlu¤u vard›r. Bu sayede ‹talya'da, komü-

nistler d›fl›nda tüm ileri gelen politikac›larla yo¤un iliflkiler kurmufltur. Kendisini çok ciddi

bulan ve ifl alanlar›n› uluslararas› düzeye yayarak gelirlerini art›rma amac›nda olan Vatikan

sorumlular›, Sindona'ya H›ristiyan Demokratlar'dan sonra Vatikan kap›lar›n› açm›fllard›r."

(Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.154)

P2 Locas›n›n faaliyetlerinin deflifre olmas›,
masonlar›n karanl›k iliflkilerini gözler önüne
seren önemli bir olayd›.
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"Bundan iki y›l sonra, Time dergisi, Sindona'y› 'Mussolini'den sonra en önem-

li ‹talyan' diye tan›mlam›flt›r." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.157)

"Andre Meyer, Lyndon Johnson'›n özel dan›flman›yd›. David Rockefeller'›n çok samimi ar-

kadafl› ve dan›flman›yd›. Agnelli'nin ‹talya'daki kiflisel mal varl›klar›n› yönetiyordu. Robert

Mc Namara'yla çok samimiydi. Sindona ‹mparatorlu¤u'nun kurulmas›na yard›m etti." (La For-

tune Anonyme et Vagabonde, Henry Coston, sf.128) 

P2 Liderinden Olof Palme'ye ‹nfaz Karar›: 

'‹sveç A¤ac› Devrilecek' 

CIA'den 2 kifli, Palme'nin CIA ve P2 mason locas› ifl birli¤i ile öldürüldü¤ünü söylemiflti.

CIA'den Dick Breneke, ayr›ca CIA'in 1970'li y›llarda ‹talya'da terörü destekledi¤ini ve bu ülke-

de P2 arac›l›¤›yla bir diktatörlük kurmaya çal›flt›¤›n› da belirtmiflti.

"Palme cinayetini yürüten ‹sveç polis flefi Hans Oelbebro, CIA'den Dick Breneke'nin ‹talyan

televizyonu RAI'de yapt›¤› aç›klamalardan sonra bu görüflün ortaya ç›kt›¤›n› kaydetti." (Hür-

riyet, 7 Kas›m 1992)

"Amerika'da Breneke adl› eski bir CIA ajan› P2'nin ‹talya'daki katliamlar› k›flk›rtt›¤›n›, ‹s-

veç'te de Olof Palme'yi CIA ad›na öldürdü¤ünü söylüyor." (L'Espresso, 6 Ocak 1991)

"Eski CIA ajan›, P2 lideri Licio Gelli'nin dönemin Baflkan Yard›mc›s› George Bush'un dan›flma-

n›na Palme Suikasti'nden üç gün önce '‹sveç A¤ac› Devrilecek' fleklinde bir telgraf çekti¤ini be-

lirtmiflti." (Cumhuriyet, 30 Temmuz 1990)

"‹talya cumhurbaflkanlar›ndan Cossiga'n›n, Gelli ile s›k s›k görüfltü¤ü aç›klan›yor. Gladio,

Cossiga'ya ba¤l› oldu¤undan P2 ve Gelli konular›nda Cossiga'ya soruflturma aç›l›yor... Ferdi-

nando Imposimato (Ba¤›ms›z senatör, güvenlik servislerinden sorumlu parlamento komisyo-

nu üyesi) flunlar› söylüyor: 'Daha flimdiden elimizdeki belgelere bak›nca Gladio-P2-kara pa-

ra aras›nda bir ba¤ oldu¤u belli. Hepsi ayn› zamanda politika dünyas›yla da s›k›ca ba¤lant›-

da. Gladyatörler ilk önce SIFAR'›n sonra SID ve SISMI'nin bafl›ndayd›lar. (Bunlar ‹talyan Giz-

li Servisi'nin adlar›). Bu organizasyonlardan sorumlu

kiflilerin hepsinin Licio Gelli'nin locas›nda olmas› sa-

yesinde ayn› zamanda askeri sektörleri de kontrol edi-

yordu. SID'in Baflkan› Vito Micelli ayn› zamanda P2'ye

kay›tl› ve Gladio'nun içinde, bunun gibi birçok isim

P2'nin ve Gelli'nin dostlar›." (L'Espresso, 6 Ocak 1991)

Uyuflturucu ve benzeri kara paralar›n aklanmas›n-

da sözde vatansever Gladiolar›n, görünürde hay›rsever

P2'lerin ve ‹talyan Gizli Servisi'nin bizzat bulunmas›

dünyan›n çeflitli yerlerindeki uyuflturucu olaylar›n›n

perde arkas›nda kimlerin bulundu¤unu çok aç›k bir fle-

kilde göstermektedir. 

"Rotschild Bankas›

Müdürü Juerg Heer,

‹talyan Ambrosiana

Bankas›'n›n Genel

Müdürü Roberto

Calvi'nin katillerine

paray›, Rothschild

Bankas› sahibi Baron

Ellie de Rothschild'›n bil-

gisi dahilinde kendisinin

verdi¤ini söyledi."

(Günayd›n, 
4 Ocak 1993)
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'P2'den Sonra S›ra P3'te mi?'

"P2'nin deflifre olmas› ‹talya için pek bir fley fark ettirmedi asl›nda: "P2 Locas› daha

önce kurulmufl olan P1 Locas›n›n devam›yd›." (Die Spuren des Attentats, Claus Laras, Wer-

ner Kahl, sf.145) 

"‹talyan bankac› Michele Sindona, ‹skoç Riti'nin ‹talyan Kolu Propaganda-2 (P2), mason loca-

s›na üye ve bu locan›n mafyayla s›k› ba¤lant›s› var. Bunun ilki olan Propaganda- 1 Locas› Si-

cilya mafyas›n›n kurucusu Gisseppe Mazzini taraf›ndan kurulmufltu. Mazzini ilk Komünist

Enternasyonel'in üyesi, ‹ngiltere'den Lord Palmerston'un ajan› ve ‹skoç Riti'nin Üstad-› Aza-

m›yd›." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.35)

"P2 skandal›ndan sonra merakla beklenen konu P2'nin devam› P3, P4, P5'lerin ne zaman ka-

muoyuna aç›klanaca¤›.

P2 Soruflturma Komitesi Baflkan› Signora Tina Anselmi iki y›ll›k araflt›rma sonucu P2 hakk›n-

daki düflündüklerini flöyle aç›klad›: 'P2 hiçbir flekilde ölü de¤ildir. Hala güce sahip. P2 ku-

rumlarda faal. Toplumun içinde geziyor. Para, araçlar ve bütün imkanlar ellerinde'." (Im Na-

men Gottes?, David A. Yallop, sf.439)

"‹talya'da P2'den sonra flimdi de P3'ün faaliyet halinde olup olmad›¤› sorusu gündemde." (Av-

venimenti, 18 Kas›m 1992)

"‹talya'da P2'den sonra yine kara para aklama, mafya ba¤lant›l› karanl›k loca faaliyetlerinin

devam etti¤ine dikkat çekilerek P2'nin yerine P3'ün mü faaliyete geçti¤i soruluyor." (Panora-

ma, 15 Kas›m 1992)

‹talya'daki kontrgerilla örgütü Gladio hakk›nda en çok bilgiye sahip kifli P2 Locas› üstad-

› azam› Licio Gelli'dir. P2 mason locas›na üye olanlar aras›nda ise, polis, asker, mafya, kontr-

gerilla, bas›n, Adli T›p, milletvekilleri ve gizli servis mensuplar› vard›r.

"P2'den sonra P3
de mi var?" soru-
sunu gündeme
getiren 18 Kas›m
1992 tarihli Avve-
nimenti der-
gisinin bafll›¤›.
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Licio Gelli : Kurucu üstad-› azam

Sindona : Nixon'a mali kaynak bulan Sicilyal› finansör

Miceli : Devlete karfl› pek çok komploya kar›flt›¤› biliniyor.

Frans›z Gizli Servisi (SDECE )'nden

Sogno : ‹talya CIA bölümünden. Devlete karfl› darbe 

girifliminde bulunmufl.

Malizia : Askeri dan›flman, Savunma Bakan› Hukuk Dan›flman›

Alavena ve Aloja: Askeri ‹stihbarat Servisi üyeleri (SID)

Giudice, Mirigneli : Polisler

Spagnulo : Romal› General

Giudice : Gümrük Polis Müdürü

Minghelli : Polis generali 

Viezzer : Albay SID üyesi

Carollo : Demokratik H›ristiyan Partisi senatörü 

Ursini : Bilderberg üyesi 

Birindelli : Amiral, NATO eski baflkan›, Sosyal Hareket üyesi 

Luris, Cetrulio, Tanassi, Orsello, Terrana: Politikac›lar

Apollonio, De Maria, Paola, Stellini, 

Renai : Orduda yüksek dereceli kifliler

Picchiotti : General, eski Devlet Baflkan›

Ciccolo : Amiral

Barile : Doktor

Dina : Savunma Bakanl›¤› Genel Müdürü

Pasqua, Lombardi, Manino, Raspini, Pinello, 

Zambardino : Yarg›çlar

Catalano, Scricciolo, Lonoce, Arcari, Albanese, Arena: Banka yöneticileri

Franchi : ‹talya Futbol Federasyon Baflkan›

Ursini, Biamonti, Carta, 

Vassila : Finansörler

Brusco, Carpinteri, Martino, Goggiolo, 

Domenichini : Gazeteciler

Acoma, Vacarro, Compagno, Franco, 

Serio : Belediye Baflkan› ve Palermo Belediye dan›flmanlar›

Antonio Petrucci, Giulo Rondini: Papazlar

Ayr›ca pek çok politikac›, askeri görevli, adli t›p yöneticisi, gazeteci ve

papaz›n ad› da var. 

(Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.301-302)

P2 Locas›'n›n Baz› Üyeleri
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Baron Ellie de
Rothschild, Cal-

vi'nin öldürülme-
si için gereken

paray› veren P2
ile ba¤lant›l›

Yahudi finansör.

Deflifre olan mason locas› P2'nin ba¤lant›lar› tüm dünyada ör-

gütlenmifl mason localar›n›n ba¤lant›lar› hakk›nda fikir vermeye ye-

tmektedir. Ortaya ç›kmayan daha kaç P2 vard›r acaba?...

P2'den Calvi ‹nfaz› 

"Locaya ihanet" suçundan mason kurallar›na uygun olarak öldürülen Banker Calvi'nin

‹ngiltere'deki infaz›n›n ard›nda ise Yahudi sermayedar Rothschild vard›. 

"Rotschild Bankas› Müdürü Juerg Heer, ‹talyan Ambrosiana Bankas›'n›n Genel Müdürü Ro-

berto Calvi'nin katillerine paray›, Rothschild Bankas› sahibi Baron Ellie de Rothschild'›n bilgi-

si dahilinde kendisinin verdi¤ini söyledi." (Günayd›n, 4 Ocak 1993)

"Eski mafya liderlerinden Thomasso Buscetta'n›n soruflturma s›ras›nda ad›ndan söz etmesiy-

le deflifre olan Banker Juerg Heer'in önce yarg›çlara, daha sonra da American Wall Street Jour-

P2 -Rothschild ba¤lant›s›n› anlatan Panorama dergisi bafll›¤›.
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nal gazetesi ile ‹talyan Panorama dergilerine yapt›¤› aç›klamalar›n›n siyaset,

ekonomi ve mafya çevrelerinde flok yaratt›¤› belirtiliyor.

‹sviçre'deki Rothschild Bankas› müdürlerinden Juerg Heer, on y›l önce Londra'da öldürü-

len ‹talyan Ambrosiana Bankas›'n›n Genel Müdürü Roberto Calvi'nin katillerine paray›,

Rothschild Bankas›'n›n sahibi Baron Ellie de Rothschild'›n emirleriyle kendisinin ödedi¤ini

aç›klad›. Juerg Heer katillere cinayetten 5 hafta sonra ödedi¤i söz konusu paray›, mafya ile or-

tak iliflkileri olan P2 Mason Locas›'n›n iste¤i üzerine verdi¤ini söylüyor. Heer, paray› kimlere

verdi¤ini ve P2 mason locas›ndan emri kimden ald›¤›n› ise aç›klamaktan kaç›n›yor. 

Heer ayr›ca 1976'da ‹talya'n›n, ‹talyan sermayesinin d›flar› ç›kar›lmas›n› yasaklamas›ndan son-

ra bu ülkenin sermaye sahiplerine özel hizmet vermek için banka içinde bir banka kurdu¤u-

nu söylüyor. Sermaye sahiplerinin adlar›n› aç›klamayan, ancak aralar›nda çok önemli kifliler-

le mafya babalar›n›n bulundu¤unu belirten Juerg Heer, Ellie de Rothschild'in bu kiflilerden y›l-

da 500 bin dolar ile 5 milyon dolar aras› komisyon ald›¤›n› söylüyor. 

Ambrosiana Bankas›'n›n Genel Müdürü Roberto Calvi, 1982 yaz›nda Blackfriairs Köprüsü'nde

P2 mason locas› baflkan› Licio Gelli'nin emirleriyle öldürülmüfltü. P2 mason locas›yla parasal

iliflkiler içinde bulunan Ambrosiana Bankas›, öte yandan da Vatikan Bankas› Baflkan› Ameri-

kan as›ll› Kardinal Paul Marcinkus ile de kirli para iflleri çeviriyordu." (Günayd›n, 4 Ocak 1993)

Zürih'teki Rothschild Bankas›'n›n kredi bölümü yöneticisi Juerg Heer ise, flu aç›klamalar›

yapm›flt›:

"SORU : Rothschild'in flu anda kanunsuz denilen operasyonlar› nas›l bafllad›?

CEVAP : ‹talya'da yeni ç›kan bir kanunla kiflilere k›y› ötesi mal varl›¤›n› aç›klamak zorun-

lulu¤u getiriliyor. Tito Carnelutti adl› çok ünlü bir avukat bize geldi ve zor durumda olan bir-

çok müflterisi oldu¤unu söyledi. Rothschild Genel Direktörü Gilbert de Botton'la beraber yü-

rütülüyordu operasyonlar. Paravan flirketlerle ortakl›k kuruluyor, böylece mal varl›¤› düflük

gösteriliyor.
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SORU : Özel hizmetle neyi kastediyorsunuz?

CEVAP : Consob'a (‹talyan Borsa Denetleme Kurumu) sahte beyan yap›yorduk.

Hatta sizin ülkenizin hakimlerine de. 

SORU : Peki Licio Gelli'nin P2 Locas›'yla nas›l ça-

l›flmaya bafllad›n›z?

CEVAP : Angelo Rizzoli bizim müflterimizdi. Riz-

zoli'nin %20'si Bruno Tassan Din'indi. Tassan Din, De

Button'a büyük ödemeler yapaca¤›n› söyledi ve bu

arada Lüksemburg'daki Ambrosiano Bankas›'ndan

Angelo de Bernardi diye birisi ortaya ç›kt› ve bize

kaynaklar›n Bellatrix'den gelece¤ini söyledi. 95 ve 43

milyon dolarl›k iki partiden bahsediliyordu... Bir sa-

bah P2 Locas›'nda önemli bir görevi olan yak›n bir

‹talyan tan›d›¤›mdan bir telefon ald›m. Gelli'nin ya-

k›n adamlar›ndan biriydi.... Talimatlar çerçevesinde

yar›m bir 100 dolar elime geçti, ayr›ca bir valiz alma-

m› ve 100 dolar›n di¤er yar›s›n› getirene bu paray›

vermemi söyledi. (valizde 5 milyon dolar vard›)... Bu

ödeme Calvi'nin öldürülmesinden 5 hafta sonra ya-

p›ld›... Bu paran›n Calvi cinayeti için ödendi¤ini da-

ha sonra yak›n bir arkadafl›m haber verdi." (Panora-

ma, 3 Ocak 1993)

‹talya'da P2'den sonra Büyük fiark Locas› Skandal›

P2'nin deflifre olmas› asl›nda ‹talya için pek bir fley de¤ifltirmemiflti. Daha sonra patlak ve-

ren ‹talya Büyük fiark Locas› skandal›, masonlu¤un ülke üzerindeki kontrolünün devam etti-

¤ini ortaya koydu.

"1981 y›l›n›n Haziran ay›nda patlak veren ve NATO'yu ola¤anüstü boyutlarda tedirgin eden

skandala yol açan P2 Mason Locas›n›n, çok güçlü bir Mafya-Kontrgerilla-Gizli servis flebeke-

si oldu¤u ortaya ç›km›flt›. Askeri casusluk, deniz ve silah kaçakç›l›¤›, esrar kaçakç›l›¤› gibi yol-

suzluklar› kapsayan P2 skandal›na devletin en yüksek düzeyindeki kiflilerin kar›flm›fl olmas›,

büyük siyasi krize yol açm›flt›. Siyasi görüflü afl›r› sa¤ olan locan›n amac› büyük bir ‹talya ya-

ratmakt›. Neo-faflist ak›mlar›n öncülü¤ünü de bu loca yapmaktayd›. Skandala, Savunma Ba-

kanl›¤›'nda ve Savunma'da görevli 175 yüksek rütbeli subay›n yan› s›ra, üst düzey hükümet

yetkilileri ve politikac›lar kar›fl›rken mason locas› baflkan› Licio Gelli skandal›n patlak verme-

sinden k›sa bir süre önce yurt d›fl›na kaçm›flt›.

‹talya'da dernekler yasas›na ayk›r› olarak kurulan baz› mason localar›n›n mafya ile ifl birli¤i

yapt›¤›, cinayet ve genifl çapl› yolsuzluklara kar›flt›¤›na iliflkin belgeler ortaya ç›kart›ld›. Ce-

nevre Savc›l›¤›'n›n aç›klad›¤›na göre yasa d›fl› kurulan ‹talya Büyük fiark Locas›'n›n yolsuzlu-

¤una aralar›nda politikac›, gazeteci, ifl adam›, hakim ve yarg›çlar›n bulundu¤u üst düzey bü-

rokratlar da kat›lm›flt›. ‹talya Büyük fiark Locas› lideri Giuliano Di Bernardo'nun onay› ile izin
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"Töreni yöneten kifli keskin
bir b›çak tutuyor. ‹lk önce

kendi bile¤ini çiziyor. Sonra
kanlar›n› kar›flt›rd›ktan

sonra dudak duda¤a öpüflü-
yorlar. Eski bir Mafya riti
mi? Hay›r, modern bir ma-
son riti. ‹fl adamlar›, polis

memurlar›, devlet bürokrat-
lar›, kardinaller, mafyan›n
liderleri ve mafya katilleri-
nin tam bir uyum içinde be-
raberce bulunduklar› bir lo-

cada uygulanm›fl bir rit"
(‹talyan, Europe Dergisi, 23

A¤ustos 1992)
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verilen yasa d›fl› mason localar›n›n Kalabriya Mafyas› ile ba¤lant›s›n›n ele ge-

çirildi¤i, flimdilik 5 politikac›n›n ad›na rastland›¤› ve bunlar›n dokunulmazl›klar›n›n

kald›r›lmas› için harekete geçeceklerini bildirdi. 

Bu arada, ülkedeki yasal mason localar›na yap›lan bask›nlarda yasal olmayan mason locala-

r›n›n üyelerinin adlar› ele geçirildi. Ayr›ca ele geçirilen belgelerde localar›n ülkenin birlik ve

bütünlü¤ünü ortadan kald›rmak için kuruldu¤u, mafya ile iliflkilerinin bulundu¤u, cinayetle-

re kar›flt›klar›, seçimlerde oy karfl›l›¤› politikac›lardan 'torpil' temin ettikleri ortaya ç›kar›ld›."

(Hürriyet, 3 Kas›m 1992)

P2'nin Bir Kolu: Trapani C Locas›

P2'nin önemli kollar›ndan birisi de Trapani C locas› idi:

"Trapani'deki mason locas›nda ünlü isimler ve mafyan›n bafllar› beraberdiler. 

P2 Locas› üstad-› azam› Licio Gelli ile tam bir ba¤lant› içinde olan Trapani masonlar›n›n gizli

bir bölümü olan C Locas›'na (Coperta=Örtülü) uyarlanan rit. Trapani, savc› vekili Franco Mes-

sina'n›n cesur bir soruflturmas› sonucu ortaya ç›kar›ld›. Daha sonra flüpheli bir af taraf›ndan

kurtulan bu C Locas›'n›n hala faaliyette oldu¤una dair flüpheler var.

Bas›n garip bir flekilde savc› vekili Messina'n›n araflt›rmas›na ilgi göstermedi. Trapani gibi ‹tal-

ya'n›n küçük bir flehrinde, Carreca 2 Caddesi'nde, bir e¤itim merkezi ve ‹talyan Birli¤i Derne-

¤i'nden baflka 6 tane de loca vard›: L'Iside, L'Iside 2, L'Hiram, La Civillo d'Alcamo, La Cadi-

erove Osiride. Bu sonuncusu ise, çok gizli bir süper loca, C Locas›.

Bu soruflturmada ortaya ç›kan bir di¤er olay da, 1974 y›l›n›n sonlar›na do¤ru Motalepre'de kü-

çük bir evde, mafyan›n en güçlü aileleri ve Trapani masonlu¤u aras›nda bir anlaflma yap›ld›-

¤›yd›. C Locas›'na kimler üyeydi? Vali vekili Guiseppo Chitarro, Emniyet Müdür Vekili Save-

rio Bonura, bölgenin ünlü H›ristiyan Demokrat Lideri Francesco Canino, mafya üyeleri ve ka-

tiller, mesela Mariano Agate (Carleone'lerin Mazaro dell Vallo yetkilisi, cinayetten ömür boyu

hapis cezas› var), Calogero Attria (Partanra Mafyas›'n›n bafl›, Borsellino ile ifl birli¤i yapan ve

o ayaklan›nca intihar eden Rita Atria ile akraba), Pietro Fundaro (Alcamo Mafyas›'n›n patro-

Günayd›n, 5 fiubat 1993
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nu), Gioacchino Calabro, (Pizzolungo katliam› yüzünden ömür boyu hapis).

Bu listeden ayr›ca Giuseppe Mandalari gibi, Palermo mafyas› için ticaret yapt›¤› bi-

linen ve Toto Riina gibi patronlar patronu olan bir kiflinin flirketlerini yönetti¤i bilinen bir

kifli de ç›k›yor.

Veya Gianfranco Alliata, Montrealli, 'Siyah Prens' afl›r› sa¤a s›ms›k› ba¤l› ve Licio Gelli'nin P2

Locas›'na ba¤l›.

C Locas› arflivinden anlafl›l›yor ki, sadece flehrin tüm iflleri de¤il, Birgi Havaalan› için yap›lan

milyarl›k ihaleden, s›radan vize olaylar›na kadar herfley bu garip mafya-mason ba¤lant›s›n›n

elinde." (Europeo, 23 A¤ustos 1992)

"Iside 2 Locas› Trapani bölgesinde, politik ve yönetimle ilgili birimlere s›zma görevi yap›-

yordu. ‹talyan Gizli Servisi SISMI, bütün uyar›lara ra¤men patronlar›n patronu Toto Riina'y›

yakalayabilecekleri bir mafya toplant›s›n› basm›yordu. Çünkü Riina gibi önemli mafya patron-

lar›, gizli mason derneklerine üyeydiler." (La Repubblica, 8 Aral›k 1992)

Grand Orient de France Locas›'n›n üstad-› azam› Michel Reyt ve
locan›n girifli.

Fransa'da mason
localar› ve bü-
rokratlar aras›n-
daki rüflveti kal-
k›nd›rma projesi-
nin, ‹talya'daki
rüflvet skandal›
kadar su üstüne
ç›kmas›na izin
verilmemifl olsa
da "Büyük Loca"
n›n faaliyet alan›
hakk›nda bilgi
vermesi aç›s›n-
dan önem ta-
fl›yor.



462

P2'nin Kontrolündeki Sosyal Demokrasi 

‹talya'da tüm bu olaylar yaflan›rken, sözde "Sosyal adaletin koruyucusu" olan Sosyal De-

mokratlar rüflvette, yolsuzlukta, mason localar›yla olan ba¤lant›larda di¤er partileri aratmad›-

lar. P2, sosyal demokrasinin s›n›rlar›n› da kendisinin çizdi¤ini bir kez daha kamuoyuna gös-

termifl oldu. P2'nin anlay›fl›na göre rüflvet, yolsuzluk, adam kay›rma önemli ilkeler aras›nda

yer almaktayd›:

"Sosyal Demokrat görüflleriyle tan›nan düflünür Massimo Cacchiari'ye sormufllar: 'Neden Sos-

yalist Parti'ye girmiyorsun?'

'Teflekkür ederim' demifl Cacchiari, 'Buna gerek yok; çünkü ben aileden zenginim.'

Baflkent Roma'da a¤›zdan a¤›za dolaflan bu anektod, ‹talyan Sosyalistlerinin, bo¤az›na dek

sapland›klar› skandal›n boyutlar›n› oldu¤u gibi sergiliyor. Öyle ki parti lideri eski Baflbakan

Bettino Craxi art›k soka¤a bile ç›kam›yor." (Nilgün Cerraho¤lu'nun haberi, Sabah, 7 fiubat 1993)

"‹talya eski Baflbakan› ve Sosyalist Parti Lideri Bettino Craxi'nin P2 Mason Locas› ile birlikte

yolsuzluk yapmak, rüflvet almak gibi suçlara kar›flt›¤› belirlendi.

Araflt›rmalar P2 Mason Locas› ile Craxi aras›ndaki ba¤lant›lar› birer birer ortaya ç›kar›yor. Sor-

gu yarg›çlar› P2 Mason Locas›-Craxi iliflkisinin ilk ipuçlar›n› bir banka hesab›n›n incelenmesi

s›ras›nda elde ettiler. P2 Locas›ndan Roberto Calvi, 1981 y›l›nda savc›lar›n locan›n tüm evrak-

lar›na el koymas›ndan bir gün önce bir ‹sviçre Bankas›'na 3.5 milyon dolar yat›rd›. Union Ban-

ques Suisse 'Koruma' flifresiyle aç›lan hesab›n ortaklar›ndan biri de Craxi'nin yak›n arkadafl›

Silvano Larini. Larini de böylece, Milano'dan elde edilen rüflveti Craxi'ye aktar›yor.

‹tiraflara göre ‹sviçre Bankas›'ndaki hesab›n en büyük orta¤› bir mason olan Fioro Fiorini. Fi-



orini'nin Sosyalist Parti ile ifl adamlar› aras›nda ba¤lant› kurarak Milano skan-

dal›na bulaflt›¤› söyleniyor." (Günayd›n, 5 fiubat 1993)

P2-Sosyal Demokratlar ba¤lant›s›, Sosyalist Parti Lideri Bettino Craxi'nin ve es-

ki Adalet Bakan› Sosyalist Parti Genel Sekreter Yard›m-

c›s› Claudio Martelli'nin istifa etmesiyle sonuçland›. Ancak

bu ‹talya'da beklenen "temizli¤in" tam anlam› ile gerçeklefl-

tirilmesi için yeterli de¤ildi. Bu geliflmeleri takiben yafla-

nanlar da bunun bir göstergesiydi.

Fransa'da da Büyük Do¤u 

Locas› Skandal›

Di¤er Avrupa ülkelerinde de localar›n ortaya ç›kan

baz› faaliyetleri buzda¤›n›n bir k›sm›n› gözler önüne se-

rmifltir. Fransa'daki Büyük Do¤u Locas› Skandal› bu duru-

ma bir örnektir:

"Fransa Büyük Do¤usu (Grand Orient de France) isimli

mason locas›n›n üyelerinden say›lan Michel Reyt, ayn›

zamanda L'Hay-Les-Roses'teki Vickor Schoelcher locas›-

n›n da müdavimlerindendi. Masonlardan ve çok üst dü-

zey politikac› bürokratlar›ndan çok tan›d›¤› vard›. Bu

politikac›lar›n büyük seçim masraflar› ve baflka giderleri Reyt taraf›ndan karfl›l›ks›z finanse

edilmifl. Bu kifliler de büyük ihalelerin pazarlanmas›n› Reyt'e b›rakm›fl. Reyt'in kulland›¤› ki-

fliler aras›nda birçok belediye baflkan›, on milletvekili, bir bakan›n soruflturmalar› devam edi-

yor. Reyt'in yard›m ettikleri içinde François Mitterand, Baflbakan Pierre Beregovoy ve SP bafl-

kan› Lurent Fabius da var. Eski Baflbakan Michel Rocard'la Pierre Maroy'un adlar› da geçiyor.

Yolsuzlu¤u ortaya ç›karan Savc› Van Ruymbeke flu anki Meclis Baflkan› Henri Emmanuelli'yi

de sorgulayacak." (L'Evenement du Jeudi, 23-29 Ocak 1992)

‹ngiltere'de Polis fieflerinden Savc›lara, 

Avukatlardan Adli T›p'a Uzanan Mason Hakimiyeti

‹ngiltere masonlu¤un bir di¤er kalesidir. Bunu en ayr›nt›l› olarak masonlukla ilgili ünlü ki-

tab› "The Brotherhood"u yazd›ktan sonra fail-i meçhul flekilde ölen Stephen Knight aç›klam›flt›r:

"1970 bafllar›nda Scotland Yard'da yap›lan tasfiyelerde masonik suçlularla rüflvet anlaflmalar›

yürüten ve Emniyet Müdürü mevkisine kadar yükselen mason polisler bulundu. Scotland

Yard'da kurulan dedektif bölümündeki kiflilerin büyük ço¤unlu¤u masondu." (The Brotherho-

od, Stephen Knight, sf.50)

"Polis içinde masonik bir yap›lanma oluflmufltu, masonlar her bölümde gizlice biraraya gelip,

hissedilebilir derecede kararlar› etkiliyorlard›. 'Police Review' editörü Brian Clark'a göre: 'Ma-

sonluk arac›l›¤›yla iltimas, terfilerde rol oynamaktad›r. As›l önemli konu ise masonlar, Rotar-
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Stephen Knight'›n fail-i meçhulle
öldürülmesine neden olan The

Brotherhood kitab›
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yenler, Lions ve Round Table üyeleri kendilerinden olan polislerden iltimas

beklemektedir. Baz› polisler kendilerinden istenenden öyle utanm›fllard›r ki, sonuç-

ta masonluktan ayr›lmaya karar vermifllerdir." (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.71)

"‹ngiltere'deki Baflmüfettifl'ten, Emniyet Müdürü'ne kadar 200 kifli üzerinde yap›lan araflt›r-

mada, 1981'de 186 tanesinin mason oldu¤u anlafl›lm›flt›r." (The Brotherhood, Stephen Knight,

sf.75)

"Scotland Yard dedektifleri aras›nda rüflvet 1965'lerden beri masonik bask›dan dolay› çok bü-

yüdü." (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.81)

"‹ngiltere ve Galler'deki hukuk sisteminde Masonluk senelerden beri yerleflmifltir." (The Brot-

herhood, Stephen Knight, sf.153)

"1966'da ‹ngiltere'de kurulan Mahkemeler Teflkilat› Senatosu'nun bafl›nda United Grand Loca-

s›'na ba¤l› üst dereceli mason olan hakim Widgery bulunmaktayd›." (The Brotherhood, Stephen

Knight, sf.169)

"Masonluk ‹ngiltere ve Galler'deki savc›lar aras›nda çok güçlüdür." (The Brotherhood, Stephen

Knight, sf.187)

"‹ngiltere'deki 40.735 savc›y› kapsayan Hukuk Toplulu¤u dünyadaki en önemli masonik ku-

rulufllardan biridir." (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.188)

"Hukuk Toplulu¤u'nun kadro ve komitelerinin %90'› masondur." (The Brotherhood, Stephen

Knight, sf.189)

‹talya'da da hukuk sistemi masonlar›n kontrolünde. Bunu Büyük Üstad Di Bernardo Oscar,

Luigi Scalfaro'ya yazd›¤› mektupta flu flekilde aç›kl›yor. "Bas›ndan ö¤rendi¤imize göre, Yük-

sek Mahkeme Konseyi, masonlu¤a kay›tl› hakimlerin listesini veriyor, çünkü, masonlu¤a ka-

bul için ettikleri yemin yüzünden verecekleri kararlarda ba¤›ms›z olacaklar›ndan flüphe du-

yulmaktad›r." (Corriera Della Sera, 6 Kas›m 1992)

Masonluk ve CIA

‹talya'da mafyan›n devletin tüm kurumlar›n› sar-

d›¤›, Andreotti gerçe¤inin ortaya ç›kmas›ndan sonra

daha iyi anlafl›ld›. Mafya uzman› Pino Arlaki bu gerçe-

¤i skandallar öncesinde flöyle aç›klam›flt›:

"‹talya'da mafya, al›fl›lm›fl yasa d›fl› yollar› yetersiz

bularak, devleti ele geçirme operasyonunu ustal›kla

sürdürüyor. ‹talyan mafyas› bugün bilinen uyuflturu-

cu, cinayet, kumar, koruma ve soygun gibi iflleri hafif

buluyor. Mafya uzman› Pino Arlaki, ‹talyan mafyas›-

n›n en büyük gelir kayna¤›n›n, ‹talya Devleti oldu¤u-

nu söylüyor.

"Arlaki: 'Çünkü mafya, art›k ‹talyan Hükümeti'nin

açt›¤› devlet ihalelerinin peflinde' diyor." (Günayd›n,

14 Temmuz 1992) Palermo Belediye Baflkan› Orlando
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CIA içinden baz› kimselerin mafya ile kurduklar› ifl birli¤i uzun süre

devam etti:

"Mafya ile ABD gizli servisleri aras›nda eskiye dayanan bir iliflki oldu¤u bildiriliyor.

Izvestia gazetesi muhabirlerinden ve KGB'nin Roma ajan› Leonid Kolosov, geçti¤imiz ay yap-

t›¤› bir aç›klamada, CIA'in mafyan›n yard›m›yla, 27 Ekim 1962'de ‹talyan Devlet Petrol Ortak-

l›¤›'n›n kurucusu Enrico Matei'nin bulundu¤u uça¤› havay› uçurdu¤unu öne sürmüfltü.

Yine ‹talyan mafyas› ile ABD iliflkisi konusunda eskiye uzat›lan ba¤lant›lar da var. Buna göre

Mussolini'nin ilgisini çekmeyince mafya, 1943 y›l›nda ABD hükümeti ile ifl birli¤i yaparak,

Amerikan ordusunun Sicilya'ya ç›kartma yapt›¤› zaman, ünlü mafya babas› Lucky Luciano

serbest b›rak›l›yor, mafyan›n ikinci büyük babas› Vito Genoveze ise ABD Ordu Komutan› Ge-

neral Charles Poletti'nin güvenilir tercüman› olarak Sicilya'ya gönderiliyor." (Günayd›n, 14

Temmuz 1992)

Mafya-CIA-Mossad ifl birli¤inin en çarp›c› örneklerini Meyer Lansky-Bugsy Siegel-Lucky

Luciano 'üçlüsünü' incelerken görmüfltük. 'Patronlar›n patronu' Lansky, FBI flefi Hoover'in ho-

moseksüel iliflkilerine ait foto¤raflar› kullanarak FBI'›n mafyayla mücadelesini tamamen dur-

durmufltu. Lansky'e bu foto¤raflar› sa¤layan ise CIA flefi Willam Donnovan'dan baflkas› de¤il-

di. CIA flefi Allen Dulles'in Lansky ile ifl birli¤ine girerek mafyan›n CIA yarar›na çok uluslaflt›-

r›lma projesini gerçeklefltirdi¤i de bilinmektedir. Bu ifl birli¤i Bilderberg kulübün kurulmas›

aflamas›nda da devam etmifltir.

ABD'de mafya örgütlenmesi konusunda, 'L'Evenement du Jeudi' dergisinin eski Palermo

Mafya ba¤lant›lar›n› araflt›ran Savc› Falcone'nin konvoyu dinamitlenerek bu hale sokuldu.



Belediye Baflkan› Leoluca Orlando ile yapt›¤› röportajda da ilginç bilgiler

verilmekteydi: 

"Soru: Zaman›m›zda ABD'liler hangi politik ve sosyal güçlere dayan›yorlar?

Orlando: Özellikle masonluk ve mafyaya dayan›yorlar. ABD'liler mafya üyelerini iç iflleri ba-

kan›, belediye baflkanlar› yapt›lar. Mesela ünlü eflkiya Salvatore Giuliano, ABD Baflkan› Tru-

man'›n yak›n arkadafl›d›r.

Soru: Sizce mafya, Amerikal›lar taraf›ndan so¤uk savafl s›ras›nda kurulan, kontra gruplar›n-

dan Gladio'yla da ortak çal›fl›r m›yd›?

Orlando: Sicilya'da baz› mafya gruplar› kontrgerilla örgütü Gladio ile çok s›k› ba¤l›d›r. Trapa-

ni taraf›ndan yap›lan bir anket, bu komandolar›n özellikle mafya üzerinde yo¤unlaflm›fl bir or-

ganizasyon olan Scorpiolar'la ilifl-

kisini ortaya ç›karm›flt›r." (L'Evene-

ment du Jeudi, 6-12 A¤ustos 1992)

"1969-1992 aras›nda mafya Ro-

ma'ya gönderilen savc›lar›n 13 ta-

nesine de suikast düzenledi. Bu

savc›lar uyuflturucu trafi¤i ile maf-

ya olaylar›n› çözmekle görevlendi-

rilmifllerdi. Pek çok ‹talyan'a göre

mafyan›n adam› olan politikac›lar

(Romal›-Milano), ölmesini istedik-

leri polis ve savc›lar› Palermo'ya

yolluyorlard›... Mafya ve devlet,

devletin (!) gücünü s›n›rland›rmak

isteyenleri ortadan kald›rabilecek

bir durumdad›r." (Le Nouvel Obser-

vateur, 6-12 A¤ustos 1992, say› 1448)

Mafya-Devlet ba¤lant›s›n›

L'Espresso dergisi flöyle ortaya

koymaktayd›:

"Esas asker yollanmas› gereken yer

parti toplant›lar›, parlamento, maf-

yaya ba¤l› politikac›lar›n bulundu-

¤u yerler. Mafya politik destek ol-

madan, flimdi yapt›¤› iflleri yapa-

maz, hatta yaflamas› mümkün de-

¤il." (L'Espresso, 23 A¤ustos 1992)

"General Dalla Chiesa'n›n öldürül-

mesinden 10 y›l sonra, flimdi de

Savc› Falcone. 3 Eylül 1982'de Ge-
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‹talya'da uygulanan kesin yöntem: Hedef kiflileri dinamitlemek.

Gladio taraf›ndan bombalanan Bologna ‹stasyonu. ‹talya'da halk-
ta panik havas› oluflturmak için düzenlenmifl önemli eylemler-
den.
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neral Dalla Chiesa'n›n kar›s›yla öldürülmesi sonras› ‹talya kendini imkans›z-

l›klar ya da isteksizlik karfl›s›nda buluyor. Giovanni Falcone gibi anti-mafya olay›-

n›n sembollerinden Tano Grasso 'Baflta Andreotti oldu¤u sürece, mafya karfl›t› hiçbir olay

yap›lamaz' diyor. O mafya de¤il, ama 45 senedir iktidara getirdi¤i flah›slar mafyaya dahil.

Palermo'nun her soka¤›na bir polis koysak da mafyaya tek bir fley olmaz." (Le Point, 30 May›s

-5 Haziran 1992)

‹talya'da masonluk-mafya örgütlenmesine karfl› direnen neredeyse tüm avukat ve polis-

ler öldüler. 1982'de Palermo Jandarma Generali Dalla Chiesa ve kar›s› Emmanuela'n›n öldürül-

mesi, tüm dünyay› aya¤a kald›rm›flt›. Di¤er öldürülenler aras›nda Michele Reina - H›ristiyan

Demokrat Partisi'nin ‹l Sekreteri; 1979'da Pier Santi Matarella - Bölge Baflkan›; 1980'de Pio la

Torre - Komünist Parti üyesi vard›. Ama hiçbiri Dalla Chiesa olay›nda oldu¤u kadar etki mey-

dana getirmedi.

Le Point dergisinde Palermo eski Belediye Baflkan› Orlando ile kontrgerilla, mafya, faili

meçhul cinayetler hakk›nda yap›lan röportajda flunlar aktar›lmaktayd›: 

"Palermo eski Belediye Baflkan› Leoluca Orlando: Mafya devletin, adaletin, borsan›n tamamen

karfl›s›nda, hem de devlet, adalet ve borsan›n ta kendisi. ‹ktidarla planlanm›fl cinayetler ara-

s›nda çok s›k› bir ba¤ var. Politikac› ve önemli ifl adamlar› olaylar› tamamen bilmektedirler.

Dokunulmaz durumdalar, çünkü korunuyorlar. 10 y›ld›r tüm olaylarda hep ayn› politikac›la-

r›n isimleri geçip duruyor.

Palermo'nun baflka bir Belediye Baflkan› olan Vito Ciancimino, Andreotti'nin Lima ile (Salva

Lima, Avrupal› üye) düzenli olarak Sicilyal› arkadafllar› ile ilgili toplant›lar yapt›¤›n› söylüyor.

Ama Andreotti adalet taraf›ndan hiç duyulmad›. O Sicilyal› arkadafllar›n› her zaman sonuna

kadar korudu.

‹talya'da polise karfl› düzenlenen terör eylemlerinden biri.
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Dergi: Suçlamalar›n›z çok a¤›r.

Orlando: Çok yeni de¤il bunlar. ‹talya'da herfley bilinir, herfley söylenir. Ama hiçbir

fley yap›lamaz. Benim kan›mca politikac›lar›n deste¤i olmadan 12 y›ld›r olan bunca cina-

yetten hiçbiri gerçekleflemezdi. Gerçekler yüksek görevlilerin çekmecelerinde ve oradan ç›k-

maz. Halk› sarsan hiçbir olay aç›¤a kavuflmad›. Piazza Fontana olay›, Italicus olay›, Aldo Mo-

ro, P2 locas›. Pek çok s›r kumlar›n alt›na gömüldü." (Le Point, 29 Haziran-5 Temmuz 1991)

"Palermo Belediye Baflkan› Orlando; 'Öldürülürsem, arkamdan mafya katletti falan demesin-

ler' diyor. 'Teti¤i çeken ya da bombay› yerlefltiren elleri yönlendirenler, ülkenin siyasi s›n›-

f› içindedir'." (Aktüel, say› 56, sf.51)

‹talya'da kontrgerilla eylemlerinden en önemlisi hiç flüphesiz Bologna Terminali'nde olan

patlamayd›. Bu patlamada 85 kifli öldü, 270 kifli yaraland›. Söz konusu bu mafya-Gladio-ma-

sonluk zincirinin en üstünde yine Mossad ve

‹srail vard›:

"‹srail'in ‹talyan ve di¤er Avrupal› faflist

örgütlerle ifl birli¤i vard›r. ‹talyan makam-

lar›n›n, ülkelerindeki radikal sa¤ terörizmi

soruflturmalar› sayesinde, k›sa süre önce

en az 100 ‹talyan faflistin Lübnan'daki Ka-

taeb kamp›nda Mossad taraf›ndan silah ve

patlay›c› maddeler konusunda e¤itildi¤i

saptanm›flt›r. ‹talyan soruflturma görevlile-

rinin genel kan›s›na göre, Mossad'›n bu

e¤itim kamplar›nda Bologna katliam›n›

gerçeklefltiren teröristler yetifltirilmifltir.

Söz konusu katliamda 85 insan ölmüfl,

yüzlercesi yaralanm›flt›." (Middle East In-

ternational, 15 Ocak 1982)

'Çekik Gözlü Lejyonerler' 

Kimler?

Bologna'da üç jandarma, yüzleri bereli,

çok iyi otomatik silah kullanan üç kifli taraf›n-

dan öldürüldü. Daha sonra telefonla bu olay›

"Çekik Gözlü Lejyonerler" isimli bir örgüt

üstlendi. Olayla ilgili olarak yap›lan yorumlar

gerçekleri ça¤r›flt›racak niteliktedir:

"Yeni düflman, bildi¤imiz uyuflturucu ta-

cirlerinden veya dahi sab›kal›lardan de¤il.

Bu yeni düflman›n ismi bize Nazi ideoloji-

sini ça¤r›flt›r›yor. Ama bu ismin arkas›na

SID-Mossad ifl birli¤ini gerçeklefltiren isimlerden 
Gianadelio Maletti.

‹srail'in ‹talya üzerindeki Siyonist planlar›n› aç›kla-
yan ‹srail Baflbakan› Moshe fiharet, Ben Gurion ile
birlikte.



kimler saklan›yor? Bu üç katil kime hizmet ediyor? Yap›lan aç›klamalardan,

bunlar›n bu kadar profesyonel silah kullanabilmek için, at›fl poligonunu de¤il, aske-

ri kamplar› kullanm›fl olmalar› gerekti¤i anlafl›l›yor. 

Sald›rganlara ulaflmak için fazla delil yok. Sadece beyaz bir Fiat Uno ve bir Beretta 70 var. Bu

silah› daha çok NATO'nun özel organlar› olan

Nocs ve Gis kullan›yor. A¤›r ama çok kullan›fl-

l› bir silah, 22 Remington at›yor, adi suçlular›n

bu silah› hiç kullanmamas› da polis ve askeri

zor durumda b›rak›yor. Daha sonra bu örgüt

mensubu bir kifli, telefonla yapt›¤› aç›klama-

da, as›l hedeflerinin merkeziyetçi ve otoriter

rejimler oldu¤unu belirtiyor." (Panorama, 20

Ocak 1991)

‹srail'in ‹talya Üzerindeki 

Siyonist Planlar›

"‹srail'in ‹talya'daki olaylara müdahalesinin çok daha karmafl›k bir geçmifli vard›r. ‹talya stra-

tejik konumu itibar›yla Avrupa, Afrika ve Ortado¤u aras›nda bir köprü bafl›d›r. Arap dünya-

s›yla tarihsel ba¤lar› olan ‹talya, anti-Siyonist katolik bir kültürle yo¤rulmufltur, örgütlü ve bi-

linçli bir iflçi hareketine sahiptir. Amerika'daki e¤ilimler ülkenin sosyal ve kültürel geliflimi

üzerinde etkili olmaktad›r. Bu özellikleri ‹talya'y› dünya haritas›nda ‹srail'in komplocu eylem-

leri için öncelikli hedef yapmaktad›r. Siyonist bir lobiye ve Siyonizmi savunan ayd›nlara sahip

olmayan ‹talya, ‹srail taraf›ndan 'düflman ülke' olarak görülmektedir. ‹srail bu ülkeye Ameri-

ka veya di¤er müttefiklerin bask›s›yla da etkide bulunabilmektedir. Daha 40'l› y›llarda Haga-

nah sabotajc›lar›n›n, Arap ülkelerine silah tafl›yan gemileri ‹talyan limanlar›nda havaya uçur-

mas› ve Irgun teröristlerinin Roma'daki ‹ngiliz Büyükelçili¤i'ne bomba atmas›yla, ülke Siyo-

nist terörizmin yata¤› haline geldi. 60'l› y›llar›n bafl›nda ‹talya, Siyonist ‹flçi Partisi mensupla-

r›n›n, resmi ve yar› resmi radikal sa¤c›lar›n, faflistlerin ve neo-Nazilerin ‹talyan demokrasisini

dinamitlemek için bulufltuklar› bir merkez oldu. Ordu ve güvenlik servisi ile de yak›n iliflki-

ler kuruldu. Bu unsurlar daha sonra 1964'teki baflar›s›z darbe giriflimine kat›lmakla suçland›.

1971'deki ikinci darbe girifliminin lideri eski SS komutan› Valerio Borgheise'nin ‹srail'e kaçt›¤›

yolundaki haberler bas›nda yer alm›flt›r. Moshe Dayan'›n onay›yla Valerio Borgheise taraf›n-

dan yaz›lan bir metin ‹srail Savunma Bakanl›¤›'nca yay›nlanm›flt›r. Dayan, Parlamento'da so-

ru yöneltildi¤inde de bu konuyu do¤rulam›flt›r. 

1972'deki seçim kampanyas›nda, Mussolini'nin eski sa¤ kolu Faflist Parti Baflkan› Giorgio Al-

mirante ve eski NATO Generali Gino Birindelli, ‹srail üst düzey yöneticileriyle kurduklar› ya-

k›n iliflkilerinden gurur duyduklar›n› aç›kça belirtiyorlard›.

1973'de H›ristiyan Demokrat Baflbakan Mariano Rumor'a suikast yapan Bertoli'nin yan›nda,

cinayet arac› olarak ‹srail ordusunun iflaretini tafl›yan bir bomba bulunmufltur. Yap›lan araflt›r-

ma sonucu suikastçinin, bir süre öncesine dek bir ‹srail Kibbutz'unda yaflad›¤› saptanm›flt›r.
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Alberto Dalla, Chiesa Anti-Mafya
Yüksek Komiseri iken 3 Eylül
1982'de öldürüldü. 
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"Bu olaylar›n her biri 'devlet güvenli¤i' gerekçesiyle kamuoyundan gizli tutul-

du. Bu nedenle gerçekler bu güne dek her yönüyle gün ›fl›¤›na ç›kamad›." (Israel's

Sacred Terrorism, ‹srail Baflbakanlar›ndan Moshe Sharett'in Özel Güncesinden, VII-VIII-IX)

"‹talyan ordusu ve gizli servisinin (SIFAR) yeni orta-sol hükümeti devirip, NATO destekli

afl›r› sa¤c› bir askeri diktatörlük kurma haz›rl›klar›n›n arka plan›n› ‹srail'in verdi¤i raporlar

oluflturmaktad›r. Söz konusu giriflim son anda engellenmifltir." (Israel's Sacred Terrorism, ‹srail

Baflbakanlar›ndan Moshe Sharett'in Özel Güncesinden, IV)

"1974'te SISMI'nin ‹ç Güvenlik Servisi Baflkan› General Gianadelio Maletti ‹srail ba¤lant›l›. SIS-

MI teflkilat›n›n içinde kirli ifllerin yap›ld›¤› 'Ofis K' adl› bir bölüm bulunuyor. Asl›nda Gla-

dio'nun silahland›r›lmas›yla da bu Ofis K ilgileniyor." (Panorama, 13 Ekim 1991)

"1973 y›l›nda Argo 16 adl› uçak Mossad taraf›ndan düflürülüyor. Sebep bu uçakla Filistinlile-

rin ‹talya'dan Malta'ya tafl›nmas›. Fakat Filistinlilerin bu uçakla Malta'ya tafl›nacaklar›n› ‹tal-

yan Gizli Servisi'nin d›flar›ya s›zd›rm›fl olmas› gerek. Bunu gerçeklefltiren de ‹talyan Gizli Ser-

visi SID'in Baflkan› Gianadelio Maletti. Maletti Mossad'›n Roma flubesi baflkan› Asa Leven'le

yak›n iliflki içinde." (Panorama, 6 Ocak 1991)

Maletti o y›llarda SID-Gladio-Mossad ifl birli¤inin güzel örneklerini sergiliyor. 

P2 Mason Locas›n›n listelerinde 70'li y›llar›n tüm gizli servis elemanlar›n›n ismi olmas› da fla-

fl›rt›c› bir gerçekti. SISMI'nin direktörü olan Giuseppe Santoviko 30 Ocak 1978 tarihinde And-

reotti baflkanl›¤›nda bir konsey taraf›ndan Ulusal Güvenlik Otoritesi'nin bafl›na getiriliyor.

‹talya'da ortaya ç›kan mafya-Gladio iliflkisi, pek çok ünlü derginin kapa¤›nda yer ald›. 
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P2'ye kay›tl› olmas› ise inan›lmaz ama gerçek." (Panorama, 6 Ocak 1991)

‹talya, Vatikan gibi dini bir merkezi bünyesinde bar›nd›rmas› ve H›ristiyan

aleminin kalbi görevi görmesinden ötürü hedef ülke seçilmifltir, bu da mafya-Gladio-

P2 örgütlenmeleriyle kar›fl›kl›¤a sürüklenmesine sebep olmufltur.

‹srail'in ‹talya'da 1973'lerden sonra gerçeklefltirdi¤i eylemler, mafya süsü verilerek örtbas

edilmifl ve anarfli ‹talya'n›n gündemini sürekli meflgul etmifltir. Olaylar›n perde arkas›na bak›l-

d›¤›nda ilk planda ‹talyan kontrgerillalar› Gladio'ya, onlar›n arkas›nda P2 Mason Locas›'na, en

geride de ‹srail gizli servisi Mossad'›n ismine s›kça rastlan›r. Aldo Moro'dan savc› katliamlar›-

na kadar uzanan zincirin halkalar› tek bir merkezi göstermektedir. Böylesine önemli ve alt ya-

p› gerektiren eylemlerde, mafya ancak bir piyon görevi görmekte, gerekti¤i zaman kullan›l-

makta, ço¤u zamansa suçun üzerine at›ld›¤› bir eflkiyalar kulübü olmaktad›r.

‹talya'da Mason Localar›n›n Arkas›na

Sakland›¤› Teflkilat: MAFYA

‹talya'da mason localar›n›n emirleriyle kontrgerilla taraf›ndan ifllenen cinayetler, mafya

teorileriyle örtbas edilmifltir. Oysa mafyan›n bu cinayetleri organize edecek ne gücü vard›r, ne

de masonluktan ba¤›ms›z bir yetkisi.

"Gizli P2 Locas›n›n ortaya ç›kar›lmas›ndan sonra, bu sefer de mafyayla P2 Locas› üstad› Gel-

li'nin ba¤lant›s› ortaya ç›kar›ld›. ‹ç ‹flleri Bakan› Nicola Mancino'ya göre Gelli ile mafya ara-

s›ndaki ba¤lant› flüphe götürmez nitelikte. Gelli'nin mafya ile toplant›lar›n› Toscana'daki evin-

de yapt›¤› kan›tland›. Acaba Gelli mafyan›n da üstad› m›?" (L'Evenement du Jeudi, 3 Eylül

1992)

"P2 ile mafya aras›nda iliflki vard›r. Bunun için Sindona vakas›n› hat›rlamak yeter." (Panorama,

30 A¤ustos 1992)

"Gazeteci yazar Tina Anselmi Bologna'da verdi¤i bir seminerde P2 Locas›n›n yeniden do¤du-

¤undan bahsetti. 1992 olaylar› P2 ba¤lant›l› düflünüldü¤ünde enteresan olaylar›n ortaya ç›kt›-

¤›n› belirtti. P2'nin her zaman mafya ile ba¤lant›l› oldu¤unu söyledi." (Il Sabato, 22 A¤ustos

1992)

Öldürülen savc› Falcone.
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"Mafyan›n bafl›ndaki bütün adamlar, özellikle büyük flef Toto Riina, masonlu-

¤un güdümündeydi. Politikac›lar›n, ünlü kiflilerin büyük s›rr›yla güçlenmek için

masonlar›n güdümünde kald›lar." (L'Evenement du Jeudi,10 Aral›k 1992)

"‹talya'da P2'den sonra yine loca faaliyetleri devam ediyor. Yeni gizli localar, kara para akla-

mak baflta olmak üzere her türlü gayrimeflru ifl için biraraya gelmifllerdi, Milano, Firenze ve

Roma'da yerleflmifllerdi ve en üst seviyeden üyeleri vard›. Ayn› Gelli döneminde oldu¤u gi-

bi...

Angelo Jannore adl› polis müdürü, iki y›l boyunca mafya kontrolündeki, Corleone'de bulun-

du. Bunun üzerine iki rapor haz›rl›yor. Bunlar 68 sayfal›k ve çok gürültü ç›karacak nitelikte.

Çünkü bunlar masonlar ve mafya aras›ndaki ifl birli¤ini su yüzüne ç›kar›yordu. Komutan bi-

rinci dosyay› savc› Falcone'ye verdi. Bir di¤erini de o dönem Palermo Baflhakimi Pietro Giam-

manco'ya verdi. P2' ye benzeyen kanunsuz ifller yapan gizli localardan bahsetti." (Panorama, 15

Kas›m 1992)

"Gizli masonluk belgelerinde son y›l›n çok büyük skandallar›n›n izine rastland›. Bunlar›n ara-

s›nda kimyasal at›k trafi¤i, kanunsuz silah ticareti, eski Sovyetler Birli¤i'yle uranyum tica-

reti var. Cordova'n›n çabalar›yla aç›klanan ve 1984 y›l›nda tamamlan›p parlamento komisyo-

(üstte) Falcone'nin önlenemeyen sonu... (Yanda) Yarg›ç
Borsellini.
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‹talya'da
P2-Mafya-Gladio
‹fl birli¤iyle
Öldürülen
Kiflilerin Listesi

5 May›s 1971 
Pietro Scaglione
9 Mart 1979 
Michele Reina (H›ris-
tiyan
Demokrat Parti'nin
Sekreteri)
25 Eylül 1979 
Cesare Terranova
6 fiubat 1980 
Gaetano Costa
30 Nisan 1982 
Pio La Torre (Komünist
Parti Sekreteri)
3 Eylül 1982 
Carlo Alberto Dalla
25 Ocak 1983 
Giangiacoma C.
Montalto
29 Temmuz 1983 
Rocco Chinnici
25 Temmuz 1985 
Giusseppe Montana
6 A¤ustos 1985 
Ninni Cassara
12 Ocak 1988 
Giusseppe Insalaco
25 Eylül 1988 
Antonino Saetta
21 Eylül 1990 
Rosario Livatino
12 Mart 1992 
Salvatore Lima
23 May›s 1992 
Giovanni Falcone
19 Temmuz 1992 
Paolo Borsellino 

Afla¤›da P2 ve mafya ifl birli¤i ile ifllenen
cinayetlerden baz› örnekler verilmifltir.

MICHELE REINA

GIUSEPE MISURATA

PIETRO PATERNO

PAOLO SEMILLA

ANTONIO SCOPHELITI

ROSARIO LIVATINO SALVO LIMA

LIBERO GRASSI

MATTEO ZANCA

CARLO PALERMO

ROCCO CHINNICI

ANTONIO SCARDINO
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nunca haz›rlanan raporda, de¤iflik amaçl› gizli mason localar›n›n oldu¤u ve

bunlar›n P2 skandal›yla ortadan kalkmad›klar›, aksine daha da güçlendikleri ortaya

ç›kt›.

...Görünen Cenova'da faaliyet gösteren ünlü Gabosriali avukat Pietro Marie Muscolo'nun

kendisine ba¤l› süper gizli locada, 300 gizli üyesiyle oluflturdu¤u örümcek a¤›. Bunlar›n ara-

s›nda daha önce P2'ye kay›tl› olan Miceli Crimi de vard›. Bu adam ayn› zamanda Gelli'yle bir

olup, bütün gizli localar› birlefltiren süper P2 locas›n› kurmay› planl›yordu. Ayr›ca arkas›nda

büyük bir Amerikan deste¤i de vard›.

Cordova'n›n araflt›rmas›nda Colosseum Locas›'n›n da ismi geçiyor. Amerikan sa¤› ile ‹talya

aras›nda masonik bir köprü oluflturan Giuliano Di Bernando'nun otoritesi alt›nda çal›fl›yor."

(Avvenimenti, 18 Kas›m 1992) 

"Siyasette, finans dünyas›nda ve di¤er kurulufllarda s›kça gördü¤ümüz kiflilerin hepsi gizlice

halk›n durumunu belirler. Bunlar gizli mason localar›na üyedirler." (L'Espresso,15 Kas›m 1992)

Mafya- Gladio ‹fl birli¤i ve Savc› Katliamlar›

Masonluk-mafya zincirini ortaya ç›karmaya çal›flan ve "rüflvet nedir bilmeyen" savc›lar›n

ortak sonu: Fail-i meçhul flekilde ölmek.

"H›ristiyan Demokratlar›n bu kez de SP ile birlikte kurduklar› yeni koalisyon hükümeti, eski

tan›nm›fl adlardan Andreotti, Craxi, Forlani, Cossiga gibilerini d›flar›da b›rakt›. Gulio Ama-

to'nun kurdu¤u yeni hükümet genç ve yetenekli bürokratlardan olufluyor. Bu genç bürokrat-

lar›n geçmifllerinin temiz olmas›na,

eski veya yeni skandallara kar›flma-

m›fl olmalar›na ve 'rüflvet nedir bil-

memeleri'ne güveniliyor. Ayr›ca P2

ve Gladio gibi kontrgerilla örgütle-

riyle iliflkilerinin olmad›¤›n› da belir-

tiyor.

Politik düzeni ve devlete güveni sar-

san son olay, savc› Giovanni Falco-

ne'nin bir suikast ile öldürülmesiydi.

Falcone y›llardan beri Sicilya Mafya-

s›'na karfl› verilen mücadelenin bafl›-

n› çekiyor, saflar›n› geniflletiyordu.

Çal›flmalar› baflar›l›yd›. Araflt›rmala-

r›n›n sonunda mafyaya büyük dar-

beler indirmiflti. ‹talyan halk›, özel-

likle Sicilyal›lar onu, Sicilya'y› k›ska-

ca alm›fl olan ahtapotu parçalayacak

dürüst bir savc› olarak görüyorlard›.

Halk›n gözünde adaletin sembolüy-

dü. Sabah, 29 Mart 1993



Atom s›¤›na¤›na benzeyen bürosuna girifl ç›k›fllar›nda çok s›k› korunmas›na

ra¤men, mafya onu tasfiye edebildi.

Falcone'nin eflinin ve befl muhaf›z›n›n da öldürüldü¤ü bu suikaste iliflkin yeni teoriler or-

taya at›ld›. Düzen ve mafya aras›ndaki ba¤›n gerçekli¤i tart›fl›lmaya baflland›. E¤er mafyan›n

düzenin bir parças› oldu¤u kan›tlanabilirse, güneyde ve Sicilya'daki politik düzen daha da s›-

k›flacak. Asl›nda Falcone bu ba¤› ortaya ç›karmaya çal›fl›yordu. Söylenenlere göre, mafyadan

daha önemli ve güçlü bir çevre, bir olas›l›kla kontrgerilla, Falcone'yi ve onunla birlikte bir y›-

¤›n bilgiyi de havaya uçurmufltu.

Falcone'nin en yak›n yard›mc›s› Paolo Borsellini de benzeri bir suikast sonucu, Palermo'da 18

yaral›n›n yan› s›ra ortadan kald›r›ld›. Ama bu arada halk›n partilere ve politikac›lara karfl› gü-

veni k›r›lmaya bafllad›, hoflnutsuzluklar artt›." (2000'e Do¤ru, 16 A¤ustos 1992)

'Temiz Eller' Operasyonu Sonucunda

‹talya'da Mafyan›n Arkas›ndan Devlet Ç›kt›!

‹talya'da 7 kez baflbakanl›k yapm›fl H›ristiyan Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerin-

den P2 locas› üyesi Giulio Andreotti'nin mafya ile iliflkisi oldu¤u art›k aç›kça bilinmektedir. Al-

do Moro'nun öldürülmesinden P2 skandal›na, mafyadan Gladio'ya her türlü karanl›k iflin ar-

kas›nda 'Yafll› Tilki' lakab›yla an›lan Andreotti'yi görmek mümkündür.

"Soruflturma açan Palermo Savc›s›, 'Elimde güçlü deliller var' dedi. Savc› 74 yafl›ndaki And-

reotti'nin hükümet ile mafya aras›nda köprü görevi yapt›¤›n› belirtti." (Sabah, 29 Mart 1993)

"Palermo Baflsavc›s› Giancario Caselli, suç duyurusuyla beraber ayn› zamanda 200 sayfal›k bir

raporu da imzalayarak Senato'ya gönderdi ve Andreotti'nin dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas›-

n› istedi. 47 y›ld›r aral›ks›z parlamento üyesi olan ve hükümetlerde savunma, maliye, d›fl iflle-

ri bakanl›klar› ve 7 defa baflbakanl›k yapan Andreotti, eski Cumhurbaflkan› Cossiga taraf›n-

dan ömür boyu senatör olarak atanm›flt›." (Milliyet, 29 Mart 1993)

"Giulio Andreotti, 26 yafl›nda parlamentoya girdi. 7 kez baflbakan, 33 kez de bakan oldu. Maf-

ya ile ifl birli¤i yüzünden flimdi boy hedefi. 10 y›ld›r tabii senatör...

Soruflturman›n sa¤l›kl› seyretmesi aç›s›ndan Andreotti'nin dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas›n›

isteyen Palermo savc›lar›, 'Andreotti'nin sa¤ kolu Sicilyal› Salvo Lima'n›n geçen y›l öldürülme-

sinden san›k, üç eski mafya üyesi piflmanl›k duyarak itirafta bulundular. Aç›klamalar›na da-

yanarak 200 sayfal›k bir soruflturma dosyas› haz›rlad›k. Elimizde yeterince kan›t var' dediler.

Buna göre özellikle 80'li y›llarda birçok kaçakç›l›¤› ve cinayeti has›r alt› etmekle suçlanan And-

reotti, y›llard›r parlamentoda mafya babalar›n›n korunmas›n› ve ifl birli¤ini üstlenen üst dü-

zey devlet adam› olarak görev almaktayd›." (29 Mart 1993, Hürriyet)

"‹talya'n›n eski Baflbakan› H›ristiyan Demokrat Senatör Giulio Andreotti'nin mafya iliflkisine

dair soruflturma tutanaklar›, gerçekleri gözler önüne serdi. Mafyan›n 'Giulio Amca's›n›n'

1968-92'de yer alt› örgütüne her türlü deste¤i verdi¤i belirtildi." (Hürriyet, 31 Mart 1993)

"Rüflvet, yolsuzluk olaylar›ndan sonra, mafyan›n da devletin en üst kademelerine kadar s›z-

d›¤›n›n ortaya ç›kmas› üzerine Giulio Andreotti ile birlikte 'Birinci Cumhuriyet'in filmi koptu'

deniyor. Tüm bir yönetici s›n›f› soruflturma halinde. Epoca dergisi 'Suçlananlar› lütfen linç et-
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meyelim. Sadece yarg›layal›m. Ancak bu arada do¤acak ‹kinci Cumhuriyeti

sa¤lam temellere oturtal›m 'dedi." (Hürriyet, 1 Nisan 1993)

P2-Gladio-Mafya Hükümetinin Yarg›lan›fl›

Andreotti'nin Gladio-mafya-P2 üyelerinden oluflmufl hükümeti yarg› önüne de ç›kt›.

Asl›nda bu karanl›k flebeke tüm dünya hükümetlerini derinden sarst›. Bu ittifaklar›n deflif-

re edidi¤i soruflturmalar, ‹talya'da 'temiz toplum' ad› ile yürütüldü. P2'nin önemli isimleri

Sindona ve Calvi de Andreotti dosyas›n›n karanl›k simalar› aras›nda yer ald›:

"Aldo Moro'nun kaç›r›lmas›ndan tutun da, P2 Mason Locas›, Calvi ve Sindona skandallar›

gibi ‹talya'n›n gelmifl geçmifl en karanl›k skandallar›yla öteden beri özdefllefltirilmifl olan

Andreotti, flimdiye dek hakk›nda aç›lan 28 parlamento soruflturmas›ndan hep dokunul-

mazl›¤› arkas›na s›¤›narak kurtulmufl bulunuyor. Bu sefer de tüm mücadelesini önce bu

dokunulmazl›¤› korumaya dayand›r›yor." (Nilgün Cerraho¤lu, Aktüel, 29 Nisan-5 May›s

1993)

"Tommaso Buscetta ve Francesco Marino Mannoia adl› eski mafya üyelerinin tan›kl›klar›-

na dayan›larak haz›rlanan rapora göre, mafyayla mücadele etmesi için Sicilya'ya gönderi-

len ve 1982 y›l›nda bir suikastte hayat›n› kaybeden terörle mücadele uzman› eski Sicilya

Valisi Carlo Alberto Dalla Chiesa ve 1979 y›l›nda vurulan gazeteci Mimo Pecorelli, Andre-

otti'nin verdi¤i emirlerle öldürüldü.

Raporda Andreotti'nin bu iki kifliyi 1978 y›l›nda eski Baflbakan Alda Moro'nun K›z›l Tugay-

lar taraf›ndan kaç›r›larak öldürülmesine iliflkin s›rr› bildikleri gerekçesiyle öldürttü¤ü be-

lirtiliyor.

‹talyan bas›n›nda yer alan haberlerde Dalla Chiesa'n›n ve Pecorelli'nin hükümet darbesi

yapmak üzere e¤itilmifl gizli askeri örgüt 'Gladio' hakk›nda verdi¤i bilgilerin kopyalar›n›

ele geçirdikleri için öldürüldükleri belirtildi." (Milliyet, 16 Nisan 1993)

"Cezaevinde zehirlenen banker Sindona, Londra'da bir köprü alt›nda as›lan banker Calvi

ve geçen y›l evinin önünde arabas›na binerken kurflunlanan parlamenter Salvo Lima, hep

bir ucu Andreotti'ye dayanan ünlü skandallar›n bafl kahramanlar› olarak hat›rlan›yorlar."

(Nilgün Cerraho¤lu, Aktüel, 8-14 Nisan 1993)

Bu arada P2 üyesi ve Gladio skandal›na da ad› kar›flan Andreotti'nin ‹ç ‹flleri Bakan›

Vincenzo Scotti, mafya üyesi olmakla da suçland›:

"Andreotti'nin ‹ç iflleri Bakan› Vincenzo Scotti Napoli Savc›l›¤› taraf›ndan hem mafya üye-

si olmak, hem de rüflvet almakla suçland›." (Tercüman, 29 Mart 1993)

Parlamento'da Mafya Komisyonu Baflkan› olarak görev yapan Scotti'nin de mafya üye-

si oldu¤unun ortaya ç›kmas› gerçekten ilginçti:

"Parlamento'da Mafya Komisyonu Baflkanl›¤›'n› yapan Scotti ‹talya'n›n mafya ile mücade-

le eden bir numaral› adam› olarak biliniyordu. Fakat Scotti flimdi mafya üyesi olmak ve

rüflvet almakla suçland›." (Tercüman, 29 Mart 1993)

Yine eski ‹ç ‹flleri Bakan› Gladio üyesi Antonio Gava da mafyayla ifl birli¤i yapmakla

suçland›:



"Antonio Gava'n›n da mafya ba¤lant›s› göz önüne al›n›rsa, ülkenin güvenlik

teflkilat›na, polise ve finans dünyas›na yön veren siyasetin en yüksek katmanlar›n›n

uyuflturucu trafi¤ini yöneten canilerle yol arkadafll›¤› etmifl oldu¤u ortaya ç›k›yor" (Nilgün

Cerraho¤lu, Sabah, 1 Nisan 1993)

Agnelli'nin Fiat'› da yolsuzluk dosyalar›nda önemli yer tutmaktad›r:

"‹talya'n›n en büyük özel flirketi Fiat ve devlet kuruluflu ENI'nin üst düzey yöneticileri fiubat

1992'de aç›lan yolsuzluk dosyalar›n›n içinde. Üç eski Baflbakan: Giulio Andreotti, Bettino Craxi

ve Arnoldo Foriani Giulio Amato hükümetinden befl eski bakan da yolsuzluk dosyalar›n›n için-

de." (Cumhuriyet, 22 Nisan 1993)

"Çizme'deki bunal›ma genifl yer ay›ran New York Times gazetesinin son yaz›s› 'Bu son krizle' di-

yor; '‹talya'da olup bitenler art›k gerçek bir baba filmi senaryosuna tafl ç›kart›yor. Dünyan›n be-

flinci sanayi ülkesinin bunca y›ld›r mafya patronlar› ve gangsterleri koruyan politikac›larla yöne-

tildi¤i anlafl›l›yor. Zincirleme skandallar ‹talya'y› giderek trafik ›fl›klar› olmayan bir dört yol a¤-

z›na itiyor'." (Nilgün Cerraho¤lu, Sabah, 1 Nisan 1993)

‹talya'da ‹kinci Cumhuriyet Yan›lg›s›

‹talya'da P2-Gladio-mafya skandallar›n›n ard› ard›na patlak vermesi sonucunda Jakoben s›-

n›f›n ünlü buluflu '‹kinci Cumhuriyet' devreye sokuldu. ‹talya'da olup bitenler tarihte masonlu¤un

birçok kez uygulad›¤› yöntemlerin bir baflka örne¤iydi asl›nda. Mason örgütlenmelerinde çok s›k

uygulanan bu modelde, y›pranm›fl ve deflifre olmufl liderler tasviye edilerek, "dürüst" imaj›yla am-

balajlan›p topluma sunulan genç liderlerin bafla getirilmesi amaçlan›r. Kamuoyunda y›pranm›fl li-

derlerin y›llard›r ask›da tutulan rüflvet-yolsuzluk-adam kay›rma gibi karanl›k dosyalar› masonik

bas›n organlar› taraf›ndan iffla edilir. Toplum yarar›n›n düflünüldü¤ünü göstermek için operas-

yonlar›na 'Temiz Eller' diyen bu kifliler, halk› yine masonik örgütlenmenin belirledi¤› "dürüst" li-

derler etraf›nda toplayarak, masonlu¤un kontrolü d›fl›nda oluflabilecek hükümet giriflimlerini de

önlemifl olurlar.

Bu durumun tarihteki en çarp›c› örneklerinden biri, Frans›z ‹htilali'dir. Kendi de mason olan

Kral Louis etraf›nda toplanan mason kurmaylar›, daha sonra kilise ile birleflerek Hürriyet-Eflitlik-

Kardefllik sloganlar›yla kral› tahttan indirmifllerdir. Kilisenin de deste¤iyle bafllang›çta büyük bir

halk hareketine dönüflen ihtilal, daha sonra masonik kurmaylar taraf›ndan uygulanan çeflitli ey-

lemler sonucunda kilise aleyhtar› bir görünüm alm›flt›r. Halk›n büyük ço¤unlu¤unun dindar ol-

mas› nedeniyle binlerce insan katledilmifl ve bu vahflet "ihtilaller kanl› olur" laflar›yla göz ard›

edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

‹talya'daki 'Temiz Eller' operasyonu da Katolik halk kesiminden büyük destek görmüfltür.

Bu, yap›lan halk oylamalar›nda da aç›kça anlafl›lm›flt›r. Ancak daha sonra, Andreotti'nin dindar

oldu¤u yolundaki yalan haberler ve H›ristiyan Demokrat Parti imaj› kullan›larak ‹talya'da maso-

nik örgütlenme, Katolik halka ve dürüst kilise mensuplar›n› bir kez daha tuza¤a düflürmeyi plan-

lam›flt›r. ‹kinci Cumhuriyet'in birincisini aratmamas› için localar yo¤un faaliyetlerine tekrar bafl-

lam›fllard›r.

‹kinci Cumhuriyet'in en büyük destekçisinin uluslararas› masonlu¤un önde gelen birader-

lerinden Fiat Baflkan› Giovanni Agnelli olmas› da flafl›rt›c› bir durumdur. Rothschild'in kral›n sof-
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ras›ndan kalk›p Frans›z ‹htilali'ni finanse etmesine benzer nitelikte, Gladio-

mafya-P2 örgütlenmesinin finans beyni Agnelli de '‹kinci Cumhuriyet' için çal›-

flan bir kiflidir.

Gladio'nun Kurmay Kadrosu

‹talya'da Darbeci Masonlar: "20'lerin Gülü"

‹talya'da masonik gladyatörler de¤iflik adlarla faaliyetlerini sürdürmüfller ve darbe öz-

lemlerini her dönemde canl› tutmay› baflarm›fllard›r. Provokatif kontrgerilla eylemleriyle ülke-

nin kargaflaya sürüklenmesi ve fail-i meçhul cinayetlerle dolu karanl›k tarih bu masonik flebe-

kenin eseridir. ‹talya'da ortaya ç›kan '20'lerin Gülü' ad›yla örgütlenmifl olan darbeci masonlar

bunun ilginç bir örne¤idir: 

"17 May›s 1973'de Komiser Calabresi'nin cenaze töreni yap›l›rken kalabal›¤a bir bomba at›l›r!

Bilanço, 4 ölü, 80 yaral›d›r. Bu olay, tek bafl›na bir hareket de¤il, birbirini takip eden olaylar›n

bafllang›c› olacakt›r. Yapan ise Bertoli isimli bir teröristtir.

Bu suikasti takip eden darbe, ad› 'Rosa dai Venti' (20'lerin Gülü ya da Rüzgargülü) adl› bir

grup taraf›ndan haz›rlanm›flt›. Bertoli denilen anarflist, ‹talyan Gizli Servisi SID'in memurla-

r›ndan yard›m görmüfltü, Marsilya'da bir süre yaflad›ktan sonra ‹srail'e göç etmifl ve 2 y›l ora-

da kalm›flt›. Bu suikasti yapmak için ‹srail'den ‹talya'ya geldi¤inde bu 'Yirmilerin Gülü' adl›

grupça misafir edilmifl." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf. 77)

"E¤er 20'lerin Gülü adl› grup taraf›ndan haz›rlanan bu darbe baflar›l› olsayd›, 2000'e yak›n po-

litik ve askeri görevli devre d›fl› kalacakt›. Komplocular›n ortaklar›ndan Avukat Marchi yaka-

land›¤›nda, yan›nda baz› tehlikeli ortaklar›n kimliklerinin belirlenmesine ve zararlar›n›n en-

gellenmesine yarayacak belgeler vard›. Bu kifliler:

-Molino, (Padove polis flefi)

-Cacallaro, (Gladio ile suikastçilerin iliflkisini sa¤layan kifli)

-Spiazzi Calbay, (Verona'daki gizli servislerin baflkan›)

-Dominioni, (NATO'nun Psikolojik Savafl Bölümü Baflkan›)

-Nordella, (gizli servislerle ortak çal›flan general. Olaydan sonra yurt d›fl›na kaçmay› baflard›.

Nordella'n›n avukat› Degli Occhi, daha sonra ifl birlikten tutukland›¤›nda, yan›nda bir gangs-

ter grubunun soyduklar› bankaya ait faturalar vard›.)

Bu konuyla ilgilenen savc› Tamburino'nun tutuklanan askerlerle ilgili bilgi dan›flmak için bafl-

vurdu¤u SID fiefi Micelli, cevap vermeden önce Savunma Bakan›'na dan›fl›r ve 'mümkün olan

en az bilgiyi verin' talimat›n› al›r. Bakan›n bu ortakl›¤› sonucu Micelli bilgi vermedi¤i gibi,

savc›y› tamamen yan›ltmak için yanl›fl bilgiler verir. Tüm bunlara ra¤men mahpuslar konufl-

maya bafllarlar ve di¤er ortaklar ortaya ç›kar:

-Ricci (General)

-Fanalli (Hava Kuvvetleri eski Baflkan›)

-Pecorella (Carabinieri Albay›)

-Casero (General)

-Lo Vecchio (Albay)
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-Marzollo (Gizli Serviste Albay)

-Venturi (Gizli Servis Komutan›)

Ayr›ca ünlü sermayedarlardan P2 üyesi Sindona ve Lecari de plan› finanse etmekle suç-

land›lar.

- 'Rose' (Gül) Operasyonu' üzerine yap›lan resmi araflt›rmalar, olaylardan birkaç ay evvel askeri

yönetimin önemli mevkilerinde birçok atamalara ve tahliyelere sebebiyet verdi." (Les Vrais Mait-

res du Monde, Gonzales Mata, sf.78)

"Bu atamalara -çok gariptir- Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan karar verilmemiflti. Atamalar, 1973

y›l›nda Sindona baflkanl›¤›nda yap›lan gayr›resmi toplant› sonucu kararlaflt›r›lm›flt›. Bu top-

lant›ya Sindona, Johnson (NATO Savunma Servisi Generali), Cacioppo ve Cabrini adl› amiral-

ler ve o zamanki Savunma Bakan› P2 üyesi Andreotti kat›lm›flt›.

Bu, 'Rose' plan›na benzer bir flekilde, devlete karfl› bir gizli komplo da Bilderberg üyesi diplo-

mat Eduardo Sogno taraf›ndan yönetiliyordu. Bu komployla ilgili dökümanlara göre darbe

'sert, çabuk ve ac›mas›z' olmal›yd›. 

Eduardo Sogno, II. Dünya Savafl› s›ras›nda OSS için çal›fl›yordu. Allen Dulles (mason) taraf›n-

dan CIA'e sokulduktan k›sa bir süre sonra anti-komünist hareketin kurucusu olarak ortaya ç›-

kar. Daha sonra CIA taraf›ndan finanse edilen 'Demokrasiyi Savunma Komitesi'ni kurar.

1971-73 y›llar› aras›nda Fiat flirketi, 187 milyon dolar, Agnelli'lerin sahibi oldu¤u Turin Endüst-

ri Birli¤i de 12 milyon ba¤›fllar. Ve 1974 y›l›ndan itibaren de ayda 7 milyon vermeyi vaat eder.

28 May›s 1974'de Piazza delle Logia'da sa¤c›lar›n gösterisi s›ras›nda bomba patlar, 6 kifli ölür,

100 den fazla kifli yaralan›r. Araflt›rmayla görevli savc›lardan M. Arcari, polisin ortak çal›flmak

istememesini ve üstü Travato'nun hareketini resmi olarak protesto eder. Polis flefi Diamara,

savc› olay yerinde araflt›rma yapmadan önce alan› tamamen y›kat›r. Bu yüzden savc› hiçbir

teknik analiz yapamaz ve patlay›c›dan eser dahi bulamaz. 

Ertesi gün savc›n›n o¤lu polislerce tutuklan›r. Teröristlerle ortakl›kla suçlan›r. Bunun üzerine

Arcari olaydan çekilir. Eldeki tutuklular, ya serbest b›rak›l›r ya da uzaklardaki hapishanelere

gönderilir. Savc› bas›na yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyler: 

'Savc› ve üstü beni uzaklaflt›rd›lar ve suikasti yapan gruptaki polisler ortaya ç›kmas›n diye

araflt›rmalara hile katt›lar. MAR (Devrimci Harekat Grubu)'na kat›lan polisler, çok üst derece-

de polis ve üst düzey ‹ç ‹flleri Bakanl›¤› görevlileridir... Tutuklananlar›n aras›ndaki Malfredi

adl› bir kifli ‹ç ‹flleri Bakan›'n›n bir orta¤›yd›. Güvenlik Müfettifl generali, General Musolino te-

röristleri koruyordu. Komiser Calabresi'yi öldüren Nardi, uzun süre binbafl› Mezziani'nin

evinde sakland›...'

Gazeteciler bu aç›klamalar› niye yapt›¤›n› sordu¤unda ise 'Bunlar› gerçekler ortaya ç›ks›n di-

ye söylüyorum. Teröristler üst düzey görevlilerince korunurken, olaydan alakas›z gençlerin

tutuklanmas› do¤ru de¤il.' diye cevap verdi.

3-4 A¤ustos'ta 'Italicus' adl› uluslararas› bir trenin yak›nlar›nda bir bomba patlad›. 12 kifli öl-

dü, düzinelerce insan yaraland›. Afl›r› sa¤c› örgütlerle ilgili bir sürü ipucu y›¤d›lar. Olayda

savc› Occorsio görevlendirildi. Savc› gizli servisten bu örgütlerle ilgili bilgi istedi. Gizli servis

bu üç örgütün ilkinin var olmad›¤›n›, son ikisinin bar›flsever oldu¤unu söyledi!" (Les Vrais Ma-

itres du Monde, Gonzales Mata, sf.79-80) 
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"Bir gizli servis gerçekten bu örgütlerin as›l yüzünü bilmeyebilir miydi? Üst düzey yetkilileri-

nin tek tek tutuklanmas› ile bu gizli servis, bu sorular›m›za cevap vermifl oldu." (Occarsio da-

ha sonra Roma'da öldürüldü.)

Mossad'la ba¤lant›l› olan SID Baflkan› Maletti ve Yarbay Labruna (NOD'un Baflkan›, ekstre-

mist gruplar›n s›zd›rma ve yönlendirmesiyle u¤rafl›yor)'ya yap›lan suçlamalar flunlard›:

-Padoue'daki neo-faflist Marco Pozzan'› SID lokalinde günlerce koruduktan sonra 13 Ocak

1973'de ‹spanya'dan kaç›rtmak için sahte pasaport sa¤lamak.

-Bu pasaportu almak için kanunsuz belge düzenlemek.

-Giannettini'ye yard›m etmek. (SID ajan›, Roma, Milano, Brescia olaylar›ndaki teröristleri yö-

neten kifli.)

Devlet güvenli¤inin ortakl›¤› olmadan, de¤iflik gizli servislerin koruma ve yard›m› olmadan,

casuslara yap›lan maddi yard›m olmadan bu terör hareketleri gerçekleflemezdi." (Les Vrais Ma-

itres du Monde, Gonzales Mata, sf.81) 

"Bu olaylarla ilgili flimdiye kadar pek çok gazeteci ve ba¤›ms›z savc› araflt›rma yapt›. Yap›lan

her araflt›rman›n sonucunda, teröristlerin yüksek düzeydekilerle ortakl›klar› oldu¤u bulundu.

Ama en büyük sald›r› uzun süre adaletten sorumlu olan kifliden geldi. Roma Baflsavc›s› Spag-

nuolo; Ocak 1974'de konufltu: 'Polis teflkilat›n› temizle-

mek laz›m. 50'li y›llardan beri ‹ç iflleri ve gizli servisler

politik hareketlerde görevli memurlar› korudular. Le-

one, Henke, Miceli, (askeri güvenlik hizmetleri sorum-

lular›), Rumor (Hükümet Baflkan›), Mangano (Polis Tefl-

kilat Baflkan›)'

D'Amato polisin içindeki kar›fl›kl›¤›n sebebi. Ama bi-

zim baflsavc› görevde oldu¤u dönem boyunca onlarla

ortak çal›flt›¤›n› unutuyor. 1969'dan beri ne zaman ki bir

savc› onurlu bir flekilde görevini tamamlamak ve cina-

yetleri takip etmek istese, ‹talyan Yüce Mahkemesi tara-

f›ndan anlafl›lmaz sebeplerle görevden al›n›yor, daha
P2 üyesi ‹talyan Gizli Servisi

SISMI'nin Baflkan› Martini.

Yüzy›l, 11 Kas›m 1990
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uslu ve zarars›z bir göreve getiriliyor." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales

Mata, sf.82)

Neo-faflistlerin olay›nda adliyenin tavr› da ilginçtir:

"1968 y›l›nda patronlarla gizli servislerin iliflkisini sa¤layan bir gizli servis albay›n›n intiha-

r›n› araflt›rmak isteyen savc› Pesce görevden al›n›r. Buldu¤u belgeler gizli servislere iade edi-

lir. Telefon dinleme olay›n› araflt›ran savc›n›n buldu¤u belge ve kay›tlar mahkemeden yok

olur. Bu araflt›rmada politikac›lar, ‹talyan gizli servisi, yabanc›lar ve pek çok isim geçer. Ama

yarg›çl›k bu görevi Roma mahkemesine devreder ve tutuklular› serbest b›rak›r.

Ve daha pek çok yarg›ç olaylardan uzak tutulur. Teröristler de davalar sonucu tek tek serbest

b›rak›l›r." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.83)

"‹talyan politika s›n›f›, sadece sa¤c›lar de¤il, eksiksiz tüm kanatlar, ç›karlar› ve politik karlar›

için bu fliddet olaylar›ndan faydaland›lar. Bu s›n›f bu sald›r›lardan do¤rudan ya da dolayl›

yoldan faydaland›." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.85)

P2 Dönemindeki ‹talya

"‹talya'da Cumhurbaflkan› Cossiga, savafl sonras› CIA taraf›ndan kurulan Gladio'ya kat›ld›¤›-

n› itiraf ediyor." (L'Evenement Du Jeudi, 6-12 fiubat 1992)

"‹talya Cumhurbaflkan› Cossiga P2 ve Gladio ile ba¤lant› halinde." (L'Espresso, 6 Ocak 1991)

"‹talyan Cumhurbaflkan› Cossiga, Gladio ile olan iliflkisi aç›¤a ç›kt›ktan sonra: 'Ulusa hizmet

eden bir s›rr›n parças› oldu¤umu söylemekten gurur duyar›m'." (International Herald Tribune,

13 Kas›m 1990)

"‹talya'da Baflbakan Andreotti'de P2 Locas›'n›n önemli isimlerinden." (The Brotherhood, Stephen

Knight, sf.273)

"Andreotti ayn› zamanda mafya ile iç içe." (Milliyet, 29 Mart 1993)

"‹talya ‹ç ‹flleri Bakan› Antonio Gava mafyan›n adam›." (Sabah, 4 Nisan 1993)

"‹talya Genelkurmay Baflkan› Amiral Giovanni Torrisi mason." (The Brotherhood, Stephen

Knight, sf.273)

"‹talya Adalet Bakan› Adolfo Sarti mason." (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.273)

"‹talya Sosyal Demokrat Parti lideri Pietro Longo mason." (The Brotherhood, Stephen Knight,

sf.275)

"‹talya Yarg›tay Baflkan› Corrado Carnavale 'mafyan›n yarg›c›'." (Sabah, 4 Nisan 1993, Nilgün

Cerraho¤lu)

"‹talya'da ayr›ca baflbakan›n en yak›n çal›flma arkadafl› ve Kabine Baflkan› Mario Semprini de

mason." (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.275)

"Siyaset hayat› boyunca say›s›z skandala ad› kar›flan ,'tilki' lakapl› Baflbakan Giulio Andreotti

Gladio'ya 'sadece tertemiz yurtseverlerin dahil oldu¤unu, bu iflin tamamen yasal oldu¤unu'

'aç›klad›. Andreotti ve Askeri ‹stihbarat Örgütü Baflkan› Amiral Martini, Senato Komisyonu

önünde verdikleri ifadelerle bu örgütün 'tamamen d›fl sald›r›ya karfl› haz›rland›¤›n›, ülkenin iç

meseleleriyle hiçbir ilgisi olmad›¤›n› aç›klad›lar.' Ancak gerek yasall›k iddias›, gerekse 'ülkenin

iç meseleleriyle iliflkisizlik' iddias› gayet tutars›zd›. 'Yasall›k', 'meflruluk' iddias›, Gladio'nun
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10.000'e ulaflt›¤› söylenen personelinden sadece 622'sinin kimli¤inin askeri is-

tihbarat örgütü SISMI'nin bilgisi dahilinde oldu¤unun söylenmesiyle gölgeleniyor-

du." (EP, 31 Ocak-7 fiubat, 1993)

"Gladio sempatizan› Baflbakan Andreotti ve Amiral Martini'nin P2 üyesi olmas› da iflin caba-

s›yd›... P2 üyeleri aras›nda 43 tane parlamento üyesi, 54 devlet görevlisi, 183 tane askeri ko-

mutan bunlar›n; 30'u General, 8'i Amiral ve ayr›ca Genelkurmay Baflkan›, 19 tane hakim, avu-

katlar, polis komiserleri, bankerler, gazete sahipleri, yazarlar, bafl yazarlar, 58 profesör, Adli

T›p Görevlileri, politik parti baflkanlar›, 3 haber alma servisi baflkan› bulunuyor." (The Brother-

hood, Stephen Knight, sf.273)

NATO ve GLADIO
Hemen bütün Avrupa ülkelerinde örgütlenen Gladio'nun Nazilerce kurulan "Kurt

Adam" adl› gizli örgütten esinlendi¤i söylenmektedir.

Gladio'nun oluflumunda baflrolü oynayan kifli bir Nazi olan: General Reinhard Geh-

len'dir. Gehlen bu önemli projenin üreticisi ve belirli ölçüde baflar›l› da olan bir uygulay›c›s›

olarak, Hitler'in yak›n çevresinde bulunmufl bir kiflidir. Gladio'nun oluflum hikayesi, Gehlen

tasar›m›n›n NATO ve CIA stratejileri çerçevesindeki uygulamas›n› yans›tmaktad›r. 

Nazi Generali Reinhard Gehlen'in Mossad'la ba¤lant›s› da iflin ilginç yönlerinden biridir: 

"Gladio'nun tohumlar› II. Dünya Savafl› s›ras›nda bir nazi generali taraf›ndan at›ld›. Savafl

bitince, CIA, 'vatansever' afl›r› sa¤c›lar›, komünistlere, sosyalistlere ve liberallere karfl› örgüt-

leyerek Gladio'ya son fleklini verdi.

1990 sonlar›nda Avrupa kamuoyu 'Gladio' skandal› ile çalkaland›. Gladio, ‹talya'da devlete

ba¤l›, ama büyük ölçüde özerk hareket eden bir silahl› yer alt› flebekesi olarak ortaya ç›kt›.

Bu flebeke, gizli servislere tan›nan gizlilik ölçülerini kat kat aflan, neredeyse denetim d›fl› bir

'resmi illegalite' içinde hareket ediyordu! ‹talya Baflbakan› Andreotti'nin 'bütün NATO ülke-

lerinde benzeri örgütlenmelerin var oldu¤unu' aç›klamas›, skandal›n çap›n› uluslararas›lafl-

t›rd›. Çok geçmeden anlafl›ld› ki, bu resmi illegal örgütler hemen bütün Avrupa ülkelerinde

vard›r. 

Bu örgütlerin kurulufl gerekçesi, ‹talya'da ve her yerde afla¤› yukar› flöyle aç›klan›yordu: 'Si-

villerden, düflman iflgali halinde cephe gerisinde kontrgerilla faaliyeti yürütecek bir direnifl

a¤› oluflturmak.' Ancak 'Gladio'lar, ‹talya'da ve her yerde, hiç de o kadar temiz de¤iller.

'Muhtemel bir iflgale karfl› haz›rl›k' gibi 'vatanseverce' bir gerekçeyle meflrulaflt›r›lan bu ör-

gütler, y›llarca ülkelerinin siyasi hayat›n›, kamuoyunu-ülkelere göre de¤iflen dozajlarda-te-

rörize eden bir 'iflgal gücü' gibi ifllev gördüler.

ABD'nin ve CIA'in dolayl› veya kimi zaman epey dolays›z gözetimi alt›nda olmalar›yla fla-

ibe alt›ndayd›. Birim amirlerinin, koordinatörlerinin gizli servis eleman› oldu¤u, ona ba¤l›

çal›flan 'personelin' ise sivillerden olufltu¤u hücreler biçiminde örgütlenen Gladio'lar, 'vata-

n› d›flar›ya karfl› savunmaktan' çok, ideolojik olarak 'd›fl güçle' özdefllefltirdikleri bir 'iç düfl-

man›' hedef alan, kronik bir iç savafl hesab›n› veya beklentisini güden yap›lard›." (EP, 31

Ocak-7 fiubat 1993)
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Gizli Örgüt Gladio, Mason Localar›n›n 

Telkinleriyle Kuruldu

"L'Espresso, NATO ve CIA ile iliflkili olan Gladio örgütünü bir tür devlet çetesi olarak ta-

n›mlad›." (Milliyet, 13 Kas›m 1990)

"NATO kaynaklar›: 'Gladio' yararl› bir örgüttür." (Milliyet, 16 Kas›m 1990)

"CIA eski Baflkan› William Colby: 'Gladio var.' (Milliyet, 13 Kas›m 1990)

5 Kas›m 1990 Sabah gazetesinde "Terörün faili NATO mu?" bafll›kl› haberinde gazeteci ya-

zar Mehmet Altan NATO'ya ba¤l› gizli terör örgütü Gladio'nun büyük çapl› pek çok terör ve

darbecilik faaliyetlerinde parma¤›n›n oldu¤unu aç›klam›flt›.

Di¤er bir gazete haberinde ise flu bilgiler aktar›lmaktayd›:

"NATO çerçevesinde, ABD'nin deste¤iyle kurulan gizli Gladio örgütünün flimdiye kadar sa-

n›ld›¤› gibi sadece ‹talya, Belçika ve Yunanistan'da de¤il, NATO üyesi bütün ülkelerde faali-

yet gösterdi¤i belirtildi." (Milliyet, 12 Kas›m 1990)

Mehmet Ali Birand'›n 16 Kas›m 1992 tarihli 32. Gün ve Ahmet Altan ile Nefle Düzel'in 29

Kas›m 1992 tarihli Bizim Koltuk programlar›nda da NATO-Gladio ba¤lant›s› aç›klanm›flt›. 24

Temmuz 1992 tarihli yaz›s›nda  gazeteci-yazar Mehmet Yale de NATO-Gladio ba¤lant›s›na de-

¤inmekteydi.

Gladio, Latince "gladius" (k›l›ç) kelimesinden gelmektedir. Örgütün NATO nezdindeki

gizli ad› ise "The Allied Coordination Commitee" (‹ttifak Koordinasyon Komitesi)dir.

Gladio'nun üstünde NATO'nun yan› s›ra mason localar›n›n da oldu¤u ortaya ç›km›flt›r:

"Gladio Skandal› ile birçok ülkeyi kas›p kavuran, sa¤ ve sol eylemcilere mal edilen terör olay-

lar›n›n arkas›nda, ideolojik gruplar›n de¤il, görevi 'rejimi korumak ve kollamak' olan NATO

çerçevesinde kurulmufl gladyatörlerin oldu¤u ortaya ç›kt›. Bunlar ayn› zamanda CIA ile irti-

batl›, büyük ço¤unlu¤u P2 Mason Locas› gibi mason localar›na üyeydiler. ‹talya'daki mason

locas› P2'nin lideri Licio Gelli idi. Gladio terör örgütünün içinde ast ve üst rütbeli askerler, ba-

kan, baflbakan ve devlet baflkanlar›, yazarlar, gazeteciler, istihbaratç›lar, Adli T›p görevlileri,

turizmciler, hukukçular, politikac›lar da vard›. 
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Zaten 24 Kas›m 1990 tarihli Der Sipegel dergisi de, 'Kuzu Postundaki Kurt' bafl-

l›kl› haberinde, askeri darbelerde Gladio'nun da büyük bir rol üstlendi¤ini yaz›yordu.

Bütün güvenirli¤ini yitirmekte olan NATO, art›k bar›fl ittifak› olmaktan ç›k›p 'terör ve kan'

makinesi haline dönüflmek üzere. ‹flte CIA ve mason localar› iç içe 'Gladio'!" (Mehmet Yale, Za-

man, 24 Temmuz 1992)

11 Kas›m 1991 tarihli Yüzy›l dergisi ise bu gizli ba¤lant›lar› flöyle aç›klamaktayd›:

"‹talyan polisi yerini tesbit edebildi¤i halde, hatta Aldo Moro'yu kaç›ran K›z›l Tugaylar'a men-

sup üyeler ellerindeki tutukluyu geri verebilmek için özel çaba harcay›p, isteklerinden taviz

verdikleri halde, baflar›s›z kal›yorlard›. Y›llard›r ortak yolda yürüdükleri arkadafllar› ve hiz-

metine  kofltu¤u devlet Moro'yu ortada m› b›rakm›flt›? Perdenin arkas›nda herfleyi kontrolü al-

t›nda tutan bir el mi vard›? Aldo Moro'nun yarg›land›¤› K›z›l Tugaylar'a ait Halk Hapishane-

si'nden ç›kan belgeler, ‹talya'da NATO'ya ba¤l› gizli bir örgütün varl›¤›n› ortaya ç›kard›. Bu-

lunan belgelere ek olarak Moro'nun el yaz›s›yla yazd›¤› mektuplar da ‹talya'da NATO'ya ba¤-

l› gizli bir örgütün varl›¤›n› ortaya ç›kard›. Gladio, Latince k›sa k›l›ç, pala ad›nda silahl› bir bir-

lik, gizli bir askeri komando örgütü olarak faaliyet yürütüyordu. Görevi terör sahnesinde ta-

yin edici rol oynamak.

Aldo Moro'nun yaflad›¤› son haftalarda, ölümle tehdit edilirken, yazd›¤› mektuplardan birin-

de flunlar yer al›yor: 'D›fl ‹flleri Bakan› oldu¤umdan beri belirli durumlarda gerilla faaliyetle-

rine karfl› mücadele etmekle görevlendirilen

gizli askeri bir örgütün varl›¤›na flahit oldum.'

O s›ralarda Moro, H›ristiyan Demokrat Parti

Baflkan›'yd›. Gizli ‹stihbarat fiefi Vito Miceli

de bu tarife t›pat›p benzeyen bir örgütten

bahsetmiflti. ‹talyan Baflbakan› P2 Locas›n›n

önde gelen isimlerinden Guilo Andreotti bu

gerçeklerin bir k›sm›n› yar›m a¤›zla bir meclis

komisyonunda do¤rulad›. '‹talya'y› d›fl tehli-

kelerden koruyacak bir istihbarat a¤›' diye ta-

n›mlad› bu esrarl› örgütün varl›¤›n›. Geçmifl

baflkanlar, savunma bakanlar›, Gladio üzerin-

de tam bilgi sahibi olmam›fllard›.

Venedikli inceleme hakimi Felici Casson, ‹s-

tihbarat Servisi SISMI'nin dosyalar›nda baz›

ipuçlar› buldu. 'SISMI' her hükümet de¤iflikli-

¤inde, en yüksek seviyedeki gizlilik derece-

sinde, yeni Roma yönetimini bir örgütün var-

l›¤›ndan haberdar ediyordu. Yüksek seviye-

deki politikac› devlet yöneticileri, iç yüzünü

bilmedikleri bir gizli örgütün varl›¤›yla ilgili

bir mektup okuyup imzalay›p geri veriyorlar-
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d›. Mektuplardan tam olarak anlafl›lamayan bu komando birli¤i 40 kifli civar›n-

dayd›.

Casso'nun elde etti¤i bilgilere göre ‹talya'n›n NATO'ya girmesinden sonra ‹talya ve Ame-

rikan istihbarat teflkilatlar› aras›nda yap›lan bir anlaflma gere¤ince bir 'özel birlik' kuruldu.

Bu birli¤in yard›m›yla 'NATO'nun yumuflak karn›', Sovyetler'in sald›r›lar›na karfl› daha iyi ko-

runabilirdi.

Moro olay›, bu sorunun cevab›na ›fl›k tutuyor. Polis Moro'yu kurtarabilecek her türlü imkana

sahip oldu¤u halde, politik bir tercih olarak Moro'yu kurtarm›yor ve komünistlerle Moro'nun

aras›n› açmak m› istiyordu?

Birçok yorumcu bu olaylarda 'neo-faflist'lerin elinin olabilece¤ini belirtti. Say›s›z bombalama-

dan hiçbirinin faili bulunmad› ve hiçbir olay mahkeme önünde aç›kl›¤a kavuflmad›. ‹stihbarat

örgütünün buralarda parma¤› var m›yd›? Bombalar›n fitilini ateflleyenler içinde 'Gladio' da

var m›yd›? Yukar›daki sorulardan sonra Moro'nun mektuplar›ndan anlafl›lan noktalara döne-

lim: Moro daha önceleri kamuoyunda duyulmam›fl olan NATO'ya ba¤l› 'anti-gerilla eylem-

ler'den söz ediyor. Moro, milli güvenlik yetkililerinin ve istihbarat teflkilat›n›n bile bilmedi¤i

gizli askeri e¤itim kamp›, bürokrasi d›fl› direk ifl birli¤i, milli egemenli¤in zedelenmesi, resmi

NATO kumandanl›¤› konular›ndaki bildiklerini de mektubuna ekliyor. Bu örgütün bir çeflit

partizan savafl›na haz›r olarak yetifltirildi¤i gibi, Sovyet casuslar›n›n muhtemel eylemlerine

karfl› gerilla eylemleri yapmas› da öngörülüyor. Andreotti'nin 'NATO'ya paralel olarak çal›flan

istihbarat örgütü' aç›klamas›yla, yukar›daki tan›mlar birbiriyle çak›fl›yor.

Andreotti, bu örgütün 1970'de da¤›t›ld›¤›n› aç›klad›. Ancak biraz sonra daha iyi hat›rlayarak

'Hay›r, 1972'de' dedi. Bu hayaletin 1980'de hala yaflad›¤›, usta gazeteciler taraf›ndan Andreot-

ti'nin a¤z›ndan al›nd›. Böylece o da örgütün flimdi bile yaflad›¤›n› aç›klad› ve özellikle, yüksek

sesle ba¤›rd›: 'Bu iflten savafl sonras› bütün Baflbakanlar haberdar edilmifltir'."

fiimdi herkes bu skandaldan yakas›n› kurtarmaya çal›fl›yor. Bu at›flmalar aras›nda neo-faflist-

lerin, afl›r› sa¤c› terörist gruplar›n NATO ba¤lant›l› olarak silah ve cephanelerle donat›ld›¤›n›

ö¤reniyoruz.

Yunanistan'da ‹talya'daki Gladio ben-

zeri kontrgerilla örgütünden, 1984 y›-

l›nda göreve bafllarken haberdar edil-

di¤ini daha önce söylemesine ra¤men,

84'e kadar var oldu¤unu Te Nea adl›

muhalefet gazetesine eski Yunanistan

Baflbakan› Andreas Papandreu aç›kl›-

yordu. Milli hakimiyetle ba¤daflmayan

bu örgütün gizli kapakl› iliflkilere da-

yand›¤›n› ve her yeni kat›lan NATO

üyesine imzalat›lan anlaflma çerçeve-

sinde kuruldu¤unu, böylece bu karan-
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Ülkelerindeki Adlar› 

‹talya'da "Gladio" olan bu örgütün ad›,

Almanya'da "Gehlen Harekat›",

Fransa'da "Rüzgar Gülü",

‹ngiltere'de "Secret British Network Revealed",

Belçika'da "SDRA-8", 

Hollanda'da "NATO Command",

Avusturya'da "Schwert",

Yunanistan'da "B-8, Sheepskin"dir.



l›k flebekeye her türlü eylem için aç›k çek verildi¤ini sözlerine ekledi." (Yüzy›l,

11 Kas›m 1990)

"‹lk aflama NATO ülkelerinde 'Gladio' yap›lar›n›n kurulmas›yd› (Ellili ve altm›fll› y›llarda)

‹kinci aflama 'Gladio' yap›lar›n›n saklanmas› ve biçimlenmesinin yan›nda; etkin politikac›la-

r›n rüflvetle susturulmas› ve elde edilmesiydi. Panorama'n›n haberine göre yetmiflli y›llar›n so-

nunda CIA bunun için sadece ‹talya'ya 60 milyon dolar aktarm›flt›. Tüm Avrupa'ya da¤›t›lan

ise 200 milyon dolar›n üstündeydi. Üçüncü aflama 'etkin ajanlar›n' e¤itilmesi ve yerlefltirilme-

si, ekonomide ve siyasette, ama özellikle medyada ve ifl dünyas›nda düflünce liderlerini, yol-

dan ç›km›fl politikac› ve hükümetleri s›k›flt›rmak, bazen ABD dostu politikaya yönelmek ve

bunu talep etmekti." (Gladio, Leo A. Müller, sf. 39)

"Frans›z Gladio temsilcisi, ‹talyan enformasyonlar›na göre, Ekim sonunda NATO gizli servis-

lerinin Brüksel'deki oturumlar›na kat›lm›flt›. Mitterand'›n s›k› dostlar›ndan biri olan François

de Graussoure, Frans›z 'Gladio' örgütünün kuruluflunda bulunmufltu." (Gladio, Leo A. Müller,

sf.44)

"‹ngilizlerin yard›mlar›yla oluflturulan 'Glaive' ad›ndaki Belçika Gladiosu 1949 y›l› bafl›ndan

beri SGR askeri gizli servisinin alt bölümü olan SDRAB'nin korumas› alt›nda kurulmufl bulu-

nuyordu. Sivil 'Glaive' nüvesi sekiz

aktif ve on emekli subaydan oluflu-

yordu. SGR fiefi Tümgeneral Ray-

mond van Calster Kas›m'da tüm

Avrupa Gladiosu'nun ifl bafl›ndaki

yöneticisiydi. Raymond Brüksel'de-

ki ACC kurmaylar konferans›n› da

yönetmiflti.

Belçika'daki 'Glavie' nin ortaya ç›k›-

fl›, Belçika'da seksenli y›llarda so-

rumlusu belli olmayan terörist dar-

belere askerlerin kat›ld›¤›n› düflün-

dürtmeye bafllam›flt›. 'Brabant katli-

amc›s›' olarak ün salan terör örgütü

'Savaflan Komünist Hücreler' ilk

bafllardaki gibi Brüksel Gladio yö-

netici çevresinin 'Clandestine Coordi-

nation Commitee' (Gizli Koordinas-

yon Komitesi) nin benzeri 'CCC' k›-

saltmas›yla ayn› oldu¤unu göster-

miflti." (Gladio, Leo A. Müller, sf.45)

"‹sviçre'de NATO'ya ba¤l› bir yer

alt› ve provokasyon örgütü olarak

çal›flan ve varl›¤›ndan ‹sviçre Fede-
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ral Parlamentosu'nun dahi haberdar olmad›¤› gizli terör ordusu P-26 ve buna

ba¤l› olarak çal›flan gizli haber alma teflkilat› P-27 feshedildi. Bu arada ‹sviçre'deki

Gladio'nun uzant›s› olan örgütlerin bütün vatandafllar› fiflledi¤i, vatandafllar hakk›nda

‹ngiltere ve ABD'nin ‹sviçre Federal Parlamentosu'ndan daha çok bilgiye sahip oldu¤u ve

kurulufl mensuplar›n›n devaml› olarak ‹ngiltere'de e¤itildikleri de gün ›fl›¤›na ç›kt›.

Avusturya'da Kontrgerilla'n›n organizatörü eski ‹ç ‹flleri Bakan› Franz Olah'd›. CIA'den para

ve silah yard›m› al›yordu." (L'Espresso, 1 Eylül 1991)

Üstelik Gladio'nun emir-komuta zinciri Mossad'a kadar uzan›yordu:

"Almanya'daki kontrgerilla hareketi Gehlen Organizasyonu, savafl sonras› dönemde istihba-

rat toplamak üzere kurulan bir örgüt. Örgütün bafl› Reinhard Gehlen, CIA yoluyla ABD'den

destek al›yor. Bu örgüt için çal›flan Alman yetkililerden biri Nas›r'›n dan›flmanl›¤›n› yap›yor.

Gereken bilgileri yetkililere aktar›yor. Organizasyonda ‹srail'le ba¤lant›dan haberi olan çok az

kifli vard›. Ba¤lant›lar daha ileriki safhalarda Frans›z ‹stihbarat Servisi'ndeki Mossad ajan›na

haber verilerek Paris'te yürütüldü. Fransa bir NATO üyesiydi ve bu Mossad ajan›n›n da NA-

TO ülkeleri aras›nda askeri istihbarat edinme yollar› vard›." (The Israeli Secret Service, Richard

Deacon, sf.142)

"‹ngiliz yazar Sefton Delmer flöyle diyor; ‹srail öyle bir pozisyondad›r ki, M›s›r'la Federal Al-

manya aras›ndaki belgeleri ele geçirebilmektedir. Bundan hiç flüphem yok. Üstelik ‹srail'in bu

iki ülkede de elçili¤i yok.

"‹srail, Gehlen Organizasyonu'yla sadece M›s›r hakk›nda bilgi toplam›yor, ayn› zamanda Bat›

Alman ‹stihbarat›'n›n iflleyiflini ve CIA'yle sa¤lam ba¤lant›lar›n› da inceliyordu." (The Israeli

Secret Service, Richard Deacon, sf.145)

"Mossad hesab›na çal›flan BND flefi Reinhard Gehlen, ellilerde, So¤uk Savafl s›ras›nda Ameri-

kal›lar›n en önemli adam›yd›. 1953'te Berlin direnifli ve 1956'da Macaristan olaylar› gibi pek

çok devrimin organize olmas›na yard›mc› oldu. Ayr›ca Sovyetler Birli¤i'ne yüzlerce ajan sok-

tu." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.149)

Gladio Nas›l Ortaya Ç›kt›?

"Kontrgerilla örgütünün ‹talya'daki karfl›t› Gladio'dur. Gladio k›l›ç anlam›na gelen gladyatör-

den türetilmifltir. Bu örgütün hünerleri ‹talya'da ortaya ç›kt›¤› zaman istihbaratç›lar 'süper

NATO', 'paralel NATO' ve benzeri tan›mlamalarla CIA'i maskelemek istediler.

Ama daha sonra yap›lan aç›klamalardan örgütün CIA'in destek ve denetiminde oldu¤u orta-

ya ç›kt›." (Milliyet, 18 Kas›m 1990), (Cumhuriyet, 11 Kas›m 1990)

"3 May›s 1988 günü üç ‹talyan Jandarmas›, Kuzey Sagrola yak›nlar›nda Peteano köyünde, kufl-

kuland›klar› bir araçta arama yapmak için bagaj› açt›klar›nda, arabada meydana gelen patlama

sonucu ölmüfllerdi. Bu olaydan sonra, Kuzey ‹talya'da bir dizi operasyon sonunda, k›rsal alan-

larda topra¤a gömülü 127 silah, tahrip kal›b› ve patlay›c› madde deposu ortaya ç›kar›lm›flt›.

Venedikli Savc› Felice Casson, bulunan silah ve patlay›c› madde depolar›n›n ‹talyan gizli ser-

visi SISMI'nin denetiminde oldu¤unu saptad›. Jandarmalar› öldüren üç neo-faflisti ömür boyu
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hapse mahkum ettirdi. Ancak, bir generalle bir yarbay›n soruflturmay› sapt›r-

maya çal›flt›klar›n›n fark›na var›nca, t›pk› Yunanistan'da Lambrakis'in öldürülmesi

olay›nda oldu¤u gibi, ‹talya Baflbakan› Andreotti'ye gizli servis arflivlerini incelemek için

baflvuruda bulundu ve baflvuru belgesinin bir kopyas›n› da Parlamento Güvenlik Komisyo-

nu'na gönderdi. 

Ocak 1990'da yapt›¤› baflvuruya uzun süre yan›t alamayan Casson, iflin peflini b›rakmad›. So-

nuçta, 20 Temmuz 1990'da Andreotti ile görüflerek ‹talyan ‹stihbarat Servisi'nin arflivine gir-

meyi baflard›. Yapt›¤› araflt›rma sonucunda Gladio'nun 1956 Kas›m ay›nda ‹talyan ve Ameri-

kan gizli servisleri taraf›ndan Sovyetler Birli¤i ve Varflova Pakt›'ndan gelecek bir istila olas›l›-

¤›na karfl›, bir direnifl örgütü çekirde¤i oluflturmak için kuruldu¤unu saptad›. ‹talyan Anaya-

sas›'na göre uluslararas› anlaflmalar›n meclis taraf›ndan onaylanmas› zorunlu oldu¤u halde,

26 Kas›m 1956'da CIA ile Sifar (Sifar: O dönemdeki ‹talyan istihbarat örgütünün simgesiydi)

arac›l›¤›yla, üsler ve silah depolar› oluflturulmas›, yüzlerce kiflinin kontrgerilla savafl› için e¤i-

tilmesi amac›yla gizli ve yasa d›fl› bir örgüt kuruluyordu.

1956 y›l›nda asker-sivil kar›fl›m›ndan oluflan örgütün e¤itim kamplar› ve üsleri Sardunya ada-

s›nda kurulmufltu. Savc› Casson'un incelemelerinden kuflkulanan SISMI Baflkan›, Amiral Mar-

tini, de¤iflik yollar› deneyerek Casson`un çal›flmas›n› engelliyordu. Bunun üzerine Casson,

Parlamento Terör Komisyonu'na yazd›¤› bir mektupla Amiral Martini'yi flikayet etti ve çal›fl-

malar›n› sürdürdü. Köfleye s›k›flan Andreotti gizli örgütü aç›klamak durumunda kald› ve böy-

lelikle tüm Avrupa ülkelerini kapsayan Gladio Skandal› patlak verdi. Bu arada savc› Casson,

‹talya Cumhurbaflkan› Cossiga'y› da, ifle bulaflm›fl gördü¤ü için tan›k olarak dinlemek üzere

soruflturma kapsam›na ald›. ‹talya yasalar›na göre cumhurbaflkanlar›n›n sorgulanmas› müm-

kün olmas›na karfl›n, Cossiga ifade vermekten kaç›nd›. Çünkü y›llardan bu yana H›ristiyan

Demokrat Parti, CIA dolarlar› ile beslenmektedir. Aldo Moro'nun katledilmesine kadar uza-

nan tertiplerin içinde bulunma olas›l›¤› bulunan kiflilerin, söyleyecekleri sözleri bulunmakta-

d›r kuflkusuz. ‹talya'da da gerek Gladio gerekse SISMI ve hatta P2 Mason Locas› CIA'den
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maddi destek görmüfl ve CIA ile iç içe çal›flm›fllard›r. Örne¤in neo-faflistlerce

gerçeklefltirilen Bologna istasyonunun bombalanmas› olay›nda 80 kifli ölmüfltür. Bu

olay›n soruflturmas›n› sapt›rmaya çal›flan SISMI Baflkan Yard›mc›s› General Musumici

mahkum olmufltur. CIA görevlisi Richard Erenneke Licio Gelli baflkanl›¤›ndaki P2 Mason

Locas›na, bazen ayda 10 milyon dolara kadar ulaflan maddi yard›m yap›ld›¤›n› aç›klam›flt›r.

Günümüzde P2 Locas›n›n yasa d›fl› faaliyetleri ortaya ç›km›fl bulunmaktad›r." (Özel Savafl Te-

rör ve Kontrgerilla, Talat Turhan, sf.48-49)

"‹talya'da Gladio olay› dalgalanmaya terk edildi. Bir y›l sonra ‹talya Cumhurbaflkan› Frances-

co Cossiga, 'son yirmi y›lda meydana gelen, suçlular› bulunmayan 18 davan›n rafa kald›r›lma-

s›n›' istedi. Gladio olay›n› ortaya ç›karan Savc› Casson flimdi baz› çevrelerce ''Terbiyesiz savc›'

diye adland›r›lmaktad›r." (Hürriyet, 14 Kas›m 1991)

21 Mart 1991 tarihinde çok ilginç bir fley daha olmufltu. ‹talya Cumhurbaflkan› Francesco

Cossiga, ‹talyan Radyo Televizyon Kurumu'nun (RAI) üçüncü kanal›ndaki 'Cose La Patria' (Va-

tan Nedir?) program›nda yapt›¤› on befl dakikal›k konuflmas›nda, hem NATO'nun gizli terör

örgütü Gladio'yu hem de mason locas› P2 mensuplar›n›, vatan aflk›yla yan›p tutuflan milliyet-

çi ve vatanseverler ilan ediyordu. Ona göre, as›l ihanet flebekeleri devlet ve millet düflmanlar›,

Gladiocu ve mason olmayanlard›! 

"Gladio taraf›ndan öldürülen Aldo Moro'nun amac›, mason locas›z, mafyas›z dürüst bir hükü-

met kurmakt›." (Nokta, 25 Kas›m 1990)
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P2-Muhafazakarlar-H›ristiyan Demokratlar-Gladio

‹talya'da P2 locas›, gizli servislerle ifl birli¤i içinde çal›flarak, çok k›sa bir zamanda ‹talyan

siyasi yaflam› üzerinde etkin bir kontrol oluflturup, P2-H›ristiyan Demokratlar-Gladio üçgeni-

ni kurmufltu. Bu üçgene en büyük yard›mc› olarak ‹talyan Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i,

Lions kulüpleri ve benzeri dernek ve kurulufllar kullan›lm›flt›. P2 Locas›ndaki generaller, tüm

NATO ülkeleri nezdinde kurulan kontrgerilla teflkilatlar›ndan biri olan Gladio'nun mason lo-

calar›ndan ald›¤› talimatlar do¤rultusunda, eylemlerini gerçeklefltirmesi ve bu eylemlerin ört-

bas edilmesi görevlerini üzerlerine alm›fllard›. Savc›lar da P2 taraf›ndan kendi ç›karlar› do¤-

rultusunda karar vermeleri için kullan›lm›fl, buna yanaflmayan savc›lar ise Sicilya'ya atana-

rak, haklar›nda ölüm fermanlar› verilmiflti. 

"CIA'den önceki ABD gizli servisi OSS'nin gizli dosyalar›, gizli bir masonik kurulufl olan ve

‹talya'n›n pek çok seçkin kiflisini içine alan P2 Mason Locas›n›n eline geçti. CIA ve P2 aras›n-

daki adam Micheal Sindona idi ve bu kifli CIA'in ‹talyan seçimlerine pompalad›¤› 65 milyon

dolar› götüren kifli idi. Sindona, Nixon hukuk firmas› ve John Mc Cottrey ile ba¤lant›da idi."

(New World Order, A Study in the Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.111)

"Güvenilir kaynaklarda ‹talya'da H›ristiyan Demokrat Parti ve Liberal Parti'nin CIA ile iliflki-

de bulundu¤u belirtilmektedir." (American Foreign Policy, Charles W. Kegley, Jr. Eugene Wittkopf,

sf.109) 

"‹talya'da ortaya ç›kar›lan P2 Mason Locas›n›n Gladio ile ba¤lant›s› saptanm›flt›. Locan›n Bafl-

kan› Licio Gelli'nin notlar›nda P2'nin NATO üyesi ülkelerde ve Ortado¤u'da üyeleri oldu¤u

bilgisi yer al›yor. Kontrgerillan›n yükselifli ile masonlar›n etkisinin artmas› paralel gelifliyor."

(2000'e Do¤ru, 20 Aral›k 1992)

"P2 Mason Locas› lideri Licio Gelli, darbe giriflimine haz›rl›k olmak üzere terör olaylar›n› ör-

gütlemekten yarg›lanm›flt›." (Milliyet, 12 Nisan 1988)

P2 Mason Locas› üstad› Gelli ve ‹talyan ‹stihbarat örgütü görevlileri ‹talya'da, terörü

yönlendirdikleri için mahkum oldular.

"Masonlar›n tüm dünyada iktidara, kapitalizmin uluslararas› örgütlerine, finans kurulufllar›-

na, Silahl› Kuvvetlere, güvenlik ve istihbarat örgütlerine girdikleri ve bu örgütleri kontrol al-

t›na al›p yönlendirmeye çal›flt›klar› bilinmektedir." (Doruk Operasyonu, Talat Turhan, sf.37)
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"P2 ile Round Table, Rotary, Lions kulüpleri ve Sanayi Odalar› ara-

s›nda yak›n iliflki vard›r." (The Brotherhood, Stephan Knight, sf.131)



Gladio: Masonlu¤un Yasa D›fl› Sokak Gücü

P2 Mason Locas› aç›klanan tek masonik kontrgerilla flebekesiydi. Fakat ma-

sonlu¤un s›rlar›n› korumaktaki ustal›¤› düflünülürse, P2'nin bir istisna de¤il, di¤er ül-

kelerdeki localara bir örnek oldu¤u gerçe¤i ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla kontrgerilla,

masonlu¤un yasa d›fl› sokak gücü olarak karfl›m›zda flekillenmektedir. 

Masonluk kontrgerilla ile alt örgütlere inebilmektedir. Bu örgütlenmeler aras›nda Adli

T›p, savc›l›k ve emniyet gibi önemli kademeler de vard›r. Dünyan›n pek çok yerinde Mossad-

masonluk-kontrgerilla zincirinin bu kademelerde ezici güçleri mevcuttur. Kontrgerillan›n te-

mel özelli¤i ise aynen masonluk gibi halka kapal› olmas›d›r. Bu gizlilik, zaman zaman mason-

lar taraf›ndan ancak "gerekti¤i kadar" deflifre edilmektedir. Masonluk kontrolü d›fl›nda kontr-

gerillan›n kendi kendini deflifre etmesi ise asla söz konusu de¤ildir. Devletlerin kontrgerillay›

aç›klamas› da mümkün de¤ildir. Zaten genelde, kontrgerilla hakk›nda soru sorulan kifliler de

bu zincirin içinde yer alan kifliler olmakta, dolay›s›yla do¤ru bilgiye ulaflmak imkans›zlaflmak-

tad›r. Bunun en iyi örneklerinden biri, "Kontrgerilla aç›klans›n" diyen P2 Locas›n›n önde gelen

isimlerinden ‹talya Baflbakan› Andreotti ve yine "Kontrgerilla vard›r" diyen P2 Locas› üstad-›

azam› Gelli'dir. Aldo Moro, savc› katliamlar› ve benzeri cinayetlerin faili P2 Locas›, yaln›zca

kontrgerillay› inkar etmek de¤il, ayn› zamanda masonlukla ba¤lant›s›z göstermek u¤rafl›nday-

d›lar. Bu da masonlar›n "gerekti¤i kadar deflifre etme" yöntemlerinin önemli bir parças›yd›. 

Çeflitli kaynaklarda bu yasa d›fl› örgüt flu flekilde tan›mlanmaktad›r:

"Dolayl› sald›r›lar› önlemek için politik, ekonomik ve askeri bir s›rra yard›mlar yap›lmal›d›r.

Askeri yard›mlar›n ilk hedefi, mahalli silahl› kuvvetlerin e¤itimi ve silah donat›m› olmal›...

Mahalli kuvvetlerin e¤itimi, partizan savafl ve taktikleri ile, karfl›t savafl taktiklerinin ö¤retil-

mesi esas›na oturtulmal›. Bununla beraber pratikte görüldü¤ü gibi, sadece mahalli kuvvetle-

re bel ba¤lanamaz. Amerikan silahl› kuvvetlerinin de bu harplere kat›lmas› gerekmektedir...

Mahalli kuvvetlerin bütün komuta ve idari organlar› Amerikan uzmanlar› taraf›ndan kontrol

edilmeli. Fakat bu kontrol iflleri o ülke kamuoyundan gizli tutulmal›." (Deterence and Defense,

Indirect Agression bölümü, G. Soyder, sf.231-238) ve (Amerikan Harp Doktrinleri, sf.311) 

Gladio-Terör Örgütleri ‹liflkisi

"FM 30-31B adl› dosyada Amerikan ‹stihbarat Örgütleri'nin birçok ülkede afl›r› solun içine özel

eylem gruplar› s›zd›rarak terör hareketleri düzenledi¤i bildiriliyor. Anarfli, terör örgütlerine

s›zan bu özel ajanlarla fliddetlendiriliyor." (Günayd›n, 1 Ekim 1979)

Dünyan›n hemen her yerinde say›s›z terör örgütü faaliyet içindedir. Ama bunlar nedense

çeflitli istihbarat servislerinin bütün çabalar›na ra¤men (!) bir türlü tam anlam› ile engellene-

mezler. Zaman zaman bu terör örgütlerinin birbiriyle ba¤lant›l› oldu¤u ortaya ç›kar, "uluslara-

ras› terörizm"den bahsedilir. Kimi zaman da bu örgütlerin Mossad'›n hesab›na çal›flt›¤› bilgisi

gündeme gelir, ama nedense hemen bu "zararl› bilgiler" has›r alt› edilir ve kamuoyuna unut-

turulur. 

Asl›nda bunlar bir gerçe¤i ortaya koymaktad›r: Anarflist örgütlerin baz›lar›n›, bir k›s›m is-

tihbarat servisleri ve bunlar›n uzant›s› olan kontrgerilla kurmaktad›r. Bu örgütlerin ihtiyaç

duydu¤u istihbarat› da, paray› da sa¤layan bu zincirdir. Kontrgerilla himayesi d›fl›nda söz ko-
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nusu anarflist örgütlerin yaflamas› ise mümkün de¤ildir. Bu örgütleri, ihti-

yac› kalmad›¤›nda ortadan kald›rmay› da üstlenmifl olan kontrgerilla, dünyada-

ki sa¤-sol pek çok önemli terör örgütünü yönetmektedir. Zaten yüzlerce kifliden olu-

flan bir gizli örgütün böyle bir koruma kalkan› olmadan, halk›n ve güvenlik güçlerinin gö-

zünden kaçmas› mümkün de¤ildir. Kontrgerilla, himayesinde olan terör örgütlerinin istihba-

rat ve koruma görevini de yürütür. Haklar›nda yap›lan ihbarlar› gizler (izleme, takip, vs. gibi

bahanelerle), zaman zaman uygun gördü¤ü tarihlerde uygun aralar ve uygun flartlarda bu ör-

gütlerin içinden katledilenler de olabilir. Öldürülenler aras›nda en alt militan kesimden olabi-

lece¤i gibi en üst kademelerden de isimler yer alabilmektedir.

Masonlu¤un yasa d›fl› sokak gücü konumundaki kontrgerilla, komünizm ve faflizmi de

kullanmaktad›r. Komünist ya da faflist ideolojiye ba¤l› militanlar, kendilerini k›sa sürede

kontrgerilla alan›nda bulmaktad›rlar. Çünkü her militan›n, geniflçe örgütlenmeye her terör ör-

gütünün geliflmifl bir istihbarata gereksinimi vard›r. Özellikle devlet teflekküllerinde kendileri

hakk›nda yer alan bilgiyi ö¤renmeleri gerekir. Ayn› flekilde örgütün de, iflledi¤i cinayetlere göz

yumulmas›na, cephanesinin saklanmas›na, adamlar› yakaland›¤›nda hapishaneden kaç›r›lma-

lar›n›n sa¤lanmas›na ihtiyac› vard›r. ‹flte kontrgerilla bu imkanlar› sa¤lar. 

‹talyan kontrgerillas› Gladio, sözde milliyetçi ve vatansever olduklar›n› iddia eden sokak

serserilerine, mafya tak›m›na, para ve sadist zevklerini tatmin edecek ortam› fazlas›yla sa¤la-

maktad›r. 

14 Kas›m 1991 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde Gladio ve terör örgütleri

ba¤lant›s›n› aç›kça ortaya koymaktad›r:
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Gladio, faaliyet gösterdi¤i tüm ülkelerde hem sa¤ hem de sol görüfllü terör örgütlerini yönlendirerek terö-
rizmi t›rmand›rmaktad›r.
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"‹fline geldi¤i zaman sa¤ terör örgütlerinin, ifline geldi¤i zaman da sol terör ör-

gütlerinin içine s›zan, sonra da bu örgütleri birbirine düflüren, bu örgütleri kulla-

narak terör olaylar›n› k›flk›rtan ve bunlara ayr› ayr› sabotajlar yapt›rtan Gladio'yu

köfleye s›k›flt›rmak imkans›zlaflt›." 

CIA ajan› David Galula ise konuyla ilgili olarak flunlar› söylemektedir:

"...‹lk ad›m, fluursuz terörizm: fiuursuz terö-

rizmden maksat ayaklanma hareketleri ve

sebepleri için fazla alaka toplamak ve halk›n

dikkati bir defa çekildikten sonra gizli olarak

bulunan taraflar› cezbetmektir...

‹kinci ad›m, seçilmifl terörizm: Seçilmifl terö-

rizm çarçabuk, fluursuz terörizmi takip eder.

Bundan maksat isyan› bast›rmakla görevli

olan taraf› halktan uzak tutmak, halk› müca-

deleye sokmak ve asgari olarak halk›n pasif

suç ortakl›¤›n› temin etmektir.

Bu da memleketin muhtelif yerlerinde baz›

kimseleri, hala en yak›n temas› olan küçük

rütbeli hükümet memurlar›n›, polis, postac›,

belediye reisi, belediye meclis azas› ve ö¤ret-

men gibi insanlar› öldürerek yap›l›r. 'Yuna-

nistan'da giriflti¤i sansasyonel sald›r›larla

kendisinden söz ettiren '17 Kas›m Terör Ör-

gütü'nün askeri silah ve teçhizat kulland›¤›

ve askeri personeli bünyesinde istihdam etti-

¤i ileri sürüldü. Bu ipuçlar› örgütün K›z›l Tugaylar gibi kontrgerilla oldu¤u iddialar›n›

gündeme getirdi." (Zaman, 7 Kas›m 1991)

Gladio Örgütlenmesinde Kimler Görev Al›r? 

Mason localar›, faflist örgütler ve Mossad ile iç  içe faaliyet gösteren Gladio örgütlen-

mesi, güçlü bir istihbarat ba¤lant›s›n› gerçeklefltirmek için afla¤›daki kiflileri bünyesinde

bar›nd›r›r:

"FM 31-16 simgeli Counter Guerilla Operations (Kontrgerilla Harekatlar›) adl› Amerikan

Talimnamesi'nin 34. sayfas›nda, az geliflmifl ülkelerdeki 'Temizlik Harekat›'n›n gerçeklefl-

tirilmesi için, kontrgerilla örgütlenmesinin içinde, ACC (Bölge Koordinasyon Merkezi)

emrinde de görevlendirilecek flekilde kimlerin birlikte sunulaca¤› belirtilmekte ve ek ola-

rak CMAC (Civil Military Advisory Committee), Sivil- Asker ‹stiflare Komite'sinin kurul-

mas› da önerilmektedir. Böyle bir örgütlenme içinde bulunmas› gereken kifliler an›lan ta-

limnameye göre:

Günayd›n, 1 Ekim 1979
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1) Yerel polis müdürü

2) Okul idaresi ve  müdürleri 

3) Önde gelen din temsilcileri

4) Yarg›çlar ve hukuk temsilcileri

5) Sendika lideri veya liderleri

6) Etkili bas›n yay›n organlar›n›n yay›mc›lar›

7) Büyük ifl ve ticaret kurulufllar›n›n temsilcileri

8) Di¤er etkili kiflilerden oluflmaktad›r.

Kontrgerilla örgütlenmesinin boyutu bu denli genifl kapsaml›d›r. ‹talya'da Gladio adl› kontr-

gerilla örgütlenmesinin P2 Mason Locas› ile ilgisini gösteren haberi, bu konuda iyi bir örnek

oluflturmaktad›r." (Kontrgerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan, sf.34)

Bas›n-MOSSAD-Gladio ‹fl Birli¤i 

Baz› bas›n organlar› ve kontrgerilla, dünya çap›ndaki önemli eylemlerin, flafl haber flek-

linde yay›lmas› veya örtbas edilmesi, suçlular›n deflifre edilmeden gizlenmesi ve yalan haber

yay›lmas›nda ifl birli¤i yapar. Kontrgerilla eylemi gerçeklefltirir, etkisini kontra-bas›n yapar.

Kontrgerilla bomba patlat›r, kontra bas›n sansasyonunu ayarlar. Suçluyu suçsuz, ahlakl›y› ah-

laks›z gösterir, uyuflturucu kaçakç›s›ndan bahsetmez, bu suçlamalar› masum kiflilerin üzerine

y›kar. Kontrgerillan›n gerçek hedefi, kendilerini engelleyecek güç olarak gördükleri samimi

dindar insanlar ve samimi gerçek vatanseverlerdir. Bas›n da en önemli silahlar›d›r. Gerçek mil-

liyetçiler ve dindarlar pek çok iftiraya maruz kal›rken, kontrgerilla ve yandafllar›, en önemlisi

hepsini idare eden mason çevre entelektüel, ayd›n, vatansever tabaka olarak adland›r›l›r. Bu

telkin dünyan›n önde gelen bas›n-yay›n kurulufllar›nda bu flekilde verilerek, kitle propaganda-

s› yap›lm›fl, halk bu flekilde belli bir düflünceye itilmifl olur. Kontra-bas›n çok sald›rgand›r, ko-

layl›kla iftira atar, kendilerinin her zaman hakl› ve do¤ru olduklar› imaj›n› verirler. Yalan ha-

ber yayma arac› olan bu kurulufllar›n sahiplerine göz att›¤›m›zda, herfley daha da iyi flekillen-

mektedir. 

Bas›n kral› Mossad ajan› Maxwell, di¤er bas›n kral› Rupert Murdoch, ‹talyan bas›n kral›

Benedetti, NBC, ABC televizyonlar›, New York Times'dan Arthur Sulzberger gibi bas›n ve tele-

vizyon kurulufllar›n›n önemli isimleri ile gizli servisler aras›ndaki iliflkiler dikkat edilmesi ge-

reken bir konudur.  

ABD'deki ‹srail Medyas›

‹srail o ülkelerdeki lobileri sayesinde, dünyan›n pek çok ülkesinde medya üzerinde olduk-

ça etkili olmaktad›r. Bu etki sayesinde, dünya kamuoyu genellikle Ortado¤u'daki geliflmeleri ‹s-

rail tarafl› ö¤renmekte, dünya gündemini etkileyen pek çok geliflme hakk›nda da genellikle s›-

n›rl› bilgi edinmektedir. ‹srail'in, medyas› üzerinde en çok etkili oldu¤u ülkelerden birisi de

Amerika'd›r. ABD medyas› üzerindeki bu etki, Mother Jones dergisinde flöyle anlat›lmaktad›r:



"‹srail'in imaj›n› daha iyi duruma getirmek için uygulanan bir yöntem de Has-

bara Projesi'dir. Bunun taraftarlar› aras›nda önde gelen ABD medya yöneticileri de

vard›r. Bunlar yabanc› bir hükümete halkla iliflkiler konusunda yard›m etmekten çekin-

miyor. 

Asl›nda Amerikal›lar ‹srail'in ne kadar bafl›n›n belada oldu¤unu ve ‹sraillilerin kendi hükü-

metlerinin politikalar›n› kontralar›, üçüncü dünya ülkelerini ve Güney Afrika'y› silahland›r-

malar› nedeniyle elefltirdi¤ini bilmiyor ve baz› meflhur Amerikan editörleri ve yay›nc›lar›, sah-

te tarafs›zl›klar›n› kaybedip ‹srail'in halkla iliflkiler dan›flmanlar› olduklar› için bunun böyle

kalmas›n› istiyor.

Dünya Siyonist Organizasyonu, Hükümet Bas›n Ofisi, Kudüs'teki Dünya Yahudi Yazarlar Bir-

li¤i taraf›ndan Ocak 1985'te düzenlenen konferansta 'Commentary' editörü Norman Podho-

retz'in belirtti¤ine göre: "Hem Yahudi hem de genel bas›nda yazan Yahudiler ‹srail'i savunmak

zorundad›r, ‹srail'e karfl› yaz›lara kat›lamazlar. ‹srail'in çeflitli elefltirilere maruz kalmas› ‹sra-

il'in düflmanlar›na yard›m ediyor. Bu da ‹srail'in demokratik bir ülke olmad›¤›n› aç›kça orta-

ya koyuyor.

Birçok ABD yazar› Podhoretz'in ‹srail'le ilgili düflüncelerini paylafl›yor. Bu Ortodokslu¤a mey-

dan okuyanlar ise ‹srail lobisinden -bunun içinde editörlerin bir koalisyonu, yay›nc›lar, ‹srail

taraftar› komiteler, zengin ifl adamlar› var- merhametsiz bir sald›r›ya maruz kal›yorlar ve bun-

lar anti-‹srail taraftarlar›n› cezaland›r›yorlar.

Amerikan Yahudi Kongresi eski Baflkan› '‹srail, Amerika'da sevilmekte ve savunulmaktad›r'

diyor. ‹srail ve ABD aras›ndaki kör ve karfl›l›kl› 'aflk', medyada ‹srail'in çarp›t›lm›fl bir imaj›na

neden oldu. Bu yüzden ABD'nin gerçekçi d›fl politikac›lar belirlemesi engellenmifltir.

Ayr›ca ABD'de ‹srail lobisinin elefltirmenlere sald›rmas›, haber ak›fl›n› k›s›tlamas› ve Yahudi

toplulu¤undaki tart›flmalar› bast›rmaya çal›flmas›, iflgal alt›ndaki topraklarda ‹srail gücünü

sa¤lamlaflt›rm›flt›r. 

Asl›nda Yahudi ve H›ristiyan yazarlar medya deste¤i sa¤lamaktad›r. Washington Post editörü

geçen Ekim'de kendisiyle yap›lan bir röportajda flöyle demektedir: "‹srail taraftar› oldu¤umu

söylerler. San›r›m bu hayat›n bir gerçe¤idir."

‹srail hükümeti Beyrut'a sald›rd›¤›n› savafl›n ilk günlerinden beri yabanc› bas›ndan saklad›.

Savafl›n mimar› Ariel fiaron savafl›n amac› konusunda yalan söyledi, çok s›k› sansür uygulat-

t›, yanl›fl ölü say›lar› verdi ve cephelere girifli yasaklad›. ‹brani medyas›n› da ayn› yöntemle

kontrol etti.

‹srail hükümet görevlilerinden birinin söyledi¤ine göre, bas›n alan›nda bulunan Amerikan Ya-

hudileri kendi iflverenlerinden daha fazla ‹srail'e 'sadakat' gösteriyorlar.

Bir üst düzey ‹srail hükümet görevlisi ABD'ye geldi¤inde geçirdi¤i zaman›n %40'›n› bas›nla

görüflmeye ay›r›yor. New York'ta 1985-86 aras› ‹srail Konsoloslu¤u'nda bas›n yöneticili¤i ya-

pan Menachem Shalev, '‹yi arkadafllar televizyonculu¤un ve her önemli gazetenin içinde bu-

lunabilir. Bunlar›n isimleri bir atefleden di¤erine aktar›lmaktad›r. ‹srail'in ABD'de etkin bas›n
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deste¤i almas› çok önemlidir' aç›klamas›n› yap›yor... Bunun için Shalev'e göre

bas›n iliflkileri ‹srail hükümeti için 'en öncelikli' fleydir.

‹srail'in ABD'deki on konsolosu bölgesel medyay› kontrol eder ve yazarlarla ba¤lant› ku-

rar. Shalev '‹srail'in Amerika'daki varl›¤› her yere yay›lm›flt›r' diyor ve ekliyor. 'Gazetelere

bask› uygulamak televizyonlardan daha kolay. Gazete idarecileri daha kolay elde edilebilir. Ve

pek çok yay›nc›yla da çok yak›n iliflkilerimiz var.'

ABD'nin ‹srail'le olan özel iliflkisi ak›l kar›flt›r›yor. 'Geçen sene ‹srail 3 milyar dolardan fazla

ABD yard›m› ald› ve bu dünyan›n herhangi bir yerinden daha fazla ve ABD'nin toplam yar-

d›m paketinin beflte birini oluflturuyor. Buna karfl›n 45 Afrika ülkesi 979 milyon dolar al›yor,

bu da yard›m paketinin on beflte biri." (Mother Jones, fiubat-Mart 1987)

Garip Bir ‹liflki Daha: Gladio-KGB ‹ç ‹çe

Anti-komünist bir pakt olarak kuruldu¤u ileri sürülen NATO, son geliflmelerden de anla-

fl›laca¤› gibi bambaflka amaçlar içermektedir. ‹talya'da saptanan afla¤›daki olay da bunun çar-

p›c› bir örne¤idir.

"Trieste'yle Udine aras›nda içinde nükleer bomba fabrikasyonu için gerekli olan maddelerin

de oldu¤u, yasa d›fl› silah trafi¤inin s›n›r› geçiyor. Talep Katar'dan Libya'ya kadar çok çeflitli.

Savc›l›k olay›n içinde uyuflturucu mafyas›, KGB ve Gladio'nun bulundu¤unu belirtiyor. Gla-

dio'nun KGB'yle ne alakas› var? Bu bir s›r olarak kal›yor." (Avvenimenti, 18 Kas›m 1992)

NATO bünyesinde kurulmufl gizli örgüt Gladio'nun nas›l KGB ile beraber hareket etti¤i

tabii ki uzun zaman merak konusu olmaya devam edecektir.

Gladio, ‹srail'in Gizli Ordusu

Mossad'›n kurulufl amac› siyonist hedeflerin gerçekleflmesine katk›da bulunmakt›r. Bu

noktada Mossad'›n ifllevi, Siyonizmin hegemonyas›na ba¤l› bir dünya oluflturmak, di¤er mil-

letlerin ve inançlar›n ise sömürü sistemi içinde kullan›lmas›n›, güçlenmemesini sa¤lamakt›r.

Bunun için kulland›¤› temel yöntem ise, di¤er milletleri kaos ve istikrars›zl›k içine sürükleye-

cek olan savafl, kar›fl›kl›k, terör ortamlar› haz›rlamak, bu ortamlar› k›flk›rtmak, "düzensizli¤in

düzeni"ni kurmakt›r. Kontrgerilla ise, bu hedefi gerçeklefltirmek için kurulmufl bir alt örgüttür.

Yapt›¤› ifl, hedef ülkelerde, temel Mossad yöntemi olan fliddeti hayat flekli haline getirmifl, sa-

dist ve sald›rgan ruhlu kiflileri beslemek, örgütlemek ve yapay ideolojileri de kullanarak ey-

lemlere yöneltmektir.  

"‹srail'in dünyadaki tüm kontrgerilla hareketlerinin e¤itimi için kurdu¤u merkez Mossad

Aman Kfar Sirkin, Tel Aviv ve Mossad Aman Beersheba, ‹srail'de bulunuyor. Ayr›ca ikinci

merkez de Jonathan Institute Jerusalem, ‹srail'de. Buradan yollanan subaylar dünyadaki

kontrgerilla hareketlerinin e¤itimi ve idaresi görevini al›rlar. Ayr›ca bu merkezde baz› kontr-

gerilla gruplar› bizzat e¤itim görür. Mossad'›n Inkata flubesi Güney Afrika'daki kontrgerilla

hareketlerini, Hindistan'da Sihler, Sri Lanka'da Tamiller, Peru'da Ayd›nl›k Yol, ‹talya'da K›z›l

Tugaylar, S›rbistan'da Çetnik ve S›rbistan Yenileme Harekat›, H›rvatistan'da Ustafla, ‹span-
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ya'da ETA, Ermenistan'da ASALA gibi birçok kontrgerilla hareketinin e¤itimi-

ni yapar." (Yeni Dünya Düzeni, Halid Özkul)

ABD'nin büyük tekellerinden Yahudi Rockefeller grubu 1956 y›l›nda flu öneriyi

ileri sürdü: 

"ABD'nin ç›karlar›na uygun düflmeyen herhangi bir durumu düzeltmek için dünyan›n nere-

sinde olursa olsun, derhal müdahale edebilecek yeteneklere sahip özel askeri birlikler kurul-

mal›. Bu özel askeri birliklerin çok hareketli olmas› ve çeflitli lokal harpleri baflar›yla sona er-

direcek yetenekte olmas› gerekir.

Rockefeller grubunun önerdi¤i özel askeri birlikler Amerikan kontrgerillalar›n›n ilk nüvesini

meydana getiriyordu. Rockefeller grubunun önerisi do¤rultusunda Stratejik Müdahele Birlik-

leri kuruldu." (Rockefeller Vakf›'n›n Raporu, Prospects of America, Amerikan Harp Doktrinleri,

sf.271) 

Kontrgerillalar›n fikir babalar›ndan bir di¤er isim de, uluslararas› Yahudi lobileri Bilder-

berg, Trilateral ve CFR üyesi Mc Namara idi:

"Amerika Eski Savunma Bakan›, Dünya Bankas›'n›n y›llarca Baflkanl›¤›n› yapm›fl Mc Namara;

'Gerilla ve anti-gerilla savafl taktik ve biçimlerini iyice ö¤renmifl ve d›fl müdahaleler de özel si-

lahlarla donat›lm›fl küçük birlikler kullanmak gerekir'." (Rockefeller Vakf›'n›n Raporu, Prospects

of America, Amerikan Harp Doktrinleri, sf.356-357)

"Bu yeni kuvvetler Mc Namara'n›n belirtti¤i gibi kontralard›. Bu örgütlenme tüm dünyada ya-

p›ld›." (Peter Parret, John W. Shy, Guerillas in the 1960, sf.42)

Rockefeller grubunun bir raporunda ise kontralar›n amac› flu flekilde aç›klanmaktayd›:

"Gerek bizim gerek dünya devletlerinin güvenli¤ini sa¤lamak için mahalli kuvvetler ve ak›m-

lar taraf›ndan s›k›fl›k durumda b›rak›lm›fl olan dost hükümet ve rejimlere silahl› yard›mlar

yapmak zorunlulu¤unu duymal›y›z. Bu zorunlulukla yap›lacak askeri müdahale, ne klasik as-

keri stratejiye uymakta ne de geleneksel diplomatik müdaheleye benzemektedir. Bu askeri

müdahalenin kendine özgün bir niteli¤i ve biçimi vard›r." (Rockefeller Vakf›'n›n Raporu, Pros-

pects of America, Amerikan Harp Doktrinleri, sf.298) 

Ünlü stratejist Kissinger'›n da bu konudaki görüflleri oldukça ilginçtir: 

'E¤er hür dünya, yavafl fakat sürekli bir erozyondan kurtulmak istiyorsa, lokal savunma sa-

vafllar›na haz›rlanmal› ve bu savafllar için gerekli önlemleri al›p, gerekli ordular kurulmal›d›r.

Sömürgecili¤e karfl› Ayaklanma Hareketi'nin hemen her taraf› sard›¤› bir dönemde, Penta-

gon'daki baz› otoriteler hala toptan-red-y›ld›rma stratejisinde inatla ayak diretiyorlar. Bir yan-

dan hür dünyan›n sosyalist devletlere karfl› konvansiyonel bir denge kuramayaca¤›n› söyler-

ken, di¤er yandan y›ld›rma stratejisinde ayak diretmek, anlafl›lmaz bir tutumdur.'

Kissinger, "Nuclear Weapons And Foreign Policy" adl› kitab›nda, total savafl ile lokal savafl›n

uygulama ve sonuçlar›n› incelemifltir. Kissinger'a göre, 'total savafl, ABD için, dolay›s›yla ka-

pitalizm için intihard›r. Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki Ulusal Kurtulufl Savafllar› ancak

lokal-s›n›rl› savafllarla önlenebilir. Bu bölgenin s›n›r› sosyalist blok ülkeleri s›n›rlar›ndan bafl-

lar." (CIA, Kontrgerilla ve Türkiye, Emin De¤er, sf.125)
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'Devlet içinde devlet' halinde örgülenmifl olan Gladio, NATO çerçeve-

sinde kurulmufltu. CIA, bu örgütün kuruluflunda rol oynam›flt›. ‹talya'daki Gla-

dio ve di¤er NATO ülkelerindeki benzer kurulufllar, sivil ve askeri 'yerli' istihbarat ör-

gütleri yan›nda 'gizlilik' esas› ile çal›flan baz› derneklerin üyelerini de içine alm›fllard›. Gla-

dio skandal›, ‹talyan P2 Mason Locas› ve ‹talyan ‹stihbarat Teflkilat› ile ordunun baz› kesimleri-

nin yak›n ifl birli¤i içerisinde oldu¤unu ortaya ç›kard›.

Skandal›n ortaya ç›kard›¤› bir di¤er gerçek de, ‹talya'y› bir ara kas›p kavuran terör olay-

lar›n›n büyük bir bölümünün, NATO çerçevesinde kurulmufl Gladio örgütünün eseri oldu-

¤uydu. Suikastlar, siyasi cinayetler, bombalama ve tedhifl olaylar›, kökleri devlet içinde olan

bu örgüt elamanlar›n›n eseriydi.

Kontrgerilla örgütlenmesinin mimarlar›ndan en önemlisi hiç kuflkusuz Henry Kissin-

ger'd›: 

"1968 y›l›ndan günümüze de¤in, ABD'nin yürüttü¤ü s›n›rl› savafllar›n, teorik ve pratik planda

gelifltirilmesinde zaman, emek harcayan uzmanlardan en önemlisi Henry Kissinger'dir." (B›ça-

¤›n S›rt›ndaki Türkiye, Süleyman Genç, sf.20)

"Kissinger'in NATO içindeki gizli örgütlenmenin ABD'deki sinir uçlar›ndan oldu¤u sonradan

ö¤renildi." (Türkiye'de Laiklik ve Fikir Özgürlü¤ü, Fehmi Koru, sf.178)

ABD'nin eski D›fl ‹flleri Bakanlar›ndan Henry Kissinger'in, ABD'nin ‹kinci Dünya Savafl› son-

ras›nda Almanya'da Nazi art›klar›n›n toparlanarak yeniden örgütlendirilmesi faaliyetinde oy-

nad›¤› rol belgelenmifltir." (Kontrgerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan, sf.24)

Gladio Kimlerin Emrinde?

Kontrgerillan›n kimlerin emrinde oldu¤unu New York Times muhabiri James Lemoyne ve

eski CIA ajan› Philip Agee flöyle aç›kl›yorlar: 
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"ABD'nin d›fl ülkelere ekonomik yard›m›ndan daha çok zenginler yararlan-

maktad›r. Bunlar vergi vermedikleri gibi sürekli olarak ülke d›fl›na para ç›karmakta-

d›rlar. O¤ullar› askerlik yapmaz. Vergi vermek fakir halk›n iflidir. Yaflamak zenginlere, öl-

mek fakirlere düflmüfltür. Ne var ki bu ifl bölümünden yoksullar hiç de memnun gözükme-

mektedirler. D›fl yat›r›mlar›n ancak küçük bir k›sm› yoksullara ulaflabilmektedir. Siyasi güç

sosyetenin elindedir. Fakirlere siyaset vas›tas›yla da durumlar›n› düzeltme yolu t›kanm›flt›r.

Halk polisten ve askerden korkmaktad›r. Yasal yollardan haklar›n› aramak bu insanlar için

olacak ifllerden de¤ildir. Fakir halk ile zenginler aras›nda fakirlerin hakk›n› temsil edecek ha-

kimlerin varl›¤› hayal bile edilememektedir." (James Lemoyne, New York Times, 5-7 Nisan 1987,

16 fiubat 1987)

"Eski CIA ajan› Agee ise flöyle diyor: 'Ben Kapitalizmin gizli polislerinden biriydim. Yoksul ül-

kelerdeki Amerikan flirketlerinin hisse senedi sahiplerinin kayma¤›n› yemelerini sürdürmele-

rini sa¤lamak için politik baraj›n s›k›nt›lar›n› Amerikan kapitalizminin gizli polisinden baflka

bir fley de¤ildir ki. Yoksul ülkelerde CIA baflar›s›n›n anahtar›, nüfusun kayma¤›n›n ço¤unu yi-

yen %2 ya da %3'lük k›sm›n›n bulunmas›d›r. fiimdi ço¤u ülkelerde bu s›n›f›n geliri 1960'dan

bu yana daha da artm›fl ancak bir kenarda b›rak›lan ve nüfusun %50 ya da %70'ini teflkil eden

s›n›flar›n gelirleri ise daha da azalm›flt›r." (CIA Günlü¤ü, Philip Agee, sf.760 -766)

Kontrgerilla'n›n kulland›¤› sokak serserilerinin ikiyüzlülü¤ü her yönden ortadad›r. Uyufl-

turucu kaçakç›l›¤›n› yapanlar da, ç›kar çat›flmas› oldu¤unda yakalatanlar da onlard›r. Fail-i

meçhul cinayetlerin faili bu gruplard›r, fakat sahte failler üretmekte de üstlerine yoktur. 
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Gladio Yap›s› ve Tarihteki Benzerleri

Kontrgerilla, asl›nda yeni bir örgüt de¤ildir. ‹smi farkl› da olsa tarihte birbi-

rine benzeyen kontrgerilla yap›s›na sahip örgütlere rastlamak mümkündür. Kontrge-

rillan›n, Siyonizm ve masonlu¤un sokak gücü, bir anlamda gizli askeri kanad› oldu¤u göz

önünde bulundurulursa, bu tür örgütlerin tarihinin de masonluk tarihiyle paralel durumda ol-

du¤u sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Masonluk, tarihteki çeflitli operasyonlar›nda da, örgütleyip

finanse etti¤i sokak gücü niteli¤indeki gruplar› kullanm›flt›r. 

Kontrgerilla, masonlu¤un klasik sokak gücünün yaln›zca yeni bir ismidir. Bu görünme-

yen masonik ordunun prensipleri de masonlukla paralel; s›r verilmez, toplant›lar gizlidir. Ma-

sonlar›n mason olduklar›n› gizleyiflleri gibi, kontrgerilla üyeleri de kendilerini gizlerler. Birbir-

lerini gizli parola ve gizli masonik iflaretlerle tan›rlar. Sürekli vahflet ve sürekli terör, bu gru-

bun ana düsturudur. 

Masonlu¤un kulland›¤› tarihteki kontrgerilla benzeri örgütler oldukça ilginçtir. Bu örgüt-

ler, Frans›z ‹htilali'ne kadar uzanmaktad›r. Frans›z ‹htilali'nin lider kadrosunu oluflturan ve he-

men hepsi mason olan Jakobenler, ayn› zamanda bir tür kontrgerilla örgütünün lideriydiler. Ja-

kobenler, Sans Culotte'lar ve daha sonra da K›rm›z› Boneliler ad› verilen kiral›k sokak serseri-

lerine terör eylemleri düzenletiyorlard›. Ayn› flekilde, Bolflevik Devrimi'ni düzenleyen ya da

Hitler'i iktidara getiren ünlü "fail-i meçhul" Reichteig yang›n›n› ç›kartanlar da kontrgerilla ka-

rakterindeki örgütlerdi. Hitler döneminde, SA ve SS olarak flekillenen bu örgüt, toplant›lar›n›

Thule Locas› ad› verilen mason locas›nda yapmaktayd›. ‹llümine masonluk, yani ihtilalci ma-

sonluk, Jakobenler ile Frans›z ‹htilali'nde, Thule locas› ile Almanya'da, P2 ile ‹talya'da kendini

göstermifltir. 

‹talya'da 19. yüzy›l›n bafllar›nda ortaya ç›kan Carbonari cemiyeti de ‹llüminizm ile ba¤-

lant›l›yd›. Esas amac› kiliseyi y›kmak ve din aleyhtar› bir düzen kurmakt›. Milano, Londra ve

Berlin'de bulunan baz› Yahudi bankac›lardan büyük mali destek gördü. Bilinebilen en üst te-

flekkülü "Haute Vente" idi. Bu 40 kiflilik bir heyetti ve bu heyete Volpe, Piccolo, Tigre, Clauss

gibi birçok Yahudi dahildi. Carbonari cemiyetinin uzant›lar› bugün de faaliyet halinde. As›l

amaç yap›lacak provokasyonlarla halk› kiliseden so¤utmak, kilise düflmanl›¤›n› sözde laiklik

olarak göstererek halk› kutuplara ay›rmakt›. Günümüzde ‹talya'daki Brendizi Locas› mason-

luk-kontrgerilla ba¤lant›s›n›n en aç›k örneklerinden biridir. Brendizi Locas›, Avrupa'n›n çeflitli

ülkelerindeki üst düzey kontrgerilla yap›s›ndaki örgütlerin buluflma yeridir.

Yugoslavya Olaylar›n›n Perde Arkas›nda 

Çetnik Kontrgerilla Gruplar›

Kontrgerilla Yugoslavya'da da faaliyet göstermifltir. Çetnik kontrgerilla gruplar›, Bosna-

Hersek'teki katliam›n mimarlar›d›r. Katliam› gerçeklefltiren gerçekte S›rp halk› de¤il, mason li-

derlerin örgütledi¤i Çetnik örgütüdür.

"Mojimilo yerleflim bölgesinin komutan› Boflnak Nejat Aynadziç, 'Her Çetnik S›rpt›r, ama her

S›rp Çetnik de¤ildir' diyor. Ve Bosna Hersek'in Çetnik olmayan S›rplar›, Boflnaklarla omuz

omuza, 'soydafllar›'na karfl› savafl›yor." (EP-Ekonomi Politika, 10-17 Ocak 1993)
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Çetnikler ile masonlar›n yak›n iliflkisi Bosna Savafl›'n›n konu edildi¤i

bölümde detayl› olarak incelenmifltir. Tarihte Çetnik çetelerini ilk kez biraraya

getirip örgütleyen kifli mason "Kasap" Mihailoviç'tir. 1992-95 y›llar› aras›nda yaflanan

Bosna Savafl› s›ras›ndaki liderleri de yine bir baflka mason olan Miloseviç'tir. Çetniklerin

nas›l bir örgüt oldu¤u flöyle tarif edilmektedir:

"Dünyadaki belli bafll› kontrgerilla/paradox-militer örgütlerinin aras›nda S›rbistan'daki Çet-

nikler bulunuyor." (Yeni Dünya Düzeni, Halid Özkul, sf.87)

'Kontrgerilla" örgütlenmesinin merkezi ise yine ayn› kitapta flöyle bildirilmektedir: "Para-

dox-militer/Kontrgerillan›n merkezi: Mossad ve Aman: Kfar Sirkin, Tel Aviv, ‹srail." 

Hitler'in Kurdu¤u Kontrgerilla Gruplar›: SS ve SA

Hitler, Alman kontrgerillas›n›n liderlerindendi. Kurdu¤u SA ve SS gruplar› tipik kontrge-

rilla örgütleriydi:

"SA'lar 1921de Hitler'in Muhaf›z Birli¤i olarak do¤du. Örgütsel dayana¤› Nazi hareketine ka-

t›lm›fl serserilerdi." (Ana Britannica, sf.864)

"Sokak eflkiyalar›, eski katiller, iflsiz, güçsüz kiflilerin oluflturdu¤u bir örgüt olan SA'lar, rakip

partilerin toplant›lar›n› bas›yor, Hitler'in fedaili¤ini yap›yorlard›." (The Life and Death of Adolf

Hitler, Robert Payne)

SA'lar›n yöntemi de tüm faflist örgütlerde oldu¤u gibi terör ve iflkence olmufltur:

"Berlin'de SA'ya ait bir köflkte iflkence odalar› bulunuyordu. ‹tiraf ettirmek için burada akla

gelebilecek her türlü iflkence yap›l›yordu." (Encyclopedia Judaica, cilt 4, sf.714)

Faflist-Siyonist lider Jabotinsky'nin kurdu¤u kontrgerilla grubu Kahverengi Gömlekli-

ler'den esinlenen Hitler, SA'lar› yani bir di¤er ad›yla Kahverengi Gömlekliler'i kurdu. SA'lar›n
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bafl›nda ise Yahudi Pfeffer Von Solomon bulunmaktayd›.

Hitler 1925 y›l›nda kendi korumas› için SS ad› verilen daha organize bir

birlik kurdu. Di¤er bir kontrgerilla grubu olan SS'ler daha çok orduya yönelikti.

SS'lerin rolü çok farkl›yd›. Herhangi bir SS subay› Alman generalinden daha yukar›da yer

almaktayd›. Kontrgerillan›n tüm özellikleri SS'lerde de görülmektedir. Devlet içinde devlet ya-

p›s› gösteren Hitler'in çok özel ordusu SS'lerin bafl›nda ünlü faflist Himmler bulunuyordu. 

Gestapo ise tipik bir istihbarat teflkilat›yd›. Rejim aleyhtarlar›n› sapt›yordu. Gestapo'nun

bafl›nda Heidrich bulunmaktayd›. Kontrgerilla yap›s›n›n zengin örne¤ini Gestapo örgütlenme-

sinde de görmek mümkündür. Örgütün kurulufl flemas›nda; "Cinayet Bölümü" de vard›r. Gö-

rülüyor ki, Naziler kendilerine karfl› olanlar› öldürmek için devlet içinde cinayet ifllemekle gö-

revli birimler oluflturmufllard›r. 

Alman Nazizmi ile ‹talyan faflizmi ve onlar›n istihbarat örgütlerine (özellikle Gestapo)

bakt›¤›m›zda bunlarda cinayet iflleme birimleri bulundu¤unu görüyoruz. Kontrgerillan›n tüm

özellikleri Hitler'in SS ve SA'lar›nda toplanm›flt›. Nazi komutanlar›n yönlendirdi¤i sokak eflki-

yalar› ve katiller her türlü iflkenceyi, katliam› yap›yorlard›. 6 milyon Yahudinin yaflam›na mal

olan korkunç soyk›r›m› da yine bu Gladio benzeri Nazi örgütlenmeleri gerçeklefltirmifltir. (Hit-

ler ve faflist örgütlenmeleri ile ilgili daha detayl› bilgiyi Faflizm bölümünde bulabilirsiniz.)

Gladio ve Faflist Örgütler ‹ç ‹çe

"Özellikle Avrupa'da son y›llarda t›rman›fl gösteren ›rkç›-faflist hareketlenmelerin ard›nda Gla-

dio olarak da bilinen NATO'nun gizli yer alt› örgütlenmesinin bulundu¤u belirlendi. Gla-

dio'nun Avrupa'n›n belli bafll› ›rkç›-faflist örgütlerin liderleri ve ABD kökenli Ku Klux Klan

temsilcileri ile belli aral›klarla toplanarak strateji ve eylem plan› belirledikleri ‹talya'n›n ünlü

gazetelerinden Corriera Della Serra ve La Repubblica'da yay›mland›. ‹talya'n›n Verona kentinde

Gladio'yla toplant› yapt›klar› saptanan faflist örgüt temsilcileri Gladio'nun belirledi¤i eylem

stratejisi do¤rultusunda hareket ediyorlard›." (Meydan, 21 Kas›m 1991)

"‹talya'y› kas›p kavuran neo-faflist terörün gerisinden bütün haflmetiyle ‹talyan kontrgerillas›

Gladio ç›k›verdi. Bafl kontrgerillac›n›nsa ‹talya Cumhurbaflkan› Cossiga'dan baflkas› olmad›¤›

herkesin bildi¤i bir 's›r' art›k. Belçika kontrgerillas›n› keflfetti, Fransa geri kalmad› ve gerisi ço-

rap sökü¤ü gibi geldi. (Kontrgerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan, sf.173)

Görüldü¤ü gibi uluslararas› terörizmin ve devlet terörünün vurucu gücü olan ölüm man-

galar›, Alman Nazizmi'nden günümüze kadar uzanmaktad›r. Ölüm mangalar›n›n simgesi, ay-

n› zamanda onlar›n ifllevini aç›¤a vurmaktad›r: Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay, ‹span-

ya'da koflulland›r›lm›fl ve dolarla beslenen afl›r› sa¤c› militanlar, kurduklar› partiler ve bürok-

rasideki yandafllar› ölüm saçmakta, terör estirmektedirler.

Gladio Karakteri ve Beklenen Karfl› Çözüm

Masonlar›n, kontrgerilla sistemini kurmalar› ve ayakta tutmalar›, bu sisteme uygun yap›-

daki insanlar›n bolca bulunabilmesinden kaynaklanmaktad›r. fiiddeti, bir zevk ve fleref göster-

gesi haline getirmifl, gücü putlaflt›rm›fl, hakl›n›n de¤il güçlünün yan›nda olan grup ve kifliler

503

Adnan Oktar (Harun Yahya)



bulundu¤u sürece, karanl›k güç merkezleri kendine mafla bulmakta zorluk

çekmeyecektir.

fiiddete dayal› faflist kültürün yaflat›lmas› ise, söz konusu güçlerin üzerinde özel-

likle durdu¤u bir konudur. Irkç›l›¤›, fliddeti, savaflç›l›¤› yücelten, güzel ahlak›, sevgiyi, bar›fl

ve huzuru ise göz ard› eden bu faflist düflünce yap›s›n›n yay›lmas› için flimdiye dek çal›flm›fl olan

ideologlar›n büyük ço¤unlu¤unun mason olmas› elbette bir tesadüf de¤ildir. Bugün de bütün

dünyaya filmler, romanlar, resimli romanlar arac›l›¤›yla söz konusu faflist düflünce yap›s› enjek-

te edilmektedir. Bu propaganda ile kan dökücü kabaday› karakteri, "gözü pek, bile¤i ve yüre¤i

güçlü" gibi sahte tan›mlamalar alt›nda kendine meflruiyet zemini bulmaktad›r.

Önce sahte bir haks›zl›k ortam› oluflturmak, sonra sald›rmak, sonra halk› kendini savun-

maya mecbur edip, sonra tekrar sald›rmak kontrgerillan›n en önemli takti¤idir.

Ancak bu sistemin ortadan kald›r›lmas›yla, mutlak bar›fl ve huzur ça¤› oluflabilir. Dünya

üzerindeki bu cinayet flebekesinin çözülmesi, gerçek huzurun yaflanmas›na vesile olacakt›r. Bu

durumdan sonra, art›k silahlanma ve savafl sanayine, teröre ve ondan korunmaya yönelik or-

ganizasyonlara ayr›lan para refaha, e¤itime, beslenmeye, bar›nmaya, giyime, sanata, çevre dü-

zenlemelerine ve her türlü güzelli¤e, iyili¤e ve mutlulu¤a harcanabilir. 

Mossad'dan kontrgerillaya uzanan zincirin ortadan kalkmas› ise çok güçlü bir sistem ge-

rektirmektedir. Çünkü pek çok ülkede hükümetler ve hükümet baflkanlar›, kontrgerilladan

fliddetle çekinmektedir ve kontrgerilla bir anlamda devlet içinde devlet konumuna gelmifltir.

Kontrgerillay› ortadan kald›rabilmek için, son derece sa¤lam bir düflünce yap›s›ndan temel

al›nmas› gerekir. fiiddete, gurura, nefrete dayal› olan bu sisteme karfl› beklenen karfl› çözümün

tamamen bu yap›n›n d›fl›nda olmas›, sevgiye, adalete, fedakarl›¤a, alçakgönüllülü¤e, merha-

mete dayal› olmas› flartt›r. Bunlar›n d›fl›nda yapay çözümlere, geçici tedbirlere sar›lmak sonuç

vermez, vermeyecektir. 

Unutmamak gerekir ki, baflta kontrgerilla hareketleri olmak üzere, yeryüzünde kan dö-

kenler ve bu eylemleri organize edenlerle yap›lacak mücadele mutlaka fikri alanda olmal›d›r.

Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi, bu çevrelerin varl›klar›n› devam ettirebilmelerinin nedeni

eylemleri için kullanabilecekleri yap›da kiflileri -ahlaki zaaflar› olan ve kolay yönlendirilebilen

bilinçsiz kitleleri- kolayl›kla bulabilmeleridir. Ahlaken güçlü, manevi de¤erlerine sahip ç›kan,

vicdan ve sa¤duyu sahibi, kiflilikli insanlar›n say›s›n›n ço¤almas› bu kiflilerin hayat sahalar›n›n

sona ermesi anlam›na gelecektir. Bu ise ancak din ahlak›n›n yayg›nlaflmas› ile mümkün olur.

Bununla birlikte, asla unutulmamas› gereken önemli bir konu da, bu çevreler ne kadar bü-

yük ve güçlü görünseler de, ne kadar iyi organize olmufl ve ne kadar planl› hareket ediyor ol-

salar da herfleyleri ile tamamen Allah'›n kontrolü alt›nda olduklar›d›r. Bunlar›n ve kurduklar›

tüm planlar›n Allah'›n kontrolü alt›nda oldu¤unu Allah Kuan'da bizlere flöyle bildirmifltir:

Gerçek flu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onlar›n düzenleri da¤lar› yer-

lerinden oynatacak kadar da olsa, Allah kat›nda onlara haz›rlanm›fl düzen (kötü

bir karfl›l›k) vard›r. (‹brahim Suresi, 46)

Onlar hileli düzenler kurdular, Biz de onlar›n fark›nda olmad›¤› bir düzen kur-

duk. Art›k sen, onlar›n kurduklar› hileli-düzenin u¤rad›¤› sona bir bak... (Neml

Suresi, 50-51)
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S osyalist blok da¤›l›rken, Avrupa'n›n eski sosyalist ülkelerinde de son derece h›zl› ge-

liflmeler meydana geldi. Vaclav Havel, Petre Roman gibi mason liderler elinde bu ül-

keler yeniden flekillendiler ve "Yeni Düzen"e uygun hale getirildiler. Bu ülkeler aras›n-

da, Güney Slavlar›'n›n birleflmesiyle oluflan Yugoslavya ise çok de¤iflik bir rota çizerek tarihin

en büyük katiamlar›ndan birine sahne oldu. Yugoslavya'y› di¤er eski do¤u bloku ülkelerinden

ay›ran özellik ise Müslüman bir topluma, Bosnal› Müslümanlara ev sahipli¤i yap›yor olmas›y-

d›. Ve Yugoslavya'n›n parçalanmas› sonucunda Avrupa'n›n ortas›nda ba¤›ms›z bir Müslüman

devlet olufltu: Bosna-Hersek.

Bunun ard›ndan Bosnal› Müslümanlara uygulanan vahflete tüm dünya tan›kl›k etti. An-

cak biz bu bölümde, olaylar›n bilinen detaylar›n› ele almay›p, olaylar›n perde arkas›n› arala-

maya çal›flaca¤›z. S›rp terörünün bilinmeyen öyküsünü, S›rplara kimlerin destek verdi¤ini in-

celeyece¤iz. Rusya'n›n ve Yunanistan'›n S›rplar› destekledi¤i, kamuoyunun büyük ço¤unlu¤u

taraf›ndan bilinmektedir. Biz olay›n biraz daha de¤iflik bir boyutunu, göze çarpmayan bir yö-

nünü ortaya sermeye, S›rp vahfletinin ard›ndaki de¤iflik bir gücü gün ›fl›¤›na ç›karmaya çal›fla-

ca¤›z: Masonluk.

Vahfletin ‹lk Basama¤›: Belgrad Büyük Locas›

Bosna-Hersek'te yaflanan katliam, tesadüfler sonucu, k›sa bir süre içinde, aniden patlak

veren bir olay de¤ildir. Müslümanlara karfl› yürütülen bu sistemli vahfletin öyküsü, 1900'lü y›l-

lar›n bafl›na kadar uzanmaktad›r. Frans›z Büyük Locas›'n›n yard›m›yla 9 Haziran 1919'da, S›r-

bistan'›n baflkenti Belgrad'da Yugoslavya Büyük Locas›'n›n kurulmas›, Bosna'daki vahfletin ta-

rihi aç›s›ndan oldukça önemlidir:
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Bosna-Hersek’de büyük bir insanl›k dram› yafland›. Savunmas›z Müslü-
manlar alçakça katliama tabi tutuldu. Her vicdanl› insan burada uygu-

lanan vahfleti lanetledi. Ve tabii vahfletin uygulay›c›lar›n› da...
Ama bu katliam›n kimlerin "eseri" oldu¤unu anlayabilmek için olaya
daha genifl bir aç›dan bakmak gerekmektedir. S›rp vahfletinin karan-
l›k geçmifline bakt›¤›m›zda ilginç gerçeklerle karfl›laflmaktay›z. Benzer
bir vahfleti geçmiflte uygulayan Çetnik lideri mason Mihailoviç'i, onun

"biraderi" S›rp lideri Miloseviç'i, S›rbistan-‹srail yak›nlaflmas›n›, S›rbis-
tan'›n kritik ba¤lant›lar›n› göz önünde tutmak gerekmektedir. H›rvatistan'da
localar›n örgütledi¤i faflist gruplar, Siyonist silah tüccarlar›, gizli servislerin

senaryolar›, Balkanlar'da yaflanm›fl olan vahflete ›fl›k tutmaktad›r..



"Yugoslav Büyük Locas› 9 Haziran 1919'da kuruldu. Merkezi Belgrad'dayd›.

300'e yak›n üyesi vard›. 1928'de Üstad Stojkaviç, Tchedimir Mihailoviç'e yerini dev-

retti. 1934'te Uluslararas› Mason Kongresi Belgrad'da topland›. 40'a yak›n Avrupal› ül-

keden kat›l›m oldu... Localar›n çal›flmalar› gün geçtikçe daha da güçlendi." (Dictionnaire de

la Franc-Maçonnerie, Daniel Ligou, sf.1262-1263)

Belgrad'da kurulan bu loca, asl›nda 1850'lerde kurulan ilk Belgrad Locas›'n›n bir deva-

m›yd›. Belgrad Locas›, oldukça ilginç özelliklere sahip bir locayd›. Adeta "Balkanlar›n P2'si"

denebilecek bir yap›ya sahipti. Türk masonlar›n›n yay›n organ› Mimar Sinan dergisinde, bu

durum flöyle özetlenmektedir:

"Belgrad Locas› ile ilgili bilgiler, 'Masoni U Jugoslaviji - Yugoslavya'da Masonlar 1764-1980'

adl› kitapta, Dr. Levis'in raporunda yer al›yor. Raporda flöyle denilmekte: 'Belgrad'da, Hür

Duvarc›lar ad›n› tafl›yan gizli bir örgüt mevcuttur. Belgrad Locas›'n›n faaliyet yönü politiktir

ve maksat ve gayelerine, mevcut durumu y›kmakla varmaya çal›fl›r... Belgrad Locas›, Balkan-

lar'daki ana locad›r. Vidin, Svifltov, Rusçuk, Varna, Nifl Localar› Belgrad Locas›'na ba¤l›d›r. Bu

y›l›n 5 A¤ustosu'nda Belgrad'da genel toplant› yap›lacak ve bu toplant›ya tüm ba¤l› localar de-

legeleri kat›lacakt›r... 
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Belgrad Locas›, tüm ülkelerin devrimci kulüpleri ile devaml› temas halinde-

dir... Radosavijeviç'in sözlerine göre, Belgrad Locas›, Peflte hür masonlar› ile de te-

mastad›r ve gayesi Belgrad'da iktidar› y›kmaktad›r... Loca'n›n 60 yafllar›ndaki bir

üyesi ayn› düflünceye sahip birinin huzurunda, yak›nda Belgrad Locas›'ndan büyük ifl-

ler zuhur edece¤ini ve bu ifllerin bütün dünyay› flafl›rtaca¤›n› ve sürpriz olaca¤›n› söyle-

mifltir. Bu ifadeden Loca'n›n politik planlar› da sezilmektedir." (Mimar Sinan, 1987, say› 65)

Loca üyesi masonun "kehaneti" do¤ruydu. Gerçekten de Belgrad Locas'›ndan "büyük ifl-

ler zuhur etti"... Birinci Dünya Savafl›'n›n ard›ndan Yugoslavya topraklar›nda S›rp-H›rvat-Slo-

ven Krall›¤› kuruldu. 1919'da, bu yeni Krall›kta, "S›rplar›n, H›rvatlar›n ve Slovenlerin Büyük

Locas›" ismiyle yeniden Belgrad Locas› oluflturuldu. Bu Loca'n›n, 1926 y›l›nda bast›rd›¤›, yal-

n›zca loca üyelerine mahsus ve içinde locada al›nan kararlar›n, kabul edilen prensiplerin bu-

lundu¤u kitapç›k, masonlar›n Bosna-Hersek'te yaflayan Müslümanlardan dolay› o dönemler-
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Bosna-Hersek katliam›n›n kökle-
ri 1919'da kurulan Belgrad Loca-
s›'na kadar dayan›yor. Ço¤unlu-

¤unu S›rplar›n oluflturdu¤u loca,
Balkanlar›n ana locas›yd›. (Altta)

Yanda locan›n kurucusu üstad
masonlar birarada.



de duyduklar› rahats›zl›¤› aç›kça göstermektedir. Kitapç›kta, masonik idealler aç›s›ndan Kral-

l›k s›n›rlar› içindeki flartlar› inceleyen Loca'n›n, Boflnaklara özel bir ilgi gösterdi¤i de görül-

mektedir.

Loca'n›n 1926'da yay›nlad›¤› "Manifestation Maçon-

nique De Belgrade - Compte Rendu Officiel" (Belgrad Lo-

cas› Manifestosu) bafll›kl› kitapç›¤›n 47. sayfas›nda yer

alan sat›rlar›n tercümesi flöyledir:

"Masonik hedef ve ideallerin tesisi için uygun olmayan flart-

lar›n göz önünde bulundurulmas› gerekir... Bölgedeki Müs-

lüman nüfus, bu flartlar›n en önemlisini teflkil etmektedir. Bu

toplumun güçlenmesi ve bask›n bir yap›ya kavuflmas›, ma-

sonik idealler aç›s›ndan, Belgrad Locas›'n›n oluflmas›ndan

fliddetle kaç›nmas› gereken bir durumdur. Böyle bir duru-

mun oluflmamas› için azami özen gösterilmelidir."

"Balkanlar›n ana siyasi locas›" olan bu Loca'n›n Müs-

lüman Boflnaklar›n güçlenmemesine dair verdi¤i karar,

son derece önemlidir. Bu kararlar, do¤al olarak, akla baz›

sorular getirmektedir: "Acaba Belgrad Locas› bu 'azami

özen'i nas›l gösterecekti?" Bu "özen"e ra¤men Müslüman-

lar etkin konuma gelirse ne olacakt›? Loca, o zaman ne gi-

bi tedbirler alacakt›? Müslümanlar›n "yok edilmesi" mi

gündeme gelecekti?
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Belgrad Locas›'n›n 1926 y›l›nda ba-
s›lm›fl olan ve Müslümanlarla ilgili
kararlar›n yer ald›¤› kitapç›¤›. Loca,
"S›rplar›n, H›rvatlar›n ve Slovenlerin
Büyük Locas›" olarak tan›t›l›yor.

Belgrad Locas›n›n içten görünüflü



S›rp, H›rvat ve Slovenlerin büyük locas›n›n bu karar› ald›¤› dönemde,

S›rp-H›rvat-Sloven Krall›¤› s›n›rlar›nda Müslümanlara bask› ve katliam uygula-

mas› da bafllam›flt›:

"S›rp-H›rvat-Sloven Krall›¤›'n›n kurulmas›n›n ard›ndan Müslümanlara yönelik soyk›r›m po-

litikas› art›r›larak sürdürüldü. Sancak, Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya'da soyk›r›m uy-

guland›. Krall›¤›n ilk y›llar›nda, yaln›zca Do¤u Bosna'da 3.000 Müslüman hiçbir nedeni olma-

d›¤› halde öldürüldü." (A Survey of The History of Genocide Against The Muslims in The Yugoslav

Lands, Prof. Mustafa ‹mamoviç, sf.70)

1992-95 y›llar› aras›nda Bosna'da Müslümanlara uygulanan vahfletten k›sa bir süre önce

de, Do¤u blokunun klasik kapal›l›k politikas› sonucu kapat›lm›fl olan mason localar›n›n S›rbis-

tan'da büyük bir flatafatla yeniden aç›lm›fl olmas› da oldukça dikkat çekicidir: 

"Yugoslavya'da masonlar yeniden faaliyete geçti... Tanjug haber ajans›na göre, Yugoslavya Bü-

yük Locas›, Bat› Almanya Büyük Locas›'n›n deste¤i ile Belgrad'da yeniden oluflturuldu. Yu-

goslavya Büyük Locas›'n›n yeniden faaliyete geçmesi dolay›s›yla düzenlenen törenlere Bat›

Avrupa ülkelerinin yan› s›ra Amerika ve Kanada'dan da çok say›da mason kat›ld›." (Sabah, 14

Temmuz 1990)

Localar›n aç›l›fl törenlerine çok say›da üst düzey S›rp yöneticinin kat›ld›¤› bilinmektedir.

Bu ilginç geliflme, vahfletin mimarlar› hakk›nda önemli bir ipucu vermektedir. ‹lerleyen sayfa-

larda Bosna Savafl›'nda yaflanan vahfletin biraz daha öncesine dönüp, S›rp terörünün nas›l yüz-

y›llar boyu sistemli bir flekilde körüklendi¤ini inceleyece¤iz.
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ANAHTAR K‹TAP: YUGOSLAVYA'DA MASONLAR - S›rp terörüne kimlerin fikir babal›¤› yapt›¤›n›, tarihteki
Müslümanlara yönelik S›rp vahfletlerini kimlerin yönetti¤ini ö¤renebilmek için, S›rbo-H›rvatça dilinde yaz›l›
olan "Masoni U Jugoslaviji (1764-1980)" (Yugoslavya'da Masonlar 1764-1980) adl› kitaba baflvurduk. Kitap,
her ne kadar son dönemde iktidarda olan masonlardan söz etmese de, S›rp terörünün tarihsel kökeni hak-
k›nda çok önemli bilgileri içeriyor. Kitab›n tercümesinde ve daha pek çok bilgiye ulaflmam›zda bize yard›m-
c› olan Bosnal› Müslümanlara teflekkür ederiz.



S›rp Irkç›l›¤›n›n Masonik Gelene¤i

Belgrad Locas›'n›n kararlar›n›n nas›l uyguland›¤›n› incelemeden önce dö-

nüp, yaflanan vahfletin temeli olan S›rp ›rkç›l›¤›n› incelemek gerekiyor. S›rplar taraf›n-

dan uygulanan vahflet, as›rlard›r afl›r› S›rp milliyetçileri taraf›ndan yürütülen bir beyin y›-

kama faaliyetinin sonucudur. Radikal S›rp milliyetçileri "S›rplar›n bütün ›rklar›n en üstünü ve

anas›" oldu¤unu iddia edecek kadar radikal görüfllere sahiptirler. 

Önemli olan, böylesine "toplu bir paranoya"n›n nas›l oluflabildi¤i -ya da oluflturulabildi-

¤i-, böylesine bir ›rkç›l›¤›n nas›l infla edildi¤idir. Dünyan›n baflka yerlerinde ›rkç›l›¤›n kimler

taraf›ndan k›flk›rt›ld›¤›n› hat›rlad›¤›m›zda ise, bu kitab›n konusu olan masonluk faktörünün

S›rp teröründeki rolünü aramamak mümkün de¤ildir. Ve olay› bu yönüyle inceledi¤imizde,

S›rplar aras›nda ›rkç›l›¤›n, dünyan›n di¤er pek çok yerinde oldu¤u gibi mason localar› ile içi-

çe geliflmifl bir hareket oldu¤unu görürüz. 

19. yüzy›l›n bafllar›nda, localar›n gerçeklefltirdi¤i Frans›z ‹htilali'nin rüzgarlar›, Osmanl› yö-

netimindeki az›nl›klara ulaflt›. Bunun sonucu olarak az›nl›k isyanlar› bafllad›. Bu isyanlar›n loca-

lar taraf›ndan desteklendi¤i, "Yugoslavya'da Masonlar" kitab›nda flu flekilde anlat›lmaktad›r: 

"S›rbistan Yüksek Kurulu'nun almana¤›nda (1912-1913), mason localar›n›n Osmanl› dönemi

Balkan isyanlar›nda, isyanc›lar› destekledi¤i belirtiliyor." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Nemeziç,

sf.347)

Söz konusu isyanlar›n ilki, 1804 y›l›nda bafllayan S›rp isyan›yd›. S›rp isyan›n›n lideri "Ka-

rayorgi" ad›yla tan›nan bir S›rp milliyetçisiydi. "Masonlar Sözlü¤ü"nde, bu isyan›n Karayorgi

ile birlikte bir di¤er önemli ismi olan Petar Icko'nun olaylardaki rolü flöyle ifade edilmektedir:

"Peter Icko, Belgrad'daki büyük locaya kay›tl›yd›. 1800 y›l›nda di¤er baz› masonlar›n da yar-

d›m›yla, 'S›rp halk›n›n özgürlü¤ü için' Türklere (Osmanl›'ya) karfl› ilk ayaklanmay› organize

etti. Askeri bir güç oluflturmaya çal›fl›rken, bu çabas› Türk yetkililerince haber al›nd› ve hare-

ketin, Icko ile ayn› locaya kay›tl› olan Papaz Alexa Nenadoviç gibi önde gelenleri idam edildi.

Icko ise kaçarak kurtulabildi. Fakat bast›r›lan bu isyan, Türklere karfl› düzenlenen di¤er isyan-

lar›n ateflleyicisi oldu. Icko da bu isyanlarda önemli bir politik rol oynad›. Icko, daha sonra Ka-

rayorgi taraf›ndan Belgrad Belediye Baflkanl›¤›'na atand›." (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie,

Daniel Ligou, sf.1263)

Petar Icko ile isyan› yöneten di¤er isim olan Karayorgi'nin masonlu¤u hakk›ndaki bilgi

ise "Masoni U Jugoslaviji" kitab›nda belirtilmektedir:

"Petar Icko ile de yak›n iliflki içinde olmas› nedeniyle masonlar, onun da mason oldu¤u tezini

savunuyor. Ayr›ca kulland›¤› sembol ve iflaretlere bak›l›rsa Karayorgi'nin Belgrad Locas›'na

ba¤l› oldu¤u anlafl›l›yor." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Nemeziç, sf.153) 

Ancak daha da önemli olan, Karayorgi Ayaklanmas› s›ras›nda, S›rplar›n ilk büyük çapl›

"etnik temizlik" hareketini gerçeklefltirmifl olmalar›d›r:

"Müslümanlar›n imha edilmeye çal›fl›lmas› ve sistemli bir flekilde zulme u¤rat›lmas›, 1804'de-

ki ilk S›rp ayaklanmas›nda S›rbistan ve Karada¤'›n geniflleme politikas› ile yo¤unlaflt›. Bu iki

devlet Müslümanlar› yok ederek etnik yönden 'temiz' bölgeler oluflturmak istiyordu. Ünlü

S›rp tarihçisi Stojan Novakoviç'in bildirdi¤ine göre, 'Türklerin genel imhas›' 1804'teki ayak-

510

KABALA

VE

MASONLUK



lanma döneminde bafllad›. Bu Türkler Bosnal› Müslümanlar anlam›na geli-

yordu." (Bulletin - State Commision for Gathering Facts on War Crimes in the Republic of

Bosnia-Herzegovina, Ekim 1992, sf.6)

Osmanl›, Karayorgi Ayaklanmas›'n› bast›rmaya çal›fl›rken, yeni bir S›rp ayaklanmas›

da 1815'te Milos Obrenoviç önderli¤inde bafllad›. Obrenoviç, 1815'te S›rp Prensi olarak tan›n-

d›. Daha sonra yerine o¤lu Micheal Obrenoviç geçti. S›rp Prensinin en büyük özelli¤i, "Mason-

lar Sözlü¤ü"de flöyle bildirilmektedir:

"Micheal Obrenoviç: Mason S›rp Prensi. Ayr›ca mason Mazini ve Garibaldi ile çok yak›n ilifl-

kileri vard›." (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Daniel Ligou, sf.1263) 

S›rp ›rkç›l›¤›n›n temellerini atan ve bu yönde faaliyet gösteren baflka isimler de vard›:

"Ulusal bilincin uyan›fl›: Güney Slavlar›n 19. yüzy›l bafllar›nda Avrupa'daki yeni düflünce

ak›mlar›yla tan›flmas› özellikle dil, edebiyat ve kültür alan›nda ulusal kaynaklara dönüfl yö-

nünde güçlü bir e¤ilim do¤urdu... S›rp ayd›nlar›ndan Dositej Obradoviç standart bir S›rp ede-

biyat dili oluflturma çabalar›na giriflti. Onu izleyen Vuk Stefanoviç Karadziç de Kiril Alfabe-

si'nin S›rpça'ya uyarlad›." (Ana Britannica, cilt 22, sf.454)

S›rp ›rkç›l›¤›n›n kurucular›ndan olan Obradoviç de t›pk›, Micheal Obrenoviç gibi mason-

du: 

"Dositej Obradoviç: Mason S›rp edebiyatç›, daha sonra bakan oldu. Trieste Locas›'na ba¤l›yd›."

(Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Daniel Ligou, sf.852)

Obradoviç'in masonlu¤u, "Masoni U Jugoslaviji" kitab›nda da yer almaktad›r: 

"Dositej Obradoviç'in mason oldu¤u S›rp kaynaklar›nda belirtiliyor." ("Maçonnerie en Ser-

bie, Son Historie et Son But Actuel", Bulletin Officiel du Bureau de Nachatee, No: 33, 1909)

Ayn› flekilde, Stanoje Stanojeviç, 1931'de yazd›¤› "Hür Masonluk" adl› kitab›nda Dositej Obra-

doviç'i önemli masonlar aras›nda saymaktad›r." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Neneziç, sf.149)

Obradoviç'in yolunu izleyen Vuk Stefanoviç Karadziç'in masonlarla olan yak›n iliflkisi de ay-

n› kitapta anlat›lmaktad›r. (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Neneziç, sf.166)

'Camileri Y›k›n!' Emrini Veren Radikal Piskopos:

Petar Petroviç Njegos ve Masonik Ba¤lant›lar› 

S›rp ›rkç›l›¤›n›n arka plan›n› araflt›r›rken "Çetniklerin babas›" say›labilecek olan Karada¤-

l› piskopos Petar Petroviç Njegos'u göz ard› etmek mümkün de¤ildir. Müslüman katliam›n›n

bafl ideologlar›ndan olan Njegos, Boflnak profesör ‹smail Baliç'in makalesinde flöyle tan›t›l-

maktad›r:

"Bosnal› Müslümanlara karfl› soyk›r›m hareketi, Osmanl› ordusunun 1683'de Viyana'da yenil-

gisinin hemen ard›ndan bafllad› Bu soyk›r›ma Karada¤'da 'Istraga Poturica' (Türkleflmifl olan-

lar›n yok edilmesi) ad› verilmiflti. Ayn› vahflet, 18. yüzy›lda yine tekrarland›. Kanl› senaryo, bir

Ortodoks papaz› ve flair olan Petar Petroviç Njegos (ölümü: 1851) taraf›ndan, 'Gorki Vijenac'

(Da¤ Çelenki ) adl› destans› fliirinde tarif edilmiflti. Njegos, kendisinden sonraki tüm katliam

ve bask›lara ideolojik bir temel haz›rlad›.
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19. yüzy›lda yükselen radikal S›rp milliyetçili¤i, kendisine büyük ölçüde Nje-

gos'un çal›flmas›n› temel ald›. S›rplar›n tarihsel kahramanl›klar›ndan dem vuran ça-

l›flmas› neredeyse büyük sayg› görmeye bafllad›. S›rp Krall›¤›'nda -ayn› daha sonra onu

izleyen Yugoslav devletleri gibi- Njegos'un çal›flmas› okullarda ö¤rencilere okutuldu. Nje-

gos, fliirsel çal›flmas›nda, daha önce Karada¤'da, Piskopos Danilo'nun (ölümü: 1735) krall›¤›

döneminde, Müslümanlara uygulanan soyk›r›m› överek anlat›yor, bu vahfleti kutsal bir zafer

olarak tarif ediyordu. Njegos'un yazd›¤› fliirdeki kahramanlardan birisi, Vaivode Batric, Kara-

da¤'›n o dönemdeki baflkenti Cetinje'de yap›lan katliam› överek flöyle anlat›yordu: 'Cetinje'de

H›ristiyanl›¤› kabul etmeyen bir tek Türk b›rakmad›k, öyle ki, burada olanlar› anlatacak hiç-

bir canl› flahit kalmad›. Hiçbir Türk evi ayakta kalmad›.' 

Njegos'un ‹slami kimli¤in yok edilmesini teflvik etmek için kulland›¤› slogan çok aç›kt›: 'No

lomite munar i dzamiju' (Tüm camileri ve minareleri parçalay›n!)" (Who Are The Bosnian Mus-

lims and What is The Background of The Present Conflict in Their Home-Country?, Prof. ‹smail Baliç,

sf.3, 5)

Njegos hakk›nda baflka kaynaklarda da benzer bilgiler detayl› olarak anlat›lmaktad›r:

"Yak›n tarihte, Bosnal› Müslümanlara karfl› soyk›r›m hareketi, 18. yüzy›l›n bafllar›nda, Ka-

rada¤'da ‹slam'› kabul etmifl olanlar›n yok edilmeleriyle bafllad›. Bu soyk›r›m, Petar Petro-

viç Njegos taraf›ndan 'Gorski Vijenac' adl› çal›flmas›nda övülerek anlat›ld›. Bu destans› çal›fl-

ma, daha sonra S›rplar ve Karada¤l›lar taraf›ndan Müslümanlara uygulanan tüm soyk›r›m ve

bask›lara ideolojik temel haz›rla-

d›. Njegos fliirini, ilk S›rp ayak-

lanmas›n›n ve Müslüman katli-

am›n›n lideri olan Karayorgi'ye

ithaf etmiflti." (A Survey of The

History of Genocide Against The

Muslims in The Yugoslav Lands,

Prof. Mustafa ‹mamoviç, sf.59)

Müslümanlara yönelen Çetnik

vahfletinin en önde gelen fikir baba-

s› olan, yazd›klar› S›rplar taraf›ndan

büyük ilgi gören Njegos'un, maso-

nik ba¤lant›lar› da oldukça dikkat

çekicidir. Njegos da, S›rp vahfletinin

"masonik gelene¤i"nin bir parças›-

d›r. "Masoni U Jugoslaviji" kitab›n-

dan Njegos'un masonlarla kurdu¤u

yak›n iliflkileri flu flekilde aktar›l-

maktad›r:
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"Njegos'un mason olup olmad›¤› ile ilgili kesin bilgi yok... Fakat, 19. yüzy›l

S›rp büyükleri olan Vuk Stefanoviç Karadziç ile Petar Petroviç Njegos'un mason-

larla çok yak›n flahsi iliflkiler kurdu¤u biliniyor." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Nemeziç,

sf. 166)

Njegos'un resimlerinin mason localar›n›n duvarlar›n› süsledi¤ini göz önünde bulundur-

du¤umuzda, konu daha da netleflmektedir:

"Bosna-Hersek'in 1908'de Avusturya-Macaristan dönemindeki ilhak›ndan sonra, S›rp mason-

lar›, Macar masonlar›ndan ayr›larak 'S›rbistan Yüksek Meclisi'ni kuruyorlar. Belgrad'da 'Hür

Masonlar Evi' aç›l›yor. Bu locan›n içi de¤iflik resim ve sembollerle süslü. Balkon k›sm›nda Do-

sitej Obradoviç ve Petar Petroviç Njegos'un resimleri var." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Neme-

ziç, sf.173)

Bu arada, duvarlar›nda Njegos'un resimleri bulunan bu locan›n, yaz›n›n bafl›nda incele-

di¤imiz ve "Müslümanlar›n etkin bir konuma gelmesinin engellenmesi gerekti¤ini" kararlaflt›-

ran Belgrad Locas› oldu¤unu da hat›rlatmakta fayda vard›r.

Njegos'un bafllatt›¤› masonluk-Ortodoks iç içeli¤i, daha sonra onu izleyen pek çok Orto-

doks Kilisesi mensubunca da devam ettirildi:

"S›rbistan'daki localarda, devlet adamlar›ndan, Ortodoks Kilisesi mensuplar›na, hatta haham-

lara kadar pek çok kifli yer al›yordu." (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Daniel Ligou, sf.1265) 

Saraybosna Suikastinden Bugüne Uzanan Masonik S›rp Irkç›l›¤›

Yükselen radikal milliyetçilik hareketleri sonucunda S›rplar ve Karada¤l›lar 1878'deki

Berlin Anlaflmas› ile ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›lar. Yüzy›l›n bafl›ndan beri süren isyanlar sonun-

da amac›na ulaflm›flt›.

S›rplar, Balkan Savafl›'nda Osmanl›'ya karfl› savaflt›lar. S›rp ›rkç›l›¤›n›n en ateflli dönemle-

rinden biri olan bu dönemde "Büyük S›rbistan" hayalleri kurulmaya bafllanm›flt›. Acaba bu ha-

reketin önderli¤ini kimler yap›yordu? Bu konuda önemli baz› bilgileri, Bosnal› Müslüman Mu-

hammed Bosnavi flöyle anlatmaktad›r:

"1903 y›l›nda üç S›rp, birisinin ad› Ljubo Ljuboyeviç, Belgrad'da 'Birlik ya da Ölüm' adl› gizli

bir örgüt kurdular. Bu üç kiflinin ikisi avukat, di¤eri de generaldi. Aralar›ndan birisini Brük-

sel'e, oradaki mason localar›yla iliflki kurmas› için yollad›lar. Bu localardan, provokasyon gibi

çeflitli örgütsel yöntemler ö¤renmek amac›ndayd›lar. Amaçlar› Avusturya-Macaristan ‹mpara-

torlu¤u'nu y›kmakt›. H›rvatlar› ve Boflnaklar› din de¤ifltirmifl S›rplar olarak görüyor, onlar›n

hepsini içine alacak bir devlet kurmay› amaçl›yorlard›. E¤er Boflnak ve H›rvatlar, 'S›rplaflma-

y›' kabul etmezlerse, yok edileceklerdi. Bu örgüt daha sonra 'Kara El' olarak bilinen örgütü

kurdu. Avusturya Arfl›dükü'nü vuran Gavrilo Princip de bu örgüte ba¤l›yd›."

I. Dünya Savafl›'n› ateflleyen k›v›lc›m olarak bilinen, Avusturya-Macaristan Arflidükü'ne

düzenlenen suikasti ve "tetikçi" Gavrilo Princip'i biraz daha detayl› incelemek gerekmektedir:

"1914 y›l›nda Avusturya Arflidükü Franz Ferdinand ve kar›s› Sofia, Bosna'n›n S›rbistan'a kat›l-

mas›n› savunan radikal S›rp milliyetçisi Gavrilo Princip taraf›ndan Saraybosna'da öldürüldü."

(War Crimes in Bosnia-Hercegovina, A Helsinki Watch Report, A¤ustos 1992)
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Acaba Bosna'y› S›rbistan s›n›rlar› içine almak ve "Büyük S›rbistan"

kurmak hevesinde olan Princip kimdi?

"Avusturya veliaht›n› Saraybosna'da vuran Gavrilo Princip'in mason oldu¤u biliniyor-

du." (La Republique du Grand Orient, Henry Coston, sf.98)

"Masonlar›n, Saraybosna'da Avusturya-Macaristan veliaht› Ferdinand'a, Gavrilo Princip adl›

radikal S›rp milliyetçisi taraf›ndan düzenlenen suikastte parma¤› oldu¤u iddias›n›, ‹ngiliz ga-

zetesi John Bull 11 Temmuz 1914 tarihli say›s›nda yazm›flt›. Buna göre, Gavrilo Princip suikas-

ti ifllemeden önce, Paris'teki 'Grand Orient' Locas›'ndan para ve talimat al›p suikasti ifllemiflti.

Avusturya-Macaristan bas›n› da suikasti tezgahlayan›n mason localar› oldu¤unu bildiriyor-

du." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Neneziç, sf.304) 

"Gavrilo Princip, Yahudi as›ll›yd›." (Wie der Weltkrieg 1914 "Gemacht" Wurde, E. Ludendorff, sf.

29)

"Saraybosna komplosunun haz›rlanmas›nda gizli S›rp örgütlerinin etkisi asla yads›namaz. Ar-

flidük'e karfl› kullan›lan silah bir S›rp örgütü olan 'Narodna Odbrana' taraf›ndan sa¤lanm›flt›

ve bu örgütün bafl›nda masonlar›n oldu¤u biliniyordu. Amaç, Avusturya-Macaristan Slavlar›

aras›nda devrimci bir ajitasyon oluflturmakt›." (La Republique du Grant Orient, Henry Coston,

sf.96) 

Suikasti gerçeklefltiren Princip'in mason olmas› ve onun arkas›ndaki örgüt Narodna Odb-

rana'n›n "loca" olarak özetlenebilecek olan yap›s›, "Büyük S›rbistan" hedefinin kimler taraf›n-

dan savunuldu¤unu, desteklendi¤ini aç›kça göstermektedir. Bu suikastin ard›nda masonlar›n

olmas›, afl›r› S›rp milliyetçili¤inin localar taraf›n-

dan provoke edildi¤inin önemli bir göstergesi

olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Saraybosna suikastinin masonlar taraf›ndan

düzenlenmifl oldu¤u bilgisi son derece önemli-

dir. Çünkü Saraybosna komplosunun planlay›c›-

lar›ndan olan Vasa Cubriloviç, daha sonra Eski

Yugoslavya'daki S›rp ›rkç›l›¤›n›n temeli say›labi-

lecek olan 1937 Memorandum (muht›ra)'unu ha-

z›rlam›flt›r:

"1937 ve 1939'da radikal S›rp milliyetçileri iki

gizli memorandumu benimsediler. 1937'deki

memorandumu, 1914'de Avusturya Macaris-

tan veliaht›na suikastte bulunanlardan ve da-

ha sonra S›rp Akademisi üyesi olan Vasa Cub-

rilovic haz›rlam›flt›. II. Memorandum'u Aka-

demi üyesi ve Nobel Ödülü alm›fl olan Ivo

Andric haz›rlad›." (Etnische Sauberung, Völ-

kermord, für Grobserbien, Von Tilamn zülch,

sf.21)
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I. Dünya Savafl›'n› bafllatan k›v›lc›m, radikal S›rp
milliyetçisi Princip'in masonik S›rp gizli örgü-

tünün yard›m›yla, Arflidük'ü vurmas›yd›. 



II. Memorandum'u haz›rlayan Ivo Andric'in de Belgrad Locas›'na

ba¤l› bir mason oldu¤unu da göz ard› etmemek gerekir. (Masoni U Jugoslaviji, Zo-

ran Neneziç, sf.433, 556) 

S›rbistan d›fl›nda, sözde "ezilen" (!) S›rplar›n oldu¤unu ve onlar›n "kurtar›l›p" S›rbis-

tan s›n›rlar›n›n geniflletilmesi düflüncelerini savunan Saraybosna Suikasti'nin faillerinden Va-

sa Cubriloviç'in haz›rlad›¤› bu Memorandum son derece önemlidir. Çünkü, 1986 y›l›nda, yine

S›rp Akademisi taraf›ndan, 1937'deki Memorandum örnek al›narak, S›rp afl›r› milliyetçili¤ini

k›flk›rtan yeni bir Memorandum haz›rlanm›flt›r. Bosna-Hersekli Müslümanlara uygulanan

vahfletin ideolojik temelini oluflturan bu Memorandum, S›rp lider Miloseviç ve ekibinin temel

politikas›n› oluflturmufltur:

"Bu iki Memorandumu haz›rlayanlar Milosevic'in örnek ald›¤› 86 Memorandumu'nun da fi-

kir babalar›yd›... Miloseviç'in politikas›n›n kayna¤›n› 1986'da aç›klanan ve S›rp Bilim ve Sanat

Akademisi'nin, S›rp olmayan halklara karfl› propagandas›n› içeren Memorandumu oluflturur.

‹çinde, 'S›rp halk›na karfl› düzenlenen bir tuza¤›n' korkunç senaryosu yaz›lm›flt›. Halka, savafl-

maktan ya da yok olmaktan baflka bir seçene¤in olmad›¤› telkini verilmiflti. 

Bu gizli Memorandum, bir milyonun üstünde bas›ld› ve S›rplar›n aras›nda elden ele dolaflt›.

Daha sonra S›rp ve H›rvat gazetelerinde yay›nland›. Memorandumu haz›rlayanlar yaln›zca

yazarlar, Akademi üyeleri de¤il, ayn› zamanda devlet ve parti adamlar› ve kamuoyu taraf›n-

dan otorite kabul edilen kiflilerdi. Bunlar›n bafl›nda savafl taraftar› ve savafl› k›flk›rt›c› roman-

lar›yla ünlü Dobrica Cosiç geliyordu. Cosiç'in en yak›n dan›flman› Svetozar Stojanovic ile Mi-

loseviç'in partisinin Baflkan Vekili Mihajlo Markoviç de bu grubun üyeleriydiler. Markoviç,

Memorandum'da S›rp s›n›rlar›n›n ileride uygulanacak flekilde formüle edildi¤ini tasdikledi."

(Etnische Sauberung, Völkermord, für Grobserbien, Von Tilamn zülch, sf.16, 19)

Ve mason locas› niteli¤indeki Narodna Odbrana'dan, Miloseviç'in temel ald›¤› 1986 Me-

morandumu'na uzanan, "Büyük S›rbistan" ideolojisi,

ilk uygulamas›n› II. Dünya Savafl› y›llar›nda, afl›r›

S›rp milliyetçisi mason General Mihailoviç zaman›n-

da, Çetnik çeteleriyle ortaya koydu. 
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1940'larda S›rp çeteleri "Çetnik"leri örgütleyen ve büyük bir
Boflnak katliam›na giriflen Mihailoviç, en az bugünkü kadar

korkunç bir terör uygulam›flt›. Mihailoviç'in en önemli özellik-
lerinden birisi de tescilli mason olmas›yd›. 



II. Dünya Savafl› S›ras›ndaki 

'Masonik' Çetnik Vahfleti

II. Dünya Savafl›'n›n ard›ndan ABD ve ‹ngiliz deste¤iyle 90'l› y›llardaki katliama ben-

zer bir terör uygulayan S›rp Mihailoviç çetesi, Belgrad Locas›'n›n verdi¤i karar›n en iyi uygu-

lay›c›lar›ndan biri oldu. Mihailoviç, Balkanlar›n Miloseviç'ten önceki kasab›yd›. 90'lar›n bafl›n-

da uygulanan Müslüman katliam›n›n bir benzerini gerçeklefltirmiflti:

"Boflnak dramlar› ve Mihailoviç çeteleri... Saraybosna, bizim tarihimizin eski ve ›s›rganl› bir

parças›. O yörelerdeki Müslümanlar›n yüzy›llar boyunca çekmedikleri ac› kalmad›. Ve flimdi-

kinden daha da korkuncunu ne zaman yaflad›lar biliyor musunuz? 1941'de Mihailoviç'in ör-

gütledi¤i Çetnik çetelerine karfl›... Mihailoviç emrindeki Çetnikler, Müslümanlar› öldürmeyi

bir zevk haline getirdiler. Boflnak delikanl›lar›n g›rtlaklar›n› keserken foto¤raf çektirmeyi bir

kahramanl›k gösterisi say›yorlard›. Katlettikleri insan›n g›rtla¤›na dayanm›fl b›çaklar›yla güle-

rek poz veriyorlard› objektiflere. O s›rada kendilerinden biri de yine gülerek bir tas tutuyordu

bo¤azlanacak gencin gö¤sü üstünde". (Sabah, 10 A¤ustos 1992) 

"Mihailoviç'in bafl›n› çekti¤i gruplar, Çetnikler, o dönemde Müslümanlar› vahflice katlettiler."

(Le Nouvel Observateur, 13-19 A¤ustos 1992)

"Çetnikler: II. Dünya Savafl› s›ras›nda S›rp Generali Draga Mihailoviç'in Kralc› savaflç›lar›. Par-

tizanlara karfl› savafl›yor, kimi zaman Nazilerle ifl birli¤i yap›yor ve Müslümanlar› topluca kat-

lediyorlard›. H›rvatlar ve Müslümanlar bugünkü S›rp kuvvetlerini Çetnik olarak nitelendiri-

yorlar. S›rp taraf›na ba¤l› milisler de kendilerini Çetnik olarak tan›ml›yor." (Liberation, Kas›m

1992)
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Çetnikler, tecavüz, iflkence gibi vahflice yöntemleri kullarak yüz bine yak›n Müslüman katlettiler.
Üstte bu terörün hedefi olmufl Müslümanlardan bir grup.



S›rp ›rkç›l›¤›n›n karanl›k geçmiflinden gelen soyk›r›m yöntemi, Çetnik

gruplar› taraf›ndan II.Dünya Savafl› döneminde de ac›mas›zca uyguland›:

"Müslümanlar›n yaflad›¤› en trajik olay II. Dünya Savafl›'yla bafllad›: 100.000'den fazla

Müslüman, Çetnik ve Ustafla katillerinin hedefi olup hayatlar›n› yitirdiler... 1941-1945 y›l-

lar›nda Bosna-Hersek'te Müslümanlara yap›lan bu katliam, asl›nda 250 y›ll›k bir tarihi olan,

sistemli ve planl› bir zulüm, tarihi, kültürel ve etnik bir imha operasyonuydu... Katliam, alçak-

ça dürtülere ve karanl›k bir geçmifle dayanan bir ihtiras suçuydu." (A Survey of The History of

Genocide Against The Muslims in The Yugoslav Lands, Prof. Mustafa ‹mamoviç, sf.58, 59)

"Yaz›l› ve sözlü belgeler çok aç›k bir biçimde Müslümanlar›n büyük ço¤unlu¤unun savafl ope-

rasyonlar›nda veya kamplarda de¤il, evlerinde, terörizmin hedefi olarak öldüklerini gösteri-

yor. Müslümanlar› tek tek bulup öldüren sald›rganlar ise genelde onlar›n eski komflular›yd›.

Çetnik hareketine kat›lm›fl olan S›rp komflular›..." (A Survey of The History of Genocide Against

The Muslims in The Yugoslav Lands, Prof. Mustafa ‹mamoviç, sf.58) 

H›rvat Ustafla çetelerini ilerleyen bölümlerde ayr›nt›lar›yla inceleyece¤iz. fiimdi ise katli-

amda bafl› çeken Çetnikleri ele alaca¤›z. S›rp ›rkç›l›¤›n›n vurucu gücü olan Çetnikler, Müslü-

manlara karfl› as›rlard›r uygulanan katliamlar›n as›l sorumlusudurlar:

"Bosna-Hersek'te soyk›r›m gerçeklefltiren tüm düzenli ya da düzensiz S›rp birlikleri 'Çetnik'

olarak tan›mlanmaktad›r. 'Çetnik' deyimi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminden kalmad›r ve

'isyan' anlam›na gelen 'Çete' sözünden türemifltir. O dönemdeki S›rp isyanlar›n›n amac›, sade-

ce Osmanl› ‹mparatorlu¤u'na karfl› savaflmak de¤il, ayn› zamanda bütün Müslüman nüfusu-

na karfl› soyk›r›m uygulamakt›. Çetniklerin hareketi Balkan Savafllar›'ndan sonra S›rp, H›rvat

ve Sloven Krall›¤›'n›n kurulmas› döneminde (1918-1920) de devam etti. O dönemde Çetnikler

3.000 Müslüman sivili öldürdü. Çetniklerin II. Dünya Savafl› s›ras›nda gerçeklefltirdikleri en

büyük suç ise 100.000'den fazla Müslüman›n katledilmesiydi. Çetnik hareketinin ideolojisi,

Müslümanlar›n ve H›rvatlar›n bulunmad›¤› 'homojen bir S›rbistan' meydana getirmekti. Çet-

nikler her zaman S›rp hegemonyas›n›n kavgac› yumru¤unu temsil etmektedirler.

Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde flimdiki sald›rganl›¤›n ve Müslümanlara karfl› soyk›r›m›n ay-

n› ideoloji alt›nda, ayn› metodlarla sürdürüldü¤ünü düflü-

nürsek, Bosna-Hersek'te çat›flan tüm düzenli veya düzensiz

S›rplara 'Çetnikler' denebilir." (On Chetniks' Crimes Commited

Over Muslim Girls and Women, The Riyasat of Islamic Commu-

nity, sf.7)
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Kendine, S›rp vahfletinin fikir babas› Njegos'un ismini veren Chicago'daki
S›rp Tarih ve Kültür Cemiyeti'nin "General Mihailovic" adl› kitab›. Kitab›n
yazar› Radoje Vukceviç, nedense, öve öve bitiremedi¤i Çetnikler taraf›n-

dan katledilen 100.000 savunmas›z Müslümandan hiç söz etmiyor. 



Çetniklerin 'Locas›'

‹flin en dikkat çekici yönlerinden birisi de, II. Dünya Savafl›'nda, 100.000

Müslüman› öldüren, Müslüman kad›nlara tecavüz eden Çetniklerin lideri Mihailo-

viç'in, yüksek dereceli bir mason olmas›d›r:

"Draga Mihailoviç: (1893-1946) ‹talyan mason dergisi Hiram, Draga Mihailoviç'in mason oldu-

¤unu yaz›yor. ‹talya Büyük Locas›'n›n bir organ› olan bu dergideki yaz›y› Birader Salvador

Loi, 1980 Eylül tarihli, 5 numaral› dergide yay›nlam›fl.." (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie,

Daniel Ligou, sf. 805)

Ayn› kaynakta, o dönemde bütün S›rp masonlar›n›n Mihailoviç'in önderli¤inde Çetnik

çat›s› alt›nda birleflti¤i bilgisi de yer almaktad›r:

"Yugoslavya'n›n savafla girmesinden sonra masonlar Draga Mihailoviç önderli¤inde birleflti-

ler." (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Daniel Ligou, sf.1262-1263)

Bundan sonra Çetnik hareketinin önde gelen ideologlar›, S›rbistan'› etnik olarak "ar›nd›r-

ma" fikrini gelifltirdiler:

"‹kinci Dünya Savafl›'n›n bafllamas›yla birlikte, Çetnikler, sistemli bir flekilde 'Müslümanlar›n

fiziksel imhas›' hareketine bafllad›. Bu soyk›r›m program›, Çetniklerin önde gelen ideologla-

r›ndan Stevan Moljevic taraf›ndan özellikle vurgulanmaktayd›. Moljevic, 'Homojen S›rbis-

tan' adl› makalesinde, ve -kendisiyle ayn› görüflü paylaflan- bir di¤er Çetnik ideologu olan

Dragica Vasic'e fiubat 1942 y›l›nda yazd›¤› mektubunda, ülkenin tüm 'S›rp olmayan element-

lerden temizlenmesi' gerekti¤ini söylüyordu. Bunun için yabanc›lar cezaland›r›lmal› ve ait ol-

duklar› yerlere gönderilmeliydiler: H›rvatlar H›rvatistan'a, Müslümanlar Türkiye'ye veya Ar-

navutluk'a... Draga Mihailoviç bu mant›k do¤rultusunda kumandanlar›na Müslümanlar›n

imhas›na yönelik çok say›da emir verdi." (A Survey of The History of Genocide Against The Mus-

lims in The Yugoslav Lands, Prof. Mustafa ‹mamoviç, sf.72)

Üstteki al›nt›da isimleri geçen en önemli Çetnik ideologlar› Stevan Moljevic ve Dragica

Vasic'in mason olmalar› da olay›n perde arkas›n› aç›klayan önemli bilgilerdendir:

"Draga Mihailoviç, II. Dünya

Savafl› y›llar›nda S›rp direnifli-

ni örgütledi¤inde dikkati çe-

ken, çok say›da masonun ya-

n›nda yer almas›yd›. Bu ma-

sonlar aras›nda özellikle Çet-

nik ideologu Dragica Vasic ve

Stevan Moljevic'in ad› geç-

mektedir... Ayr›ca 1944 y›l›nda

Çetnik Milli Merkez Komitesi

Genel Sekreterli¤i'ne sicilli bir

mason olan Duro Durovic se-

çilmiflti." (Masoni U Jugoslaviji,

Zoran Neneziç, sf.493) 
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Mihailoviç yönetimindeki Çetniklerin Müslümanlara uygulad›¤›
katliam›n ma¤duru çocuklar. 



Çetnik ideolo¤u Dragica Vasic'in Belgrad Locas›'na ba¤l› oldu¤u ise

ayn› kitab›n 557. sayfas›nda yer alan bir di¤er bilgidir. Bütün bunlar, Müslü-

manlara yönelen Çetnik terörünün kimlerin eseri oldu¤unu bir kez daha göstermek-

tedir. Masonlar›n önderli¤ini yapt›¤› Çetnikler'in Siyonistlerle ifl birli¤i içinde olmas› da

önemli bilgiler aras›ndad›r:

"Amerikan memurlar› ve tan›klar› aras›nda aylarca Mihailoviç ordusunda olanlar vard›. Yu-

goslav Yahudileri, Mihailoviç'in birçok üst kademe ekibinde de yer al›yorlard›. Eski S›rp ordu-

sunda da adeta efsaneydiler. I. Dünya Savafl› ve sonras›nda, Siyonistler kendilerine ‹srail top-

raklar› ve Amerika d›fl›nda en güvenli yer olarak S›rbistan'› buldular. Bir ço¤u Mihailoviç'in

arkadafllar›n›n aras›nda yer ald›lar... Bölgedeki Siyonistler, Mihailoviç'in adamlar› taraf›ndan

kullan›l›yorlard›." (General Mihailovich, Dr. Radoje Vukcevic, Serbian Historical and Cultural Soci-

ety, sf.101) 

"Draga Mihailoviç'in önderli¤ini yapt›¤› S›rp gerilla hareketi Çetniklerin aras›nda çok say›da

Siyonist vard›. Bunun yan› s›ra Çetniklerin aras›nda özel bir 'Yahudi Tugay›' kurulmufltu."

(The Universal Jewish Encyclopedia, cilt 10, sf.620)

Mihailoviç'in istihbarat merkezinin Kudüs'te bulunmas› da pek çok gizli ba¤lant›y› aç›¤a

ç›karmaktad›r:

"Çetniklerin Kudüs'te 'Karayorgi' adl› bir radyo istasyonu vard›... Mihailoviç, istihbarat için

bu radyo istasyonunu kullan›yordu..." (General Mihailovich, Dr. Radoje Vukcevic, Serbian Histo-

rical and Cultural Society, sf.14, 66)

Tito Dönemindeki Bask›lar

II. Dünya Savafl›'n›n hemen ard›ndan, Yugoslavya'da yaflayan Müslüman topluluk Ti-

to'nun komünist rejimiyle karfl› karfl›ya kald›. "Özyönetim"i ile Rus-ABD ekseni d›fl›nda üçün-

cü bir yol tutan, M›s›r'›n mason lideri Nas›r ile birlikte Ba¤lant›s›zlar Hareketi'nin liderli¤ine

soyunan Tito kimdi? Tito'nun ba¤lant›lar› hakk›nda fazla bir bilgi yok. Ama as›l ismi Josip Broz

olan bu liderin kendine seçti¤i "Tito" takma ismi oldukça dikkat çekicidir. Profesör Hikmet

Tanyu'nun haz›rlad›¤› "Tevrat Terimleri Sözlü¤ü"nde Tito kelimesi hakk›nda flu bilgiler yer al-

maktad›r: 

"T‹TO: Harodim Reislerinin Prensi. Süleyman'›n mabed iflçileri üzerine tayin etti¤i flefler bu

isimle an›l›yorlard›. Tito'nun mabed flefi veya Prensi oldu¤undan bahsediliyor."

Zaman zaman Tito'nun birliklerine karfl› savaflan Çetniklerin, savafl sonlar›nda Tito'ya ka-

t›lmalar› ilginçti: 

"Krala sad›k, S›rp çetniklerle Josip Broz Tito'ya ba¤l› komünist partizan hareketi aras›nda çar-

p›flmalar oldu... Fakat daha sonra baz› Çetnik gruplar› komünistlere kat›ld›." (Etnische Saube-

rung, Völkermord, Für Grobserbien, Von Tilamn zülch, sf.15)

Tito, II. Dünya Savafl›'n›n ard›ndan Yugoslavya'y› yeniden kurmufl, bir devletler federas-

yonu oluflturmufltu. Fakat bu federasyon içinde Müslüman Boflnaklar ve Arnavutlar, en düflük

statüde tutulmufllar, 'kurucu millet' olarak tan›nmam›fllard›.
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Mason Çetnik ideolo¤u olan Vasa Cubriloviç, Tito'dan büyük destek

alan isimlerin bafl›nda geliyordu:

"30'lu y›llarda, 'Büyük S›rbistan' ideolo¤u olarak bilinen Vasa Cubriloviç, yaz›lar›nda Bos-

nal› Müslümanlara ve Arnavutlara olan nefreti alevlendirmeye bafllad›. Ancak bu faflist dü-

flüncelerine ra¤men Tito taraf›ndan Bakan yap›ld›..." (Etnische Sauberung, Völkermord, Für
Grobserbien, Von Tilamn zülch, sf.16)

Tito döneminde süren ‹slam aleyhtar› propaganda ve bask›lar da Belgrad Locas›'n›n ka-

rarlar›na uyuyordu. "‹slam'›n Avrupa'daki son halkas›" olarak de¤erlendirilen Boflnaklar bu

dönemde de potansiyel tehlike olarak görüldü ve yine asimile edilmeye çal›fl›ld›. Bosnal› Müs-

lümanlar›n ‹kinci Dünya Savafl›'nda u¤rad›¤› soyk›r›m, Müslümanlar›n bilinçlenmesi tehlike-

sini do¤urabilece¤i için, Tito rejimi taraf›ndan adeta unutturulmufltu:

"Bir S›rp-Karada¤ egemenli¤i halini alm›fl olan komünist rejimde Müslümanlar›n trajik geç-

miflleri unutturulmufl ve adeta konuflulmamas› gereken bir konu olmufltu. Sanki hayat›n› kay-

beden Müslümanlar di¤er milletlerin bireylerinden daha az de¤erli ve daha az insanlarm›fl gi-

bi, gerçe¤in kas›tl› olarak gizlendi¤i düflüncesi akla geliyor. Yüzlerce, binlerce çocuk, kad›n,

yafll›, her yafltan Müslüman›n vahflice katledildi¤i çok say›daki infaz alanlar›, sadece Müslü-

man ve etnik olarak farkl› olduklar› için öldürülen masum insanlara dahi en ufak sayg› duyul-

maks›z›n unutturuldu." (A Survey of The History of Genocide Against The Muslims in The Yugos-

lav Lands, Prof. Mustafa ‹mamoviç, sf.57)

Müslümanlar› asimile etmeye yönelik çal›flmalar, Tito rejiminin temel politikas› duru-

mundayd›: 

"Müslümanlar, büyük bir ço¤unlu¤u ll. Dünya Savafl› s›ras›nda öldürülmüfl olmalar›na ra¤-

men, varl›klar›n› savafl sonras›ndaki on y›lda say›sal ço¤alma ve zihinsel geliflme ile kan›tla-

d›lar. Bu geliflme, kültürel-politik varl›klar›n›n inkar›n›n ve manevi varl›klar›n›n tahribinin sis-

tematik bir flekilde uygulanmas›na ra¤men oldu. E¤itim müfredat› o flekilde planlanm›flt› ki,

komünist hakimiyetindeki 45 y›l boyunca Müslümanlar okullarda kendileri, soylar›, geçmifl-

leri, edebiyatlar› ve genel manevi ve maddi miraslar› hak›nda hiçbir fley ö¤renemiyorlard›.

1945'ten sonraki y›llarda Müslüman dini liderlere zul-

medildi, ço¤u hüküm giydi. Onlarca y›l boyunca, Müs-

lümanlar›n kutsal ve di¤er yap›lar› y›k›ld›, mezarl›kla-

r› parçaland›, eski Müslüman Boflnak kentlerinin mi-

mari ve flekilsel yap›s› tahrip edildi ve Müslüman so-

kaklar›n›n biçimleri de¤ifltirildi. K›saca amaç, Müslü-

manlar› sözde Yugoslavya'n›n, fakat asl›nda Büyük

S›rbistan'›n kültürel-politik taban› içinde asimile ve

yok etmekti. Müslümanlar ellerindeki bütün güçleriy-

le, bu bask›lara karfl› ç›kt›lar." (A Survey of The History

of Genocide Against The Muslims in The Yugoslav Lands,

Prof. Mustafa ‹mamoviç, sf.75) 

520

KABALA

VE

MASONLUK

Tito nizam vaziyetinde



Önde gelen bir Bosnal› Müslüman'›n, Tito dönemi ile ilgili yapt›¤› ba-

z› yorumlar oldukça ilginçti:

"Tito döneminde tüm ordu S›rplar›n elindeydi. Ordu generallerinin %80'i S›rpt›. Bu or-

du ise Avrupa'n›n en büyük dördüncü ordusuydu. Bize sürekli olarak Sovyet tehdidi ile

karfl› karfl›ya bulundu¤umuz, bu nedenle dev bir ordumuzun olmas› gerekti¤i söylenirdi.

Ama ilginç olan, Amerika'n›n Truman döneminde yapt›¤› 'Yugoslavya'ya yap›lan herhangi bir

sald›r› Amerika'ya yap›lm›fl say›lacakt›r' aç›klamas›yd›. Buna göre asl›nda Sovyet iflgali diye

bir tehdit yoktu. S›rplar›n egemenli¤indeki bu ordunun bugünler için haz›rland›¤›n› düflünü-

yorum. Tito, Yugoslavya'n›n en güzel yerlerinde yapt›rd›¤› 48 ayr› villas›nda günlerini geçiren

bir adamd›. Kendisini e¤lendirmesi için -Ortaça¤ krallar› gibi- soytar›s› vard›. Tito'nun S›rpla-

r›n elinde bir figüran oldu¤una inan›yorum." 

Komünist rejim, son y›llar›nda estirmeye bafllad›¤› yumuflama havas›na ra¤men, Müslü-

manlar üzerindeki bask›y› art›rarak devam ettirmiflti: 

"Tito'nun 1980'de ölümünden beri Yugoslavya'da nisbeten daha genifl bir hürriyet olmufltur.

Yaz›k ki, ülkenin Müslüman az›nl›¤›n›n bu yeni yumuflamadan hisse almas›na müsaade edil-

memifltir. Aksine onlar bu ak›m›n bafll›ca hedeflerinden biri olmufllard›r... 1981'den beri ço-

¤unlukla Kosova'da 1.000'in üstünde Müslüman, Yugoslavya'da büyüyen siyasi mahkumlar

listesine kat›lm›fl bulunuyor. Bu, Güney Afrika'daki siyasi mahkumlar›n tamam›n›n iki kat›n-

dan daha fazlad›r." (Impact International, 8-21 Nisan 1983)

‹zzetbegoviç ve Yükselen Bosna

Bosna'n›n u¤rad›¤› korkunç katliam›n

nedeni neydi? Bosna kimleri k›zd›rm›fl, te-

laflland›rm›flt›? Bu sorular›n cevab›n› ara-

mak eski Yugoslavya'da nelerin oldu¤unu

anlamak için flüphesiz oldukça önemlidir.

Bosna'y› baz› çevreler için sözde tehlikeli ha-

le getiren etkenlerin bafl›nda flüphesiz lideri

Aliya ‹zzetbegoviç geliyordu.

‹zzetbegoviç, dindar bir Müslümand›.

Saraybosna'da yüksek ö¤retim gördü¤ü sü-

re boyunca konferanslar vererek, yaz›lar ya-

zarak halk›n manevi olarak bilinçlendiril-

mesinde aktif rol oynad›. Tav›rlar› Tito Yu-

goslavyas›'nda "rahats›zl›k" kayna¤› olmufl-

tu. 1949'da "Genç Müslümanlar" oluflumu

içindeki faaliyetleri nedeniyle totaliter rejim

taraf›ndan 5 y›l hapse mahkum oldu. 1970

y›l›nda ünlü "‹slam Bildirisi"ni yay›nlad›.

Tüm dünya Müslümanlar›na uyan›fl›n ve ye-
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‹zzetbegoviç ve arkadafllar›na komünist rejim tara-
f›ndan uygulanan bask›, Türk bas›n›nda da 

konu olmufltu.



niden diriliflin ça¤r›s›n› yapt›. 1980 y›l›nda yazd›¤› "Do¤u ve Bat› Aras›nda

‹slam" adl› eseri büyük yank›lar uyand›rd›. ‹zzetbegoviç, daha sonra ‹ngilizce'-

ye ve Türkçe'ye de çevrilen bu kitab›nda, dünyadaki mevcut sistemleri inceliyor, hep-

sinin aç›klar›n›, yanl›fllar›n› ortaya koyuyor ve insan için en uygun sistemi gösteriyordu:

‹slam ahlak›. Bu hareketi, yeniden komünist rejimin sert tepki göstermesine neden oldu. Ve ‹z-

zetbegoviç Yugoslavya'n›n en kötü hapishanesinde 14 y›l hapse mahkum edildi.

‹zzetbegoviç, kitab›nda "birinci dereceden sak›ncal›" bir konuya yani masonlu¤a da de-

¤inmiflti: 

"Yahudi dini (apocalyptic) edebiyat›nda Mesih öç alan ve adaleti icra eden kifli olarak övül-

mektedir. Yahudi adaletinin esas tutumu iflte budur. Burada, yani dünyadaki cennet fikri

özünde Yahudidir ve sadece içeri¤i bak›m›ndan de¤il, kayna¤› itibar›yla da öyledir. 'Bu kal›b›

Aziz Augustin H›ristiyanl›¤a, Marx ise sosyalizme intibak ettirmifltir.' (B. Russel, The History of

Western Philosophy). 'Yeryüzünde cennet' isteyen bütün ihtilaller, ütopyalar, sosyalizmler ve di-

¤er ak›mlar özünde Eski Ahit'ten (Tevrat) ileri gelmektedir, Yahudi kökenlidir.

‹nsanl›¤›n bilim temeli üzerinde rönesans›n› vaat eden mason düflüncesi de pozitivist ve Ya-

hudi kökenlidir. Pozitivizm, masonluk ve Yahudilik aras›ndaki iç ve d›fl ba¤lant›lar› araflt›r-

mak flüphesiz ilginç olurdu. Böyle bir araflt›rma sadece düflünce yönünde de¤il, son derece

aç›k ba¤lant› ve tesirler de ortaya ç›kacakt›r." (Do¤u ve Bat› Aras›nda ‹slam, Aliya ‹zzetbegoviç,

sf.277)

9 y›l sonra hapisten ç›kt›¤›nda, ‹zzetbegoviç kendisini seven, destekleyen kitlelerle karfl›-

laflt›. Demokratik Hareket Partisi-SDA'y› kurdu. 1990 y›l›nda yap›lan ilk çok partili seçimde

SDA birinci parti durumuna geldi. Stadyumlarda, on binlerce kiflinin kat›ld›¤› SDA toplant›la-

r› yap›l›yordu. 
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"Ben flimdiye kadar daima
Müslüman kald›m ve bundan
sonra da Müslüman olarak
kalaca¤›m. Bugün ‹slam için
çal›flmaktay›m ve hayat›m›n
sonuna kadar da ‹slam için
çal›flaca¤›m. Çünkü benim
için ‹slam, yüce, iyi ve güzel
olan her ne varsa hepsinin
di¤er ad›d›r." 
14 y›l hapse mahkum olma-
dan önce ‹zzetbegoviç bun-
lar› söylüyordu. 1989'da ha-
pisten ç›kt›¤›nda kendisini
ve davas›n› seven Bosnal›
Müslümanlar›n deste¤iyle
karfl›laflt›. Kendisine ba¤la-
nan y›¤›nlar, çoktan localar›
rahats›z etmeye bafllam›flt›.



"‹zzetbegoviç Devlet Baflkanl›¤›'na getirildi¤inde tam bir halk kahraman› hali-

ne gelmiflti. Osmanl› Devleti'nin bölgeden çekilmesinden sonra bafllayan ve günü-

müze kadar süren katliam, tehcir, bask› ve eziyet döneminden sonra Müslümanlar›n hak-

lar›n› cesaretle savunmas›, halk›n onu 'Aliya, Aliya' ç›¤l›klar›yla ba¤r›na basmas›na yetmifl-

ti." (Do¤u ve Bat› Aras›nda ‹slam kitab›n›n önsözü) 

‹zzetbegoviç'in önderli¤indeki Bosna, elbette yeni düzenin patronlar› için kabul edilir bir

güç de¤ildi. Müslümanlar›n nüfusu artt›¤› gibi, her türlü engellemeye ra¤men Müslüman halk

daha da bilinçleniyordu:

"Bosna-Hersek'in etnik yap›s›, son on y›lda daha büyük bir Müslüman ço¤unlu¤a do¤ru kay-

d›. Müslümanlar›n do¤um oran› di¤erlerine göre daha yüksekti. Ayr›ca, 1981 y›l›nda kendile-

rini 'Yugoslav' olarak tan›mlayan %7.9'luk nüfusun önemli bir bölümü, 1991'de kendini 'Müs-

lüman' olarak tan›mlayacakt›." (Remaking the Balkans, Christopher Cviic, sf.76)

"Komünist rejimin gücünü yitirdi¤i ve hürriyetin do¤du¤u k›sa dönemde (1990-1992), Bosna,

bir '‹slami Rönesans'›n güçlü gösterilerine sahne oldu. Televizyonlarda s›kça görünen ‹slami

mesajlar, bunlara pek al›fl›k olmayan Yugoslav toplumunu oldukça flafl›rtt›." (Who Are The Bos-

nian Muslims and What is The Background of The Present Conflict in Their Home-Country?, Prof. ‹s-

mail Baliç, sf. 7) 

‹zzetbegoviç gibi bir liderin önderli¤inde, büyüyen ve bilinçlenen bir ‹slam toplulu¤unun

Avrupa'n›n ortas›ndaki varl›¤› büyük bir problemdi. Belgrad Locas› y›llar önce, bu toplulu¤un

"etkin bir konuma gelmesi"nin do¤uraca¤› sak›ncalardan bahsetmemifl miydi? ‹zzetbegoviç'in

"sak›ncal›" sözleri çoktan localar›n kulaklar›n› t›rmalamaya bafllam›flt›..

Böyle bir liderin önderli¤indeki Bosna, yeni düzenin patronlar› için ne anlama gelirdi?

Sistemin karanl›k isimleri, kurmak istedikleri din d›fl› sisteme karfl› en büyük hedef olarak ‹s-

lam'› seçmifllerdi. fiimdi, Avrupa'n›n ortas›nda, modern ve "Avrupal›" bir toplum olan Bosnal›

Müslümanlar, ‹zzetbegoviç'in hedefledi¤i gibi Müslüman ve modern bir devlet kurarsa ne

olurdu? Belli ki, bu gidifl menfaatperest ve dünya genelinde pek çok karanl›k ittifaklar kurmufl

çevreler için son derece tehlikeliydi. Zaten vahfli sald›r›lar› s›ras›nda S›rplar da, "‹slam'a karfl›

Avrupa'n›n tarihsel misyonu"nu yerine getirdikleri yalan›n› öne sürüyorlard›: 

"S›rplar Bat› kamuoyuna sistemli bir flekilde flu mesaj› vermektedirler: 'E¤er Avrupa'n›n göbe-

¤inde ‹srail'e rövanfl olacak bir ‹slam devletinin kurulmas›n› istemiyorsan›z, bizi ve bu askeri

eylemimizi do¤rudan veya dolayl› yollardan destekleyiniz. Biz, Avrupa'n›n genel ç›karlar›

ad›na hareket ediyoruz'." (Bosna-Hersek ve Türkiye, Yrd. Doç Dr. Mediha Akarslan, sf. 51) 

‹zzetbegoviç'e Karfl› Alternatif Liderler: Pasiç ve Abdiç

‹zzetbegoviç'in belirli çevrelerde neden oldu¤u rahats›zl›k, önce alternatif ve "uygun" li-

derler bulma politikas› fleklinde kendini gösterdi. Bunun bir sonucu olarak ortaya, ilginç ba¤-

lant›lar› olan, Bosna halk›n›n menfaatinden çok farkl› çevrelerin menfaatini kollayan bir isim

ç›kt›: Adil Zülfikarpasiç. Zülfikarpasiç, ‹zzetbegoviç'in kurdu¤u Demokratik Hareket Partisi-

SDA içinde yer alm›fl bir politikac›yd›. Zamanla ‹zzetbegoviç'e karfl› bir muhalefet hareketi ge-

lifltirdi. Daha sonra yandafllar›yla partiden ayr›larak MBO-Bosna Müslüman Organizasyonu

523

Adnan Oktar (Harun Yahya)



adl› partiyi kurdu. ‹zzetbegoviç'in hareketi yerine alternatif tarzlar gelifltir-

meye çal›fl›yordu. Peki kimdi bu Zülfikarpasiç? Bosna'n›n birli¤e en çok ihtiyaç

duydu¤u bir dönemde, Bosnal› bir diplomat›n bildirdi¤ine göre, sahibi Yahudi olan

‹sviçre'deki bir bankada yürüttü¤ü "karl› ifllerini" b›rak›p ülkeye dönerek, anlafl›lmaz bir

ayr›l›k hareketini neden bafllatm›flt›?

"Demokratik Hareket Partisi SDA'n›n, Müslümanlar›n ulusal partisinin bir disiplin problemi

ortaya ç›kt›. Liderli¤inde çatlak oluflmufltu. Daha küçük olan grubun lideri bir ifl adam› olan

Adil Zülfikarpasiç idi. Yugoslavya'da Rolls Royce kullanan tek politikac›yd›. ‹sviçre'de karl›

bir iflten sonra Müslüman ülke kurmay› amaçlayan SDA'ya önderlik etmek için Bosna'ya dön-

dü. Zülfikarpasiç: 'Bosna entelijensiyas› bizim elimizde' diyordu. 'Aç›k bir demokratik yap›y-

la, liberal bir Avrupa Partisi oluflturaca¤›z.' Fakat Zülfikarpasiç, halka pek güvenilir gelmiyor,

Rolls Royce'unun varl›¤› bile flüpheli bir mal varl›¤› olarak görülüyordu." (A Paper House - The

Ending of Yugoslavia, Mark Thompson, sf.98)

"‹zzetbegoviç ise flöyle diyordu: 'fiimdilik partimiz kapsay›c› olmak zorunda. Herkesi temsil

etmek isteyen partiler küçük ve zay›f. Bu bir iç savafl riskini do¤urur, as›l amac›m›z Bosna-

Hersek'i birarada tutmakt›r. Çok belirsiz bir döneme giriyoruz. fiimdiye dek Müslümanlar›n

politik lideri olmad›. Birli¤e ve büyük bir partiye ihtiyac›m›z var.'... Gerçekten de, Müslüman-

lar›n birleflmekten baflka bir seçene¤i yoktu. ‹zzetbegoviç, Zülfikarpasiç'in partisinin, SDA'ya

ait Müslüman oylar›n›n %1'i veya 2'sini alaca¤›n› tahmin etti. Böyle de oldu. ‹zzetbegoviç, di-

¤erlerinden farkl› olarak, Bosnal› Müslümanlar›n, e¤er birleflmezlerse, yok olup gideceklerini

çok iyi biliyordu." (A Paper House - The Ending of Yugoslavia, Mark Thompson, sf. 99, 103)

Bosnal› Müslüman milislerin komutan› Ahmet Adiloviç'in, Türkiye'de bulundu¤u dö-

nemde, Zülfikarpasiç hakk›ndaki aç›klamalar› ise flüphesiz dikkate de¤erdi: 

"Adil Zülfikarpasiç hakk›nda iyi fleyler söylememiz mümkün de¤il... Ama onun baz› eller, giz-

li örgütler taraf›ndan, Müslümanlar›n aras›n› bozmak, Müslümanlar›n aras›nda ayr›l›k ç›kar-

mak amac›yla gönderildi¤i düflüncesine sahibiz." 
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Yine ayn› diplomat›n bildirdi¤ine göre, Bosna Hersek'te yay›nlanan

‹slami Düflünce Dergisi Yaz› ‹flleri Müdürü Prof. Dr. ‹dris Resiç ise Zülfikarpasiç

hareketinin "masonik" kaynakl› oldu¤unu belirtmiflti. 

Kimilerine göre, 20 Eylül 1991'de ‹zzetbegoviç'e karfl› düzenlenen bir suikast girifliminin ard›n-

da da Zülfikarpasiç'in partisi vard›. (Bosna-Hersek ve Türkiye, Yrd. Doç Dr. Mediha Akarslan, sf.52) 

‹zzetbegoviç'e alternatif bulma aray›fl› Zülfikarpasiç'ten sonra da devam etti. ‹zzetbego-

viç'e karfl› "liberal cephe" oluflturan baz› Boflnak politikac›lar ç›kt› ortaya. Bunlar›n en önemli-

lerinden biri Fikret Abdiç'ti. Abdiç, aranan özelliklere sahipti. Bosna'n›n Bihaç bölgesinde et-

kin olan, mal varl›¤› ile ünlü Abdiç, asl›nda Pasiç gibi yolsuzluklara bulaflm›fl biriydi: 

"Avusturya Savc›l›¤›, Abdiç'in sahibi oldu¤u Agromerc adl› flirketin soruflturma geçirdi¤ini

do¤rulad›. Avusturya'da yay›mlanan Kurier gazetesi, söz konusu flirket hakk›nda, yaklafl›k 8

milyon ABD dolar› tutar›nda yolsuzluk yapt›¤› suçlamas›yla soruflturma yap›ld›¤›n› yazd›.

Gazete, Abdiç'in flirketinin, Bosna'daki mülteci kamplar› için harcanmas› gereken paray›, zim-

metine geçirmekle suçland›¤›n› kaydediyor." (Zaman, Mustafa Özcan, 28 Haziran 1993)

Hatta Lord Owen, 93 Haziran›'nda Cenevre'de yap›lan bar›fl görüflmelerine ‹zzetbegoviç

ve yard›mc›s› Eyüp Ganiç'in yerine Abdiç'in gelmesini isteyecekti. Owen, burada Abdiç'i öve-

cek, sözde uzlaflmac› kiflili¤ine olan be¤enisini dile getirecekti. Fakat Abdiç'in "darbe" hayalle-

ri, Armija BiH'in (Bosna-Hersek Ordusu) ‹zzetbegoviç'e tam ba¤l›l›¤›n› bildirmesi ile büyük öl-

çüde suya düfltü. 

S›rp sald›r›lar› boyunca ‹zzetbegoviç, masonik çevrelerin hedefi oldu. S›rp liderler, sürek-

li olarak manevi de¤erleri ön plana ç›karmakla suçlad›klar› ‹zzetbegoviç'i, kendi uygulad›kla-

r› vahfletin sorumlusu olarak göstermeye çal›fl-

t›lar. Tamamen hayal ürünü senaryolar üzeri-

ne infla edilen bu çabalar, malum çevrelerden

de destek gördü. 

Yugoslavya'n›n Parçalanmas›

Bosna, Yugoslavya'da yeni kurulmak iste-

nen Büyük S›rbistan için büyük bir tehlikeydi.

Bunun üzerine, bu toplum için kesin çözüm

yürürlü¤e kondu: "Etnik temizlik". Yugoslavya

Birli¤i'nin parçalanmas› bu yöntemin uygula-

maya konmas›n›n ilk ad›m›n› oluflturdu. Par-

çalanma süreci ise en ince detaylar›na kadar

hesaplanm›flt›. CIA'in, Yugoslavya'n›n parça-
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Localar›n Yugoslavya'y› parçalama karar› gerçekten
de CIA'in önceden haber verdi¤i gibi 18 ay içinde

uyguland›. Bu karar›n uygulanmas›nda önemli rolü,
localar›n yo¤un oldu¤u ülkeler oynad›. H

ü
rr

iy
et

, 2
4 

A
ra

l›k
 1

99
1



lanmas›n› 18 ay önce bildirmesi iflin ilginç yanlar›ndan biriydi: 

"CIA, Yugoslavya'ya 18 ay daha tan›yor... Amerikan Gizli Haber Alma Örgütü'ne gö-

re, Yugoslavya'n›n parçalanmas›na sadece 18 ay kald›. Tito'nun ülkesine 18 ayl›k ömür bi-

çen CIA uzmanlar›, bu sonun kanl› bir iç savaflla gelece¤ini de savunuyorlar." (Sabah, 30 Ara-

l›k 1990) 

CIA'in bildirdi¤i parçalanma operasyonuna ise, Avru-

pal› devletler destek oldular. S›rbistan'›n ülkede hegemon-

ya kurmaya yönelik tav›rlar› Slovenya, H›rvatistan ve Bos-

na'y› rahats›z ediyordu. Bu aflamada Almanya bu cumhuri-

yetlere güvenlik sözü vererek parçalanmay› sa¤lad›. Önce

Slovenya ve H›rvatistan ba¤›ms›zl›k ilan ettiler. Bosna, S›r-

bistan'la baflbafla kalmak ya da iç savafl tehlikesi tafl›yan ba-

¤›ms›zl›k seçenekleri aras›nda b›rak›ld›. Bosnal›lar›n iç sa-

vafl korkusu "demokratik Avrupa'da buna izin verilmez, biz

sizi tan›r›z, o zaman S›rplar sald›ramaz" sahte güvencele-

riyle giderilmeye çal›fl›ld›. Oysa Bat›'n›n içinde yer alan bir

k›s›m çevreler, nelerin olaca¤›n› asl›nda çok iyi biliyordu. 

"Avrupa, Yugoslavya'n›n da¤›lma sürecine seyirci kal›rken he-

men ard›ndan ortaya ç›kan Slovenya, H›rvatistan ve Bosna-

Hersek'in ba¤›ms›zl›klar›n› tan›maya kofltu. Hem de bu yeni

devletlerin s›n›rlar›n›n güvenli¤ini hiç düflünmeden. Geliyo-

rum diyen olay gerçekleflti ve on binlerce kifli öldü, yaraland›."

(Juan Goytisolo, Hürriyet, 16 Eylül 1992)
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26 Ekim 1990 tarihli Newsweek'te
"2000 Y›l›nda Avrupa" olarak isim-
lendirilen bir harita yay›nland›. Hari-
ta S›rbistan'›, bütün Bosna-Hersek'i
ve Makedonya'y› yutmufl olarak
gösteriyordu. 2000 y›l›na dek ço-
¤unlu¤u Müslüman olan iki devlet
yok edilip "BÜYÜK SIRB‹STAN" s›-
n›rlar› içine al›nacakt›. Haritay› çi-
zen "eller" böyle karar vermiflti...



2000 Y›l›n›n Avrupas›'nda Bosna-Hersek'e Yer Yok!..

Yugoslavya'n›n parçalanmas› ile bafllayan S›rplar›n Bosna-Hersek'i iflgali,

tüm dünyay› flafl›rtt›. Fakat gerçekte bu iflgal, baz› çevreler için hiç de flafl›rt›c› de¤ildi.

CIA, yukar›da anlat›ld›¤› gibi, parçalanmay› önceden bildirmifl, hedeflenen Yugoslavya ha-

ritas› ise, henüz iç savafl›n bafllamad›¤› 1990 y›l›nda Newsweek taraf›ndan gösterilmiflti. Harita-

da, Yugoslavya'n›n parçalanmas› sonucu oluflturulmak istenen "Büyük S›rbistan" haritas› bile

verilmiflti. 

Newsweek'in haberinde flöyle denilmekteydi:

"20. yüzy›l›n bu son on y›l›nda, Avrupa yeni bir görünüm alacak. Yeni devletler do¤acak, eski

s›n›rlar kayacak, yeni bölgesel

gruplaflmalar oluflacak... Bu özel

haberde, Newsweek 10 y›l sonras›-

na gidiyor. Bu harita elbette haya-

li bir resim, kimse tam olarak Yeni

Avrupa'n›n fleklini bilemez. Ama

flu kesin ki, de¤ifliklik ac›l› ve kor-

kulu olacak. Bu ifllemi yönlendir-

mek, yeni Avrupa düzeninin yap›-

lar›n› kurmaya bafllamak için 34

milletin liderleri bu hafta Paris'te

biraraya geliyorlar"

Yugoslavya'da önce Slovenya ve

H›rvatistan, sonra da Bosna-Hersek

ba¤›ms›zl›k ilan etti. K›sa sürede pat-

lak veren iç savaflla birlikte S›rbistan,

önce H›rvatlarla çarp›flt›, daha sonra

Bosna-Hersek'i iflgal etmeye bafllad›. 
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(Üstte) Newsweek'in ya-
y›nlad›¤› "2000 Y›l›nda
Avrupa"n›n haritas›nda,
Yugoslavya özellikle be-
lirtilmiflti. Fakat harita-
da "Büyük S›rbistan"
Bosna-Hersek ve Make-
donya'y› içine alm›fl du-
rumdayd›. Bosna'n›n
ad› bile haritadan silin-
miflti. 
(Yanda) ‹ç savafl bafl-
lamadan önceki Yugos-
lavya'n›n haritas› bu
durumdayd›. 
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Karada¤
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Yunanistan
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Newsweek'te "2000 Y›l›nda Avrupa" ismiyle yay›nlanan harita ise çok il-

ginç bir gerçe¤in ifadesiydi. Haritada çizilen s›n›rlarda S›rbistan, Bosna-Hersek'i

ve Makedonya'y› yutmufl durumdayd›. Bosna ve Makedonya, "Büyük S›rbistan"›n s›-

n›rlar› içinde yer al›yordu. Henüz S›rp iflgali bafllamadan, iflgal sonunda hedeflenen "Bü-

yük S›rbistan" haritas› yay›nlan›yordu. 

Haritaya göre, 2000 y›l›n›n Avrupas›'nda H›rvatistan'a yer vard›. Belki de onun için S›rp-

lar H›rvatlar› k›sa sürede "pas geçip" Bosna'ya yöneldiler! 

Newsweek, savafl bafllamadan önce böyle bir kehaneti (!) nas›l yapm›flt›? Acaba önceden

planlanm›fl S›rp iflgalini do¤al göstermeye çal›flan bir propaganda m› yap›l›yordu? Yoksa ilgi-

li çevrelere iflgalin müjdesi mi veriliyordu? Bu sorular›n cevab› ne olursa olsun, sonuçta 2000

y›l›nda Bosna-Hersek'in varl›¤› kabul edilmiyordu.

Balkanlar›n ‹kinci Mason Kasab›: Slobodan Miloseviç

S›rp lideri Slobodan Miloseviç 1986 y›l›nda "Tito'dan sonraki en karizmatik Yugoslav li-

deri" propagandas›yla iktidara geldi. Sistemli bir propaganda ile afl›r› S›rp milliyetçili¤ini kö-

rükledi, Çetnik çetelerini yeniden kurdurdu. Yugoslavya'n›n parçalanmas› ve di¤er cumhuri-

yetlerin ba¤›ms›zl›k ilan etmeleri ile birlikte S›rp yönetimindeki Federal Yugoslav Ordusu'nu

ve Çetnik milislerini önce H›rvatlara sonra da Müslüman Boflnaklara sald›rtmaya bafllad›. 20.

yüzy›l›n en büyük katliam›n› iflleyen ve "Balkanlar›n Kasab›" olarak adland›r›lan Miloseviç'e

bu "büyük görev"in (!) verilmesi elbette bofluna de¤ildi. Miloseviç, 33. dereceden bir üstad ma-

sondu. Miloseviç'in masonlu¤u de¤iflik kaynaklarda yer almaktad›r:

"Bosna'daki Müslüman milislerin lideri halka olaylar›n 'Siyonist bir komplo' oldu¤unu ve S›rp

lideri Slobodan Miloseviç'in mason oldu¤unu aç›klad›" (Jewish Chronicle, 10 Nisan 1992)

"Bosna Hersek'te yay›nlanan ‹slami Düflünce dergisi Yaz› ‹flleri Müdürü Prof. Dr. ‹dris Resiç'in

belirtti¤ine göre Miloseviç masondur." (Zaman, 1 Ocak 1992)

S›rp vahfletinin liderli¤ine Miloseviç'ten daha uygun

bir isim bulunamazd›. 

"Bir Avrupal› diplomat, Miloseviç hakk›nda flöyle diyor: 'O,

bir fanatiktir. Ama ayn› zamanda son derece kurnaz, zeki ve

gerekti¤inde çekici bir kiflili¤e bürünebilen bir fanatik. Ac›-

mas›zl›kla yetene¤i gayet iyi ba¤daflt›r›r'." (Cumhuriyet, 3 Ha-

ziran 1992)

Miloseviç, Ortodoks bir papaz›n o¤lu, Komünist Par-

ti kadrolar›nda yetiflmifl bir "aparatçik" ve de ateflli bir ra-

dikal S›rp milliyetçisi idi. Henüz Komünist Parti kadro-

sundayken Kosova'da S›rplara yapt›¤› ateflli ve ajitatif ko-

nuflmas›n›n ard›ndan artan popülaritesi, 1986'da, maso-

nik memorandum gelene¤ini tekrarlayan S›rp Sanat ve Bi-

lim Akademisi'nden ald›¤› destekle birlikte onu iktidara

tafl›d›. 1989'da S›rbistan Devlet Baflkan› oldu ve elindeki

528

KABALA

VE

MASONLUK

Slobodan Miloseviç Bosna
katliam›n›n önde gelen
sorumlular›ndan. 



medya gücünü kullanarak Çetnik psikolojisini yeniden hayata döndürdü:

"Miloseviç'in güdümündeki 8. Kongre'nin ard›ndan Parti kamuoyunda, bas›nda ve

entelijensiyada afl›r› S›rp milliyetçili¤i sistematikleflmeye bafllad›. Radikal milliyetçi gele-

ne¤in II. Dünya Savafl› öncesindeki miras›na da el at›ld›. Çetnik hareketi, S›rp milletinin 'ta-

rihsel düflmanlar›'na karfl› direnen

onurlu bir hareket olarak yeniden mefl-

rulaflt›r›ld›." (Yugoslavya-Milliyetçili¤in

provokasyonu, Tan›l Bora, sf.107) 

Eski Büyükelçi fiükrü Elekda¤ ise, Mi-

loseviç hakk›nda flu yorumu yapmaktad›r:

"Bosna'daki S›rp sald›r›lar›n›n ve soyk›-

r›m›n bafl sorumlusu, flimdi bar›fl hava-

risi rolündeki S›rbistan Baflkan› Slobo-

dan Miloseviç'tir. Bu eski komünist

hempas›, 1987'den bu yana S›rp ayd›n-

lar›n›n ve Ortodoks Kilisesi'nin de yar-

d›mlar›yla, S›rplar›, Bosna-Hersek ve

H›rvatistan topraklar› üzerinde tarihsel

haklar› oldu¤una inand›rma kampanya-

s› sürdürmüfl, fanatik S›rp milliyetçileri-

ni Müslüman Bosnal›lara ve H›rvatlara

karfl› derin bir kin ve nefretle doldur-

mufl, etnik ar›nd›rma planlar›n› haz›r-

latm›fl ve katliam› yürüten S›rp milis

kuvvetlerinin S›rp ordusu taraf›ndan si-

lahland›r›lmas›n› ve e¤itilmesini sa¤la-

m›flt›r. Karadziç önde görünmekle bir-

likte, bugüne kadar ipler daima perde

arkas›ndaki Miloseviç'in emrindeydi." (Milliyet, 9 May›s 1993)

Miloseviç'in daha ileri dönemde, nas›l baz› Bat›l› biraderlerinin eliyle sözde "bar›fl hava-

risi" ilan edildi¤ini de ilerleyen bölümlerde inceleyece¤iz. 

‹srail Faktörü ve S›rbistan'›n 

Kritik Ba¤lant›lar›

S›rplar niçin böyle bir katliama giriflmifllerdi? Bu sorunun cevab›, Bosna-Hersek facias›n›

anlamak ve çözmek için flüphesiz kilit noktay› oluflturmaktad›r. Bosna-Hersek katliam›n›n mi-

marlar›, belli ki Avrupa'n›n ortas›ndaki bu Müslüman toplumun varl›¤›ndan rahats›zlard›. Mi-

hailoviç'in katliamlar›, Tito dönemindeki bask›lar hep bu rahats›zl›¤›n sonucuydu. Yugoslav-

ya'n›n parçalanmas› ve do¤al olarak bunun getirdi¤i kaos ortam›, ikinci bir Çetnik operasyo-

nu yapma f›rsat› do¤urdu. Bunun için de katliam›n mimarlar› yine "S›rp Kart›"n› oynad›lar.

II. Dünya Savafl› s›ras›nda "Mihailoviç birader"in önderli¤indeki icraatlar›, ya da afl›r› S›rp
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Miloseviç'in masonluk belgesi 30 A¤ustos 1992 tarihli
Zaman gazetesinde de yay›nland›. 



milliyetçili¤inin masonik gelene¤i ortadayd›. Newsweek'te Bosna'y› yutmufl

olarak gösterilen "Büyük S›rbistan" haritas› ise bu "sab›kal›" toplumun yeniden

"infaz" görevini üstlendi¤inin bir iflaretiydi.  

Masonluk iflin içinde olunca ‹srail faktörü de do¤al olarak gündeme gelmektedir. Bu

konuya ›fl›k tutabilecek olan ilginç geliflmeler, iç savafl öncesi gündeme geldi. Savafltan önce

kurulan S›rp-Yahudi Dostluk Derne¤i bunlardan biriydi:

"S›rp-Yahudi Dostluk Derne¤i'nin ülke çap›nda 10.000 üyesi var. Bu üyelerin bafl›nda da Yu-

goslavya Devlet Baflkan› Dobrica Cosiç geliyor. Klara Mandiç taraf›ndan 1988'de Belgrad'da

kurulan derne¤in tüm S›rbistan'da ve ayr›ca ‹srail'de, Los Angeles, Chicago ve Toronto'da flu-

beleri var. Dernek Miloseviç yönetiminden büyük ölçüde destek görüyor" (The Times Magazi-

ne, 8 May›s 1993) 

Bu derneklerin aç›kça S›rbistan-‹srail benzerli¤ini ortaya koymalar› tepki toplad›:

"S›rp-Yahudi Dostluk Derne¤i'nin en çok tepki toplayan aktivitesi S›rp ve ‹srail aras›nda ben-

zerlik kurma çabalar› oldu." (Jewish Chronicle, 10 Nisan 1992)

Bu derneklerin, S›rp-‹srail yak›nlaflmas›n›n mimar› ise, ünlü stratejist Henry Kissinger idi:

"ABD'de yay›nlanan The World of Sunday gazetesinin 25 Nisan say›s›nda yer alan bir yaz›da,

ABD'nin S›rbistan'a karfl› tav›r almas›n› bir y›l engelleyen etkenin, Kissinger'›n Washing-

ton'daki Belgrad yanl›s› lobisi oldu¤u belirtiliyor. Bu lobi, Nisan ay›na kadar Slovenya, H›rva-

tistan ve Bosna-Hersek'in ba¤›ms›zl›klar›n›n ABD taraf›ndan tan›nmas›n› engellemeyi baflar-

d›. Kissinger lobisi, S›rp yönetiminin Kosova'daki Arnavut ço¤unlu¤a karfl› giriflti¤i insan hak-

lar› ihlalleri konusunda ABD Kongresi'nde gündeme getirilen karar tasar›lar›n›n ertelemesin-

de de etkili oldu. 

ABD D›fl ‹flleri'nin parlak diplomat› Kissinger, emekli ol-

duktan sonra ABD yönetimi içindeki ve uluslararas› dü-

zeydeki dostluklar›n› paraya çevirmek için bir lobicilik

flirketi kurdu. Kissinger'›n gözde ortaklar› ise 'D›fl ‹flleri

Bakanl›¤›'ndan Lawrence Eagleburger ve Pentagon'dan

Brent Scowcroft'du. Washington'daki diplomatik kaynak-

lar, 1970'lerin sonundan itibaren uzun vadeli istikrarl› bir

Yugoslavya tablosu çizen 'Kissinger ortaklar›'n›n, milyon-

larca dolar de¤erindeki özel yat›r›mlar›n Yugoslavya'ya

kanalize edilmesini sa¤lad›klar›n› belirtiyorlar. Bu yat›-

r›mlar›n en büyük k›sm› da, Eagleburger'›n Belgrad Bü-

yükelçili¤i s›ras›nda gerçekleflti. Yugoslavya Büyükelçili-

¤i'nden sonra emekliye ayr›lan ve Kissinger'›n lobisine

kat›lan Eagleburger, daha sonra ise 'D›fl ‹flleri Bakanl›-

¤›'n›n 2. üst düzey yetkilisi oldu. Brent Scowcroft ise, Bafl-

kan Bush'un Ulusal Güvenlik Dan›flman›. Bu iki adam,

ABD'de Yugoslavya'ya iliflkin kararlar›n al›nmas›nda bi-

rinci derecede rol oynad›lar.
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S›rbistan-‹srail iliflkisinin kilit isimlerin-
den biri, ünlü stratejist Henry Kissinger
idi. 



Bu arada dikkat çekici geliflme de, ‹srail'le, S›rbistan aras›nda diplomatik ilifl-

kilerin kurulmas› oldu. Kissinger'›n da bunda önemli rolü oldu. Bu arada Avrupa ve

ABD kamuoyu, S›rp milislerin ve Federal ordunun Bosna'daki Müslümanlar› katletmesi-

ne karfl› gittikçe sesini ç›karmaya bafllarken ve Birleflmifl Milletler, S›rbistan'a ekonomik am-

bargo karar› al›rken, Belgrad'da S›rp-‹srail Dostluk Derne¤i kuruldu.

K›sa bir süre öncesine kadar Belgrad yönetimi, Ba¤lant›s›zlar hareketinin lider ülkelerinden

biri olarak, ‹srail'i Araplarla olan anlaflmazl›k konular›nda en çok elefltiren ülkelerin bafl›nda

geliyordu. fiimdi ise Yeni Yugoslavya'y› kuran S›rbistan, resmi olarak ‹srail'i destekliyor. Milo-

seviç yönetimi, Tel Aviv üzerinden Washington'daki ‹srail lobisi yoluyla silah sa¤laman›n yol-

lar›n› ar›yor." (Ortado¤u, 19 Haziran 1992)

Kissinger ile Eagleburger ve Scowcroft'un, S›rp liderlerle yak›n iliflki içinde oldu¤u Ame-

rikan Spotlight dergisinin 9 Kas›m 1992 tarihli say›s›nda da yer ald›. 

S›rbistan'›n ‹srail'e yak›nlaflma süreci, S›rp Baflbakan›'n›n 1990 Haziran›'nda ‹srail'e yapt›-

¤› ziyaretle yeni bir aflama kaydediyordu: 

"S›rbistan Baflbakan› Dr. Stenko Ramiloviç ülkesi ile ‹srail aras›ndaki ba¤lar›n çok yak›nda ku-

rulaca¤›n› aç›klad›. Geçti¤imiz hafta ‹srail'e resmi bir ziyarette bulunan Yugoslavya'n›n en bü-

yük federe devletinin Baflbakan› Stenko Ramiloviç, ‹srail Baflbakan› fiamir ile yapt›¤› görüflme-

sinden sonra ülkesinin ‹srail ile ba¤lar›n› yeniden tesis etmekte kararl› oldu¤unu ve Yugoslav-

ya halk›n›n ‹srail ile tam iliflki kurulmas›ndan yana oldu¤unu söyledi. Bir S›rp yetkilisi de ül-

kesinin ‹srail ile ticari ba¤lar›n› gelifltirmek istedi¤ini ve yak›nda ‹srail ile ticari anlaflma yap›-

laca¤›n› aç›klad›." (fialom, 13 Haziran 1990)

Acaba ‹srail'le ba¤lant›lar, yaln›zca "ticari" miydi? Bu ifl birli¤inin askeri boyutlar› oldu-

¤una dair haberler de yay›ld›:

"‹srail'in Bosna-Hersek'te savaflan S›rp askerlerine e¤itim verdi¤i bildiriliyor. Kuveyt'te ya-

y›nlanan El Emba dergisine aç›klama yapan Saraybosna müftüsü Salih Tugaloviç, Müslüman-

lar› gözlerini k›rpmadan öldüren Çetnik milislerinden 2.000 tanesine ‹srailli uzmanlar taraf›n-

dan askeri e¤itim verildi¤ini bildirdi." (Günayd›n, 16 Temmuz 1992)

‹ç savafl durumuna gelen ülkenin silahland›r›lmas› ise yine ayn› kaynaktan oldu. ‹srail ya

da ‹srail'in güdümündeki "militarist" bölgelerdeki, Güney Afrika, Latin Amerika, Lübnan'da-

ki silah tüccarlar› devreye girdiler:

"‹srail ve Güney Afrika gibi militarist devletlerde yerleflik silah tüccarlar› olsun, Latin Ameri-

ka, Lübnan gibi iç savafl co¤rafyalar›nda ifl yapan tüccar ve kaçakç›lar olsun, 'Yugoslav paza-

r›na' hevesle sald›rd›lar." (Yugoslavya-Milliyetçili¤in Provokasyonu, Tan›l Bora, sf.170)

"Öte yandan BM komisyonlar›nca haz›rlanan baz› raporlar, ‹srail'in de S›rbistan ve Karada¤'a

uygulanan ambargoyu delen devletler aras›nda oldu¤unu bildiriyor. Raporlarda, ‹srail'in S›rp

Cumhuriyeti'ne uçak ve tank yedek parçalar›yla hafif silahlar gönderenlerin aras›nda oldu¤u-

nu ve geçti¤imiz ay içinde Bosna S›rplar›na yeni bir parti silah gönderdi¤ini vurguluyor. Ay-

r›ca, ‹srail ve Eski Yugoslavya aras›nda tank üretimine dair ortak bir anlaflma oldu¤u hat›rla-

t›l›yor. Bunun yan›s›ra, Mossad'›n S›rplara Bosna Cumhuriyeti'nin kurdu¤u ba¤lant›lar hak-

k›nda bilgi verdi¤i belirtiliyor." (El Muslimin, 6 A¤ustos 1993)
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Bu arada S›rplar›n baz› devletlerin yard›m›yla uyuflturucu ticareti ya-

parak, silah için finansman sa¤lad›¤› da bildirildi: 

"Alman gizli servisi yetkilileri, S›rplar›n, uluslararas› piyasalarda uyuflturucu satarak Bos-

na-Hersek'te süren savafl için parasal kaynak sa¤lad›¤›n› öne sürdü. Baflbakan Helmut

Kohl'ün, Alman gizli servisleri ile ilgili dan›flman› konumundaki Bernd Schmidbauer, ellerin-

de, S›rplar›n uyuflturucu kaçakç›l›¤›ndan kazand›klar› söz konusu büyük miktardaki paran›n,

savaflta malzeme sa¤lamak amac›yla kullan›ld›¤›na dair raporlar bulundu¤unu öne sürdü.

Schmidbauer, S›rplar›n, bu yolla kazand›klar› paran›n miktar›n›n milyonlarca dolarla ifade

edilebilece¤ini söyledi. 

Hanover Allgemeine Zeitung gazetesi ise, S›rplar›n, uyuflturucu ticaretinde tek bafllar›na ifl gör-

mediklerini belirterek, Alman gizli servisleri taraf›ndan Kohl'e sunulan ve politik aç›dan bom-

ba etkisi yaratacak bilgiler içerdi¤ini öne sürdü¤ü raporlarda, baz› ülkelerin S›rplara yard›m-

c› olduklar› yolunda bilgilere yer verildi¤ini yazd›." (Milliyet, 25 Nisan 1993)

‹zlenim Dergisi yazar› Ahmed Davudo¤lu da, Bosna'y› ele alan bir yaz›s›nda "‹srail faktö-

rü"ne dikkat çekmiflti:

"Bu stratejik (‹slami) yönelifli engellemek isteyen sistemik unsurlar birbirleriyle ilintili üç ayr›

takti¤i devreye sokmak istemektedirler. Birincisi Adriyatik'ten Çin'e, Fas'dan Pasifik Adalar›-

na kadar uzanan stratejik etki alan›ndaki ‹slam karfl›t› unsurlar aras›nda ortak bir menfaat ala-

n› oluflturmakt›r. Bu co¤rafya içindeki sistemik unsurlar harekete geçirilmifltir. Bu aç›dan S›r-

bistan, Yunanistan, Güney K›br›s, ‹srail, Ermenistan, Gürcistan, Hindistan ve Singapur aras›n-

daki iliflkilerin yo¤unlaflmas› dikkatle izlenmesi gereken bir olgudur. 

Yunanistan'›n S›rbistan'a birleflme tekliflerine kadar varan aç›k deste¤i, ‹srail'in Hindistan ve

eski Yugoslav Cumhuriyetleri'ndeki etnik temizlik hareketlerine sa¤lad›¤› lojistik ve istihbarat

deste¤i, Türkiye'deki Yahudi lobisinin Ermenistan ile iliflkileri art›rmak için gösterdi¤i yo¤un

çaba, ‹srail ile Singapur aras›nda gittikçe yo¤unlaflan iliflkiler bu aç›dan tutarl› ve anlaml› ge-

liflmelerdir...." (‹zlenim, Mart 1993)

Bosna konusunda ‹srail faktörünün önemli bir yeri oldu¤una de¤inen baflka kaynaklar da

vard›:

"Rusya, Yunanistan, Romanya ve dolayl› olarak ‹srail S›rplar'a uygulanmas› gereken silah ve

petrol ambargosunu delmeselerdi, S›rplar›n flimdiye kadar ayakta kalmas› beklenemezdi."

(Bosna-Hersek ve Türkiye, Yrd. Doç Dr. Mediha Akarslan, sf. 86) 

Bosna-Hersek Baflbakan Yard›mc›s› 

Aç›klad›: 'S›rplar'a ‹srail Yard›m Ediyor'

Olaydaki ‹srail faktörünü incelemeye devam ettikçe, ‹srail ile S›rplar aras›ndaki iliflkinin

tahmin edilenden de derin oldu¤u anlafl›lmaktad›r. S›rp vahfleti sürerken, Türkiye'de bulunan

Bosna-Hersek Baflbakan Yard›mc›s› Muhammed Cengiç, haftal›k Yörünge dergisinde kendisiy-

le yap›lan bir ropörtajda son derece önemli aç›klamalarda bulunmufltu. Balkanlar'da yaflanan

katliam›n ard›ndaki gücü Bosna-Hersek Baflbakan Yard›mc›s› flöyle özetliyordu:
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"Bildi¤iniz gibi olaylar› ‹srail k›flk›rt›yor. Daha önce ‹ran'a, Irak'a, Cezayir'e ve

Azerbaycan'a yap›lanlar, flimdi Bosna-Hersek'e karfl› yap›l›yor. K›saca ‹srail, Bal-

kanlarda ‹slam Sanca¤›'n›n yükselmesini istemiyor. Kafkaslar'da ve Ortado¤u'da sergile-

nen tabloyu Balkanlar'da da çizmek istiyorlar. Hatta Türkiye'nin Güneydo¤u bölgesinde

meydana gelen olaylar›n kayna¤› da yine Siyonistlerdir.... Kosova'da, Üsküp'te, hatta Saray-

bosna'da gençlerimize verilen zehirli haplar ‹srail patentliydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Gü-

neydo¤usu'nda olay ç›karanlar›n ço¤u Mossad ajan›." (Yörünge, 12-19 Nisan 1992)

Cengiç'in verdi¤i bilgiler, ‹srail'in silah yönünden de S›rplar› desteklemifl oldu¤unu gös-

termektedir. ‹srail'de e¤itilen Çetnik milisleri, kulland›klar› kimyasal-biyolojik silahlar› da ‹s-

rail'den alm›fllard›: 

"‹srail'in eli Kosova'ya ulafl›yor... ‹nsan Haklar› Komisyonu, S›rplar›n 'Kosova'da Müslüman

ö¤rencileri zehirlemek için kulland›klar› zehir ve yöntem ile Filistin'deki Müslümanlar›n ze-

hirlenmesindeki yöntem ve zehirin ayn› oldu¤unu duyurdular. Komisyon, zehirlenen Müslü-

man ö¤rencilerin yemek art›klar›ndan Almanya ve Fransa'ya gönderdi. Al›nan sonuçtan, ola-

y›n Mossad taraf›ndan haz›rlanm›fl olabilece¤i kuvvetle san›l›yor. S›rplar ile ‹srail aras›ndaki

iliflkiler, özellikle ‹srail'in Uganda uçaklar›yla S›rplara silah sevkiyat› yapmas›ndan sonra hay-

lice geliflti." (Panel Dergisi, Kas›m 1991)

‹srail'den ithal bu korkunç yöntemi savafl boyunca

S›rplar ac›mas›zca uygulad›lar:

"S›rplar, çocuklar› bile zehirliyor... ‹ngiltere'deki bir in-

san haklar› grubu, Bosna-Hersek'te S›rplar'›n kontrolün-

deki tutsak kamplar›nda sürekli idamlar gerçekleflti¤ini,

S›rbistan'›n Kosova bölgesinde de çocuklar›n zehirlen-

mekte oldu¤unu bildirdi." (Bugün, 12 A¤ustos 1992)

Durumu flüphesiz en iyi cephedekiler biliyordu. ‹sra-

il-S›rbistan ba¤lant›s›n›, Türkiye'ye yapt›klar› ziyaret s›ra-

s›nda Bosnal› Müslüman milislerin liderlerinden Edin Be-

goviç ve Süleyman Çelikoviç, ayl›k De¤iflim dergisinin

kendileriyle yapt›¤› ropörtajda flöyle aç›klam›fllard›:

"‹srail S›rplara ilk yard›m eden ülke. S›rp çeteleri Çetnikler, ‹srail'de e¤itildiler. Taktik-tek-

nik yard›m ‹srail'den geliyor. Ayr›ca uluslararas› platformlarda ‹srail, S›rplar›n aleyhine olan

kararlar›n ç›kmas›n› engelliyor. ‹srail lobisi S›rplar için çal›fl›yor." (De¤iflim, Nisan 1993) 

Bütün bunlar S›rp terörünün ard›nda kimlerin oldu¤unu aç›kça gösteren önemli bilgilerdir.

'Etnik Temizlik' Kimin Yöntemi?

S›rp çeteleri Çetniklerin, ‹srail'in deste¤iyle uygulad›klar› "etnik temizlik" vahfleti, asl›nda

"ithal" bir yöntemdi. Bu yöntemin "mucidi" ise Siyonist ideoloji ve ideoloji üzerine kurulmufl

olan ‹srail Devleti'dir. Bu gerçe¤i, Turkish Daily News gazetesinin 12 fiubat 1993 tarihli say›s›n-

daki yaz›s›nda Türkkaya Ataöv flöyle dile getirmifltir:
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"Etnik temizleme sadece Yugoslavya'da de¤il Filistin'de de var. Filistin sorunu

II. Dünya Savafl› sonras› dönemde meydana gelen 'etnik temizleme'lerin anas›. Siyo-

nistler gelip bölgede kendi devletlerini kurmadan önce Filistin, sakin ve geliflmifl bir böl-

ge idi. Bu durum içlerinde din adamlar› da olmak üzere birçok Avrupal› taraf›ndan gözlem-

lenmiflti. O zaman bu kutsal topraklar› ziyaret etmifl, bafltan afla¤› tüm topraklar› gezerek yüz-

lerce Arap kasabas›n›n ad›n› kay›t etmifllerdi.

1948 Savafl› öncesi, sonras› ve savafl esnas›nda Siyonistler yüzlerce Filistinliyi topraklar›ndan

ç›karm›fllard›r. ‹srail'in ilk Baflbakan› Chaim Weizmann, '‹ngiltere ne kadar ‹ngilizse, Filistin'i

de o kadar Yahudi yapmak istiyorum' diyordu. Araplar›n ç›kar›l›fl›n› 'memleketin iyice temiz-

lenmesi' olarak gören yine oydu. Palhmah komutan› Yigol Allan ise flöyle diyordu: 'Kaçmala-

r› için elimizden geleni yapt›k.' Siyonistlerin kurdu¤u Haganah, Irgun, ve Stern örgütleri de

ayn› fley için çaba gösteriyordu. Sonuç toplu göç ya da 'etnik temizleme' idi. Arap köylerini si-

lahl› birlikler basm›fl, sivil halk topluca öldürülmüfltü. Hoparlörlerle yap›lan duyurular da sa¤

kalanlar› kaç›rtm›flt›, 'Bu kan gölünden gidin' deniliyordu. Filistin savafl tarihçisi E.O'Ballan-

ce, 'Filistin Araplar›, kovulup kaçmaya mecbur edilmiflti.' diye yaz›yor. Uri Avnery ise o gün-

leri flöyle yorumluyor: '‹srail politikas› Arap nüfusu temizlemeye yönelikti.' Di¤er topraklar

da savafl, iflgal ve etnik temizleme ile ele geçirildi. Bu süreç, uzun ve trajik bir baflar› -Bat›'n›n

himayesinde yap›lan bir iflgal- ile gerçeklefltirildi. Sonuç yurdundan kopar›lan insanlard›.

Bosna trajedisine gelince, aç›kça uluslararas› huku¤a ayk›r› hareket eden S›rp komutanlar›n›n

oldu¤undan bahsediliyor. Gün gelecek, bütün dünya bu tip dehflet verici katliamlara ilgi gös-

terecek. Ancak flunu da biliyoruz ki flimdiki ‹srail Baflbakan› ‹zak Rabin, 'Dani Operasyonu' s›-

ras›nda yarbay iken 12 Temmuz 1948'de karargahtaki Yiftah Tugay›'na flu emri vermiflti: 'Yafla

bak›lmaks›z›n Lydda'da bulunan yerli halk sürülecektir.' Göçe teflvik etmek için insanlar öldü-

rülmüfl, 50.000'den fazla kifli de ayn› esnada sürülmüfltü. 

1967 Savafl›'nda, toplam 5.000 kiflilik 3 köyde (Beit Nuba, Emmos, Yolou) insanlar topraklar›n-

dan sürülmüfl, köyler y›k›lm›flt›r. Bu s›rada ‹srail Silahl› Kuvvetler Komutan› ‹zak Rabin'di. Bu

olaylarda ‹srail askeri olarak görev yapan Amos Kenan, Knesset (‹srail meclisi) üyelerine gön-

derdi¤i muht›rada tüm bu olaylar› anlatm›flt›r. Rabin daha sonra Kanada TV'sinde yer alan bir

röportajda olaylardaki sorumlulu¤unu kabul etmifltir.

1980'lerin sonunda Rabin Savunma Bakan› iken, ‹srail askerlerine Filistin intifadas›n› "döve-

rek" k›rmay› emretti. Sonuç Filistinli gençlerin kemiklerinin k›r›lmas› idi. Hatta bu olaylardan

biri de televizyonda gösterildi¤inde bütün dünyada rezalet olarak de¤erlendirilmiflti. Büyük

ihtimalle bu gaddarlar halen katliamlar›na devam ettiklerinden bu sahnelerin filme al›nmas›-

n› art›k önlüyorlar. Etnik temizlik hala gündemde, hem Filistin'de hem de Yugoslavya'da."

Etnik temizlik ‹srail yöntemiydi. Acaba ‹srail bu yöntemi S›rplara do¤rudan m› "ihraç" et-

miflti. Ad›n›n aç›klanmamas›n› rica eden Bosna-Hersek'li bir diplomat›n bu konudaki yorum-

lar› ise flöyledir:

"Olay›n içinde ‹srail'in büyük etkisi oldu¤una eminim... Bu konuda fazla belge yok, zaten ço-

¤u belgeler savaflta Çetnikler taraf›ndan imha edildi... Ama Arkan, Seselj ve Bokan komuta-
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s›ndaki baz› Çetnik gruplar›n›n ‹srail'de e¤itim gördü¤ünü biliyoruz. Sancak-

l› bir SDA (‹zzetbegoviç'in partisi) baflkan› bu konuda detayl› aç›klamalarda bulun-

du.... S›rbistan'›n ‹srail Büyükelçisi de eski bir Çetnik mensubu.... Bu konuda baz› dikka-

ti çeken geliflmeler oldu. ‹srail'in parlamento baflkan› S›rbistan'› iki kez ziyaret etti. Ayr›ca

Çetniklerin elinde Uzi marka silahlar var... 'Etnik temizlik' yöntemini düflünün, örne¤in

500.000 kiflilik bir kenti boflaltacaks›n›z, Müslümanlardan ar›nd›racaks›n›z. Bu normalde

mümkün de¤il, böyle bir fleyi gerçeklefltirmek imkans›z, bu ancak çok büyük bir profesyonel-

lik ister. ‹srail d›fl›nda kimsenin böyle bir uzmanl›¤a sahip oldu¤unu sanm›yorum. S›rp sald›-

r›lar› 92 Nisan›'n›nda, Ramazan bayram› s›ras›nda aniden bafllad›, öyle bir vahflet uyguland›

ki, dev flehirler boflald›."

Çetnik-‹srail Ba¤lant›s›

Savafl devam ederken, S›rp vahfletinin perde arkas› hakk›nda önemli aç›klamalar yapan

bir Bosnal› Müslüman da Muhammed Bosnavi idi. Bosnavi, S›rp-‹srail ba¤lant›s› ile ilgili çok

ilginç bilgiler vermiflti: 

"Kosova'da 1988 ya da 89 y›l›nda Müslüman gençlerde garip bir hastal›k baflgösterdi. fiiddet-

li kriz ile kendini gösteren hastal›k genç k›zlar›n gebe kalmas›n› ömür boyu önleyecek bir et-

kiye sahipti. Hastal›k fabrikalarda çal›flan gençlerde görülüyordu. Fabrika'da doktor olarak

görevli olan Jakovitzal› Müslüman doktorun tesbitine göre, hastal›k kimyasal bir madde ne-

deniyle ortaya ç›k›yordu. Burada flunu hat›rlatmak gerek; Kosova'daki fabrikalarda uygula-

nan prosedüre göre fabrikay› önce S›rp iflçiler terk ederdi, onlar›n hepsi ç›kt›ktan sonra Müs-

lümanlar ç›kard›. Müslüman iflçilere bu s›rada bir çeflit kimyasal gaz püskürtülmüfl oldu¤u

görüflü yayg›nlaflt›. 

Daha sonra bölgeye Helsinki'den gelen gözlemciler, bu gaz›n, ‹srail taraf›ndan daha önce Fi-

listinlilere karfl› kullan›ld›¤›n› tespit ettikleri gaz oldu¤unu söylediler. Kimyasal silah ‹srail ya-

p›m›yd›! Ayn› gaz›n birkaç ay önce M›s›r'da da kullan›ld›¤›

bas›nda ç›kt›."

Bosnavi, ayr›ca S›rp-Yahudi Dostluk Derne¤i'nin Baflkan›

olan Klara Mandiç'in, Bat›'da S›rbistan ad›na lobi faaliyeti yap-

t›¤›n› da bildirdi.

S›rp-‹srail ba¤lant›s› ve Kosova'daki zehirleme olaylar› ile

ilgili benzer bilgiler, ‹zlenim dergisinde yer alan bir haberdede

ele al›nm›flt›:

"S›rp yöneticilerinin son y›llarda s›k s›k yapt›klar› ‹srail ziya-

retleri, Balkan canilerinin kimlere güvendi¤ini ve nerelerden

destek gördüklerini ortaya koymaktad›r. D›fl ‹flleri ve istih-

barat görevlilerinin karfl›l›kl› ziyaretlerinde ‹srail'in, Filistin-

li Müslümanlara karfl› gelifltirdi¤i zulüm, bask›, iflkence ve

soyk›r›m taktikleri; S›rplar›n Müslüman Arnavutlara uygu-

lamas› amac›yla ö¤retilmektedir.
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Bu taktiklerin en vahflisi ve dünyada sadece Filistin ve Kosova uygulamalar› ile

iki örne¤i olan 'ö¤renci zehirleme' olay›, hala tesirini icra ediyor. Kosova'n›n çeflitli

yerlerinde bir günde 7.400 ö¤renci zehirlendi. K›sa ve uzun vadede çeflitli etkileri olan de-

¤iflik zehirlerin zararlar›, hala tam olarak çözülmüfl de¤il. Baz›lar›n›n de¤iflik etkileri y›llar

sonra anlafl›lacak. Avrupa'daki Filistin durumundaki Kosova'da, Müslüman Arnavutlar'› kat-

letmek ve yok etmek için gizli bir 'S›rp-Siyonist ifl birli¤i' kurulmufl bulunuyor." (Reflat Nuri

Erol, ‹zlenim, fiubat 1993) 

Bosnavi'nin anlatt›klar› aras›nda, Çetnik-‹srail ba¤lant›s›na dair baflka önemli bilgiler de

yer almaktayd›:

"Savafl bafllamadan bir y›l önce Karada¤'daki Barr liman›nda, içinde binlerce ton silah bulu-

nan bir gemi bulundu. Kim taraf›ndan kime gönderildi¤i belli de¤ildi. Daha sonra ortaya ç›-

kan tek fley geminin Lübnan'dan geldi¤iydi. Bu dönemlerde Çetniklerin ‹srail'de e¤itildi¤ine

dair gazetelerde haberler ç›kt›. Daha sonra Çetniklerin lideri Seselj ise milislerinin ‹srail'de e¤i-

tim gördü¤ünü aç›kça söyledi, bununla övünüyordu. 

Krayina bölgesindeki Çetnikleri Captain Draga adl› bir kiral›k gerilla e¤itti... Draga Yugoslav-

ya'ya gelmeden önce ‹srail'de çal›flm›fl... Draga ile S›rp-Yahudi dostluk derne¤i baflkan› Klara

Mandiç aras›nda çok yak›n iliflki var.

S›rplar, H›rvatlara ilk kez H›rvatistan'›n Pakracts kentinde sald›rd›lar. Bir otobüsün içindeki

bütün H›rvatlar öldürüldü... Daha sonra Çetniklerin bu sald›r›da Uzi ve di¤er baz› ‹srail silah-

lar› kulland›¤› ortaya ç›km›flt›."

Bosnavi'nin, S›rp-‹srail iliflkisi hakk›nda anlatt›¤› baflka önemli bilgiler de vard›. Anlatt›-

¤›na göre, Bosna'daki katliam bafllamadan k›sa süre önce Belgrad radyosunda, Belgrad'daki

Etnoloji Müzesi'nde düzenlenen bir toplant›dan naklen yay›n yap›lm›flt›. Toplant›da Dobrica

Cosiç'e kadar uzanan büyük bir S›rp yönetici kadrosu yer al›yordu. Bosnavi, toplant›daki il-

ginç olay› ise flöyle anlatmaktayd›:

"Toplant› s›ras›nda kürsüye Avi Weiss adl› bir adam ça¤r›ld›. Bu isim bir S›rp ismi de¤ildi. Al-

man ismi olabilece¤ini düflündüm. Kürsüye gelen Weiss, konuflmas›n›n sonunda S›rplara flu

cümleyi söyledi: 'Siz seçilmifl bir halks›n›z, kutsal bir halks›n›z. Misyonunuz var ve bunu

gerçeklefltireceksiniz.' O zaman bu misyonun ne oldu¤unu o kadar iyi anlayamam›flt›m." 

Bosnavi, bu Avi Weiss ismini aylar sonra bir baflka

yerde daha duymufl. Daily News gazetesinde, iktidar› yi-

tirdikten sonra ABD'ye yapt›¤› bir ziyaret s›ras›nda Sov-

yet Yahudileri ile ilgili bir konuda Gorbaçov aleyhine ya-

p›lan bir gösteriden bahsedilmifl. Gösteriyi düzenleyen,

fanatikli¤i ile tan›nan Haham Kahane'nin daha önce li-

derli¤ini yapt›¤› radikal Yahudi örgütü Jewish Defence

League imifl. ‹flin as›l önemli yan› ise, Jewish Defence Le-

ague'e ba¤l› protestocular›n bafl›nda Haham Avi Weiss'in

yer al›yor olmas›ym›fl! Bosnavi flöyle diyor: "Me¤er Al-

man sand›¤›m, S›rplara 'seçilmifl ve misyon sahibi bir

halk' olduklar›n› söyleyen bu adam bir hahamm›fl!" 

536

KABALA

VE

MASONLUK

Miloseviç'in finansörü ve yak›n dostu
banker Vasilieviç, Kudüs'te ‹srail

medyas›na demeç veriyor. 



Bir baflka Bosnal› Müslüman taraf›ndan S›rp-‹srail iliflkisine dair veri-

len di¤er bilgiler de oldukça dikkat çekiciydi: 

"Miloseviç iktidara geldikten sonra D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'na Aleksandar Prlja'y› atad›.

Prlja'n›n ilk gitti¤i ülke ise ‹srail'di. Bunun ard›ndan çok say›da heyet, ‹srail ve S›rbistan ara-

s›nda mekik dokudu. Bu dönemde 3.000 Çetnik milisinin ‹srail'de e¤itildi¤i haberi duyuldu...

Eski S›rp ordusunda da çok say›da Yahudi general vard›. Bunlar›n bafl›nda General Todoroviç

geliyordu." 

Miloseviç'in ve Çetniklerin 

‹srailli Finansörleri

Çetnik terörünün perde arkas›n›

araflt›r›rken, bu terörün en büyük so-

rumlusu olan Miloseviç'in kimler tara-

f›ndan destek gördü¤ünü de incelemek

gerekiyor kuflkusuz. 

Miloseviç'in iktidara yürüyüflünün

ard›ndan, sonradan ortaya ç›kan önem-

li bir finans deste¤i vard›. S›rbistan'›n

iki büyük bankas›, Dafiment Bank ve

Yugoskandic Bank Miloseviç'i -ve çeflit-

li Çetnik gruplar›n›- seçim kampanyala-

r› s›ras›nda ve daha sonra mali yönden

desteklemifllerdi. Savaflla birlikte S›rbis-

tan'a uygulanan ambargonun delinme-

sinde de bu iki bankan›n büyük rolü ol-

du. Bu bankalarla ilgili haberler, 1993

bahar›nda detayl› olarak dünya bas›n›-

na da yans›d›. 

1993 Mart›'nda S›rbistan'da geliflen

Yugoskandic Bank ve sahibi Jezdimir

Vasilieviç ile ilgili skandal, S›rp lideri

Miloseviç'i kimlerin finanse etti¤i konu-

sunda ilginç bilgileri ortaya serdi:

"Yeni Yugoslavya bas›n ve yay›n kurulufl-

lar›ndan yap›lan aç›klamalara göre, S›r-

bistan Devlet Baflkan› Slobodan Milose-

viç'in seçim kampanyas›na mali destekte

bulundu¤u bildirilen banka sahibi Jezdi-

mir Vasilieviç, pazartesi ülkeyi aniden

terk etti.... Ayr›ca, Yeni Yugoslavya'da,

önceki gün de iki bankac›n›n cesetleri bu-
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lundu. Gizemli bir flekilde ölen bu kiflilerin de, skandal ile iliflkileri oldu¤u ile-

ri sürülüyor." (Milliyet, 13 Mart 1993)

Seçim s›ras›nda Miloseviç'i finanse eden Vasilieviç'in kaçt›¤› ülke ‹srail'di! ‹srail

onu çok iyi karfl›lad›. Vasilieviç, Miloseviç'in kendisinden zorla para ald›¤›n› ve bu yüzden

de ona "savafl açt›¤›n›" bildirdi:

"S›rbistan'da siyasi arena, Devlet Baflkan› Slobodan Miloseviç'in ad›n›n da kar›flt›¤› banka

skandal› ile çalkalan›yor. Miloseviç'in yak›n dostu olan özel bir banka sahibi geçen sal› gü-

nü yüz binlerce kiflinin mevduat› ile ‹srail'e kaçt›. Yugoskandic Bankas›'n›n sahibi, 44 yafl›n-

daki Jezdimir Vasilieviç Sal› akflam› ailesiyle geldi¤i Tel Aviv'in Ben Gurion havaalan›nda ga-

zetecilere, 'Miloseviç ve yandafllar› benden flantajla 7 milyon dolar ald›lar. S›rbistan liderine

karfl› mücadelemi buradan sürdürece¤im' dedi." (Hürriyet, 12 Mart 1993)

Mason Miloseviç'le, "anayurdu" ‹srail olan Vasilieviç'in dövüfllerinin "dan›fl›kl›" olup olma-

d›¤› ise ak›llarda kalan soru oldu. Zaten S›rbistan'da da bu konuda baz› yorumlar yap›lm›flt›:

"Baz›lar› Vasilieviç'in hala Miloseviç için çal›flt›¤›n›, ona baz› bürokratlar› ve Karada¤'l› lider-

leri ekarte etmek için zemin haz›rlad›¤›n› söylüyorlar." (The Sunday Times, 14 Mart 1993) 

Sicilya do¤umlu kar›s› ile ‹srail'e kaçan Vasilieviç'in bankas›n›n yan›nda, baflta söyledi¤i-

miz gibi seçimlerde Miloseviç'i destekleyen bir banka daha vard›: Dafiment Bank. Miloseviç'le

ve Çetnik gruplar› ile çok yak›n iliflkiler kuran, onlar› finanse eden bu bankan›n özelli¤i ise yi-

ne ‹srail'le olan ba¤lant›lar›yd›. "Çetnik finansörü" olarak adland›rabilece¤imiz bu banka hak-

k›nda ‹ngiliz bas›n›nda yay›nlanan baz› haberler flöyledir:

"Vasilieviç'in Yugoskandic adl› bankas›n›n yan›nda Yugoslavya'n›n di¤er büyük bankas› Dafi-

na Milanoviç adl› orta yafll› bir bayan taraf›ndan yönetilen Dafiment Bank. Dafina Milanoviç,

Miloseviç'e çok yak›n, zaten Miloseviç'e finansal yard›mda bulundu¤u ve onun taraf›ndan ko-

rundu¤u söyleniyor. Ayr›ca Milanoviç'in, Arkan ad›yla tan›nan bir S›rp paramiliter grubun

(Çetnik) liderine yard›m etti¤i biliniyor." (The Sunday Times, 14 Mart 1993) 

"Dafiment Bank'›n sahibi Dafina Milanoviç, bankas›n›n 'milyarlarca dolarl›k' sermayesi oldu-

¤unu söylüyor. Bildirdi¤ine göre, merkezi Belgrad'daki bankan›n Londra'dan Lüksem-

burg'dan, Münih'ten, Bulgaristan, Yunanistan, K›br›s ve Tel Aviv'e uzanan bir a¤› var. Yay›n-

lad›¤› broflüre göre, Dafiment Bank, 1991 y›l›nda kurulmufl, sermayenin %75'i Bayan Milano-

viç, %25'i de Israel Kelman adl› bir Yahudi ifl adam› taraf›ndan karfl›lanm›fl. Birleflmifl Millet-

lerin ekonomik ambargo ve yapt›r›mlar›na ra¤men bankan›n ifllerinin nas›l hala bu kadar iyi

gitti¤i ise adeta bir s›r.... Bayan Milanoviç, hükümetin afl›r› milliyetçi politikas›n› tamamen be-

nimsiyor. Hatta söyledi¤ine göre, H›rvatistan'›n iflgalinden sonra oluflturulan Krayina'daki

'S›rp Parlementosu'na maddi destek veriyormufl. Ayr›ca, Krayina bölgesinde Arkan ad›yla ta-

n›nan ve savafl suçlusu ilan edilen Çetnik lideri Zeljko Raznjatoviç'e de maddi destek veriyor-

mufl." (The Independent, 11 May›s 1993)

"Bat›l› diplomatlar, Bayan Milanoviç'in Bosna'daki S›rp kuvvetlerine silah almalar› için yard›m

yapt›¤›n›, Vasilieviç'in ise 1991'de H›rvatistan'daki savafl için S›rp birliklerine askeri malzeme

sa¤lad›¤›n› bildiriyorlar." (The Guardian, 13 May›s 1993)

Asl›nda, Çetnik hareketinin "finansal" deste¤inin, tam bir kaosun hakim oldu¤u bu ülke-

de derinlemesine ortaya ç›kmas› mümkün de¤ildir. Zaman, S›rplar› bugüne getiren faktörlerin
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neler oldu¤unu daha iyi gösterecektir. Üstte ortaya koydu¤umuz örnekle-

rin yan›nda, olay›n "finans" yönü hakk›nda ipucu olabilecek bir baflka geliflme

de 70''li y›llarda yaflanm›flt›r. P2 mason locas› üyesi, "finans" uzman› ve dünyan›n en

"karanl›k" isimlerinden biri olarak kabul edilen Sindona, Yugoslavya'ya gitmifl ve çeflitli

ba¤lant›lar kurmufltur:

"1970'te CIA, Sindona'dan Yugoslav Merkez Bankas› taraf›ndan yat›r›lm›fl iki milyon dolarl›k

paray› üstlenmesini istedi. Sindona ricay› geri çevirmedi ve ka¤›tlar› (evrak›) sat›n ald›. CIA

durumu üstlendi ve onun dostlar› yoluyla Yugoslavya'ya giriflini sa¤lad›. Sindona da CIA'e

bölgedeki afl›r› sa¤ e¤ilimli politik gruplar› destekleyerek yard›m etti." (Im Namen Gottes, Da-

vid A. Yallop, sf.183) 

Sindona, uluslararas› terör flebekesi P2'nin mali ifllerinden sorumluydu. Masonlar, ço¤u

ülkede desteklemek istedikleri rejimleri Sindona kanal›yla besliyorlard›. Güney Amerika'n›n

faflist diktatörlerini Sindona finanse ediyordu. Peki Yugoslavya'da Sindona'n›n destekledi¤i

"bölgedeki afl›r› sa¤ e¤ilimli gruplar" kimlerdi? Biraderi Miloseviç'in Sindona ile ba¤lant›s› ol-

mufl muydu? Bunlar zaman içinde belgeleri ile ortaya ç›kacakt›r. Ancak bu arada gözden kaç-

mamas› gereken bir baflka nokta da, S›rp lideri Miloseviç'in bir süre sonra Belgrad Bankas›'n›n

bafl›na geçecek olmas›yd›: 

"Miloseviç, 1987'de, 45 yafl›n› yeni bitirmiflti. Parlak ve çok h›rsl› bir yönetici teknokrat kariye-

ri ile Belgrad Bankas›'n›n bafl›na geçtikten sonra, do¤rudan politikaya at›lm›flt›." (Yugoslavya -

Milliyetçili¤in Provokasyonu, Tan›l Bora, sf.106)
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Kontra Örgütü Çetnikler, ‹srail'in Ordusu

‹srail faktörünü incelerken, ‹srail taraf›ndan dünyan›n çeflitli bölgelerinde

e¤itilen terör çeteleri olan "kontra"lar› göz ard› etmek mümkün de¤ildir. Kontralara

büyük benzerlik gösteren Çetnikleri, bu nedenle çok detayl› olarak incelemek gerekmekte-

dir. Zaten katliam›n uygulay›c›lar› da tüm S›rplar de¤il, "Çetnik olan S›rplar"d›r:  

"Mojimilo yerleflim bölgesinin komutan› Boflnak Nejat Aynadziç, 'Her Çetnik S›rpt›r, ama her

S›rp Çetnik de¤ildir' diyor. Ve Bosna Hersek'in Çetnik olmayan S›rplar›, Boflnaklarla omuz

omuza, 'soydafllar›'na karfl› savafl›yor." (EP-Ekonomi Politika, 10-17 Ocak 1993)

Unutmamak gerekir ki, Bosna'da yaflanan savafl afl›r› milliyetçi Çetnikler ile Müslüman-

lar aras›nda geçmifltir. Vicdan sahibi S›rplar da Çetnik zulmüne savafl boyunca karfl› ç›km›fl,

Müslümanlar›n yan›nda yer alm›fllard›r. Çetnikler ise, Siyonizmin ve masonlu¤un meydana

getirdi¤i bir ordudur. 1990'larda Çetnikleri yenide örgütleyip hayata döndüren Miloseviç de,

t›pk› 1940'larda Çetnikleri organize eden Mihailoviç gibi masondur. Çetniklerin Mihailoviç dö-

neminde Kudüs'teki radyo istasyonlar›n›, göz ard› etmek mümkün müdür? Çetniklerin günü-

müzde yap›lan tariflerinden biri ise flöyledir:

"Dünyadaki belli bafll› Kontragerilla/paradox-militer örgütlerinin aras›nda S›rbistan'daki Çet-

nikler bulunuyor." (Yeni Dünya Düzeni, Halid Özkul, sf.87) 

Söz konusu bu "kontragerilla" örgütlenmesinin merkezi ise yine ayn› kitapta flöyle bildi-

rilmektedir:

"Paradoxmiliter/Kontra-gerillan›n merkezi: MOSSAD ve AMAN: Kfar Sirkin, Tel Aviv, ‹srail."

‹srail'in e¤itti¤i kontra gruplar› aras›nda say›lan Çetnikler ve uygulad›klar› ak›l almaz

vahfletin baz› örnekleri flu flekildedir:

"The Observer gazetesinde bildirilenlere göre, Arkan takma ismi ile bilinen vahfli gerilla, insan

kasab› ve sadist ruhlu Raflatoviç, savafl suçlusu olarak ilan edilen listenin bafllar›nda yer al›-

yor. fiu anda 800 kifliden meydana gelen, insanl›kla uzaktan yak›ndan alakas› olmayan, öldür-

mek için e¤itilmifl, öldürmekten ve iflkenceden zevk alan, kendilerine 'Kaplanlar' diyen vahfli

Çetnik grubunun bafl›nda yer al›yor. Daha önce H›rvatistan ve Bosna'da çok say›da cinayetler

iflleyen , insanlar› sokak ortas›nda kurfluna dizen, camileri insanlarla doldurup yakan, özellik-

le Vulkovar ve Bijeblina kasabalar›nda ak›llara durgunluk verecek, soyk›r›m› yapm›fl olanla-

r›n en belirginleri bu Çetniklerdir. Onlar› bu kadar meflhur eden uygulad›klar› vahfli yöntem-

lerdi. ‹nsanlar›n bo¤azlar›n› keserek ölüme terk eden, ufak çocuklar›n kafalar›n› dipçikle ezen,

ölülerin bile vücutlar›n› parçalayan, bu Çetniklerdi. Onlar›n en ünlü vahflili¤i ise, yoldan ge-

çen hamile kad›nlar›n karn›n› yararak çocu¤u ç›karmalar› daha sonra da hem anneyi, hem de

çocu¤u ölüme terk etmeleriydi" (Zaman, 2 Ocak 1993)

"Say›s›z tutsak ac›mas›zca öldürülmüfl, katliama u¤ram›fl ya da canl› olarak yak›lm›flt›r. Çet-

nikler, Bratunac bölgesindeki Vuk Karadzic ilkokulundaki kampta tutsak olan Müslümanla-

r›n kan›n› ald›lar ve bunu S›rbistan'a gönderdiler. Baflka bir kasabada Çetnikler 10 cm. uzun-

lu¤undaki çivilerle masum insanlar› kap›lara ast›lar; kulaklar›n›, burunlar›n› ve di¤er organ-

lar›n› kestiler, beyinlerini parçalad›lar ve canl› ya da ölesiye dövülmüfl tutsaklar›n üzerinden

tanklarla geçtiler. Suç delillerini saklamak için cesetleri buldozerlerle gömdüler. Kad›nlara,
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genç k›zlara ve hatta küçük k›zlara tecavüz edip sonrada gö¤üslerini, cinsel

organlar›n› kestiler ve ba¤›rsaklar›n› d›flar› ç›kartt›lar. Çocuklar› öldürdüler, canl›

canl› yakt›lar, kollar›n› kesip annelerini, bebekleri ölene dek kanlar›n› içmeye zorlad›lar."

(Concentration and Extermination Camps, Republic of Bosnia-Herzegovina War Crimes Investiga-

tion Bureau, sf.15)

‹srail'in terör yöntemlerini, stratejik yönden ç›karlar›na hizmet edecek olan örgütlere ih-

raç etti¤i, vahfletin "know-how"›n› pazarlad›¤› bilinen bir durumdur. Baflta söyledi¤imiz gibi

Latin Amerika'da ‹srail'in uyuflturucu pazar›n› kontrol alt›nda bulundurmak için destekledi¤i

kontralar bunun bir örne¤idir:

"Tegucigalpa'da (Nikaragua'da bir bölge) bir Mossad istasyonu vard›r. Mossad bölgede ‹sra-

il'in yapt›¤› operasyonlarla meflguldür. Bu operasyona kontralar› e¤itmek de dahildi. ‹srail,

Orta Amerika tarihinin bir parças› olmufltur. 1975'de ‹srail bölgeye büyük bir silah sat›fl kay-

na¤› olarak girdi. Time dergisine göre 1984'de ‹srail'in bölgedeki silah sat›fl›n›n tutar› 12 mil-

yon dolar. Bu bölge çok fakir oldu¤u için birkaç milyonluk silah binlerce insan› donat›r. Bir-

çok Orta Amerikal› General ‹srail'e hayran olduklar›n› s›k s›k belirtirler." (The Israeli Connecti-

on, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.85) 

"Kontralara yatakl›k eden ülkelerin bafl›nda gelen ‹srail, silahlar› kontralara aktar›yordu."

(ABD Terörü, Noam Chomsky, sf.70)

Mossad e¤itiminden geçen kontralar›n vahfletinin de Çetniklere benzemesi ise son derece

dikkat çekicidir.

"Kontralar›n vahfleti onlara büyük ün kazand›rm›flt›. Sa¤l›k merkezlerini, okullar› ve halk

merkezlerini tahrip ediyorlard›. Yakalad›klar› insanlar›, en ak›l almaz flekilde öldürüyorlard›.

Bir örnek, The Guardian gazetesinde flöyle anlat›l›yordu:

"Rosa'n›n gö¤üsleri kesilmiflti. Sonra gö¤sünü yar›p kalbini ç›kard›lar. Erkeklerin kollar›n› k›-

r›p, testislerini kesiyorlar ve gözlerini oyuyorlard›. Bo¤azlar› kesilip, bu yar›klar›ndan dilleri

d›flar› ç›kar›larak öldürülmüfllerdi" (The Guardian, 15 Kas›m 1984, The CIA, A Forgotten History) 

Yeni Düzenin Gizli Patronlar›ndan S›rp Terörüne Destek

II. Dünya Savafl› s›ras›nda, mason Mihailoviç'in önderli¤inde 100.000'e yak›n Müslüman›

katleden Çetniklerin, Kudüs'ten ABD'ye ve Avrupa'ya kadar uzanan bir masonik kompleksten

destek gördü¤ünü incelemifltik. Ayn› güçlerin bu kez de modern Çetniklerin destekçisi olup

olmad›klar› ister istemez akla gelmektedir. Bu nedenle, olay›n ‹srail faktörünün yan› s›ra çok

önemli bir di¤er boyutu da Bat›'n›n, daha do¤rusu Bat› içinde yer alan baz› çevrelerin tavr›d›r.

Bosna-Hersek katliam› konusunda hemen herkesin birleflti¤i bir nokta vard›r: "Bat› içerisinde

yer alan bir çevre Bosna Savafl› boyunca bu vahfleti durdurmak için yeterinde çaba gösterme-

mifl, Bat›'daki yetkili organlar›n gereken müdahelede bulunmamalar› için elinden geleni yap-

m›flt›r." Bu düflünce do¤ru, fakat eksiktir. Eksik olan yön, Bat› içinde Bosna zulmünü kasten

göz ard› eden organizasyonun ve kurulan komplonun dev boyutlar›n›n fark edilememesidir.

S›rbistan zulmüne zaman›nda son verilmemesi, yaln›zca "Bosna'da petrol olmamas›" gibi eko-

nomik nedenlerle aç›klanabilecek kadar basit de¤ildir. Zaten bu, söz konusu çevrenin kendi

yay›n organlar›nda vermeye çal›flt›¤› sahte bir imajd›r. 

541

Adnan Oktar (Harun Yahya)



Bat›l› ülkelerde, bilindi¤i gibi, ülke yönetiminde söz sahibi olan "bask›

gruplar›" vard›r. Özellikle ABD'nin politikalar›, bu gruplar›n yönlendirmelerin-

den afl›r› derecede etkilenir. Bosna Savafl› boyunca da bu konuda, bu bask› gruplar›n›n

ya da lobilerin büyük etkisi oldu¤u bir gerçektir. Bu yüzden, "ABD flu flekilde davrand›, BM

böyle yapt›" fleklindeki yorumlar bize olay›n iç yüzünü tam olarak göstermemektedir. 

Peki bu bask› gruplar› Bosna konusunda neler yapt›lar? Mason localar› ve ‹srail'le çok ya-

k›n iliflkileri olan Çetnikler, yapt›klar› katliam s›ras›nda, bu lobilerin yönlendirdi¤i Bat›l› dev-

letler içinde yer alan baz› çevrelerin gizli de olsa deste¤ini gördüler mi? Bu soruya kolayl›kla

"evet" cevab› verebiliriz. Olaylar›n geliflimi incelendi¤inde de, Bosna konusunda Bat›l› devlet-

ler içinde yer alan 'Gizli bir el'in yaln›zca bir umursamazl›k de¤il, bir "kas›t" içinde bulundu-

¤u görülmektedir. Bu kimseler, yaln›zca katliam› görmezlikten gelmekle kalmam›fl, dikkatli iz-

lendi¤inde görülece¤i gibi, katliam› desteklemifllerdir. Bosna konusundaki baz› haber ve yo-

rumlar incelendi¤inde, bu durum aç›kça görülmektedir:

"Saraybosna atefller içinde, S›rplar bast›klar› köy, kasabadan toplad›klar› insanlar› kad›n-er-

kek, çocuk-genç-yafll› demeden kurfluna diziyorlar. Yüzlerce gelinlik k›z›n ›rz›na geçildi. Sa-

raybosna'da tafl tafl üstünde kalmad›. Benzin döküp yak›yorlar, tanklarla y›k›yorlar, içinde in-

san oldu¤unu bile bile. Ne biçim etnik temizlik bu. BM'de, Yugoslavya üzerinde uçufla yasak

bölge oluflturmak, S›rplar› ikna ederek g›da yard›m›n› sürdürmek, Nürenberg Nazi duruflma-

lar› örne¤i harp suçlular›n›n yarg›lanmas› karar› ile kanserli tümorü aspirinle yok etmeye ça-

l›fl›yor...

D›fl ‹flleri Bakan› Hikmet Çetin'i sempatiyle dinler görü-

nümünden ileri gitmeyen kimi Bat›l› D›fl ‹flleri Bakan-

lar›na ilaveten BM Genel Sekreteri Butros Gali 'Dün-

ya (bat›y› kastediyor) bu konuya ilgi göstermiyor'

deyip s›yr›lmay› ye¤liyordu. Gali daha sonra 'Bos-

na zenginlerin harbidir' fleklinde garip bir tan›mla-

ma yap›yordu. Türkiye'yi y›llard›r Avrupa ailesine

almak istemeyen Bat›, Avrupa ortas›nda özgür, ye-

ni bir Müslüman devletin yeflermesini kabullenmi-

yordu." (Do¤an Uluç, Hürriyet, 12 Ekim 1992)

Savafl›n ilk dönemlerinde Bosna sorununa "çö-

züm" bulmak(!) amac›yla yap›lan uluslararas› toplan-

t›lar da nedense göz boyamaktan öteye gitmemifltir.

Bat›'n›n, zaman zaman bulundu¤u giriflimler ise, yal-

n›zca S›rplar›n zaman kazanmas›na yaram›flt›r. Bu du-

rumu en iyi ifade eden flüphesiz üç y›l boyunca S›rp

zulmüne maruz kalan Bosnal›lar›n kendileriydi:

"AT'nin Bosna'y› bölme plan›... Bosna-Hersek'te ça-

t›flmalar dün de sürerken, soruna bir çözüm bulmak

amac›yla dolayl› görüflmeler Londra'da bafllad›... S›rplar›n Londra'daki toplant›ya harita ile

geldikleri ve Bosna-Hersek'in üçe bölünmesini isteyecekleri bildirildi. Bosna-Hersek D›fl ‹flle-
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Gevflemeyin,

üzülmeyin;

e¤er (gerçek-

ten) iman et-

miflseniz en 

üstün olan siz-

lersiniz.

(Al-i ‹mran

Suresi, 139)



ri Bakan› Haris Slajdziç, herhangi bir anayasal bölünmeyi kabul etmeyecekle-

rini bildirdi. Slajdziç, bölgedeki çat›flmalar durmad›kça, soruna siyasi bir çözüm

bulman›n da "anlams›z" oldu¤unu vurgulad›, 'Görüflmelerin, S›rplar›n Bosna-Hersek'te-

ki toprak gasplar› için araç olarak kullan›ld›¤›n›' söyledi. Slajdziç, 'Her görüflmenin ard›n-

dan daha fazla insan›m›z ölüyor, evlerinden sürülüyor ve daha fazla ac› çekiyoruz. Sadece

ateflkes ihlal edilmekle kalm›yor,

kitle katliamlar›, kitle sürgünleri

devam ediyor. Buradaki görüflme-

ler, Bosna-Hersek'te S›rplar›n top-

rak gasp› için vas›ta olarak kullan›-

l›yor' karfl›l›¤›n› verdi. Slajdziç,

mültecilerden ve Bosna-Hersek'te-

ki çat›flmalardan Bosna-Hersek'i

zaman›ndan önce tan›yan AT ve di-

¤er ülkeleri sorumlu tutarak, 'Bu-

günkü ac›larda bu ülkelerin pay›

vard›r' dedi." (Milliyet, 29 Temmuz

1992)

Savafl›n ilk dönemlerinde

Bat› dünyas›nda etkili olan bu

cephenin, tavr› son derece aç›kt›.

S›rplar›n ifline kar›fl›lmayacak,

"etnik temizlik"e dokunulmaya-

cakt›:

"S›rbistan'a ambargo mu? Bizim

'Bat›l› beylerimiz' günlerdir S›rbis-

tan'a 'yapt›r›m'lar› tart›fl›yor. On-

lar bu tart›flmay› yaparken, Bosna-

Hersek'in zavall› Müslüman hal-

k›, S›rplar›n insanl›k d›fl› sald›r›-

lar› ile her gün biraz daha erimek-

te. Zulümden kaçanlar› da bunlara

katarsak oralarda neredeyse Müs-

lüman kalmayacak." (Fahir Armao¤-

lu, Tercüman, 30 May›s 1992)

"Geliflmekte olan ülkelere, her f›r-

satta insan haklar› konusunda vaaz

vermeye bay›lan, Kuveyt'in Irak ta-

raf›ndan iflgali karfl›s›nda dünyay›

aya¤a kald›ran Bat›l› ülkeler, Bos-

na-Hersek'teki felaket karfl›s›nda
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neden suskunluklar›n› bozmuyorlar? 'Dostlar al›flveriflte görsün' türünden ya-

p›lan 'uyar›' ve 'tehditlerin' ötesinde, bu insanl›k trajedisine son verecek etkin ön-

lemleri almaktan neden kaç›n›yorlar?" (Cumhuriyet, 8 A¤ustos 1992) 

Bat›, birtak›m bask› gruplar›n›n etkisi ve telkini ile, uzun bir sure Bosna katliam›n› yal-

n›zca görmezlikten gelmekle kalmad›, buradaki gerçekleri dünya kamuoyundan gizledi. S›rp-

lar›n kurduklar› toplama kamplar›n›n varl›¤› çok önceden haber al›nm›fl olmas›na ra¤men  be-

lirli çevrelerin bask›s› ile has›ralt› edildi:

"S›rplar›n, Boflnaklara yapt›¤› zulüm ve vahfleti daha önceden bilmesine karfl›n kay›ts›z dav-

ranmakla suçlanan BM'den sonra The Guardian gazetesi de, ABD'nin olaylar› Haziran ay›ndan

beri bilmesine karfl›n, bunu aç›klamad›¤›n› ileri sürdü." (Milliyet, 18 A¤ustos 1992)

"‹ngiliz The Guardian gazetesi: ABD, S›rp vahfletini gizledi... ABD'nin, S›rplar›n Boflnaklara

yapt›klar› zulüm ve vahfleti Haziran'da ö¤rendi¤i, ancak bunu aç›klamad›¤› ileri sürüldü. ‹n-

giliz The Guardian gazetesi, ABD'li yetkililere dayanarak, ABD istihbarat servislerinin, S›rp me-

zalimini ve toplama kamplar›n› ö¤rendiklerini, ancak hükümetin istihbarat raporlar›n› 'pek

inand›r›c› bulmayarak' aç›klamad›¤›n› yazd›. Gazeteye göre, bu raporlarda, S›rplar›n, Müslü-

man Boflnak ve H›rvatlara zulmederek 'binlercesini' öldürdüklerinden söz ediliyordu. Gazete,

raporlar›n bölgeye gönderilen casuslar ile casus uydular›n›n edindikleri bilgiler ›fl›¤›nda ha-

z›rland›¤›n›, ancak ABD yönetiminin, toplama kamplar›n›n varl›¤›n› ancak Temmuz sonunda

aç›klad›¤›n› belirtti." (Türkiye, 18 A¤ustos 1992)

(Mason lobilerinin ve birtak›m bask› gruplar›n›n Bat› devletleri ve özellikle de ABD üze-

rindeki bu yönlendirmesi ilerleyen y›llarda Bosna konusunda etkisini k›smen de olsa yitirdi.

Kamuoyundan gelen bask›lar›n etkisi ve Bosna'da yaflanan insanl›k dram›n›n göz ard› edile-

meyecek boyutlara gelmesi, ABD baflta olmak üzere, Bat›'n›n bölgeye müdahalede bulunmas›-

n› sa¤lad›. Bu müdahele vesilesi ile sona eren savafl sonras›nda ise, özlenen bar›fl ve istikrar ha-

len tam anlam› ile sa¤lanamad›.)

Bosna'da katliam sürerken Bat›l› güçler yavafl yavafl harekete geçtiler ve "insani yard›m"

kampanyas› bafllatt›lar. Bu yard›m› destekleyecek gücün say›s›n› tespit edebilmek için düzen-

lenen uzun toplant›lar›n sonuç vermesi ise hayli zaman ald›. 

Bat›l› devletlerin bu tavr›n› anlamak için ço¤u kimse büyük zorluk çekti. "‹nsan haklar›-

n›n, demokrasinin, bar›fl›n koruyucusu uygar Bat›" nas›l böyle bir vahfleti görmezlikten gel-

miflti? Ve olay› vicdan ve dürüstlük ölçüleri içinde de¤erlendiren hemen herkes flu yarg›y› ka-

bul etti: "Bat›, S›rplar›n yapt›¤› katliam›n ne yaz›k ki bir anlamda orta¤›d›r." Margaret Thatcher

bile bunu aç›kça söylüyordu. Fakat öyle gözüküyor ki, olay›n iç yüzü çok daha farkl›d›r. Her-

fleyden önce flu noktaya çok dikkat etmek gerekir: Bat›'n›n S›rplarla ortakl›¤›, yaln›zca "müda-

hale etmemek, kay›ts›z davranmak" gibi pasif yöntemlerle gerçekleflmiyordu. Bat› içinde yer

alan malum çevreler taraf›ndan kimi zaman S›rp vahfleti gizleniyor, kas›tl› olarak S›rplara za-

man kazand›r›l›yor ve en önemlisi Bosna'ya oldukça keskin bir silah ambargosu uygulan›yor-

du. Peki bütün bunlar nas›l aç›klanabilirdi? ‹flte bu noktada olay›n normalde fark edilmesi pek

mümkün olmayan boyutu ile karfl›lafl›yoruz: Masonluk. Müslüman katliam›n› temel hedef

edinmifl olan S›rp milliyetçili¤i, buraya kadar ortaya kondu¤u gibi masonluk örgütü taraf›n-

dan oluflturulmufltu. Miloseviç'in masonlu¤u ve S›rbistan'›n "kritik ba¤lant›lar›" bu gelene¤in
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bugün de hala devam etti¤inin bir göstergesiydi. K›saca flu aç›k bir gerçek-

ti: S›rp vahfleti, bir anlamda masonlu¤un bir ürünüydü. 

Olay›n bu yönünü fark edince Bat›'n›n içinde bulunan Gizli El'in tavr›n› anla-

mak daha kolay hale gelmektedir. Çünkü masonluk, uluslararas› bir örgüttür. Dünyan›n

pek çok yerinde, özellikle Bat›l› devletlerde son derece etkindir. Kendisine en büyük hedef ola-

rak da ‹slam'› seçmifl oldu¤u ise flimdiye dek di¤er kitaplar›m›zda, süreli yay›nlar›m›zda ve bu

kitab›n di¤er bölümlerinde ortaya kondu. Günümüzde de  uluslararas› localar›n, Avrupa'n›n

ortas›nda modern bir Müslüman devletten ne ölçüde rahats›z olaca¤›n› anlamak hiç de zor de-

¤ildir. Ve tabii, masonluk söz konusu olunca ‹srail'in de iflin içinde olmas› olay›n kaç›n›lmaz

bir di¤er yönüdür.

‹flte, Bat›'n›n S›rplarla olan ortakl›¤›n› bu perspektif içinde inceleyince ilginç tablolar orta-

ya ç›kmaktad›r. Bat›'y› bir bütün olarak katliama ortak saymak elbette anlams›z ve yersiz bir ka-

bulden öteye gitmez. Ama, Bosna konusunda kilit roller oynayan, "S›rplar›n gizli destekçisi" sa-

y›labilecek önemli kifli ve kurumlar› inceledi¤imizde karfl›m›za hep "biraderler" ç›kmaktad›r.

Kissinger'›n Yönlendirdi¤i Eagleburger

Yahudi lobileri, "Bat›"ya ait pek çok konuda oldu¤u gibi Bosna sorununda da kilit rol oy-

nad›lar. S›rplar› engellemeye yönelik herhangi bir düflünce, ço¤u zaman bu lobiler arac›l›¤›yla

susturuldu. Bunun bir örne¤i, ABD'nin Bosna'ya müdahalede bulunmas›n›n en büyük engeli

olarak tan›mlanan D›fl ‹flleri Bakan Vekili Lawrence Eagleburger'd›r:

"ABD'deki siyasi çevreler, Bosna'ya müdahalenin olanaks›zl›¤›n› D›fl ‹flleri Bakan Vekili Law-

rence Eagleburger'›n varl›¤›na ba¤l›yorlar. Bu çevrelere göre, Belgrad'da dört y›l ABD'nin bü-

yükelçili¤ini yapm›fl olan Eagleburger, çok yak›n bir 'S›rp dostu'. Lawrence Eagleburger, ön-

ceki gün ABC televizyonunun 'Bu Hafta' progra-

m›nda 'Neden Bosna de¤il Somali?' sorusunu ya-

n›tlarken, Somali'den ç›kman›n daha kolay ve so-

nucunun daha etkili olaca¤›n› belirtti." (Milliyet, 8

Aral›k 1992)

Bu "S›rp dostu" politikac›n›n en önemli özelli¤i

ise Henry Kissinger ekibinin önde gelen elemanla-

r›ndan biri olmas›yd›: 

"Eagleburger, Bush hükümetine kat›lmadan önce,

5 y›l Kissinger Vakf›'n›n baflkanl›¤›n› yapt›, ki bu

Vak›f, firmalara uluslar aras› politikalar hakk›nda

ö¤ütler verir... Eagleburger: 'Baz› sorunlar vard›r

ki -Yugoslavya gibi- hemen çözüm bulunamaz,

baz›lar›na da hiçbir zaman çözüm bulunamaz' di-

yor." (Time, 7 Eylül 1992)

Eagleburger, ayn› zamanda masonik örgütle-

rin de önemli isimlerindendi: 
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"Lawrence Eagleburger Trilateral ve CFR üyesidir." (Spotlight Reprint, Ekim

1992)

Dört y›l boyunca ABD'nin Belgrad Büyükelçili¤i'ni yapm›fl olan, iyi derecede S›r-

bo-H›rvatça bilen Eagleburger'›n bir di¤er özelli¤i de S›rp liderlerle yak›n ba¤lant›lar kur-

mufl olmas›d›r. Amerika'daki Yahudi lobilerinin güdümüne karfl› olan ve bu yönde faaliyet

gösteren "Liberty Loby" (Ba¤›ms›zl›k lobisi) isimli kuruluflun haftal›k yay›n organ› Spotlight,
bunu flöyle bildirmektedir:

"Eski D›fl ‹flleri Bakan› Henry Kissinger, Washington tarihinin en güçlü ticaret adamlar›ndan

biridir. Özel lobisi ve Kissinger Vakf› sayesinde bu eski d›fl politika çar› milyonlarca dolar ka-

zand›. Kissinger'›n müflteri listesi, ileri gelenlerin 'Kim Kimdir? katolo¤u gibidir. Spotlight,

Bush hükümetinin yüksek mevkiden d›fl politika yetkililerinden ikisinin aç›k olarak olaylarla

ba¤lant›s›n› ortaya koymufltu. Lawrence Eagleburger ve Milli Güvenlik Dan›flman› olan Brent

Scowcroft... Bu konuda Eski ABD Romanya Büyükelçisi David Funderburk'la yap›lan bir rö-

portajdan: 'Eagleburger, flimdi Balkan politikas›n› yönlendiriyor.' Spotlight soruyor; 'Spotlight,

Eagleburger, Scowcroft ve Kissinger'›n S›rp komünist liderlerle çok yak›n iliflkileri oldu¤unu

ortaya ç›kard›, buna ne diyorsunuz?'

Cevap: 'Bu kesinlikle do¤ru. Bu y›l›n bafl›nda H›rvatistan'›n ba¤›ms›zl›¤›n› savunan bir grubu

yönetiyordum. Yaz›lar›mda Eagleburger'›n S›rp komünist liderlerle çok yak›n iliflkisi, hatta

maddi ba¤lant›lar›n›n oldu¤unu belirttim. Yugoslavya'da bir bankayla ve Yugo America adl›

otomobil fabrikas›yla ba¤lant›s› vard›. Bütün bunlardan maddi ç›karlar sa¤l›yordu. Bugün

Bosna'da ve bütün Yugoslavya'dakileri yak›p y›kan S›rp liderlere karfl› güttü¤ümüz politika-

n›n sebebi de budur." (The Spotlight, 9 Kas›m 1992)

Henry Kissinger'›n iki en yak›n adam› olan Eagleburger ve Scowcroft'un S›rplarla olan

iliflkileri, Spotlight dergisinin bir baflka say›s›nda da yer almaktad›r:

"Eagleburger'›n Yugoslavya'daki S›rp komünist liderlerle yak›n finansal iliflkileri vard›. Eagle-

burger, Yugoslavya'da bir bankan›n ve ayr›ca bir otomobil fabrikas›n›n Amerikan kolu olan

Yugo America'n›n yönetim kurulundayd›. Tüm bunlardan finansal bir geliri vard›. Bu kifliler

Belgrad'daki S›rp yönetimiyle çok yak›nd› ve bu s›rada S›rplar, Bosnal›lar› katlediyordu.

Eagleburger Yugoslavya'da Amerikan elçili¤i yapm›flt›. Brent Scrowcroft da yine Yugoslav-

ya'daki Amerikan Elçili¤i'nde askeri atefle olarak bulunuyordu. ‹kisinin de burada ba¤lant›la-

r› vard›. Daha sonra bu ikisi, Henry Kissinger'›n dan›flmanl›k flirketinin baflkan› ve baflkan yar-

d›mc›s› oldular." (The Spotlight, 21 Kas›m 1992)

Kissinger'in en yak›n adamlar›ndan olan Scowcroft ve Eagleburger'› daha yak›ndan ince-

leyen baflka kaynaklar da vard›r. Milliyet gazetesinin yazarlar›ndan Turan Yavuz, "ABD'nin
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Kürt Kart›" adl› kitab›nda, Kissinger'›n ve bu ikilinin, kirli iflleri ortaya ç›-

kar›lan ‹talyan BNL Bankas›'nda önemli fonksiyonlar› oldu¤unu bildirmekte-

dir. BNL ise, daha önceden say›s›z kirli ifli ve ‹srail'le olan ba¤lant›lar› ortaya ç›km›fl

olan ünlü BCCI Bankas› ile ifl birli¤i içindedir.

"BNL skandal›n› soruflturan kongre üyesi Henry Gonzales, Ulusal Güvenlik Dan›flman›

Scowcroft'un hisselerini içeren portfolyosunu aç›kl›yor. Buna göre Scowcroft ve yine Kissinger

Associates'in bir di¤er üyesi ve halen ABD D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'n› vekaleten yürüten Lawrence

Eagleburger, maafllar›n›n yan› s›ra BNL bankas›ndan da dan›flmanl›k ücreti al›yorlar. Eagle-

burger'›n, BNL'nin müflterisi olan bir Yugoslav Bankas›'n›n yönetim kurulunda oldu¤u ortaya

ç›k›yor. Di¤er yandan Scowcroft'un yaklafl›k 11 ABD savunma flirketinde hissesi oldu¤u anla-

fl›l›yor. " (ABD'nin Kürt Kart›, Turan Yavuz, sf.311)

Kirli bankac›l›k ifllerine bu kadar bulaflan Eagleburger'›n Yugoslavya'da bulundu¤u dö-

nemde S›rp lider Miloseviç'in de banka yöneticisi oldu¤unu tekrar hat›rlatmakta yarar vard›r.

S›rp vahfletinin ard›ndaki bu bankac›l›k deste¤i flüphesiz son derece önemlidir. Miloseviç'i ve

Çetnik gruplar›n› finanse eden ‹srailli bankac›lar› önceki sayfalarda incelemifltik. 

Eagleburger hakk›nda hat›rlat›lmas› gereken bir baflka önemli nokta da, "S›rp dostu" Eag-

leburger'›n, ayn› zamanda -tabii ki- iyi bir ‹srail dostu olmas›d›r:

"Bugün, Amerikan-‹srail iliflkisi, iki ülke aras›ndaki yak›n iliflkiyi garanti alt›na alacak flekilde

geliflmifltir.' Bu, Lawrence Eagleburger taraf›ndan 12 Haziran 1983'te verilen önemli bir de-

meçte belirtilmiflti. ABD'nin ‹srail'e yapt›¤› yard›m›n geleneksel ahlaki aç›klamas›na de¤indik-

ten sonra: 'Bu iliflki genifl bir stratejik ç›kar taban›na oturmaktad›r... ‹srail'in güvenli¤i Ameri-

ka için çok önemlidir ve biz de, bu güvenli¤e karfl› olan tehditlere karfl› sessiz kalamay›z' de-

miflti" (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.74)

Baker'›n çekilmesinin ard›ndan D›fl ‹flleri Bakanl›¤› görevine gelen ve böylece dünya ka-

muoyu önüne ç›kan Eagleburger, bir müddet sonra kamuoyundan gelen yo¤un bask›lar›n da

etkisiyle S›rp yanl›s› tavr›n› de¤ifltirmek zorunda kald›, en az›ndan bir süre için bu iliflkiyi ra-

fa kald›rmas› gerekiyordu. S›rp liderleri savafl suçlusu ilan etti. Fakat hiçbir yapt›r›m› olmayan

bu göstermelik karar, bir yandan da S›rp liderlerin kendi ülkeleri içinde daha da güçlenmesi-

ni sa¤lad›.

"Çetnik çetelerinin lideri Seselj: 'Eagleburger beni savafl suçlusu ilan etti, benimse burada iti-

bar›m ve gücüm artt›'." (40. Paralel, Interstar Haber Program›, 15 fiubat 1993)

"'Etnik temizlik' operasyonunun mimarlar›ndan S›rp paramiliter güçlerinin kumandan› Se-

selj'in savafl suçlusu ilan edilmesinin ard›ndan ülkedeki tepki çok aç›kt›: S›rplar onu kahraman

olarak görmeye bafllad›lar. Seselj flöyle diyordu: 'Tüm di¤er S›rp vatanseverleri gibi ben de bu

listede yer almaktan gurur duyuyorum.' " (The Sunday Times, 28 fiubat 1993) 

Karar›n göstermelik oldu¤u uzmanlar taraf›ndan da dile getirildi:

"Time dergisinde yer alan haberde, görüfllerine baflvurulan Oxford Üniversitesi'nden uluslara-

ras› iliflkiler profesörü Adam Roberts, eski Yugoslavya'da bütün kurallar›n çi¤nenerek savafl

suçu ifllendi¤inin bilinmesine ra¤men, cezas›z kalan suçlar›n giderek artmakta oldu¤una dik-

kat çekti ve Amerikan Hükümeti'ni temsil eden D›fl ‹flleri Bakan› Lawrence Eagleburger'›n sa-
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vafl suçlar› hakk›nda yapt›¤› konuflmalar›n ne kadar gerçekçi oldu¤u konusun-

da duyulan flüphelerin yo¤unluk kazanmaya bafllad›¤›n› ifade etti. Time'›n haberine

göre, uzmanlar›n Washington hakk›ndaki flüphelerini do¤rulayan bir olay da, Eaglebur-

ger'›n geçen ay savafl suçu iflleyenlerin bir listesini haz›rlad›¤›nda, ABD'nin bu kiflileri taki-

be almad›¤› gibi, suçlular›n cezaland›r›lmas› için de hiçbir teflebbüste bulunmam›fl olmas›."

(Türkiye, 14 Ocak 1993)

Birleflmifl Milletler'in Bosna ‹hmalleri 

Bosna Savafl› s›ras›nda BM'in uygulamalar›, hakl› olarak, vicdan ve sa¤duyu sahibi pek

çok insan›n tepkisini toplad›. Nitekim savafl›n bitmesinden y›llar sonra da bizzat BM taraf›n-

dan yay›nlanan raporlar, BM'in bu savaflta baz› haks›z ve adaletsiz uygulamalar›n içinde yer

ald›¤›n›, bar›fl› ve huzuru sa¤lama görevini gere¤i gibi yerine getiremedi¤ini göstermekteydi.

Bu bölümde, henüz savafl devam ederken bu konuda Türk ve dünya bas›n›nda yer alan bir k›-

s›m elefltirilere ve baz› tespitlere yer verdik. Ancak tüm bu hatal› ve yanl›fl uygulamalar›n ya-

n› s›ra, BM yetkililerinin büyük k›sm›n›n Bosna'da büyük hizmetler verdi¤inin de göz ard›

edilmemesi gerekir. 

BM içinde yer alan baz› kimseler, uzun süre Bosna-Hersek'de yaflanan soyk›r›m› görme-

mezlikten geldiler. Dikkat çekici bu umursamazl›k, bas›nda flöyle yer almaktayd›:

"New York kaynakl› haberler do¤ru ise, BM delegesinin, Bosna-Hersek için 'B›rakal›m ne hal-

leri varsa görsünler. Kendi ifllerini kendileri halletsinler' demesi, baflta ‹ngiltere olmak üzere,

Bat›l›lar›n birtak›m art niyetlerini akla getirmektedir. Ayr›ca insan ister istemez, 'Acaba Bosna-

Hersek'te Müslümanlar k›r›l›yorlar diye mi böyle davran›yorlar' diye düflünmek zorunda ka-

l›yor." (Fahir Armao¤lu, Tercüman, 19 May›s 1992)

Bu tav›r kuflkusuz, 'mazlumun yan›nda yer almayan, zalimin destekçisi say›l›r' gerçe¤i-

nin bir neticesi olarak, S›rplar›n desteklenmesi anlam›na geliyordu. BM, S›rplar› baflka konu-

larda da desteklemiflti. S›rp vahfletine zaman kazand›rmak amac›yla toplama kamplar›n›n var-

l›¤›n›n gizlenmesi bunlardan biriydi:

"Birleflmifl Milletler kamplar› biliyordu: Saraybosna'da görev yapan Birleflmifl Milletler Bar›fl

Gücü'nün 3 Temmuz tarihli notu, BM'nin toplama kamplar›ndan haberi oldu¤u halde hiçbir

giriflimde bulunmad›¤›n› kan›tlad›. BM'nin kamplar›n varl›¤›n› bildi¤i halde sessiz kald›¤›n›n

ortaya ç›kmas› flok etkisi yaratt›. BM yetkilileri, kamplar›n varl›¤› hakk›nda kesin kan›t olma-

d›¤› için bir fley yapmad›klar›n› ileri sürdü." (Sabah, 8 A¤ustos 1992)

BM'nin tavr›n›, gazeteci-yazar Ali Sirmen ise flöyle yorumlamaktad›r:

"BOfiNAKLARIN KARARI...Güvenlik Konseyi karar›. Birleflmifl Milletler Güvenlik Konse-

yi'nin Bosna-Hersek'le ilgili olarak ald›¤› yeni karar, S›rp vahflet ve sald›r›lar›n› durdurmay›

ve Boflnaklara can, ›rz ve mal güvenli¤i sa¤lamay› öngörmüyor... S›rplarla H›rvatlar›n iflgal et-

tikleri topraklardan sökülüp at›lmas› ve Boflnaklar›n yer ve yurtlar›na dönmelerinin gerçek-

lefltirilmesi de söz konusu de¤il. Karar›n özü: 'Müslüman Boflnaklar›n k›y›m›na göz yumula-

cak, ama onlar öldürülene veya s›¤›nmac› olana kadar beslenecek'." (Ali Sirmen, Milliyet, 15

A¤ustos 1992)
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BM'nin izledi¤i bu politikada en büyük rolü ise flüphesiz rütbeli ma-

son ve fialom gazetesinin ifadesiyle "Yahudi Dostu" Genel Sekreter Butros Gali

oynad›. Gali, Bosna ile ilgili raporlar› güvenlik konseyinden gizleyerek S›rplara arka

ç›kt›. Ayr›ca Bosna'ya askeri müdahale yap›lmas›na en büyük itiraz› da yine Gali yapt›:

"Yugoslavya'daki Bar›fl Gücü taraf›ndan Birleflmifl Milletlere gönderilen raporlar› Genel Sek-

reter Gali Güvenlik Konseyi'ne ulaflt›rmam›fl. Bu yüzden de katliam ve iflkenceler devam et-

mifl. Rusya'n›n BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi 'Toplama kamplar›, iflkence gibi fleyler

bize hiç sunulmad›' aç›klamas›n› yapt›. Raporlarda Müslümanlar›n u¤rad›klar› iflkenceler an-

lat›l›yor, idam edilenlerden bahsediliyor. Gali'nin tutumu teflkilatta büyük bir flaflk›nl›k ve ka-

r›fl›kl›k uyand›rd›." (Türkiye, 8 A¤ustos 1992)

Bu tavr›n› Bosna-Hersek'te yüzbinlerce Müslüman ölene dek ›srarla devam ettiren Butros

Gali, S›rplara zaman kazand›ran en büyük aktörlerden biri oldu. Zaman ilerledikçe BM için-

deki malum çevrelerin amac›n›n ne oldu¤u daha iyi anlafl›ld›. . Bosna-Hersek'te son derece teh-

likeli flartlar alt›nda incelemeler yapan Deniz Baykal, BM'in ne ifle yarad›¤›n› en iyi görenler-

den biriydi:

"BARIfi GÜCÜ'NDE SIRP ASKERLER‹ VAR... Deniz Baykal, BM Bar›fl Gücü'nde S›rp Köken-

li Ukraynal› askerler oldu¤unu belirterek, flunlar› söyledi: 'Bar›fl Gücü'ne S›rp kökenli asker-

lerin hangi mant›kla al›nd›¤›n› anlamad›m. Bunu anlamak da mümkün de¤il. Bu askerler ora-

da bar›fl için de¤il, S›rp ordusunun eleman› gibi çal›fl›yorlar.' Bar›fl Gücü olufltururken, bölge-

de etnik savafl oldu¤unun dikkate al›nmas› gerekti¤ini belirten Baykal, 'Böylesine düflüncesiz

bir uygulamaya gidilmesi maksatl› olabilir. Bunun bir an önce önlenmesi gerekir' dedi. Bay-

kal, BM'nin böyle bir hataya düflmesinin kendisini hayretler içinde b›rakt›¤›n› kaydetti....

CHP Lideri, Bosna'dan ayr›l›rken BM Komutan›'yla karfl›laflmas›n› da flöyle anlatt›: 'BM Bar›fl

Gücü Komutan› olan M›s›rl› General'le uzun uzun konufltuk. Konuflma s›ras›nda bir ara ol-

dukça gerilimli dakikalar oldu. Çünkü M›s›rl› General sürekli sanki iki eflit güç savafl›yormufl

da BM Gücü bunu durdurmaya çal›fl›yormufl gibi bir üslup kulland›. Daha fazla dayanama-

d›m ve O'na, 'Gerçekleri niye sakl›yorsunuz? Burada insanlar ölüyor. Müslümanlar›n kat-

ledildi¤ini söylemekten utan›yor musunuz? Yoksa korkuyor musunuz?' diye sordum. Ko-

mutan ne yapaca¤›n› flafl›rd›. Sonra bana hakl› oldu¤umu, ama BM emrinde oldu¤unu söyle-

di. Anlad›k ki BM gücü tarafl› olarak davran›yor'." (Hürriyet, 7 Ocak 1993 ) 

Bosna ve Vance, Carrington ve Owen 

Bosna katliam› bafllang›c›ndan sonuna kadar dev bir senaryoyu hat›rlatmaktayd›. Belgrad

Locas›'n›n y›llar önce hedef gösterdi¤i Müslümanlar, bu senaryonun uygulay›c›lar› taraf›ndan

yok edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bosna konusunda kilit rolleri üstlenenlerin hemen hepsi de bu loca-

n›n bugünkü "birader"leridir. Lord Carrington ve daha sonra Carrington'dan "görevi" devra-

lan Cyrus Vance ve Lord Owen gibi, BM ve AT'nin Bosna-Hersek dram›na "çözüm"(!) getirme-

si için görevlendirdi¤i isimlerin , hepsi son derece ilginç ba¤lant›lar› olan isimlerdir. 

Vance, Siyonizmin emir-komuta zincirinin temel örgütü Bilderberg üyesidir. Bunun ya-

n›nda ABD d›fl politikas›n› ‹srail ç›karlar›na göre yönlendiren, masonik lobi CFR'ye (Council

on Foreign Relations) üyedir:
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"Cyrus Vance CFR ve Bilderberg üyesi. 1968 ve 1976 y›llar›nda CFR'nin baflkan-

l›¤›n› yapt›." (La Trilaterale et Les Secrets du Mondialisme, Yann Moncomble, sf.299)

"Cyrus Vance, Rockefeller Vakf›'n›n yöneticili¤ini de yapt›." (The World Order- A Study in

the Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.47)

Lord Owen, ya da gerçek ad›yla David Owen ise bir baflka üst-masonik örgüt olan Trila-

teral'in üyesidir: 

"David Owen Trilateral üyesidir."

(Trilateral Commision and Elite

Planning for the World Management,

Holy Sklar, sf.119)

Carrington da Bilderberg

üyesi, hatta bu örgütün toplant›-

lar›na baflkanl›k edecek kadar

üst dereceli birisidir:

"6-9 Haziran'da Almanya Baden-

Baden'de yap›lan Bilderberg top-

lant›s›na Lord Carrington baflkan-

l›k yapt›." (Ceux Qui Tirent Les Fi-

celles, Publications Henry Coston,

1992) 

BM Yugoslavya Konferans›

eflbaflkanl›¤›n› yürüten Cyrus

Vance'›n, Lord Carrington'›n ve

Lord Owen'›n tutumu da BM'in

çizgisinin ayn›s›d›r. Bu durum

Hürriyet gazetesi yazar› Do¤an

Uluç taraf›ndan flöyle ifade edil-

mektedir:

"BM ile Avrupa Toplulu¤u'nun

görevlendirdi¤i iki kifli S›rp kasa-

b› Miloseviç'in etnik temizli¤ine

k›l›f bulma çabas›nda. ABD'li

Cyrus Vance ile ‹ngiliz Lord

Owen, etnik temizlik ad› alt›nda

yürütülen soyk›r›m› durdurmak

yerine Bosna'y› 10 parçaya bölerek

S›rp kasaplar›na neredeyse tepsi

içinde teslim etmeye çal›fl›yorlar... ‹nsan haklar›, evrensel adalet kavramlar›n› dillerinden dü-

flürmeyen, ama bunlar› ifllerine geldi¤i yerde kullananlardan bu dünyada hesap soracak ç›k-

mayacak m›?" (Hürriyet, Do¤an Uluç, 11 Ocak 1993)
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Bilderberg ve CFR üyesi Cyrus Vance (solda) ve Trilateral üyesi
Lord Owen 

Bosna'n›n emanet edildi¤i isimlerden, Kissinger'›n orta¤›, 
Rothschild'›n akrabas› Carrington 



Cyrus Vance ve Lord Carrington, Bosna yetkililerinin ifadesine göre

de S›rp taraf›n›n gizli destekçileridir:

"Cumhurbaflkanl›¤› Saray›'na yap›lan sald›r› s›ras›nda s›¤›nakta görüfltü¤üm Cumhur-

baflkan› vekili Eyüp Ganiç, Bosna-Hersek'teki çat›flmalar›n sebebi olarak BM ve AT üyesi ül-

keleri suçlad›. Cyrus Vance ile Lord Carrington'›n sadece güç sahibi S›rp liderlerle görüflmele-

ri yüzünden Bosna-Hersek krizinin t›rmand›¤›n› ileri sürdü." (Milliyet, 8 Aral›k 1992)

Vance ekibinin ifllevini dönemin D›fl ‹flleri Bakan› Hikmet Çetin de oldukça net bir biçimde

ifade etmifltir: 

"Çetin'in bar›fl müzakerelerini sürdüren Cyrus Vance'in, ‹zzetbegoviç'in Bush taraf›ndan kabul

edilmesini engellemek için yapt›¤› giriflime tepkisi son derece sert... Çetin: 'Zaten olaylar› bu

hale getiren de Vance ekibi.. Uçufl yasa¤› karar›n›n ç›kar›lmas›n› da engelleyen onlar' diye ko-

nufluyor... Baflta New York Times olmak üzere baz› ABD gazetecileri, Beyaz Saray ve Cyrus

Vance'in tutumunu utanç verici olarak niteledi." (Milliyet, 10 Ocak 1993)

"Lord Owen flimdi de S›rplar› yücelten nutuklar atmaya bafllad›. Büyük S›rp Ulusu'ndan bah-

sediyor Owen. Yap›lan son seçimlerde ço¤unlu¤un Miloseviç ve ondan daha beter savafl-isti-

la-fliddet taraftarlar›n› destekledi¤ini hat›rlat›rsak, tam da s›ras›. Lord Owen, Miloseviç'i 'ken-

disiyle müzakere edilebilecek' bir adam olarak sunmaktan da geri durmuyor. S›rplarla H›rvat-

lar aras›ndaki ateflkesin bozulmam›fl olmas›, Miloseviç'in 'güvenilirli¤ini' gösteriyormufl. Oy-

sa S›rplar ordular›n› geri çektikleri her bölgede, polis k›l›¤›na soktuklar› asker ve Çetnikler

arac›l›¤›yla terörlerini sürdürüyorlar." (Frankfurter Allgemeine'den al›nt›, Meydan, 14 Ocak 1993)

Vance ile birlikte Yugoslavya eflbaflkanl›¤›n› yürütmüfl olan Lord Carrington'›n ilginç özel-

likleri ise yaln›zca Bilderberg üyeli¤i ile s›n›rl› de¤ildir. Carrington'›n S›rp-‹srail yak›nlafl-

mas›n›n mimar› olan Kissinger'la bir ifl ortakl›¤› da vard›r. Carrington ayr›ca, ‹ngiltere'nin

ünlü sermayedar› Rothschild ile de çok yak›nd›r: 

"Kissinger, ‹ngiltere'den Lord Carrington'la ortak olarak Kissinger Associates dan›flmanl›k fir-

mas›n› kurdu... 1980'lerde Kissinger Associates arac›l›¤›yla, Henry Kissinger, Çinli afyon lord-

lar›n›n ifl orta¤› oldu." (Dope Inc. - The Book That Drove Kissinger Crazy, Lyndon La Rouche, sf. 8)

"Uzun y›llar ‹ngiliz D›fl ‹flleri Bakanl›¤› yapan Lord Carrington, flimdi Kissinger Associates'te

Kissinger'in orta¤›. Richard Davis 'The English Rotschild'de, Lorel Rotschild'in Lord Carring-

ton'u Whitehall'daki evinde s›k s›k ziyaret etti¤ini söylüyor. Asl›nda Lord Carrington'un

Rothschild ailesiyle evlilik ba¤› da var. ‹lk Lord Carrington, Archibald Primrose'ydi. O¤lu Ro-

sebery, Mayer'in k›z› Hannah Rothschild'le 1878'de evlendi." (The World Order- A Study in the

Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.65)

Carrington'›n ba¤lant›lar› P2 Mason Locas›na ve P2'nin kilit ismi Sindona'ya kadar da

uzanmaktad›r:

"Carrington, Hambros Bankas›'n›n (Yahudi sermayeli) kurulundad›r ve ünvan›n› aile olarak

bankac›l›ktan alm›flt›r. Hambros Bankas›, ‹talya'daki mali Michel Sindona ve P2 mason skan-

dallar›n›n merkezinde bulunmufltur." (Spotlight Reprint, Eylül 1991)

Carrington'›n da Bosna'daki faaliyetleri S›rplar› destekler nitelikteydi:
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"Zagreb yak›nlar›nda büyük bir ordu deposu, silah y›¤›na¤› var. 'Biz bunlar› b›-

rak›p gidin' dedik, ama b›rakmad›lar. Araya uluslararas› güçler girdi. Bu güçlerin

gayretleriyle, Lord Carrington'un gayretleriyle H›rvatistan'a, 'B›rak›n silahlar›n› da als›n

gitsinler', diye bask› yap›ld›. Ama o silahlar S›rbistan'a de¤il, Belgrad'a de¤il do¤ruca Bos-

na-Hersek'e gönderildi ve buradaki S›rplara verildi." (Milliyet, 11 Ocak 1993)

"Ateflkes 12 defad›r ilan ediliyor ve 12 defad›r ihlal ediliyor. Son 24 saatte 23 kifli öldü. AT ad›-

na bar›fl giriflimlerini yürüten Lord Carrington, ateflkesin bozulmas›ndan tüm taraflar›n so-
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Masonik Örgütler: BILDERBERG, TRILATERAL, CFR

Bosna sorununu çözmekle (!) görevli kiflilerin üye oldu¤u bu üç örgüt de en bü-

yük uluslararas› masonik örgütler. Bu teflkilatlar›n yap›s›, Bosna katliam›n›n ard›nda-

ki as›l gücü de ortaya koymaktad›r: 

"Grand Orient (Frans›z Büyük Locas›) Trilateral Komisyonu ve Bilderberg Grup ile 

çok yak›n iliflki içindedir." (Spotlight, 4 Ocak 1993)

"Bir Dünya Devleti kurmak için Bilderberg teflkilat›, B'nai B'rith teflkilat› ve di¤er giz-

li Yahudi teflkilatlar› ile gayet s›k› ifl birli¤i yapmaktad›r." (Newa Nation, Ocak 1964)

"Bilderberg Grubun y›ll›k toplant›lar›nda al›nan kararlar Merkez Komite ve Alman,

Frans›z ve Amerikan Gizli Servislerince do¤rudan müdahele ya da pek çok ülkede

kanl› olaylarla sonuçlan›yor." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.24)

"Bilderbergliler alt dereceden politikac›lar›n yönetti¤i kukla hükümetlerle halklar›

yönetmekten baflka bir fley yapm›yorlar." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata,

sf. 25)

"CFR'nin 37 daimi üyesinin 10 tanesi Yahudi, di¤erleri ise yüksek dereceli masondur.

‹lk baflkanl›¤›n› Amerikal› senatör Yahudi Rudy Boschwitz yapm›flt›r." (They Dare to

Speak Out, Paul Findley, sf.77)

"CFR, Bilderberg ve Trilateral'in oluflturuldu¤u yerdir." (Le monde Secret des Bilderberg,

Henry Coston, sf.4)

"Trilateral komisyonu, Yahudi banka finansörü olan David Rockefeller'›n fikridir.

1972 y›l›ndaki bir Bilderberg toplant›s›ndan sonra Rockefeller, komisyona üye olarak

uluslar aras› mason finansörleri, üst düzey politikac›lar› ve ünlü Yahudileri biraraya

getirmeye bafllad›. Komisyonun kurulmas›nda kendisine en büyük deste¤i de yine

bir Yahudi olan Zbigniew Brzezinski vermifltir." (L'ONU et le Gouvernement Mondial,

Lectures Françaises, say› 235, sf.7)

"Trilateral üyelerinin hemen hepsi ayn› zamanda Bilderberg, CFR, mason localar› ve

Siyonist örgüt B'nai B'rith'e de üyedirler." (Les Veritables Maitres du Monde, Henry Cos-

ton, sf.5)



rumlu oldu¤unu söyledi. Carrington, özellikle H›rvatlarla S›rplara karfl› sava-

flan Müslümanlar› suçlad›. Bay Carrington'a göre ölmek bile suçtu..." (Hürriyet, 27

Temmuz 1992)

Vance, Owen, Gali... Bu üç "birader"in Bosna katliam› boyunca ›srarla S›rp yanl›s› poli-

tika izlemelerini Do¤an Uluç flu sat›rlar ile ortaya koymaktad›r:

"Birleflmifl Milletler'in 38 ve 33. katlar›nda bayram var. Dünya politika baflkentinin tepesinde

Butros Gali güleç çehreyle birkaç bat›l› diplomata: 'Washington da plan› takdis etti. H›rvatlar›

yak›nda yola getiririz, flimdi bafl sorun Bosnal›larda diyor, ellerini ovuflturarak. Befl kat alt›n-

da Cenevre bafl müzakerelerini sürdüren eflbaflkanlar›n kurmay karargah›na dönüfltürdü¤ü

bölümden neflesi gözlüklerinden taflarak ç›kan sözcü Fred Eckhard, 'Cyrus Vance ile Lord

Owen, ABD hükümetinin siyasi giriflimlerine destek veriflini memnunlukla karfl›l›yorlar' diye

konufluyor.

180 üyeli politika merkezinde ipleri elinde tutan birkaç Bat›l› ülke ile Gali, son bir y›ld›r dün-

ya kamuoyu önünde cereyan eden S›rp vahfletine yeni bir k›l›f uydurulmas›ndan duyduklar›

mutlulu¤u gizlemeye dahi gerek görmüyorlar. 75 yafl›ndaki ABD eski D›fl ‹flleri Bakan› Vance

ile kendini be¤enmiflli¤i her cümlesinde tak› gibi belirgin ‹ngiliz meslektafl› Lord Owen, 'Ma-

sumu cezaland›r, sald›rgan› ödüllendir' politikas›n› utanç duymadan, mazluma kabul ettirme

gayreti peflindeler. Bosnal›lar 'Ambargoyu kald›r›n, kendimizi sa-

vunacak silah alal›m.' diye yakar›yorlar, dinleyen yok.

Adriyatik'te çevrilen flilebe BM atefl püskürü-

yor 'Boflnaklara nas›l silah gider?' Ama Tu-

na'dan S›rplara füze, top tafl›yan gemilere

kimse ses ç›kartm›yor." (Hürriyet, Do¤an

Uluç, 15 fiubat 1993)

Vance-Owen ekibinin S›rplarla kur-

du¤u ittifak tabii ki kamuoyuna yans›t›l-

mad›. Bar›fl görüflmeleri boyunca S›rp li-

derleri Miloseviç ve Karadziç bir türlü

Vance-Owen ekibi ile "anlaflam›yormufl"

gibi göründüler. Hatta S›rplar, eflbaflkan-

lar›n kendilerine haks›zl›k etti¤ini söylü-

yorlard›. Bu durumun ise tek bir aç›kla-

mas› vard›; tüm taraflar önceden belir-

lenmifl olan rollerini oynuyorlard›. 
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Allah,

yazm›flt›r:

"Andolsun, Ben

galip gelece¤im

ve elçilerim de."

Gerçekten

Allah, en

büyük kuvvet

sahibidir, güçlü

ve üstün

oland›r.

(Mücadele Suresi,

21)



Vance-Owen'dan 

'Bosna'y› Yok Etme' Plan›

Savafl›n sonuna do¤ru, Cenevre'de düzenlenen konferansta Bat›'n›n Bosna konu-

sundaki plan› iyice belli oldu. Ortaya sürülen Cyrus Vance-Lord Owen imzal› planda, Bosna

nüfusunun büyük bölümünü oluflturan Müslümanlara verilmesi hedeflenen ufac›k toprak

parças›, "Bat›n›n Müslümanlar› yok etme plan›" olarak yorumland›:

"BATI'NIN BOfiNAKLARI YOK ETME PLANI... Bosna Hersek'te 9 ayd›r S›rp zulmüne maruz

kalan Müslümanlar, en a¤›r darbeyi Bat›'dan yedi. fiimdiye kadar S›rp katliam›na gözünü yu-

man Bat›, en kritik aflamada, Bosna Hersek'in etnik yap›ya göre 9 eyalete ayr›lmas›n› ve ül-

kenin yar›dan fazlas›n›n 'S›rplara hediye edilmesini' öngören bir plan› dayatarak Müslü-

manlar› zor durumda b›rakt›. ‹sviçre'nin Cenevre ken-

tinde önceki gün bafllayan ve bar›fl için son flans olan

Bar›fl Konferans›, Bosna Hersek'te ço¤unlu¤u olufltu-

ran Müslümanlar›n yaln›zl›¤a itildi¤i bir platforma

dönüfltü." (Hürriyet, 4 Ocak 1993)

Bu haks›z plan›n uygulanmas›n› destekleyenlerin ba-

fl›nda S›rp-‹srail ba¤lant›s›n›n kilit ismi Henry Kissinger

da vard›. Hatta Kissinger, Müslümanlara bu plana mutla-

ka uymalar› gerekti¤i yönünde  ö¤ütler de vermiflti:

"Bosna konusunda CNN televizyonunun  sorular›n›

cevaplayan ABD D›fl ‹flleri eski Bakan› Henry Kissin-

ger da Cenevre'de bar›fl masas›na konulan plan›n iyi

bir plan oldu¤unu ve kabul edildi¤i takdirde, Bos-

na'ya ‹sviçre'deki kantonlar modelinin getirilebilece-

¤ini söyledi." (Milliyet, 7 Ocak 1993) 

Bu plan Cenevre'den sonra da tüm bar›fl görüflme-

lerinde gündemde tutuldu. Büyük bask›lar sonucu, baflka çare olmad›¤›n› gören ‹zzetbegoviç

plan›n kabul etti. Bu plan kimin faydas›na oldu¤una dair  en iyi yorumlardan birini ise Bosna-

l› Doç. Dr. Fikret Karçiç flu flekilde yapmaktayd›: 

"Vance-Owen plan›n›n temel varsay›m›, eski Yugoslavya'daki krizin S›rp-H›rvat iliflkilerinde-

ki problemden kaynakland›¤› ve bu krizin bu iki etnik grup aras›nda topra¤›n ayr›lmas›yla çö-

zülebilece¤iydi. Bosna Müslümanlar›n›n da içinde oldu¤u üçüncü gruba etnik ya da dini az›n-

l›k statüsü verilecekti. Bu yaklafl›ma göre, ba¤›ms›z Bosna-Hersek ancak bu flekliyle kabul edi-

lebilirdi. Bu yaklafl›msa gelecekte Müslümanlar›n ço¤unlukta oldu¤u bir devletin oluflumunu

önleyecektir. Plan› ortaya koyanlar Müslümanlar›n Bosna-Hersek nüfusu içindeki pay›n›n çok

yüksek (%44) oldu¤unu dikkate alm›fllar ve bundan dolay› da S›rplar›n 'etnik temizlik' süre-

cini tamamlamalar›na izin vermifllerdir... 

Plan›n yap›mc›lar› H›rvatlar›n genel nüfus içindeki oranlar›n›n (%17) çok düflük olufluna da

dikkat etmifller; bu durumu Merkez Bosna'da genifl topraklar›n kontrolünü onlara vererek te-
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lafi etmek istemifllerdir. Bunun yan› s›ra plan›n yap›mc›lar› Müslümanlar› ken-

di topraklar›nda H›rvatlara ba¤›ml› hale getirmifl ve böylece de Adriyatik denizine

ve Bat›l› ülkelere geçiflin H›rvatlar›n kontrolündeki bölgeler vas›tas›yla mümkün olabil-

mesini sa¤lam›fllard›r. fiu aç›kt›r: Vance-Owen plan› Bosnal› Müslümanlar› olmayacak saç-

ma bir konuma getiriyor. Yani onlar› kendi topraklar›nda mülteci haline getiriyor ve kendi

bölgelerinde K›z›lderililer gibi yaflamalar› sonucuna sebep oluyor. Plan›n yap›mc›lar› Bosnal›

Müslümanlar›n bu plan› ancak büyük bir bask› alt›nda kabul edebileceklerini biliyorlar. Bu

nedenle, Bosnal› Müslümanlar›n kendilerini silahland›rmalar›na izin vermiyorlar." (‹zlenim,

May›s 1993)

Karçiç, "Vance-Owen Plan›'›ndan Daha Kötü Olan fiey Nedir?" adl› makalesinde de yine

ayn› gerçe¤i dile getirmekte, makalenin bafll›¤›n› oluflturan soruya da flöyle cevap vermektey-

di: "Vance-Owen Plan›'n›n uygulanmas›!" Karçiç'in yorumu flöyleydi: 

"Askeri aç›dan Vance-Owen plan› her iki taraf› da silahs›zland›rmak istemekle Bosna-Hersek

Ordusu'nun savunan güçleriyle, sald›rgan askeri güçleri (bu güçler S›rbistan ve Karada¤'›n

düzenli ordular›yla Bosnal› S›rplar›n düzensiz birliklerinden olufluyor) ayn› kefeye koyuyor.

Ve ayn› zamanda, Vance-Owen Plan› gelecekteki Bosna devletinin de bir orduya sahip olma-

s›na izin vermiyor, oysa ki düflman komflusu güçlü bir orduya sahiptir." (‹zlenim, Haziran 1993)

Boflnak Kad›nlara Tecavüz Eden BM Komutan›

BM içinde yer alan baz› isimlerin ve önemli kademelerdeki kimi kiflilerin Bosna katli-

am›ndaki rolü zaman geçtikçe daha da netleflmeye bafllad›:

"Bosnal› Müslüman milislerin lideri Adiloviç, BM'yi ikiyüzlülükle suçlad›. ‹fllenen cinayetle-

rin sorumlulu¤unun S›rplardan çok kendilerine silah izni vermeyen, ambargo uygulayan Av-

rupa ülkeleri ve BM'ye ait oldu¤unu söyleyen Adiloviç flöyle devam etti: 'BM Güçleri S›rpla-

ra destek vermekte, askeri yard›mda bulunmaktad›r. BM Ordu Komutan› Bar›fl Temsilcisi Le-

wis McKenzie de kad›nlar›m›za tecavüz edenler aras›ndad›r." (Interstar Haber Bülteni, 4 Ocak

1993)

BM Komutan› McKenzie'nin Müslüman kad›nlara tecavüz etti¤ini, yarg›lanan S›rp savafl

suçlusu Borislav Herak da dile getirmiflti:

"Tecavüzcü S›rp askeri Borislav Herak, A¤ustos ay›nda dönemin Bosna'daki BM Komutan›

Kanadal› General Lewis McKenzie'nin de, tecavüz edilen k›zlar›n bulundu¤u 'Sonja'n›n Ye-

ri'ne geldi¤ini söyledi. Herak, 'S›rp yetkililer bu ziyareti bekliyormufl gibi davran›yorlard›. Ka-

nadal› General 'Sonja'n›n Yeri'nden, beraberinde dört genç Müslüman kad›nla birlikte, bir BM

z›rhl› arac›yla ayr›ld›. O General McKenzie'ydi. Çünkü akflam da televizyonda gördüm' diye

konufltu." (Sabah, 15 Mart 1993)

Baz› bas›n organlar›n›n katliam› dünya kamuoyuna duyurmas› ve askeri müdahale için

bask› oluflturmalar› BM yetkililerine rahats›zl›k veriyordu:

"BM Genel Sekreteri Butros Gali, Güvenlik Konseyi'ne yazd›¤› mektupta bas›n› flikayet ede-

rek, 'Bas›n-yay›n organlar›n›n yay›nlar›n› Bosna-Hersek'teki trajedi üzerine yo¤unlaflt›rmala-

555

Adnan Oktar (Harun Yahya)



r›n›n, bar›fl sürecindeki ilerleme sinyallerini engelledi¤ini' iddia etti. 'Bu afla-

mada askeri müdahale bar›fl sürecini tehdit eder' dedi." (Milliyet, 5 Ocak 1993) 

Bat›'n›n içinde yer alan baz› çevrelerin, Gali'nin ve Eagleburger'›n Bosna'ya olan

bak›fl aç›s›n› en iyi özetleyenlerden biri de, savafl

s›ras›nda Bosnal› Müslümanlara yard›m eden

ABD'li Vietnam gazisi Giles Pace idi:

"Ardan Zentürk, Bosna-Hersek Devlet Baflkan›

‹zzetbegoviç'in cephe dan›flmanl›¤›n› da sürdü-

ren ABD'li Vietnam Gazisi Giles Pace ile görüfl-

tü. Pace, flunlar› bildirdi: 'Saraybosna katliam›n›

gördükten sonra Müslümanlara yard›m etmeye

karar verdim. 7 ayd›r savaflan Müslümanlar›

e¤itiyorum... S›rplar›n 3.000 topçu bataryas› var,

bizim ise 4 tane. BM'nin koydu¤u ambargo S›rp-

lara silahs›z bu zavall› Boflnak çiftçileri kesmek

için yeflil ›fl›k yakmaktan baflka bir fley de¤il-

di...Cenevre'deki bar›fl görüflmeleri bir tuzak.

Ben BM'ye sordum. Neden acil yard›m için çok

tehlikeli olan Saraybosna havaalan› yerine Tuz-

la'daki güvenlikli hava alan›n› kullanm›yorsu-

nuz diye. Verdikleri cevap 'Siyasi' oldu... ABD

D›fl ‹flleri Bakan› Eagleburger, Yugo arabalar›n›n ABD'deki pazarlamas›n› yapan bir insan. Ga-

li de S›rplar› destekliyor. Bosna'n›n özgür olmas› halinde Avrupa'n›n ortas›nda ‹slam dünya-

s›n›n Hong Kong'u olaca¤›n› biliyorlar, bunu önlemeye çal›fl›yorlar." (HBB haber bülteni, 8 Ocak

1993)

Bir Di¤er Haks›z Uygulama: 

Silah Ambargosu

Bosna'daki savafl›n yönünü tayin eden en önemli faktörlerden biri flüphesiz silah faktö-

rüydü. Savafl›n ilk günlerinden itibaren uygulanan silah ambargosu, savafl›n gidiflat›n› belirle-

yecek kadar önemli bir rol oynad›. S›rplar, katliama bafllamadan önce yapt›klar› büyük silah

y›¤›na¤› ve tümüyle kontrollerinde olan Yugoslav ordusunun sayesinde ambargodan fazla et-

kilenmediler. Müslüman Boflnaklar›n en büyük problemi ise silahlar›n›n olmamas›yd›. Bu ger-

çek defalarca Bosna-Hersek devlet adamlar› taraf›ndan dile getirildi:

"Bosna-Hersek'in genç Cumhurbaflkan› Yard›mc›s› Eyüp Ganiç'in konuflurken sesi titriyor. 'Bi-

ze silah verin. Türkiye'den baflka yard›m isteyecek kimsemiz yok. Silah verin ki S›rplar› 10

günde periflan edelim.' Ganiç konuflmas›n› sürdürüyor: 'Çoluk çocuk hepimizi öldürüyorlar.

Elimizde çok az tüfek var. Gençlerimiz tüfekleri s›rayla kullan›yorlar. Mermiler de giderek

azal›yor. Dayanma gücümüzün sonuna geldik. 1-1,5 aydan daha fazla dayanamay›z. Üç ay-

d›r abluka alt›ndaki Goradze düflerse herfley biter. S›rplar Saraybosna'y› süratle ele geçirirler.
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Bosna'daki Müslümanlara yard›m eden Viet-
nam gazisi Giles Pace, uluslararas› örgütle-

rin Bosna'ya müdahalede geç kald›klar›n›
ifade ediyordu. 



S›rplar bizi katlediyorlar, dünya da bu büyük katliam› seyrediyor. Bizle sava-

fl›n demiyoruz. Sadece silah verin, S›rp sald›r›lar›n› durdural›m'." (Milliyet, 29 Tem-

muz 1992)

"BOfiNAKLAR S‹LAH ‹ST‹YOR. Bosna-Hersek Devlet Baflkan› Yard›mc›s› Eyüp Ganiç, S›rp

sald›rganl›¤›na karfl› uluslar aras› askeri müdahalede bulu-

nulmas› ve kendilerini savunabilmeleri için ülkesine

yönelik silah ambargosunun kald›r›lmas› ça¤r›s›n-

da bulundu. Ganiç, CNN televizyonunun soru-

lar›n› yan›tlarken 'Sald›rgan› durdurmak için

uluslararas› müdahale istiyoruz. E¤er ulusla-

raras› topluluk buna haz›r de¤ilse, kendimi-

zi savunabilmemiz için bize silah vermeli-

dir' dedi. Ganiç flöyle devam etti: "Bosna-

Hersek'te iki milyonu aflk›n kifli zorla göçe

zorland›. Kad›nlar›n ve çocuklar›n sokak-

larda öldürüldü¤ünü, S›rplar›n cenaze tö-

renlerine atefl ettiklerini görüyorsunuz. Bi-

ze yard›m etmesi için dünya daha ne gibi ka-

n›t istiyor. Hiç kimseden bizim için ölmeleri-

ni istemiyoruz, ama neden kendimizi savun-

mam›z› engelliyorlar?" (Sabah, 8 Eylül 1992)

"Bosna Hersek Devlet Baflkan› Aliya ‹zzetbe-

goviç, Hürriyet muhabiri Do¤an Uluç'a Tür-

kiye'ye flükran borcu oldu¤unu söyledi. 'Bu-

gün Bosna'da 10 Yahudi öldürülse tüm Bat›

ülkeleri Bosna'n›n savunmas›na gelir. Ama

bunca Müslüman k›r›l›yor umursayan kim?' diyen ‹zzetbegoviç, 'Ya bizi sald›rgandan koru-

sunlar ya da Bosna Hersek'e kendisini savunma hakk› versinler' sözleriyle k›rg›nl›¤›n› dile ge-

tirdi." (Hürriyet, 24 Eylül 1992)

Müslümanlar›n ve S›rplar›n ellerindeki silahlar› karfl›laflt›r›nca durum daha da netlefliyordu:

SIRPLAR: 21 uçak, 30 helikopter, 300 tank, 200 z›rhl› araç ve 1.000 topa sahipti.

MÜSLÜMANLAR: 1 uçak, 2 helikopter, 5 tank, Z›hl› araç ve top yok, yaln›zca hafif silahlar.

(40. Paralel, Ali K›rca, InterStar Haber program›, Bosna özel bölümü, 10 May›s 1993)

Silah Ambargosu Kimin Faydas›na Oldu?

Bosna-Hersek'in d›flar›dan kendisini savunacak silah almas›na engel olan ambargo, S›rp-

lar› hiç etkilemedi. S›rplar zaten eski Yugoslav ordusunun silahlar›n›n neredeyse tümüne, ay-

r›ca önemli silah fabrikalar›na sahiptiler. Ayr›ca, nedense Bosna'ya tek bir tüfek bile girmesine

izin verilmezken, S›rplar uygulanan ambargoyu çok rahat delebildiler. Ambargoyu denetleyen

dünyan›n en büyük askeri güçleri ise, S›rbistan'a ambargoya ra¤man silah ve cephane girme-

sini engelleyemediler.
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E¤er Allah 

size yard›m ederse,

art›k sizi yenilgiye

u¤ratacak yoktur ve

e¤er sizi 'yapayaln›z

ve yard›ms›z' b›raka-

cak olursa, ondan

sonra size yard›m

edecek kimdir?

Öyleyse mü'minler,

yaln›zca Allah'a

tevekkül etsinler.

(Al-i ‹mran 

Suresi, 160)
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Komünist blok da¤›l›rken ard›nda yine kan, gözyafl› ve ölüm b›rakt›. Tito'nun Yuguslavyas› parçaland›. Olu-
flan devletler aras›nda ac›mas›z bir iç savafl bafllad›. ‹ç Savafl'tan en fazla pay›n› alan ise Bosna-Hersek
Devleti oldu. Radikal S›rplar›n yapt›klar› katliam ve izledikleri vahflet politikas› dünya tarihinde efline az
rastlan›r nitelikteydi. 



"Birleflmifl Milletler ve Avrupa Toplulu¤u'ndaki kaynaklar, Bat› Avrupa Birli-

¤i'nin karar› uyar›nca Adriyatik'e gönderilen NATO filosunun, S›rbistan'›n ambar-

goyu delmesini önleyemedi¤ini aç›klad›lar. Filonun elinin kolunun ba¤l› oldu¤unu ve

politik oyunlar›n esiri oldu¤unu belirten kaynaklar, Tuna Nehri üzerinden Bat› ve Do¤u'dan

gelen petrol ve askeri malzemelerin kolayl›kla S›rbistan'a ulaflt›¤›n› belirttiler. Diplomatlar, bü-

tün uyar›lara ra¤men ›rkç› tutumunu sürdüren S›rbistan'a karfl› etkin bir politika izlenmesinin

zorunlu hale geldi¤ini kaydettiler." (Sabah, 7 A¤ustos 1992)

"Yugoslavya'ya silah ak›yor... S›rbistan ve Karada¤'dan oluflan yeni Yugoslavya'ya uygulanan

BM ambargosunun, bu ülkeye silah ak›fl›n› önleyemedi¤i bildiriliyor. Bat›l› askeri uzmanlar,

dünya silah ticaretinin büyük ölçüde gizli ifl gören 'arac›lar' taraf›ndan yürütülmesi dolay›s›y-

la ambargonun etkisiz kald›¤›n› öne sürdüler." (Hürriyet, 11 A¤ustos 1992)
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Uygulanan ambargonun tam anlam›yla uygulanamad›¤›n›n bir baflka

delili de 12 Ocak 1992 tarihli Newsweek'te yay›nlanan "Ambargo Bir Hikaye"

bafll›kl› haberde flu flekilde aktar›lmaktad›r: 

"Denizden yap›lan abluka elek gibi delinmifl, 'bu bir flaka' diyor NATO plan memuru. Bir

Amerikan bahriye subay›, 'Dalmaçya k›y› limanlar›na giren gemilerle ilgili hiçbir araflt›rma

yap›lm›yor' diyor. ‹lgili devriyeler yaln›zca 'ne tafl›yorsunuz?' diye soruyorlar. Ayr›ca S›rbis-

tan'a ait ve dolu olan mavnalar Tuna nehrinde tampon tampona duruyorlar." 

Localarda Körüklenen S›rp Radikalizmi

Bosna Savafl›'nda tüm dünya Bosnal› Müslümanlara karfl› uygulanan sistemli vahflete ta-

n›kl›k etti.  Savafl s›ras›nda ve sonras›nda en dikkat çekici geliflmelerden birisi de, S›rp kasab›

olarak tan›nan Miloseviç'e ba¤l›l›k gösteren radikallerin say›s›n›n sürekli artmas›yd›. Asl›nda

bir tür toplu paranoya yaflayan bu insanlar›n büyük ço¤unlu¤u, ak›l almaz vahfletlere dahi

destek verdiler. Bununla beraber, yaflanan vahfleti fliddetle k›nayan, k›sa bir zaman öncesine

kadar dostça iliflkiler içinde yaflad›klar› komflular›n›n haklar›n› savunmak isteyen pek çok vic-

dan sahibi S›rp oldu¤u da vurgulanmas› gereken bir gerçektir. 

Bu bölümün bafl›nda  S›rp ›rkç›l›¤›n›n nas›l mason ideologlar taraf›ndan sistemli bir bi-

çimde k›flk›rt›ld›¤›n› incelemifl, afl›r› milliyetçi S›rp-

lar›n nas›l Balkanlar›n maflas› haline getirildik-

lerini görmüfltük. Ayn› sistemli k›flk›rtma

Bosna Savafl›'nda da yaflanm›flt›r ve günü-

müzde de zaman zaman Balkanlar'da

yaflanan küçük çat›flmalar›n da temel

kaynaklar›ndan biridir. Mason ideolog

Vasa Cubriloviç'in 1937 Memorandu-

mu'ndan esinlenerek haz›rlanan 1986

Memorandumu ile S›rplar›n "haklar›-

n›" aramaya bafllamas›, Müslümanla-

r›n Balkanlardaki varl›¤›n›n "Büyük

S›rbistan'›n" gelece¤i için bir tehlike ol-

du¤u yalanlar› telkin edilmeye bafllan-

d›. Mason Miloseviç ve ekibinin temel

politikas›n› oluflturan ve tamamen ha-

yali hikayeler üzerine kurulmufl olan

bu programa dayanarak, sistemli bir

"nefret oluflturma" kampanyas› uygu-

lamaya kondu. Savafl boyunca bu nef-

ret, bebeklerin bo¤az›n› kesmeye, canl›

insanlar›n aya¤›na nal çakmaya, yedi

yafl›ndaki k›z çocuklar›na tecavüz et-
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(Ey Muhammed,)

Allah'› sak›n   zul-

medenlerin yap-

makta olduklar›n-

dan habersiz san-

ma, onlar› yaln›zca

gözlerin dehfletle

belirece¤i bir güne

ertelemektedir. 

(‹brahim Suresi, 42)



meye kadar vard›. Baz› S›rplar› böylesine büyük bir terörü uygulayacak ha-

le getiren kifli olan Miloseviç'in, propaganda ve beyin y›kama yöntemleri ise kla-

sik radikal milliyetçilik telkinlerinin bir türüdür: 

"Time dergisi, Miloseviç'in takti¤ini flöyle anlat›yor: 'Miloseviç önce, S›rplar›n bir soyk›r›m

tehlikesi ile karfl› karfl›ya bulundu¤u yalan iddias›n› ortaya at›yor. Sonra di¤er Cumhuriyetler-

deki S›rplar› ayakland›rarak onlara yard›m ediyor." (Cumhuriyet, 3 Haziran 1992)

"Bu vahflet neden?... ‹zzetbegoviç bu soruya yan›t›n› flöyle toparl›yor: 'Bu teröristler cenazele-

re bile atefl ediyorlar. Böylesine bir ac›mas›zl›k, böylesine bir gaddarl›k az görülmüfltür. Bir

tür kara milliyetçiliktir bu. Bu afl›r› S›rp milliyetçili¤ini faflizmle çarp›n, Bolflevizmle çarp›n, ifl-

te sonuç bu oluyor. ‹flte Slobodan Miloseviç hem afl›r› milliyetçi hem de Bolflevik. Bu ikisinin

kar›fl›m›ndan böyle bir canavar yarat›ld›. Onlar›n gözünde biz Türküz. Onun için de tarihin

derinliklerinden gelen bir nefretleri var bize karfl›.." (Sabah, 9 Temmuz 1992)

"Ljubomir Pajic yaz›s›nda diyor ki: 'Miloseviç, S›rplara afla¤› yukar› her gün: Savaflmal›s›n›z,

s›k› durmal›s›n›z, yoksa yok olursunuz.' diyor." (Quick, 30 Temmuz 1992)

Yap›lan araflt›rmalar ve görgü tan›klar›n›n ifadeleri ile de aç›kça ortaya konan bir baflka

önemli gerçek ise, Çetnik milislerinin uygulad›¤› her türlü iflkence ve zulmün, S›rbistan yöne-
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ticileri taraf›ndan ayr›nt›l› olarak emredilmifl olmas›d›r. Di¤er bir deyiflle,

yaflananlar birkaç 'dengesiz' kiflinin, kontrolsüz afl›r›l›klar› de¤il, Miloseviç dik-

tas›n›n planl› bir yok etme politikas›d›r:

"S›rplar kad›nlara tecavüz ediyor... Bölgedeki çevreler S›rp birliklerinin tecavüzü art›k bir sa-

vafl gere¤i olarak gördüklerini ve askerlerin üstlerinden, özellikle genç Müslüman k›zlar›na te-

cavüz etmek üzere kesin emirler ald›klar›n› belirtiyorlar." (Sabah, 24 A¤ustos 1992)

Bu emirleri uygulamalar› için S›rp askerlerine psikolojik bask›y› azaltacak baz› haplar da-

¤›t›ld›¤› da bas›nda yer alan haberler aras›ndayd›: 

"Bosna-Hersek'teki S›rp kamp›ndan kurtulan Alia Lujinoviç, yeflil haplar alan S›rp gardiyan-

lar›n hergün tutuklular›n bo¤az›n› kestiklerini anlatt›." (Sabah, 14 A¤ustos 1992)

Miloseviç'in soyk›r›m politikas›, insanlar› birer ölüm makinas›n› dönüfltürmüfl, Bosna Sa-

vafl›'nda tarihte efline az rastlan›r bir vahflet yaflanm›flt›r:

"KASAPLARA SUÇÜSTÜ...CNN televizyonunda yay›nlanan haberde ise kamplardaki görün-

tülerin yan› s›ra, iki S›rp gardiyan›n itiraflar› yer ald›. Adlar›n› vermeyen iki gardiyandan bi-

ri, 5 Müslüman genç k›z›n ›rz›na geçti¤ini, k›zlar›n daha sonra arkadafllar› taraf›ndan iflken-

ceyle öldürüldü¤ünü, cesetlerin ise nehre at›ld›¤›n› anlatt›. Di¤er gardiyan ise flöyle konufltu:

'Ben flimdiye kadar kaç Müslüman öldürdü¤ümü hat›rlam›yorum. Yaln›z bir tanesini kafas›na balta

vurarak öldürdü¤ümü hat›rl›yorum. Bana, 'Neden öldürüyorsun?' diye sorarsan›z, onu da bilmi-

yorum'." (Hürriyet, 26 Temmuz 1992)

S›rp terörünü, yakalanan bir "S›rp kasab›"n›n itiraflar› en iyi biçimde ortaya koyan örnek-

lerdendir:

"21 yafl›ndaki S›rp militan Borislav Herak, Müslümanlar› kesmek için canl› hayvanlar üzerin-

de tatbikat yapt›klar›n› ve kad›nlara tecavüz ettikten sonra öldürdüklerini itiraf etti. '‹stenen
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herfleyi yapt›m, çünkü baflka seçene¤im yoktu. Emirlere uymak zorundayd›m'

diyen Herak'›n ruhi dengesinin yerinde oldu¤u belirlendi. Herak flöyle devam etti:

Geçen Haziran ay›nda S›rp kamplar›na kat›ld›m. Burada e¤itim gördüm. Canl› domuz-

larla gö¤üs gö¤üse savafl tatbikat› yapt›k. Onlar›n bo¤azlar›n› kestik. Müslüman esirlerin

bulundu¤u Donja Bioca Kamp›nda 3 mahkumu avc› b›ça¤›yla paramparça ettim. 

Geçen yaz Saraybosna'n›n kuzeyindeki Ahatoviç Köyü'nde kalaflnikofla 20 kifliyi öldürdüm.

Bize verilen emir, 'herkesi öldürün, hiç kimse sa¤ kalmas›n' fleklindeydi. Biz de emirleri uygu-

lad›k. Boflnak kad›nlar›, Saraybosna'n›n kuzeyinde kurulmufl bir kampta toplard›k… Kad›nla-

ra tecavüz eder, sonra yenilerine yer aç›lmas› için onlar› öldürürdük. Ben de yirmi yafllar›nda

10 genç k›za tecavüz ettim. ‹fadesinin sonunda yapt›klar›n›n cezas›z kalmamas›n› da isteyen

Herak, 'Sadece benim cezaland›r›lmam yetmez. Ben bunlar› anlat›rken di¤er tarafta ayn› vah-

flet tüm fliddetiyle sürüyor. Bu vahfleti durdurmak laz›m.' dedi." (Hürriyet, 17 Aral›k 1992) 

Üstelik S›rp milisleri uygulad›klar› vahflete karfl›l›k radikal liderleri taraf›ndan "ödüllen-

dirilmifllerdir" de:

"Bosna-Hersek Cumhuriyeti ‹stanbul Fahri Baflkonsolosu Sacide S›layc›, Bosna-Hersek'te sal-

d›r›lar›n paral› askerlerce gerçeklefltirildi¤ini belirterek, 'S›rp çeteciler, öldürülen her insan için

kayna¤› bilinmeyen yerlerden 500-700 mark aras›nda para al›yorlar' diye konufltu." (Milliyet,

29 Temmuz 1992)

"Bosna Enformasyon Merkezi'ne bilgi veren Müslüman kaynaklar, daha önce öldürdükleri her

Müslüman bafl›na 500 mark prim alan Snayperistlerin (Uzun menzilli, dürbünlü tüfeklerle

gizlendikleri yerden sivil halka atefl eden insan avc›lar›) ald›klar› primin 1000 marka ç›kar›ld›-

¤›n› haber veriyorlar." (Günayd›n, 21 May›s 1992)

S›rp Terörü ve Yapt›¤› Vahflet

Bosna'da, üç y›l süren savafl boyunca, Müslümanlara uygulanan "etnik temizlik" ak›l dur-

duracak boyutlardayd›. Burada tarihin en büyük katliamlar›ndan birisi uyguland›. Bu bölü-

mün bafllar›nda, Çetnik çetelerinin ‹srailli uzmanlar taraf›ndan e¤itildi¤ine dair bilgileri ver-

mifltik. Gerçekten de uygulanan katliam yöntemlerine bak›nca "Siyonist ideolojinin tarz›"n›

görmemek mümkün de¤ildir. Ayr›ca Bosnal› bir diplomat›n sözleriyle "yaln›zca ‹srail böyle

dev bir 'etnik temizlik' hareketini gerçeklefltirebilecek tecrübeye sahiptir." Bu vahflet yöntemle-

rinin benzerlerinin Filistinli Müslümanlar üzerinde nas›l  uyguland›¤›n› di¤er kitaplar›m›zda

incelemifltik. Afla¤›da ise, S›rp terörünün dehflet verici örneklerine yer verece¤iz. 

TECAVÜZ

"S›rplar taraf›ndan ›rz›na geçilmifl 50 bine yak›n Bosnal› kad›ndan birço¤unun hamile oldu¤u,

bunlar›n ço¤unun da bu hamileliklerinden kurtulmak için gerekli kürtaj olanaklar›ndan yok-

sun bulundu¤u belirtildi. Tecavüz kamplar›na düflen kad›nlara hamile kalana kadar tecavüz

edildi¤i ve hamile kald›ktan sonra bu kad›nlar›n hamileliklerinin kürtaj olanaks›z hale gelene

kadar kampta tutulduktan sonra serbest b›rak›ld›klar› belirtiliyor. Tecavüzü etnik temizlik
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amaçlar›na hizmet edecek biçimde kullanan S›rplar, 'nefret ürünü' bir kuflak

yaratmaya çal›fl›yorlar." (Milliyet, 2 Ocak 1993)

"Vogosca kentindeki bir olayda, Çetnikler zorla girdikleri bir evde, küçük bir k›za tecavüz

ettiler. Befl tanesi k›z›n babas›n› tutarken, alt›nc›s› babas›n›n önünde k›za tecavüz ediyordu.

Sald›rganlar›n ifli bitti¤inde k›z ölmüfltü... Ayn› bölgede biri 13, biri 7 yafl›ndaki iki k›za daha,

annelerinin gözleri önünde Çetniklerce tecavüz edildi¤i bildirildi. Her iki k›z da öldü..." (On

Chetniks' Crimes Commited Over Muslim Girls and Women, The Riyasat of Islamic Community, sf.3) 

YAKMA

"Müslümanlar›n gözlerinin oyuldu¤u, kollar›n›n, bacaklar›n›n ve erkeklerin erkeklik organla-

r›n›n kesildi¤ini bildiren ajans, S›rp çetecilerin katlettikleri Müslümanlar›n tan›nmamas› için

cesetleri toplad›klar› yerlerde yakt›klar›n› kaydetti." (Günayd›n, 20 May›s 1992)

"Bir görgü tan›¤›, S›rp çetecilerin yapt›klar›n›

gözyafllar› içinde anlat›rken flunlar› söyledi:

'S›rp sald›r›s› nedeniyle da¤lara kaçan Boflnak

kad›n ve çocuklar› toplay›p da¤ evlerine kapa-

t›yorlard›. Sonra da, evlerin tüm çevresine ben-

zin döküp atefle verdiler. Müslüman kad›n ve

çocuklar ç›¤l›klar içinde diri diri yand›lar. Biz

ilerdeki ormanda sakland›¤›m›z yerden bunu

seyrettik..." (Sabah, 18 Eylül 1992)

"Camilerle h›z›n› alamayan S›rp katiller bu de-

fa Müslüman mahallelerdeki bütün evleri tek

tek havadan bombalayarak birer enkaza çevir-

mifl...Havadan bombalama bitince, d›flar› kaç-

maya çal›flan Müslüman halk›n üzerine atefl

aç›lm›fl... Kimi ateflte yak›lm›fl, kiminin bo¤az›

kör b›çakla kesilmifl... Tek kelimeyle vahflet...

Evleri yanan kad›n ve çocuklar feryad figan ile

d›flar›ya kaçmaya çal›fl›yordu... Ama S›rp katil-

ler köyün etraf›n› sarm›fl kimsenin d›flar› kaç-

mas›na izin vermiyorlard›... Göz göre göre 85

kad›n ve çocuk diri diri yand› gitti..." (Türkiye,

8 Haziran 1992)

Allah Büruc Suresi'nde, Müslümanlar›n geçmiflte de yak›larak öldürüldükleri bildirmek-

tedir: 

"Kahrolsun Ashab-› Uhdud. Tutuflturucu yak›t dolu o atefl. Hani kendileri atefl

hende¤inin çevresinde oturmufllard›. Ve müminlere yapt›klar›n› seyrediyorlard›.

Onlardan, yaln›zca 'üstün ve güçlü olan' övülen Allah'a iman ettiklerinden dol-
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Faflizan S›rp çeteleri, Bosna Savafl› bo-
yunca çocuk, kad›n, erkek, yafll› deme-
den binlerce insana ak›l almaz iflkence-
ler uyguladad›lar. Çocuklar› bile göz-
lerini k›rpmadan yakabilen bu zihih-
niyetin temelinde, din ahlak›ndan uzak
›rkç› ideolojiler yatmaktad›r.



ya intikam al›yorlard›... Gerçek flu ki, mümin erkeklerle mümin kad›nlara iflken-

ce uygulayanlar, sonra da tevbe etmeyenler; iflte onlar için cehennem azab› var-

d›r ve yak›c› azab onlar içindir." (Büruc Suresi, 4-8, 10)

ÇOCUK KATL‹AMI

"Son üç ay içinde kendisini en çok üzen olay neydi? ‹zzetbegoviç, bu soru yöneltilince, bir an

durakl›yor. ‹lk tepkisi, '‹nsanl›k d›fl› olaylar o kadar çok ki' oluyor. 'Bir hafta önceydi' diye bafl-
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S›rp zulmünden
en büyük pay›
alanlardan bir
k›sm› da çocuk-
lard›. Savafl ne-
deniyle binlerce
çocuk yetim ve
öksüz kal›rken,
pek ço¤u da
sakat kald›. 



l›yor anlatmaya, 'Saraybosna'n›n varofllar›nda bir felaketi yaflad›k. K›zl› erkek-

li bir grup küçük çocuk kiraz a¤ac›na ç›km›fllar. Güle oynaya kiraz yiyorlar. Makine-

li tüfe¤in o korkunç sesi duyuluyor. Çocuklar›n ç›¤l›klar›yla, bu ses birbirine kar›fl›yor.

Çevredeki tepelerden birinde mevzilenmifl bir tank›n üstünden aç›l›yor atefl. Üstelik atefle

ara vermiyor teröristler. O yüzden anne babalar çocuklar›n›n yard›m›na koflam›yorlar. Çocuk-

lardan baz›lar› yaral›. Kiraz a¤ac›nda feryatlar içinde bir süre as›l› kal›yorlar. Fakat atefl devam

etti¤i için kimse gidemiyor kiraz a¤ac›n›n yan›na. Akflama do¤ru yedi küçük çocu¤un öldü¤ü

haberi geldi bana." (Sabah, 9 Temmuz 1992)

"Banya Luka yak›nlar›ndaki Mayanka'da çocuklara iflkence ettiler. Bir keresinde yedi çocu¤u

caddeye yat›r›p üzerlerinden tank geçirdiler." (Hürriyet, 7 A¤ustos 1992)

"Fahri Baflkonsolos S›layc›, vahfletin insanl›k s›n›rlar›n› çok aflt›¤›n› belirterek, Ölüm olaylar›

normal bir flekilde meydana gelmiyor. 2 günlük bir çocu¤u hançeri üzerinde b›rakarak, kal-

binden hançerlenmifl bir flekilde annesinin kuca¤›na at›yorlar. 10 yafl›ndaki bir k›z çocu¤unun

kafas›n› kesip, bafl›yla top oynuyorlar" fleklinde konufltu." (Türkiye, 25 Temmuz 1992)

"CESETLER‹N KOKMASI"

"Halk top atefli alt›nda yak›nlar›n›n cesetlerini kald›rmaya cesaret edemedi¤inden cesetlerin

art›k kokmaya bafllad›¤›n› kaydeden Saraybosna Sa¤l›k Merkezi yetkilileri, flehirde salg›n has-
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Bosna soyk›r›m›
tüm dünyan›n göz-
leri önünde, Avru-
pa'n›n orta yerinde
gerçeklefltirildi. Ra-
dikal S›rp çeteleri,
geçtikleri yerlerde
arkalar›nda nere-
deyse tek bir canl›
bile b›rakm›yorlar-
d›. S›rp sald›rgan-
lar, ele geçirdikleri
kasaba ve köylerde
önce halka çeflitli
iflkenceler uygulu-
yor, kad›nlara ve
genç k›zlara teca-
vüz ediyor sonra
da toplu olarak hal-
k› kurfluna diziyor-
lard›. 



tal›k tehlikesinin de bafl gösterdi¤ini ifade ediyorlar." (Türkiye, 29 Haziran 1992)

"KULAK BURUN KESME"

"Kamptaki iflkencecilerin önde gelenlerinden biri, 18 yafl›ndaki Monika Simonovitch ad›nda-

ki S›rp k›z› idi. Monika, sorguya çekti¤i tutsaklar›n bazen k›r›k flifle ile gözlerini oyar, kulak ya

da burunlar›n› keserdi." (Cumhuriyet, 9 A¤ustos 1992)

"Müslüman esir, 'S›rplar›n 30 erkek esiri bir alanda toplayarak bo¤azlar›n› kestiklerini, gözle-

rini oyduklar›n›, burun ve kulaklar›n› kopard›klar›n› kendi gözlerimle gördüm. Akl›m› kaç›r›-

yordum' diye konufltu." (Sabah, 6 A¤ustos 1992)

BO⁄AZLAYARAK ÖLDÜRME

"Gardiyanlar›n tutuklular›n bo¤azlar›n› keserken 'ç›lg›n kasaplar gibi' olduklar›n› belirten Alia

Lujinoviç, flöyle dedi: 'Genç adamlar› bo¤azlar›n› kesebilmek için yere yat›r›yorlard›. Kaçma-

ya çal›flan› da vuruyorlard›. S›rp gardiyanlar dizlerini yere yat›rd›klar› tutuklunun beline da-

yay›p, saçlar›ndan kafalar›n› yukar›ya çekiyorlar, daha sonra da bo¤azlar›n› kesiyorlard›." (Za-

man, 14 A¤ustos 1992)

"KÖPEKLERE PARÇALATMA"

"Lujinoviç, cesetlerin beyinlerinin köpeklere yedirildi¤ini, doktorlar›n da öldürülenlerin or-

ganlar›n› özel so¤utma sistemine sahip bir kamyona koyduklar›n› anlatt›." (Zaman, 14 A¤ustos

1992)
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HAM‹LE KADINLARIN KARINLARININ YARILMASI

"Hadzici Spor Merkezi'nde kad›nlara ve k›z çocuklar›na tecavüz ettiler. 13 yafl›ndaki bir k›z

çocu¤una 25 askerin tecavüz etti¤i ö¤renildi. Ayr›ca hamile bir kad›n›n karn› yar›larak, çocu-

¤u al›nd›." (Hürriyet, 7 A¤ustos 1992) 

"HAYVANLARA YEM YAPMA"

"Kendisini 'Meho' olarak tan›tan bir Müslüman esir, S›rplar›n kamplarda toplu katliam yap-

t›klar›n›, cesetlerin ya ç›r›lç›plak nehre at›ld›¤›n› ya da esirlerin çekti¤i el arabalar›yla hayvan

yemi fabrikalar›na gönderildi¤ini belirtti. S›rplar›n bu vahfleti zevkle izledi¤ini belirten Meho,

her f›rsatta kendilerine bal›klara ve hayvanlara yem olacaklar›n›n söylendi¤ini bildirdi." (Sa-

bah, 6 A¤ustos 1992)

CAM‹LER‹N HARAP ED‹LMES‹

"Foça flehrinde bir tek cami kalmad›. Mostar'da da bütün ibadethaneler tahrip edildi." (Flash

TV, 1 Kas›m 1992, saat 23:25)

"S›rp topçular›n›n en çok hedef ald›klar› yerler camiler." (L'Evénement du Jeudi, 23 Ekim 1992)

"Bosna-Hersek'te S›rplar 3 yafl›ndaki bir çocu¤u babas›n›n gözleri önünde a¤aca çiviyle çak›p,

testereyle parçalad›lar. Daha sonra çocu¤un parçalar›n› ateflte k›zartarak silah zoruyla babas›-
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na yedirdiler." (TBMM'nin Bosna-Hersek ile ilgili 25 Eylül 1992 tarihli ola¤anüstü

toplant›s›nda, RP Genel Baflkan› Necmettin Erbakan'›n konuflmas›ndan)

Çetniklerin Örtülü Destekçisi, 

Yugoslavya Baflbakan›: Milan Paniç

S›rp terörünün gizli destekçilerinden biri de iç savafl›n ç›kmas›ndan sonra Yugoslavya Fe-

derasyonu'nun bafl›na getirilen S›rp as›ll› Amerikan vatandafl› Baflbakan Milan Paniç oldu.

Paniç, Müslümanlara yap›lan zulmü destekleyen ki-

mi lobilerin çizgisinde hareket ediyordu. S›rplara zaman

kazand›rma politikas›n›n da uygulay›c›s›yd›. S›k s›k "Kat-

liam› durdurmak elimizde de¤il, zaman gerek" gibi gerçek

d›fl› bir bahaneyi tekrarlayan Paniç'in bu bahanesi,  S›rp

vahfletinin en önemli desteklerinden biri oldu. 

Bunun yan›nda, Paniç'in eskiden beri radikal S›rp ha-

reketleriyle devam eden yak›n bir ifl birli¤i vard›:

"Eczac›l›k üzerine çal›flmak için komünist Yugoslav-

ya'dan ayr›l›p Kaliforniya'ya yerleflen Paniç, daha sonra

S›rbistan'da yat›r›mlar yapt›. Ayr›ca Bosna-Hersek ve

H›rvatistan'daki afl›r› S›rp milliyetçilerle ba¤lant›lar›

vard›." (The Economist, 18 Temmuz 1992)

Paniç, görevde kald›¤› süre boyunca da, elinden gel-

di¤ince S›rp vahfletini gizlemeye çal›flt›:

"Kamp bulana 5 bin dolar! Yugoslavya Baflbakan› Milan Paniç, S›rbistan denetimi alt›ndaki

toplama kamplar›nda soyk›r›m yap›ld›¤› iddialar›n› yalanlayarak, S›rbistan'da tek bir toplama

kamp› bulan gazeteciye 5 bin dolar verece¤ini söyledi." (Hürriyet, 7 A¤ustos 1992)

Paniç'in, Bosna vahfletinin uygulay›c›s›n›n S›rp hükümeti de¤il "bir avuç bafl›bozuk serse-

ri" oldu¤u fleklindeki yalanlar› da kimi kollamaya çal›flt›¤›n›n bir di¤er göstergesiydi: 

"Paniç'ten komik bahane… Yugoslavya Baflbakan› Milan Paniç, Bosna-Hersek'te savafl›n sür-

mesinin sorumlulu¤unu 1.200 çeteciye y›kt›. Paniç, Madrid'de ‹spanya Baflbakan› Felipe Gon-

zales'le yapt›¤› görüflmeden sonra düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, '1.200 sokak serserisi, ke-

limenin gerçek anlam›yla çeteciler var. Kimseyi dinlemiyorlar' dedi. Yugoslav ordusu üzerin-

de tam olarak kontrol kurdu¤unu savunan Paniç, tüm sorumlulu¤un Devlet Baflkan› Milose-

viç'te de¤il, kendisinde oldu¤unu da öne sürdü." (Milliyet, 29 Temmuz 1992)

Paniç'in içi bofl yalanlara dayanan baflka tezleri de vard›. Buna göre, bölgede yaflanan

olaylar yaln›zca S›rplar›n suçu de¤il, savaflan herkesin suçlu idi. Hatta Paniç'e göre S›rplar as-

l›nda bar›fl istiyordu. Paniç'in en büyük yalan› ise, "savaflç›" taraf›n Boflnak Müslümanlar oldu-

¤unu öne sürmesiydi. Baz› Bat› ülkeleri de –Paniç ve yandafllar›n›n telkinlerinin etkisi alt›nda

kalarak- Bosna Savafl› boyunca benzer bir yan›lg›ya kap›lm›fl, bu büyük vahfleti iki toplum ara-

s›nda yaflanan bir iç savafl gibi göstermeye çal›flm›fllard›. Oysa bu büyük bir yalandan baflka
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bir fley de¤ildi. Bosna'da yaflanan, iki etnik köken aras›ndaki bir çat›flma

de¤il, S›rplar›n Müslümanlar› ›rkç› ve sald›rgan bir zihniyetle toptan yok etmek

için yürüttükleri bir operasyondu

"Bosna-Hersek Devlet Baflkan› Aliya ‹zzetbegoviç'le görüflen Paniç, çat›flmalara son verilme-

si için bar›fl görüflmeleri yap›lmas› önerisinde bulunarak, S›rp taraf›n›n çat›flmalara son ver-

meye haz›r oldu¤unu belirtti. Paniç,

Bosna liderinin, burada yaflayan S›rpla-

r›n, insan haklar› ve vatandafll›k hakla-

r›n›n tan›naca¤› konusunda kendisine

güven verdi¤ini, çat›flan üç taraf›n da

hatal› oldu¤unu kabul etmek gerekti¤i-

ni belirterek, '‹nsanlar› öldürüyorlarsa,

bu katilliktir. Kimin, ne kadar öldürdü-

¤ü ise önemli de¤il' dedi. "(Milliyet, 21

Temmuz 1992)

"Bosna-Hersek Devlet Baflkan› ‹zzetbe-

goviç ile yaklafl›k üç saat süren görüfl-

meden sonra bir aç›klama yapan Paniç,

dört ayd›r süren savafl› sona erdirmek için Bosna-Hersek'in S›rp, H›rvat ve Müslüman liderle-

ri aras›nda bar›fl görüflmelerine acilen bafllamas›n› önerdi¤ini bildirdi. ‹zzetbegoviç'e yan›t

vermesi için çok k›sa bir süre tan›d›¤›n› bildiren Paniç, ‹zzetbegoviç'le anlaflamazlarsa, dünya-

n›n hangi taraf›n savafl› sürdürmek istedi¤ini ö¤renece¤ini söyledi." (Cumhuriyet, 20 Temmuz

1992)

Bütün bunlar›n yan›nda, Bosna-Hersekli yetkililerin belirtti¤ine göre, S›rplar Paniç'in yö-

netimindeki Yugoslav Federal Ordusu'nun silahlar›n› kullan›yorlard›:

"Bosna-Hersek'in genç Cumhurbaflkan› Yard›mc›s› Eyüp Ganiç: S›rplar Yugoslav ordusunun

silahlar›n› kullan›yor." (Milliyet, 29 Temmuz 1992)

Yugoslav ordusunun S›rplara yapt›¤› yard›m, BM Genel Kurulu'nun toplant›s›nda da

gündeme geldi. Paniç ise bu top-

lant›da da ayn› takti¤i izleyerek,

uygulanan katliamdan dolay› ke-

sinlikle Bosnal› S›rplar› destekle-

mediklerini söyledi:

"Birleflmifl Milletler Genel Ku-

rulu'nda, oylamadan önce söz

alan Yugoslavya Baflbakan›

Milan Paniç, Belgrad hüküme-

tinin Müslüman Bosnal›lara

uygulad›¤› 'etnik temizlik' ey-

lemlerini inkar ederek, 'Bu kor-
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kunç ve asla kabul edilemez bir olayd›r. Savafl› Yugoslav askerleri de¤il, hükü-

metinin emrini dinlemeyen bafl›bozuk militanlar sürdürüyor. Tüm Yugoslav asker-

leri Bosna'dan çekildi. Biz harp de¤il, bar›fl istiyoruz. Burada resmen BM'ye üyelik bafl-

vurumuzu yap›yorum' dedi." 

Bosna Cumhurbaflkan› ‹zzetbegoviç'in verdi¤i cevap ise Paniç'in öne sürdü¤ü iddialar›n

ne derece gerçek oldu¤unu ortaya koyuyordu:

"...Yugoslavlar›n üyelikten ç›kar›ld›¤› toplant›da Bosna-Hersek temsilcisi ‹zzetbegoviç: 'Her

gün Yugoslav uçaklar› Bosna üzerinde uçuyor, yeni birlikler üzerimize sürülüyor ' diyerek Pa-

niç'i yalanlad›." (Hürriyet, 24 Eylül 1992)

S›rbistan'daki muhalefet lideri Draskoviç, Paniç'i "Miloseviç'in kuklas›" olarak nitelendi-

riyordu:

"S›rbistan'da olaylar bafllay›nca Miloseviç'e sad›k kifliler Paniç'i ülkenin kurtar›c›s› olarak Yu-

goslavya'ya getirdiler. Vuk Draskoviç, Paniç'i Miloseviç'in kuklas› olarak tan›ml›yor. Acaba

aralar›ndaki bu yar›fl gerçek mi yoksa bir senaryo mu?" (L'Evenement du Jeudi, 10-16 Eylül

1992)

1993 bafl›nda, Paniç'in de görevine son verildi. Unutmamak gerek ki, daha önce, sözde ba-

r›fl›n oluflmas› için çal›flan Paniç, senaryonun bir parças› olarak, görünüflte rakibi, gerçekte "bi-

raderi" olan Miloseviç taraf›ndan Yugoslavya Baflbakanl›¤›'ndan indirildi. 

H›rvatistan'da Localar›n Örgütledi¤i Faflist Gruplar, 

‹srailli Silah Tüccarlar› ve Savafl›n ‹kinci Cephesi

EP dergisinin 14-21 fiubat 1993 tarihli say›s›nda "Her Çeflit Faflist H›rvatistan'da" bafll›kl› il-

ginç bir haber yay›nland›:

"Berlin'in yüksek tirajl› gazetesi 'BZ', Yugoslavya'daki iç savaflta Alman neo-Nazi gruplar›n ve

Eski Demokratik Almanya subaylar›n›n faal rol ald›klar›n› öne sürdü. BZ, neo-Nazilerin sabo-

taj, bombalama ve bask›n gibi eylemlerde kullan›ld›klar›n› belirtti." (Hürriyet, 9 Mart 1993)

Bu haberde de ifade edildi¤i gibi H›rvatistan, neo-Nazilerin yo¤un olarak faaliyet göster-

di¤i bir yerdi. Bunlar›n büyük ço¤unlu¤u para ile çal›flan, ›rkç›, faflist sokak serserileriydi.

"Özel Savafl Birimi" uzmanlar›nca e¤itilmekte, sabotaj konusunda uzmanlaflmakta, klasik

kontrgerilla yap›s› sergilemekteydiler. Bu faflist gruplar› H›rvatistan'da örgütleyen ve yöneten

teflkilat ise, "Opus Dei" idi:

"Oksiyek'teki bu uluslar aras› tugay›, faflizan Opus Dei örgütüne yak›n bir gazeteci olan Edu-

ardo Flores yönetiyor. Flores, Opus Dei çizgisindeki La Vanguardia gazetesi ad›na savafl› izle-

meye gönderilmifl, ama 'daktilosunu tüfekle de¤ifltirerek' izleyece¤i olaya bizzat müdahil ol-

maya karar vermifl. H›rvatistan'daki bu faflist uluslar aras› tugay›n 'ba¤lant›lar›n›' araflt›rma-

ya giriflen iki ‹sviçreli gazeteci, bu 'meraklar›n›' canlar›yla ödediler. Eduardo Flores, bu olay-

lar üzerine Zagreb'de verdi¤i demeçte 'gazeteci olmak pek rahat ve hofl bir fley de¤il' dedi."

(EP, 14-21 fiubat 1993)

Hakk›nda araflt›rma yapanlar›n faili meçhul cinayetlerin hedefi olduklar› Opus Dei, s›ra-

dan bir örgüt de¤ildir, uluslararas› bir mason locas›d›r:
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"Papa, ayn› zamanda da kilisenin içinde oluflan bir mason locas›na hay›r duas›

etmiflti. Locan›n ad› Opus Dei idi." (Im Namen Gottes?, David A.Yallop, sf.365)

"Bu Katolik tarikat, birçok aç›dan P2 mason locas›na yak›n ve genel olarak kilise içinde ve

Vatikan flehrinde artan bir kuvvet..

Opus Dei gizli bir teflkilat ve asl›nda

kilise adaletine göre kesin olarak ya-

saklanm›fl. Buna ra¤men, Katolik ki-

lisesinin sa¤ uç kanad›n› bir vücutta

toplam›fl ve birçok taraftar› oldu¤u

gibi birçok düflman› da olmufltur. Dr.

John Roche, Oxford  Üniversite-

si'nde doçent ve eski bir Opus Dei

üyesi. Bu teflkilat› 'kötü niyetli  ve gi-

zemli' olarak karakterize ediyor." (Im

Namen Gottes?, David A.Yallop, sf.366) 

Müslümanlara yönelen H›rvat terö-

rünün destekçileri aras›nda ‹srailli silah

tüccar› Yehoshua Waldhorn da vard›:

"Forbes dergisi, gemiyle Bulgaris-

tan'dan H›rvatistan'a yollanan silah

yard›m›n›n ard›ndaki 'gizli adam'›n ‹srailli silah tüccar› Yehoshua Waldhorn oldu¤unu bildir-

di. Waldhorn ise Forbes'in haberini yalanlayarak, yaln›zca yiyecek, metal ve kimya sektörü ile

ilgilendi¤ini ve tüm ifllerinin uluslar aras› anlaflmalara  uygun oldu¤unu söyledi." (New Ame-

rican View, 15 May›s 1993) 

Tudjman ve Miloseviç'in, savafl boyunca nas›l bir ifl birli¤i içerisinde olduklar›n› ise ‹zzet-

begoviç'in flu sözleri en iyi flekilde tarif etmektedir:

"Aliya ‹zzetbegoviç, H›rvatistan Baflkan› Tudjman ve S›rbistan lideri Miloseviç aras›nda seçim

yapmay›, kan kanseri ile beyin tümörü aras›nda tercih yapmaya benzetmiflti." (A Paper House

-The Ending of Yugoslavia, Mark Thompson, sf.95)

‹ngiltere'nin Tavr›

S›rplara hiçbir müdahale yap›lmamas›n›n ard›nda önemli bir "‹ngiliz faktörü" de vard›.

Baflta ünlü masonlardan Churchill olmak üzere, ‹ngiliz masonlar› II. Dünya Savafl›'nda 100.000

Müslüman katleden Çetnikleri desteklemifllerdir. ‹ngiltere'deki bir k›s›m masonik odaklar, bu

savaflta da Müslümanlara karfl› S›rplara örtülü destek verdiler. ‹ngiliz masonlar, Bosna'ya gön-

derdikleri Müslüman bar›fl gücüne ba¤l› askerlerini öne sürerek, müdahaleye karfl› ç›k›yorlar-

d›. Sözde, askerlerinin S›rplar›n misillemesine maruz kalmas›ndan korkuyorlard›. Bosna yöne-

timinin "öyleyse askerlerinizi geri çekin!" teklifine de yanaflm›yorlard›. Ne istedikleri asl›nda

çok aç›kt›. 
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Bu politikan›n ana amac›, radikal S›rplar›n Bosna'y› Müslümanlardan

ar›nd›rmak hedefine kolayca ulaflmalar›n› sa¤lamakt›. Bu esnada, ‹ngiliz hükü-

metinin bir üst düzey yaz›flmas›n›n bas›n›n eline geçmesiyle, önemli bir bilgi daha

aç›¤a ç›k›yordu. Yaz›flmada, Avrupa kültürü içinde Müslüman bir devletin varl›¤›n›n ka-

bul edilemezli¤ini hat›rlat›l›yor ve bu düflüncenin tüm Avrupa ve Kuzey Amerika hükümetle-

rince paylafl›ld›¤› vurgulan›yordu. Nitekim ‹ngiliz hükümetinin Savunma Bakan› Malcolm

Rifkind S›rp dostu ve Bosna düflman› politikan›n önde gelen

mimarlar›ndan kabul ediliyordu:

"Aral›k 1992'de, Aliya ‹zzetbegoviç, '‹ngiltere'nin herhangi

bir olumlu geliflmenin önündeki en büyük engel' oldu¤unu

aç›kça söylemiflti. ‹ngiliz kuvvetlerinin Bosna'daki Bar›fl

Gücü'nde yer al›yor olmas›n› öne sürerek, John Major hü-

kümeti, tüm askeri ve politik çözümlere engel oluflturdu...

‹ngiliz Savunma Bakan› Malcolm Rifkind, 'Bosna'da bir iç

savafl yafland›¤› ve insani yard›m d›fl›nda hiçbir müdahale-

de bulunulmamas› gerekti¤i' fleklindeki düflüncenin bilinen

en ünlü savunucusu." (Washington Report On Middle East Af-

fairs, Nisan/May›s 1993)  

Sonuçta önemli olan, S›rp vahfleti boyunca Bosna için

hiçbir somut olumlu geliflme kaydedilmemifl olmas›yd›. Ki-

min "ehven-i fler" görünümüne girmifl oldu¤u pek bir önem

tafl›m›yordu. 

Atina Senaryolar› ve 'Bar›fl Elçisi' Miloseviç!

1993 y›l›n›n Nisan ay› sonlar›nda bir Bilderberg toplant›s› yap›ld›. Toplant› için seçilen yer

ise oldukça dikkat çekici bir flehirdi: S›rplar›n bafl destekçisi Yunanistan'›n baflkenti ve "Orto-

doks Cephesi"nin önemli üslerinden Atina. Toplant›ya kat›lanlar aras›nda önemli isimler vard›.

Henry Kissinger, NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner, Clinton'un dan›flmanlar›ndan

Vernon Jordan, Lord Carrington, Lord Owen, ünlü finansörler David Rockefeller ve Giovanni

Agnelli, Yunan Baflbakan› Mitçotakis ve Yunan D›fl ‹flleri Bakan› Michael Papkonstandinov.

(The Spotlight, 10 May›s 1993) Toplant›da Yugoslavya konusu ayr›nt›lar›yla görüflüldü, ama gö-

rüflmeler ve kararlar gizli tutuldu. (The Spotlight, 10 May›s 1993) Toplant›n›n ilgi çeken yönleri

flöyleydi:

"Bilderberg Kulübün Atina'daki y›ll›k toplant›s› ile ilgili olarak büyük bir esrar perdesi dikkati

çekiyor. Kat›lanlar›n listesinin bile aç›klanmad›¤› toplant›da ne gibi kararlar al›nd›¤› konusun-

da da hiçbir bilgi s›zd›r›lmad›. Toplant›n›n gerçeklefltirildi¤i otelin civar›nda görülmemifl gü-

venlik önlemleri alan Yunan polisi gazetecileri kap›ya yaklaflt›rmad›." (Zaman, 26 Nisan 1993)

Bilderberg'in kesinlikle d›flar› s›zd›rmad›¤› Yugoslavya kararlar›n›n ne oldu¤unu bilmek

imkans›zd›. Yaln›zca dikkati çeken, toplant›n›n ard›ndan Mitçotakis'in y›ld›z›n›n birden parla-

mas›yd›. Bu olaydan k›sa bir süre sonra, Atina'da ikinci bir toplant›, bir zirve oldu. Mitçota-
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kis'in giriflimleri sonunda S›rp ve H›rvat liderler, ‹zzetbegoviç ve arabulucular biraraya geldi-

ler. Atina'daki toplant› bir aç›dan çok önemliydi. Ünlü Vance-Owen plan›n› bir tek S›rplar im-

zalamam›flt›, Bosnal› S›rplar›n lideri Karadziç o güne dek direniyordu. Bu toplant›da Mitçota-

kis ile Miloseviç ve Cosiç gibi S›rp liderler, Karadziç'i bar›fl plan›n› imzalamaya zorlad›lar! "Ka-

sap" Miloseviç, bir anda iyi adam rolünü üstlendi. Mitçotakis "bar›fl› sa¤layan adam" oluverdi.

Atina'daki manevra, çok ilginç sonuçlar ortaya ç›kard›. Daha önce Karaba¤'da da gördü¤ümüz

film tekrarlan›yordu. Buna göre, sözde S›rp liderleri, en baflta Miloseviç, katliam› gerçekleflti-

ren S›rp milislerine hakim olam›yor, bir türlü onlar› bar›fla ikna edemiyorlard›! Bu senaryoya

göre bu iyi niyetli liderler, sözde fanatik S›rp çetelerine bir türlü söz geçiremiyorlard›. 

Anlafl›lan, Miloseviç gibi sad›k ve baflar›l› bir biraderin, gelece¤i garanti alt›na al›nmak is-

teniyor, katliam›n gerçek sorumlusu olan bu "insan kasab›", oynanan senaryolar sayesinde

dünya kamuoyu önünde temize ç›kar›lmak isteniyordu. Atina zirvesinde Bosnal› S›rplar›n li-

deri Karadziç'in onaylad›¤› Vance-Owen Plan›, daha sonra Pale kentindeki sözde S›rp "parle-

mento"sunun ald›¤› referandum karar› ve nas›l düzenlendi¤i belli olmayan referandumdaki

sonuçla reddedildi. Bunun ard›ndan Miloseviç, "bar›fla bir türlü ikna edemedi¤i" Bosnal› S›rp-

lara ambargo koydu¤unu aç›klad›. Bir Bat›l› diplomat›n deyimiyle "Miloseviç'e neredeyse No-

bel ödülü" verilecekti. ‹flin en garip yönü ise, baflta belirtti¤imiz gibi Vance-Owen Plan›'n›n as-

l›nda en çok Müslümanlar› zararl› ç›kart›yor olmas›yd›: 

"Atina'da S›rplar›n büyük bask›larla kabul etti¤i Vance Owen Plan›'na bakarsak, bu plan Bos-

na'y› 10 parçaya bölüyor. Dolay›s›yla da bafltan beri Boflnaklar›n lehine de¤ildir. Ama S›rplar,

oyunu öyle onaylad›lar ki; flimdi 4-5 ay önce yap›lan tart›flmalar› kimse hat›rlam›yor ve adeta

tek kurtulufl yoluymufl gibi herkes bu plana sar›l›yor. Bosna-Hersek Devlet Baflkan› Aliya ‹z-

zetbegoviç'in aylar önce reddetti¤i bu formülü, katliam› durdurmak için kabul etmekten bafl-
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ta bar›fl elçisi gibi gösterilmeye çal›fl›lm›flt›.



ka flans› yok do¤rusu. Bir Türk diplomat›n›n deyimiyle 'Bu formül, asl›nda

S›rplar›n durumunu konsolide ediyor (destekliyor) ve Türkiye gerek ABD'ye gerek-

se di¤er Bat›l› ülkelere bunu aylar önce söylemifl durumda. Bu tabloya ra¤men, neden

S›rplar plan› kabul etmiyorlar?" (Milli-

yet, 4 May›s 1993)

S›rplar neden plan› kabul etmi-

yorlard›? Vance-Owen'›n, Bat›'n›n ger-

çekte kimin yard›mc›s› oldu¤unun be-

lirginleflmemesi için böyle dan›fl›kl›

anlaflmazl›klar gerekiyordu herhalde.

Bosnal› S›rplar, bu plan› reddetmeleri-

nin ard›ndan yeni bir bar›fl plan› haz›r-

lanmas›n› istediler. Plan›n haz›rlay›c›s›

için uygun gördükleri isimler ise il-

ginçti: Henry Kissinger ve Mihail Gor-

baçov. Tescilli mason Kissinger için

pek fazla bir fley söylemeye gerek yok.

Gorbaçov'un loca iliflkilerini ise "Ko-

münizm ve Sovyetler" bölümünde in-

celemifltik.

S›rp-H›rvat ‹fl Birli¤i ve Bosna'y› Paylaflma Plan›  

93 yaz›na girerken S›rp ve H›rvatlar, Müslümanlara karfl› birleflip ortak sald›r›lar düzen-

lemeye bafllad›lar. May›s ay›nda S›rplar› aratmayacak bir vahflet uygulayarak Müslümanlara

sald›ran H›rvat milisleri HVO'lar, Çetniklerle el ele verdiler:

"Geçen hafta, Saraybosna'n›n 18 mil kuzeybat›s›nda, H›rvatlar›n kontrolündeki Kiseljak'ta üç

S›rp tank› H›rvat Savunma Konseyi (HVO)'nun elindeki bir kontrol noktas›na yöneldi. Hiçbir

çat›flma olmad›. Tam tersine, tanklar güneye, haftalard›r S›rp ve Müslüman birliklerinin çar-

p›flt›¤› bir cepheye yöneldi ve Müslümanlara sald›rd›. S›rplar Saraybosna yak›n›ndaki bir S›rp

kontrol noktas›ndan 20 otobüs dolusu H›rvat milisinin geçmesine izin vermekle H›rvatlara bir

baflka iyilik daha yapt›lar. Daha sonra da H›rvatlar Maglaj kentindeki Müslümanlar› kuflatma

alt›nda tutan S›rplar›n yard›m›na kofltular. 'fiimdi hep birlikteyiz' diyor bir S›rp askeri, 'Hatta

tanklar›m›z› H›rvatlara sat›yoruz.'... S›rplar iki hastanelerini H›rvat yaral›lara açt›lar, ayr›ca

her iki taraf da Maglaj, Zavidovici ve Zepce'deki Müslümanlara karfl› ortak sald›r›lar düzen-

liyorlar." (Newsweek, 12 Temmuz 1993) 

Cephede S›rp-H›rvat dostlu¤u sürerken, liderler de "fler cephesi"ni sa¤lamlaflt›rmak üze-

re toplant›lar düzenliyordu. May›s sonunda S›rp lideri Karadziç ile H›rvat lideri Mate Boban,

Karada¤'da gizli bir toplant› yapt›lar. Ayn› ifl birli¤i "büyük patronlar", yani Miloseviç ve Tudj-

man aras›nda da sürüyordu. Sonuçta iki lider, "Bosna'y› paylaflmak için" anlaflmaya vard›kla-

r›n› duyurdular. Müslümanlara %10-15'lik bir toprak vermeyi öngören bu plan, uluslar aras›
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arabulucular Owen ve Nisan sonunda Vance'den "görev"i devralan Stolten-

berg taraf›ndan da destek gördü.

Bat›'n›n içinde yer alan malum çevrenin, Bosnal› Müslümanlar için neler düflün-

dü¤ü bir kez daha ortaya ç›km›flt›. ‹z-

zetbegoviç, "Bosna'y› paylaflma plan›"n›

reddetti. Tam ‹zzetbegoviç'in plan› red-

detti¤i s›rada, söz konusu Bat›l› çevreler

"insani yard›m"› yar› yar›ya azaltacaklar›-

n› duyurdular. Eyüp Ganiç'in ifadesiyle

"insani yard›m" da böylece Bosnal›lar üze-

rinde "bir bask› unsuru" olarak kullan›ld›.

Bu s›rada, Bosna-Hersek'in BM daimi

temsilcisi Muhammed fiakirbey de BM'de

düzenledi¤i bir bas›n toplant›s›nda, ulus-

lararas› konferans›n arabulucular›n›n (ya-

ni Owen ve Stoltenberg'in) bürosundan

hükümetine "plan› kabul etmemeleri ha-

linde insani yard›m›n kesilece¤i tehdidi"

geldi¤ini bildirdi. (Milliyet, 11 Temmuz
1993)

Katliam›n Bat›l› destekçileri bu flekil-

de Müslümanlar› "ikna" etmeye çal›fl›rken, di¤er koldan S›rplar da Saraybosna'ya büyük bir

sald›r› düzenliyorlard›. 

'Ortodoks Cephesi'

Bosna'daki katliama Bat›'n›n uzun süre hiçbir müdahalede bulunmamas›, dünya bas›n›n-

da "Yeni Dünya Düzensizli¤i" olarak yorumland›.

Frans›z düflünür Jean Baudrillard, Yeni Düzen - Bosna iliflkisini flu flekilde tan›mlamak-

tayd›:

"fiimdi (Yeni Dünya Düzeni ile birlikte) bir tür dünya polis devleti sistemine geçiliyor. Polis

kontrolünün iyice yayg›nlaflmas› bu. Yani heterojen olan, bafl kald›ran, karfl› duran herfley eli-

mine edilecek. Örne¤in Bosna-Hersek'teki etnik ar›nd›rman›n alt›nda da bu var. Politik olarak

sözde ideal Yeni Avrupa'n›n tek politik eylemi, Müslümanlar› elimine etmek oldu." (Nokta, 30

May›s - 5 Haziran 1993) 

Bosnal› Müslümanlar› ac›mas›zca katleden, bu katliam› organize eden ve buna destek ve-

renlerin, Bosna'n›n ard›ndan neler planland›¤› ise bir baflka önemli sorudur. Bosna Savafl›'n› ta-

kip eden dönem içerisinde yeni bir güç merkezi, bir "Ortodoks Cephesi" oluflturulmufltur. Or-

todoks gelene¤inin kimlerle ifl birli¤i yapt›¤›n› hat›rlad›¤›m›zda ise olay daha da ilginç bir bo-

yut kazanmaktad›r. Masonluk-Ortodoksluk iç içeli¤i, "Masonlar Sözlü¤ü"nde flu flekilde ifade

edilmektedir:
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‹zzetbegoviç'e imzalamas› için bask› yap›lan plana göre
Bosna iki ayr› cephe içine s›k›flt›r›l›yor. 

S›rbistanBihaç

BOSNA-HERSEK

MÜSLÜMANLAR

MÜSLÜMANLAR

Karaba¤

H›rvatistan

H›rvatistan

Adriyatik
Denizi

Mostar

Müslümanlar›n
Koridoru

Saraybosna

Split



"Hiçbir Ortodoks  Kilisesi masonlu¤u d›fllamam›flt›r. Hatta S›rbistan'da, Ro-

manya'da ve Bulgaristan'da birçok Ortodoks rahip hatta yüksek rütbeli din adam›

'Nur-i Ziya'ya (mason literatüründe bir kiflinin locaya kat›lmas›na verilen sembolik ad)

kavuflmufltur." (Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Daniel Ligou, sf.876)

Günümüzde de "Ortodoks Cephesi" kendine sa¤lam destekçiler bulmufl durumdad›r. Bu

durum, Yunan lobisinin ‹ngiliz The Guardian gazetesinin 11 Aral›k 1992 tarihli say›s›nda yay›n-

lad›¤› tam sayfa "aç›k mektup"ta belli oluyordu. "Avrupa Toplulu¤u'nun Devlet Baflkanlar›na

ve Hükümetlerine" diye bafllayan mektupta, Yunan lobisi, paranoyak saplant›s› durumuna

gelmifl olan "Makedonya'n›n Makedonya ismiyle tan›nmamas› gerekti¤i, bunun Yunanistan'a

ait bir ad oldu¤u" tezini savunuyordu. Mektupta bu konuda çeflitli "neden"ler s›raland›ktan

sonra, önemli bir "otorite"den, Henry Kissinger'dan flu al›nt› yap›l›yordu: "Yunanl›lar›n bu is-

min (Makedonya) kullan›lmas›na karfl› ç›kmas› bence tümüyle hakl›d›r. Neden mi? Çünkü ben

tarihi biliyorum ve tarih bunu söylüyor."

Ortodoks Cephesi bunun d›fl›nda da baz› ilginç ba¤lant›lar kurmaktad›r. 1993 Nisan›'nda

Yunanistan, S›rbistan, Rusya ve Ermenistan'dan Ortodoks Kilisesi liderlerinin, Atina'da ‹srail-

li heyetle yapt›¤› görüflmeler (fialom, 21 Nisan 1993), pek çok kaynak taraf›ndan baz› tehlikeli

geliflmelerin habercisi olarak de¤erlendirildi. 

Araflt›rmac›-yazar Aytunç Alt›ndal, "yeni düzenin konuyla ilgili planlar›"ndan flöyle söz

etmektedir:

"Türkiye kendisine dayat›lan koflullar› kabullenmezse ‹stanbul'da bir Beyrut, Anadolu'da da

bir Bosna-Hersek oluflturuluverir. Avrupal› tekeller, konvansiyonel silahlarla sürdürülecek ve

bir türlü (!) sona erdirilemeyecek olan iç savafllar›n ne denli karl› oldu¤unu bizden iyi biliyor-

lar. 60 milyonluk Türkiye -üstelik  Müslüman-Avrupa için çok fazlad›r... Türkiye en geç Eylül-

Ekim'de, Avrupa'da, Balkanlar'da ve Türkiye'de çok etkili olacak baz› olaylara kendini haz›r-

lamal›d›r. Özellikle ‹slamc› çevreler çok dikkatli olmal›d›rlar." (‹zlenim, Temmuz 1993) 

Bu bilgiler, yeni düzenin patronlar›n›n, Balkanlarda oluflan "Ortodoks Cephesi"ni, S›rp-

Yunan-Rus-Ermeni ittifak›n›, Türkiye'ye karfl› kullanmay› deneyip-denemeyecekleri sorusunu

gündeme getirmektedir. Acaba S›rp liderlerin a¤›zlar›ndan düflürmedikleri "Osmanl› Miras›"

tümüyle ortadan kald›r›lmak istenecek midir? S›rplar›n "Od Yadrana do ‹rana neçe biti Musli-

mana" (Adriyatik'ten ‹ran'a kadar Müslüman kalmayacak!) slogan› uygulamaya konacak m›-

d›r? Zaman içinde tüm bu sorular›n cevab› birer birer ortaya ç›kacakt›r. Ancak flu da unutul-

mamal›d›r ki, haks›zl›¤a, adaletsizli¤e, ac›mas›zl›¤a, sald›rganl›¤a dayal› olan hiçbir düzen

Allah'›n izni ile baflar›l› olamayacak, hedefine ulaflamayacakt›r. 

Akan Kan›n Gösterdikleri 

Yaflanan savaflta iki yüz bin savunmas›z insandan akan "kan", kimleri tatmin etti? Bu vah-

fleti uygulayan, uygulanmas›na ortam haz›rlayan "birader"lerin nas›l bir düflünce sistemi, fel-

sefesi vard›? Bütün bunlar› gördükten sonra art›k baz› gerçeklerin anlafl›lmas› gerekmektedir.

Bu vahfleti ve dünyan›n her yerinde bunu izleyebilecek ac›lar›, katliamlar›, kan› durdurman›n

yolu ancak, bu sistemi uygulayan› do¤ru belirlemek, ona ve herfleye karfl› sonuç getirecek,

adalete dayal› bir dünya düzeni kurabilecek tek çözümü kabul etmektir. 

579

Adnan Oktar (Harun Yahya)



580



Yeryüzünün en üstün kültür ve medeniyetini kurdu¤unu iddia eden

Bat›'n›n içindeki baz› çevreler, acaba nas›l bu kadar ilkel, barbar ve zalim olabil-

mektedirler? E¤er konuya yaln›zca siyaset felsefesi aç›s›ndan yaklafl›rsak, bulaca¤›-

m›z cevap kolay ve s›radand›r: Söz konusu kifliler, "Makyavelizm" dedi¤imiz prensiple

düflünmektedirler. Bir toplum, bir di¤er toplumun siyasi yönden kendi varl›¤›na tehdit olufl-

turdu¤unu ya da kendi ç›karlar›n› zedeledi¤ine inan›rsa, "rasyonel" bir karar vererek o toplu-

mun askeri bir sald›r› ile ezilmesini emretmektedir. Bu "siyasi" operasyon s›ras›nda akan ma-

sum insanlar›n kanlar›, operasyonun kendilerine sa¤lad›¤› büyük yarar›n yan›nda, önemsiz-

dir. K›sacas›, Makyavelizm'in ünlü kural› ifllemektedir; amaç, araçlar› meflru k›lmaktad›r. 

Ancak bu aç›klama, belirtti¤imiz gibi, konuyu derinlemesine incelemek için yeterli de¤il-

dir. Evet, sorun ittifak›n üyelerinin masum insanlar› bo¤azlamay› makul görecek kadar Mak-

yavelist olufllar›d›r, ama as›l soru, onlar›n nas›l olup da böyle bir "siyasi felsefe"ye sahip olabil-

dikleridir. Siyasi ç›karlar için yüz binlerce insan›n ölümüne karar veren bir insan, analiz edil-

mesi gereken bir "insan modeli"dir. Siyaset felsefesinin de ötesinde, bu insan modelinin tüm

bir yaflam felsefesini incelemek gerekmektedir. 

Bat›'n›n içindeki bir k›s›m insanlar› bu kadar ac›mas›z hale getiren söz konusu yaflam fel-

sefesi, materyalizmdir. 19, yüzy›ldan beri Bat› düflüncesine egemen olan bu felsefe, insan› in-

san yapan tüm manevi de¤erleri tahrip etmifl, sadece maddeye önem veren yüzeysel bir kül-

tür oluflturmufltur. 

Materyalizm, insanlar› dinden kopar›rken, dinin ö¤retti¤i nefis terbiyesini de ortadan kal-

d›rm›flt›r. Bu ise insan›n kötüleflmesinin bafllang›c›d›r. Çünkü Allah, insan› yarat›rken, onun

ruhuna hem iyillik hem de kötülük ilham etmifltir. ‹nsan, bu kötülükten kurtulabilmek için, di-

nin terbiyesine muhtaçt›r. ‹nsan ruhu ile ilgili bu büyük gerçe¤i, insanl›¤›n yegane yol gösteri-

cisi olan Kuran'da flöyle haber verilir: 

Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene',

Sonra ona fücurunu (s›n›r tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›nmay› il-

ham edene (andolsun).

Onu ar›nd›r›p-temizleyen gerçekten felah bulmufltur.

Ve onu örtüp-saran da elbette y›k›ma u¤ram›flt›r. (fiems Suresi, 7-10)

Ayetlerden de görülmektedir ki, Allah insan› yarat›rken onun nefsine (benli¤ine) hem kö-

tülük, hem de ondan sak›nma, yani iyilik ilham etmifltir. ‹nsan›n içinde bu iki güç birden bu-

lunur. ‹nsan›n kurtuluflu ise, bu kötülükten sak›nmay› seçmesidir. Nefsinde kötülük bulundu-

¤unu kabul etmedi¤i anda da o kötülükten sak›nacak bilince sahip olamaz, ayette geçen ifa-

deyle o kötülü¤ü "sar›p örter", kendi içinde besler. Dolay›s›yla o kötülük, onu yutar. Yaln›zca

nefsindeki kötülükten ibaret bir canl› haline gelir ki, bu noktada onu insan yapan de¤erleri de

kaybeder. Yaln›zca içgüdülerini tatmin etmek için yaflayan bir tür hayvana dönüflür. Bu içgü-

dülerin tatmini için de kolayl›kla kan dökebilir. 

‹flte sözde "uygar" materyalist Bat› düflüncesinin vard›¤› nokta, bundan pek farkl› de¤il-

dir. Materyalist Bat› uygarl›¤›n›n egemen kadrosunun aras›nda yer ald›¤› kadar, ayn› zaman-

da da onun bir ürünü olan "gizli el", iflte bu nedenle flafl›rt›c› derecede zalim, barbar ve kan dö-

kücü olabilmektedir. Sahip oldu¤u anlams›z uygarl›¤› koruyabilmek, yani maddesel dünya
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üzerindeki egemenli¤ini muhafaza edebilmek için her türlü Makyavelist

cinayeti iflleyebilir ve bir manevi kültüre sahip olmad›¤› için bu onu hiçbir bi-

çimde rahats›z etmez. En çok da gerçek bir anlam ve derin bir manevi kültür sahibi

olan bir uygarl›¤› hedef al›r ki, bu da ‹slam'd›r. 

Ve sonuçta flunu da söylemek gerekir: ‹nsan›n "uygar bir barbar" olmas›, yaln›zca Bat› me-

deniyetine özgü bir durum de¤ildir. Bat›, bu bata¤›n içine bo¤az›na kadar batm›fl oldu¤u için

bir örnek teflkil etmektedir. (Bat›'y› bunun içine tamamen düflmekten koruyan etken ise, hala

sahip oldu¤u dini inanç ve de¤erlerdir.) Ayn› tehlike, dinden yüz çeviren, dini terbiyeyi ve ah-

lak› göz ard› eden, k›sacas› yaln›zca "ekmek"le yaflayabilece¤ini zanneden her toplum ve her

birey için geçerlidir. 

Bosna'da akan kanlar›n, Bat›l›lara, Do¤ululara ve tüm insanl›¤a verdi¤i en önemli ders bu

olmal›d›r. Bosnal› Müslümanlar›n çektikleri ac›lar ise, bunlar› olgunluk ve inançla karfl›laflt›k-

lar› sürece, onlar için hem bu dünyada hem de ahirette bir fleref vesilesi olacakt›r. Allah Kendi

yolunda eziyet gören kullar›n›n durumunu flöyle haber verir:

"Onlar, yaln›zca 'Rabbimiz Allah't›r' demelerinden dolay›, haks›z yere yurtlar›n-

dan ç›kar›ld›lar..." (Hac Suresi, 40)

"...Rableri onlara (dualar›n› kabul ederek) cevap verdi: 'fiüphesiz Ben, erkek ol-

sun, kad›n olsun sizden bir iflte bulunan›n iflini bofla ç›karmam... ‹flte hicret eden-

lerin, yurtlar›ndan sürülüp-ç›kar›lanlar›n ve yolumda iflkence görenlerin, çarp›-

fl›p öldürülenlerin mutlaka kötülüklerini örtece¤im ve onlar›, altlar›ndan ›rmak-

lar akan cennetlere sokaca¤›m.' Bu Allah kat›ndan bir karfl›l›k (sevap)t›r. O Allah,

karfl›l›¤›n (sevab›n) en güzeli O'nun kat›ndad›r." (Al-i ‹mran Suresi, 195)
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srail'in Güneydo¤u Anadolu'yu içine alan kutsal s›n›rlar› ve suya olan acil ihtiyac›,

GAP ile yak›ndan ilgilenmesine yol açmaktad›r:

"‹srail, GAP konusunda Türkiye ile ifl birli¤i yapmak istedi¤ini, ‹srail'in su kaynaklar›n-

dan yoksun oldu¤unu, Türkiye'nin ise zengin su, toprak ve ifl gücüne sahip bulundu¤u-

nu belirtti." (fialom, 29 Ocak 1992)

"Gelecek sene Kudüs'te bulvarlar gül kokmayacak ve ‹srail belki de çölü çiçeklendiren bir ül-

kenin gözal›c› görüntüsünden vazgeçmek zorunda kalacak. Eski kültürler ve Negev pamuk-

lar› içinde oldu¤u gibi kutsal flehrin süslenmesi için çok suya ihtiyaç var, ama su yok." (L'Exp-

ress, 16 A¤ustos 1991)

"fiimon Peres: Nüfus art›yor. Suyu üretmek için imkan oluflturmazsak, bu kez su için savafla-

ca¤›z." (Cumhuriyet, 12 Haziran 1991)

"‹srail Hayfa Üniversitesi'nden Prof. Armon Sofer 1990'da verdi¤i demeçte, Ortado¤u'da su

kaynaklar›n›n kullan›m› yüzünden savafl ç›kacak dedi." (Milliyet, 31 Ekim 1990)

Türkkaya Ataöv de ‹srail'in Ortado¤u'daki su problemini ve bu problemi çözmek için ne

gibi metodlar kullanabilece¤ini flöyle aç›klam›flt›r:

"Ortado¤u'da bir su problemi var. Belki de bu cümle de¤ifltirilmeli ve suyla ilgili ekonomik ve

stratejik sorunlar var denmelidir... Baz› ülkelerde 'su güvenli¤i' vard›r. Türkiye ve bir miktar

da ‹ran'›n yeterli su fazlas› var.

‹srail ve iflgal alt›ndaki topraklarda kifli bafl›na düflen su miktar› gittikçe azalmaktad›r. Libya

ve Suudi Arabistan kendi yeralt› kaynaklar›n› kullanmaktad›rlar. Suriye ve Irak ise gelecek

için endifleli.

Su gerçekten petrol kadar önemli mi oluyor? Komflu ülkeler aras›ndaki rekabeti art›rarak on-

lar› silahl› bir anlaflmazl›¤a m› yöneltiyor? Suyun giderek de¤erinin artt›¤› ve anlaflmazl›kla-

r›n h›zland›r›ld›¤› do¤rudur. 
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"O gün Rab Abramla ahd edip dedi: M›s›r ›rma¤›ndan büyük
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Büyük ço¤unlu¤u çöllerden ve kurak arazilerden meydana gelen ‹srail için su, en önemli
sorunlardan biridir. Yeterli su kayna¤›n› bulamamaktan endifle eden ‹srail'in d›fl politikas›n-
da da bu korkunun izleri aç›kça görülüyor. 



Baz› gruplar ve devletler, barajlar›, boru hatlar›n›, dam›tma tesislerini ve da¤›-

t›m hatlar›n› sabote edebilir.

‹srail, bölgesindeki suyu kontrol alt›na almak istiyor. Ürdün nehrinden, Yarmuk ve Bat›

fieria'daki kaynaklardan ‹srail büyük miktarda su sa¤l›yor. Versay Bar›fl Konferans›'nda

1919'da ileri sürülen Siyonist haritaya Litani Nehri dahildir. ‹srail 1982'de Lübnan'a sald›r›s›n-

da bu nehri kontrol alt›na almak istemifltir. 

‹srail, iflgal alt›ndaki topraklardaki Yahudilerin su ihtiyac›n› karfl›l›ks›z olarak sa¤larken, Filis-

tinlilerden en yüksek fiyat› istiyor. Afla¤› yukar› tüm su anlaflmazl›klar› politik kargaflalarla so-

nuçlan›yor. 

M›s›r, Nil'in normal su ak›fl›n› isteyerek, flimdi ‹slami gruplar›n deste¤inde olan güney kom-

flusu Sudan'la anlaflmazl›¤a düflüyor. Bu iki ülke 1959'da Ortado¤u'daki suyla ilgili tek anlafl-

may› yapt›.

Türkiye'nin GAP'› ise Kürt meselesiyle iç içedir. Dicle-F›rat sular›n›n kullan›m› projesiyle bir-

çok amac› olan bir plan gerçekleflecek ve hidroelektrik gücü elde edilerek genifl alanlara sula-

ma yap›lacakt›r." (Türkkaya Ataöv, Turkish Daily News, 19 fiubat 1993)

Ortado¤u su sorununda üç kilit ülke, Sudan-Etiyopya-Türkiye'dir. Etiyopya'n›n ‹srail gü-

dümlü d›fl politikas›, gözleri Türkiye ve Sudan üzerine çekmektedir. Bu durumda GAP da ay-

r› bir önem kazanmaktad›r. Güneydo¤u'da Kudüs merkezli manevralara ç›k s›k rastlanmakta-

d›r. Sudan'›n ‹srail aç›s›ndan sahip oldu¤u stratejik önem ise, bu ülkede yaflanan sorunlar›n

son bulmas›n› da engellemektedir. Su sorununun Ortado¤u'da bir savafla yol açabilece¤i ihti-
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Su konusunun, Ortado¤u bölgesinin en hassas konular›ndan biri oldu¤u yerli ve yabanc› ba-
s›nda da s›k s›k yer almaktad›r. 



mali ilk olarak 1986 y›l›nda CIA'in Uluslararas› Stratejik Araflt›rmalar Merkezi taraf›ndan or-

taya at›lm›flt›r.

"Merkezi Washington'da bulunan Uluslararas› Stratejik Araflt›rmalar Merkezi, 1986'da durup

dururken, 'Ortado¤u'nun Su Sorunu' bafll›kl› bir rapor yay›nlar. Raporda bölgedeki kurakl›¤›n

artaca¤›, nehir debilerinin azalaca¤›, günlük hayatta suyun petrolden daha de¤erli olaca¤› gi-

bi araflt›rma sonuçlar›na yer verilir ve bir de kehanette bulunulur: ... Nil, Ürdün ve F›rat... Or-

tado¤u'da, gelecekteki bir savafl, mutlaka bu üç nehrin sular›n›n paylafl›lmas›ndan ç›ka-

cak..." (Tempo, 10-16 Haziran 1990)

Ortado¤u'da patlak veren su krizinin kilit ülkesi ise ‹srail'dir. ‹srail'in flu andaki su ihtiya-

c›n›n büyük bir bölümü Taberiye Gölü'nden karfl›lanmaktad›r. Oysa Taberiye Gölü'ne akan Li-

tani Nehri Lübnan üzerinden gelmektedir ve kontrolü ‹srail'in s›n›rlar› d›fl›ndad›r. ‹srail'in Gü-

ney Lübnan'› iflgal etmesi ile bu sorun bir süreli¤ine ortadan kald›r›lm›flt›r. Bu da ‹srail'in su

u¤runa savaflmaktan kaç›nmayaca¤›n› göstermektedir.

‹srail'e sürekli Yahudi göçü devam etti¤i ve yeni gelenler için her gün daha fazla yerleflim

alanlar› aç›ld›¤› göz önünde bulundurulursa, gelecekteki ‹srail Devleti'nin nüfusuna yetecek
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kadar su kayna¤› Ortado¤u'da bulunmamaktad›r. ‹htiyaç duyulan suyun

GAP'tan sa¤lanmas›yla, planlanan 'Büyük ‹srail' projesinin kurak topraklarda

de¤il 'Bar›fl Suyu' projeleriyle verimli topraklarda gerçekleflmesine çal›fl›lmaktad›r.

Bar›fl Suyu projesiyle F›rat'›n suyunun Suriye üzerinden önce Ürdün'e daha sonra ‹s-

rail'e aktar›lmas› planlanmaktad›r. ‹srail'e gereken suyun gönderilmesi için bütün bu planlar

yürütülürken, ‹srail'in sessiz bir politika izlemesi de dikkat çekicidir. Tarihte ne zaman ‹srail'in

büyük, fakat kamuoyuna hissettirilmemesi gereken bir menfaati olsa, ‹srail sessiz bir politika

izler: Geliflmeler hakk›nda do¤rudan yorumda bulunmak yerine, kendi fikirlerini kontrolü al-

t›nda olan a¤›zlardan söyleterek, arka planda kalmay› tercih eder.

Su konusunda, kamuoyunun dikkatinin zaman zaman piyon olarak kullan›lan Suriye'ye

çevrilmesi de söz konusu bu metodun bir parças›d›r. Bir dönem çok gündemde olan Suriye-

Türkiye aras›nda yaflanabilecek potansiyel savafl senaryolar› sonucunda, 'Bar›fl Suyu'nu dev-

reye sokabilmek ve 'Bar›fl için Suriye'ye su' mesaj› alt›nda ‹srail'e gereken suyu sa¤lamak he-

deflenmifltir.

‹srailli liderlerin su sorununa bak›fl aç›s› da Ortado¤u'da su

kavgas›n›n merkezinin Tel-Aviv oldu¤unu gözler önüne sermek-

tedir. 

"‹srail Tar›m Bakan› Rafael Eitan: Bölgede su, saatli bombad›r."

(Hürriyet, 14 Temmuz 1991)

Su sorunu hakk›nda bu denli ilginç görüflleri olan Eitan, bir

dönem Mossad'›n askeri kanad› LAKAM'›n eski flefi olarak da

görev yapm›flt›r. Bugün ise ‹srail ordusu Genelkurmay Baflka-

n›'d›r.

"‹srail'in en ünlü casusu Rafael Eitan 1968'de ‹srail ‹stihbarat Örgü-

tü 'LAKAM'›n bafl›ndayd›." (Dangerous Liaison, Andrew and Leslie

Cockburn, sf.85) 

"‹srail Tar›m Bakan› Rafael Eitan uyar›yor: 'Taberiye Gölü'ndeki su

seviyesi hiçbir zaman bu ka-

dar düflük olmam›flt›. ‹srail'in su rezervleri hayati tehli-

ke alt›nda." (Nature, A¤ustos 1991)

"Su darl›¤› ‹srail'i tehdit ediyor." (fialom, 9 Ocak 1991)

Ve ‹srail'in bu büyük su ihtiyac›na paralel olarak böl-

gede savafl rüzgarlar› da s›k s›k esmektedir:

"‹srail Baflbakan› ‹zak Rabin: Umar›m ki su sorunu si-

lahla çözülmez." (Sabah, 22 Aral›k 1992)

"‹srail ve Ürdün su rezervlerini tekrar doldurabilecekle-

rinden yüzde 15 kat fazla bir h›zla tüketiyorlar. Ür-

dün'ün teklifi 350 milyon dolarl›k birleflik bir baraj› Yar-

muk Nehri üzerinde kurmak. ‹srail ve Ürdün BM'nin
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Dönemin Tar›m Bakan› Rafael 
Eitan, daha sonra Genelkurmay
Baflkanl›¤› da yapt›. 

‹zak Rabin



arac›l›¤›n› yapt›¤› gizli görüflmeler yap›yorlar. ‹srail'deki her yerleflim yeri gün-

de 280 lt, yani Filistin'dekinin 4 kat› su harc›yor. ‹srail, Lübnan'la Litani Irma¤›'n›n

suyunun al›nmas›yla ilgili antlaflma yapmaya çal›fl›yor. Amman'daki Bat›l› bir diplomat

'Su ‹srail'in elinde silah gibidir ve çözülemeyecek bir problem olur' diyor." (Newsweek, 12 fiu-

bat 1990) 

Geçti¤imiz y›llarda ‹srail'in Bat› fieria ve Gazze'deki suyun %60'›n› elinde tuttu¤u bildiri-

lerek, Sovyet Yahudilerinin göçü ile ‹srail'in su ihtiyac›n›n daha da artaca¤› belirtildi... Washing-

ton Uluslararas› Stratejik Araflt›rmalar Enstitüsü araflt›rmac›lar›ndan, Joyce R. Starr ve Daniel C.

Stoll "Ortado¤u'daki Su Kaynaklar› Konusunda ABD D›fl Politikas›" adl› araflt›rmalar›nda, Or-

tado¤u'da gelecekte muhtemel bir savafl›n petrol yüzünden de¤il de su yüzünden ç›kaca¤›n› be-

lirtmifllerdir:

"‹srail'in Bat› fieria ve Güney Lübnan'› iflgal etmesinin en önemli nedenlerinden biri de bura-

lar›n zengin su kaynaklar›na sahip olmalar›. Golan Tepeleri da¤l›k, ya¤›fll› ve münbit bölgeler.

Buralar› gözden ç›karam›yor. Ayr›ca ‹srail Taberiye Gölü'nün Suriye'ye ait bölümünü de iflgal

etmifl durumda, bütün gölü kullan›yor. Çünkü denizden su ar›tma çok masrafl› bir ifllem. Bu

‹srail'in enflasyonunu bile etkiliyor...

Su gücü dostluk kazanmak ve birlikte ticaret için kullan›labilir. Fakat ayn› zamanda bir nük-

leer güce de benzer ki, bir kere sizin buna sahip oldu¤unuz insanlar taraf›ndan bilinirse, bu

onlarda büyük bir sayg› uyand›r›r. Türkiye'nin su zengini bölgesi Güneydo¤u. Güneydo-

¤u'daki olaylar daha genifllerse komfluluk iliflkileri aç›s›ndan daha da önemli olacak." (Econo-

mist, 14 Aral›k 1991)

"K›zg›n su kavgalar› Ortado¤u için yeni bir fley de¤ildi. Bundan evvelki birçok savafl bu üç bü-

yük nehirle ilgiliydi: N‹L, D‹CLE, FIRAT." (Newsweek, 12 fiubat 1990)

"Kaynaklar durmaks›z›n artan ihtiyaçlar yan›nda s›n›rl›lar. Ayn› ritimle insanlar›n say›s› da

artmaktad›r. Su, devletler aras›nda bask› kayna¤› olmufltur ki, bu daha çok Orta ve Yak›n Do-

¤u'da geçerlidir. F›rat, Dicle, Nil; yar›n belki de bu ›rmaklar›n kontrolü için savafl›lacakt›r."

(L'Expansion, 4-17 Temmuz 1991)

"Bat›l› kaynaklar, Ortado¤u'da petrolden daha de¤erli hale gelmeye bafllayan suyun, 2000'li

y›llara do¤ru stratejik bir önem kazanarak bölgede savafl rüzgarlar› estirebilece¤ini belirtiyor-

lar." (Cumhuriyet, 23 Temmuz 1992)

Su Sorunu'nun Ortas›ndaki Ülke: Türkiye

"Los Angeles Times: Su sorununda Türkiye anahtar." (Hürriyet, 30 Ocak 1992)

"‹ngiliz D›fl ‹flleri Bakanl›¤›nca haz›rlanan 'Ortado¤u'da Su Sorunlar›' adl› raporda ‹srail Hü-

kümeti'nin geçen y›l Türkiye'ye, Ortado¤u'da savafl su yüzünden ç›kabilir mesaj›n› gönderdi-

¤ine dikkat çekiliyor." (Cumhuriyet, 23 Temmuz 1992)

"Türkiye'den ‹srail'e Su." (Günayd›n, 9 May›s 1990) 

"Middle East dergisi, Türkiye'nin ‹srail'e bir K›br›s firmas› arac›l›¤›yla su sataca¤›n› belirtti.

Middle East, Türkiye'nin ‹srail'e suyu yüzer rezervuarlar arac›l›¤›yla sataca¤›n› ve bu amaçla
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Hayfa Liman›'nda özel terminaller yap›ld›¤›n› belirtti. ‹srail Su ‹flleri Genel Müdürü Tzamach

Yishaide bunu do¤rulad›." (L'Express, 16 A¤ustos 1991)

"BM Genel Sekreteri Butros Gali, Financial Times'a verdi¤i demecinde bölgede bundan sonra

ç›kacak savafl›n siyasi de¤il, su meselesinden ç›kaca¤›n› söylüyor." (Milliyet, 30 Ocak 1992) 

‹srail'in Hedefledi¤i S›n›rlar: Nil'den F›rat'a Kadar...

TEVRAT: "O gün Rab Abramla ahdedip dedi: M›s›r ›rma¤›ndan büyük ›rma¤a, F›rat ›rma¤›na

kadar, bu diyar› senin zürriyetine verdim." (Tekvin Bölümü, 15/18)

‹srail'in ilk Baflbakan› Ben Gurion: "Yahudi halk›n›n, gençlerimizin ve yetiflkinlerimizin

yerine getirmesi gereken bir baflka haritas› vard›r: N‹L'DEN FIRAT'A KADAR."

Siyonist lider Theodor Herzl: "S›n›rlar›m›z kuzeyde Kapadokya (Orta Anadolu)'daki

da¤lara, güneyde de Süveyfl Kanal›'na kadar dayan›yor."

Bu bilgiler bizlere bir kez daha ‹srail'in "kutsal" olarak gördü¤ü topraklar› ele geçirme ide-

alinden kolay kolay vazgeçemeyece¤ini göstermektedir. Bu s›n›rlar üzerinde ‹srail y›llard›r bü-

yük oyunlar oynamaktad›r. Oyunun bir aya¤› F›rat'ta, bir aya¤› ise Nil'dedir. ‹lk önce Nil üze-

rindeki planlar› inceleyelim. Bunun için Nil'in do¤du¤u ülkeyi, Afrika'n›n en büyük ‹srail üs-

sü olan Etiyopya'y› öncelikli olarak incelemek faydal› olacakt›r

Nil Üzerine Etiyopya Merkezli Planlar

Etiyopya, ‹srail ile son derece yak›n iliflkiler içinde olan bir ülkedir:

"‹srail Etiyopya'yla ilk olarak 1956'da iliflki kurdu. 1956 Süveyfl Savafl›'ndan sonra ‹srailli tem-

silciler Haile Selasi ve arkadafllar›yla görüflmek için Etiyopya'ya gitti." (The Israeli Connection,

Benjamin, Beit Hallahmi, sf.39)
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Butros Gali de bölgedeki ülkeler aras› iliflkilerde suyun belirleyici rol oynad›¤›na dik-
kat çeken isimlerden biriydi. 

Milliyet, 30 Ocak 1992



"Ben Gurion, Eisenhower ile yaz›flmalar› s›ras›nda Etiyopya'n›n kendileri için

önemli oldu¤una çok de¤inmifltir. Mossad'›n Afrika flubesi Incoda, Etiyopya'da çok

faaldir ve Etiyopya'da büyük bir ‹srail kontrolü var." (Dangerous Liaisons, Andrew & Leslie

Cockburn, sf.108) 

"Etiyopya Ortado¤u ve Afrika'daki gizli aktiviteler için uygun bir istasyondur. 'Incoda' ‹srail'e

ait Etiyopya etlerini pazarlayan bir flirket. Bu flirket 1955-64 aras› mükemmel bir istihbarat gö-

revi yapt›. fiirketin yöneticilerinden biri flöyle diyor; 'Incoda, Afrika'daki ‹srail istihbarat›n›n is-

tasyonu görevini görüyordu. Paravan Incoda flirketi askeri bir komisyonun Etiyopya'yla ba¤-

lant›lar›na arac›l›k ediyordu. Mossad yetkilileri, Arap ülkelerine birini gönderecekleri zaman

bu flirket arac›l›¤›yla gönderiyorlard›. 1970'li y›llarda Etiyopya'da görev yapan bir ‹srailli uz-

man flöyle diyordu: 'Büyükelçi ülkeyi bizim yönetti¤imize dair bizi cesaretlendiriyordu. ‹srail,

Etiyopya hükümetine birçok alanda yard›mc› oldu, özellikle de milli güvenlik konusunda.'

‹srail, milli güvenli¤i korumay› çok gizli bir polis grubunu e¤itmekle yap›yordu. General Ma-

tit yahu Peled'e göre (Addis Ababa'daki gizli polisin ‹srailli dan›flman›), ‹srail Haile Selasi'yi
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Etiyopya, açl›k ve k›tl›¤›n en fliddetli yafland›¤› ülkelerden biridir. Asl›nda verimli topraklara sahip
olan Etiyopya'da sefaletin yayg›nlaflmas›n›n önemli nedenlerinden biri de, d›fl güçlerin bu ülke
üzerindeki planlar›d›r. 



üç kere devrim karfl›s›nda korumufltu. Haile Selasi'nin devriliflinden sonra da

‹srail ve Etiyopya aras›ndaki iliflki devam etti. Bu dönemde ‹srail'le ba¤lant›y› Al-

bay Mengistu Haile Mariam kuruyordu." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi,

sf.52)

"Addis-Ababa Belediye Saray›, ‹srailliler taraf›ndan yapt›r›lm›fl. Etiyopya askerlerinin malze-

mesini ‹srail sa¤lam›fl. Etiyopya polisinin üniformas› ‹srail polisininkinin bir kopyas›. Resmi

olarak hiçbir zaman aç›klanmayan ‹srail ve Etiyopya aras›ndaki anlaflma, üç on sene kadar et-

kisini sürdürdü. Afrika'ya ba¤lant› yeri olarak ‹srail'in en güçlü üssü Etiyopya'yd›. Lider Ne-

cafli ülkesini ‹srailli teknisyenlere, doktorlara, tüccarlara ve tar›mc›lara açt›... ‹srail polis me-

murlar› Etiyopya polisini yetifltirdiler. Haile Selasi, ‹srail'den ordusunu düzenlemesini istedi.

Ben Gurion bu iste¤i kabul etti... Sivil savafl›n k›z›flt›¤› anlarda Etiyopya'da Mengistu Haile

Maryam, Kudüs'ten yard›m iste¤ini yineledi." (Liberation, 8 A¤ustos 1992)

"‹srail ‹flçi Partisi'ne ait paravan Raynolds Construction flirketi taraf›ndan Etiyopya'da 5 tane

havaalan› kuruluyor, ‹srail uçaklar›n›n bir savafl an›nda yararlanmas› için..." (Dangerous Liai-

son, Andrew & Leslie Cockburn, sf.101) 

Ama bu iliflkiler, Etiyopya için pek iyi sonuçlar getirmedi:

"Etiyopya bir zamanlar Afrika'n›n en bereketli yeriydi. Ancak 20. yüzy›lda kendini sefaletin

içinde buldu. Nil Nehri, kenar›ndaki verimli topraklara ra¤men karn›n› doyuram›yor. E¤er
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Yandaki resimde
Etiyopya yönetiminin

gereksiz silah yat›r›m-
lar› yüzünden tank

mezarl›¤›na dönmüfl
tarlalarla dolu Etiyop-

ya görülüyor.

Yanda Etiyopya'n›n Nil nehri
kenar›ndaki verimli topraklar›
görülmektedir. Bu verimli
alanlara ra¤men, yönetimle-
rin silaha yat›rd›¤› paralar ne-
deniyle Etiyopya halk› ken-
dini sefaletin içinde bulmak-
tad›r.



yönetimlerin silaha yat›rd›¤› paralar, kalk›nma için kullan›lsa bugün açl›k çe-

kilmez ve tarlalar da tank mezarl›¤›na dönmezdi. Normal flartlarda tar›m ürünlerin-

den bir y›lda elde edilen gelir tüm halk›n geçimini temin etmeye yeterli olacak düzeyde.

350 bin kifliden oluflan ve Afrika'n›n en kalabal›k ordusu olarak bilinen Etiyopya ordusunun

y›ll›k tüketimi tam 60 bin ton. Ordunun bu yüksek maliyetli tüketimini karfl›lamak ise çok

zor." (Sabah-Star Eki, 16 A¤ustos 1992)

‹flte Etiyopya böyle bir ülkedir. Baz› kaynaklar taraf›ndan ‹srail'in Afrika temsilcisi olarak

kabul edilmektedir. Etiyopya'n›n su ve kutsal s›n›rlar konusunda oynad›¤› rol ise, ‹srail'in ilk

y›llar›nda haz›rlan›p uygulamaya konan "Ben Gurion Plan›"na dayanmaktad›r:

"1940'l› y›llarda Ben Gurion Büyük ‹srail Plan›'n› haz›rl›yor. Bu planda, Türkiye'deki kaynak-

lar›n kontrolü ile kuzeyden, ‹srail'in güneyden, baflta Etiyopya olmak üzere baz› Afrika ülke-

lerinin de güneybat›dan bast›rmas› ile Ortado¤u'daki su ve petrolün kontrol alt›nda tutulma-

s› planlanm›fl." (Tempo, 10-16 Haziran 1990) 
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Nil'den F›-
rat'a su böl-
gelerini ve ‹s-
rail'in bu ko-
nuya verdi¤i
önemi göste-
ren bir baflka
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Bu plana göre Etiyopya, ‹srail'in Ortado¤u'daki suyu kontrol alt›na al-

mak için haz›rlad›¤› senaryonun güneybat› aya¤›n› oluflturmaktad›r. Etiyop-

ya'n›n suyu, yani Nil'i kontrol etmesi, asl›nda ‹srail'in Nil'i kontrol etmesi anlam›na

gelmektedir: 

"Etiyopya-‹srail iliflkileri ‹srail'in su politikas›n›n ayr›lmaz bir parças› niteli¤inde. M›s›r'›n da

Nil Nehri ile bir problemi var. Ülke her bak›mdan Nil'e ba¤l›. Son raporlara göre Nil'in bir ko-

lu olan Mavi Nil'in kullan›m› için, ‹srail ve Etiyopya ortak çal›fl›yorlard›. E¤er Etiyopya Mavi

Nil'den musluk açarsa, M›s›r kendi suyunu kaybedebilirdi. 'M›s›r e¤er gerekirse Nil'i koru-

mak için savafl›r' diyor bir co¤rafyac›. K›demli bir Bat›l› diplomat ise 'Bu konuda flüphe yok-

tur' diyor." (Newsweek, 12 fiubat 1990)

Etiyopya'daki baraj projesi, ‹srail'in Nil'in suyunu istedi¤i anda kesebilece¤ini ve M›s›r'›

susuz b›rakabilece¤ini göstermektedir  Böyle bir geliflmenin M›s›r aç›s›ndan son derece tehli-

keli oldu¤u ise aç›kça ortadad›r. 

Tüm bunlar yaflan›rken, M›s›r'›n su ihtiyac›n›n yüzde 98'ini karfl›layan Nil Nehri havza-

s›nda bulunan baz› Afrika ülkelerinin, ‹srail'in de yard›m›yla baraj kurma teflebbüslerinin Ka-

hire için bir savafl anlam›na gelece¤i de ifade edildi. Görüldü¤ü gibi, Nil'in suyu meselesi tah-

min edilenden çok daha büyük boyutlardad›r. Nil on tane Afrika ülkesini ilgilendiren bir suya

sahiptir. ‹srail'in Etiyopyal› baraj yap›mc›lar›na dan›flmanl›k yap›yor olmas›, suyun ‹srail d›fl

politikas›nda önemli bir rol oynad›¤›n› gösteren bir baflka göstergedir. 

Dikkat çeken bir baflka gerçek de, ‹srail'in Tevrat'ta belirtilen kutsal s›n›rlar›na ulaflmak

için düzenledi¤i bu plan›n, yine Tevrat kökenli olmas›d›r: 

"Ve sular denizden kesilecek, ve ›rmak kesilip kuruyacak. Ve ›rmaklar kokacak ve M›s›r'›n ka-

nallar› boflal›p kuruyacak, kam›flla saz olacak. Nil'in yan›nda, Nil kenar›nda olan çay›rlar ve

Nil'in bütün ekilmifl tarlalar› kuruyacak, toz olup da¤›lacak ve yok olacak. Ve bal›kç›lar ah

edecekler ve Nil'e olta atanlar›n hepsi yas tutacaklar ve sular›n yüzü üzerine a¤ yayanlar dö-

vünecekler. Ve M›s›r'›n direkleri parçalanacak. Bütün ücretli iflçilerin yürekleri kederli olacak.

Ordular›n Rabbi M›s›r için ne tasarlad›?...Ve M›s›r'da bafl›n ya da kuyru¤un, hurma dal›n›n ya-

hut saz›n yap›labilece¤i bir ifl kalmayacak. O gün M›s›rl›lar kad›n gibi olacaklar; ve ordular›n

Rabbinin, üzerlerine elini sallamas›ndan titreyip y›lacaklar. Ve Yahuda diyar› M›s›r diyar› için

bir dehflet olacak; ve onun ad› kendisine an›lan her adam, ordular Rabbinin ona karfl› etti¤i ni-

yetten ötürü y›lacak... O gün M›s›r diyar›n›n ortas›nda Rabbe bir mezbah ve onun s›n›r› yan›n-

da Rabbe dikili bir tafl yap›lacak." (‹flaya Bölümü, 19/5-19)

"Ve s›k›nt› denizden geçecek ve denizde dalgalar› vuracak ve Nil'in bütün derin yerleri kuru-

yacak." (Zekerya Bölümü, 10/11)

Tahmin edilece¤i üzere, bu durumdan sonunda Etiyopya da nasibini alacakt›r: 

"Ve M›s›r'›n üzerine k›l›ç gelecek ve M›s›r'da vurulmufl olanlar yere düflünce Habefl ilinde (Eti-

yopya'da) sanc› olacak ve onun cümhurunu al›p götürecekler ve M›s›r'›n temelleri y›k›lacak.

Onlarla beraber Habefl ili, Put, ve Lud, ve bütün kar›fl›k kavm ve Kub, ve ahid diyar› o¤ullar›

k›l›çla düflecekler. Rab flöyle diyor: M›s›r'a destek olanlar da düflecekler; ve kuvvetinin guru-

ru onlar› afla¤›layacak; onun için de Sevene kulesinden öte düflecekler; Rab Yehova'n›n sözü.
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Ve viran olan memleketler aras›nda virane olacaklar. Ve M›s›r'a atefl verdi¤im

zaman, bütün yard›mc›lar› da bilecekler ki, Ben Rabbim. Kayg›s›z Habefllilere (Eti-

yopya) korku salmak için, o gün önümden gemilerle ulaklar ç›kacaklar; ve M›s›r'›n gü-

nünde oldu¤u gibi onlarda da sanc› olacak ; çünkü iflte geliyor. Ve onunla beraber kavmi

milletlerin korkunçlar›, memleketi harap etmek için içeri sokulacaklar. Ve M›s›r'a karfl› k›l›çla-

r›n› çekecekler ve öldürülmüfl olanlarla memleketi dolduracaklar. Ve ›rmaklar› kurutaca¤›m

ve memleketi kötü adamlara sataca¤›m ve yabanc›lar eli ile memleketi ve bütün içindekileri

viran edece¤im. Ben Yehova, Ben söyledim." (Hezekiel Bölümü, 30/4-7, 11-12)

‹srail'in uygulamaya koydu¤u "Nil'in suyunu kesme" projesinin M›s›r'› çok zor durumda

b›rakaca¤› ve hatta Etiyopya ile Sudan'› da içine alabilecek kanl› bir savafla neden olabilece¤i

uzmanlar taraf›ndan belirtilmektedir. Etiyopya'ya Nil'i kesme projesini uygulamaya koydur-

tan ‹srailli dan›flmanlar, çal›flmalar›na son h›zla devam etmektedirler. Ortado¤u'nun su yönün-

den en problemli ülkesi ‹srail'in bu geliflmeler sonras›nda suyu kontrol alt›na alma imkan› da-

ha da artmaktad›r. 

Öte yandan ‹srail, Türkiye'deki Güneydo¤u Anadolu Projesi'nden rahats›zl›¤›n› Kürt kar-

t›n› kullan›fl biçimiyle gözler önüne sermektedir. 

Dünya Bankas› GAP'a Kredi Vermiyor

"Dünya Bankas› yetkilisi Cumhuriyet gazetesine verdi¤i demeçte, bankan›n GAP ile ilgili hiç-

bir projeye kredi vermedi¤ini belirtti." (Cumhuriyet, 23 Temmuz 1992)

Baflta Dünya Bankas› olmak üzere çeflitli uluslararas› kurumlar›n ve kimi ülkelerin GAP'a

›srarla karfl› olmas›n›n temel nedeni, Ortado¤u için en hassas konulardan biri olan 'suyun' pay-

lafl›m›d›r. ‹srail için, GAP gibi bir projeye sahip Türkiye her bak›mdan risklidir. 

‹srail, GAP ve Kürt Sorunu

‹srail'in GAP'a duydu¤u ilgi, projenin ilk günlerinden itibaren pek çok farkl› kaynakta yer

alm›fl bir bilgidir. Bu ilgi, ‹srail'in Türkiye'ye bu projede ortak çal›flmay› teklif etmesinde oldu-

¤u gibi zaman zaman aç›kça görülürken, kimi zaman da ‹srail'in bölgede gerçeklefltirdi¤i baz›

gizli eylemlerde görülmektedir. Bu eylemlerin temelinde ise ‹srail'in Siyonist ideolojisi yer al-

maktad›r: 

"Siyonizm sözcü¤ü Zion kökünden geliyor. Zion "Büyük ‹srail" demek. Zion'un s›n›rlar› Ak-

deniz'den K›z›ldeniz'e, ‹ran Körfezi'nden Karadeniz'e uzan›yor. Ne gariptir, ‹srail'in çizdi¤i

haritada Türkiye'nin Kürt bölgeleri Zion s›n›rlar› içinde gösteriliyor." (2000'e Do¤ru, 22 Eylül

1991)

21 Aral›k 1992 tarihli Sabah gazetesinde Sedat Serto¤lu, ‹srail'in GAP hakk›nda neler dü-

flündü¤ünü endifleli bir ifadeyle dile getirmiflti:

"Türkiye ile ‹srail aras›nda, orta ve uzun vaadede bölge sular›n›n kullan›m› konusunda bir an-

laflmazl›k ç›kabilece¤ini sezinledim. Rabin baflkanl›¤›ndaki ‹srail yönetiminin, sular›n payla-

fl›m› konusuna Türkiye'den daha de¤iflik yaklafl›m› olacak. Bunun iflaretlerini biraz dikkat

edince hemen yakalayabiliyorsunuz. ‹sraillilerin Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklar›n›n Suri-
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ye ile birlikte kullan›m› konusunda, Türkiye'nin Dicle ve F›rat sular›n›n Suri-

ye ve Irak aras›nda kullan›m›na dair de¤iflik fikirleri var. Bu fikirler bizi pek mem-

nun etmeyece¤e benziyor." (Sabah, 21 Aral›k 1992)

Güneydo¤u ‹çin Planlanan Siyonist Strateji

"Dünya Siyonist Örgütü'nün ya-

y›n organ› Kivunim (Yönelimler)

dergisinin fiubat 1982'deki 14. sa-

y›s›nda; 1980'lerde '‹srail için

Strateji 'bafll›kl› yaz›da, Irak'›n

Basra çevresinde güneyde bir fiii

Bölgesi, kuzeyde Musul çevre-

sinde bir Kürt Bölgesi ve ortada

Ba¤dat çevresinde bir Sünni Böl-

gesi olarak üçe bölünmesi hedef-

leniyor." (Ortado¤u Ç›kmaz›, Cen-

giz Çandar, sf.37)

Dünya Siyonist Örgütü'nce

1982'de haz›rlanan, Irak'›n üçe bö-

lünmesi plan›, bugün gerçekleflmifl

durumdad›r. Merakla beklenen ise,

bundan sonra neler olaca¤›d›r? 

Bitmeyen ‹fl Birli¤i: Mossad-Barzani 

Kuzey Irak'taki Müslüman Kürt halk›n›n tasfiye edilerek, Kürt devleti ad› alt›nda piyon

bir devlet kurulma çal›flmalar›n›n temelleri 1970'li y›llara kadar uzan›r. Mossad'›n Barzani'ye

yard›m› 1970'lerden beri belli aral›klarla hep devam etti. Mossad, Barzani'ye hem modern si-

lah yard›m›nda bulunuyor, hem de çeflitli teçhizatlar› sa¤l›yordu. Hatta dönemin Mossad Bafl-

kan› Meir Amit, Barzani yandafllar›na, da¤lardaki kamplara kadar gelip yard›m sözü vermifl-

ti. ‹srail'in Barzani'ye 1970'lerde bafllayan yard›m› 5 Nisan 1975 tarihli Cumhuriyet gazetesinde

flöyle anlat›lmaktad›r: 

"Newsweek dergisine göre ‹srail befl y›ldan beri Kürtlere silah ve askeri malzeme yard›m› yap-

makta, bir yandan da askeri uzmanlar göndermekteydi." 

595

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Hürriyet, 27 A¤ustos 1992



596

KABALA

VE

MASONLUK

Mossad-Barzani ifl birli¤i günümüze kadar flöyle devam etmifltir: 

"Mossad, 1973'te, Yom Kippur Savafl›'nda, Barzani'den Irak petrol kuyular›n› bomba-

lamas›n› istedi. Barzani de bunu kabul etti." (Mossad 'Les Services Secrets Israeliens', Dennis

Eisenberg-Uni Dan-Eli Landau, sf. 269)

"Kuzey Irak'taki Kürtler, Mossad'dan ilk ve direk yard›m›, ‹srailli askerler Kürt Yahudisi geril-

lalar› e¤itirken al›yorlar. ‹srail Kabine Baflkan› Aryeh Eliav, Barzani yandafllar› için arazi has-

tanesi kurdu." (Every Spy A Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.82)

Mossad'la Barzani yandafllar› aras›ndaki ba¤lant› bir baflka kaynakta da flu flekilde ifade

edilmektedir: 

"‹srail gizli servisleri Arap devletlerinin s›n›rlar›nda ve Arap dünyas›ndaki az›nl›klar›n üze-

rinde heyecanl›, tehlikeli ve ciddi bir oyun oynuyor.

‹srailli Shai komandolar›n›n bir bölümü Molla Mustafa Barzani'nin yan›nda yafl›yorlar. Zaten

Barzani'nin komandolar›na iletiflim a¤lar›n› kuran da onlar. Bu komandolar sabotaj ve katli-

amda bu a¤lar› kullan›yorlar." (Les Murailles d'Israel, Larteguy, sf.92)

"Barzani yandafllar›na ‹srailliler taraf›ndan yard›m edildi¤i art›k kimse için bir s›r de¤il. On-

lardan sadece silah ve malzeme alm›yorlar, ayn› zamanda bilgi de al›yorlar." (Les Murailles

d'Israel, Larteguy, sf.92)

Hulusi Turgut ise, "Barzani

Dosyas›" adl› kitab›nda Siyonistlerin

Güneydo¤u'da yürüttü¤ü Kürtleri

k›flk›rtma hareketini flu flekilde anlat-

maktad›r: 

"Irak'taki Barzani hareketine yard›m

eden Yahudiler, Türkiye'deki Kürtçü-

lük hareketinde de tahrikçilik ve k›fl-

k›rt›c›l›k yapmaktad›rlar." (Barzani

Dosyas›, Hulusi Turgut, sf.126) 

Ayn› kitapta flu ilginç gerçeklere

de yer verilmektedir:

Mesut Barzani



"Nitekim, Paris'teki, Kürt ‹htilaline Yard›m Komitesi üyelerinden ço¤unun Ya-

hudi olmas› da dikkati çekiyordu. Hollanda'n›n Amsterdam flehrinde kurulmufl

olan Kürt Cemiyeti, Baflkan› Silvio Van Roy baflta olmak üzere büyük bir k›sm› Yahudi

olan üyelerden olufluyordu." (Barzani Dosyas›, Hulusi Turgut, sf.41-42)

‹srailli general Rafael Eitan'›n bir süre önce yay›nlanan an›lar›, ‹srail-Barzani ifl birli¤inin

boyutlar›n› bütün ç›plakl›¤›yla ortaya koyan bilgiler içermektedir:

"An›larda yaz›ld›¤›na göre, Rafael Eitan, Mustafa Barzani'nin talebi üzerine, 1969 y›l›nda Ku-

zey Irak'a giderek ayaklanmay› yak›ndan görmüfl ve ayaklanman›n lideri Barzani ile mücade-

leyi daha yayg›n bir savafl haline dönüfltürme konusunu görüflmüfl. Eitan ziyaretinden sonra,

‹srail Savunma Bakanl›¤›'na, Kürtlerin çok iyi savaflmakla beraber geliflmifl savafl araçlar› ve

silahlar›ndan mahrum olduklar›n›, kendilerine yard›m edilmesi gerekti¤ini bildiren bir rapor

yazd›¤›n› anlat›yor." (Terör ve Güneydo¤u Sorunu, Fehmi Koru, sf.110)

‹srail'in Barzani güçlerine yard›m› bu raporla bafllam›fl:

"Eitan'›n an›lar›n›n yay›nlanmas›ndan sonra, ‹srail bas›n›nda ‹srail-Barzani iliflkileri konusun-

da baflka bilgiler de ç›kmaya bafllad›. Kahire'de yay›nlanan haftal›k Ruz el-Yusuf dergisinin 4

Eylül 1989 tarihli say›s›ndan ö¤rendi¤imize göre, Barzani de ‹srail'i iki kere ziyaret etmifl. 1968

y›l›nda gerçekleflen birinci ziyaretinde de, 1973 y›l›ndaki ikincisinde de, Mustafa Barzani, 1950

ortalar›nda ‹srail'e göç etmifl Kürt Musevisi David Gabay'›n evinde kalm›fl. ‹kinci ziyarette, ya-

n›nda getirdi¤i alt›n kolyenin Mofle Dayan'›n efli için yeterli bir hediye olup olmayaca¤›n› ar-

kadafl›na sormufl. Bu ifflaatlardan, Gobay ile Barzani'nin babalar›n›n çok yak›n oldu¤u ortaya

ç›k›yor." (Terör ve Güneydo¤u Sorunu, Fehmi Koru,

sf. 111)

"‹srail'in bölgeyle ilgili çok daha genifl kapsaml›

planlar› var. Bugün Amerika'da Türkiye üzerine

yay›nlanan eserlerin ve gazete makalelerinin ço-

¤u ‹srailli veya Musevi as›ll› Amerikal› yazarlar›n

imzas›n› tafl›yor. Konuyu kurcalayan, PKK'y› bir

kurtar›c› hareket gibi göstermeye çal›flanlar hep

onlar. Devletin zaaflar›n›, rejimin saplant›lar›n›

kullanarak, yaray› kangrene dönüfltürecek tarzda

kafl›yan›n da ‹srail oldu¤undan kuflku duyulma-

s›n." (Terör ve Güneydo¤u sorunu, Fehmi Koru, sf.

111)

Bizim korkumuz, insanlar›m›zdan bir bölümü-

nün, ABD ve ‹srail'in baflka hesaplar› için kulla-

n›ld›ktan ve bölücülük hisleri okflanarak meyda-

na sürüldükten sonra, amaca ulafl›l›nca ortada b›-

rak›lmalar›d›r. (Terör ve Güneydo¤u Sorunu, Fehmi

Koru, sf.112)

597

Adnan Oktar (Harun Yahya)

Kürt Yahudilerinden ayr›nt›lar›yla bahseden
Dr. A. Medyal›'n›n "Kürdistanl› Yahudiler" ad-
l› kitab›.



"Olaya biraz nüfuz edilirse, Do¤u Anadolu'da karfl› karfl›ya bulunulan s›k›nt›-

lara sebep olan sac aya¤›n›n üçüncü ve en güçlü aya¤› da keflfedilecektir: ‹srail." (Te-

rör ve Güneydo¤u Sorunu, Fehmi Koru, sf.148)

"Bu bir vehim mi? Sanm›yoruz. Daha önce de yazm›flt›k. 1975 y›l›na kadar Irak yönetimini

zorlayan Barzani hareketinin arkas›nda ‹srail'in oldu¤u y›llar sonra ortaya ç›kt›." (Terör ve Gü-

neydo¤u Sorunu, Fehmi Koru, sf.149)

"Ermeni terörü sanki farkl› m›yd›? Bugüne kadar üzerinde hiç durulmad›¤› için Ermeni terör

örgütü ASALA ile ‹srail ‹stihbarat›'n›n (Mossad) iliflkisinden Türk kamuoyu fazla haberdar

olamad›." (Terör ve Güneydo¤u Sorunu, Fehmi Ko-

ru, sf.149)

"1975 öncesi, Irak yönetimini köfleye s›k›flt›ran

Barzani ‹syan›'n› destekleyen ‹srail'di. Molla

Mustafa Barzani, 1969-74 y›llar› aras›nda birkaç

defa ‹srail'e gitmifl, birkaç defa da ‹srailli uzman-

lar› Irak'da a¤›rlam›flt›. Bu olaylarda da ‹srail'in

parma¤› pekala olabilir." (Terör ve Güneydo¤u So-

runu, Fehmi Koru, sf.167)

"Daha sonra Fransa'n›n Ankara Büyükelçisi Ya-

hudi Eric Rouleau da bölgeye Mufl, Van ve Di-

yarbak›r'daki mülteci kamplar›n› gezmeye git-

miflti." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-

Hallahmi, sf.190)

"Bu bölgedeki kar›fl›kl›klar›n arkas›nda ‹srail'in bulundu¤u bilindi¤i halde, Amerika'dan çok

‹srail'e ba¤l›l›¤›yla tan›nan bir kifli (Abromowitz) ABD taraf›ndan Ankara'ya büyükelçi olarak

gönderilip, befl-alt› y›l Türkiye'de bulunmad› m›? Fransa ise Paris'te kurdu¤u Kürt Enstitüsü

ile ›srarla ayn› temay› iflleyip duruyor. Türkiye'ye, her halde maharetini bu konuda gösterme-

si umularak, Yahudi as›ll› istihbaratç› bir büyükelçi (Rouleau) atanm›flt›." (The Israeli Connecti-

on, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.193)

7 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet gazetesinde U¤ur Mumcu, Mossad-Barzani ba¤lant›s›n›

flöyle anlatmaktad›r: 

"Ortado¤u'nun karanl›k bir kuyu oldu¤u her gün biraz daha anlafl›l›yor. Kan›tlanan son iliflki,

Mossad-Barzani iliflkisidir. Mossad, ‹srail Devleti'nin gizli istihbarat örgütüdür. Bu örgütün,

Kürt Lideri Molla Mustafa Barzani ile iliflkileri oldu¤u söylense daha önce kim inan›rd›? Bar-

zani'nin CIA ile iliflkisi art›k belgelendi. Kimse bu iliflkiye, 'Hay›r olmad›' diyemiyor. CIA-Bar-

zani iliflkileri biliniyordu da Mossad-Barzani iliflkileri bilinmiyordu."

Mossad'›n Barzani ile iliflkileri, Londra ve Sidney'de yay›nlanan "Israel's Secret Wars - A

History of Israel's Intelligence Services" (‹srail'in Gizli Savafl› - ‹srail ‹stihbarat Servislerinin Ta-

rihi) adl› kitapta da sergilenmektedir. Kitap, ‹ngiliz The Guardian gazetesinde 1984 y›l›ndan bu

yana Tel-Aviv muhabirli¤ini yapan Ian Black ve Washington'daki Brooking Enstitüsü'nde çal›-
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flan ö¤retim üyesi Benny Morris taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Kitapta Mossad-

Barzani iliflkileri, ‹srail D›fl ‹flleri Bakanl›¤› ve Mossad yaz›flmalar›na dayan›la-

rak aç›klanmaktad›r. Önsözde, kitab›n yay›ndan önce ‹srail ordu yetkilileri taraf›n-

dan da incelendi¤i belirtilmektedir.

Kitapta, 1967 Arap-‹srail Savafl›'ndan sonra, Mossad'›n Kürtlerle iliflki kurdu¤u anlat›l-

makta. Ayr›ca M›s›rl› ünlü gazeteci Hasan el Heykel'in 1971 y›l›nda ‹srailli subaylar›n, Kürtler

arac›l›¤›yla Irak'tan radyo ba¤lant›lar› kurduklar› da anlat›lan bilgiler aras›ndad›r.

Bu bilgilerin d›fl›nda, 1969 y›l› Mart ay›nda Kerkük petrollerine yap›lan sald›r›n›n da ‹s-

rail taraf›ndan yap›ld›¤› aç›klanmaktad›r. Mossad-Barzani iliflkilerinin ‹srail'in Tahran'daki as-

keri ateflesi Yaakov Nimrodi (Mossad ajan›) arac›l›¤› ile gerçeklefltirildi¤i de bir baflka önemli

bilgidir. Nimrodi'nin üstlendi¤i görev de son derece ilginçtir; Nimrodi Sovyet silahlar›n›n Bar-

zani'nin eline geçmesinde rol oynam›flt›r. Kitapta Mossad'dan Kürtlere 50 bin dolar para veril-

di¤i, sa¤lam bilgi kaynaklar›na dayan›larak aç›klanmaktad›r. Bu durumda önemli bir soru

gündeme gelmektedir: 70'li y›llardaki bu iliflkiler bugün sürmekte midir? Kitapta ele al›nan

bilgilere göre bu sorunun cevab›, "evet"dir: 

"Körfez Savafl› s›ras›nda Irak'›n att›¤› Scud füzelerinin Tel-Aviv'e düflmesi üzerine bu iliflkiler

yeniden bafllad›." (Israel's Secret Wars - A History of Israel's Intelligence Services, Benny Morris,

sf.521)

Baba Molla Mustafa Barzani ile kurulan iliflkiler, flimdi de o¤ul Mesud Barzani ile devam

etmektedir. Mossad, Barzani'ye Avrupa kahvelerinde çekler vererek bu deste¤i sürdürmektedir.

Kitapta Mesut Barzani'nin, ‹srail'e gizlice giderek yard›m istedi¤i de yaz›l›d›r.

Bu iliflkiler sürmektedir ve görünen o dur ki, daha da devam edecektir... Gizli yollarla da

aç›k yollarla da sürecektir... 

‹srail'de Kürtlerin de yaflad›¤› bilgisi, "Berliner Institut" taraf›ndan yay›mlanan "Kurden

im Exil" adl› kitapta Birgit Ammann'›n "Kurdiche Juden in Israil" bafll›kl› yaz›s›nda yer almak-

tad›r. U¤ur Mumcu ise konuyla ilgili flöyle yazmaktad›r:

"Ortado¤u çok uluslu ç›karlar›n flafl›rt›c› ittifaklara yol açt›¤› kaygan bir ortamd›r. Kürtler sö-

mürgecili¤e karfl› ba¤›ms›zl›k savafl› yap›yorlarsa ne ifli var Mossad'›n Kürtler aras›nda? Yok-

sa Mossad, anti-emperyalist savafl yap›yor da dünya bu savafl›n fark›nda m› de¤il?" (U¤ur

Mumcu, Cumhuriyet, 7 Ocak 1993,)

U¤ur Mumcu, Mossad-Barzani ba¤lant›s›n› anlatan bu yaz›s›ndan 17 gün sonra, fail-i

meçhul bir patlama sonucunda hayat›n› kaybetti.

"Irak'taki ayaklanmalar› yak›ndan izleyen Ankara, Kürtlerin ve fiiilerin ‹srail taraf›ndan des-

teklendiklerini belirledi ve dikkatini Tel Aviv'deki geliflmelere de kayd›rd›. Kuzey Irak'taki iç

savafl›n arkas›nda ‹srail Gizli Örgütü Mossad'›n da parma¤›n›n bulundu¤u, ‹srail'in Kürt Dev-

leti'ni destekledi¤i belirlendi. Edinilen bilgilere göre askeri istihbarat, ‹srail'in Kürt Devleti'nin

kurulmas›n› fiilen destekledi¤ini gösteren verileri hükümete sundu. ‹srail'in, Kuzey Irak'ta bir

Kürt Devleti kurulmas› konusuyla, Mossad kanal›yla öteden beri ilgilendi¤i belirtildi." (Tercü-

man, 12 Mart 1991)

Adnan Oktar (Harun Yahya)



Tüm bu bilgiler ›fl›¤›nda üzerinde durulmas› gereken önemli nokta ise

fludur: Müslüman Kürt halk›, ‹srailli provokatörlerin oyununa gelmemeli, Müs-

lüman Kürt halk› bölücü de¤il, Müslüman kimli¤i alt›nda birlefltirici olmal›d›r.

Murat Yetkin'in de belirtti¤i gibi "‹srail y›llard›r bölge ülkelerini zay›f düflürmek ama-

c›yla geleneksel Kürt hareketlerine destek vermektedir." (Atefl Hatt›nda Aktif Politika, Murat Yet-

kin, sf.282) 

"The Israeli Connection" kitab›nda da Mossad-Barzani ba¤lant›s› flu flekilde anlat›lmaktad›r:

"Irak'taki Kürt direniflçiler her zaman ‹srail'in ilgi alan› içerisindedir. Mossad'›n Kürtlere des-

te¤i 1958'de bafllad›. ‹srailli askeri dan›flmanlar›n, cephaneyi ve silahlar› kapsayan yard›m›

1963'de bafllad›. A¤ustos 1965'de Kürt subaylar için e¤itim kamplar› oluflturuldu. Haziran

1966'da Levi Eshkol Kürt liderleriyle görüflmeler yapt›. 1967 Savafl› sonras› Kürtlere Sovyet ya-

p›m› silahlarla yard›m edildi. Ayl›k yaklafl›k 500.000 dolar da para yard›m› yap›ld›. Kürt lide-

ri Mustafa Barzani önce Eylül 1967'de sonra Eylül 1973'de ‹srail'i ziyaret etti." (The Israeli Con-

nection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.19)

Barzaniler ve Yahudiler

Mossad'›n Barzani'yi tercih etmesinin elbette özel sebepleri vard›r. Barzani ailesinin için-

de geçmiflte baz› Yahudiler ve hatta hahamlar yer alm›flt›r:

"16. ve 17 yüzy›llarda Kürt hahamlar taraf›ndan yaz›lm›fl olan çeflitli belgeler ve el yazmas› ki-

taplar, genel olarak Kürt Yahudilerin baflta dinsel olmak üzere, sosyal ve ekonomik yaflant›la-

r› hakk›nda ayr›nt›l› bilgilerin yan› s›ra Kürtlerle ilgili baz› dolayl› bilgiler de içermektedir. Bu

dönemlerde kimi Yahudi topluluklar› Kürtlerin genel yoksulluk tablosu içinde yer al›rlarken,

öte yandan özellikle ünlü Barzani Ailesi'nden gelen hahamlar bölgenin birçok yerinde dinsel

çal›flmalar ve e¤itim için merkezler kurmufllard›. Bu dini merkezler M›s›r ve ‹srail gibi uzak

yerlerden bile ö¤renci kabul ediyorlard›." (Kürdistanl› Yahudiler, Dr. A. Medyal›, sf. 53)

‹srail'in do¤al müttefi¤i Barzani ailesinin bölgede u¤rad›¤› baflar›s›zl›klardan sonra Kürt

Yahudileri ‹srail'e göç ettiler:

"Barzani önderli¤indeki Güney Kürdistan Kürt hareketinin 1975 y›l›nda yenilgiye u¤ramas›-

n›n ard›ndan, iktidardaki Baas diktatörlü¤ünün tüm ülkede uygulad›¤› yo¤un terörün zorla-
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mas› ve ‹srail'in de kolaylaflt›r›c› müdahaleleriyle bir grup Kürdistanl› Yahudi

‹srail'e gelir." (Kürdistanl› Yahudiler, Dr. A. Medyal›, sf.64 )

Barzani'nin Kuzey Irak'taki Kürt devleti için flu anda birçok ‹srailli provokatör

bölgede faaliyet göstermektedir: 

"Güneydo¤u'da bulunan Müslüman Kürt halk›m›z›n içlerine sokulmufl ajan-provokatör güç-

ler, Kürt Yahudileri ve Güneydo¤u'nun ‹srail için stratejik önemi hakk›ndaki bilgiler, Mason-

luk ve Kapitalizm kitab›n›n "Güneydo¤u'da Tehlike Çanlar›" ve "Petrol üzerinde ‹srail Devle-

ti" bölümlerinde ayr›nt›lar›yla ele al›nd›¤›ndan bu bölümde tekrar üstünde durmayaca¤›z.

Kuzey Irak'ta kurulan Kürt Devleti'nin temellerinin at›ld›¤›yla konumuza devam etmek isti-

yoruz."

"Dünya Siyonist Örgütü'nün yay›n organ› Kivunim (Yönelimler) dergisi fiubat 1982'deki 14. sa-

y›s›nda 1980'lerde ‹srail için strateji bafll›kl› önemli bir yaz› yay›nlam›flt›. Yaz›ya imzas›n› atan

‹srail D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'n›n eski üst düzey yetkililerinden Oded Yinon, ortaya att›¤› tezi, 'Or-

tado¤u'daki bütün ülkelerin çok zay›f durumda bulundu¤una, çünkü bu ülkelerde kurulan

devletlerin yapay s›n›rlar içinde birarada yaflamak istemeyen etnik ve dini cemaatleri toplaya-

rak kurulduklar›na' dayand›r›yor. Yaz›da ‹srail'in bir devlet olarak ayakta kalabilmesi için bu

manzaraya uygun biçimde bölge devletlerinin bölünmesi gereklili¤i ifade ediliyor. Yaz›ya gö-

re projede Irak içinde Basra çevresinde güneyde bir fiii bölgesi, kuzeyde Musul çevresinde bir

Kürt bölgesi ve ortada Ba¤dat çevresinde bir sünni bölgesi olarak üçe bölünmesi hedefleni-

yor." (Cengiz Çandar, Ortado¤u Ç›kmaz›, sf.37-38) 

Dünya Siyonist Örgütü'nün yay›n organ›nda yer alan strateji do¤rultusunda parçalanma

bugün gerçekleflmifl durumdad›r. Ayr›ca ayn› yay›n organ›n›n bahsetti¤i Lübnan'› befl parçaya

bölme ifllemi de tamamlanm›fl haldedir. Bölünmeler Dürzi, Sünni, fiii ve H›ristiyan fleklinde

gerçekleflmifltir.

Kivunim dergisinde M›s›r için tasarlanan, zay›f düflürme metodu ve Müslümanlar›n yö-

netimden tasfiyesi ifli de Hüsnü Mübarek'le gerçeklefltirilen ikinci Camp David'le halledilmifl-

tir. Çünkü bu yay›n organ›, Sina'n›n geri al›nmas›n› flart kofluyordu. Noam Chomsky, The Gu-
ardian gazetesinin 7 Temmuz 1982 tarihli say›s›nda söz konusu Siyonist plan›n ciddi oldu¤una

de¤inmifltir.

Güneydo¤u ve Yahudi Lobisi

Güneydo¤u sorununu çözmek için ülkemize gönderilen Amerika'n›n BM Daimi Temsil-

cisi Moris Abram Yahudi lobilerinin en etkin isimlerindendir:

"Moris Abram, 1987-1989 y›llar› aras›nda B'nai B'rith'e baflkanl›k yapm›flt›r. Moris Abram ay-

n› zamanda CFR üyesidir." (Mais qui Gouverne L'Amerique, Georges Virebeau, sf.58)

ABD Yahudi Komitesi'nin Baflkan› Moris Abram'›n Güneydo¤u sorununa bak›fl› da ilginç-

tir; Abram'›n görüflleri, Güneydo¤u'nun parçalanmas› yönündedir. Moris Abram'›n bu düflün-

celerine tepki sürerken, CIA-Ortado¤u Masas›'ndan Güneydo¤u sorununu çözmek için görev-

lendirilen kiflinin Ellen Laipson olmas› da bir baflka ilginç durumdur. Ellen Laipson'u inceledi-

¤imizde de Yahudi lobisinin önemli bir ismi ve tabii ki Yahudi oldu¤uyla karfl›laflmaktay›z. La-

ipson incelemelerini Güneydo¤u'yla s›n›rl› tutmam›fl, Kuzey Irak'ta Kürt devletinin kurulma-
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s› çal›flmalar›na da kat›lm›flt›r. BM ve ABD'nin gönderdikleri temsilcilerden

de anlafl›laca¤› gibi bölgede oynanan oyunlar Yahudi lobisinin, dolay›s›yla ‹sra-

il'in kontrolündedir. 

Ufuk Güldemir 29 May›s 1992 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Ellen Laipson'u flöyle

anlatmaktad›r:

"Ad›, Ellen Laipson. Görevi, CIA'in bir numaral› Ortado¤u analizcisi. Misyonu, Kürt sorunu.

Laipson uzun y›llar Kongre Araflt›rma Servisi'nin D›fl Politika ve Ulusal Güvenlik bölümlerin-

de çal›flt›. Kongreden ayr›ld›ktan sonra CIA'in 'Ulusal ‹stihbarat Görevlisi' oldu. Laipson Ulu-

sal ‹stihbarat Konseyi'nin Ortado¤u ve Güney Asya bölümünün bafl›na getirildi. ABD'nin bu

bölgelerde ne tav›r almas› gerekti¤ini Baflkan'a öneren raporlar› Laipson yaz›yor. CIA'in ülke

ajanlar›ndan gelen bilgileri, ABD D›fl ‹flleri Bakanl›¤› telgraflar›n› süzgecinden geçirdikten

sonra örne¤in 'Irak bölünmeli mi, bölünmemeli mi?' ya da 'Irak'ta bir Kürt devleti kurulmas›

Amerika'n›n ç›karlar›na m›, de¤il mi?' gibi sorulara yan›t ar›yor. Laipson'›n titri, 'Ulusal istih-

barat Görevlisi'. CIA'de bu titri tafl›yanlar›n say›s› hayli az. Laipson'dan önce bu koltukta otu-

ran kifli Graham Fuller idi. Laipson flimdi gizli bir görevle Türkiye'ye geliyor ve Irak'a da ge-

çecek. Misyonu, Kürt sorunu. Laipson, bir musevi olarak gözlemlerini elbette kendi etnik süz-

gecinden de geçirecektir." (Cumhuriyet, 29 May›s 1992,Ufuk Güldemir)

‹srail yanl›s› lobilerin Kürt sorununa "özel" ilgileri Laipson ve Abram'la s›n›rl› de¤ildir.

Güneydo¤u'da daha önce de, emekli general Mossad ajan› Abraham Elfassy, Yahudi Da¤›t›m

Komitesi ad› alt›nda çeflitli incelemelerde bulunmufltu. 23 Kas›m 1992 tarihli Hürriyet gazete-

sinde Sedat Ergin Yahudi lobilerin Kürt sorununa özel ilgisini ise flu flekilde anlatmaktayd›: 

"ABD'deki Yahudi Lobisi'nin en güçlü kuruluflu olan AIPAC'›n (American Israeli Public Affa-

irs Commitee) Baflkan› David Steiner, geçenlerde 'Little Rock'ta (Clinton'›n karargah›) pek çok

adam›m›z var. Yeni yönetime adamlar›m›z› sokaca¤›z" yolundaki sözlerinin yer ald›¤› teyp

band›n›n bas›na yans›mas› üzerine istifa etmek zorunda kalm›flt›r.

AIPAC'›n 'adamlar›'ndan biri de Washington'un önde gelen Ortado¤u uzmanlar›ndan Martin

Indyk't›r. ‹lginçtir ki, ABD'nin sayg›n araflt›rma kurulufllar›ndan (Think Tank) Carnegie En-

dowment'ta geçen hafta düzenlenen ve 'Kürt Sorunu'nun' da ayr›nt›l› bir flekilde tart›fl›ld›¤›

'Irak toprak bütünlü¤ünü koruyabilir mi?' konulu panelde en önemli müdahalelerden biri

Martin Indyk'tan gelmifltir.

Washington'daki bir baflka nüfuzlu araflt›rma kuruluflu, Washington Institude For Near East

Policy'nin direktörü olan Indyk, ABD Yönetimi'nin Irak'›n toprak bütünlü¤ünü savunan gele-

neksel çizgisini elefltiren bir yaklafl›mla 'Irak'›n toprak bütünlü¤ünü sorgulayan bir politika-

n›n hatas› ne olabilir ki?' diye sormufltur." 

Özel ‹lginin Ard›ndaki Faktörler

Tüm bu bilgileri inceledikten sonra, flu soru akla gelmektedir: ABD'deki Yahudi çevrele-

rin Kürtlerin durumuna gösterdikleri ilginin ard›nda yatan nedir? Ya da Kuzey Irak'taki Kürt-

lere silah yard›m› yap›lmas›n› savunan eski kongre üyesi Steve Solarz'›n Yahudi olmas› nas›l

de¤erlendirilmelidir? 
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"Gerek do¤u s›n›rlar›n› emniyet alt›na almak, gerek Ba¤dat'taki yönetimin dik-

katini Arap-‹srail anlaflmazl›¤›ndan uzaklaflt›rmak için Irak'› zay›f tutmak, ‹srail'in

önceden beri uygulad›¤› stratejik bir güvenlik politikas›d›r. Nitekim, ‹srail'in 1970'li y›l-

lar›n ilk yar›s›nda Kuzey Irak'taki Kürtleri ayaklanmaya teflvik amac›yla yürütülen progra-

ma, silah yard›m› ve askeri dan›flman yollayarak kat›lmas› bu stratejik hedefin bir gere¤iydi.

‹srail bu ülkenin ç›karlar›n› gözeten Yahudi çevrelerin, Washington'da görevi devralacak de-

mokrat yönetim üzerinde önemli bir a¤›rl›¤a sahip olacaklar› aflikard›r. Bu odaklar›n özellikle

Amerika'n›n, Irak politikas› üzerinde ne ölçüde etkide bulunacaklar› flimdiden ilgiyle izlenil-

mesi gereken bir konu olarak belirmektedir." (Sedat Ergin, Hürriyet, 23 Kas›m 1992)

22 Mart 1993 tarihli Hürriyet gazetesinde Sedat Ergin Washington'daki Nevruz kutlama-

lar›ndan bahsetmektedir:

"Nevruz kutlamalar› Washington'daki Crystal City Sheraton Oteli'nin balo salonunda düzen-

lendi. Sahnede as›l› duran Molla Mustafa Barzani'nin resmi, Barzani isminin manevi a¤›rl›¤›-

n› kuvvetli bir flekilde hissettirmekteydi. Gecenin sonuna do¤ru e¤lence tam bir cümbüfle dö-

nüfltü. Halay çekenler aras›nda Kongre Dan›flmanlar› Musevi Lobisi'nin en güçlü örgütü AI-

PAC'›n eski direktörü Morris Amitay'da bulunuyordu." (Sedat Ergin, Hürriyet, 22 Mart 1993)

AIPAC Nevruz kutlamalar›na neden kat›lm›flt›r? ‹srail'in Barzani'ye katk›lar› dünya ka-

muoyu önünde art›k o derece aç›kl›kla yap›lmaktad›r ki, eski AIPAC Baflkan Morris Amitay

Nevruz kutlamalar›nda halay çekmekten kaç›nmamaktad›r.

Petrol Üzerine ‹srail Kontrollü Piyon Kürt Devleti

Güneydo¤u'da ve Kuzey Irak'taki zengin petrol kaynaklar›n›n üzerine kurulmak istenen

piyon Kürt devleti konusuna "Masonluk ve Kapitalizm" kitab›n›n 'Petrol Üzerine ‹srail Devle-

ti' bölümünde ayr›nt›lar›yla de¤inilmiflti. Konunun hayati önemi nedeniyle Yüksek Mühendis

Burhan O¤uz'un Cumhuriyet gazetesinde 22 Ekim 1992 tarihinde 'Tarihin Ak›fl› ‹çinde Türkiye'

bafll›¤›yla verdi¤i haberden bir bölümünü aynen aktar›yoruz:

"Türkiye'de petrol yok, olan da çok derinde, rantabl de¤il" kand›rmacas› dillerde dolan›yor.

Me¤er s›n›r›m›zdan elli metre ötedeki petrol üst tabakalarda imifl s›n›r› geçer geçmez derine

kaç›yormufl! Sat›lm›fl birçok a¤›zdan, MTA'c›lar›n baz›lar›ndan ve maden fakültelerinin baz›

hocalar›ndan kaynaklan›yor bu aldatmaca. ‹nsan o zaman soruyor: Madem ki yok, neden bu

denli uzman Amerikal›s›, ‹ngilizi, Hollandal›s› bunca para döküp sondaj üstüne sondaj yap-

maya devam ediyor? Biz yan›t›n› verelim: Onlar rezervleri saptay›p kapat›yorlar, zaman› gel-

di¤inde tam egemen olarak açmak üzere!.." 

Ve Burhan O¤uz sözlerine flu flekilde devam ediyor:

"Bu sütunlarda kaç kez yazd›k: Bat›n›n amac› bölgede, devlet gelene¤i olmayan, etkin bir bü-

rokrasiden yoksun, kamuoyunun oluflmad›¤› bir afliret düzeninde kurulu bir Kürt devleti kur-

durup, herfleye karfl›n elimizden kolayca koparamad›¤› petrol ve sair madenlerin akflamdan

sabaha üstüne oturmakt›r, Arap fleyhliklerinde oldu¤u gibi." (Cumhuriyet, 22 Ekim 1992)

Burhan O¤uz'un da belirtti¤i gibi Güneydo¤u bölgemiz üzerinde kurulmak istenen piyon

bir Kürt devleti ve zaman› geldi¤inde aç›lmak üzere saklanan madenler bulunmaktad›r. Ama

bunlar, bölgenin "müstakbel sahibi" olarak düflünülen ‹srail için saklanmaktad›r. 
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Y ›llar boyunca kendilerini bir 'hay›r kurumu' olarak tan›tan masonlar›n en rahats›z

olduklar› konulardan birisi, gerçek yüzlerinin aç›¤a ç›kar›lmas›, gizli faaliyetlerinin

deflifre edilmesidir. Dünyan›n pek çok ülkesinde, bu yönde faaliyet yapan kifliler

masonlar taraf›ndan engellenmifl, bir flekilde faaliyetleri durdurulmufltur. ‹talya'da P2 mason

locas›n›n aç›¤a ç›kmas›n›n ard›ndan, bu konuyu soruflturan savc›lar›n, emniyet görevlerinin

birer birer faili meçhul bir flekilde öldürülmeleri bu durumun yak›n tarihten çarp›c› bir örne-

¤idir. Ülkemizde ise, masonlar›n iç yüzlerini aç›¤a ç›karan çal›flmalar›n bafl›nda Harun Yahya

serisine ait eserler gelmektedir. 80'li y›llarda  yay›nlanan "Yahudilik ve Masonluk" isimli eser,

bu alandaki en önemli kaynak kitaplardan biri olmufl ve halk›m›z›n masonluk konusunda bi-

linçlenmesine büyük katk›da bulunmufltur. Bu eser, Adnan Oktar'›n hayat›nda da önemli bir

dönüm noktas›n› teflkil etmektedir. 

O güne kadar toplum içinde son derece gizli bir biçimde faaliyet gösteren masonluk örgü-

tü, bu kitapta tüm karanl›k yönleriyle gözler önüne seriliyordu. Kitapta, masonlu¤a kimlerin

üye oldu¤u, üyelerin teflkilattaki konumlar›, devlet kademelerindeki, üst düzey mevkilerdeki

masonlar›n isimleri, masonik flirket ve kurulufllar›n listeleri, masonlar›n ülke çap›nda ele geçir-

dikleri ekonomik ve siyasi güç kendi belge ve dokümanlar›ndan ortaya konuluyordu. Ayn› za-

manda, masonlu¤un gizli bir tür tarikat oldu¤u yine belgelerle aç›klan›yordu. Masonlu¤un fa-

aliyetlerinin, amaçlar›n›n, organizasyon yap›s›n›n, hiyerarflisinin, sembollerinin ve ritüellerinin

iffla edildi¤i kitapta, masonlu¤un, Siyonizm, Muharref Tevrat ve Kabala ile olan do¤rudan ba¤-

lant›s› da aç›kça ortaya konmaktayd›. Bu eserin yay›nlanmas› ile birlikte, masonlar ve onlar›n

gizli uzant›lar› Adnan Oktar aleyhinde çeflitli komplolar› hayat geçirmeye bafllad›lar.
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‹lk baflta arac›lar vas›tas›yla Yahudilik ve Masonluk kitab›n›n bask›-

s›n›n durdurulmas› için yüklü paralar teklif edildi. Olumsuz yan›t al›n›nca s›-

ra tehditlere geldi. Bu da etkili olmay›nca Adnan Oktar, suni bir gerekçe ile tutuklan-

d›. Gerekçe olarak bir gazete röportaj›nda yer alan "‹brahim milletinden, Türk kavmin-

denim" sözü gösterildi. Sahte raporlar, as›ls›z haberler, iftiralar, hakaretler bir k›s›m bas›nda

ard› ard›na yay›nlanmaya bafllad›. Say›n Adnan Oktar 19 ay tutuklu kald›ktan sonra, tutuklan-

mas›na neden olan savc›n›n bizzat, bu ifadelerin suç teflkil etmedi¤ini beyan etmesiyle

mahkeme taraf›ndan beraat ettirildi. 

1986 Y›l›ndaki Komplo

Ancak bu 19 ay s›ras›nda masonlar Adnan Oktar'›n çal›flmalar›n› engellemek için var güç-

leri ile çal›flmaya devam ettiler. Örne¤in, Say›n Oktar'a "Yahudilik ve Masonluk" kitab›n›n

bas›lmamas› karfl›l›¤›nda yüklü bir para ve "her türlü kolayl›k" vaadinde bulundular. Ad-

nan Oktar ise bu teklifi reddetti. Yahudilik ve Masonluk kitab› herfleye ra¤men yay›nland› ve

büyük yank› uyand›rd›. 

Bu durum karfl›s›nda masonlar yeni bir yola baflvurdular ve Adnan Oktar tutuklulu¤u-

nun 9. ay›nda Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi'ne yat›r›ld›. 10 ay boyunca burada

tutulan Say›n Oktar, pek çok haks›z uygulama ve bask›ya maruz kald›. Cezai ehliyeti olmayan,

cinayet bile ifllemifl ak›l hastalar›n›n yat›r›ld›¤› 14 A ko¤uflunda son derece kötü koflullar› olan

bir odaya yerlefltirildi ve 40 gün süreyle burada aya¤›ndan zincirle yata¤›na ba¤l› olarak tutul-

du. En a¤›r hastalar bile yak›nlar› ile diledikleri gibi görüflebilirlerken, Adnan Oktar'›n ziyaret-

çi kabul etme hakk› k›s›tland›. Say›n Oktar sadece yak›nlar› ile de¤il hemflirelerle, pratisyen he-

kimlerle, hatta doktorlarla dahi görüfltürülmedi. Bu dönemde kendisine fluur kapat›c› baz›

ilaçlar zorla içirilmek istendi. As›l amac›n Say›n Oktar'›n fikri mücadelesini engellemek oldu-

¤unun bir di¤er göstergesi de, dönemin Hastane Baflhekimi'nin "fikirlerin de¤iflmedi¤i süre-

ce buradan ç›kamazs›n" fleklinde Adnan Oktar'› tehdit etmesiydi.

Bu bask› süreci hukukun devreye girmesi ile sona erdi. Bilirkifli raporlar› Adnan Oktar'›n,

"‹brahim milletinden, Türk kavminden" sözündeki "millet" kavram›n›n ‹slami literatürde

"din" anlam›na geldi¤ini onad› ve Say›n Oktar aleyhine aç›lan dava, beraat ile neticelendi. Ad-

nan Oktar'a Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi taraf›ndan haks›z yere verilmifl ra-

por ise, Adli T›p Kurumu 4. ‹htisas Kurulu taraf›ndan bozuldu. Adli T›p Kurumu'nun haz›r-

lad›¤› raporda, Adnan Oktar için "tüm yaflam›n› inand›¤› mukaddes gayeye ve ideale teksif

eden kifli" anlam›na gelen "idealist passione" deyimi kullan›lmakta ve Say›n Oktar'a yap›lan

uygulaman›n haks›z ve hukuk d›fl› oldu¤u gözler önüne serilmekteydi.
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Adnan Oktar'›n demir parmakl›kl› pencere-
lerin ard›ndan çekilen foto¤raflar›ndaki yüz
ifadesi onun hiçbir flart ve koflulda vazgeç-
meyece¤ini ortaya koyuyordu.



Kokain Komplosu

Ancak Adnan Oktar'›n merkezi d›flar›da bir örgüt olan masonlu¤un per-

de arkas›n› deflifre etmeye devam etmesi, bununla birlikte Bilim Araflt›rma Vak-

f›'n›n milliyetçi ve mukaddesatç› do¤rultuda h›zla artan faaliyetleri yeni komplolar›n ya-

flanmas›na neden oldu. Öncelikle 1990 y›l› boyunca Say›n Oktar'›n flahs›na yönelik baz› taciz

ve sald›r› giriflimleri yafland›. Ortaköy Karakolu'nda bulunan evraklarda da görülece¤i üzere,

bu dönemde Adnan Oktar'›n Ortaköy'de annesi ile birlikte kald›¤› eve sald›r› giriflimleri yaflan-

m›fl, birkaç kez de Say›n Oktar'a yönelik pusu giriflimleri olmufltur.

As›l komplo ise 1991 y›l› ortalar›nda hayata geçirildi. Adnan Oktar suni gerekçelerle göz al-

t›na al›nd›. Gözalt›na al›nmas›n›n ard›ndan, Say›n Oktar'›n annesi ile birlikte yaflad›¤› 75 metre-

kare büyüklü¤ündeki evinde 16 emniyet görevlisinin kat›l›m› ile bir arama yap›ld›. Yap›lan ara-

mada, emniyet görevlileri çok k›sa süre içerisinde, Adnan Oktar'›n yaklafl›k 1000 kitaptan oluflan

kütüphanesinde, "ellerine ald›klar› üçüncü kitab›n içerisinde" bir kokain paketi buldular. 

Olay üzerine, ‹stanbul Emniyeti'ne götürülerek 62 saat boyunca burada tutulan Say›n Ok-

tar, daha sonra Adli T›p Kurumu'na götürülerek kan›nda kokain tahlili yap›ld›. Adli T›p Ku-

rumu'ndan verilen raporda al›nan sonuca göre, Adnan Oktar'›n kan›nda yüksek dozda koka-

in yan maddesi ç›kmas› sa¤lanm›flt›. 

Bu olay›n bir komplodan ibaret oldu¤u ise sonradan pek çok delil ve bulgu ile birlikte or-

taya ç›kt›. Bu arama s›ras›nda, sonradan davaya bakan hakimi de flafl›rtan birçok mant›ks›zl›k

ve tutars›zl›k yafland›.

Örne¤in bir görevli daha araman›n ilk dakikalar›nda,

kütüphaneye yönelip kütüphanede kokain paketçikleri

buldu¤unu iddia eder etmez, her nedense aramaya

son verilmifl ve alelacele tutanak tutulmufltur. Oy-

sa böyle bir durumda yap›lmas› gereken, sadece 3

kitab›n de¤il evin her odas›n›n, her noktas›n›n

detayl› olarak aranmas›d›r. Gerekli araman›n

yap›lmam›fl olmas›, söz konusu araman›n bü-

yük bir komplonun parças› oldu¤unu gösteri-

yordu.

Bir baflka tutars›zl›k da, görevlilerin koka-

inin nereden bulundu¤unu hiç sormam›fl olmala-

r›yd›. Sayfalarca evraktan oluflan haz›rl›k tahkika-

t›n›n tek bir yerinde bile Say›n Adnan Oktar'a bu pa-

ketçikleri nas›l buldu¤u, kimden ald›¤› sorulma-

maktayd›. Kuflkusuz iddia edildi¤i gibi kokain

ele geçirme olay› söz konusu olsa, bu durumda

görevlilerin ilk araflt›rmas› gereken konu bu

kokainin nas›l bulundu¤u olmal›yd›. 
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Aramadan 3 gün önce Adnan Oktar'›n evinde çok büyük bir temizlik

yap›ld›. Kütüphanedeki kitaplar›n içlerine kadar varan ve toz dahi kalma-

yacak kadar titiz yap›lan temizlikte anne Mediha Han›m'a kap›c› Yusuf

Kepuç'la, komflu Müzeyyen Kaskan yard›m etti. Temizli¤in iki nedeni var-

d›: Kaybolan tapunun bulunmas› ve eve komplo amac›yla b›rak›labilecek

uyuflturucu, silah gibi kanund›fl› maddelere karfl› arama yap›lmas›.

Mediha Oktar (Annesi): "Toz Bile Kalmam›flt› ki

Paket Olsun…"

"Adnan kendisine komplo yap›laca¤›n›, evi çok titiz bir flekilde ara-

mam› söylemiflti. Tapumu da kaybetmifltim. Kütüphaneyi aramak için

komflum Müzeyyen Han›m'› ça¤›rd›m. Kap›c› da geldi. Kitaplar›n hepsini

indirdik. ‹çlerine tek tek bakt›k. Hepsi inince raflar› arap sabunuyla y›ka-

d›m. En ufak toz bile b›rakmad›k. Sonra kitaplar› yine tek tek silerek yer-

lerine yerlefltirdik. Garip hiçbir fley yoktu. Toz bile kalmam›flt› ki paket ol-

sun. Ben o¤lumu tan›mam m›? Adnan dindard›r. De¤il içki-uyuflturucu,

sigara bile içmez, kokusundan bile i¤renir."

Yusuf Kepuç (Kap›c›) : "Kütüphanede Bir fley

Olsayd› Görürdüm..."

"Mediha Teyze beni ça¤›rd› , kütüphaneyi temizleyece¤iz diye. Tapu-

yu arayacakm›fl›z. Bütün kitaplar indi. Tek tek silip silip yerlerine koyduk.

Kitaplar›n içinde tapuyu arad›k. Öyle küçük paket falan gibi garip bir fley

olsayd› görürdük. Mediha Teyze de görürdü, ben de görürdüm. Öyle bir

fley yoktu."

Müzeyyen Kaskan (Komflu): "Paket Olsa 

Dökülmez miydi?"

"Mediha Han›m'a tapu laz›m oldu. Kütüphanedeymifl. Kütüphane-

deki kitaplar silkeleyerek tek tek arand›. Kitaplar›n  içlerinde tapu arad›k.

Öyle bir fley olsayd›, paket falan, dökülmez miydi?"
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"Literatüre göre 62 saatlik bir zaman periyodundan son-
ra idrarda 5 mikrogram/ml. benzoilekgonin bulunmas›
olas› de¤ildir."
Rapor No: 041-330 4602
Tarih: 17/03/1992

BÜYÜK BR‹TANYA GLASGOW ÜN‹VERS‹TES‹
ADL‹ TIP BÖLÜMÜ

"Bütün bunlardan bir kiflinin kokain almas› ve 62 saat
sonra idrar›nda hala 5 mikrogram/ml'lik benzoilekgonin

konsantrasyonu ç›kmas› son derece imkans›zd›r. 
Priv. Doz.Dr. Med.Thomas SIGRIST 

Rapor No: 262875
Tarih: 10/3/1992

‹SV‹ÇRE ST. GALLEN KANTON HASTANES‹
ADL‹ TIP ENST‹TÜSÜ

"Kokain tüketiminden 62 saat sonra idrarda 5 mik-
rogram/ml benzoilekgonin konsantrasyonu bulunmas› im-
kans›zd›r, kesinlikle mümkün de¤ildir."
Prof. Dr. M. Bogusz
Rapor No: 0241-8755992
Tarih: 28/2/1992

AACHEN ADL‹ TIP ENST‹TÜSÜ

"‹drar örneklerinin al›nmas›ndan  62 saat önce kokain kul-
lan›m› gerçekleflmiflse, idrar örne¤inde 5 mikrogram/ml

benzoilekgonin bulunmas› mümkün de¤ildir."
Prof. Dr. Kurt Besseler

Rapor No: 07071-296057
Tarih: 5/3/1992

TÜBINGEN EBERHARD KARLS
ÜN‹VERS‹TES‹ 

"5 mg/ml'lik benzoilekgonin konsantrasyonu göz önünde
bulundurularak kokainin 1 defada 62 saat önce al›nd›¤›n›
söylemek  imkans›zd›r. 
Prof. Dr. Alain VIALA
Rapor No: 91 56 54 98
Tarih: 10/3/1992

FRANSA ‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I POL‹S LABORATUVARI

KOKA‹N KOMPLOSU ‹LE ‹LG‹L‹ UZMAN
RAPORLARINDAN BAZILARI
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"Tecrübelerimize göre 62 saat önceki kokain al›n›m›nda
idrarda 5 mikrogram/ml benzoilekgonin bulunmas›
olanaks›zd›r."
Prof. Dr. A. Schmoldt  
Rapor No: 040-4683934  
Tarih: 25/2/1992 

ALMANYA

HAMBURG ÜNV. ADL‹ TIP ENST‹TÜSÜ

"Öldürücü olmayan dozda kokain kullan›m›nda,
idrarda yan madde 24-36 saat aras›nda tesbit

edilebilir"
Prof. Dr. Gerold Kauer

Rapor No: 089-51605144
Tarih: 28/2/1992

MÜN‹H ÜN‹VERS‹TES‹ ADL‹ TIP ENST‹TÜSÜ

"Her ne dozda al›n›rsa  al›ns›n  62 saat önceki kokain
kullan›m›ndan sonra  idrarda 5 mikrogram/ml benzoilek-
gonin konsantrasyonu ç›kmas› tutars›z bir sonuçtur."
Prof. Dr. W. Vycudilik
Rapor No: 422726
Tarih: 3/3/1992

AVUSTURYA

V‹YANA ÜN‹VERS‹TES‹ ADL‹ TIP ENST‹TÜSÜ

"Kokain kullan›m›ndan  62 saat sonra herhangi bir
kiflinin idrar›nda 5 mikrogram/ml. benzoilekgonin

tespit edilemez."
Rapor No: 061-2673907

Tarih: 5/3/1992

‹SV‹ÇRE 

BASEL POL‹S VE ASKER‹ MERKEZ‹ ADL‹ TIP
LABORATUVARI

"E¤er benzoilekgonin düzeyi gerçekten  5 mikrogram/ml.
ise o kiflinin kokaini 62 saat önce alm›fl olmas› olanaks›z-
d›r."
Prof. Dr. L. Fournier
Rapor No: 43451613
Tarih: 10/3/1992

FRANSA

RENE DESCARTES ÜN‹VERS‹TES‹ ADL‹ TIP
ENST‹TÜSÜ
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Cerrahpafla T›p Fakültesi ADL‹ TIP ANAB‹L‹M
DALI'nda bilirkifli olarak görev yapan uzmanlarca

haz›rlanan tezler de, 62 saat sonra kanda kokain
tesbiti yap›lamad›¤›n› gösteriyor. 

Kokainin Adnan Oktar'›n Vücuduna 
Gözalt› S›ras›nda Girdi¤i Anlafl›ld›.

Adli T›p Kurum doktorlar›ndan Levent Ül-
ker'in kokain üzerine verdi¤i tezinde kokain
ve yan maddelerinin tesbitinin yap›labildi¤i
süre konusundaki ifadeleri dikkat çekicidir.
Dr. Levent Ülker'in tezinde tespitin yap›labil-
di¤i süre "kokain kullan›m›ndan en fazla 48
saat sonra" olarak aç›klanmaktad›r. (Adnan
Oktar kokain testi uyguland›¤›nda 62 saattir
gözalt›ndayd›.)
Dr. M. Levent Ülker, "Kokain Metabolitlerinin
Kan, ‹drar, ‹ç Organlarda ‹dantifikasyonu ve
Adli T›p Aç›s›ndan  Önemi" T.C. ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Adli
T›p Ana Bilim Dal›, sf. 49, ‹stanbul 1991.

Yine Adli T›p Kurumu görevlilerinden Ümit Ka-
rakufl kokain üzerine verdi¤i tezinin 30. sayfa-

s›nda kokain ve yan maddelerinin tesbitinin
yap›labildi¤i süreyi flöyle aç›klamaktad›r:

"Benzoilekgonin  ve ekgonin ve ekgonin metil
ester'in yar›lanma süresi, 5-8 saat oldu¤un-

dan, immunoassay yöntemleri kullan›larak ko-
kain kullan›m›ndan yaklafl›k 24-48 saat sonra-

s›na kadar idrarda bu metabolitler bulunabilir."
Buna göre, yap›lan testlerde kokain, kullan›-

m›ndan  en fazla 48 saat sonras›na kadar tes-
pit edilebilmektedir. (Adnan Oktar kokain testi

uyguland›¤›nda 62 saattir gözalt›ndayd›.)
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T.C. ADALET BAKANLI⁄I ADL‹ TIP ‹HT‹SAS

KURULU'NUN RAPORU

"Kokain Yiyecek ve ‹çece¤e Kar›flt›r›lmak
Suretiyle Al›nabilmektedir"

T.C. Adalet Bakanl›¤› Adli T›p ‹htisas
Kurulu, Adnan Oktar'›n yarg›land›¤›
kokain davas›yla  ilgili olarak haz›rlad›-
¤› 31.10.1991 tarihli raporunda koka-
inin yiyecek ve içece¤e kar›flt›r›larak
al›nabilece¤ini  aç›klam›flt›r.  
Bu rapor da gösteriyor ki herhangi bir
kimsenin yiyecek ve içece¤ine kar›flt›-
r›larak  fark ettirmeden kokain verilme-
si mümkündür. Bu flekilde verildi¤inde
de o kiflinin idrar›nda ve kan›nda koka-

ine rastlanmakta, kokain testleri pozitif
sonuç vermektedir. 
Fakat a¤›zdan verilen kokain, burun-
dan ve damardan verilen kokainle ayn›
etkiyi yapmamaktad›r. A¤›zdan verilen
kokain sonucunda, klasik kokain etki-
leri görülmemekte veya çok az görül-
mektedir. Bu nedenle kokain kullanan-
lar zahmetli ve zararl› oldu¤u halde,
daha tesirli oldu¤undan burundan
çekme yöntemini kullanmaktad›rlar. 

1- Kur'an Ayetleri
a- Ey iman edenler, içki, kumar, dikili
tafllar ve fal oklar› ancak fleytan›n iflle-
rinden olan pisliklerdir. Öyleyse
bun(lar)dan kaç›n›n; umulur ki kurtulufla
erersiniz. (Maide Suresi, 90)
b- Gerçekten fleytan, içki ve kumarla
aran›za düflmanl›k ve kin düflürmek, si-
zi, Allah'› anmaktan ve namazdan al›-
koymak ister. Art›k vazgeçtiniz de¤il mi?
(Maide Suresi, 91)

2- Peygamberin Hadisleri
a- Müskir olan (sarhoflluk veren) herfley
haramd›r." (Sünen-i ‹bn-i Mace, cilt 9, sf.
123)
b- "Sarhoflluk veren herfley haramd›r."
(Sünen-i ‹bn-i Mace, Hadis no 3301,
3306, 3388, 3389, 3393)
c- "Sarhofl eden herfley içkidir, her içki
haramd›r." (Kuyuf El –Kardavi, ‹slam'da
helaller ve haramlar s. 77)

3- ‹slam Alimlerinin ‹zahlar›
a- Hamr (içki), ister yafl ister kuru ister
yenilir ister içilir olsun, akl› gideren her
maddeye verilen bir ad, bir vas›ft›r.
(‹mam-› Zehebi, Büyük Günahlar s. 57)
b- Hamrla murad (kas›t) insan› sarhofl
edip akl›n› örten herfleydir. Binaenaleyh,
her neden yap›lm›fl olursa olsun sarhofl-
luk veren içkinin cümlesi haramd›r. Me-
sela afyon, haflhafl, penç gibi sarhoflluk
veren, akl› bozan fleyleri yemek caiz de-
¤ildir. Mayilerden vücuda zararl› olanla-
r›, insana sarhoflluk verenli içmek zarar-
d›r. Sarhoflluk veren bir fleyin az› da
ço¤u da müctehitlerin cumhuruna göre
haramd›r. Nitekim bir Hadis-i fierif'te
"ço¤u sarhoflluk veren bir fleyin az›
haramd›r" buyurulmufltur. (Ömer
Hasuhi Bilmen, Büyük ‹slam ‹lmihali)

‹SLAM D‹N‹NE GÖRE UYUfiTURUCU 

MADDELER‹N HÜKMÜ
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Adnan Oktar gözalt›na al›nd›¤› gün say›s›z kifliyle görüfltü, konufltu. Bas›n toplant›-
s›ndaki gazetecilerden, yemek yedi¤i restorandaki görevlilere kadar birçok kifli Ad-
nan Oktar'›n nefleli, canl›, fluurlu, oldu¤una imzal› flahitlik yapt›. 
fiermin Sezginer: Adnan Oktar'› ‹zmir'de düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda gördü¤üm-
de, kendisi normalin d›fl›nda herhangi bir tav›r ve davran›flta bulunmad›. Konuflma-
s› normal ve düzgündü. Ne bak›fllar›nda, ne de mimiklerinde bir bozukluk yoktu.
Tam aksine gayet sa¤l›kl› ve dengeli gözüküyor, sevecen, esprili bir tarzda konuflu-
yordu. 
Ayla Oranl›: Adnan Oktar'› Büyük Efes Oteli'nde ö¤leden sonra gördüm. Gördü¤üm
kadar›yla çok sa¤l›kl› ve dinçti. 
Zeki Kaynak: Adnan Oktar'la ‹zmir'de karfl›laflmamda kendisinde bir sarhoflluk, den-
gesiz veya tutars›z bir insan hali görmedim. Hareketleri, konuflmalar› gayet tabii ve
normaldi. Saat 14.30'da Efes Otel'in berberinde karfl›laflt›k. Saç trafl› boyunca ko-
nufltuk. 
L. Sondamala: Saat 17.00-18.00 aras›nda çal›flt›¤›m Efes Otel Restoran›nda Adnan
Hoca'n›n dengesiz bir hareketini görmedim. 
Do¤an Has: Saat 15.45'te Alsancak Gündo¤du Center Cafe'de kendilerine bizzat
kendim servis yapt›m. Adnan Oktar'›n herhangi bir dengesizlik veyahutta bir sar-
hoflluk içerisinde oldu¤unu görmedim. 
Suat Azal, N. Kemal Gültekin, Caner Akbulut, Ziyaeddin Balc›, Abdi Budakç›, Celal
Yazar: Adnan Oktar üç arkadafl› ile beraber lokantam›zda muhtelif yemekler yedi.
Çevresindeki kifliler ve kendisi gayet akl›  bafl›nda insanlard›. Herhangi bir kötü ta-
v›r, davran›fl bozuklu¤u görmedik. Kendisi iyi giyimli, kibar ve mütevazi bir insana
benziyordu.

ADNAN OKTAR'I GÖZALINA ALINMADAN
ÖNCE GÖRENLER:

"ADNAN HOCA'NIN fiUUR 

BULANIKLI⁄I YOKTU"

Adnan Oktar gözalt›na al›nma-
dan birkaç saat önce gazeteci-
lerle çekilen foto¤raf. Gazeteci-
ler Adnan Oktar'da herhangi bir
konuflma bozuklu¤una rastlama-
d›klar›na ve fluurunun tamamen
aç›k oldu¤una dair imzal› belge
vermifllerdir. Ama bafl›nda sü-
rekli nöbetçi olmak kayd›yla ge-
çen 62 saatlik gözalt› süresinin
sonunda yap›lan tahlilde Adnan
Oktar'›n kan›nda kokain bulun-
du¤u rapor edildi. Ancak 62 sa-
atlik bir süreden sonra kanda ve
idrarda kokain yanmaddesinin
bulunmas›na olanak yoktu. Bu-
nun tek aç›klamas› vard›: Koka-
in, gözalt› esnas›nda ve ald›¤› yi-
yecekler yoluyla kar›flm›flt›r. 



Tutars›zl›klar ve mant›ks›zl›klar bununla da bitmiyordu. Say›s›z raf-

tan oluflan ve içinde yüzlerce kitap bulunan bir kütüphanede, nas›l olduysa, gö-

revli araman›n hemen bafl›nda, elini att›¤› ilk kitaplar›n aras›nda kokaini bulmufltu.

Bu da bir kez daha yap›lan araman›n gerçek bir arama olmad›¤›n› göstermekteydi.

Tüm bunlar›n yan› s›ra, Adnan Oktar, bu komplonun düzenlemesinden k›sa bir süre ön-

ce, kendisine karfl› sinsi bir tuzak kuruldu¤unu hissetmifl ve ‹stanbul Ortaköy'deki evini terk

etmiflti. Komplodan k›sa bir süre önce de, annesini telefonla aram›fl ve "bana karfl› bir tuzak

haz›rlan›yor olabilir, yan›na birkaç flahit al ve evin her taraf›n› çok detayl› olarak temizle-

yin, kontrol edin" demiflti. Annesi Mediha Han›m, komflulardan birini ve kap›c›y› ça¤›rm›fl ve

üçü birlikte evdeki bütün eflyalar› detayl› olarak temizlemifl, kütüphanedeki kitaplar›n da hep-

sinin tek tek tozunu alm›fllard›. Bu temizlikten sonra, Adnan Oktar bir daha eve hiç gelmemifl

olmas›na ra¤men, 16 polis eve girmifl ve bir anda kütüphaneden "kokain paketi" ç›k›vermiflti.

Mediha Han›m'›n komflusu ve kap›c›s›, olaydan sonra "Adnan Oktar'›n kütüphanesini hep

beraber detayl›ca temizledik, orada böyle bir paket yoktu" diye noter tasdikli bir ifade ver-

diler. 

Kokain komplosunun ikinci aflamas›, yani Adnan Oktar'›n kan›nda ç›kart›lan kokain yan

maddesi konusu da, bilimsel ve adli delillerle çürütüldü. Adnan Oktar emniyette 62 saat kal-

m›fl, tahlil bundan sonra yap›lm›flt›. Ancak kokainin kandaki yan maddesine bak›larak, kaç sa-

at önce ne kadar kokain al›nm›fl oldu¤u bilimsel olarak hesaplanabiliyordu. Adnan Oktar'›n

kan›nda ç›kart›lan kokain dozu ise, 62 saat önceden al›nm›fl olsa, Adnan Oktar'›n ölümüne ne-

den olacak kadar yüksek bir dozdu. Bu durum, kokainin Adnan Oktar'›n vücuduna, 62 saat-

ten çok daha k›sa bir süre önce, yani gözalt›nda bulundu¤u s›rada girdi¤ini gösteriyordu. Ya-

ni kokain, Adnan Oktar'a gözalt›ndayken, yeme¤ine kar›flt›r›lmak suretiyle verilmiflti.

Bu gerçek, aralar›nda Scotland Yard'›n da bulundu¤u 30'a yak›n uluslararas› adli t›p ku-

rumu taraf›ndan teyit edildi. Hepsinin de, in-

celemeleri için kendilerine gönderilen dosya

hakk›ndaki ortak cevab› flöyleydi: Kokain Ad-

nan Oktar'a göz alt›ndayken yeme¤ine kar›fl-

t›r›larak verilmifltir. Olay komplodur.

Daha sonra Türk Adli T›p kurumu da ko-

kainin gözalt›nda yeme¤ine kar›flt›r›lmak

suretiyle verildi¤ini teyid etti ve Adnan Ok-

tar mahkemede beraat ederek akland›.

Ancak kokain olay› çok önemli bir husu-

su ortaya ç›kar›yordu: Adnan Oktar'a büyük

husumet besleyen ve her türlü kirli yöntemi

devreye sokarak onu yolundan döndürmeyi

amaçlayan baz› karanl›k odaklar vard›. Adnan

Oktar, bu olaylar›n öncesinde, masonluk hak-

k›nda yeni bir kitap çal›flmas› yapt›¤›n› ve bu

örgütün Türkiye'deki pek çok sinsi oyununu

deflifre edece¤ini aç›klam›flt›. Anlafl›lan Adnan
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Oktar'› daha önce hapis ve bask›yla y›ld›rmaya çal›flan masonik mihraklar, bu kez bir komp-

loyla y›ld›rmay› tercih etmifllerdi. 

"Global Masonluk" Kitab› ve Masonlar›n Son Ç›rp›n›fllar›

Kokain Komplosu s›ras›nda yaflanan haks›zl›k ve hukuksuzluklar›n bir benzeri de 12 Ka-

s›m 1999 tarihinde Bilim Araflt›rma Vakf›'na karfl› düzenlenen operasyon s›ras›nda yafland›. 12

Kas›m 1999 tarihinden itibaren Say›n Adnan Oktar'a ve BAV camias›na karfl› büyük bir iftira

kampanyas› bafllat›lm›fl ve bu karalama aylarca sürdürülmüfltür. Hiçbir gerçeklik pay› içerme-

yen bu iftiralar›n tek nedeni ise, baz› güç odaklar›n›n Say›n Oktar'›n ve BAV'›n milliyetçi ve

mukaddesatç› çizgisinden ve bu yöndeki çal›flmalar›ndan duyduklar› rahats›zl›kt›r. Materya-

list ve bölücü ideolojilere karfl› yürütülen fikri mücadele, özellikle son dönemde h›z kazanm›fl

ve ülke çap›nda büyük yank› uyand›rm›flt›r. 

Söz konusu operasyonda en dikkat çeken hususlardan birisi ise, Say›n Oktar'›n y›llard›r

süren araflt›rma ve incelemelerine dayanarak haz›rlad›¤› Global Masonluk isimli kitab›n›n

bask›n s›ras›nda kaybedilmifl olmas›d›r.

Türkiye'deki mason örgütlenmesinin yap›s›, dünya masonlu¤u ile Türkiye masonlu¤u

aras›ndaki iliflki, bu iliflkiyle ilgili baz› önemli ifflaatlar›n yer ald›¤› bu çal›flmada ayr›ca, ma-

sonlar›n baz› medya kurulufllar› ve siyaset çevreleri üzerindeki etkileri de ele al›nmaktayd›. Bu

kitab›n içeri¤i, 12 Kas›m tarihinden önce çeflitli toplant›larda ve ortamlarda sohbet konusu da

olmufl ve büyük ilgi uyand›rm›flt›. 
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Adnan Oktar taraf›ndan
haz›rlanan ve masonluk
teflkilat›n›n iç yüzünü
gözler önüne seren eserler
kamuoyunda büyük ilgi
görmektedir. 



Masonlar›n uluslararas› ba¤lant›lar›n›, hiyerarflik yap›-

lanmalar›n›, gizli faaliyetlerini ve gerçek yüzlerini gözler

önüne serecek olan bu eser, mason örgütlerinde ciddi endifle-

ye neden olmufltur. Bu nedenle de masonlar, bu kitab›n bas›l-

mas›n› engellemek için giriflimde bulunmufllard›r. 12 Kas›m

gecesi düzenlenen operasyonda, Global Masonluk kitab›n›n

arflivi niteli¤inde olan üç disket, esrarengiz bir flekilde kay-
bolmufltur. Evde bulunan tüm disketlere el konulmufl ve

bunlar bir süre sonra emniyet mensuplar› taraf›ndan geri ve-

rilmifltir. Ancak Global Masonluk kitab›na ait disketler geri

verilmemifl, yetkili makamlar daha sonra yap›lan yaz›l› bafl-

vuruya cevap olarak da, söz konusu disketlerin bulunamad›¤›n› aç›klanm›fllard›r.

Ne var ki, 12 Kas›m komplosunun uygulama süreci gibi akibeti de di¤er komplolara ben-

zemektedir. Bugün gelinen noktada, bu komplo çerçevesinde ortaya at›lan suçlamalar›n herbi-

rinin mesnetsiz iddialardan ve as›ls›z iftiralardan ibaret oldu¤u somut deliller ile gözler önü-

ne serilmifltir.

Tüm bu yaflanan olaylar, Say›n Adnan Oktar'›n ve BAV camias›n›n fikri çal›flmalar›ndan

rahats›zl›k duyan çevrelerin, bu çal›flmalar› engellemek için her türlü yola baflvurabilecekleri-

ni göstermektedir. Ancak unutulmamal›d›r ki, bu çevrelerin oyunu adli makamlarda ve devle-

timizin çeflitli kadrolar›nda görev yapan dürüst ve vatansever kimseler taraf›ndan her defas›n-

da bozulmakta, hak ortaya ç›kmaktad›r. Masonlar›n ve destekçilerinin bugüne kadar kurduk-

lar› tüm komplolar nas›l çökmüfl ve hak ortaya ç›km›flsa, bundan sonra kurulacak her türlü

komplonun da akibeti ayn› olacakt›r. 
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1999 tarihinde disketleri kaybolan "Global Masonluk" kitab›n-
da yer alan bilgiler yeniden toparlanarak, kitab›n birinci cildi
Mart 2002 tarihinde bas›lm›flt›r.

Milli Gazete, 16 Ocak 2000

Nusret Ersöz
Aral›k 2002 



SAYIN ADNAN OKTAR'IN 4 HAZ‹RAN 2007 TAR‹H‹NDE

VAK‹T GAZETES‹NE VERD‹⁄‹ RÖPORTAJ

"MASONLARIN BEL‹N‹ B‹Z KIRDIK"

MASONLU⁄A G‹R‹fiLER DURDU

Masonlu¤u hakikaten Türkiye'de deflifre edip, felç eden bir çal›flma yapt›k ki, bugün

gerçekten gücü k›r›lm›flt›r. Çok zavall›, çok garipleflmifllerdir. Mesela masonlu¤a girifller

durdu. Her zaman t›rman›rken, say›s›nda sabitlenme hatta düflme meydana geldi.

B‹Z SOLUCANI GÜNEfiE KOYDUK

Bir oluflum gizliyken daha güçlüdür. Ama deflifre olup ortaya konunca gücünü kaybe-

der. Solucan nas›l toprak alt›ndan ç›k›nca telef oluyorsa, bu da öyledir. Solucan aç›¤a ç›k›n-

ca k›vrana k›vrana ölür. Masonluk da öyledir. Biz ald›k solucan› günefle koyduk. Olay bu.

‹sterseniz sohbetimize son aç›klanan Yarg›tay 8. Dairesi'nin karar› ile bafllayal›m...

Hakk›n›zda 1999'dan beri süren davan›n zamanafl›m›ndan düflmesini engelleyen bir karar

bu. Bu karar sizce ne anlama geliyor?

Zamanafl›m› iddias›n› ortadan kald›rd›¤› için olumlu bir karar. Dosya flu an bofl. Ebru

fiimflek'e flantaj iddias›ndan beraat ettik. En önemli konu oydu. Fatih Altayl› davas›ndan da be-

raat etik. fiu an ne davac› kald› ne flikayetçi. Beraat bekliyoruz zaten. Sorun gözükmüyor. Ama

olay›n flekli tabii bizi flafl›rtt›. ‹ki gün öncesinden karar›n Hürriyet gazetesine s›zd›r›lmas› ve

manfletten verilmesi çok karanl›k. Kim verdi? Neyi amaçlad›lar, ne zaman, kimle kim aras›n-

da bu olay planland›, kim ne menfaat elde etti? Bunlar›n araflt›r›lmas› laz›m.
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Sizce kim, niye yapt›?

Kanaatim; komünist derin devlet çetesi çok uzun süredir devlet içine s›zma faali-

yetini devam ettiriyor. Eylemlerini de devam ettiriyor. Arkadafl›m›z Serkan Ciminli'nin öl-

dürülmesi, kokain komplosu, di¤er olaylar, biraraya geldi¤inde bir 'komünist derin devlet'

komplosunun yap›ld›¤›n› gösteriyor. Darwinizm'le ilgili faaliyetlerimizin etkisini durdurma

amac› tafl›yor. Yarg›ya bask› olmufl olabilir, öyle bir flüphe olufltu bende. Ben yarg› üyelerine

k›zm›yorum, onlara bask› yapanlara k›z›yorum.

"Kokain davas›" dediniz. Nedir bu olay? Biraz bahseder misiniz?

1991 y›l›nda yapt›¤›m masonluk tarihi ve dünya masonlu¤unun örgütlenmesiyle ilgili

son derece önemli bir kitap çal›flmas›ndan rahats›z olan birtak›m çevrelerin etkisiyle, yeni bir

komplo düzenlendi. Annemle birlikte yaflad›¤›m›z Ortaköy'deki eve gelen polisler, iki bin ki-

taptan oluflan kütüphanede, ellerini att›klar› ilk kitab›n içinde bir paket kokain buldular. Daha

sonradan bu paketin oraya baz› polisler taraf›ndan suni olarak yerlefltirildi¤i mahkeme tara-

f›ndan ispat edildi. Bu olay›n ard›ndan ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'nde gözalt›na al›nd›m.

Gözalt›nda bulundu¤um 62 saat sonunda kokain testi için gitti¤im Adli T›p Kurumu'nda, ka-

n›mda kokainin bir yan ürününün çok yüksek miktarlarda bulundu¤u aç›kland›.

Ancak daha sonra, bunun sadece bir komplo oldu¤u, aralar›nda Scotland Yard'›n da bu-

lundu¤u 30'a yak›n uluslararas› adli t›p ku-

rumu taraf›ndan verilen raporlarla ve

Türk Adli T›p Kurumu'nun onay›yla, ka-

n›mda ç›kart›lan kokain dozunun 62 sa-

at önceden al›nm›fl olsa, ölümüme ne-

den olacak kadar yüksek bir doz oldu-

¤u, dolay›s›yla kokainin emniyette bu-

lundu¤um s›rada yiyecek ve içece¤i-

me kar›flt›r›lmak suretiyle bana veril-

di¤i ispat edildi. Ve mahkeme bu ge-

rekçelerle beraat karar› verdi ve ak-

land›m.
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‹FADEY‹ ‹MZALAMAM ‹Ç‹N BASKI YAPILDI

1999'daki ifadeniz çok tart›fl›ld›... Asl› nedir o ifadenin, gerçekten böyle bir ifa-

deniz oldu mu?

Halk emniyetteki o dönemi bilmiyor. Nas›l ortam vard›? Hangi flartlar alt›nda o ifade im-

zalatt›r›ld›. Kimse bunu bilmiyor. Ben diyorum ki; Türkiye'de her kim olursa ama kim olursa

olsun o flartlarda 'imza at' dendi¤inde imzalard›. ‹mza atmayan adam›n elini k›rarlar. ‹llaki im-

zalat›rlard›.. Öyle bir hava vard›.

Yani ifade haz›rd›, siz imzalad›n›z öyle mi?

Tabii ki. Oradaki ifadeyi akl› bafl›nda hangi insan kendine ithaf eder. Bunlar› yapt›m, flun-

lar› yapt›m diye. Çok galiz, a¤›r çok a¤›r ifadeler. Savc› ve hakim karfl›s›nda, bu ifadenin zor-

la imzalatt›r›ld›¤›n› söyledim.

Ne dedi peki hakim ve savc›?

Hakim anlad›. 'Hakk›ndaki iddialara ne diyor-

sun?' dedi, 'Ne iddias›?' dedim, 'Hakl›s›n' dedi. Bu

önemliydi tabii..

Fahri baflkanl›¤›n› yapt›¤›n›z Bilim Arafl-

t›rma Vakf› (BAV) neden ilmi çal›flmalardan

çok alakas›z konularla gündeme geliyor?

Daha iyi böyle olmas›. Toplumun baz›

kesiminin ne düflündü¤ünden çok, samimi,

mukaddesatç›, milliyetçi çevreleri esas al›yo-

rum. Samimi Müslüman oldu¤umu herkes bi-

lir. Ama ateistler, komünistler bundan rahats›z

olmufl. Önemli de¤il.

250'yi aflk›n kitab›n›z var. Bu bir ömü-

re zor s›¤ar. Nas›l yazd›n›z bunca eseri?

Eserlerimin haz›rlanmas›nda, arafl-

t›rma aflamas›nda yard›mc› olan bir

ekip var. Teknik bilgiler bu flekilde

haz›r oldu¤unda yorumlamay›

ben yap›yorum.

618

KABALA

VE

MASONLUK



K‹MSEY‹ ZORLA TUTMUYORUZ

Son dönemlerde gündeme geldi¤iniz bir di¤er olay da, " Ceylan Özgül'ün baba-

s› taraf›ndan kaç›r›lmas› olay›yd›". Bu olayla birlikte öncülü¤ünü yapt›¤›n›z toplulu¤un,

gençleri ailelerinden kopard›¤› öne sürüldü. Nedir yorumunuz? 

Bir insan› ailesinden koparmak tabii ki anormal bir harekettir. Bir insan› sevdiklerinden,

dostlar›ndan, arkadafllar›ndan, sosyal çevresinden koparmak da anormal bir harekettir. Kopar-

man›n bir çok çeflidi vard›r. ‹nanc›ndan, dostlar›ndan okulundan koparabilirsin.

Ancak 18 yafl›n› doldurmufl her fert özgürdür. ‹stedi¤i okulu, yaflam tarz›n› seçer. ‹ster ai-

lesiyle, ister arkadafllar›yla kal›r. Üniversite mezunu, akl› bafl›nda s›hhatli birine dayatma ge-

tirilemez. Tutmak olmaz. Benim Ceylan han›mla ba¤lant›m yok. Ama arkadafl çevresi oldu¤u

do¤ru. Onlar› sevdi¤i de do¤ru. Ailesini sevdi¤i de do¤ru. Zaten annesinin yan›na gitmifl. An-

nesiyle hasret gidermeye giden biri, oradan elleri ayaklar› ba¤lan›p a¤z›na bant ba¤lan›p kaç›-

r›l›yorsa, bu normal de¤il.

TÜRK‹YE'DE MASONLU⁄U ADETA FELÇ ETT‹K

E¤itiminiz, güzel sanatlar, felsefe olmas›na ra¤men Darwin ve masonlukla u¤rafl›yor-

sunuz. Neden?

Biyoloji e¤itimi almadan Darwinizm'e, sosyoloji e¤itimi almadan masonlu¤a niye yakla-

fl›yorsun, Siyonizmle ilgili sosyolojik araflt›rman yok diyorlar. Oysa böyle bir fley yok. Dünya-

da bir kötülük varsa bunu akl› bafl›nda herkes anlar. Darwinizm'in sahte oldu¤unu fosillere ba-

kan ilkokul ö¤rencisi bile anlar. Yaflayan canl›lara ait fosillerin tamam› ayn› günümüzdeki can-

l›lar gibi, oldu¤u gibi duruyor. Karmafl›k bir fley yok. Proteinlerin yap›s›na bak›yoruz, tesadü-

fen olmas› imkans›z.
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Yanda amber içinde 50 milyon y›ll›k  sinek fosili.
Altta sa¤da ise, günümüzde yaflayan canl› bir sinek.

Fosil kayıtları sineklerin bir anda ortaya çıktıklarını göstermektedir.
Bu denli mükemmel yap›lara sahip canlıların, yeryüzünde bir anda

ortaya çıkmalarının elbette evrimle açıklanması imkansızdır.
Bu, Allah'ın yaratıflının açık delillerinden biridir.



Ama siz, bu kadar kolay olmas›na ra¤men ›srarla bunlar› anlat›yor-

sunuz.

Evet... Anlafl›l›ncaya kadar u¤raflaca¤›z.

Masonlu¤a gelince; 'Dünyay› idare ediyor, her türlü fitnenin kayna¤›' diyorsunuz. Bu kar-

mafl›k de¤il. Masonlar zaten, 'Evet biz bunu yap›yoruz' diyorlar gö¤sünü gere gere.

Peki, yapt›¤›n›z çal›flmalarla, masonlarla ilgili eserlerinizin, 'masonlar› güçlü' gösterdi-

¤i elefltirisine kat›l›yor musunuz?

Yooo. Aksine. Rehaveti ortadan kald›r›r. Kur'an'da da, sürekli tehlikelerden bahsedilir,

müflriklerden, münaf›klardan, kafirlerin tuzaklar›ndan bahsedilir. Müslümanlar› motive ede-

cek ayetler de vard›r. Hatta Allah ayette, 'Mustaz'aflar, çocuklar, zay›f b›rak›lm›fl kad›nlar u¤-

runa niçin mücadele etmiyorsunuz?' buyurur. Demek ki Müslüman› motive ediyor. fiunu bi-

lelim; z›dd› olmayan hareket pasifleflir. Mesela benimle ve arkadafllar›mla sürekli mücadele

edenler olmufltur. Masonlardan olsun Marksistlerden olsun, ateistlerden olsun. Bize bask› ya-

pan gruplar ne zaman ki bask›lar›n› güçlendirmifllerdir, benim ve çevremin, fiili olarak bilim-

sel çal›flmalar›m›z›n en yo¤un dönemi o dönemler olmufltur. Karfl›s›nda mücadele eden olma-

y›nca Müslüman›n gücü zay›flar, motivasyonu k›r›l›r.

1999 y›l›nda, masonlar›n '90. y›l' sergileri var-

d› Aya ‹rini'de. Orada sizin, masonlukla ilgili

(Yeni Masonik Düzen, Yahudilik ve Masonluk)

eserleriniz de sergileniyordu. Masonlar› yerden

yere vuran kitaplar›n›z›n bu sergide yer almas›

nas›l izah edilir?

Yani, 'korkmuyoruz, moderniz, demokrat›z,

etkilenmedik' mesaj› vermek istemifllerdir. (Gülü-

yor) Bir de mezarl›kta ›sl›k çalarak gezer insanlar.

Çekinmiyoruz, mason aleyhtar› faaliyetten de-

mek istemifl olabilirler. Ama bunun kurta-
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r›c› taraf› olmaz. Masonlu¤u hakikaten Türkiye'de deflifre edip, felç eden

bir çal›flma yapt›k ki, bugün gerçekten gücü k›r›lm›flt›r. Çok zavall›, çok garip-

leflmifllerdir. Gücü genifl çapta k›r›lm›flt›r. Mesela masonlu¤a girifller durdu. Her za-

man t›rman›rken, say›s›nda sabitlenme hatta düflme meydana geldi. Masonlara yap›lan

para yard›mlar› da durdu. Bölünenler oldu.

Neden peki?

Deflifre olmaktan. Bir oluflum gizliyken daha

güçlüdür. Ama deflifre olup ortaya konunca gücü-

nü kaybeder. Solucan nas›l toprak alt›ndan ç›k›n-

ca telef oluyorsa, bu da öyledir. Solucan aç›¤a ç›-

k›nca k›vrana k›vrana ölür. Masonluk da öyledir.

Biz ald›k solucan› günefle koyduk. Olay bu.

Masonlar yine etkili mi Türkiye'de?

Tabi d›fl kaynakl› olarak etkili, iç masonluk

olarak de¤il.

Mason mensubunuz var m›?

Benim tan›flt›¤›m, sonradan ‹slamiyet'i seven mason insanlar oldu. Dolay›s›yla masonlar-

dan tan›d›¤›m var. Her türlü çevreden de tan›d›¤›m insanlar var.

NAMAZI 5 VAK‹T KILARIM

Adnan Oktar'›n bir günü nas›l geçiyor?

Ben az uyurum, 3-4 saat kadar. Geceleri kitap okurum, araflt›rmalar›m› gece yapar›m. Sa-

bah namaz›ndan sonra bazen yatar›m 3-4 saat kadar. Günlük gazetelerden en az 10 gazeteye

bakar›m. Sonra da günlük yap›lmas› gerekenleri yapar›m. Kitaplar, CD'ler, internetle ilgili ça-

l›flmalar. Onlar›n üzerinde duruyorum.
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Namaz› 5 vakit mi k›l›yorsunuz?

Tabii tabii. Ona baya¤› kafay› takt›lar.

Karfl›m›za geçmifller Edip Yüksel'i sa¤lar›na,

bir tane tombul sevimli hoca var onu da solla-

r›na alm›fllar konufluyorlar. Bu adamlar alenen

namazlar› azaltan insanlar, bize ehli sünnet

dersi vermeye kalk›yorlar. Edip Yüksel, Reflat

halifenin peygamberli¤ini kabul eden bir in-

san, bana da gelmiflti, peygamberli¤ini kabul

ettin mi diye; 'kabul etmem' demifl göndermifl-

tim. Ben bafl›ndan beri söylüyorum; namazlar›

5 vakit k›l›yorum. Nas›l de¤iflsin ki bu; ben de-

sem de de¤iflmez. Kur'an'›n aç›k emri. Yaflan-

m›fl bu fiilen. Hadis, icma-› ümmet var. Çok

net bir fley. Bunu kimse de¤ifltiremez. Falanca

ç›k›p, 1300 sene yanl›fll›k olmufl bunu düzelte-

lim diyemez. Namaz bafl›nda da 5 vakitti, k›-

yamete kadar da 5 vakit olacakt›r.

19 Mucizesine inan›r m›s›n›z?

Kur'anda var, tabii bunu emir olarak alg›-

lamamak laz›m, Kur'an'›n harikas› olarak dü-

flünmek laz›m. fiafl›rt›c›, hofl fleyler.

MÜSLÜMAN EN ‹Y‹YE 

LAYIKTIR

Lüks yaflam›n nedeni ve kayna¤› nedir?

Müslümanlar›n iyi yaflant›s›n› elefltirenler

demek ki Hz. Süleyman'› da elefltiriyor. Hz.

Süleyman, biliyorsunuz zenginli¤i dillere des-

tand›, büyük bir ihtiflam içindeydi. 'Yarabbi,

ben bu mal sevgisini senin r›zan için y›¤d›m'

diyor. Allah'a hizmet içinse çok güzel. Müslü-

man tabii ki her fleyin en güzelini giyecek, en

güzelini yiyecek, en güzel evde duracak. Niye

ateistin olsun en güzel ev. En güzel araba niye

dinsizin olsun, Müslüman›n olsun tabii ki.
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN

YABANCI BASINLA YAPTI⁄I

RÖPORTAJLARDAN BÖLÜMLER

Say›n Adnan Oktar'›n Yarat›l›fl Atlas› adl› dev eserinin baflta

Fransa olmak üzere, Almanya, ‹talya, ‹sviçre, ‹spanya, Dani-

marka olmak üzere Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya ulafl-

mas›n›n ard›ndan, Darwinizm büyük bir sars›nt› geçir-

di. Kitap tüm dünyada çok büyük bir yank› uyand›rd›.

Avrupa'da Darwinistler ve materyalistler, kitab›n olufltur-

du¤u ilmi etkiyi kendilerince ortadan kald›rmak için, kitab›

yasaklatmaya kalk›flmaktan, Avrupa Parlamentosu'nda Yarat›l›fl

gerçe¤i aleyhine karar ald›rmaya çal›flmaya kadar pek çok yönteme

baflvurdular. Ancak bunlar›n hiçbirinde baflar›l› olamad›lar. Darwinizm'in bilim

tarihinin en büyük sahtekarl›klar›ndan biri oldu¤u gerçe¤i tüm Avrupa'ya ve Amerika'ya

ulaflt›. Yap›lan anketler halk›n bu gerçe¤i görmeye bafllad›¤›n› gösterdi. Fransa'da halk›n

%92'sinin, ‹sviçre'de %85'inin, Almanya'da da %85'inin evrime inanmad›¤› görüldü. Avrupa

tarihinin bir dönüm noktas› olarak kabul edilebilecek olan bu ilmi uyan›fl, bas›n taraf›ndan da

yak›ndan takip edildi. Pek çok Avrupa ülkesinden, Amerika'dan, Rusya'dan, Türki devletler-

den, Ortado¤u'dan birçok gazeteci Say›n Adnan Oktar'la röportaj yap-

mak için ‹stanbul'a geldi. Arka arkaya çeflitli bas›n toplant›lar› dü-

zenlendi. Bu bölümde, yabanc› bas›n›n Say›n Adnan Oktar'la

yapt›¤› röportajlardan bölümler okuyacaks›n›z. 
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Fransa'ya bu kadar çok kitap yollaman›z›n nedeni nedir? Yani amac›n›z neydi bunu

yaparken?

Fransa'ya kitab› yollayan ben de¤ilim. Benim ba¤l› oldu¤um kitap flirketi gönderdi. Ama

tabii oradaki amaç Fransa'n›n bu mühim gerçe¤i görmesi, Frans›z halk›n›n bu mühim gerçe¤i

görmesi. Evrim teorisi gerçekten do¤ru olmayan bir teori. Olsayd› zaten dinle de çeliflmezdi.

Ama ‹stanbul'da da, baflka yerlerde de, Türkiye'nin her yerinde, dünyan›n her yerinde, yerin

alt›n› kazd›¤›m›zda her yerde canl›lar›n de¤iflmedi¤ini görüyoruz. Bu bir gerçek. Aksini ispat

eden hiçbir ara fosil yok. Olsa, flimdiye kadar bu ortaya ç›kard›. Moleküler seviyede de bu ay-

n› flekilde. Mesela bir hücre içerisindeki genetik bilgi büyük bir kütüphaneyi dolduracak ka-

dar. Bunlar›n tesadüfen oldu¤unu söylemek bu kadar zeki insanlar›n oldu¤u dünyada çok bü-

yük bir zorlama olur.

Bir de Allah'›n olmas› insanlar› sevindirecek bir fley. Yani bu insanlar için bir sevinç vesi-

lesi, rahats›z edici bir fley de¤il mutluluk verecek bir fley bu. 

fiimdi teorinizin bilimsel bir teori oldu¤unu söylüyorsunuz. Ama bildi¤im kadar›yla

genelde bilim e¤itimi almad›n›z. Bu durumda nas›l bilimsel oldu¤unu söyleyebiliyorsunuz

teorinizin?

Darwinizm'in geçersiz oldu¤u o kadar aç›k ve

sarih ki, yani bunun için bir bilim e¤itimine ge-

rek yok. Mesela bu teybin, bir fabrikada ya-

p›ld›¤›n› söylemek ve planlanarak  yap›l-

d›¤›n› söylemek için özel e¤itim al›n-

mas›na gerek yok. Bu çok aç›k, bu-

nun özel bir bilgiyle yap›ld›¤›. Ye-

ralt›ndan ç›kan fosilleri çocuk ol-

sa anlayacak gibi. Proteinlerin

yap›s› ortada. Bir proteinin

meydana gelmesi s›f›r ola-

s›l›k, tesadüfen oluflmas›.

Darwinizm'in yanl›fl ol-

du¤unu anlamak için,

Allah'›n varl›¤›n› anla-

mak için akademik e¤i-

time gerek yok. 
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Mikroskobik hücrenin içindeki bir
DNA’da, milyonlarca bilgi içeren
dünyanın en büyük ansiklope-
disinin 40 katı büyükü¤ünde bir
bilgi deposu saklı durmaktadır. 



Fikirlerinizin Avrupa'da daha çok geliflece¤ini düflünüyor musu-

nuz? Yoksa flimdiden geliflti¤ini, ad›mlar at›ld›¤›n› düflünüyor musunuz?

Çok sars›c› oldu Fransa'da, yani adeta gerçekten flok oluflturdu. fiu ana kadar ortal›k

bombofltu. Bu konuda kimse muhalif bir fikir beyan edemiyordu. Fikir beyan edenlere de bas-

k› uygulan›yordu. O kitab› okuyup da aksini iddia et-

mesi normal bir insan›n çok çok güç. Zaten bunu Fran-

s›z Milli E¤itim Bakanl›¤› uzmanlar› da aç›klad›lar. Ya-

ni özel olarak direnmedikten sonra mümkün de¤il ka-

bul edilmemesi. Çok aç›k ve sarih gerçekler.

Peki Türkiye'ye bakacak olursak Yarat›l›fl kabul

edilebilecek durumda m›?

1980'lerde Darwinizm Türkiye'de %50'nin üze-

rinde kabul ediliyordu. Ama flu an %90 kabul edilmi-

yor. Bu bilimsel çal›flmalar›n bir neticesidir. Türk halk›

gerçeklere karfl› daima aç›kt›r, samimidir. Ben Frans›z-

lar›n da o flekilde oldu¤unu düflünüyorum. Önümüz-

deki y›llarda yap›lacak kamuoyu yoklamalar›nda bu-

nu görece¤iz hep beraber.

Ama genel olarak bak›ld›¤›nda Darwinizm'i illa da Tanr›'ya karfl› bir teori olarak gör-

müyor musunuz? Çünkü demin dediniz ki Allah o flekilde de dünyay› yaratabilirdi ama öy-

le olmam›fl size göre. Biraz daha açar m›s›n›z?

Ben gerçe¤i araflt›r›yorum. Gerçekten de Allah o flekilde yaratabilirdi. Ama o flekilde ya-

rat›lmad›¤›n› görüyoruz. Milyonlarca fosil Yarat›l›fl'› gösteriyor. E¤er evrim do¤ru olsayd› mil-

yonlarca ara fosil olmas› gerekirdi. Darwinizm çok usta bir propagandayla bütün dünyay› ik-

na etmifl flu ana kadar. ‹nsanlar flaflk›nl›k ve hayret içinde uyan›yorlar ve böyle bir teoriye na-

s›l inand›klar›na kendileri de flafl›r›yorlar sonra. fiu an Türkiye'de Darwinizm'i savunan bilim

adam›, profesör say›s› parmakla say›lacak kadar düfltü. Eskiden üniversitelerde hakim düflün-

ceydi bu.

Fransa'da sizin hukuk aç›s›ndan yaflad›¤›n›z problemlerle ilgili bir çok makale de yer

ald›. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz?

Psikolojik savafl›n bir gere¤i olarak oluyor bunlar. Fikire fikirle karfl›l›k verememenin bir

acizli¤i. Materyalistlerin acizliklerinden baflvurduklar› son çözüm bu. Ama bunlardan da etki-

lenmiyoruz. Etkilenmeyiz. Halk›m›z bunun fark›nda zaten. Ak›l almaz iftiralarla ak›l almaz

bask›larla bu fikrimizin durdurulmas› için gayret ediliyor. Fakat buna ra¤men h›zla do¤ru olan

bu fikrimiz yay›l›yor. 
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Harun Yahya'n›n yazd›¤› ve Fransa'da
büyük etki oluflturan Yarat›l›fl Atlas› kitab›.



Peki sizin için ileride gelecekte Darwinizm'in sona ermesi ayn› za-

manda terörün sona ermesi, bu tür fleylerin de mi sona ermesi olacak?

Tabii ki... Teröre Bilim Araflt›rma Vakf› ve flahs›m fliddetle karfl›y›z. Bir insanl›k ay›b›-

d›r,  insanl›k suçudur. Evet. Hiçbir din, ne Hristiyanl›k ne Musevilik ne ‹slamiyet  terörü sa-

vunmaz. Terörü yapanlar›n hepsinin kökenine indi¤imizde Darwinist ve materyalist oldukla-

r›n› ve gizli komünist  olduklar›n› görüyoruz.    

Bu durumda 15 sene sonra terörizm diye birfley kalmayacak diyebilir miyiz?

Pek tabii ki. Bar›fl ça¤› gelecek, Alt›nça¤ diyoruz buna. 

Bir çok kitap yazd›n›z efendim. Kaç tane yazd›n›z?

250'nin üzerinde

Peki 250 kitaptan fazla kitap yazd›¤›n›z› söylüyorsunuz. Bu kitaplar kime hitaben ya-

z›ld›? 

Bütün dünyaya.

Peki bütün dünyaya hangi mesaj› iletmek istiyorsunuz, ne söylemek istiyorsunuz? 

Sevgi, bar›fl, kardefllik. Allah sevgisi.

Çünkü hepimizin Allah'› ayn›, hepimizin

yaratan› ayn›. Tek bir Allah'a inan›p, O'na

kul olmak ve O'nun yaratt›¤› bu güzel

dünyada kardeflçe yaflamak çok güzel bir

fley. 

Yarat›l›fl Atlas› kitab›n›zda, Dar-

win'in bütün günümüzde olan sorunla-

r›n sorumlusu oldu¤unu söylüyorsunuz

niçin?

Faflizimin döktü¤ü kanlar milyonla-

r› buldu, komünizmin döktü¤ü kanlar

milyonlar› buldu, emperyalizmin döktü-

¤ü kanlar milyonlar› buldu. Bütün bun-

lar bunun aç›k ispat›d›r. Bunlar›n köke-

ninde, ilmi kökeninde Darwinizm var. 
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Ama mesela 11 Eylül sald›r›lar›n›n Darwin yüzünden oldu¤unu

söylüyorsunuz. Neden?

Kökeninde yani onu organize eden güç, onun arkas›ndaki derin güç Darwinistlerden,

materyalistlerden ve kan dökücülerden olufluyor. Cahil insanlar›n kullan›lmalar› önemli de¤il.

Organize edenler önemli.

... Dünya yarat›ld›¤›ndan bugüne kadar insanlar›n de¤iflmedi¤ini söylüyorsunuz. Siz-

ce hiçbir de¤ifliklik olmad› m› insanlar›n üzerinde?

Fosil kay›tlar›nda bu aç›kça görülüyor. Olsayd› onu da kabul ederdik. Ama ele ald›¤›m›z

hiç bir fosilde bunu göremiyoruz. Öyle olsa ara fosil olarak milyonlarca garip anormal varl›k

bulunmas› gerekiyordu. Yani kolu baca¤›, a¤z› burnu, kafl› gözü çok garip milyonlarca varl›k

olmas› gerekirdi. Yani portakal a¤açlar›n›n yeni yeni etraf› görmeye bafllamas› gerekiyordu flu

an. Portakal a¤açlar›n›n etraf› görmeye bafllamas› yani göz oluflmas› gerekiyordu portakal

a¤açlar›nda flu an. Zeytin a¤açlar›n›n da etraf› duymaya bafllamas› gerekiyordu. Darwinizm

asl›nda komedi dram gibi bir teori. Ve dram. 

Sizin için peki Darwinizm tehlikeli bir unsur mu? Yani dünyan›n sonunu getirebile-

cek bir unsur mu?

‹di. Ama bundan sonra tehlike olaca¤›n› zannetmiyorum. 

Niçin?

Çünkü Darwinizm'in ilmi anlamda sonu gelmifltir. Bu aç›k aç›k görülüyor. ‹lmi araflt›rma-

lar› takip edin, bilimsel araflt›rmalardan takip edin bunu aç›k aç›k görürsünüz.
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Yanda 50 milyon y›ll›k diflli ringa bal›¤› fosili ve üstte de
günümüzde yaflayan örne¤i. Diflli ringa bal›klar›yla ilgili fosil
örneklerinin hepsi, diflli ringaların milyonlarca yıldır aynı
olduklarını göstermektedir. Milyonlarca yıldır devam eden bu
dura¤anlık (canlıların yapısındaki de¤iflmezlik), evrimsel bir
sürecin hiçbir zaman yaflanmadı¤ının önemli bir delilidir.



O zaman sizin kitaplar›n›z›n Fransa'ya gitmesinin nedeni Frans›z bi-

lim adamlar›yla bir de¤ifl tokufl içerisine girmek fikir paylafl›m›nda bulunmak.

Do¤ru, Evet

Amaç ne o zaman?

Gerçeklerin ortaya ç›kmas›, do¤-

rular›n fark edilmesi. Sonunda bütün

dünyan›n iyi olmas›. Bar›fl, kardefllik

ve sevginin yay›lmas› do¤rular›n orta-

ya ç›kmas›, bunu sa¤lamak.

Peki sonuçta bu kitab›n›z önem-

li ve kapsaml› bir kitap oldukça pa-

hal›ya malolmufl bir kitapt›r. Nas›l

baflard›n›z bu kadar çok kitab› bu ka-

dar maliyetli kitab› yollamay›?

Ben bu k›sm›yla ilgilenmiyorum,

ben yazar›m, sadece yay›nevi onunla

ilgileniyor. Ama gerçekten çok fazla

sat›fl› olan bir kitap, yurt d›fl›nda da

yurt içinde de çok fazla sat›l›yor flu an.

Dolay›s›yla da oradan bir kar elde ediyorlar, kar elde ettiklerinde promosyon olarak kitap her

yay›nevi gibi onlar da da¤›t›yorlar. Zaten www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adres-

lerinden de çok rahat ulafl›labiliyor kitaplar›ma.

Peki siz flahsen bu kitap sayesinde para kazand›n›z m›? 

Ben kitaplar›mdan hiçbir flekilde para alm›yorum.

Hiçbir zaman m›?

Hiçbir zaman için.

Ama yazar olarak hiçbir fley kazanm›yor musunuz?

Hiç, bunu herkes bilir. Çünkü bu bir fikir hizmeti. Ben buna para almam, alamam böyle

birfleye. Utanç verici olur bu benim için. Ama di¤er yazarlar› tenzih ederim tabi. Benim kendi

inanç sistemim aç›s›ndan bu böyle. 
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Peki fikirlerinizle amac›n›z ne? Dünyay› m› de¤ifltirmek istiyorsunuz?

Her iyi insan iyili¤in etrafa yay›lmas›n› ister. 

Peki siz flahsen iyilik yay›yor musunuz?

Tabii ki her yerde ben bar›fl›, sevgiyi, kardeflli¤i savunurum. Mesela dünyadaki terörün

durmas› için yo¤un faaliyet yapan, bu konuda konferanslar tertip eden bir insan›m. Faflizmin,

komünizmin fliddetini, bask›s›n› ortadan kald›rmak için fikri mücadele veriyorum. Her inanç-

ta insan›n özgürce fikirlerini savunmas›n› savunuyorum. Hiçbir flekilde kat› de¤ilim.

Fransa'da kitab›n›z da¤›t›lmaya baflland›¤›nda hemen hükümet devreye girdi. 'Aman

bu kitap yasaklanmal› bu kitap da¤›t›lmamal›' diye tepkiler oldu. Çünkü kitab›n›z› tehli-

keli olarak gördüler. Kitab›n›z›n tehlikeli oldu¤unu mu düflünüyorsunuz?

Kitab›n çok güçlü etkisini Frans›z hükümeti bize ispat etmifl oldu bu tavr›yla. Ve içindeki

fikirlerin ne kadar do¤ru oldu¤unu kabul ettiklerini gösterdi. Çünkü Yarat›l›flç› eserler zaten

Fransa'da bol bol sat›l›yor ve bütün Frans›z kütüphanelerinde var. 

Frans›z hükümeti, Frans›z milli e¤itimi kitab›n›z›n tehlikeli oldu¤unu söyleyerek ki-

tab›n›z›n da¤›t›lmas›n› yasaklad› ne düflünüyorsunuz bu konu hakk›nda?

Bu kitab›n test edilmesiydi adeta orada. Fransa'da kitab›n bu kadar sansasyon meydana

getirmesi, kitaptaki fikirlerin kesin do¤rulu¤unu, etkisinin büyüklü¤ünü, anlat›lan izahlar›n

hem teknik olarak hem ak›lc› olarak her yönden do¤ru oldu¤unu vurgulayan bir netice. Çün-

kü Fransa'da Yarat›l›flç› eserler her yerde sat›l›yor, yeni ortaya ç›km›fl birfley de¤il bu. Katolik

Kilisesi'ne mensub insanlar›n, Protestanlar›n da veya di¤er dinlere mensup insanlar›n da hat-

ta Yehova flahitlerinin de bu konuda birçok kitab› var. Ve milyonlarca bu sat›l›yor, da¤›t›l›yor.

Ama bunlar›n hiçbirinin etkisi benim kitab›m›n etkisiyle k›yaslanacak gibi de¤ildi. Bu kitap,

son derece etkili anlat›m› kesin kanaat getirtecek derecede. Okuyan bir insan›n ikinci bir ihti-

mali düflünemeyece¤i flekilde sarih oldu¤u için, Frans›z hükümeti bu kadar etkilendi. Zaten bu

konuda uzmanlara da araflt›rma yapt›rm›fllar. Bunu da kendileri de belirtiyorlar. Hakikaten or-

tada olan, tarafgir düflünmeyen bir insan› kesin etkileyece¤ine dair kendi beyanlar› var. De-

mek ki Yarat›l›flç› eser önemli de¤il, eserin gerçekten etkileyici olmas› önemliydi. Çünkü Yara-

t›l›flç› eserler flu anda Fransa'da bol miktarda var.

Bilim Araflt›rma Vakf›'ndan biraz bahsedecek olursak, bu vak›fta çal›flan kifliler kim-

lerdir ve ne flekilde bu vak›fa giriyorlar?

Muhatab›, Baflkan burada. Benim bir aç›klama yapmam pek yak›fl›k almaz. Yani resmi

baflkan o. Vak›f ad›na ben aç›klama yapamam. Yani resmi sorumlusu o arkadafl. Ama ben de-

tay vermemek flart›yla aç›klayabilirim, yani detay fazla bir bilgim de yok... Bu vakf›n özelli¤i

Atatürkçü, Türk milliyetçisi, ilerici, bilimi, teknolojiyi, her türlü ilmi geliflmeyi teflvik eden, sa-
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vunan bir vak›f. Demokrasiyi, ayd›nl›k Türkiye'yi savunan bir vak›ft›r. Dü-

flünceleri özgürlük üzerine kuruludur. Özgürlü¤ü savunur. Türkiye'nin birli¤i-

ni, beraberli¤ini, üniter devleti savunur. Bölücülü¤e karfl›d›r. Komünizm, faflizm gi-

bi ideolojileri reddeder, yads›r. Onlara karfl› bir ilmi mücadele içerisindedir. Bilimsel çal›fl-

ma yapar. Konferanslar düzenliyorlar. Slayt gösterileri oluyor, foto¤raf sergileri oluyor. Buna

benzer ilmi çal›flmalar içindeler. Birçok baflar›l› çal›flmaya da imza atm›fllard›r. Bu toplant›lara

Say›n Cumhurbaflkan›m›z Rauf Denktafl Beyefendi gelmiflti. K›br›s Cumhurbaflkan›. General-

lerimizden, emekli generallerden gelenler oldu, milletvekillerinden, bakanlardan her türlü

devlet görevlisi olan kiflilerden gelenler olmufltu. 

Son bir soru. Yarat›l›fl taraftarlar› olarak Amerika'da olan kiflilerden bahsediyor. Dü-

flünceniz nedir onlar aç›s›ndan da? Ayn› düflünceyi mi paylafl›yorsunuz, yoksa farkl› yönle-

re mi gidiyor düflünceleriniz? 

Tabii ki farkl›, çünkü H›ristiyan teolojisinde 7 günde yaratma vard›r. Yani 7 gün derken

flöyle. 7000 y›lda dünyan›n ömrünün bitece¤i inanc› vard›r. Bizim düflüncemiz böyle de¤il.

Milyonlarca y›l dünyan›n geçmifli oldu¤una inan›yoruz, Big Bang teorisinin do¤ru oldu¤una

inan›yoruz. Büyük bir patlamayla evrenin bafllad›¤›n› ve gittikçe mükemmeli¤e do¤ru gitti¤i-

ni ve bu patlamay› s›f›r hacim ve sonsuz yo¤unluktaki bir oluflumdan bunun meydana geldi-

¤ini, milyonlarca y›ll›k bir geliflme oldu¤unu ve bu geliflmenin son derece mükemmel oldu¤u-

nu ve bunun sonucunda dünyan›n olufltu¤unu, dünya olufltuktan sonra da canl›lar›n Allah ta-

raf›ndan yarat›ld›¤›n› savunuyoruz. Bunu anlat›rken de bilimsel delillere dayand›rarak, ilmi

delillere dayand›rarak anlat›yoruz. Anlatt›klar›m›z›n do¤ru oldu¤unu da her gören kabul edi-

yor.  Yani dolay›s›yla dünyan›n 7000 y›ll›k ömrü oldu¤una inanm›yoruz, yani milyarlarca y›l-

l›k ömrü oldu¤una inan›yoruz. Ve bu ve buna benzer

bir çok noktada ayr›l›yoruz.  Zaten dünyadaki di¤er

Yarat›l›flç› düflünceleri flu ana kadar kimse bir tehdit

veya ilmi aç›dan Marksistler de, faflistler de, mater-

yalistler de riskli görmemifllerdi. Ama ilk defa bu

aç›klamalardan sonra olay›n ciddiyeti anlafl›ld›.

Gerçekten Darwinizm'in yanl›fl oldu¤u, gerçekten

fosillerin hiç bozulmadan kald›¤›, ara fosil olmad›¤›

ve buna benzer yüzlerce konunun, anlatt›¤›m›z ko-

nunun do¤ru oldu¤u anlafl›lm›fl oldu. O yüz-

den bu kadar sars›c› etki meydana getir-

di. Frans›z hükümeti de bence Darwi-

nizm'in y›k›ld›¤›n›n fark›nda, sami-

mi konuflulsa samimi bir ortam ol-

sa hepsi bunun fark›nda, fakat

bunun ne getirece¤ini bilmedik-

leri için çok tedirginler, yoksa

Darwinizm'in y›k›ld›¤›n›n far-

k›na vard›lar bence onlar.
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YABANCI BASINDA ÇIKAN 

HABERLER‹N B‹R BÖLÜMÜ

THE NEW YORK TIMES 
(17 Temmuz 2007)

‹slami Yarat›l›flç› ve Tüm Dünyaya Gönderilen Ki-

tap bafll›¤›yla The NewYork Times'ta bir makale

yay›nland›. 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
(8 Temmuz 2007)

Almanya'n›n en büyük gazetelerinden biri olan

Süddeutsche Zeitung'un, 8 Temmuz 2007 tarihli

say›s›nda Say›n Adnan Oktar'›n Yarat›l›fl konu-

lu eserlerinin, özellikle de Yarat›l›fl Atlas›'n›n

büyük etkisi üzerine bir makale yer ald›.

Aynı gazetenin evrimin gerçekleflip

gerçekleflmedi¤iyle ilgili düzenledi¤i

anketin sonuçları ise flu flekildedir:

- Evrim mi, hayır teflekkürler?

EL PERIODICO
(10 Haziran 2007)

‹spanya'n›n en önemli gazetelerinden, Barselona mer-

kezli El Periodico'da, 10 Haziran 2007 tarihinde Adnan

Oktar'›n evrim konulu çal›flmalar›na yer verildi. Haberde

tüm dünyada büyük yank› uyand›ran Yarat›l›fl Atlas›
isimli eser ve Say›n Adnan Oktar'›n geçti¤imiz hafta ‹s-

tanbul'da yabanc› bas›n kurulufllar›na verdi¤i bas›n top-

lant›s›nda yapt›¤› aç›klamalar genifl yer ald›.
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DE STANDAARD
(1 Mart 2007)

Belçika'da yay›nlanan De Standaard gazetesi 1 Mart 2007 tarihinde, "Türk yara-

t›l›flç› Adnan Oktar, Yarat›l›fl Atlas›'nda Darwinizm'in terörün kayna¤› oldu¤unu

aç›kl›yor" yorumuyla eseri tüm Belçika'ya duyurdu. "Tüm Dünyaya Gönderilen Ki-

tap"  bafll›¤›yla The NewYork Times'ta bir makale yay›nland›. 

THE IRISH TIMES 
(23 May›s 2007)

Türkiye evrim inanc›ndan tamamen temizlenecek!

Nicholas Birch'ün birçok bas›n kuruluflunda yer alan ma-

kalesine ‹rlanda'n›n en önemli gazetelerinden biri olan

Irish Times da yer verdi.

BLICK
(3 ve 4 May›s 2007)

Yarat›l›fl Atlas› ‹sviçre'de de büyük bir yank› olufl-

turdu!

‹sviçre'nin en büyük gazetelerinden biri olan Blick'te, 3

ve 4 May›s 2007 tarihlerinde, Harun Yahya'n›n eserleri-

ni inceleyen iki haber yer ald›. Haberlerde Yarat›l›fl

Gerçe¤i'ni anlatan eserlerin, özellikle de Yarat›l›fl Atla-
s›'n›n insanlar üzerindeki etkisi ele al›nd›. Yarat›l›fl

Gerçe¤i ile ilgili çal›flmalar›n flu an ‹sviçre'de bir numa-

ral› gündem konusu haline geldi¤i vurguland›.

THE WASHINGTON TIMES
(9 Haziran 2007)

"Türk Yarat›l›flç›l›¤› Kök Sal›yor!"  

ABD'nin en önemli gazetelerinden biri olan The Washington Ti-
mes gazetesi, 9 Haziran 2007 tarihli say›s›nda, Nicholas Birch im-

zas›n› tafl›yan "Türk Yarat›l›flç›l›¤› Kök Sal›yor -4 kifliden 3'ü Dar-

win'in evrim teorisini reddediyor" bafll›kl› bir haber yay›nlad›.

Yaz›da Adnan Oktar'›n Harun Yahya müstear ismiyle yazd›¤› "Ya-

rat›l›fl Atlas›" adl› eserin Avrupa'daki etkisinden ve kitab›n içeri-

¤inden bahsedildi. Haberde Adnan Oktar'›n New York Times, Le
Monde, Reuters, Stern, Newsweek gibi büyük yabanc› medya ku-

rulufllar›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤i bas›n toplant›s›ndan da

izlenimler aktar›ld›.



BO⁄AZ‹Ç‹ BASIN TOPLANTISI, 

26 May›s 2007

Yarat›l›fl›n Atlas› adl› eserinizi gördük ve inceledik. Bunu yay›nlamaktaki fikriniz

veya amac›n›z neydi?

Arkadafllar gerçekten evrim yok. Olsa, ben de savunurdum. Anlat›rd›m, yani Kuran'a uy-

gun olurdu bu. ‹ncil'e de Tevrat'a da uygun olurdu. Çok makul olurdu, ama gerçekten yok. Bir

hücrenin içerisindeki bilgi herhangi bir hücre; deniz suyunda olabilir, bir portakal hücresi ola-

bilir, bir yapra¤›n içindeki hücre olabilir, milyonlarca bilgi sakl› içerisinde ve kodlanm›fl du-

rumda. Bunun tesadüfen oldu¤unu iddia etmek, s›rf flurada bile konu bitiyor. Yani bir kütüp-

hane dolusu bilginin bir hücrenin içerisine dolmas›n›n tesadüfen olmas› mümkün de¤ildir.

Binlerce ara fosile bakt›k, binlerce bir tane iki tane de¤il, hiçbirinde evrimi destekleyen en ufak

bir delile rastlayamad›k. Hepsi de¤iflmemifl ve ayn› bu zamandaki haliyle duruyorlar. Bunu

göre göre evrimi nas›l savunal›m. 

Ben Prof. Dr. Cemal Anadol Azerbaycan'da üç üniversitede profesörüm, akademisye-

nim. Sizinle tan›flmaktan fleref duyuyorum. Azerbaycan Cumhurbaflkanl›¤› yay›n organ›

DESPIRIDIKOBA gazetesinde görevliyim. Sizi geçen gün bir televizyon program›nda ta-

kip ettim. Size karfl› bugüne kadar bir tak›m insanlar›n bütün kötü düflünceleri hepsini de

mükemmel flekilde sildiniz att›n›z, sizi tebrik ederim. Sadece Türk insan› için de¤il, ayn›

zamanda insanl›k için gurur verici bir insans›n›z.

Teveccühü hocam›z›n çok teflekkür ederim.

Evet flimdi siz, Mimar Sinan Üniversitesi tasar›m

bölümünden mezun oldunuz... Burada okudunuz ve

50 kitab›n›z yay›nland› ve flu anda çok ciddi bir ku-

ruluflun bafl›ndas›n›z. Büyük bir kurumun bafl›nda-

s›n›z. Acaba flu anki bulundu¤unuz aflamaya nas›l

geldiniz. Yani bu aray›fl›n›z›n bafllang›c›ndan iti-

baren bu seyri bize anlatabilir misiniz?

Herhangi bir kurumun bafl›nda de¤ilim

onu söyleyeyim. Sadece BAV'›n fahri bafl-

kan›y›m. Milli De¤erleri Koruma Vak-

f›'n›n da fahri baflkan›y›m o kadar. Öyle

herhangi bir flirketim holdingim fluyum

buyum, yok öyle bir fleyim yok. Ortao-

kul ve liseyi Ankara'da okudum.

1979'da F›nd›kl› Güzel Sanatlar Aka-
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demisi'nin ‹ç Mimari Bölümü'nü 3. olarak kazand›m. Bu benim için bir sür-

priz oldu tabi, 3. kazanmak biraz ilginç oldu. Dindar oldu¤um biliniyordu, o za-

man Marksistlerin kontrolündeydi okul. Yani tamamen Marksist örgütlerin kontro-

lündeydi.

Mimar Sinan Üniversitesi?

Mimar Sinan Üniversitesi evet. Fakat oradaki solcu arkadafllar, bana birkaç kifli söyledi,

'senin hayat›n burada tehlikede, bu okula gelme. Sen dindars›n flu olur, bu olur,' buna benzer

ifadeler oldu. Fakat ben onu önemli görmedim çünkü kaderde Allah ne yaratt›ysa o olur. Ka-

derin d›fl›nda bir fley olmayaca¤›n› bildi¤im için rahat rahat gittim okula. Akademide iflin do¤-

rusunu söyleyeyim o dönemde Marksistler demokratt›lar gerçekten. Yani benim arkadafllar›m-

la din konusunda sohbet yapmama fluna buna pek müdahale etmiyorlard›. Fakat bir süre son-

ra etkili olmaya bafllad›m ben, anlat›mlar›mdan gerçekten çok etkilenmeye bafllad›lar. Ondan

sonra bana Marksist arkadafllar yasaklama getirmiflti. Yani 'okulda konuflman, anlat›m yap-

man sana yasak' dediler. Ama tabi tehditkar bir üslupla o zaman  yasaklam›fllard›, ama ben bu-

na ra¤men yine arkadafllar›mla konufluyordum ve sohbet ediyordum, etmifltim ve devam et-

mifltim. Evet, Hilmi Yavuz felsefeci-flair, benim hocamd› o zamanlar. Marksist görüflleri savu-

nuyordu o devirde. Ben onun dersinde, dersinden sonra ona evrimin aleyhinde bir kitap ver-

dim, evrim teorisini elefltiren bir kitap verdim. Haftalar sonra da hocamdan cevab›n› alm›flt›m,

okudu¤unu belirtmiflti. Ama bak y›llar sonra Hilmi Yavuz hocamda ciddi bir de¤ifliklik oldu.

fiimdi dine karfl› daha ›l›ml›, Darwinizm'e karfl› olan bir insan, bu çok önemli. Bunlar detay ko-

nular ve bilinmeyen konular oldu¤u için olaya anlat›ma bir renk katmak için ara ara anlat›yo-

rum. 

fiimdi benim bildi¤im kadar›yla bilimsel anlamda her hangi bir üst düzey yani yük-

sek ö¤renim anlam›nda bir e¤itiminiz yok dolay›s›yla teorinize nas›l bir bilimsel s›fat-ad

atfedebiliyorsunuz hangi flekilde bunu bilimsel olarak adland›r›yorsunuz? 

Hayat› anlamak için akademik e¤itime gerek yoktur. Evrimin olmad›¤›n› anlamak için de

akademik e¤itime gerek yoktur. Biz buraya binlerce fosili serelim getirelim, sergileyelim. Or-

taokul çocuklar›n› getirelim. Çocuklar bak›n milyonlarca y›l önce fosilleri görüyorsunuz flu an-

da, milyonlarca y›la ait fosilleri görüyorsunuz, ama flu anki canl›larla hiçbir fark› yok desek;

çocuklar›n akademik e¤itim görmesine gerek kal›r m› burada? De¤iflmedi¤i aç›k belli. ‹nsanlar

burada dünya insanl›¤›n›, Darwinistler, oyuna getirmifllerdir yani Yarat›l›fl'› anlamak için 'an-

cak akademik bir araflt›rma gerekir, Darwinizm çok karmakar›fl›k bir fleydir, siz anlamazs›n›z,

halk anlamaz, bir avuç profesör bundan anlar, onlar›n da siz yan›na yanaflamazs›n›z, dolay›-

s›yla Darwinizm do¤rudur.' Yani bu çok büyük bir çarp›tma, Darwinizm'in son derece kolay-

d›r anlafl›lmas›, delilleri son derece aç›kt›r; Darwinizm'in olmad›¤› ve evrimin olmad›¤› da son

derece aç›kt›r. Mesela benim bu kitab›m› okuyup da etkilenmeyen ve evrimin yanl›fl oldu¤u-

nu kabul etmeyen bir insan benim tahminim yoktur. Meydana gelen pani¤in nedeni de budur.
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STERN
(29 Mart 2007) 

Haftal›k Alman Dergisi Stern'den Yarat›l›fl Atlas›'na Övgü

Almanya'n›n en önemli dergilerinden biri olan Stern'de 29 Mart

2007 tarihinde, Jens Lubbadeh taraf›ndan kaleme al›nan bir haber

yer ald›. Haberde eserlerini Harun Yahya müstear ad›yla yay›nlayan

Say›n Adnan Oktar'›n çal›flmalar›ndan, ve özellikle de Fransa baflta

olmak üzere birçok ülkede büyük yank› uyand›ran Yarat›l›fl Atla-
s›'ndan övgülerle söz edildi.

LA LIBRE BELGIQUE
(23 Mart 2007)

"Zengince resimlendirilmifl güzel bir eser" 

Belçika'da yay›nlanan La Libre Belgique gazetesinin 23 Mart

2007 tarihli say›s›nda, Harun Yahya'n›n Frans›zcaya da çevri-

len Yarat›l›fl Atlas› isimli eseri ile ilgili bir haber yer ald›.

CORRIERE DELLA SERA
(4 Haziran 2007)

‹talya'n›n en büyük gazetelerinden biri olan

Corriere della Sera'n›n 4 Haziran 2007 tarihli

say›s›nda Yarat›l›fl Atlas›'n› konu alan bir ha-

ber yer ald›.

"‹slam, Darwin'i inkar eden kitapta ö¤ret-

menlere hediye olarak sunuluyor" bafll›kl›

haberde Harun Yahya'n›n eserlerinin Avru-

pa'daki etkisi, özellikle de Yarat›l›fl Atla-
s›'n›n insanlar›n düflünce flekilleri üzerinde-

ki kal›c› etkisi vurgulan›yor.

THE ECONOMIST
(19 Nisan 2007)

Yarat›l›fl Atlas›'n›n Etkileri 

The Economist Dergisinde...

Dünyan›n en önemli ekonomi dergilerinden ka-

bul edilen The Economist'in 19 Nisan 2007 tarihli

say›s›nda "Evrim ve Din" bafll›kl› bir haber yer al-

d›. Haberde dünya üzerinde uzun y›llard›r devam

eden evrim tart›flmalar›na ve özellikle de Say›n

Adnan Oktar'›n baflta "Yarat›l›fl Atlas›" olmak üze-

re, evrim konulu çal›flmalar›na yer verildi.

Haberde, uzun y›llar boyunca Amerika odakl› de-

vam eden bu fikri mücadelenin merkezinin art›k

Türkiye ve Adnan Oktar'›n eserlerinin oldu¤una

dikkat çekildi.

YABANCI BASINDA ÇIKAN 

HABERLER‹N B‹R BÖLÜMÜ
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LE SOIR
(5 Mart 2007)

"K›rm›z› bir kitap Darwin'in tezini

reddediyor" 

Belçika'n›n en önemli gazetelerinden biri

olan Le Soir'›n 5 Mart 2007 tarihli say›s›nda

Harun Yahya'n›n Yarat›l›fl Atlas› isimli eserinin

dünya çap›ndaki etkisini ele alan bir haber yer al-

d›. "K›rm›z› bir kitap Darwin'in tezini reddediyor"

bafll›kl› haberde Harun Yahya'n›n çal›flmas› "dahi-

yane bir giriflim" olarak tarif ediliyor. 

SCIENCE
(16 fiubat 2007)

Evrim yanl›s› yay›nlar›yla tan›nan Science dergisinin 16 fiubat

2007 tarihli say›s›nda Harun Yahya müstear ismiyle eserlerini

yay›nlayan Say›n Adnan Oktar'›n Yarat›l›fl Atlas›'n›n etkile-

rinden bahseden "‹nanç ve Bilim" bafll›kl› bir haber yer ald›.

Haberde özetle flu ifadeler yer al›yordu:

Uzun zamand›r evrime yap›lan "en göz kamaflt›r›c› görünüm-

lü sald›r› ": Bu, son haftalarda kendilerine Yarat›l›fl Atlas› gön-

derilen Avrupal› bilim adamlar›n›n ortak görüflü. 

LE FIGARO 
(2 fiubat 2007)

Fransa'n›n en önemli gazetelerinden Le Figaro, 2 fiubat 2007

tarihli say›s›nda Say›n Adnan Oktar'›n, Harun Yahya müstear

ad›yla yay›nlad›¤›, ‹ngilizce ve Frans›zca bask›lar› da yap›lan

"Yarat›l›fl Atlas›" isimli eserine yer verdi.

LE MONDE 
(3 fiubat 2007)

fiubat ay› içinde, Fransa'n›n en önemli gazetesi Le
Monde'da Yarat›l›fl Atlas›'n› konu alan çeflitli haber-

ler yer ald›. Hervé Morin imzal›, 3 fiubat 2007 tarih-

li haberde Atlas'›n Fransa'daki etkisine yer verildi.

LE MONDE
(8 fiubat 2007)

Le Monde gazetesinde yer alan bir di¤er haber ise 8

fiubat 2007 tarihli ve gazetenin ‹stanbul temsilcisi

Guillaume Perrier imzas›n› tafl›yor. Haberde Harun

Yahya'n›n eserlerini yay›nlayan Global Yay›nc›l›k

yetkilileriyle yap›lan röportaja da yer veriliyor.



Yoksa Yarat›l›flla ilgili flimdiye kadar çok fazla kitap ç›kt›. ‹lk kitap de¤il bu.

Ama Darwinizm'i öyle bir kavram›fl ve öyle bir yok etmifltir ki kitap, inkar›

mümkün olmayacak derecede aç›kt›r. O yüzden bu kadar etki meydana getirdi. Bir

de Darwinizm'in olmamas›, Allah'›n yaratt›¤›n›n olmas› çok mutlu bir haber güzel bir fley

yani bundan tedirgin olmak de¤il, mutlu olmak laz›m. Yani ölüp yok olaca¤›na inanan bir in-

san›n, ölmeyip ahiret hayat›n›n olaca¤›n› bilmesi, ona mutluluk verecek bir fley, insanlar› irite

edecek bir fley de¤il bu. Büyük Yaratan'›n kontrolünde olmas› insanl›¤›n, çok büyük bir nimet-

tir sevinç verici bir fleydir. Yani kaos neden zevkli? Kaos yoktur. Allah'›n yaratmas› vard›r bu

da çok güzel bir fley insanlar için bir güvence ve rahatl›kt›r, huzur vesilesidir. 

Evrim teorisinin çökmesiyle birlikte yani sizin kitaplar›n›zla ortaya koydu¤unuz bu

de¤erlendirmelerin sonucunda, bizi nereye götürecek, yani evrim teorisini çökertti dedi¤i-

niz zaman bu bize ne katacak? 

Gerçekçi olaca¤›z, olaylara gerçekçi bakaca¤›z, hayata gerçekçi bakaca¤›z ak›lc› bakaca-

¤›z. Bize bunu getirecek. Yani kendimizi kand›rmamay› yahut, iflte 'bilim adamlar› her fleyi bi-

lir, siz susun, düflünmeyin, araflt›rmay›n, onlar ne diyorsa do¤rudur' mant›¤› ortadan kalka-

cakt›r. Dolay›s›yla daha mant›kl›, daha ak›lc› bir dünya bak›fl›na sahip olmufl olaca¤›z.
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Bir de acaba Hür Masonlu¤un bu kadar kötü olan taraf› nedir? Siz

onlar›n fleytani mi olduklar›n› düflünüyorsunuz?

Ben olaylara çok ak›lc› bakar›m. Öyle insanlara peflin hüküm veren onlar› d›fllamaya

azimli bir bak›fl aç›s›nda de¤ilim. Bir kere masonlar bizim evlad›m›z bu vatan›n evlatlar› çok

seçkin kaliteli insanlar, fakat Darwinist bir zemine oturmufl bir felsefedir masonluk, dolay›s›y-

la herhangi bir din kabul etmez. Mesela burda bir aldatmaca var, üç kitap konuluyor üçünün

üzerine yemin ediliyor. Hangi dini kabul etti¤ini aç›kça söylemesi laz›m, dürüst olmas› laz›m.

Ben bu dürüstlü¤e davet ediyorum. Hem Tevrat hem Kuran hem ‹ncil üzerine yemin olmaz.

Hangisini gerçekten savunuyorsa o fikri aç›k aç›k savunmas› laz›m. Kuran'a karfl› oldu¤u hal-

de, ben Kuran üzerine yemin eden bir insan›n samimi oldu¤una inanamam. Hay›r Kuran'a

inanmama hakk› vard›r, inanmayabilir yani sayg› duyar›m o insana, ona karfl› insani iliflkiler-

de bir sorun olmaz. Yani her zaman hürmet de görür sayg› da görür. Burdakilerin inançlar›

dinleri görüflleri ayr›, ama hepinize ben sevgi ve sayg› duyuyorum ve hürmet duyuyorum ve

mutluyum yan›n›zda olmaktan. Fakat aldatmaca çirkindir. Yani herkesin fikirlerini samimi

orataya koymas› laz›m. Masonlar›n burda bir aldatmaca yapt›¤›na inan›yorum. O yüzden de-

flifre edip üzerine gidiyorum.

Son zamanlarda yap›lan kamuoyu araflt›rmalar›nda Türkiye'deki muhafazakarl›¤›n

yükseliflinden bahsediyorlar. Kendilerini nas›l tan›mlad›klar› soruldu¤unda vatandafl ola-

rak eskiden Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›y›m derken ço¤unluk son y›llarda Müslüma-

n›m kimli¤i ön plana ç›k›yor. Siz 90lar'dan bu yana genç nüfusla iç içe oldu¤unuz için ay-

n› tandans› gençlikte gözlemliyor musunuz? Bugüne gelindi¤inde e¤er böyle bir gözlemi-

niz varsa geçmifl y›llarla k›yaslad›¤›n›zda nas›l bir de¤iflim görüyorsunuz?

Türklük ve Müslümanl›k birbirinden ayr›lamaz bir yap›d›r. Türkiye'de eskiden beri böy-

ledir bu... Türk deyince Müslüman akla gelir, Müslüman deyince Türk akla gelir. Bizim mille-

timiz genelde güzel huyludur ve sevecendir. Hofl görülüdür, misafirperverdir. 

Ben gördü¤üm bir tak›m fosil sergilerden bahsetmek istiyorum,  Tünelde daha afla¤›-

da Galata’da, Karaköy’de, Beyo¤lu’ndaki galeride de fosil sergileri oldu¤unu gördüm dola-

y›s›yla flu anda daha kabul gördü¤ünüz, resmi kurulufllardan da daha çok kabul gördü¤ü-

nüzü düflünüyor musunuz? Bunu söyleye bilir miyiz?

Fosil topra¤›n alt›ndan ç›kan tafl parçalar›, bunun sergilenmesi, yani hangi iktidar olursa

olsun hangi düflünce olursa olsun bilime sayg› duyan herkes bunu kabul etmek durumunda-

d›r. Yani tafl parçalar›ndan dahi korkuyorsa bir insan art›k ona söylenecek söz kalmaz. Türki-

ye'de komünist partisi de olsa demokrasinin gere¤i olarak buna müsaade etmesi gerekir, gayet

makul bu… Fikirlerin bask›lanmas› fosillerden korkulmas› kitap yak›lmaya kalk›lmas› art›k bu

devrin mutlaka bitmesi gerekiyor. Bu, her fikir her düflünce için bir tehlikedir bunu hiç kimse-

nin kabul etmemesi gerekir. 
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L'EXPRESS
(2 fiubat 2007)

Okullarda Bir Türk Yarat›l›flç› Atlas

Fransa'da yay›nlanan en önemli dergilerden biri olan L'Ex-
press'in 2 fiubat 2007 tarihli say›s›nda Yarat›l›fl Atlas› hakk›n-

da bir haber yer ald›. Haberde Fransa'daki baz› kamu kurulufl-

lar›na ve bilim adamlar›na gönderilen atlas›n oldukça dikkat

çekici, renkli, çocuklar› dahi etkileyebilecek bir eser oldu¤u

belirtiliyor.

LE NOUVEL OBSERVATEUR
(2 fiubat 2007)

Fransa'n›n en önemli gazetelerinden biri olan Le Nouvel Observate-
ur'in internet sitesindeki 2 fiubat 2007 tarihli "Kuran'› kaynak alan Ya-

rat›l›flç›l›k Fransa'ya ulaflt›" bafll›kl› yaz›da ise yazar Harun Yahya'n›n

hayat›, çal›flmalar›, evrim teorisinin yalanlar›n› ortaya koyan aç›kla-

malar› ile ilgili detayl› bilgiler verilmektedir.

LA LIBERATION
(6 fiubat 2007)

Fransa'n›n en önemli gazetelerinden La Liberation'da 6

fiubat 2007 tarihinde "Yüzlerce Liseye Yarat›l›flç› Türk

Yazar›n Kitab› Yolland›" bafll›kl› bir haber yer ald›.

NICE MATIN
(3 fiubat 2007)

Yarat›l›fl Atlas›, Harun

Yahya isimli, Türk, ‹slami düflünceye ba¤l› bir ya-

zar›n eseri. Kendisine ait bir sitede "Evrim aldat-

macas›" ile ilgili düflüncelerine genifl ve kapsaml›

flekilde yer veriyor...

THE WASHINGTON POST
(5 fiubat 2007)

Darwinizm Terörizme Neden Olur mu?

Son iki hafta içerisinde Fransa'daki binlerce okula gizemli bir biçimde "çok

fl›k bir biçimde resimlendirilmifl" ve Darwinizm'e karfl› coflkulu bir karfl›

atak gerçeklefltiren bir Türk kitab› postayla yollanmaya bafllad›. Yarat›l›flç›-

l›k Atlas› ad›ndaki 768 sayfal›k, ciltli, büyük boy kitap sadece Charles Dar-

win'in evrim teorisinin kand›rmacalar›n› ortaya dökmekle kalm›yor, ayn›

zamanda evrim teorisini "terörizmin gerçek kayna¤›" olarak lanse ediyor...

"Atlas", ateizm ve materyalizm ile olan ba¤lant›lar›ndan dolay› ›rkç›l›ktan

Nazili¤e, komünizmden terörizme hemen hemen her fleyin nedeni  olarak

"güçlü olan›n hayatta kalmas›" kavram›n› gösteriyor.

YABANCI BASINDA ÇIKAN 

HABERLER‹N B‹R BÖLÜMÜ
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LE MATIN
(2 May›s 2007)

‹sviçre'nin en büyük gazetelerinden biri olan Le Matin'de, 2 May›s 2007

tarihinde yay›nlanan haberde Yarat›l›fl› anlatan çal›flmalar özetle flu fle-

kilde anlat›l›yordu:

Yarat›l›flç›lar! 

Onlara göre her fleyi Allah yaratt› ve evrim teorisi bofl bir aldan›fl! 

Dünyay› buna inand›rmak istiyorlar.

Amerika'da, Yarat›l›flç›l›k okullarda okutuluyor! Avrupa'da propagan-

da tam ray›na oturmufl: Ola¤and›fl› bir Atlas tüm ‹sviçre'yi istila etti!

SVENSKA DAGBLADET
(4 Mart 2007)

"Darwin'e meydan okuyan muhteflem eser"

‹sveç'te yay›nlanan Svenska Dagbladet isimli gazetenin 4 Mart

2007 tarihli say›s›nda Say›n Adnan Oktar'›n Harun Yahya

müstear ismiyle yay›nlad›¤› Yarat›l›fl Atlas› isimli eseriyle il-

gili bir haber yer ald›. Carl-Johan Bilkenroth taraf›ndan haz›r-

lanan haberde Atlas'tan "Darwin'e meydan okuyan muhteflem

eser" ifadeleriyle bahsedildi.

LIBERO
(20 May›s 2007)

‹talya'n›n bir di¤er büyük gazetesi Libero'da,

20 May›s 2007 tarihinde, "Yarat›l›flç›lar: 11 Ey-

lül Darwin'in Suçu mu?" bafll›kl› büyük bir

haber yer ald›. Haberde Harun Yahya'n›n ça-

l›flmalar›na genifl yer verildi. Yarat›l›fl Atla-
s›'n›n içeri¤i, Avrupa ülkelerinde oluflturdu¤u

etki incelendi.

IRISH INDEPENDENT
(9 Mart 2007)

‹rlanda'n›n en önemli gazetelerinden biri olan

Irish Independent'›n 9 Mart 2007 tarihli say›s›nda,

Kevin Myers'in Yarat›l›fl Atlas›'n› konu alan bir ma-

kalesi yay›nland›. Yazar makalesinde, Harun Yah-

ya'n›n türlerin evrimi üzerindeki düflüncelerini ele

al›yor ve evrim teorisinin canl›lardaki çeflitlilik ko-

nusundaki iddialar›n›n ne kadar temelsiz oldu¤unu

çeflitli örnekler vererek gözler önüne seriyor.



Azerbaycan bas›n›ndan Nazar Basl›, 92. y›ldan beri buraday›m. ‹s-

tanbul'day›m. Ben Adnan Hoca ve onun etraf›ndaki bir arkadafl›m›z›n sordu-

¤u bir soru vard›. onun zengin çocuklar etraf›nda var diye ama o zenginli¤i ben

93'te gördüm. Parasal ekonomi yönden de¤ildi kalplerinin, gönüllerinin ve beyinleri-

nin verdi¤i ürünle ben bunlar› tan›d›m. ‹nan›nki kendimde bugüne kadar ilk defa Müslü-

man memleketten geldim Azerbaycan'dan. ‹lk defa ben namaz k›lmay› ben burada ö¤ren-

dim. O zengin çocuklar bana ö¤retti. Bunun hiçbir yerle ba¤lant›s› yok. Bu bir gerçektir ye-

ni bir  insan›n yetiflmesinden, insan›n kendi dinini yaymas›nda,  geri dönüflünde büyük ro-

lü olan insanlara teflekkürden baflka bifley söylenilmez ama bilim adam› olarak 8 kitab›n

yazar› olarak ben Adnan Hoca'ya demin de söyledi¤im gibi kitaplar›na bakt›¤›m zaman

acaba hangi kitab› bende yok diye onu düflündüm... Biz seneler boyu Rusya'n›n etkisi al-

t›nda kald›k ezildik, buna ra¤men dinimizden dönmedik ve Adnan Hoca'n›n kitaplar›na

geldi¤inde ben ilk defa 95-96' da Azerbaycan'a gitti¤im zaman arkadafllar›m›n raflar›nda o

kitaplar› gördüm flafl›rd›m. ‹lk sorum 'siz Adnan Hoca'y› tan›yor musunuz ve nas›l tan›yor-

sunuz?' oldu. Ve onlar›n hepsi bilim adam›yd› ve ald›¤›m cevap aynen size aynen aktar›yo-

rum, "Bilmedi¤imiz çok fleyleri buradan ö¤rendik". Yani komünizm, kapitalizm, sosyalizm

diyoruz, evet ama yanl›fl e¤itim ald›k, ama sonradan böyle bilim adamlar›n›n eserleriyle

onlar›n etraf›nda birleflen ayd›nlarla gerçeklerimize kavufltuk. Bunun için teflekkür ediyo-

ruz ama bundan baflka Adnan Bey'e bir sorum olacak tabi bu da siyasete ba¤l› acaba ...

Yani bir insan›n e¤itimden daha fazla onun topluma kazand›r›lmas› önemlidir. Bugün

Rusya'da da yaln›z Azerbaycan de¤il, Türk Cumhuriyetleri'nin hepsinde biliyorlar. Adnan

Hoca'y›. Onun kiflili¤i de¤il, onun bir bilim adam olarak tan›nmas›d›r. Bu da tabi gurur ve-

rici bir fleydir. Siyasete geldi¤imizde, bugün Türkiye'nin Türk dünyas›na uygulad›¤› poli-

tika ve onun genellikle d›fl ve iç politikas›nda her hangi bir yanl›fll›¤› veya geç kalmay› gö-

rüyor musunuz? Ve kendinizi siyasetin içinde görmek ister misiniz? 

Kendimi siyasette görmek istemem. Onu söyleyim bir kere. Fakat tabi Türki devletleri ile

Türkiye'nin çoktan birlikte olmas› gerekiyordu flu ana kadar bu gereksiz bir gecikmeyle devam

ediyor. Konya ili neyse Azerbaycan da odur. Eskiflehir neyse Türkistan da odur. Bu devletlerin

tek bir çat› alt›nda birleflmeleri ve kardeflce Dünya bar›fl›n› koruyacak bir güç olarak ayd›n çiz-

gide, sevgi dolu, flefkati, merhameti, insanl›¤a sunarak bir bölgede denge unsuru olmas›nda

çok büyük fayda var ve bunun gecikmemesi gerekiyor. Türkiye e¤er bölgede a¤›rl›¤›n› koyar-

sa anarflinin, terörün en yo¤un oldu¤u bölge de huzura kavuflacakt›r. Yani Türkiye'nin bölge-

de lider olmas› çok hayati bir konu. Türk milletinin çok hofl insani özellikleri vard›r. Sevgide,

flefkatte, merhamette, misafirperverlikte, insanc›ll›kta dünyaya örnek olacak çok üstün yete-

nekleri vard›r. Bu yetenekte olan insanlar›n bölgede denge unsuru olmas›nda da çok büyük

fayda vard›r. 

Benim anlad›¤›m kadar›yla 250'den fazla kitap yazm›fls›n›z. Öncelikle flunu sormak is-

tiyorum acaba bu kadar vakti nereden buluyorsunuz bütün bu kitaplar› yazmak için ve bir

de bu fikirlerinizin ‹slam aleminde kabul edildi¤inden bahsettiniz bununla ilgili bir yo-
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rum alabilir miyiz? Yani bunu nerden, hangi görüflten hareketle bunu

söyleyebiliyorsunuz?

‹slam ülkelerinde kitaplar›n sat›fl› çok yüksek. ‹slam ülkelerindeki din alimlerinin

din bilginlerinin övücü sözlerinden anl›yoruz, onlar›n be¤enilerinden anl›yoruz, internetten

indirilen kitap say›s›n›n yüksek olmas›ndan anl›yoruz.

Adnan bey size bir soru, öncelikle

teflekkür ederim. Ben Moskova'da e¤i-

tim ald›m ve sizin iki tercüme kitab›-

n›z› okudum. Sizin gibi birinin kita-

b› elime geçti¤i için çok çok mutlu

oldum.  Sonra da düflündüm ki

Türkiye'deyken bu kitaplar› arafl-

t›r›p okuyup incelemeliyim. Sizi

flahsen görebilme imkan›n› bana

tan›d›¤› için arkadafl›ma çok te-

flekkür ederim. Her zaman sa¤-

l›kl› olman›z› diliyorum.

‹kinci sorum ise yeni bir ki-

tab›n›z var m›, yeni bir yaz›-

n›z var m›?  

Kitap, bu haz›rlad›-

¤›m ansiklopedinin deva-

m› var. Dördüncü cildi

bitti, üçüncüsü zaten

bas›ld›. fiimdi befl ve alt› için

çal›flma yap›yorum, onun üstüne yo¤unlafl›-

yorum, yo¤unlaflt›m evet.

Geçmiflte bir dönem hapiste yatt›n›z yanl›fl hat›rlam›yorsam.

Evet, iki kere.

Girmeden önceki Adnan Oktar, ç›kt›ktan sonraki Adnan Oktar aras›nda bir fark var

m›, fikirleriniz de¤iflti mi? 

Fikirlerimden dolay› hapis yatmak; benim için bir flereftir. Hapse flerefle, sevinçle girdim,

flerefle ve sevinçle de ç›kt›m. Beni bu tip olaylar açar; daha flevklendirir, azmimi artt›r›r, daha

faydal›, daha atak olmam› sa¤lar.
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Politikayla ilgilenmedi¤inizi söylediniz, sebeplerini ö¤renebilir miyiz acaba?

Ben bilim adam›y›m, araflt›rmac›y›m, yazar›m. Siyasetçi de¤ilim, siyasetçi olursam çok

normal, ama flu an öyle bir karar›m yok. 1986'da hapse girdi¤im davadan sonra beraat etmifl-

tim. Hem bir y›l yatt›m, fakat sonra beraat ettim. Fikir suçlusu olarak yarg›lanm›flt›m, beraat

ettim. Son hapis yatt›¤›mda da, yine ayn› davadan ayn› suçlamadan genel anlamda  beni de

içine alacak flekilde beraat ettim. Yani fikirlerimden dolay›, flu ana kadar dünyadaki bütün suç

çeflitleri, iftiralar üzerime at›ld› ve sürekli de beraat ediyorum. Akla hayale gelen her türlü if-

tiralar at›ld›, kokain kulland›¤›m iddia edildi. Ondan da

beraat ettim. Emniyetteyken yiyece¤ime ve içece¤ime

kar›flt›r›larak kokain verilmiflti. Bunu mahkemede ispat

ettim. Evimde de kokain bulundu bunun da d›flardan

konuldu¤unu ispat ettim ve beraat ettim ben bu suçtan

da. 

‹nanc›mdan dolay› düflüncelerimden dolay› bu tip

olaylar yine olabilir, yine hukuka güveniyorum, yine

olumlu neticeler oluflacakt›r, yine hak yerini bulacakt›r.

Dolay›s›yla ben bu tip bask›lardan dolay› fikirlerimden

vazgeçmem. Her fikir adam›n›n gerçek fikir adam›n›n

her dava adam›n›n karfl›laflaca¤› normal olaylard›r bun-

lar. Ben de bunlar› çok normal karfl›l›yorum. Özetle bu-

güne kadar benim aleyhimde faaliyet yapan hiç kimse-

ye k›rg›n de¤ilim. Küskün de¤ilim. Bundan sonra yapa-

cak olanlara karfl› da öfkem yok. Ben genellikle affedici

bir insan›m, flefkatliyim, dolay›s›yla yani bir k›s›m bas›n

benim onlara karfl› öfkelendi¤imi ve olumsuz gözle bakt›¤›m› düflünüyor olabilirler. Benim öy-

le bir bak›fl aç›m yok, onlar kader içinde Allah'›n onlara çizdi¤i kaderi yafl›yorlar. Kaderlerinin

d›fl›nda bir fley yapm›yorlar. Onun için ben onlar›n hepsinde hay›r görüyorum. Hikmet görü-

yorum. Dolay›s›yla da olumsuz etkilenmiyorum. Bu konuda çok müsterih olabilirler. Kaderin

d›fl›nda hiçbir fley olmuyor. 

Günümüzde ‹slam alemi,  dünya ve insanl›k nereye do¤ru gidiyor?  Çünkü gördü¤ü-

müz kadar›yla hep ‹slam aleminde kan ve gözyafl› var. Çeçenistan'da, Keflmir'de, Afganis-

tan'da, Irak'ta, Filistin'de yani nereye do¤ru gidiyor? Bunu biraz anlatabilir misiniz?

Bunlar güzel bir do¤umun sanc›lar›. Dünya çok güzel ayd›nl›k günlere do¤ru gidiyor. Bu-

na bir tabirle de Alt›nça¤ diyebiliriz. Bar›fl›n, kardeflli¤in, sevginin, demokrasinin, esteti¤in,

güzelli¤in hakim oldu¤u bir dünyaya do¤ru gidiyoruz. Buna biz ahir zaman diyoruz. H›risti-

yanl›kta da vard›r ahir zaman olarak geçer. Yahudilikte de geçer ahir zaman olarak geçer. Kut-

lu ve güzel bir devirdir. Bunun öncesinde bu tip savafllar, kargaflalar, ac›lar ve zulümler olaca-

¤› da bilinen bir gerçektir. Bu üç kitapta da belirtilir. Peygamberimiz'in hadislerinde de bu de-

vir çok detayl› aç›klan›r. 10-15 y›l sonra bu dediklerimin gerçekleflti¤ini inflaAllah hep beraber

görürüz. 
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THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
(3 A¤ustos 2007)

Hıristiyanların ve Amerikalı muhafazakarların son derece

itibar etti¤i bir yayın olan The Christian Science Monitor
gazetesi, 3 A¤ustos 2007 tarihli sayısında Yaratılıfl

Atlası'nı kapaktan haber yaptı. Uluslarası çapta

da¤ıtımı olan ve günlük 100.000 tirajlı bu gazetedeki

haber "‹slami Yaratılıflçı Grup, Dünya Çapında,

Gösteriflli Bir Yıldırım Saldırı Bafllatıyor" bafllı¤ı ile

verildi. Aynı haberin yer aldı¤ı internet sitesi ise,

aylık 1.8 milyon gibi yüksek ziyaretçi sayısı ile

dikkatleri çekiyor.

RADIO NETHERLANDS
(27 fiubat 2007)

Hollanda’da yayın yapan Radio Netherlands’ın inter-

net sitesinde eserlerini Harun Yahya müstear ismiyle

yayınlayan Sayın Adnan Oktar’ın kısa sürede tüm

dünyada büyük yankı uyandıran dev eseri Yaratılıfl
Atlası ile ilgili bir haber yer aldı. 

SCIENCE ACTUALITES
Fransız Science Actualités sitesi, Fransa'da "Yaratılıfl

Atlası"nın 1. cildinin da¤ıtımından sonra meydana

gelen büyük etkinin ardından Charles Darwin

International Enstitüsü'nden Patrick Tort ile bir röpor-

taj yapmıfl ve halka açık bir anket düzenlemifltir.

Bu anketin sonuçlarına göre Fransa'da da

Darwinizm'in sonunun geldi¤i anlaflılmıfltır. Anket,

halkın %92'sinin "insanların evrimin bir meyvesi

olmadı¤ına" inandı¤ın› ortaya çıkarmıfltır.

Halkın %5'i "insanlarla maymunların ortak bir atadan

geldi¤i"ne inanırken, sadece %1'i "insanların, may-

munlardan evrimleflti¤i"ne inanmaktadır.



D
arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl,

ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n,

cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›lar-

da çok aç›k bir "düzen" bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böyle-

ce Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r.

Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilim-

sel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen ya-

lanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en

büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile geti-

rilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen

yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifl-

tir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da

bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl

gerçe¤iyle" aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok çal›flmam›zda bütün bi-

limsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem

nedeniyle, burada da özetlemekte yarar vard›r. 

Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karfl›n, kapsaml› ola-

rak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme,

Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta
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dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine

karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve za-

man içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu; kendisinin de kabul

etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›"

bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›laca¤›n›, yeni bilim-

sel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak

geliflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanak-

s›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incelenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimlefltirici bir etkiye sa-

hip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: 

Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l önce ilkel dünyada or-

taya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da

milyonlarca kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir ev-

rim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda

bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. An-

cak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk

basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk

hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü

müdahaleyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir

tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar›

içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder.

Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda

ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu,

bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddi-

ad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan

hiç söz etmemiflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bi-

lim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir yap›ya sahip olduk-

lar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "sponta-
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ne jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›-

yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›klar›ndan, farele-

rin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi. Bunu

ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir paçav-

ran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤in-

de bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden tü-

reyebildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra an-

lafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden

oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› gözle görül-

meyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dö-

nemde ise, bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri

inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l son-

ra, ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan

bu inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve de-

neyler sonucunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: 

"Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin ola-

rak tarihe gömülmüfltür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life,

New York: Marcel Dekker, 1977, sf. 2)

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun süre direndiler. Ancak

geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden olu-

flabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander

Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen

meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak

ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: 

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› olufltur-

maktad›r." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936)

New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), sf.196)

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kö-

keni konusunu çözüme kavuflturacak deneyler yapma-

ya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kim-

yac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi.

Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i

gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›-

fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›-
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lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi. O y›llarda evrim ad›na

önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›-

lan atmosferin gerçek dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda orta-

ya ç›kacakt›. ("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the Ame-
rican Meteorological Society, c. 63, Kas›m 1982, sf. 1328-1330)

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n ger-

çekçi olmad›¤›n› itiraf etti. (Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebi-
otic Synthesis of Small Molecules, 1986, sf. 7)

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm evrimci çaba-

lar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Ba-

da, evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul

eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu¤umuz en bü-

yük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›? (Jeffrey Bada,

Earth, fiubat 1998, sf. 40)

Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesinin bafll›-

ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip ol-

mas›d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r.

Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getiri-

lerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla aç›klanamayacak ka-

dar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihti-

mali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen ve ilkel dünya olarak ni-
telendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden oluflabilece¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flma-
larla bu iddialar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine yenilgiye u¤ram›fllar-
d›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin ya-
flam›n oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.



küçük olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde

yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi ban-

kas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er

sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m özelleflmifl proteinle-

rin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler

do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi

için ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senar-

yosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü

evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli

say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-

lerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak

oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olma-

dan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan,

yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olma-

d›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. (Leslie E.

Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific Ame-

rican, c. 271, Ekim 1994, sf. 78)

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etken-

lerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise, bu du-

rumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde

"yarat›ld›¤›n›" kabul etmek gerekir.

Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl›

reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim mekanizmalar›" ola-

rak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›l-

m›fl olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon" mekanizma-

s›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu:

Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücadelesi içinde, do¤al flart-

lara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvan-

lar taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacak-

t›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma,

geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce sahip de¤ildir. Dar-

win de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflma-
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d›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›fl-

t›. (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard
University Press, 1964, sf. 189)

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim an-

lay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yafla-

m›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de-

¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar,

nesilden nesile biriken bu özellikler so-

nucunda yeni türler ortaya  ç›k›yordu.

Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar cey-

lanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açla-

r›n yapraklar›n› yemek için çabalarken

nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler ver-

mifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kita-

b›nda, yiyecek bulmak için suya giren

baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüfl-

tü¤ünü iddia etmiflti. (Charles Darwin,
The Origin of Species: A Facsimile of the
First Edition, Harvard University Press,
1964, sf. 184)

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve

20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle

kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kaza-

n›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere

aktar›lmas› efsanesini kesin olarak

y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek

bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etki-

siz bir mekanizma olarak kalm›fl olu-

yordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n sonlar›nda, "Modern

Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm,

do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n gen-

lerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ek-

ledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model neo-Darwinizm'dir. Te-

ori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan
türediklerine inan›yordu. Ona göre otlara uzanmaya
çal›flan bu canl›lar›n zaman içinde boyunlar› uzam›fl
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kazan›lan özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›-
n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›flt›r. Böylece La-

marck'›n zürafa masal› da tarihe kar›flm›flt›r.



gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluk-

lara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çare-

siz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, ak-

sine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde

oluflan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bu-

nu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihti-

malle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece-

¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlan-

t›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele

bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir. (B. G. Ranganathan,

Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren mutasyon örne¤i göz-

lemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim

mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›ra-

kan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tah-

rip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de ka-

bul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim meka-

nizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen ha-

yali süreç yaflanm›fl olamaz.
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Evrimciler yüzy›l›n
bafl›ndan beri sinek-
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l›kl› ve kusurlu sinek-
ler oldu. Solda, nor-
mal bir meyve sine-
¤i ve sa¤da mutas-
yona u¤ram›fl di¤er
bir meyve sine¤i.



Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en aç›k

göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Önceden var olan bir

canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Te-

oriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kade-

me kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara türler"in oluflmufl ve

yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini

tafl›malar›na ra¤men, bir yandan da baz›

sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› ba-

l›k-yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r.

Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir

yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sü-

rüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bun-

lar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat,

eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler

geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu te-

orik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verir-

ler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmifl-

te yaflam›fllarsa bunlar›n say›lar›n›n ve çe-

flitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca

olmas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n ka-

l›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda

rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kö-
keni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤-

layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri mutlaka yafla-

m›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sa-

dece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. (Charles Darwin, The

Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard Univer-

sity Press, 1964, sf. 179)
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Archæopteryx'in anatomisi üzerinde yap›lan incelemeler, canl›n›n eksiksiz bir
uçufl yetene¤ine sahip, tipik bir kufl oldu¤unu ortaya koymufltur. Archæop-
teryx'i sürüngenlere benzetme çabas› tamamen dayanaks›zd›r. 



C
harles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelli¤i, Avrupal› beyaz ›rklar› di¤er insan ›rk-

lar›na göre çok daha "ileri" sayan bir ›rkç› olmas›d›r. Darwin, insanlar›n maymun benzeri

canl›lardan evrimleflti¤ini öne sürerken, baz› ›rklar›n çok daha fazla geliflti¤ini, baz›lar›n›n

ise hala maymunsu özellikler tafl›d›¤›n› iddia etmifltir. Türlerin Kökeni'nden sonra yay›nlad›¤› ‹n-

san›n Türeyifli (The Descent of Man) adl› kitab›nda, "insan ›rklar› aras› eflitsizli¤in apaç›kl›¤›" gibi yo-

rumlar yapm›flt›r.1 Darwin söz konusu kitab›nda zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ›rklar› goril-

lerle ayn› statüye sokmufl, sonra da bunlar›n "medeni ›rklar" taraf›ndan zamanla yok edilecekleri

kehanetinde bulunarak flöyle demifltir:

Belki de yüzy›llar kadar sürmeyecek yak›n bir gelecekte, medeni insan ›rklar›, vahfli ›rklar› tama-

men yeryüzünden silecekler ve onlar›n yerine geçecekler. Öte yandan insans› maymunlar da…

kuflkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yak›n akrabalar› aras›ndaki boflluk daha da ge-

niflleyecek. Bu sayede ortada flu anki Avrupal› ›rklardan bile daha medeni olan ›rklar ve flu anki

zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü may-

munlar kalacakt›r.2

Darwin'in bu saçma fikirleri yaln›zca teoride kalmam›flt›r. Darwinizm, ortaya at›ld›¤› tarihten iti-

baren ›rkç›l›¤›n en önemli sözde bilimsel dayana¤› olmufltur. Canl›lar›n bir yaflam mücadelesi için-

de evrimlefltiklerini varsayan Darwinizm, toplumlara uygulanm›fl ve ortaya "Sosyal Darwinizm"

olarak bilinen ak›m ç›km›flt›r.

Sosyal Darwinizm, insan ›rklar›n›n, evrimin çeflitli basamaklar›nda yer ald›klar›n›, Avrupal› ›rk-

lar›n "en ileri" ›rklar oldu¤unu savunmufl, di¤er pek çok ›rk›n ise hala "maymunsu" özellikler tafl›-

d›¤›n› iddia etmifltir. 

Darwin kendince "afla¤› ›rklar" olarak gördü¤ü milletlerin aras›nda, Yüce Türk Milleti'ni de

saym›flt›r! Evrim teorisinin kurucusu, W. Graham'a yazd›¤› 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, bu

›rkç› düflüncesini flöyle ifade etmiflti: 
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DARWIN'‹N IRKÇILI⁄I

ve

TÜRK DÜfiMANLI⁄I

Editörlü¤ünü Charles Darwin'in o¤lu Francis

Darwin'in yapt›¤› "The Life and Letters Of

Charles Darwin" (Charles Darwin'in Hayat› ve

Mektuplar›) isimli kitab›n girifl sayfas›.



Do¤al seleksiyona dayal› kavgan›n, medeniyetin ilerleyifline sizin zannetti¤inizden daha fazla ya-

rar sa¤lad›¤›n› ve sa¤lamakta oldu¤unu gösterebilirim. Düflünün ki, birkaç yüzy›l önce Avrupa

Türkler taraf›ndan istila edildi¤inde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karfl› karfl›-

ya gelmifllerdi, flimdi ise bu çok saçma bir düflüncedir. Avrupal› ›rklar olarak bilinen medeni ›rk-

lar, yaflam mücadelesinde TÜRKLERE karfl› kesin bir galibiyet elde etmifllerdir. Dünyan›n çok

da uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda, BU TÜR AfiA⁄I IRKLARIN ço¤unun medenilefl-

mifl yüksek ›rklar taraf›ndan elimine edilece¤ini (yok edilece¤ini) görüyorum.3

Görüldü¤ü gibi Charles Darwin, Büyük Önder Atatürk'ün "Türk Milleti'nin karakteri yüksek-

tir, Türk Milleti çal›flkand›r, Türk Milleti zekidir" ve "Türklük, benim en derin güven kayna¤›m,

en engin övünç dayana¤›m oldu" gibi sözleriyle övdü¤ü necip Türk Milleti için "barbar" ve "afla¤›

›rk" ifadelerini kullanmaktad›r. Oysa flüphesiz insanlar aras›nda bir ›rk farkl›l›¤› ve ayr›m› olamaz.

Bir millet, ancak kültür ve ahlak›yla yükselebilir ve üstünlük elde edebilir. Büyük Türk Milleti ise

çok köklü bir kültüre ve üstün bir ahlaka sahip olan, bu özellikleriyle tarihe yön vermifl flerefli bir

millettir. Tarihteki sekiz büyük dünya devletinden üçünün sahibi olan Türk Milleti'nin kurdu¤u

medeniyetler, Türk'ün yüksek kültür, ak›l, ahlak ve inanc›yla meydana getirdi¤i eserlerdir. 

Darwin ise, "Türk barbarl›¤›", "afla¤› ›rk" gibi sald›rgan ifadelerle gerçekte o dönemdeki Avrupal›

emperyalist devletlerin Türk düflmanl›¤›n› ortaya koymufltur. Türklerin hakimiyet ve gücünü elimi-

ne etmeye (yok etmeye) çabalayan bu güçler arad›klar› fikri temeli Darwinizm'de bulmufllard›r.

Bu güçler, Türk'ün Kurtulufl Savafl›'nda, bu çirkin düflüncelerini uygulamaya çal›flm›fllar, ancak

Türk Milleti'nin azmi, akl›, cesareti ve kararl›l›¤› sayesinde büyük bir hüsrana u¤ram›fllard›r.

Bir ›rkç› ve Türk düflman› olan Darwin'in bilim karfl›s›nda geçersiz olan teorilerini bugün Türki-

ye'de savunanlar ise belki de fark›nda olmadan ayn› siyasi hedeflere hizmet etmektedirler.

1 Benjamin Farrington, What Darwin Really Said. London: Sphere Books, 1971, s. 54-56.
2 Charles Darwin, The Descent of Man, 2. bask›, New York: A L. Burt Co., 1874, s. 178.
3 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt 1. New York: D. Appleton and Company, 1888, s. 285-286.
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Söz konusu kitab›n 285. (solda) ve 286. (sa¤da) sayfalar›ndaki Türkler'e hakaretle dolu olan Darwin'in

mektuplar›. Darwin'in burada "Kafkasyal› (Caucasian) ›rklar" dedi¤i ›rklar, Avrupal›lard›r. (Modern antro-

poloji, Avrupal› ›rklar›n Kafkasya bölgesinden geldiklerini kabul eder.)



Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda hummal› fosil

araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›lar-

da ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›la-

r›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmas›na karfl›n bu ger-

çe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler ya da s›n›flar sevi-

yesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden

yeryüzünde oluflan gruplar görürüz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proce-

edings of the British Geological Association, c. 87, 1976, sf. 133)

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl formu olmadan eksiksiz

biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu

canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendi-

sinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek

aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma ta-

raf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yegane iki aç›klamad›r.

Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r

ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden ön-

ce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksik-

siz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan

yarat›lm›fl olmalar› gerekir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983.

sf. 197)

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n›

göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n kökeni konusu-

dur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yara-

t›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan

ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu

senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens
Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney maymunu" anlam›na gelen

"Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden

baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok ge-

nifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›-
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n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir. (Solly Zucker-
man, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, sf. 75-94; Char-

les E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt",
Nature, c. 258, sf. 389)
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10 B‹N YILLIK 

HOMO ERECTUSLAR

10 Ekim 1967'de Avustralya
Victoria'daki Kow Swamp

Gölü yak›n›nda bulunan bu iki
kafatas›na Kow Swamp I ve

Kow Swamp V ad› verildi.
Evrimciler, ilkel bir tür olarak

tan›mlad›klar› homo erectusla-
r›n, bundan 10 bin sene önce
yaflayan bir insan ›rk› oldu¤u

gerçe¤ini kabul etmek is-
temediler.



Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan

olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Australopithecus-

lar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na di-

zerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›-

n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›l-

daki en önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerçek-

te kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scien-
tific American, Aral›k 1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" s›ralamas›n› ya-

zarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoant-

ropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n

farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. (Alan Walker, Science, c. 207,
1980, sf. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. bask›, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, sf. 221;
M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, sf. 272)

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern zamanlara kadar

yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortam-

da yan yana bulunmufllard›r. (Time, Kas›m 1996)
Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça

ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de

bir evrimci olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›) çizgisi varsa, o hal-

de bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›,

biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould,

Natural History, c. 85, 1976, sf. 30)

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birta-

k›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf pro-

paganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senar-

yosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus

fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve

sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci

olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana uza-

nan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bi-

limsel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur.

Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut

verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede

bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler
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Harvard Üniversitesi paleontologlar›ndan evrimci
Stephen Jay Gould



gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuc-

kerman'a göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir

de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan bu alanlara -yani

duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teori-

sine inanan bir kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle

inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür. (Solly

Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, sf. 19)

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m insanlar›n bulduk-

lar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda,    isterseniz evrimcilerin nas›l

saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnek-

le özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dolay›s›yla bu iddiaya

göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda

ayn› atomlar bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim;

canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde

bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz.

‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yük-

sek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor, azot, kar-

bon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal

flartlarda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri

de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da

(bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10950 olan) protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara is-

tedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varil-

lerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤u-

la, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin

bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yor-

sa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir

canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yu-

nuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›,

domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›,

sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini olufltura-

mazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile el-

de edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar. Sonra yeni bir karar

vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bu-

lan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar.

Madde, ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.
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Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir saf-

satad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstte-

ki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise göz ve kulaktaki

üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir

cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›n-

dan elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen kü-

çücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde

görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulundu¤u yere kadar gi-

remez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›lafl-

mad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay›

seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi bile her türlü im-

kana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan el-

lerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda   gördü¤ünüz netlik ve ka-

litedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünya-

n›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100

y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler

kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ek-

ran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite

fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz

üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 
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‹nsan gözü, yaklafl›k
40 ayr› parçan›n uyum

içinde çal›flmas›yla
ifllev görür. Bunlar›n

birisi olmasa, göz
hiçbir ifle yaramaz. Bu

40 ayr› parçan›n her
biri kendi içlerinde

karmafl›k tasar›mlara
sahiptir. Evrim teorisi,
bu denli kompleks bir

organ›n nas›l olufltu¤u
sorusuna cevap ver-

memektedir.



Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün

görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sis-

temi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il,

kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi

durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da,

televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n tesadüfen olufltu¤u-

nu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufl-

tu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsü-

nüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet tesadüfen oluflam›yor-

sa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum

kulak için de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta ku-

la¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu tit-

reflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duy-

ma ifllemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de kapal›d›r, ses geçirmez.

Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en

net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersi-

niz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyni-

nizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yorsa, ses için de ayn› ça-

balar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet,

sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu tekno-

lojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede

bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini dü-

flünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit

oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir

insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne

ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›, göz ve kulak kadar has-

sas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinle-

yen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elektrik sinyali olarak

beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufl-

tu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yer-

de rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›la-
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yan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bun-

lar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine ait de-

¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materya-

listler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u

ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunla-

r›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç santimetreküplük, kap-

karanl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah'›

düflünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla aç›kça çeliflen bir id-

dia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne

Bir baflar›s›ndan dolay› ödül alan
bir insan, beyninin içindeki ödülü
al›r ve beyninin içinde oluflan in-
san görüntüleri taraf›ndan alk›fl-
lan›r. 
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sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fo-

siller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu du-

rumda, elbette, evrim teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas›

gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bili-

min gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r.

Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmakta-

d›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden asla vazgeçilemeye-

cek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve

Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemek-

tedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn›

zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›"

oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir

inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve

kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materya-

list bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm

mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. (Ric-

hard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, 9 Ocak 1997, sf. 28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yaflat›lan bir dogma oldu-

¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu ne-

denle de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;

örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balina-

lar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flim-

flekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime

ayk›r› bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye gir-

memesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar ise, flu aç›k gerçe¤i gö-

receklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Ya-

rat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p

flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin

En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin etkisi alt›nda kalma-

dan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n

hurafelerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anla-

yacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine birçok ato-

mu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, ak-



leden, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein,

Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n,

bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmakta-

d›rlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli

insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifa-

desini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›n-

dan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde

çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur.

Bu, eski M›s›rl›lar›n Günefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Gü-

nefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavmi-

nin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anla-

y›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde

bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmazlar.

Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r.

Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla görmezler, kulak-

lar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bun-

lar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inanmayacak kadar büyü-

lendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler de, mutlaka:

"Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Sure-

si, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu

kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamaya-

cak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara,

saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir

yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir

organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için

uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle do-

nat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz› kimselerin, yapt›klar›

büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bil-

dirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin

büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle

karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anla-

t›ld›¤› ayet flöyledir:
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(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüleyi-

verdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular.

(Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -Hz. Musa ve ona

inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k

Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n›

yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o

bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bü-

tün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak

tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiflilerin yap-

t›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir.

Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara ina-

nan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçek-

ler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Ni-

tekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar  evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra

gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu

flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki

en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve

belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. (Malcolm

Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, sf.43)

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in ilah ola-

mayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en flid-

detli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir ya-

n›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok

insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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Adnan Oktar (Harun Yahya)

Geçmifl zamanlarda
timsaha tapan in-
sanlar›n inan›fllar›
ne derece garip ve
ak›l almazsa günü-
müzde Darwinistle-
rin inan›fllar› da ayn›
derecede ak›l almaz-
d›r. Darwinistler te-
sadüfleri ve cans›z
fluursuz atomlar› ya-
rat›c› güç olarak ka-
bul ederler hatta bu
inanca bir dine ba¤-
lan›r gibi ba¤lan›rlar.
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Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Art›k ö¤üt al›p
düflünmez misiniz? E¤er Allah'›n nimetini saymayaa 

kalk›flacak olursan›z, onu bir genelleme yaparak bile 
sayamazs›n›z. Gerçekten Allah, ba¤›fllayand›rr, esirgeyendir.

Allah, sakl› tuttuklar›n›z› ve aç›¤a vurduklar›n›z› bilir. 
Allah'tan baflka yakard›kklar› hiçbir fleyi yaratamazlar, 

üstelik onlar yarat›l›p durmaktad›rlar. 
(Nahl Suresi, 17-20)
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Su samurlarının vücutlarının alt kısmını sıkı sıkı saran bir kürk-
leri vardır. Bu post suyu itmeye yarar ve ıslandıktan kısa bir süre

sonra da kurur. Vücutları çok esnek olan su samurlarının kuyruk-
ları kalındır ve kuyruk, bafllangıç noktasında kaslı, afla¤ısında ise

(bazı türlerinde de yukarısında) düzdür. Kuyru¤un bu özelli¤i su

samurunun yüzmesinde yardımcı olur. Su samurlarının pek çok

türünün perde ayakları vardır. Bütün bunlar samurların usta birer
yüzücü olmalarını sa¤lar. Bir su canlısı olan samurların bütün

özellikleri suda rahat hareket edecekleri flekilde yaratılmıfltır.
Postlarının kolay kuruması, kuyruklar›n›n özel yapısı, perde

ayakları hepsi samurlara Allah tarafından verilmifl özelliklerdir.

www.evrimmasali.com
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Canlıların üzerlerinde bulundukları cisimlere benzemeleri düfl-
manlarının onları fark etmelerini önler. Elbette bu flekilde kamuf-
laj yapan canlılar, korunmak amacıyla vücutlarını yapra¤a, bir da-
la ya da bir çiçe¤e kendi kendilerine benzetemezler. Çiçe¤in ren-
giyle aynı renkte olan bir böcek, yaprak dalı gibi hareketsiz duran

bir yılan, ıslak zeminin rengini alan bir kurba¤a kısacası kamuflaj
yapan tüm canlılar, kamuflajın özel olarak yaratılmıfl bir savunma

takti¤i oldu¤unu kanıtlayan birer delildir. Hiçbir canlı böyle bir
ifllemi kendi kendine ya da tesadüfen gerçeklefltiremez. Elbette ki

canlılara kamuflaj yetene¤ini veren, renk de¤iflimini gerçeklefltii-
recekleri kimya laboratuvarlarını vücutlarına yerlefltiren üstün

akıl ve bilgi sahibi olan Allah'tır.

www.harunyahya.org
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Bitkiler sadece günefl ıflı¤ıyla yaflayamazlar; topraktan bazı besin-

leri de almaları gerekir. Tat duyusu, topraktan mineral ve besinle-

ri alan bitki kökleri için çok önemlidir. Arabidopsis (tere otu) adlı

bitkide yapılan arafltırmalarda, bir genin nitrat ve amonyum tuz-

larının bol olarak bulundu¤u yerleri tespit etti¤i ortaya

çıkarılmıfltır. Bu gen sayesinde kökler gelifligüzel de¤il, besin yö-

nünde geliflerek bilinçli bir hareket sergilemektedir. Nitratları tes-

pit eden bu gen ANR1'dir. Bu bitkiler adeta tat alabiliyorlarmıfl gi-

bi topraktaki birçok madde içinden kendilerine yarayanları seçe-

bilmektedirler. Dıflarıdan bakınca bilinçli yapıldı¤ı görülen bu

hareketlerin ardındaki aklın sahibi elbette bitkiler de¤ildir. On-

ları ve herfleyi üstün bir akla sahip olan Allah yaratmıfltır.

www.Allahvar.com
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Balarıları kovanın ısısını sabit tutarlar, özellikle kuluçka oda-
larının sıcaklı¤ına çok dikkat ederler. S›cakl›k de¤iflikliklerinde

iflçiler petek çevresinde kümelenir ve vücut sıcaklıkları ile yumur-
taları ısıtırlar. Hava ısınmaya baflladıkça arılar tarafından sıkıca

örülen küme yavafl yavafl da¤ılır. E¤er sıcaklık artmaya devam

ederse iflçilerin bir bölümü kanatlarını yelpaze gibi sallamaya

bafllar. Bu havalandırma ifllemini kovanın girifline do¤ru ve petek-
lerin üzerine do¤ru yönlendirerek kovan ısısını düflürmeye

çalıflırlar. Çok sıcak bir günde ise sulandırılmıfl bal damlalarını

bofl hücrelerin a¤ızlarına yerlefltirirler. Kanatları ile oluflturduk-
ları hava akımı bu damlaların içerisindeki suyu buharlafltırır. Bu

so¤utma sistemiyle kovanın ısısı kısa sürede eski haline döner.

www.darwinizminsonu.com
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Yunuslar için nefes almak insanlarda veya di¤er kara memelilerin-

de oldu¤u gibi bir refleks de¤ildir, iradeli bir harekettir. Yani biz

nasıl yürümeye karar veriyorsak, yunuslar da nefes almaya karar

verir. Bu, hayvanın suda uyurken bo¤ularak ölmemesi için alınmıfl

bir tedbirdir. Yunus, uykusu sırasında beyninin sa¤ ve sol yarım

kürelerini yaklaflık on befl dakika arayla nöbetlefle kullanır. Bir

yarım küre uyurken, di¤er yarım küre hayvanın nefes alması için

suyun yüzeyine ç›kmas›n› kontrol eder. Yunuslar›n bafllarının üs-

tünde hava alıp vermelerini sa¤layan bir delik bulunur. Hayvan

suya daldı¤ında bu delik bir kapak tarafından otomatik olarak ör-

tülür ve bu sayede içeri su kaçması önlenmifl olur. Su yüzeyine

çıkıldı¤ında ise, kapak yine otomatik olarak açılır.

www.yaratilismuzesi.com
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Penguenler sa¤a sola sallanarak yürürler. Bu sarkaç benzeri ilginç

yürüyüflün nedeni son derece önemlidir. Bu yürüyüfl sayesinde

penguenler önemli derecede enerji tasarrufu yapmaktadırlar. Pen-

guenlerin bacakları aflırı kısadır. Ancak penguenler, yana do¤ru

adımlar atarak bu kısalı¤ın dezavantajlarını ortadan kaldırır ve

kaslarının daha az yorulmasını sa¤larlar. Hatta her adımın sonun-

da bir sonraki adım için enerji depolamıfl olurlar. Enerji tasarrufu

sa¤layacak bir yürüyüfl flekli elbette ki penguenin kendi baflına

keflfetti¤i bir kolaylık de¤ildir. Üstelik bunu tek bir penguen de-

¤il bütün penguenler böyle yapmaktadırlar. Penguenlerin bu yü-

rüyüfl flekilleri Allah'ın canlılar üzerindeki flefkat ve merhameti-

nin delillerinden biridir. 

www.imanhakikatleri.com
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Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın.
Onun karar (yerleflik) yerini de ve geççici bulundu¤u yeri de 

bilir. (Bunların) tümü apaçık bir kitap (yazılı)dır. 
(Hud Suresi, 6)
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Kelebeklerde bulunan hortum, sayısız teknik ayrıntıyla donanmıfl

bir geliflmifl alet niteli¤indedir. Dinlenme anında bu hortum, bir

saatin sarmal yayı gibi dolanır. Kelebek besin gereksinimini

karflılamak isterse, hortumdaki özel bir kas harekete geçer. Hor-

tum çözülerek bir boru halini aldı¤ında, en derin taç yaprak-

larındaki çiçek özünü bile emebilir. Allah her canl›da mükemmel

özellikler yaratm›flt›r.

www.bilgilerdunyasi.net
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Allah insanı yaflamının her döneminde en üstün özelliklere sahip

olarak yaratır. Örne¤in yetiflkin bir insanın kafatası sert ve güçlü

bir yapıya sahip olmak zorundadır. Ancak cenin kafatası ile yetifl-

kin kafatası aynı sertli¤e sahip de¤ildir. Bu, do¤um sırasında ka-

fatasının zarar görmesini engelleyen çok gerekli bir önlemdir.

Allah herfleyi en hikmetli flekilde yaratandır.

www.insanmucizesi.com



677

Deniz suyu özellikle derinlerde çok serindir. So¤uk sularda yafla-

yan canlılardan olan foklar bu nedenle derilerinin altında kalın

bir ya¤ tabakasına sahiptirler. Bu tabaka fokların vücut ısısının

çok çabuk kaybolmasını önlemeye yarar. Fokların ilginç özellikle-

rinden baflka bir tanesi de difli fokların bilinen en zengin, en bes-

leyici sütü üretmeleridir. Bu süt zorlu koflullarda yetiflen yavru-

ların çok süratli büyümelerini sa¤lar. Foklar da di¤er tüm canl›lar

gibi sonsuz flefkatli olan Rabbimiz taraf›ndan yarat›lm›flt›r.

www.evrimcilerinitiraflari.com
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Düflmanlar›ndan korunmak için görünümlerini kullanan canl›lar-

dan baz›lar›n›n vücudunda iki gözü olan bir yüz görünümünde

flekiller bulunur. Bu gözler, düflmanlarını karflılarındaki canlının

büyük ve cayd›r›c› oldu¤una inand›rmak için yeterlidir.

Bu ola¤anüstü görüntünün, "ilginç bir rastlantı" sonucunda ortaya

çıktı¤ını iddia etmek mümkün de¤ildir. Rastlantılar simetri olufl-

turabilirler mi? Rastlantılar aynı renk ve tıpatıp aynı desenleri

farklı iki yerde oluflturabilirler mi? Tabii ki oluflturamazlar.

Yeryüzündeki tüm canlılar gibi "sahte gözleri" olan bu canlılar da

Allah tarafından yaratılmıfllardır. Onlardaki kusursuz yap›lar›n

sahibi hiç kuflkusuz ki alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

www.evrimaldatmacasi.com
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Yuva kuracaklar› en elveriflli yerleri canl›lara ilham eden Allah't›r.

Flamingolar yumurtalarını sudan uzakta tutabilmek için volkan

tipi tepeler infla ederlerken, guguk kuflları yuva kurmazlar çünkü

baflkalarının yuvalarını kullanırlar. Bazı papa¤anlar ve tropik

a¤açkakanlar termit tepelerinin yanına yuvalarını infla ederler.

Birçok tropik muhabbet kufluysa yuvalarını karıncaların ya da

eflekarılarının yakınına kurarlar. Küçük bal emiciler her zaman

büyük örümceklerin yanına yuva kurarlar. Avustralya'da yaflayan

Rosella papa¤anının yuvası her zaman tırtıl ve sinek larvası içerir.

Çünkü bu canlılar yuvadaki artıklarla beslenerek yuvanın temiz

kalmasını sa¤larlar.

www.hayvanlaralemi.net
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Balon balı¤ı Güneydo¤u Asya'nın sıcak denizlerinde yaflar. Bu

balık gözlerine çok fazla ıflık gelince bir tür "kimyasal günefl göz-

lü¤ü" takar. 2.5 cm. uzunlu¤undaki balı¤ın gözlerinde fotokromik

merceklere benzer bir özellik vardır. Bu merceklerin rengi ıflı¤a

göre açılır veya koyulaflır. Balon balı¤ı fazla ıflıkla karflılaflınca,

bal›¤›n gözünün saydam tabakasının (korneanın) kenarlarında yer

alan "kromatofor" adlı boya hücreleri, sarı renkli bir boya (pig-

ment) yapmaya bafllar. Bu boya gözün üzerine yayılarak bir filtre

rolü oynar ve gelen ıflı¤ın fliddetini azaltır, böylece balı¤ın daha

net görmesi sa¤lanır. Karanlık sularda ise gözdeki bu boya kaybo-

lur ve göz en çok ıflık alabilece¤i yapıya döner. Göz gibi zaten tü-

müyle indirgenemez kompleks bir yapıya sahip olan bir organın

bir de bu gibi kusursuz bir sistemle donatılmıfl olması, Allah'ın

yaratıflındaki muhteflemli¤in bir ifadesidir.

Günümüzde
yaflayan›na bir
örnek.

Balon Bal›¤›

Dönem: Jurassic
dönem
Yafl: 150 milyon yıl
Bölge: Almanya

www.yaratilismucizesi.com



681681

Bir antilop yavrusunun do¤ması befl-on dakika sürer. Anne bu sü-

re içinde güçlükle hareket eder ve düflmanlarına karflı savun-

masızdır. Ancak difli antilop do¤um esnasında yalnız de¤ildir. O

sırada yanında sürüdeki bir baflka difli ona yardım etmek ve koru-

mak için hazır bulunmaktadır. Yavrunun do¤du¤u ilk andan itiba-

ren kaybedecek vakti yoktur. Annesi hemen onu burnuyla iterek

harekete geçirir. Yavru, do¤umundan 15 dakika sonra annesinin

yanında dörtnala kofluyor duruma gelir. Yavru antilop her zaman

annesiyle birlikte hareket eder, onun yanından hiç ayrılmaz çün-

kü annesinden ayrılacak olursa, aç kalacak veya yırtıcı hayvanlar

tarafından öldürülecektir. Antilop yavrusunu çok kısa bir zaman

içinde annesiyle birlikte koflacak güce sahip olacak flekilde yara-

tan Yüce Allah, üstün kudret, flefkat, merhamet, akıl, ilim ve hik-

met sahibidir.

Günümüzde
yaflayan bir
antilop.

Antilop Kafatas›

Dönem: Eosen
dönemi
Yafl: 50 milyon yıl
Bölge: Çin

www.harunyahya.net
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Evcikli Böcek             

Dönem: Mezozoik
zaman, Kretase dönemi
Yafl: 100 milyon y›l
Bölge: Myanmar

Evcikli böce¤in
günümüzde yaflayan
örne¤i.         

"O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca
var edendir, 'flekil ve suret' verendir. EEn güzel isimler 

O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu 
tesbih etmektedir.  O, Aziz, Hakimm'dir." 

(Haflr Suresi, 24)
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Böcekler dünya üzerinde yaflayan en kalabalık topluluktur. Yüce

Allah'ın ilhamıyla hareket eden bu canlılar, çalıflkanlık, üretken-

lik, uyum ve dayanıklılık gibi hayranlık uyandıran özellikleri ile

insanlara pek çok alanda örnek olur. Ya¤mur ormanları, çöller,

sıcak su kaynaklar, buzullar, kozalaklar ve tohumlar... Tüm bun-

lar, böceklerin yaflayabildikleri yerlerin yalnızca bir bölümüdür.

Ço¤unlukla karalarda yaflayan bu küçük canlılar, ola¤anüstü

yapıları sayesinde dünyanın her yerine yayılmıfllardır. Oldukça

kalabalık bir topluluk olan böceklerin sayıca bu denli fazla ol-

masının temel nedeni ise ço¤alma özellikleridir. Böcekler arasında

bir defada 1000 yumurta bırakabilen türler dahi mevcuttur.

Dantel Kanatl› Böcek
(Brown Lacewing)

Dönem: Mezozoik
zaman, Kretase dönemi
Yafl: 100 milyon y›l
Bölge: Myanmar

Günümüzde yaflayan
Dantel Kanatl›
böce¤e bir  örnek.         
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Kurt Kafatas›           

Dönem: Miosen dönemi
Yafl: 20 milyon y›l
Bölge: Asya

Yandaki günümüzde
yaflayan kurt ile
afla¤›da görülen fosili
aras›nda hiçbir fark
yoktur.

"Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmifltir. 
O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm  ve hikmet sahibidir.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. 
O, her fleye güç yetirenndir."

(Hadid Suresi, 1-2)
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Difli kaplan avcı bir hayvanın yaklafltı¤ını gördü¤ünde, yavru-

larının yanından ayrılır ve hemen düflmanın dikkatini kendi üzeri-

ne çeker.  Kaplanlar gibi daha birçok canl›, yavrular› için bu gibi

fedakar davran›fllarda bulunur. Bu davranıflları her zaman yüzde

yüz baflarıyla sonuçlanmasa da , ebeveynler yavruları u¤runa ölü-

me gidebilirler. E¤er bir canlı türünün içinde sadece bir nesil ben-

cillik ederek bu fedakarlıklar yapılmasa, o türün nesli tükenecek-

tir. Elbette ki, bu canlıların böyle bir davranıflı sergilemelerinin ne-

deni, onları Allah'ın bu flekilde yaratmıfl olmasıdır. 

Kaplan Kafatas›           

Dönem: Kretase dönemi
Yafl: 80 milyon y›l
Bölge: Çin

Yandaki bu kaplan
kafatas› fosilinde de
görüldü¤ü gibi
kaplan hiçbir
de¤iflikli¤e
u¤ramam›flt›r.
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Uçan balıklar, kufllar gibi kanatlarla uçmazlar, sadece kanada ben-

zer yüzgeçlerinin üzerinde kayarlar. Saatte en az 56 kilometre hız

kazanırlar. Bu küçük balıklar, yüzgeçlerini yayarak ve kuyruk-

larını sudan kaldırarak suda daha da hızlı hareket edebilirler. Bu

flekilde kaskatı flekilde kayarlar. Allah benzersiz yaratand›r.

Uçan Bal›k         

Dönem: Kretase dönemi
Yafl: 95 milyon y›l
Bölge: Lübnan

Milyonlarca y›ld›r hiç
de¤iflmemifl olan uçan
bal›¤›n günümüzde
yaflayan bir örne¤i.

www.divxvar.com
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Milyonlarca yıl önce yaflamıfl olan kedi balıkları, bugün yaflamak-

ta olan kedi balıklarının sahip oldu¤u tüm özelliklere eksiksiz sa-

hiptir. Allah, bütün canlıları oldu¤u gibi, kedi balıklarını da tam

ve noksansız yaratmıfltır ve kedi balıkları da di¤er canlılar gibi ev-

rim geçirmemifltir.

Kedi Bal›¤›       

Dönem: Kretase dönemi
Yafl: 95 milyon y›l
Bölge: Lübnan

Milyonlarca y›ld›r
hiç de¤iflmemifl olan
bir kedi bal›¤›.

www.yaratilisatlasiyorumlar.com
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Kemiklerimiz, yaflamımız boyunca sürekli yenilenir. Ne var ki

yafllılık, hareketsizlik gibi nedenlerle kemik yıkımı artar, yenilen-

me azalırsa kemik dokusunda zayıflama meydana gelir. Ancak

Amerikan Kara Ayıs›nda durum farkl›d›r. Aylar süren kıfl uykusu

boyunca hemen hemen hiç hareket etmedi¤i halde bu ay› türünün

kemik yo¤unlu¤unda önemli bir azalma olmaz. Oysa benzer bir

süreyi yata¤a ba¤ımlı flekilde geçirecek bir insanın kemiklerinin,

kraker kıvamına gelece¤i ve kolayca kırılaca¤ı öngörülmektedir.

Allah ay›lara ihtiyaçlar› olan k›fl uykusunu ilham etmifl ve

bedensel özelliklerini de  bu uzun uykuda zarar görmeyecekleri

gibi yaratm›flt›r.

Kara Ay› Kafatas›        

Dönem: Pliosen dönemi
Yafl: 50 bin y›l
Bölge: Michigan, USA

Yanda günümüzde
yaflayan kara ay›.       

www.fikiryazilari.net
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Tilkiler de¤iflik iklim koflullarında yaflayabilen canlılardır. Allah

tüm canlılar gibi onları da bulundukları ortama uygun özellikler-
le donatmıfltır. Tilkilerin en küçü¤ü olan krem renkli Fennec tilki-
si  çok büyük kulaklara sahiptir. Bu tilkiler Afrika ve Arabistan'ın
kumlu çöllerinde yaflarlar. Genifl kulakları sadece avlarının yerini

tespit etmekle kalmaz. Aynı zamanda fazla ısınmayı önleyen bir
"radyatör" gibi ifllev görerek hayvanın serin kalmasını da sa¤lar.
Kutup tilkilerinin kulakları ise tersine küçük ve yuvarlaktır. Hay-
vanın burnu da tipik tilkilerde oldu¤undan daha kısadır. Kıfllık

bir manto gibi olan kalın kürkleri kısa burunlu kutup tilkilerini

so¤u¤a karflı korur. 

Tilki Kafatas›  

Dönem: Kretase dönemi
Yafl: 95 milyon y›l
Bölge: Çin

Milyonlarca
y›ld›r hiç
de¤iflmemifl
tilkiye
günümüzden
bir örnek.

www.kabatasdevri.com
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GGöörrmmüüyyoorrllaarr mm››;; ggöökklleerrii vvee yyeerrii yyaarraattaann AAllllaahh,,
oonnllaarr››nn bbeennzzeerriinnii yyaarraattmmaayyaa ggüüccüü yyeetteerr vvee oonnllaarr

iiççiinn kkeennddiissiinnddee flflüüpphhee oollmmaayyaann bbiirr ssüürree ((eecceell)) 
kk››llmm››flfltt››rr.. ZZuullmmeeddeennlleerr iissee aannccaakk iinnkkaarrddaa 

aayyaakk ddiirreettttiilleerr.. ((‹‹ssrraa SSuurreessii,, 9999))

Boz Ay› Kafatas›  

Dönem: Kretase dönemi
Yafl: 90 milyon y›l
Bölge: Çin

Canl›lar›n milyonlarca y›ld›r
hiç de¤iflmediklerine bir baflka
örnek de günümüzde yaflayan
boz ay›lard›r.
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OO iinnkkaarr eeddeennlleerr ggöörrmmüüyyoorrllaarr mm›› kkii,, ((bbaaflflllaanngg››ççttaa)) 
ggöökklleerrllee yyeerr,, bbiirrbbiirriiyyllee bbiittiiflfliikk iikkeenn,, BBiizz oonnllaarr›› aayy››rrdd››kk
vvee hheerr ccaannll›› flfleeyyii ssuuddaann yyaarraatttt››kk.. YYiinnee ddee oonnllaarr iinnaann--

mmaayyaaccaakkllaarr mm››?? ((EEnnbbiiyyaa SSuurreessii,, 3300))

Kurt Kafatas›  

Dönem: Miosen dönemi
Yafl: 9.5 milyon y›l
Bölge: Çin

Bu fosilde de aç›kça
görüldü¤ü gibi günümüzde
yaflayan canl›larla fosilleri
aras›nda hiçbir fark bulunmaz.
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Istakozun düzgün kare yüzeylerden oluflan bir gözü vardır. Bu

düzgün kareler, aslında birer kare prizmanın ön yüzeyleridir. Ista-
koz gözündeki bu kare prizmaların her birinin iç yüzeyi "ayna"
yapısındadır. Bu ayna benzeri yüzeyler ıflı¤ı kuvvetli biçimde

yansıtır. Bu yüzeylerden yansıyan ıflık, daha arka taraftaki retina

üzerinde kusursuz bir biçimde odaklanır. Gözün içindeki bu priz-
malar öyle bir açıyla yerlefltirilmifltir ki, hepsi ıflı¤ı hatasız bir bi-
çimde tek bir noktaya yansıtır. Buradaki yap›n›n ne denli ola-
¤anüstü oldu¤u açıkça ortadadır. Canl›lardaki bu gibi tüm mü-
kemmel sistemleri yaratan Allah't›r.

Istakoz 

Dönem:  Jurassic dönem
Yafl: 155-144 milyon y›l
Bölge: Almanya

Günümüzde yaflayan
canl›s›yla birebir ayn› olan
›stakoz fosili afla¤›da
görülüyor.

www.fikiryazilari.net
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Sarmafl›k E¤relti Otu

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yafl: 50 milyon y›l
Bölge: Wyoming, ABD

50 milyon y›l önce yaflam›fl
olan sarmafl›k e¤relti otlar›n›n
günümüzdeki örneklerinden
fark› yoktur.

Sarmaflıkların, bir cismin çevresine kendilerini dolayarak büyü-

meleri, biraz hızlandırılmıfl olarak izlendi¤inde, çok fluurlu, ne

yaptı¤ını bilen bir davranıflla karflılaflılır. Toprakta sabit duran,

görmeyen, iflitmeyen bir bitkinin adeta çevresini görüyormufl ve

duyuyormufl gibi kollarını uzatarak etrafındaki nesneleri yokla-

ması, onları tanıması ve uygun olanları kendisi için kullanması

dikkatle incelenmesi gereken bir yaratılıfl gerçe¤idir. Sarılıcı ve

tırmanıcı bitki türleri insanda hayranlık uyandıran pek çok özel-

likle donatılmıfllardır.

www.evrimbelgeseli.com
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A¤açların yaprakları, havadaki kirletici maddeleri yakalayan mini

filtrelere sahiptir. Yaprak üzerinde gözle görülmeyen binlerce tüy

ve gözenek vardır. Gözenekler, tanecikler halindeki havayı kirle-

ten maddeleri tutarlar ve sindirilmek üzere bitkinin di¤er bölüm-

lerine gönderirler. Ya¤mur ya¤ınca da bu maddeler su ile topra¤a

ulaflırlar. Bu çok kalın bir madde de¤ildir. Yaprak üzerindeki bu

maddeler sadece bir film kalınlı¤ındadırlar; fakat yeryüzünde

milyonlarca yaprak oldu¤u düflünülürse, yapraklar tarafından tu-

tulan kirli madde miktarının ne kadar çok oldu¤u aç›kça görülür.

Kavak Yapra¤› 

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yafl: 54 - 37 milyon y›l
Bölge: Utah, ABD

Kavak  yapra¤›  fosili,
günümüzdeki kavak
yapraklar›n›n her
yönüyle ayn›s›d›r.

www.basindaharunyahya.com
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A¤açlar mevcut yaprak a¤ırlıklarının 5-10 katına kadar toz tutabi-

lirler, a¤açlı bir alandaki bakteri oranı ile a¤açsız bir alandaki

bakteri miktarları oldukça büyük bir farklılık gösterir. Yapraklar-

da gerçekleflen olayların hepsi bafllı baflına birer mucize niteli¤in-

dedir. Mikro seviyede tasarlanmıfl bir fabrika gibi mükemmel bir

düzen ile oluflturulan yeflil bitkilerdeki bu sistemler alemlerin

Rabbi olan Allah'ın yaratmasındaki kusursuzlu¤un delilleridir ve

yüz binlerce yıldır hiçbir de¤ifliklik ya da hiçbir bozukluk olma-

dan günümüze kadar aynı mükemmellikte gelmifllerdir.

Sumak Yapra¤›

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yafl: 50 milyon y›l
Bölge: Utah, ABD

Günümüzdeki sumak
yapra¤›na bir örnek.

www.radyoharunyahya.com
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Kozalaklı a¤açların flekilleri incelendi¤i zaman insano¤lunun mü-
hendislik hesaplarıyla, kar yüküne karflı aldı¤ı önlemin, a¤açlarda

zaten alınmıfl oldu¤unu görürüz. A¤acın koni fleklinin oluflturdu-
¤u e¤im, üzerine düflen karın kolaylıkla yere dökülmesini sa¤lar.
Böylece a¤acın üzerinde aflırı miktarda kar toplanmaz; a¤aç dal-
larının kırılması önlenmifl olur. Bu, üzerinde düflünülmesi gere-
ken bir noktadır. So¤uk iklimlerde, kar yükünün dallar üzerinde

meydana getirece¤i etkiyi hesaplayan, buna göre a¤aç dallarının

en ideal açı ile büyümelerini sa¤layan, böylece kar yükünün etki-
sini en aza indiren, sonsuz ak›l sahibi Yüce Allah’t›r.

Sekoya Kozala¤›

Dönem: Mezozoik zaman,
Kretase dönemi
Yafl: 146 - 65 milyon y›l
Bölge: Kuzey Dakota, ABD

Sekoya kozala¤› ve
afla¤›daki fosili
k›yasland›¤›nda, bitkinin
günümüze kadar  geçen,
100 milyonlarca y›l
boyunca hiçbir de¤ifliklik
yaflamad›¤› aç›kça
görülmektedir.

www.darwinizmdini.com
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On yıllarca hatta yüz yıllarca uyku durumunda kalan ve sonra fi-

lizlenen tohumlar vardır. Bu uyku durumu bitkilerin soylarını

sürdürmeleri açısından önemlidir. Bitkiler için zor koflullarda ya-

flamlarını sürdürebilmelerini sa¤layan böyle bir mekanizmanın

varlı¤ı zorunludur. Tahta bir gövdeden, yeflil yapraklardan, çiçek-

lerden, köklerden oluflan bir a¤acın ya da bir çiçe¤in kendisi adına

böyle bir ihtiyaç hissetmesi ve düflünmesi, tohumunun uykuya

geçmesini sa¤layacak bir sistemi keflfetmesi, bu mekanizmayı

kendi içinde kurması, sonra da bunun için gerekli olan genetik

bilgiyi kodlayarak bunu hücrelerine yerlefltirmesi ve bu bilgiyi

gelecek nesillere aktarması elbette ki mümkün de¤ildir. Bitkileri

bu flekilde yaratan Yüce Allah't›r.

Melengiç Tohumu 

Dönem: Senozoik zaman,
Eosen dönemi
Yafl: 54 - 37 milyon y›l
Bölge: Wyoming, ABD

Günümüzdeki örne¤inden
de anlafl›ld›¤› gibi
melengiç tohumu  hiçbir
de¤iflikli¤e u¤ramam›flt›r.

www.cocuklaricin.net
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