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Yazar ve Eserleri Hakkmda 

Harun Yahya mustear ism ini kullanan yazar Ad nan Oktar, 1956 yilinda Ankara'da 

dogdu. ilk, orta ve lise ogrenimini Ankara'da tamamladi. Daha sonra Istanbul Mimar 

Sinan Universitesi Guzel Sanatlar Fakultesi'nde ve Istanbul Universitesi Felsefe Bo- 

lumu'nde ogrenim gordu. 1 98011i yillardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konu- 

larda pek gok eser hazirladi. Bunlarin yam sira, yazarin evrimcilerin sahtekarlikla- 

rim, iddialarimn gegersizligini ve Darwinizm'in kanli ideolojilerle olan karanlik 

baglantilarim ortaya koyan gok onemli eserleri bulunmaktadir. 

FHarun Yahya'nm eserleri yakla§ik 30.000 resmin yer aldigi toplam 45.000 

sayfalik bir kulliyattir ve bu kulliyat 57 farkli dile gevriImi§tir. 

Yazarin mustear ismi, inkarci du§unceye kar§i mucadele eden iki peygam- 

berin hatiralarina hurmeten, isimlerini yad etmek igin FHarun ve Yahya isimle- 

rinden olu§turulmu§tur. Yazar tarafindan kitaplarin kapaginda Resulullah'in 

muhrunun ku I Ian 11 m i§ olmasmin sembolik anlami ise, kitaplarin igerigi ile il- 

gilidir. Bu muhur, Kuran-i Kerim'in Allah'in son kitabi ve son sozu, Peygam- 

berimiz (sav)'in de hatem-ul enbiya olmasim remzetmektedir. Yazar da, ya- 

yinladigi turn gali§malarinda, Kuran'i ve Resulullah'in sunnetini kendine 

rehber edinmi§tir. Bu suretle, inkarci du§unce sistemlerinin turn temel iddi- 

alarini tek tek gurutmeyi ve dine kar§i yoneltilen itirazlari tarn olarak sustu- 

racak "son soz"u soylemeyi hedeflemektedir. ^ok buyuk bir hikmet ve ke- 

mal sahibi olan Resulullah'in muhru, bu son sozu soyleme niyetinin bir 

duasi olarak ku I Ian11mi§ti r. 

Yazarin turn gali§malarmdaki ortak hedef, Kuran'in tebligini dunyaya 

ula§tirmak, boylelikle insanlari Allah'in varligi, birligi ve ahiret gibi temel 

imani konular uzerinde du§unmeye sevk etmek ve inkarci sistemlerin gu- 

ruk temellerini ve sapkin uygulamalarim gozler onune sermektir. 

Nitekim FHarun Yahya'nm eserleri FHindistan'dan Ameri- 

ka'ya, ingiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bos- 

na FHersek'e, ispanya'dan Brezilya'ya, Malez- 

ya'dan italya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve 

Rusya'ya kadar dunyamn daha pek gok ulkesin- 

de begeniyle okunmaktadir. ingilizce, Fransiz- 

ca, Almanca, italyanca, ispanyolca, Portekiz- 

ce, Urduca, Arapga, Arnavutga, Rusga, Bo§- 

nakga, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, 

Bengoli, Sirpga, Bulgarca, ^ince, 

. Kishwahili (Tanzanya'da kul- 

lamliyor), Hausa (Afri- 
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ka'da yaygin olarak kullamliyor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullamliyor), Danimarkaca ve is- 

vegce gibi pek gok dile gevrilen eserler, yurt di§inda geni§ bir okuyucu kitlesi tarafindan 

takip edilmektedir. 

Dunyamn dort bir yaninda olaganustu takdir toplayan bu eserler pek gok insanin 

iman etmesine, pek gogunun da imaninda derinle§mesine vesile olmaktadir. Kitaplari 

okuyan, inceleyen her ki§i, bu eserlerdeki hikmetli, ozlu, kolay anla§i11r ve samimi us- 

lubun, akilci ve ilmi yakla§imin farkina varmaktadir. Bu eserler suratii etki etme, kesin 

netice verme, itiraz edilemezlik, gurutulemezlik ozellikleri ta§imaktadir. Bu eserleri 

okuyan ve uzerinde ciddi bigimde du§unen insanlarin, artik materyalist felsefeyi, ateiz- 

mi ve diger sapkin goru§ ve felsefelerin higbirini samimi olarak savunabilmeleri mum- 

kun degildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardir, 

gunkii fikri dayanaklari gurutulmu§tur. (^agimizdaki turn inkarci akimlar, Harun Yahya 

kulliyati kar§isinda fikren maglup olmu§lardir. 

Ku§kusuz bu ozellikler, Kuran'in hikmet ve anlatim garpiciligindan kaynaklanmak- 

tadir. Yazarin kendisi bu eserlerden dolayi bir ovunme iginde degildir, yalmzca Allah'in 

hidayetine vesile olmaya niyet etmi§tir. Ayrica bu eserlerin basiminda ve yayinlanmasin- 

da herhangi bir maddi kazang hedeflenmemektedir. 

Bu gergekler goz onunde bulunduruldugunda, insanlarin gormediklerini gormeleri- 

ni saglayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasim te§vik etmenin de, gok 

onemli bir hizmet oldugu ortaya gikmaktadir. 

Bu degerli eserleri tamtmak yerine, insanlarin zihinlerini bulandiran, fikri karma§a 

meydana getiren, ku§ku ve tereddutleri dagitmada, imam kurtarmada guglu ve keskin bir 

etkisi olmadigi genel tecrube ile sabit olan kitaplari yaymak ise, emek ve zaman kaybi- 

na neden olacaktir. imam kurtarma amacindan ziyade, yazarimn edebi gucunu vurgula- 

maya yonelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyecegi agiktir. Bu konuda ku§kusu olan- 

lar varsa, Harun Yahya'nm eserlerinin tek amacmin dinsizligi gurutmek ve Kuran ahla- 

kim yaymak oldugunu, bu hizmetteki etki, ba§ari ve samimiyetin agikga goruldugunu 

okuyucularin genel kanaatinden anlayabiIirler. 

Bilinmelidir ki, dunya uzerindeki zulum ve karma§alarin, Muslumanlarin gektikleri 

eziyetlerin temel sebebi dinsizligin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmamn yolu ise, 

dinsizligin fikren maglup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmasi ve Kuran ahlaki- 

nin, insanlarin kavrayip ya§ayabilecekleri §ekilde anlatilmasidir. Dunyamn gunden gu- 

ne daha fazla igine gekilmek istendigi zulum, fesat ve karga§a ortami dikkate alindigin- 

da bu hizmetin elden geldigince hizli ve etkili bir bigimde yapilmasi gerektigi agiktir. 

Aksi halde gok geg kalinabilir. 

Bu onemli hizmette oncu rolu ustlenmi§ olan Harun Yahya kulliyati, Allah'in izniy- 

le, 21. yuzyilda dunya insanlarim Kuran'da tarif edilen huzur ve bari§a, dogruluk ve 

adalete, guzellik ve mutluluga ta§imaya bir vesile olacaktir. 







OKUYUCUYA 

# Bu kitapta ve diger gali§malarimizda evrim teorisinin goku§une ozel bir yer ayrilma- 

sinin nedeni, bu teorinin her turlu din aleyhtari felsefenin temelini olu§turmasidir. Ya- 

ratiIi§i ve dolayisiyla Allah'in varligini inkar eden Darwinizm, 140 yildir pek gok insa- 

nin imanini kaybetmesine ya da ku§kuya du§mesine neden olmu§tur. Dolayisiyla bu te¬ 

orinin bir aldatmaca oldugunu gozler onune sermek gok onemli bir imani gorevdir. Bu 

onemli hizmetin turn insanlarimiza ula§tirilabiImesi ise zorunludur. Kimi okuyuculari- 

miz belki tek bir kitabimizi okuma imkani bulabilir. Bu nedenle her kitabimizda bu ko- 

nuya ozet de olsa bir bolum ayrilmasi uygun g6rulmu§tur. 

# Belirtilmesi gereken bir diger husus, bu kitaplarin igerigi ile ilgilidir. Yazarin turn ki- 

taplarinda imani konular, Kuran ayetleri dogrultusunda anlatilmakta, insanlar Allah'in 

ayetlerini ogrenmeye ve ya§amaya davet edilmektedir. Allah'in ayetleri ile ilgili turn ko¬ 

nular, okuyanin aklinda higbir §uphe veya soru i§areti birakmayacak §ekilde agiklan- 

maktadir. 

# Bu anlatim sirasinda ku I Ian i Ian samimi, sade ve akici uslup ise kitaplarin yediden 

yetmi§e herkes tarafindan rahatga anla§ilmasini saglamaktadir. Bu etkili ve yalin anla- 

tim sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadir. 

Dini reddetme konusunda kesin bir tavir sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlati- 

lan gergeklerden etkilenmekte ve anlatilanlarin dogrulugunu inkar edememektedirler. 

# Bu kitap ve yazarin diger eserleri, okuyucular tarafindan bizzat okunabilecegi gibi, 

kar§iIikli bir sohbet ortami §eklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen 

bir grup okuyucunun kitaplari birarada okumalari, konuyla ilgili kendi tefekkur ve tec- 

rubelerini de birbirlerine aktarmalari agisindan yararli olacaktir. 

# Bunun yaninda, sadece Allah rizasi igin yazilmi§ olan bu kitaplarin taninmasina ve 

okunmasina katkida bulunmak da buyuk bir hizmet olacaktir. (^unku yazarin turn kitap- 

larinda ispat ve ikna edici yon son derece gugludur. Bu sebeple dini anlatmak isteyen- 

ler igin en etkili yontem, bu kitaplarin diger insanlar tarafindan da okunmasimn te§vik 

edilmesidir. 

# Kitaplarin arkasina yazarin diger eserlerinin tanitimlarinin eklenmesinin ise onemli 

sebepleri vardir. Bu sayede kitabi eline alan ki§i, yukarida soz ettigimiz ozel I ikleri ta§i- 

yan ve okumaktan ho§landigini umdugumuz bu kitapla aym vasiflara sahip daha bir- 

gok eser oldugunu gorecektir. imani ve siyasi konularda yararlanabilecegi zengin bir 

kaynak birikiminin bulunduguna §ahit olacaktir. 

# Bu eserlerde, diger bazi eserlerde gorulen, yazarin §ahsi kanaatlerine, §upheli kay- 

naklara dayali izahlara, mukaddesata kar§i gereken adaba ve saygiya dikkat edilmeyen 

usluplara, burkuntu veren umitsiz, §upheci ve ye'se surukleyen anlatimlara rastlaya- 

mazsiniz. 
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£linizdeki kitap, 1993 yilmda yaymlanmi§ olan "Yehova'nm Ogullari ve Masonlar" 

isimli kitabimizm bazi ilavelerle giincellenmi§ halidir. Soguk Sava§'m heniiz sona er- 

digi donemde hazirlanan soz konusu kitap, gerek donemin geli§meleri iizerine yapi- 

lan yorumlar gerekse de bu geli§melerin tarihi baglantilari iizerine yapilan degerlendirmeler 

ile biiyiik yanki uyandirmi§ti. Bu yonii ile onemli bir kaynak eser konumunda olan kitap, ay- 

ni zamanda diinyanm en karanlik orgiitlenmelerinden biri olan masonluk hakkmda da qok 

onemli bilgiler igermektedir. Bununla birlikte masonluk ile radikal Siyonist ideolojiye bagli ba¬ 

zi Yahudiler arasmdaki ili§kiler de kitapta incelenmektedir. 

Bu gali§mamiz aradan gegen 10 yila ragmen her doneme i§ik tutan igerigiyle giincelligini 

yitirmedi. Bu nedenle de ikinci baskisim hazirlarken kitabm temel mantigi, orijinal kaynaklari 

ve igindeki bilgilerin biiyiik bir boliimii ilk baskidaki §ekilleriyle muhafaza edilmi§, bir bolii- 

mii ise guncelle§tirilmi§tir. Bunun nedenlerinden biri, donemin olaylari ile ilgili yapilan yo- 

rumlarm giiniimiizde ya§anan olaylari degerlendirmede de okuyuculara onemli bir baki§ aqi- 

si kazandirmasidir. Bir diger nedeni ise, elinizde tuttugunuz bu kitabm ardmdan hazirlanan 

Yeni Masonik Diizen, Terdrun Perde Arkasi, israil'in Kurt Karti, Gizli El Bosnada ve Global Mason¬ 

luk gibi gali§malarimizda, bu kitapta gegen her konunun detayli olarak incelenmi§ ve giincel 

bilgilerle yazilmi§ olmalaridir. 

Bunlarm yam sira, bu baskida masonluk orgiitiiniin karanlikta kalmi§ bir diger yonii da- 

ha gozler oniine serilmektedir. Bu da, maosnlugun mistik Yahudi gelenegi olan Kabalizm ile 

olan gizli baglantisidir. 

Ancak bu kitabi okurken goz ardi edilmemesi gereken bazi onemli gergekler vardir. Bun- 

lardan ilki, bu kitapta yapilan birtakim tespitler ve ele§tiriler esnasmda Yahudilik dininin ve 

bu dine mensup samimi dindarlarm asla hedef almmadigidir. Kitapta vurgulanan kirli baglan- 
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tilar ve ittifaklar, radikal Siyonizm gibi irkgi ideolojilerle masonluk gibi ka- 

ranlik orgiitler arasmdaki ili§kiler ve bunlarm diinya iizerinde kurmak istedik- 

leri diizendir. 

Bilindigi iizere, Siyonizm 19. yiizyilm ortalarmda, yurtlari olmayan Yahudilerin 

vatan sahibi olmasim savunan bir ideoloji olarak ortaya gikmi§tir. Ancak zaman igerisinde pek 

qok ideolojide oldugu gibi Siyonizm de dejenarasyona ugrami§, bu hakli talep, uygulamada 

§iddet ve terore ba§vuran, a§iri giiglerle ittifak eden radikal bir anlayi§a donii§mii§tiir. Bu 

nedenle iizerinde durulmasi, de§ifre edilmesi ve kar§i§mda her tiirlii fikri tedbirin almmasi 

gereken tehlike de radikalizmdir. Yahudilerin atalarimn topraklari olan bugiinkii Israil'de 

diledikleri gibi ya§amalari, ticaretlerinde, ibadetlerinde, insani haklarmi kullanmakta ozgiir 

olmalari en dogal haklaridir. Bununla birlikte, aym topraklar Miisliimanlar igin de kutsaldir. 

Ve Miisliimanlarm da bu topraklarda diledikleri gibi ya§amak, varliklarim devam ettirmek 

haklari vardir. Bu hak, elbette Hiristiyanlar igin de gegerlidir. 

Ancak giiniimuzde, din ahlakma uygun olmayan ideolojilerin etkisi altmda kalan bazi 

kesimler, her iki toplumun da kar§ilikli varlik hakkim inkar etmeye kalki§makta, teror ve 

§iddete ba§vurarak bir digerini bu topraklardan silmeye gayret etmektedir. Bunlardan biri, 

Yahudilerin vatan sevgisini temel alan Siyonist ideolojiyi garpitarak din ahlakma uygun 

olmayan irkgi ve acimasiz bir ideolojiye donu§tiiren radikallerdir. Bu kitapta da ele§tirilerin 

yoneltildigi kesim bunlardir. Soz konusu radikal Siyonistler, samimi ve vicdanli Yahudiler ve 

Siyonistler tarafmdan da ciddi §ekilde ele§tirilmektedir. Siyonizmin ilk donemlerinde one 

suriilen propagandalarm aksine, daha sonra bazi gevreler tarafmdan §iddet yanlisi bir akima 

donu^turuldiigii, huzur ve giivenligi agikga tehdit ettigi ve radikal Siyonizmin yalmzca 

Araplarm degil Yahudilerin de biiyiik kayiplar vermesine neden oldugu ya§anan tarihi tecrii- 

belerle ispat edilmi§tir. Temmenimiz, bu kitapta ifade edilen olaylarm ve uyarilarm, tiim 

radikal unsurlar tarafmdan dikkate almmasi ve bolgede kalici bari§m tesis edilebilmesi iqin 

oncii olmasidir. 

§unu da belirtmek gerekir ki, Peygamberimiz (sav)'in siinnetinde ve Kuran ahlakmda 

higbir yeri olmayan intihar saldirilarim gergekle§tirenler de biiyuk bir hata igindedirler. 

Masum sivilleri katletmek Islam ahlakiyla asla bagda§maz ve higbir samimi Musliiman 

tarafmdan da kabul edilemez. Musliimanlarm haksizliga ve zulme kar§i tepkisi her zaman 

Kuran'a ve siinnete uygun olmalidir. Bari§ ve sevgi dini olan islam'da §iddetin yeri olmadigi 

da agiktir. 

Radikal Siyonizm, irkgi, acimasiz ve hepsinden onemlisi, ittifak halinde oldugu masonluk 

gibi, aslinda din di§i bir ideolojidir. Buna ragmen bazi radikal Siyonistler soylemlerinde sik sik 

Tevrat'tan almtilar yapar ve uyguladiklari vah§etin sozde dini temeli oldugunu iddia ederler. 

Oysa Tevrat, Allah'm Hz. Musa'ya vahyettigi miibarek bir kitaptir. Allah Kuran'da "Ger^ek §u 

ki. Biz Tevrath, i^inde bir hidayet ve nur olarak indirdik..." (Maide Suresi, 44) §eklinde bu- 

yurur. Yine Kuran'da bildirildigi iizere, Tevrat daha sonra tahrif edilmi§ ve igine insan sozleri 

sokulmu§tur. Bu nedenle bugiin elimizdeki Tevrat, "Muharref Tevrat"tir. 

Yine de Muharref Tevrat incelendiginde, iginde Allah'a iman, teslimiyet ve §iikiir, Allah 

korkusu, Allah sevgisi, adalet, §efkat, merhamet, zulme ve haksizliga kar§i koyma gibi hak di- 
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nin pek gok unsurunun halen bulundugu goriiliir. Bunun yamnda, Muhar- 

ref Tevrat'ta, tarihte ya§anmi§ bazi sava§lar ve bu sava§lardaki kiyimlar da an- 

latilmaktadir. Eger bir ki§inin amaci, uygulamak istedigi §iddet, kiyim ve cinayetle- 

re garpitarak da olsa bir dayanak bulmaksa, soz konusu Muharref Tevrat pasajlarmi ken- 

dine bir malzeme haline getirebilir. Radikal Siyonizm, gergekte fa§ist bir teror olan kendi tero- 

riinii me§rula§tirabilmek iqin bu yola ba§vurmu§ ve etkili de olmu§tur. Ornegin, gegmi§te ya- 

§anmi§ bazi sava§ ve katliamlarla ilgili Muharref Tevrat pasajlarmi, Filistin'in mazlum halkma 

kar§i kullanmi§tir. Bu, samimiyetsiz bir yorumdur. Dini, fa§ist ve irkgi bir ideolojiye alet et- 

meye kalki§maktadir. 

Giiniimiizde Israil Devleti'nin iq ve di§ siyaseti iizerinde de biiyiik etkisi olan radikal Si- 

yonist ideoloji, acimasiz i§gal, baski ve katliam politikalari uygulamakta, gerek Ortadogu'da 

gerekse diger bazi cografyalarda insan haklarmi aqikqa ihlal etmektedir. Bu nedenledir ki 

radikal Siyonizmin irkgi ve fa§izan uygulamalari hem Israil'de hem de diger iilkelerde ya§a- 

yan pek 50k Yahudi tarafmdan da §iddetle ele§tirilmekte ve kmanmaktadir. Samimi dindar Ya- 

hudiler, bu ideolojiyi savunan ve uygulayanlarm gosterdikleri ahlakm, din ahlaki ile higbir il- 

gisi olmadigim ozellikle vurgulamaktadirlar. 

Elbette boyle bir durumda tipki bu Yahudiler ve adalet ve vicdan kavramma sahip turn 

insanlar gibi, Musliimanlar da bu haksiz zulmii kmayacaklar ve bu zulme sebep olanlarm ger- 

qek yiizlerinin agiga gikmasi igin hakli bir qaba iginde olacaklardir. I§te bu noktada, hatirda tu- 

tulmasi gereken diger bir onemli husus daha vardir; Kuran'a gore Muslumanlarm Yahudilere 

kar§i nasil bir tavir iginde olmalari gerektigi. 

Musliimanlarm Yahudilere Baki§i 

Yahudiler, binlerce yildir ya§adiklan Filistin'den, MS 70 yilmda, putperest Roma Impara- 

torlugu tarafmdan surulmii§ler ve daha sonraki 19 asir boyunca diasporada, yani siirgiinde 

ya§ami§lardir. Bu donem boyunca ozellikle Hiristiyan iilkelerde ?ogu zaman baski ve zuliim 

gormiigler, defalarca yurtlarmdan siirulmu§, hatta toplu katliamlarm hedefi olmu§lardir. Ya- 

hudilerin bu donemde en 50k huzur ve giiven bulduklari cografya ise Islam topraklari olmu§- 

tur. islam diinyasmda higbir zaman antisemitizm g6riilmemi§, Yahudiler (ve Hiristiyanlar) 

kendi inang, adet ve hatta hukuklarma gore herhangi bir baski ve zuliim gormeden asirlarca 

bu topraklarda ya§ami§lardir. 

Bu ho§gorii ve giiven ortamimn ba§lica nedeni, Kuran ahlakidir. Kuran'da Yahudiler ve 

Hiristiyanlar "Kitap Ehli" olarak ifade edilir ve Miisliimanlar ile Kitap Ehline dostga bir ya§am 

siirmeleri tavsiye edilir. Kuran'a gore Kitap Ehlinin yemegini yemek ve Kitap Ehlinden hamm- 

larla evlenmek Miisliimanlara serbest kihnmi§tir (Maide Suresi, 5). Bu hiikiimler, Miisliiman¬ 

lar ile Ehl-i Kitap arasmda nikah sonucu akrabalik baglarimn kurulabilecegini, iki tarafm bir- 

birlerinin yemek davetlerine icabet edebileceklerini gosterir ki, bunlar sicak insani ili§kiler ve 

huzurlu bir ortak ya§am kurulmasmi saglayacak esaslardir. 

Allah Kuran'da, Miisliimanlara, mii§rik insanlara (yani Allah'tan gelen vahye uymayan 

putperestlere) bile giivenlik saglamalarmi emreder: "Eger mii§riklerden biri, senden ’eman 

(giivenlik) isterse1, ona eman ver; oyle ki Allahhn soziinii dinlemi§ olsun, sonra onu 'giiven- 

lik i^inde olacagi yere ula§tir..." (Tevbe Suresi, 6) Mii§riklere gore Miisliimanlara qok daha ya- 
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r km bir inang ve ahlaka sahip olan Kitap Ehline ise, daha da fazla saygi, ho§- 

gorii ve yardimseverlik gostermek gerekmektedir. 

Bir ba§ka ayette ise Allah Kitap Ehli dahil turn gayrimiislimlere, Miisliimanlara 

f dii§manca davranmamalari §artiyla, iyilikle davranilmasi gerektigini §oyle emretmektedir: 

Allah, sizinle din konusunda sava§mayan, sizi yurtlannizdan siiriip-^ikarma- 

yanlara iyilik yapmanizdan ve onlara adaletli davranmamzdan sizi sakindirmaz. 

(^iinkii Allah, adalet yapanlan sever... (Miimtehine Suresi, 8) 

Dolayisiyla Miisliimanlar, kendileriyle aym toplumda ya§ayan tiim Yahudi ve Hiristiyan- 

lar ile sicak bir kom§uluk ili§kisi kurmakla yiikiimliidiirler. Miisliimanlarm gogunlukta oldu¬ 

gu bir iilkede ise, Kitap Ehli Miisliimanlar iizerine bir emanettir. Onlari huzur ve giiven igin- 

de ya§atmak, her tiirlii tehlike ve tedirginlikten korumak Miisliimanlar iqin dini bir gorevdir. 

Yahudilerin tarihte 50k defalar oldugu gibi, sirf inanglan veya soylari nedeniyle hedef almma- 

lari, medeni haklardan yoksun tutulmalari, isimlerini agiklamaktan bile endi§e edecekleri bir 

baski ve korku iginde ya§amak zorunda birakilmalari, gettolara, korkung toplama kamplarma 

hapsedilmeleri biiyiik bir zuliimdiir. Bir Miisliiman bu gibi zuliimleri asla tasvip etmedigi gi¬ 

bi, bunlari engellemek igin de var giiciiyle gali§malidir. 

Cahil insanlarda "kendine benzemeyene art niyetle bakmak" gibi yanli§ bir dii§iince §ek- 

li hakimdir. Bu nedenle ba§ta Ortagag Avupasi toplumlan olmak iizere, tarihte ve giiniimiizde 

Yahudiler hakkmda olmadik suglamalar, iftiralar, asilsiz dedikodular iiretilmi§tir. Halen de ba- 

zi insanlarm bilingaltlarmda Yahudilere kar§i bu hurafelerin getirdigi on yargi ve antipatiler 

vardir. Bir Miisliiman asla boyle bir baki§ agisi ve tutum igine giremez. Allah "Kitap Ehli"nin 

var oldugunu bize Kuran'da bildirmi§, hangi konularda yamlgilar iginde olduklanm agikla- 

mi§, ama bununla birlikte onlara kar§i iyilik ve adaletle davranmamizi emretmi§tir. Allah bir 

ayette, Kitap Ehline kar§i §oyle soylememizi emreder: "Bize ve size indirilene iman ettik; bi- 
• • 

zim Ilahimiz da, sizin Ilahimz da birdir ve biz O'na teslim olmu§uz." (Ankebut Suresi, 46) 

Sonug olarak, Siyonizmin insanlik suglarimn her Miisliimanda bir tepki ve "bugz" uyan- 

dirmasi dogaldir. Ancak bunun higbir zaman adaletsiz bir tepkiye donii§memesi gerekir. Allah 

bu konuda bizleri uyarir ve "... Bir topluluga olan kininiz, sizi adaletten alikoymasm. Ada¬ 

let yapm. O, takvaya daha yakmdir" §eklinde (Maide Suresi, 8) buyurur. 

Kitap Ehli ve Miisliimanlar, birbirlerinin hasmi degil miittefikidirler. Ozellikle diinyada 

ateist ve din-dii§mam ideolojilerin mevcut oldugu gagimizda, aym §ekilde Allah'a inanan ve 

aym ahlaki degerleri savunan Yahudi, Hiristiyan ve Miisliimanlarm i§ birligi yapmalari gerek¬ 

mektedir. Allah Kuran'da, Miisliimanlara, Kitap Ehli hakkmda bir emir vermekte; onlari "or- 

tak bir kelimede birle§meye" gagirmalarim §oyle bildirmektedir: 

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranizda mii§terek bir kelimeye gelin. 

Allah’tan ba§kasina kulluk etmeyelim, Ofna hi^bir §eyi ortak ko§mayalim ve 

Allah’i birakip bir kismimiz bir kismimizi Rabler edinmeyelim... (Al-i Imran 

Suresi, 64) 

Bizim Yahudilere ve Hiristiyanlara olan gagrimiz da budur: Allah'a iman eden ve O'nun 

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

raticimiz ve Rabbimiz olan Allah'i sevelim. O'nun emirlerine uyalim. Ve Allah'm bizi daha da 
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FI dogruya eri§tirmesi iqin dua edelim. Miisliimanlar, Hiristiyanlar ve Yahu- 

diler bu §ekilde ortak bir kelimede birle§tiklerinde, birbirlerinin du§mam degil 

dostu olduklarmi anladiklarmda, asil zararli akimlarm ateizm ve dinsizlik oldugunu 

gordiiklerinde, diinya 50k daha farkli bir yer olacaktir. Asirlardir siiren gati§malar, husu- 

metler, korkular, teror eylemleri sona erecek ve "ortak bir kelime" iizerinde sevgi, saygi ve hu- 

zura dayali bir "medeniyetler bari§i" kurulacaktir. 

Dogrusu onlar 

hileli bir diizen 

planlayip- 

kuruyorlar. 

(Tank Suresi, 15) 

r 

Tarihi Dogru Algilamak 

Bu kitapta ortaya konmak istenen mesaj- 

lardan biri, olaylarm genelde "resmi ve genel" 

goriintiisiinden farkli oldugu ve bunlarm bize 

anlatilandan daha degi§ik yonleri olabilecegidir. 

Saninz bu, kitabm gogu yerinde de belgelerle ve 

bilimsel yontemlerle ispat edildi. Bu durumda 

§u soru gikiyor kar§imiza: Diinyayi ve insani an- 

lamak igin Aydmlanma ^agi'ndan beri temel 

kaynak olarak kabul edilen materyalist tarih ve 

bilim anlayi§i ve bunlarm iizerine in§a edilen 

diinya g6rii§u ne denli gegerlidir? 

Allah Kuran'da bizlere, mikrokosmosdan 

evrenin olu§umuna, canlilarm ve doganm den- 

gesinden insan viicuduna kadar sayisiz konuyu 

1400 sene oncesinden, bilimin ancak guniimiiz- 

de ke§fedebildigi bigimiyle haber vermi§tir. Aym §ekilde Allah, Kuran'da gegmi§te ya§ayan 

toplumlarm hayatlarmdan ornekler vererek, insan ve toplum psikolojisi ve bazi sosyolojik ger- 

gekler hakkmda da bilgi edinmemizi saglar. 

Kuran'da en qok iizerinde durulan toplumlardan birisi ise, Israilogullari yani Yahudi top- 

lumudur. Ozellikle Hz. Musa'nm hayatmm anlatildigi kissalarda, israilogullari'nm ya§adigi 

olaylar, bu olaylar kar§ismda gosterdikleri tepkiler ve bu toplum iginde yer alan bazi kimsele- 

rin tavir ve ahlak bozukluklari anlatilmi§tir. Israilogullari arasmda Allah'm smirlarmi tamma- 

maya yatkm, kendilerini tiim diger toplumlardan iistiin goren, bu nedenle de diger insanlari 

somiirmekte ve onlara eziyet etmekte bir sakmca gormeyen kimselerin oldugu Kuran'da bize 

bildirilen bir gergektir. 

Bununla birlikte, Allah Kuran'da yeryiiziinde "§er"rin temsilcisi olan organize bir giiciin 

de var oldugunu ve var olacagim da bildirmi§tir. Ozellikle Miisliimanlara kar§i dii§manca ta¬ 

vir alan bu "organize giig odaklari", gogu zaman "kavmin onde gelenleri", olarak ifade edilen 

elitler arasmda yer almaktadir, ki bu tamm masonluk ve benzeri orgiitlere 50k uymaktadir. (En 

dogrusunu Allah bilir.) Bu konudaki ayetlerden bazilari §oyledir: 

Boylece Biz, her iilkenin onde gelenlerini, orada hileli diizenler kursunlar diye, 

oranin su^lu giinahkarlan kildik. Oysa onlar, hileli diizeni ancak kendilerine 

kurarlar da bunun §uuruna varmazlar. (En'am Suresi, 123) 
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... Kotiiliigii orgiitleyip diizenleyenler ise; onlar i<jin §iddetli bir azab 

vardir... (Fatir Suresi, 10) 

Dogrusu onlar hileli bir diizen planlayip-kuruyorlar. (Tank Suresi, 15) 

Ayrica Kuran'da Enfal Suresi'nin 18., Rad Suresi'nin 33., Rad Suresi'nin 42., Ibrahim Su- 

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

nk Suresi'nin 15. ayetinde ve daha pek qok ayette "hileli diizen kuruculari"ndan bahsedilmek- 

tedir. 

I§te bu kitapta amaglanan, bu ayetlerle bildirilen gergeklerin, ornekleriyle ve delilleriyle 

ortaya konmasidir. Unutulmamalidir ki, Kuran'da bildirilen haberler, turn zamanlar ve mekan- 

lar igin gegerlidir. Allah Kuran'da bildirdigi kissalar ile bizlere huzurlu ve giivenli bir hayat 

iqin almmasi gereken tedbirleri, kimlerin boyle bir diinya diizeninin kar§ismda yer aldigim, bu 

ki§ilerin karakteristik ozelliklerini ve ne gibi yollara ba§vurabileceklerini bildirmi§tir. Buna 

ragmen, bu gergek Islam'i tammayanlar ve Kuran hakkmda eksik bilgiye sahip olanlar tarafm- 

dan tarn anlamiyla anla§ilamaz. Bu ki§ilerin Kuran hakkmdaki yanli§ zanlari ise bir ayette §u 

§ekilde belirtilmi§tir: 

Ona ayetlerimiz okundugu zaman: fGe^mi§lerin masallandirf dedi. Asia, hayir; 

onlann kazanmakta olduklan kalpleri iizerinde pas tutmu§tur. Hayir; ger^ekten 

onlar, Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmu§lardir. (Mutaffifin Suresi, 13-15) 

Bu kavrayi§ eksikliginin en onemli nedenlerinden birisi, soz konusu ki§ilerin Allah'i gere- 

gi gibi takdir edememeleri ve kader gergegini bilmemeleridir. Gegmi§te ya§anan ve gelecege 

dair her olay yalmzca Allah'm takdir ettigi kader ile gergekle§mektedir. Tarih boyunca ya§ami§ 

ve gelecekte ya§ayacak olan turn toplumlari, biitiin eylemleri, kiiltiirel degerleri, dii§unceleri, 

tepkileri, kurulu§ ve yikili§ tarihleri ile birlikte yaratan Allah'tir. Dolayisiyla, Allah bize Ku¬ 

ran'da gegmi§ toplumlardan ornekler verirken, benzer durumlarm giiniimuzde veya gelecek¬ 

te de ya§anabilecegini bildirmekte, bu muhtemel durumlar kar§ismda en akilci ve en uygun 

tepkinin ne oldugunu gostermektedir. 

fAntisemitizmf, fanti-Siyonizmf?... 

Yukanda soziinii ettigimiz "Israilogullari" faktoriinii incelerken qok onemli bir kavram 

karga§asmm iizerinde biraz durmak, antisemitizm (Yahudi aleyhtarligi) ve anti-Siyonizm (Si- 

yonizm kar§itligi) arasmdaki biiyiik farki belirlemek zorunlulugu ortaya gikmaktadir. 

Antisemitizmi, "iyi olsun kotii olsun, Yahudilere ait olan ve Yahudilerin iirettigi her§eye 

kar§i olmak" §eklinde tammlayabiliriz. Higbir temele dayanmayan bir genellemeyi yansitan bu 

gorii§, ya§li-geng, dindar-dinsiz, masum-suglu ayrimi yapmadan tiim Yahudileri "dii§man" 

olarak kabul eder. 

Ancak daha once de belirttigimiz gibi, Miisliimanlar igin onemli olan Allah'm Kuran'da 

bu konuda bize ne emrettigidir. Allah Kuran'da, ne Yahudilere ne de ba§ka bir topluma kar§i, 

yalmzca irki nedeniyle dii§manca veya ofkeli bir tutum sergilenmesini kesin olarak yasakla- 

mi§tir. Insanlan Allah katmda iistiin kilan ozellikleri, ne irklari ne de diinya hayatmdaki ko- 



numlaridir. Allah katmda iistiinliik yalnizca takvaya goredir. Bununla bir- 

likte Miislumanlarm bir topluma kar§i bugz etmeleri ancak, o toplumun maz- 

lum insanlara agikga zulmettigi, acimasizca baski uyguladigi durumlar igin gegerli 

olabilir. Ki boyle bir durumda vicdan sahibi her insan, haksizliga kar§i hakkm ve dogru- 

nun yamnda yer almakla yukumliidiir. Ustelik Musliimanlar, boyle bir kizgmlik duysalar bi¬ 

le, bu ki§ilere kar§i da adil davranmakla ve onlari en giizel iislupla dogruya ve giizele davet 

etmekle sorumludurlar. 

Dolayisiyla bu kitapta amacimiz, Siyonizmin aldatmacalarma kapilmi§ Yahudilere, "biz 

iistiin bir irkiz" gibi bir yanilgiya kapilarak, kendilerini diger insanlardan ayirma yanli§ma 

dii§tiiklerini gostermek, onlari bu irkgi ideolojiden vazgegmeye davet etmek, bu sapkm inam- 

§m neden oldugu zararlari, doktiigii kanlarm bilangosunu ortaya koymak olacaktir. 

Ne var ki gegmi§te oldugu gibi giiniimiizde de Siyonizmin acimasiz ve vah§i uygulama- 

larim ele§tiren pek 50k insan, gogu zaman antisemit olmakla suglanmaktadir. Oyle ki, kendile- 

ri de israil vatanda§i veya Yahudi olmalarma ragmen, Siyonizmi ele§tiren kimseler ihanetle it- 

ham edilmektedirler. Aslmda antisemitizm ile anti-Siyonizmi aym §eyler gibi gostermek "Siyo- 

nist" Yahudilerin onemli bir taktigidir. Diinyaca iinlii dil bilimci, Yahudi fakat "anti-Siyonist" 

yazar Noam Chomsky, "antisemitizm" ile "anti-Siyonizm"in e§ tutularak ele§tirilerin nasil sus- 

turuldugunu §oyle anlatmaktadir: 

"Antisemitizm suglamalarma ba§vurulmasi, israil'e yonelik ele§tirileri susturmak igin gok sik 

kullamlan ve gogunlukla da etkili bir yontemdir. i§gi Partili saygm israilli diplomat Abba Eban 

bile 'Yahudi olmayan diinya ile diyaloglarimizda ana gorevlerden biri anti-Siyonizm ile anti¬ 

semitizm arasmda higbir ayrim olmadigim gostermektir' diye yazabilmektedir." (Kader Ugge- 

ni, Noam Chomsky, sf. 41) 

Uluslararasi Yahudi organizasyonu B'nai B'rith de (yine aym taktik geregi) antisemitizmin 

anti-Siyonizmle aym anlama geldigini iddia etmektedir: 

"B'nai B'rith bugiin antisemitizmin anti-Siyonizmle aym anlama geldigini varsaymaktadir. 

Dolayisiyla israil'in ele§tirilmesi antisemitizmin yeni bir bigimi olarak gorulmektedir." (Kader 

Uggeni, Noam Chomsky, sf. 41) 

Bizim amacimiz da Siyonizmin yamlgilarim ve garpikliklarim gosterebilmek, samimi Ya¬ 

hudilerin kendilerine verilmi§ olan yanli§ telkinlere aldanmadan, Islam'i ve Miisliimanlari en 

dogru §ekilde degerlendirmelerini saglayabilmektir. Bu gagri Islam ahlakimn ho§goriisii altm- 

da asirlardir birarada ya§adigimiz Yahudi vatanda§larimiza yapilmaktadir. 

Israil'in i§ledigi insanlik suglarmm, iilkemizdeki Musevi vatanda§larimiz veya diinyamn 

herhangi bir yerindeki Musevi cemaati ile higbir §ekilde ili§kilendirilemeyecegi herkes tarafm- 

dan 50k iyi bilinmelidir. Musliimanlar, kendileriyle pek 50k yonden ortak bir inanci ve ahlak 

anlayi§mi savunan Musevilere ku§kusuz saygiyla ve dosktga yakla§makla yiikiimliidiirler. 

Ele§tirilmesi gereken Yahudi inanci, Yahudi gelenekleri, Yahudi kiiltiirii degil, bu inanci ve 

kiiltiirii dejenere ederek saldirgan bir siyasi ideoloji haline getirmek isteyen irkgi Siyonist ide- 

olojidir. 
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Komplo Teorileri Uzerine... 

Uzerinde durulmasi gereken bir diger konu da "komplo teorileri"dir. Bu ki- 

tapla benzer konulari ele alan yaymlarda, Siyonizmin, Israil'in, ABD'nin herhangi bir 

"manipiilasyon"u, olaylar iizerindeki herhangi bir yonlendirmesi ortaya kondugunda, kimi 

gevreler hemen, "komplo teorileri iiretmekle bir yere varilamayacagim, hayali dii§manlar olu§- 

turmamak gerektigini" bildirmektedirler. Olaylarm ardmda bazi giig odaklarimn bulunabile- 

cegini dii§iinmek, bunlarm var olup olmadigma dair ara§tirma yapmak, "bilim di§i" bir sap- 

lanti, hatta bir tiir "paranoya" olarak degerlendirilmektedir. 

Gergekten de turn diinyayi bir "komplolar sergisi" olarak degerlendirmek dogru degildir. 

Ayrica §imdiye dek, Tiirkiye dahil sayisiz iilkede, Siyonizm ve masonluk konularmda tama- 

men "hayal iiriinii" olarak nitelendirilebilecek §eyler yazildigim gormemek de miimkiin degil¬ 

dir. Higbir gergekgi kaynaga dayanmadan, yalmzca fanatik, antisemit duygularla yazilan bu 

tiir kitaplar, aslinda daha gok kar§i olduklarmi ilan ettikleri gevrelerin i§ine yaramaktadir. 

Okumakta oldugunuz bu kitapta yer alan anlatimlar ise, tamamen bilimsel yontemlerle, derin- 

lemesine yapilan ara§tirmalar sonucunda ortaya kondu. 

Bunun yam sira §unu da vurgulamak gerek; biz bu kitapta olaylari incelerken soz konu- 

su olaylarm sosyolojik, kiiltiirel boyutlarmm varligim yok saymadik. Ornegin "Giineydogu so- 

runu"nu incelerken, olaym kultiirel, ekonomik, sosyolojik yonleri oldugunu gormezden gel- 

medik. Ama bu kitabm konusu geregi, "politik" boyutunu inceledik, olayda rolii kesinlikle 

azimsanamayacak olan "di§ giigler faktorii"ne yeni bir baki§ aqisi kazandirmaya, "Israil fakto- 

rii"nii de giindeme getirmeye gali§tik. Sorunun goziimii ise elbette "di§ giigler" faktoriinii dog¬ 

ru tespit etmekten ve bunun yamnda bolge halkimn devlete baglihgim peki§tirecek pek gok 

kultiirel, ekonomik hamle gergekle§tirmekle miimkiin olabilecektir. 

Siyaset bilimciler bilir ki, politikada higbir §ey hesapsiz olmaz. Politik bir eylem yapmak 

aslinda son derece kolaydir. Onemli olan dogru §artlarda, dogru zamanda, dogru "manive- 

la"nm kullamlmasidir. Ornegin, gerekli sosyolojik ve ekonomik §artlar olu§tuktan sonra, hede- 

fe uygun birkag provokasyonla sava§ gikarmak qok kolaydir. Eger siyasette yalmz "goriinen'le 

yetinirsek, Iran-Irak Savagi'nm §att-iil Arap meselesinden giktigma ya da diinyamn pek qok 

ko§esinde ya§anan gati§malarm "demokrasi a§ki" ugruna ya§andigma inanmamiz gerekir. Oy- 

sa diinya siyaseti sistemsiz geli§mez, bu ba§li ba§ma bir bilim dalidir. Pek 50k strateji kurulu- 

§u diinyayi yonlendirmek igin vardir. Bunlarm belirledigi stratejilerin olaylardaki roliinii goz 

ardi etmek, objektiflik veya bilimsellik degil neredeyse bir tiir "saflik" olacaktir. 

Ancak yanli§ bir tiir "komplo teorisi" mantigi da geli§tirmek gerekir. Tiim olaylari yarata- 

nin Allah oldugu gergegini unutup, olaylarm birtakim sahte ilahlar tarafmdan kontrol edildi- 

gini zannetmekte son derece yanli§ bir baki§ agisidir. 

Allah evreni ve evrendeki tiim varliklari belirlenmi§ bir kader ile yaratmi§tir. Ve insan 

dogruya ancak bu gergegi kavradigmda ula§ir. 

Gergekte ise Siyonizm, masonluk ve benzeri "giig odaklan"ndan soz ederken, bu giig 

odaklarimn giiciiniin, Allah'm tayin ettigi kader ile belirlenmi§ bir giigten ibaret oldugunun bi- 

linmesi gerekir. Allah'm Kuran'da bize bildirdigi gibi, "hayir ve §errin hepsi Allah'm emri ile" 

gergekle§mektedir. 

Allah bu konuda ayetlerde §u §ekilde buyurmaktadr: 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Boylece Biz, her iilkenin onde gelenlerini, orada hileli diizenler kur- 

sunlar diye, oranin su^lu gxinahkarlan kildik. Oysa onlar, hileli diizeni 

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

Biz, bir iilkeyi helak etmek istedigimiz zaman, onun Varlik ve giiq sahibi onde 

gelenlerinef emrederiz, boylelikle onlar onda bozgunculuk (jikarirlar... (isra Su¬ 

resi, 16) 

Ayetlerde belirtilen "kildik" ya da "emrederiz" ifadeleri, hileli diizenleri -ya da komplola- 

ri- yapanlar olacagim, fakat bunlarm Ilahi kaderin di§mda olmadigim bildirmektedir. Bu ne- 

denle bazi "onde gelenlerin", "hileli diizenler" kurdugunu tespit etmek onlarm degil, asil Rab- 

bimizin iradesinin hakimiyetini agikga gostermektedir. 

Dilegimiz, Allah'm "Onlar sozii dinlerler ve en giizeline uyarlar." (Ziimer Suresi, 18) aye- 

tiyle bildirdigi gibi, onyargisiz bir ortamda, her soziin dinlenmesi ve en giizelinin kabul edil- 

mesidir. 
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Siyonizm 19. yiizyilm ortalarmda, yurtlari olmayan Yahudilerin vatan sahibi olmasmi 

savunan bir ideoloji olarak ortaya gikmi§tir. Ancak zaman igerisinde pek qok ideolojide 

oldugu gibi Siyonizm de dejenerasyona ugrami§, bu hakli talep, uygulamada §iddet ve 

terore ba§vuran, a§iri giiglerle ittifak eden radikal bir anlayi§a donu§mii§tur. Radikal Siyonizm 

ise, irkgi, §oven ve i§galci bir ideolojidir. Temeli sosyal Darwinizm gibi din ahlakma uygun 

olmayan akimlara dayanmaktadir. 

Yahudilerin atalarimn topraklari olan bugiinkii Israil'de diledikleri gibi ya§amalari, 

ticaretlerinde, ibadetlerinde, insani haklarmi kullanmakta ozgiir olmalari en dogal haklaridir. 

Bununla birlikte, aym topraklar Miislumanlar iqin de kutsaldir. Ve Musliimanlarm da bu 

topraklarda diledikleri gibi ya§amak, varliklarmi devam ettirmek haklari vardir. Bu hak, 

elbette Hiristiyanlar igin de gegerlidir. Ancak guniimuzde, din ahlakma uygun olmayan ide- 

olojilerin etkisi altmda kalan bazi kesimler, her iki toplumun da kargilikli varlik hakkim inkar 

etmeye kalki§makta, teror ve §iddete ba§vurarak bir digerini bu topraklardan silmeye gayret 

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

garpitarak din ahlakma uygun olmayan irkgi ve acimasiz bir ideolojiye donii§tiiren 

radikallerdir. 

(^e§itli kitaplarimizda oldugu gibi bu kitabimizda da, ele§tirilen vatansever Yahudilerin 

me§ru davram§lari ve talepleri degil, radikal ve irkgi bir anlayi§a sahip olan bazi Siyonistlerin 

zihniyetleri ve uygulamalaridir. Nitekim Ortadogu bari§mi tehlikeye atanlar da soz konusu 

radikaller Siyonistlerdir. Ayrica guniimuzde de gerek ban§ yanlisi Israil vatanda§lari, gerek 

dindar Yahudiler, gerekse diinyamn diger iilkelerinde ya§ayan Yahudilerin onemli bir kismi, 

hatta llimli Siyonistlerin bizzat kendileri radikal Siyonizme kar§i gikmakta, bu ideolojinin irkgi 

ve din ahlakma uygun olmayan yorumlarmi §iddetle ele§tirmektedirler. 

■ ■ 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

§unu da belirtmek gerekir ki, Peygamberimiz (sav)'in siinnetinde ve 

Kuran ahlakmda higbir yeri olmayan intihar saldinlarmi gergekle§tirenler de 

biiyiik bir hata igindedirler. Masum sivilleri katletmek Islam ahlakiyla asla 

bagda§maz ve higbir samimi Miisliiman tarafmdan da kabul edilemez. Miisliimanlarm 

haksizliga ve zulme kar§i tepkisi her zaman Kuran'a ve siinnete uygun olmalidir. Bari§ ve 

sevgi dini olan Islam'da §iddetin yeri olmadigi da agiktir. 

Siyonizmin ilk donemlerinde one siiriilen propagandalarm aksine, daha sonra bazi 

gevreler tarafmdan §iddet yanlisi bir akima donii^tiiriildiigii, huzur ve giivenligi agikga tehdit 

ettigi ve radikal Siyonizmin yalmzca Araplarm degil Yahudilerin de biiyiik kayiplar vermesine 

neden oldugu ya§anan tarihi tecriibelerle ispat edilmi§tir. Tarih, radikal Siyonist ideolojiden 

vazgegilmedigi miiddetge, Yahudilerin -dolayisiyla da kom§ularmm ve bolgenin- bari§a 

kavu§amayacagmi gostermektedir. Yukarida da belirttigimiz gibi, gegmi§te ya§anan aci tecrii- 

belerin tekrarlanmamasi, Ortadogu'nun kalici bari§a kavu§masi, Yahudilerin ve Araplarm 

kendi topraklarmda huzur ve giivenlik iginde ya§amalari her iki tarafm da, her tiirlii radikal 

dii§iince ve akimdan vazgegerek, gergek din ahlakma yonelmeleri ile miimkiindiir. Bu kitapta 

yer alan tarihi gergeklerin bu yolda onemli bir adim olmasmi temenni ediyoruz. 

•» Jl 

I 



KABALA'NIN GiZEMi 

israilogulari'nm Misir'dan giki§i, diinya tarihinin onemli donum noktalarmdan biri olarak 

kabul edilebilir. Bundan tahminen 3.200 yil once gergekle§mi§ olan bu olay, giiniimuze kadar 

uzanan bazi akimlann da giki§ noktasidir. 

Bu konuda bize en giivenilir bilgileri veren kaynak ise, Allah'm insanlara yol gosterici ola¬ 

rak indirdigi son Ilahi kitap olan Kuran-i Kerim'dir. 

Kuran'da israilogullari'nm Hz. Musa onderliginde Misir'dan gikarak Firavun zulrniinden 

kurtulmalari detayli olarak anlatilir. Firavun, kole olarak gali§tirdigi israilogullari'm serbest bi- 

rakmaya yana§mami§, ancak Allah'm Hz. Musa'ya verdigi mucizeler ve Firavun kavmine gon- 

derdigi felaketler kar§ismda zayif dii§mii§, israilogullan da bu sayede toplamp Misir'dan bir 

gecede topluca goge ba§lami§lardir. Ardmdan Firavun'un saldirisi gelmi§ ve Allah Hz. Mu¬ 

sa'ya verdigi mucizelerle Israilogullari'm kurtarmi§tir. 

Israilogullari'nm Misir'dan giki§i hakkmda Kuran'da agiklanan onemli gergeklerden biri 

ise, israilogulari'nm, Hz. Musa vesilesiyle Firavun zulrniinden kurtarilmi§ olmalarma ragmen, 

Allah'a ve dinine kar§i isyankar davranmalaridir. israilogullan, Hz. Musa tarafmdan kendile- 

rine teblig edilen tevhid dinini bir tiirlii kavrayamami§, siirekli olarak putperestlige egilim 

gostermi§lerdir. 

Kuran'da israilogullari'nm bu sapkm anlayi§i §oyle anlatilir: 

israilogullari’m denizden ge^irdik. Putlan oniinde bel biikiip egilmekte olan bir 

topluluga rastladilar. Musa’ya dediler ki: ’’Ey Musa, onlann ilahlan gibi, sen de 

bize bir ilah yap.” O: ”siz ger^ekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz" dedi. 

Onlann i^inde bulunduklan §ey (din) mahvolucudur ve yapmakta olduklan §ey- 

ler de ge^ersizdir. (Araf Suresi, 138-139) 

i a ■ i i - _ _-i 
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Israilogullan'mn bu sapkm egilimi Hz. Musa'nm uyarilarma ragmen 

devam etmi§ ve Hz. Musa'nm kendilerinden ayrilip Tur Dagi'na tek ba§ma git- 

r mesi iizerine iyice ortaya gikmi§tir. Samiri adli ki§i Hz. Musa'nm yoklugundan yarar- 

lanarak ortaya gikmi§, Israilogullan'mn putperest egilimlerini koriikleyerek kavmi, bir bu- 

zagi heykeli yapip ona tapmmaya ikna etmi§tir: 

Bunun iizerine Musa, kavmine olduk^a kizgin, iizgiin olarak dondii. Dedi ki: "Ey 

kavmim, Rabbiniz size giizel bir vaadde bulunmadi mi? Size (verilen) soz (ya da 

sure) pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden iizerinize ka^inilmaz bir gazabin 

inmesini mi istediniz de bana verdiginiz sozden caydiniz?" 

Dediler ki: "Biz sana verdigimiz sozden kendiligimizden donmedik, ancak o 

kavmin (Misir halkimn) siis e§yalanndan birtakim yiikler yiiklenmi§tik, onlan 

(ate§e) attik, boylece Samiri de atti." 

Boylece onlara boguren bir buzagi heykeli dokiip ^lkardi, "i§te, sizin ilahiniz ve 

Musa'nm ilahi budur; fakat (Musa) unuttu" dediler. (Taha Suresi, 86-88) 

Peki acaba neden Israilogullan'nda put yapip ona tapmmak gibi garip bir egilim vardir? 

Bu egilimin kokeni nedir? 

Daha oncesinde boyle 

bir putperest inanca sahip ol- 

mayan bir toplumun bir anda 

aniden bir put yapmak ve 

ona tapmmak gibi son derece 

sagma bir eyleme giri§meye- 

cegi agiktir. Bunu, ancak put- 

perestligi dogal kar§ilayan, 

bu sagma inanci benimsemi§ 

insanlar yapabilir. 

Oysa Israilogullari, ata- 

lari olan Hz. Ibrahim'den iti- 

baren hep tek Ilaha iman et- 

mi§ bir kavimdir. "israilogul¬ 

lari" ifadesi, Hz. ibrahim'in 

torunu olan Hz. Yakub'un 

ogullarmi ve onlardan gelen 

Yahudi soyunu ifade eder. is- 

railogullari, atalari Hz. ibra- 

him, Hz. ishak ve Hz. Ya- 

kup'tan tek Allah'a iman et- 

meye dayali tevhid inancim 

miras almi§ ve korumu§lar- 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

dir. Hz. Yusuf la beraber Misir'a girmi§ler, 

burada uzun zaman ya§ami§lar, ama 

Misir'm putperest dinine ragmen tev- 

hid inancim muhafaza etmi§lerdir. Hz. 

Musa kendilerine geldiginde de, Israilo- 

gullari'nm tek Allah'a iman eden bir ka- 

vim olduklan Kuran'daki kissalardan 

anla§ilmaktadir. 

Peki bu durumda Israilogulla- 

ri'nm, hem de Hz. Musa tarafmdan ken¬ 

dilerine gosterilen pek 50k mucizenin ar- 

dmdan, bir anda kolayca putperestlige 

egilim gostermelerinin nedeni ne olabilir? 

Bunun tek agiklamasi, israilogullari'nm, 

her ne kadar tevhid dini iizerine ya§ayan bir top- 

lum olsalar da, gevrelerindeki putperest kavimlerden 

etkilenmeleri, Allah'm kendileri iqin segtigi din yerine putperestlige 

ozenmeleridir. 

Konuyu tarihsel kayitlarm e§liginde inceledigimizde, Israilogullari'm etkileyen putperest 

kultiiriin, uzun devirler iginde ya§adiklari Eski Misir oldugunu goruruz. Bizi bu sonuca gotii- 

ren onemli bir gosterge, Hz. Musa Tur Dagi'nda iken Israilogullari'nm saparak tapmdiklari 

"bogiiren buzagi heykeli"nin, aslinda Misir'daki Hathor ve Aphis adli putlarm bir taklidi olu- 

§udur. Hiristiyan ara§tirmaci Richard Rives, "Too Long in the Sun” (Gune§ Altmda Uzun Sure) 

adli kitabmda §oyle yazar: 

"Misir'm boga ve inek putlari, yani Hathor ve Aphis, giine§e tapmmamn sembolleriydiler. Bu 

putlara tapimlmasi, Misir'm giine§e tapmma konusundaki uzun tarihinin sadece bir pargasim 

olu§turuyordu. Sina Dagi'ndaki (israilogullari'nm tapmdigi) altm buzagi ise, orada kutlanan 

bayramm giine§e tapmmayla ilgili oldugunu gosterir.". 

Misir'm putperest dininin israilogullari iizerindeki etkisi pek gok degi§ik a§amada ortaya 

gikmi§tir. Ba§ta da belirttigimiz gibi, putperest bir kavimle kar§ila§tiklarmda hemen bu sapkm 

inanca egilim gostermi§ ve ayette haber verildigi iizere, "Ey Musa, onlann ilahlan gibi, sen 

de bize bir ilah yap" demi§lerdir. (Araf Suresi, 138-139) Hz. Musa'ya kar§i soyledikleri, "Ey 

Musa, biz Allahh apa^ik goriinceye kadar sana inanmayiz" (Bakara Suresi, 55) §eklindeki soz 

de, Misir'm putperest dininde oldugu gibi "gozle goriilen", yani maddi varliklara (putlara) tap- 

mak istediklerini gostermektedir. 

israilogullari'nm burada ozetledigimiz Eski Misir kaynakli putperest egilimi son derece 

onemlidir ve bize Tevrat'm tahrifi ve Kabala'nm kokenleri konusunda onemli bir baki§ aqisi 

sunmaktadir. Bu iki konuyu yakmdan inceledigimizde, her ikisinin de kaynagmda Eski Mi¬ 

sir'm putperest ve materyalist dininin izlerini goruruz. 
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Eski Misir'dan Kabala'ya 

israilogullan heniiz Hz. Musa hayatta iken dahi Eski Misir’da gordiikleri 

putlarm benzerlerini yapip onlara tapmmaya ba§lami§ken, Hz. Musa’nm vefatmm ar- 

dmdan daha ileri sapmalara kaymalari zor olmami§tir. Ku§kusuz turn Yahudiler iqin aym 

§ey soylenemez, ama aralarmdan bazilari Misir’m putperest kiiltiiriinii ya§atmi§, dahasi bu 

kiiltiiriin temelini olu§turan Misir rahiplerinin (Firavun biiyiiciilerinin) ogretilerini siirdiir- 

mii§, bu ogretileri Yahudiligin igine sokarak onu tahrif etmi§lerdir. 

Eski Misir'dan Yahudilige devrolunan ogreti, Kabala’dir. Kabala da, aym Misir rahiple¬ 

rinin sistemi gibi, ezoterik (gizemli) bir ogreti olarak yayilmi§ ve yine Misir rahipleri gibi te- 

melde biiyii ile ilgilenmi§tir. Unlii Yahudi ara§tirmaci Shimon Halevi, "Kabala, Tradition of 

Hidden Knowledge" (Kabala, Gizli Ilmin Gelenegi) adli kitabmda Kabala'yi §oyle tammla- 

maktadir: 

"Pratikte Kabala, kotiiliiklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik diinya iize- 

rinde giig kazanmamn tehlikeli bir sanati ve biiyiiye day all bir formudur." 

Kabala'nm en onemli ozelligi, biiyii ile yakmdan ilgili olmasidir. Kabala'yi tamtan en ta- 

nmmi§ kitaplardan biri "Die Kabala" (Von Papus) da, Kabala-biiyii ili§kisini §oyle vurgular: 

"Kabala'nm teorisi, buyiinun genel teorisine baglamr." 

Kabala'nm dikkat gekici bir yonii ise, Tevrat'taki yaratili§ anlatimmdan 50k farkli bir an- 

latim igermesi, Eski Misir'm maddenin siirekliligine dayali materyalist g6rii§unu korumasidir. 

Tiirk masonlarmdan Murat Ozgen Ayfer bu konuda §unlari yazmaktadir: 

"Tevrat'm ortaya giki§mdan gok daha eski bir tarihte olu§turulmu§ bulundugunu gostermek- 

tedir. Kabala'nm en onemli boliimu, evrenin olu§turulmasma ili§kin kuramidir. Bu kuram, te- 

ist dinlerde benimsenen yaratili§tan pek farklidir. Kabala'ya gore, yaratili§m ba§langicmda, 

"daireler" ya da "yoriingeler" anlamma gelen ve SEFiROT olarak amlan, hem ozdeksel (mad- 

di) hem de tinsel (manevi) nitelikli olu§umlar dogmu§tur. Bunlarm toplam sayisi 32'dir; ilk 

onu Giine§ Sistemi'ni, digerleri ise uzaydaki oteki yildiz kiimelerini temsil ederler. Kabala'nm 

bu ozelligi, eski astrolojik inang sistemleriyle yakm bir baglantisimn bulundugunu ortaya ko- 

yar... Boylece Kabala, Yahudi dininden bir haylice uzakla§ir; Dogu'nun eski gizemci inang sis¬ 

temleriyle... qok daha bagda§ir." (Masonluk Nedir ve Nasildir?, Murat Ozgen Ayfer, Istanbul, 1992, 

s. 298-299) 

Eski Misir'm materyalist, biiyuye dayali ezoterik ogretilerini devralan Yahudiler, Tevrat'm 

bu konudaki yasaklamalarmi tamamen goz ardi ederek, diger putperest kavimlerin biiyii ritii- 

ellerini de benimsemi§ler ve boylece Kabala Yahudiligin iginde ama Tevrat'a muhalif bir mis- 

tik ogreti olarak geli§mi§tir. Ingiliz yazar Nesta H. Webster "Ancient Secret Tradition" (Antik 

Gizli Gelenek) adli makalesinde, bu konuyu §oyle agiklar: 

"Biiyiiciiliik, bildigimiz kadariyla, Filistin'in israilogullan tarafmdan i§gal edilmesinden once, 

Kenanlilar tarafmdan uygulamyordu. Misir, Hindistan ve Yunanistan da kendi kahinlerine ve 

biiyiiciilerine sahipti. Musa Yasasi'nda (Tevrat'ta) biiyiiciiliik aleyhinde yapilmi§ lanetlemele- 

re kar§i, Yahudiler, bu uyanlan goz ardi ederek, bu ogretiye kendilerini bula§tirdilar ve sa- 

hip olduklari kutsal gelenegi, diger irklardan aldiklari biiyiisel dii§iincelerle kari§tirdilar. Ay- 

m zamanda Yahudi Kabalasi'nm spekiilatif yonii, Perslerin biiyiiciiliigiinden, neo-Plato- 

32 
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Eski Misir ogretile- 
rinin Yahudi gele- 
nekleri kadar ma- 

sonik ogretiler 
uzerinde de biiyuk 

etkisi vardir. Ma- 
sonlugun en 

onemli sembole- 
rinden olan 'goz' 

sembolu, Misir ya- 
pitlarinda da sikga 

kullanilmaktadir. 
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nizm'den ve yeni Pisagorculuk’tan etkilendi. Dolayisiyla, Kabala kar§itlarmm, 

Kabala’nm saf bir Yahudi kokenden gelmedigi §eklindeki itirazlarimn hakli teme- 

li vardir." (Ancient Secret Tradition, Secret Societies And Subversive Movements, Nesta Webster, 

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

Kuran'da bu konuya i§aret eden bir ayet bulunmaktadir. Allah, Israilogullari'nm, kendi 

dinlerinin di§mdaki kaynaklardan §eytani biiyii ogretileri ogrendiklerini §oyle haber ver- 

mektedir: 

Ve onlar, Siileyman'in miilkii (niibiivveti) hakkinda §eytanlann 

anlattiklanna uydular. Suleyman inkar etmedi, ancak §eytan- 

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

lege Harut'a ve Marut’a indirileni ogretiyorlardi. 

Oysa o ikisi: "Biz, yalmzca bir fitneyiz, sakin inkar 

etme" demedik^e hi^ kimseye ogretmezlerdi. Fakat 

onlardan erkekle kansimn arasini a<jan §eyi ogreni- 

yorlardi. Oysa onunla Allah'm izni olmadik^a hi^ kim¬ 

seye zarar veremezlerdi. Buna ragmen kendilerine zarar 

verecek ve yarar saglamayacak §eyi ogreniyorlardi. An- 

dolsun onlar, bunu satin alamn, ahiretten hi^bir pa- 

yi olmadigim bildiler; kendi nefislerini kar§ili- 

ginda sattiklan §ey ne kotii; bir bilselerdi. (Baka- 

ra Suresi, 102) 

Ayette bazi Yahudilerin, ahirette kayba ugraya- 

caklarmi bilmelerine ragmen, biiyii ogrendikleri ve uy- 

guladiklan haber verilmektedir. Yine ayetteki ifadeyle, 

soz konusu Yahudiler, bu §ekilde Allah'm kendilerine 

indirdigi §eriattan sapmi§ ve putperestlerin kiilturiine 

(buyii ogretilerine) ozenerek "kendi nefislerini satmi§", 

yani imandan vazgegmi§lerdir. 

Bu ayette haber verilen gergek, Yahudi tarihindeki 

onemli bir miicadelenin de ana hatlarmi gostermektedir. Bu 

miicadele, Allah'm Yahudilere gonderdigi peygamberler ve bu pey- 

gamberlere itaat eden miimin Yahudiler ile, Allah'm emirlerine isyan eden, gevrelerindeki put- 

perest kavimlere ozenerek Allah'm §eriati yerine onlarm inang ve kultiirlerine egilim gosteren 

sapkm Yahudiler arasmdadir. 

I§in ilging yam, bu miicadaleye bazi Yahudi olmayan kimselerin de katilmasidir. Kabala 

ve ona dayali pagan ogretiler, sadece Yahudiler iginde degil, Yahudi olmayanlar arasmda da 

yanki bulmu§tur. 

Bu Yahudi olmayan Kabala hayranlarimn orgiitii ise, masonluktur. 
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■ , • • Masonlugun Felsefesi Kabala ' o 
r jW' \'yv3 

Masonluk felsefesi iizerinde de Kabala'mn etkisi yogun olarak goriilur. Bu 

konu masonik dergi ve kitaplarda iistii kapali olarak anlatilir. Ornegin Amerikan ma- 

sonlugunun yaym organi New Age dergisi, Kabala ile masonluk arasmdaki baglantiyi §oy- 

le dile getiriyor: 

"Kabala, biling altimn kapilarmi agan ve ruhu saran manevi degerlerinin di§ari gikmasmi sag- 

layan anahtardir. Masonluk, onu insamn ya§ami anlamasi igin gerekli goriir." (New Age, sf.31) 

Masonluk felsefesi Kabala ile dogrudan iliskilidir. 

Yukarida Kabalistik bir seytan figuru olan Lucifer’i 

sembolize eden resim gorulmektedir. Yandaki sefi- 

rot semasi ise, masonlukta da kullamlan onemli 

sirlardan biridir. 



KABALA 

VE 

MASONLUK 

"Masonlar ana du§imcelerini ve belirgin sembollerini Kabala'dan almi§lardir. 

Amblemlerin pek gogu da Kabala kaynaklidir. Ornegin; Jakin ve Boaz siitunlari Ka- 

balist bir eser olan Cheare Ora'dan almmi§tir. Masonlugun, Kabala’nm felsefesiyle olan 

qok biiyuk benzerligi qok yerde belirtilmi§tir." (La Kabbala, Henri Seronya) 

Turk mason kaynaklari da bu baglantiyi aym garpicilikta i§lerler: 

"Goruyoruz ki, Kitab-i Mukaddes'in haricinde Yahudiligin gizli bir ananesi, bir gelenegi (Tra¬ 

dition Orale-Kabbala) vardir. Ve yalmz buna vakif olanlar, Kitab-i Mukaddes'in hakiki mana- 

sim anlayabilirler. Biz de bu gelenek (Kabala) etrafmda teessiis eden (kurulan), yiiksek fel- 

sefeyi hiilasa etmeye ^ali§iyoruz.” (Selamet Mahfili, 4. Konferans, sf.48) 

"Jw " n 

Yahudiler ta- 

rafindan kut- 

sal olarak 

kabul edilen 

Suleyman 

Tapinagi'mn 

masonlukta 

da 90k ozel 

bir yeri var¬ 

dir. Yanda 

gorulen tapi- 
nak sema- 

sindaki sem- 

bollerin he- 

men tama- 

mina mason 

localarinda 

da sikga 

rastlamr. 
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Fakat bu sir gok az masonun bildigi gergektir. Masonluga yeni giren 

birisini derece derece egiten masonlar, Kabalist felsefeyi ona yava§ bir gekilde 

|Hy agilarlar. 33 derece iginde giderek yiikselen mason, ogrendigi felsefenin Kabala oldu- 
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gunu gok sonralari ogrenir. Masonlarm deyimiyle "i§ik, uykulu gozlere yava§ yava§ ve- 

rilir." 

Bir masonun ozelikle 27. dereceyi agabilmesi igin turn inanglarmi ve diinya goriigiinii ma- 

sonluk prensiplerine uydurmaya kesin olarak karar vermi§ olmasi gerekmektedir. (^iinkii bu 

dereceden sonra masonluk bambagka bir §ekle biiriiniir. Bundan sonra mason, gizli bir egiti- 

me alimr. Hayatm, Kabala'da yer alan mistik §ifre sistemleriyle yorumu yapilir. Her tiirlii kav- 

ram yerini tamamen Kabala esasli sembol ve simgelere birakmigtir. Kabala'nm en belirgin ozel- 

ligi olan biiyii, bu agamada devreye girer. 

IV 

Masonlukta Biiyii 

Kabala'yi felsefelerinin temeli edinen masonlar, elbette biiyii ile ilgilenmektedirler. Ancak 

gok iist dereceli masonlarm bildigi ve katildigi biiyii ayinleri masonlukta biiyiik onem ta§ir: 

"inisyatik ve hermetik gelenek iginde yer alan masonlugun geni§ manadaki biiyiiciiliikle bir 

yakmligi vardir." (Tarihte ve Giiniimiizde Masonluk, Paul Naudon, sf.186) 

Qirak, Kalfa, Usta isimli mason yayimnda, masonik yemin toreni §oyle anlatilir: 

"Toren iiq kisimdan olu§ur: Yakarma, soz verme, lanetleme. Yakarma: Masonik ilahlara ve 

Kara biiyii ve mistisizm 

masonlugun ayrilmaz bir 

pargasidir. Masonlukta kul- 

lamlan iiggen ve ters iig- 

gen, beg koseli yildiz gibi 

sembollerin kullamldigi 

yandaki tablo, masonik 

kaynaklarda onemli bir yer 

tutar. Masonluk, yeryiizii- 

nii karanlik giiglerin idare 

ettigi gibi sapkm bir inam- 

sa sahiptir ve bu karanlik 

guglerle baglantiya gege- 

bilmek masonlar igin 

onemli bir idealdir. 
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1989 Avusturya Dunya BLiyiik Mason Kurultayi 

§eytani kuvvetlere, yemin garantisi olarak gagirida bulunur. Soz verme: §eytana verilen yemi- 

nin konusudur. Lanetleme: yeminin tutulmamasi halinde uygulanacak oliim cezasidir." (Qirak, 

Kalfa, Usta, sf.40) 

Masonlukta §eytan karanligi aydmlatan bir giig olarak tasvir edilir: 

"§eytanm feneri ula§acagm yerdeki karanligi aydmlatir." (Mason Dergisi, s.29, sf.23) 

Masonluk, Kabala'nm prensipleri dogrultusunda, kara ayin denilen torenleri, felsefesinin 

en onemli unsurlarmdan saymaktadir. 

"Masonlugun bazi kollari evreni etkilemek iqin buyiiculugun icrasim kendilerine amag edin- 

mi§lerdir." (Tarihte ve Giiniimuzde Masonluk, Paul Naudon, sf.186) 

Masonik kaynaklarda anlatildigma gore, masonlukta 33. dereceye gelecek ki§ide aramlan 

en onemli ozelliklerden biri, medyumluga olan yatkmligidir. 7 yilda bir, 7. aym 7. giiniinde 7 

biiyiik locadan 7 medyum iistadm katilimiyla toplantilar yapilir. 
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(Harun Yahya) Adnan Oktar 

Kara buyunun sembolii, kesigen bes koseli y 

"Evvela beg kollu, yani igik sagan yildiza, Per 

Masonlar, locada yaptiklari buyii ayininde ey 

bollerinden kesisen 5 kogeli yildiz ve keci kaf; 

yii ayinlerinin Kabala kaynakli olmasidir. Kes 

biitiin geytana tapan sapkin tarikatlarin degismez semboludur. 

Idiz ( 

itagrama dikkat edelim. 

tana tapan ve kara buyii 

itasim kullanirlar. Bu benzerligin nedeni 

gen 5 koseli yildiz ve geytam sembolize 

entagram), masonlar tarafindan da kullamlmaktadir: 

(Mason Dergisi, sf. 37-38) 

le ilgilenen butun tarikatlarin sem- 

butun geytani bu- 

eden kegi kafatasi 

En ustteki resimde bir kara buyii toreninde 

masi, igik sacmasmi sembolize eder. Bu ser 

Kara buyii torenlerinde kullanilan igik sagan 
casidir. 

"Alevin dalgali ve titrek hareketini gostermr 

rende igik sacan kilig, adayin takdisinde ku 

tullamlan igik sacan kilig goriilmektedir. Kilicin dalgali ol- 

bol, hemen hemen tiim buyii ayinlerinde kullamlmaktadir. 

ulig, aym zamanda mason ayinlerinin de degigmez bir par- 

namlusu dalgali bir bigimdedir. Masonik to 

Kalfa, Usta, sf. 41) 
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Masonlugun bilenen sembollerinin haricinde, sadece biiyii torenlerine has tiitsu, cam kii- 

re gibi malzemeler toplantimn dekorunda yer alir. Masamn iizerine bir keqi kafatasi konur. 7 

kollu §amdanm 7 mumu yakildiktan sonra seans ba§lar. Kabala'daki buyiilu kelimeler dakika- 

larca tekrarlamr. Toren sirasmda kimse konu§maz, birbirine bakmaz dikkat dagitacak en ufak 

bir hareket yapilmaz. 

Bu ayinler masonlarm di§ diinyadan en gok gizlemeye gali§tiklari sirlarmdan birisidir. 

Dii§uk dereceli masonlardan higbirisinin bu ayinlerden haberi olmaz. 

§eytana tapmma ayinlerinin bir masona agiklanmasi igin, masonlarm deyimiyle masonik 

ilkelerle, iyice yogrulmu§ olmasi gerekir. Ancak yeterli "olgunluga" geldiginde kendisine bu sir 

verilir. 

Dereceler iginde giderek yiikselen mason, Allah inancim, ahlaki degerlerini yitirecektir. 



Kara buyiide kullamlan sefirot 

Masonluk Kabala'daki sembollerin bircog unu aynen 

denilen sifresel grafiktir. Kabalist felsefenin gematik 

buyii kaynaklarinda geger. Sefirot ayrica locada oturug 

modele gore uygula 

isonlarin locada diziligi 

iigtir. Bunlarin iginde en onemlisi Sefirot 

zeti olan bu gizim, hem mason hem de kara 

klini belirler. Masonlarin loca diziligi, bu 

nm aktadir. 

Adnan Okt (Harun Yahya) 

i *. 

Yahudi Buyucu Eliphas 

Levi tarafindan gizilmi 

olan geytan tasviri. §ey- 

tan'm kucaginda unlu 

Yahudi sembolu "sutuna 

sarili yilan" ve basinda 

beg kogeli yildiz. 
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A§agida yer alan figur, simyacilarin onemli 

calismalarindan biri. Orta Qag'da bir tur buyii olarak 

kabul edilen simyanin, gelisim merkezinin mason 

localari oldugu bilinmektedir. Figur tizerinde yer alan 

$e§itli masonik semboller de bu iliskinin 

gostergelerinden biridir. 

. - ' 42 ^ 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Masonik felsefeye gore evrenin gizemi; dairenin ortasin 

da yer alan diinya 'gercek locayi' simgeliyor. Dairenin 

$evresinde yer alan diger sembollerin her biri ise, maso 

nik felsefede sirlarla dolu anlamlar ta§iyorlar. 

kJUJUUU 

. ■ * |jul 
jiff ™J*1 1 n .vj 
P ’jF 

jS. l 
Jk r-W ^ KB ■ I " JP 

Hi ■ i3i 
■■ 

jr ■ m ^ 

5 'H r /Da 
c r _Ll 

£ 
1 L ■ 1 

j-w J f _fi. 

'■ "i 



KABALA 

VE 

MASONLUK 

pV/ MiC 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 
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Kabalizmde, dogruya ulasmanm yollarini gosterdigine 
inanilan haritalar. 
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Sonugta ula§acagi en onemli sirlardan birisi, ka 

ra biiyu ayinleridir. 

Masonlugun felsefesinin temelini de bu sir 

olu§turmaktadir. Bu giiciin hak dine olan nefret ve 

L§manligmm kokeninde de bu gergek yatmaktadir. 

Adalet ve Sagduyunun Onemi 

Hatirlatilmasi gereken onemli bir gergek, masonluk konusundaki ele§tirilerin, bu orgiitun 

felsefesine yonelik oldugudur. Ku§kusuz masonluk gatisi altmda da pek qok iyiniyetli ve dii- 

riist insan bulunabilir. Dine inanan masonlar da vardir. Meseleyi bir tiir siyah-beyaz basitligi 

iginde gormek yerine, serinkanli ve objektif bir bigimde degerlendirmek gerekir. 

Aym prensip, bu kitapta masonlukla birlikte inceleyecegimiz uluslararasi Siyonizm konu- 

sunda da gozetilmelidir. Yahudiler, Allah'm bir donem segtigi, alemlere iistiin kildigi bir mil- 

lettir. Tarih boyunca pek 50k baski, zuliim ve soykirima ugra- Omalarma ragmen inanglarmi ve kimliklerini hiq yitirme- 

mi§lerdir. Bu takdir edilmesi gereken bir ozelliktir. Daha- 

siyla Musliimanlarla pek qok ortak inanci ve degeri pay- 

la§maktadirlar. Ancak Yahudilik iginde, Kabala ve ben- 

zeri pagan (putperest) unsurlardan etkilenen dejenere bir 

egilim de, Hz. Musa zamamndan bugiine kadar varligim 

ideoloji olan Siyonizm de Yahudileri irkgi ve saldirgan bir 

anlayi§a suruklemi§tir. Bu anlayi§m yikici etkilerini, isra- 

il'in 50 yili a ski n bir siiredir Ortadogu'da uyguladigi dev- 

iginde olan uluslararasi Siyonizmin faaliyetlerini de ele ala- 

cagiz. Ancak adalet ve sagduyu prensipleri i§igmda hep ha- 

tirlanmasi gereken gergek, Siyonist ideolojinin hatalari ve 

laksizliklari nedeniyle tiim bir Yahudi ulusunun veya birey 

larak Yahudilerin ele§tirilmesinin son derece yanli§ olacagi- 

r. Ozellikle de Siyonizme ve israil radikalizmine higbir za- 

m itibar etmemi§ olan Tiirkiye'deki Musevi vatanda§larimi- 

, Siyonizme yonelik ele§tirilerden ayri tutulmasi gerektigi 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

MASONLUGUN YAPILANMASI 

Masonlarm diinya iizerinde bu denli giiglii ve etkili olmalarmm nedeni, sag- 

lam bir emir komuta zincirine sahip olmalaridir. Bu sistemin en biiyiik ozelligi gizlili- 

gidir. Her masonik loca ve derece yalmzca kendisine verilen emirleri yerine getirir. Kuru- 

lan derece sistemi sayesinde, her locamn yalmzca en list kademesindekiler, masonlugun genel 

stratejisini bilebilir. 

Masonlugu en tehlikeli hale getiren yonii, faaliyetlerini biiyiik bir gizlilik iginde yiiriitme- 

sidir. Bu yontem nedeniyle sokaktaki insan, masonik faaliyetlerin igyiiziinii fark edemez. Tek 

bir noktadan yonlendirilen, fakat tesadiif siisii verilen olaylara ancak qok dikkatli bir inceleme 

ile bakilirsa, var olan baglantilar hissedilebilir. 

"Bize verilen sirlari, kalbimizin en derin ko§elerinde saklamaliyiz. Bir olii kadar sessiz, bir me- 

zar kadar ketum olmaliyiz." (Mimar Sinan Dergisi S. 7, Sf. 14) 

Masonlugu eger masonlara sorarsak, alacagimiz cevap, "Masonlugun bir hayir ve yar- 

dimla§ma kurumu oldugu" §eklinde olacaktir. Tiirkiye'de de masonluk, Turk Yiikseltme Ce- 

miyeti adi altmda kurulmu§tur. 

Masonlar di§ari yaptiklari biitiin agiklamalarda, roportajlarda orgiitiin hayirseverligin- 

den, iyi niyetinden bahsederler. Gergekten de bu bilgiler dog- 

rultusunda, masonlugun bir hayir kurumu olduguna inan- 

mak miimkiindiir. Fakat, masonlarm kendi kaynaklarmi in- 

celedigimizde durum biraz farklila§ir. 

Her§eyden once masonlar, kendi iiyelerine mahsus 

olarak gikardiklari yaymlarda devamli gizlilik, ketumiyet 

ve sirlari agiklamamaktan bahsederler. Masonluga yeni 

giren birisi ile mason iistadi arasmdaki §u diyalog, bu 

gizliligin onemini ortaya koymaktadir: 

"Biiyiik Ustad: Once sizden bir §eref sozii isteyecegim, 

aramiza almsamz da almmasamz da, bu- 

rada goriip i§ittiklerinizi di§arida hiq 

kimseye agiklamayacagmiza soz ve- 

rir misiniz? 

Uglari size gevrilmi§ bu kiliglar ye- 

mininizi gignerseniz, masonlugun siz¬ 

den nasil og alacagim ve aym zamanda qe- 

keceginiz vicdan azabim gostermektedir." 

(Turkiye Biiyuk Mason Locasi, Birinci Derece Tu- 

ziigii, sf. 35) 

Acaba bir hayir kurumu, 

nigin bu derece §iddetli bir §ekilde 

gali§malarmi gizlemektedir? Ortaya 

gikmasmdan korkulan §ey nedir? Ba§- 

i'Wi'i ifri n 
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ka bir masonik kaynakta da 

§unlar yazmaktadir: 

"Sembolleri ve localarda 

gegen olaylari, tarti§ma- 

lari agiklamak ahlak 

di§i bir harekettir; 

yemine ve davaya 

ihanettir." (Biiyuk 

§ark Dergisi, s.U, 

sf.12) 

Demek ki, ma- 

sonlarm ortaya 51k- 

masmdan gekindik- 

leri bazi sirlari vardir. 

Ve bundan dolayi giz- 
% 

liligi bir prensip haline 

getirmi§lerdir. Bir mason 

yemininde, bu sirlarm one- 

mi §oyle vurgulamr: 

"§imdi veya daha sonra bana 

ogretilecek Kadim Masonluk Mis- 

terleri ile bunlara ait gizli sanatlari, yonleri 

ve noktalari, bu dereceye usuliine gore kabul edilmi§ olanlarm di§mda hig kimseye, kim olur- 

sa olsun, higbir surette agiklamayacagim veya yalniz tarn, kusursuz ve muntazam bir locada 

iken ve onlarm da kendim gibi diizenli olduklarma tarn bir kanaat getirdikten sonra usuliine 

gore agiklayacagim. 

Yine soz verir ve §erefim iizerine yemin ederim ki, bu sirlari, hareketli veya hareketsiz higbir 

§eyin iizerine yazmayacak, basmayacak, kazimayacak, i§aretlemeyecek, resmetmeyecek, kes- 

meyecek veya elimden gelip giiciim yettigince de ba§kalarma yaptirt- 

mayacak, yapmalarma engel olacak, yapmalarma goz yummaya- 

cagim ki, bu hareketli ve hareketsiz §eyler iizerinde herhangi 

bir kelime, hece, harf, i§aret veya §ekil, yahut bunlarm en 

kiigiik bir izi bile, benim ihmal veya liyakatsizligimden 

dolayi sirlarimiz ile misterlerimizin usulsiiz olarak bir 

ba§kasmm okuyup anlamasma, ogrenmesine, ortaya qi- 

karmasma sebep olmasm." (Qirak, l.Derece Ritiieli, Tanju 

Koray, sf.32-33) 

Fakat masonlar, di§ariya kar§i, gizli bir orgiit ol- 

duklarmi dahi kabul etmezler. Bu konuda yapilmi§ bir 

roportajda Tiirkiye'deki mason iistadlardan §ekiir Okten 

§oyle diyor: 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Mason Prens Frederic ve yaninda yuk 
sekdereceli masonlara ait el yazmasi 
bulunan kitap. 

Kendisini bir hayir kurumu olarak tammlayan masonlugur 
yiizii incelendiginde, Yahudi mistisizminden kara buyuye 
dar pek 90k sapkin inanci icerdigi ve torenlerinin bunlarc 

kaynaklandigi goru 
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Tarihi belgelere dayamlarak hazirlanan bir Hollywood 

filmi olan, "From The Hell” (Cehennemden Gelen) de, 

tarihin en acimasiz seri katillerinden biri olan Karin- 

desen Jack ile masonlarin baglantisi gozler onune 

serilmektedir. Yanda bu filmde yer alan masonik 

rituellerden bolumler gorulmektedir. 
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Mason localarinda 
yapilan torenler bir 

tiir ayin niteligi ta 

sir. Masonluga ye- 

ni kabul edilenler 

igin duzenlenen 

tekris torenlerinin 

ise masonik rituel- 

ler arasinda onemli 

bir yeri vardir. 
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"Dernegimiz, Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasi'na gore faaliyette bulunur. Gizli 

degildir. Bizim higbir toplantimiz ve merasimimiz gizli degildir." 

tr i* iJ ■ i Ustad vekili Halil Mulkiis ise soyle demektedir: 

"Biz, gizli bir cemiyet degiliz. Bunu kesinkes agiklikla soylemek durumundayim." (Nokta Der¬ 

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

Masonlarm yalnizca kendi iiyeleri igin gikardiklari kaynaklara baktigimizda ise, duru- 

mun farkli oldugunu goriiruz. Bu kaynaklarda masonlugun gizliligi onemle vurgulanir: 

"Arilar, karanlik olmazsa gali§amazlar... Sol elinizin yaptigim sag eliniz bilmesin. Gizliligin sa- 

yilamayacak qok etkileriyle ilgili olarak ve daha biiyuk §eylerle alakali olarak sembollerin gi- 

zemli i§levleri vardir." (§akiil Gibi, 3/25 sf.20) 

Masonlarm e§leri dahi bu sirlan ogrenemezler. Mason dergisi §akiil Gibi'de masonlar ve 

e§leri arasmda, Tekris (masonluga giri§ toreni)den itibaren ba§layan sir perdesi §oyle anlatili- 

yor: 

"Sirlarimizi kimseye soylememeye yemin etmedik mi? Tekris donu§ii evde e§inin merakli 

sorularma cevap vermemek ve bu yiizden onunla aramizda ebediyen agilmayacak bir sir per¬ 

desi olu§turmak hangimizin ho§una gitti? Kendilerine bile emanet edemedigimiz sirlari nasil 

olup da ogrenip muhafaza edecekler?" (§akiil Gibi s.24 c.3 sf.7) 

Masonlugun di§ariya kar§i takmdigi hayir kurumu maskesinin al- 

tmda yatan gergek ortaya giktigmda, yeni mason bir segim yapmak du- 

rumunda kalir. Masonluga bu maskeye kanmi§ olarak katilan ki§i, ya 

masonlugun ilkelerini kabul eder ya da masonluk di§i birakilir. Mason 

dergisi Mimar Sinan, bu hayir kurumu maskesine kanarak gelen fa- 

kat sonra ”hayal kirikligma" ugrayan acemilerin toplantilara gel- 

meyi aksatmalarmi §oyle anlatiyor: 

"Masonlugu bir yardim kurulu§u olarak goriip bu tiir gali§ma- 

lan bulamaymca hayal kirikligma ugramak devamsizligm 

ba§lica nedeni oluyor..." (Mimar Sinan s.30 sf.ll 1979) 

Masonlarm gizledikleri gergekler ise, kendi deyimleriy- 

le bunlara hazirliksiz olanlar igin "yikici ve §a§irtici" olabil- 

mektedir. Bu dogru bir tesbittir. Gergekten bir insam, birdenbi- 

re Allah inancmdan, milli kimliginden ayirmak, materyalist 

yapmak kolay degildir. Bu, ancak yava§ yava§ verilecek bir telkin- 

le mumkun olabilir. 

Bu noktada §unu da belirtmek gerekir ki, masonlarm birgogu ger- 

gekten ne tiir emellere hizmet ettiklerini bilmemektedirler ve sadece 

bir hayir ve dayam§ma kurumu iginde olduklarmi sanmaktadirlar. 

Masonlugun asil amacim bilenler, gok daha az sayidadir. Dolayi- 

siyla, kitap boyunca masonlugun diinya diizenindeki etkisinden 

soz ederken, turn masonlari bunlardan sorumlu tutmak dogru 



■ 

olmayacaktir. Bu kitabi hazirlarken bir amacimiz da, bu te§kilatm iq yiizii- 

nii bilmeyenlere gergekleri gostermek, aslmda yanli§ bir felsefenin iginde ol- 

duklarmi ortaya koyarak, gergegi gorebilmelerini saglamaktir. 

Uluslararasi Masonik Zirve: BILDERBERG GRUP 

Bilderberg Grup 1954 Mayisi'nda Hollanda'nm Osterbeek kentindeki Bilderberg Oteli'nde 

toplanan bir grup mason tarafmdan kuruldu. Grubu tasarlayip olu§turan asil kurucu Isveg 

Franmasonlugu iistad-i azami Joseph Retinger (1887-1960)'dir. Bu gizli grubun finansmanmm 

onemli bir kismi Amerika'daki Rockefeller Vakfi tarafmdan kar§ilamr. Diger finansor iinlii 

banker Rothschild ailesidir. Bilderberg qok uluslu bir hukiimet gibidir. 

Bilderberg birgok kaynakta "Diinyamn Efendileri" §eklinde tammlamr. Bilderberg Gru¬ 

bun gegmi§ine ili§kin kapsamli bilgi bulabilmek 50k zordur. Ba§vuru kaynaklarmda kuruldu- 

gu yer, tarih ve toplantilara katilan bazi onemli §ahislarm isminin di§mda bir bilgi bulmak 

mumkiin degildir. Kuruldugundan bu yana Bilderberg toplantilarimn tamami basma ve ka- 

muoyuna gizli yapilmi§, burada konu§ulanlar hakkmda hiq kimse bilgi sahibi olamami§tir. Bu 

toplantilara katilanlar, burada konu§ulanlari ne pahasma olursa olsun bildirmeyeceklerine ye- 

min ederler. Unlii bir Turk siyaset adamimn dedigi " gorevimden istifa etmemi isteseler bile bura¬ 

da konu§ulanlan kimseye soylemem" sozii bu gizliligi ortaya koymaktadir. 

Orgiit, sermaye, siyaset, gizli orgiitler ve i§ diinyasimn unliilerini biraraya getirir. Her yil 

yapilan toplanti tig gun surer. Gizli bir masonik te§kilat olan Bilderberg'in en belirgin ozelligi, 

devletlerin kilit noktalarmda gorev yapan list diizey masonlari biinyesinde toplami§ olmasi- 

dir. Bu nedenle Bilderberg, bir tiir masonik zirve toplantisi olarak kabul edilmektedir. Toplan- 

tilar sirasmda konularm gizli kalacagma soz verilir. Goru§melerden sonra, yalmzca katilanla- 

ra ozel bir rapor dagitilir. Bu orgiitle ilgili en detayli bilgi ispanyol istihbarat Orgutii'nun list 

diizey yoneticisi Luis Gonzales Mata'nm kitabidir. "Diinyamn Ger^ek Efendileri" isimli ki- 

tap 1975 yilinda Paris'te Bernard Grassed Yayinevi tarafmdan yaymlanmi§, fakat piyasadan top- 

tan satm ahnmi§ ve okuyucuya ula§masi engellenmi§tir. 

Siyonizm - Masonluk Ili§kisi 

Masonlugun bir diger onemli yonii, radikal Yahudi ulusgulugu olarak tammlayabilecegi- 

miz Siyonizm ile olan baglantisidir. Bu, masonlarm Avrupa'da Kilise'ye kar§i verdikleri miica- 

dele sirasmda §ekillenmi§ bir ili§kidir. Yahudiler de Kilise'nin egemen oldugu Hiristiyan Avru- 

pa diizeninden rahatsiz olduklari igin, bazi etkili Yahudiler masonlarm savunduklari materya- 

list, din-di§i felsefeleri ve siyasi hareketleri desteklemi§lerdir. Bu da Yahudiler ile masonlar ara- 

smda geleneksel bir ittifak saglami§tir. Masonlarm Kabala gibi mistik Yahudi ogretilerine olan 

bagliligi da, bu ittifaka felsefi bir boyut kazandirmaktadir... 

Masonlar bu baglantiyi siirekli olarak inkar etseler de sadece kendi iiyeleri iqin gikardik- 

lari gizli dergi ve kitaplarmda bu konuda onemli agiklamalar yer alir . 

in biiyiik iistad mason Selami I§mdag, "Masonluktan Esinlenmeler" isimli kitabm- 

da masonlugun kurulu§unun Siyonist ama^lar dogrultusunda oldugunu §oyle itiraf etmek- 

tedir: 



Masonik semboller incelendiginde, pek cogunun Yahudilik kaynakli oldugu gorule 

cektir. Yukaridaki tabloda temel masonik semboller birarada sergilenmektedir. 
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"Ilk a§amada gizli mason kurulu§u Babil tutsakligiyla darmadagan olan Yahu- 

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

Diger mason kaynaklarmda da durum bundan farkli degildir. Masonlugun Siyo- 

nizmle ve dolayisiyla Yahudilikle ili§kisinden bahseden sayisiz mason yayimndan bazila- 

ri §unlardir: 

"Yahudisiz higbir mason locasi yoktur. Yahudi sinagoglarmda higbir mezhep mevcut degildir. 

Orada masonlarda oldugu gibi yalmz semboller vardir. Bundan dolayidir ki israil Mabedi bi- 

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

Diger bir masonik kaynak, Yahudilikle olan baglantiyi §oyle ifade etmektedir: 

"Ritiiellerimizde Tevrat'tan sayisiz almtilar mevcuttur." (Mimar Sinan, 1983, sA7, sf.39) 

Masonik diyaloglarm yer aldigi ozel mason dergilerinden birinde rastlanan §u konu§ma 

ise masonluk-Yahudilik baglantismi turn garpiciligiyla gozler online sermeye yetiyor: 

"Biiyiik Ustad: Kimden sakmmaliyiz? 

I. Nazir: Du§manlanmizdan ve karde§lerimizden. 

Biiyuk Ustad: Karde§lerimizden sakmmamizm sebebi nedir? 

I. Nazir: Israilogullari esarettedir. Biz onlarm kurtulmalan maksadmi takip ediyoruz. Lakin 

yeni karde§lerimiz bizim bu projemizi anlamayacaklar ve tatbikini engelleyeceklerdir. 

Biiyiik Ustad: Karde§lerim! Nizam vaziyeti alalim. Yahudi diyarmm kurtancisim selamlaya- 

lim.” (15. Derece Qah§ma Rehberi, sf.24) 

Masonluk higbir donemde kurulu§ amaci gergevesinden di§ariya gikmami^, geleneklerin- 

den en ufak taviz vermemi§tir. Masonlar geleneklerine bagliliklarmi §oyle dile getirmektedir- 

ler: 

"Bizim yontemlerimiz, geleneklere bagliligi ile bu gelenekler etrafmda kurulmu§ ve gelenek- 

lere bagliligiyla bugiine kadar ya§ami§tir. Bu gelenekler yikilirsa masonlugun da temeli yok 

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

Fakat masonlar bu baglantimn ortaya gikmamasi konusunda 50k titizdirler. Mason yii- 

kiimliiliiklerini belirten Anderson Yasasi davram§ maddesi dordiincii fikrasi §oyledir: 

"Mason olmayan yabancilar bulundugunda, sozlerinizde ve tutumunuzda oyle ketum ve ih- 

tiyatli olunuz ki en ince zekali yabanci bile duyulmasi uygun olmayan §eylerin farkma varma- 

sm." (Akasya Mason Dergisi, s.62) 

Masonlugun kurucusu olarak kabul edilen Hiram Usta'nm dahi Tevrat'ta anlatilan bir ki- 

§i olmasi Tevrat'a olan bagliligm bir ba§ka gostergesidir. 

Masonik Sirlarm ifade §ekli: SEMBOLiZM 

Masonlar iqin sir ve gizliligin bir geregi olan sembolizm, 50k biiyiik onem ta§ir. Semboller 

sayesinde agikga ifade edilmesi miimkiin olmayan pek 50k gergek, gizli bir §ekilde anlatilir. 

Sembolizmin kendileri iqin ne derecede onemli oldugunu masonlar §oyle anlatirlar: 

"Masonlukta semboller, masonik ilkeleri daha iyi anlatmak, ritiiellerin igerdigi a§ilamalari ve 

ogiitleri belleklere iyice yerle§tirmek, bunlarm uzun omiirlii olmalarmi saglamak iqin kullam- 



KABALA 

VE 

MASONLUK 

lirlar. Masonlukta sir olarak nitelendirilen §eylerin ba§mda masonik i§aretler, 

sozciikler ve simgelere verilen anlamlar gelir." (Sozliik, Buyuk Mason Mahfili Yay., sf. 158) 

Mimar Sinan dergisi de sembollerin onemini §oyle dile getiriyor: 

"Masonlugun bir tarifi onun "Allegori perdesi arkasma gizlenmi§ sembollerle tasvir edilmi§ 

bir ahlak sistemi" oldugudur. Loca iginde dilsiz, sessiz, hatta tozlanmami§ duran amblemlerin 

manalarmi incelemek ve bu suretle hakikatleri meydana gikarmak hepimizin vazifesidir. Yani 

masonlugun sistemiyle, allegorileriyle, sembolleriyle ne ogretmek istedigi hakkmda bilgimiz 

olmalidir." (Mimar Sinan -Sayi: 13 Yil:4) 

Goriildugu gibi masonluk, masonlar tarafmdan 'sembollerle tasvir edilen bir ahlak siste¬ 

mi' olarak tammlanmaktadir. 

Bu sembollerin hangi kaynaktan geldigine baktigimizda bu sistemin tamamen materya- 

list bir felsefeyi ve Kabala 

ogretisini ifade ettigini gor- 

mekteyiz. 

Pek 50k kurulu§un 

ambleminde yer alan bu 

semboller, oradaki mason 

hakimiyetini diger masonla- 

ra haber verir. 

Ba§ka mason kaynak- 

larmda ise sembolizm one- 

mi §u §ekilde anlatilmakta- 

dir: 

"Masonlarm kendilerine ozgii 

i§aret ve alametleri vardir. 

Bunlarm ifade ettigi mana, 

ancak mason olmakla ogreni- 

lir. 

Masonlar bu sayede diinya- 

nin her yerinde lisanmdan 

bir kelime bilmeseler bile, 

bulunduklan memlekette 

kendilerini tanitabilirler." 

(§akiil Gibi, 1929 s.19 c..2 sf.24) 

Masonik sembollerin buyuk kismi Tevrat'taki Hiram Usta efsanesine dayamr. Masonlarca ilk ustad-i azam 

olarak kabul edilen Hiram, bir duvarci ustasidir. Efsaneye gore meslek sirlarmi aciklamadigi igin oldurul- 

mu§tur. Tokmak, pergel, gonye, onluk, §akul gibi mason sembolleri bu efsaneden kaynaklanmaktadir. 



Masonik semboller ta§iyan madalyalar 

Masonik semboller ta§iyan ge§itli madalyalar 

Masonik 
semboller 

tagiyan ve lo- 
calarda bolca 

kullamlan 
5e§itli 

malzemeler. 
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19 goruntusu 
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Mason ustadlarin to- 

renlerde giydikleri ki- 

yafetlerde kullandiklari 

makamlari belirten 

semboller. 

Yan sayfada ise ge§itli 

localara ait masonik 

madalyonlar 

gorulmektedir. 



Localarinda gorulen masonlar 
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§AHA KALKMI§ ASLAN 

SEMBOL YAHUDiLiKTEKi YERi MASONLUKTAKi YERi 

SiYON YILDIZI 

SEMBOL YAHUDiLiKTEKi YERi MASONLUKTAKi YERi 

§aha Kalkmi§ Aslan 

"I§te kavim di§i aslan gibi 

kalkiyor ve kendisini aslan 

gibi kaldiriyor." 

TEVRAT: Sayilar, 23/24 

israil Devleti'nin amblemi 

de §aha kalkmi§ aslandir. 

Masonik Semboller ve Aslan 

Siyon Yildizi israil Bayragi Turk Mason Locasi Amblemi 

YEDi KOLLU SAMDAN 

SEMBOL 

Yedi Kollu §amdan 

YAHUDiLiKTEKi YERi 

"Ve halis altmdan bir 

§amdan yapacaksm... Ve 

onun kandillerini yedi 

tane yapacaksm." 

TEVRAT: Qiki§, 25131, 37 

Israil Parlamentosu'nun 

amblemi de yedi kollu 

§amdandir. 

MASONLUKTAKi YERi 

• • 

23. Derece Mason Onlugii 

SEMBOL YAHUDiLiKTEKi YERi MASONLUKTAKi YERi 

Jakin Boaz Siitunlari 

JAKiN BOAZ SUTUNLARI 

"iki Tun^ Diregi yapti... Ve 

direkleri mabedin eyvanma 

dikti ve onun adim JAKIN 

koydu ve sol diregi dikti ve 

adim BOAZ koydu." 

TEVRAT: l.Krallar, 7/15, 21 
Jm * 1 L v 

■Pj I J W- .I' 

"Tevrat'ta Jakin sagda, 

Boaz da soldadir. Bu tertip 

geleneksel ve evrensel sem- 

bolizme uygundur. Ritlerde 

1. Nazir, B Siitunu'nun, 

2. Nazir, J Siitunu'nun 

dibindedir." 

Qirak, Kalfa, Usta, s.83 
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"Ve Rab Allah hay at 

agacimn yolunu korumak 

igin, Aden Bahgesi'nin 

§arkma Kerubileri ve her 

tarafa donen kilicm alevi- 

ni koydu". 

TEVRAT: Tekvin, 3/24 

"Masonik torende, i§ik sa^an 

kili^ adaym takdisinde kul- 

lamlir. (Jogunlukla, iistad-i 

muhterem, sol elinde tuttugu 

kilicm namlusunu adaym 

ba§mm iistiine uzatir ve nam- 

lusunun iistiine gekigle iiq 

kere vurur. 

Qirak, Kalfa, Usta, sf. 41 

SEMBOL 

Hiram Usta Heykeli 

HIRAM USTA 

YAHUDILIKTEKI YERI MASONLUKTAKI YERI 

"Ve Krai Saloman gonderip 

Sur'dan Hiram'i getirtti... Hi¬ 

ram biitiin tung i§leri i§le- 

mekte hikmetle, anlayi§la ve 

hiinerle dolu idi." 

TEVRAT: l.Krallar, 7/13 

"Adaym ya§adigi ve bizzat 

Hiram'i temsil ettigi Hiram ef- 

sanesi, tekris toreninin sembo- 

lik bir oyunudur." 

Cirak, Kalfa, Usta, sf.102 

SEMBOL 

Tokmak 

TOKMAK 

YAHUDILIKTEKI YERI MASONLUKTAKI YERI 

G.Washington Locada tokmakla 



INSAN-ASLAN-OKUZ-KARTAL 

SEMBOL YAHUDiLiKTEKi YERi MASONLUKTAKi YERi 

"Yiizlerinin benzeyi§i ise, 

onlarda insan yiizii, sagda 

dordiiniin aslan yiizii ve 

solda dordiiniin okiiz 

yiizii, dordiiniin de kartal 

yiizii vardi." 

TEVRAT: Hezekiel, 1/10 

"Zeka ile bilmek (insan); 

§iddetle istemek (Aslan); 

ciiretle giri§mek (Kartal); 

kuvvetle susmak (Boga). Bu 

sembole kutsal kitap 

(Tevrat)'ta birgok yerde rast- 

lamr." 

Cirak, Kalfa, Usta, sf. 38 

MASONIK TARIH 

YAHUDILIKTEKI YERI MASONLUKTAKI YERI 

• • • 

Insan Arslan Okiiz Kartal 

SEMBOL 

Masonik Tarih §alom Gazetesi iizerindeki 
tarih 5000'li 

* i*s *• wm 

Hill . 

"Masonik Takvime gore, ta¬ 

rih atmak igin, takvim yilmin 

binler hanesine dort bin ila- 

ve edilir. Bu, Masonlugun 

ba§langicmi sembolik olarak, 

Tevrat'a gore diinyanm yara- 

tili§ma indirmek igindir." 

Qirak, Kalfa, Usta, sf. 46 

MASON MABEDiNiN BOYUTLARI 

SEMBOL YAHUDiLiKTEKi YERi MASONLUKTAKi YERi 

Mason Mabedi 

"§imdi gozlerini kaldir ve 

bulundugun yerden §imale 

ve cenuba ve §arka ve 

garbe bak; giinkii gormek- 

te oldugun biitiin mem- 

leketleri sana ve ebediyen 

senin ziirriyetine 

verecegim." 

TEVRAT: Tekvin, 13/14-15 

"Bir masona Mabed'in 

olgiileri soruldugunda: 

"Boyu Batidan Doguya, 

eni Kuzeyden Giineye"' 

diye cevap verecektir." 

Mason Dergisi, sayi 21, sf. 

38 

SUTUNA SARILI YUAN 

SEMBOL YAHUDiLiKTEKi YERi MASONLUKTAKi YERi 

"Birgok zaman yilan bir- 

birine sarilmi§ §ekilde 

resim edilmektedir, bu 

§ekil hayati, giftle§meyi 

ifade eder." 

Mason Dergisi, sayi 26, sf. 

57 

"Ve Rab Musa'ya dedi: 

"Kendine yikici bir yilan 

yap ve onu bir sink iizeri- 

ne koy." 

TEVRAT: Sayilar, 21/9 

Siituna Sarili Yilan 



DUL KADIN 
SEMBOL YAHUDILIKTEKI YERI MASONLUKTAKI YERI 

Dul Kadm Heykeli 

Dul Kadinin (Jocuklari 

deyimi Masonlan ifade 

eder. Bu, Hiram'm dul bir 

kadinin gocugu olu§undan 

dolayidir." 

Qirak, Kalfa, Usta, Sf. 106 

"(Hiram) Naftoli siptmdan 

dul bir kadinin oglu idi." 

TEVRAT: 1. Krallar, 7/13 

MASONIK ALFABE 
SEMBOL YAHUDILIKTEKI YERI MASONLUKTAKI YERI 

Masonik Alfabe Orjinal Tevrat’tan 

"Gonyelerden meydana 

gelmi§ Masonik alfabenin 

kokeni ibrani Alfabesi'ne 

day anmaktadir." 

Ei^innrFGC 

EKMEK VE TUZ 
SEMBOL YAHUDILIKTEKI YERI MASONLUKTAKI YERI 

Ekmek ve Tuz yiyen bir haham 

"Ve ekmek takdimelerin 

her birini tuzlayacaksm, ve 

ekmek takdimelerinin iize- 

rinden Allah'm ahdini tu- 

zunu eksik etmeyeceksin, 

butiin takdimelerin iizerin- 

de tuz takdim edeceksin" 

TEVRAT: Levililer, 2/13 

"Karde§lerim, dostlar bu 

yilda geleneklerimizin kur- 

durdugu soframn etrafmda 

EKMEK VE TUZUN 

ba§mda gevrelendiler." 

Tilrk Mason Dergisi, sf. 

1738 

KARTAL 

MASONLUKTAKI YERI SEMBOL YAHUDILIKTEKI YERI 

Kartal Masonik 33. Derece Sembolii 

"I§te Kartal gibi yiikselip 

ugacak ve Bostra'ya kar§i 

kanatlarmi gerecek." 

TEVRAT: Yeremya, 4912 
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Kuyrugunu Isiran Yilan 

v> 

KUYRUGUNU ISIRAN YILAN 

YAHUDILIKTEKI YERI MASONLUKTAKI YERI 

Fransiz Biiyiik Locasi’nin Amblemi 

"Halkimizi temsil ettigimiz 

sembolik yilanm oniinde yii- 

rudugiimiiz gemberi kapana- 

caktir. Bu halka kapamnca bii- 

tiin Avrupa Devletleri bir men- 

gene iginde onun biiklumlerine 

kitlenecektir." 

Protocols of Learned Elders of 

Zion: sf. 42 

KABALA VE SEFIROT 

SEMBOL 

Kabala ve Sefirot 

YAHUDILIKTEKI YERI 

Kabala'da Sefirot 

ST5 r-^* n 

MASONLUKTAKI YERI 

Sefirota Gore Mason Localarmm 

Dizilimi 
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SULEYMAN MABEDI 
SEMBOL 

Siileyman Mabedi 

YAHUDILIKTEKI YERI MASONLUKTAKI YERI 

SEMBOL 

Renkler 

"Ve Suleyman on iig yildir 

kendi evini yapiyordu... 

Uzunlugu yiiz ar§m ve 

geni§ligi elli ar§m ve yiik- 

sekligi otuz ar§m olarak... Ve 

biitiin evi tamamen altmla 

kapladi." 

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

RENKLER 
YAHUDiLiKTEKi YERi 

"Yalmz masonik efsane ile 

olan ili§kileri degil Hazreti Su¬ 

leyman Mabedi’nin bulundu- 

gu mevzi olmasi itibariyle 

Mukaddes Topraklar Masonla- 

ri yakmdan ilgilendirir." 

Mason Dergisi, 1982, sf. 45 

MASONLUKTAKI YERI 

"Ve gogiisliigunde efodun 

i§i gibi, altin, lacivert, er- 

guvani, kirmizi ve biikiil- 

mii§ ince ketenden iistad 

i§i.' 

TEVRAT: Qiki§, 39/8 
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SEMBOL 

- 

JF 

1 

ALTIN TAg 

YAHUDILIKTEKI YERI 

Altm Tag Begin Tag Sembollii Tora ile Masonik 30. Derece Ritiieli ve Tag 
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MASONLUKTAKI YERI 

ugGEN igiNDE goz 

SEMBOL 

• • • 

Uggen Iginde Goz 

YAHUDILIKTEKI YERI MASONLUKTAKI YERI 

Fransiz Locasi 

"Onlar Rabbin gozleridir, 

o gozler ki biitiin 

yeryiiziinde gezinmekte- 

dir." 

TEVRAT: Zekarya, 4/9 

' Rabbin gozleri daima 

onun iizerinedir." 

TEVRAT: Tesniye, 11/12 

SEMBOL 

Akasya Dali 

AKASYA DALI 

YAHUDiLiKTEKi YERi MASONLUKTAKI YERI 

"Ve akasya agacmdan bir 

sandik yapacaklar... Ve 

akasya agacmdan bir sofra 

yapacaksm." 

TEVRAT: Qiki§, 25/10, 23 

"Hiram efsanade olduriicii 

darbeyi yedikten sonra dri¬ 

ver. Masonik ritiielde aday, 

i§te o zaman, tabuta yatinlir, 

iizerine siyah bir ortii, bu- 

nun iizerine de bir akasya 

dali konur." 

Qirak, Kalfa, Usta, sf. 104 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Masonlukta Derece Sistemi 

"Karanlik bir odada, yari uyur durumda bulundugunuz sirada, birisi gelip elektrigi 

yaksa, bunu istemezsiniz. Gozleriniz karanliga ali§ik oldugu igin, fazla i§iktan miiteessir 

olur, i§igm once az gelmesini sonra kuvvetlenmesini istersiniz. i§te masonlann yaptigi da 

budur: I§igi uykulu gozlere yava§ yava§ vermek." (Turk Mason Dergisi,sf 3036) 

Masonlar di§ariya kar§i biiyiik bir ozenle gizledikleri sirlarmi, kendi iiyelerine de birden 

agiklamazlar. 

Masonluk, sirlarmi iiyelerine telkin ederken, Kabalizmden kaynaklanan bir dereceleme 

sistemi kullamr. Bu derecelerle yeni mason, sistemli bir §ekilde egitilir. Ya da masonik deyim- 

le, "I§ik, uykulu gozlere yava§ yava§ verilir." 

Bu derecelendirme sistemi mason kaynaklarmda §oyle anlatilir: 

"Masonlarda sir yok degildir. Bu miiessesede gizli §eyler vardir. Miiptediler, (masonluga ye¬ 

ni girmi§ birinci dereceli masonlar) yalniz birinci dereceye mahsus rumuz ve i§aretleri bi- 

lirler. Ondan sonra da terfi ettikleri derecenin rumuz ve i§aretlerini ogrenebilirler. Demek olu- 

yor ki, derecelere gore, masonlar arasmda bile gizli rumuz ve i§aretler vardir." (Buyuk §ark Der- 

gisi, s.15, sf. 19) 

Her derecenin kendine has sirlari vardir. Dereceler iginde giderek yiikselen mason, ma- 

sonlugun gergek anlammi 50k sonralari ogrenecektir. 

Ilk derecelerdeki masonlar, masonlugun gergek felsefesini bilmeden, bu orgiite hizmet 

ederler. Yalmzca kendilerine verilen emirleri, gogu kez amacim fark etmeden uygularlar. Bu sa- 

yede masonluk, iq yiiziinii 50k iyi gizleyebilmi§tir. Mimar Sinan dergisi, masonlann kurdukla- 

ri bu sistemi §oyle anlatiyor: 

"Biitiin masonik merasimlerin ortak bir igerigi vardir. Derecesine gore her mason, bir sirrm 

ve bir misyonun (gorevin) ta§iyicisi kihnmi§tir. Her karde§ bu sirri muhafaza etmek, onun 

bekgisi olmak, kendinden istenecek gorevleri, yani bir misyonu yerine getirmekle yukumlii- 

diir." (Mimar Sinan Yil 4 s.16 sf.14) 

Masonlar, derece sistemini bir ba§ka kaynakta da §oyle anlatirlar: 

"Masonlukta sir olarak nitelendirilen §eylerin ba§mda, masonik i§aretler, sozciikler ve simge- 

lere verilen anlamlar gelir. Ezoterik (gizemci) sistemin geregi olarak bunlar bir alt derecedeki 

masonlara bildirilmez." (Biiyiik Mason Mahfili Yayinlan, No:4 Sozliik 1st. 1982) 

A§agidaki ifadeler ise yeni bir masonla, iistad-i azami arasmdaki diyalogu gostermektedir: 

"Efendim, iistadim, hepsini anladim, iyi, giizel, fakat §u bizim meslegimizin bu kadar derece¬ 

lere ayrilmasi ve bunlarm aralarmda bu kadar seneler olmasi ne oluyor? Neden bu bir derece- 

den ibaret olmuyor? Hig olmazsa iiq dereceden... neden bu meslege girenler meslegin anlat- 

mak istedigi gergekleri ilk giinden itibaren gormesinler? Neden onlari bir din kitabi gibi, bir 

felsefe tarihi gibi, bir sosyoloji eseri gibi okumasmlar? Anlayamaz miyiz ? 

Ustad-i azam: Biz size otuz iiq derecenin igerdigi gergekleri nasil, nigin birdenbire verelim? 

Hem bu yalniz masonluk prensiplerini dereceli bir surette ruhlara sindirmek meselesi degil, 

aym zamanda bir istifade meselesidir. Oyleleri vardir ki, bu meslegin fikirlerini kavrayamaya- 

caklardir. 
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O gibileri denemeye ve daha sonra ayirmaya tabi tutmak ve gerektiginde kabiliyetinin si- 

nirlarmdan ileriye a§masma engel olmak, hatta gerekirse topluluk di§i birakmak lazim gelir. 

Halbuki senin dedigin olursa tehlikeli adimlar atilmi§ olur." (Biiyiik §ark 1933, No.10, sf.16-17) ^ 

Bu diyalogda goruldugii gibi, masonlugu oziimleyecek yapiya sahip olmayanlar, ileri de- 

recelere yiikselemezler. Masonik felsefeyi tam kavrayamayanlara sirlan agmak, masonlarm 

deyimiyle, "tehlikeli adim" olacaktir. 

Masonlar igin 27. derece qok onemlidir. Bir masonun 27. dereceyi a§abilmesi igin biitiin 

dini inanglarim, diinya goru§unu terk etmesi gerekir. (^iinkii bu noktadan sonra mason, Kaba- 

la esaslanm qok detayli olarak ogrenecektir. 

■■ 
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Masonlar, Kabala mistisizminden kaynaklanan 33 basamakli bir dere- 

ce sistemi uygularlar. Her derecenin kendine has sirlari vardir. Mason, her 

yeni derecede yeni sirlar, yeni "hikmetler" ogrenir. Dini inanglarm yava§ 

yava§ yok edilmesi derece sisteminin en onemli fonksiyonudur. 

Masonlar, derece sistemiyle verilen masonik egitimi §oyle anlatirlar: 

"Ham ta§ insan zihnidir. C?eki<j telkindir. Aslmda iradeyi bilin^len- 

dirip kivama getiren telkinden ba§ka bir §ey degildir. Nasil <jeki<j 

darbeyle ham ta§i yontarsa, telkin de tipki onun gibi zihni yontar." 

(Mason Dergisi, Sayi 23-24, sf. 45) 
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Masonlugun en biiyiik sirlarmdan olan kara biiyii buradan sonra dev- 

reye girecektir. 

MASONLUK ve DIN 

Masonlugun dinsizligi ve din dii§manligi uzun yillardir tarti§ma konusu olmu§tur. Ma¬ 

son iistadlar, zaman zaman basma verdikleri demeglerde bu iddialari yalanlami§lardir. Biitiin 

dinlere saygi duyduklarmi, hatta ateist olanlarm masonluga almmadigim, mason giri§ torenin- 

de iiq mukaddes kitabm iizerine yemin edildigini soyleyerek de kendilerini savunmu§lardir. 

Fakat, masonlarm kendi kaynaklarma bakildigmda durumun farkli oldugu anla§ilmaktadir. 

Masonlukta Allah Inanci: 

Masonlar her konuda oldugu gibi Allah inancim kaldirmayi da derece sistemini kullana- 

rak yava§ yava§ yapmaktadirlar. Masonlarm yaymlarma bakildigmda, Allah yerine, Kainatm 

Ulu Miman (K:. U:. M:.) deyimini kullandiklari goriiliir. Bu deyim, aslinda ateizme gegi§in ilk 

a§amasidir. Kainatm Ulu Miman daha ileri derecelerde "enerji" olarak degerlendirilmeye ba§- 

lanacaktir. 

"Masonluk, Evrenin Ulu Mimari mefhumunu mutlak bilgi, kemalin son a§amasi ve total ener¬ 

ji olarak telakki etmi§tir... Bu gergekleri kendine prensip, doktrin, ogreti ve iman olarak almi§- 

tir." (Mason Dergisi 1982, sayi 5, sf. 20) 

Kainatm Ulu Mimari terimi yava§ yava§ belirsiz bir kavram haline gelir. Bunun amacimn 

ne oldugu, a§agida yer alan Mason dergisindeki ifadeden anla§ilmaktadir: 

"O halde mabedimizi tetkik edersek, kendimize; kendimizi tetkik edersek "K:. U:. M:." a gide- 

riz ve goriiruz ki Kainatm Ulu Mimari igimizdedir." (Mason Dergisi, Sayi 27-28, sf.40) 

Goriildugu gibi, Kainatm Ulu Mimari deyimi bir aldatmacadir. Dini inam§lar yava§ bir §e- 

kilde koreltilirken, sonugta Kainatm Ulu Mimari, insan, yani mason olmaktadir. 

"iptidai cemiyetler (ilkel toplumlar) acizdiler, aczleri dolayisiyla etraflarmdaki kuvvetleri ve ha- 

diseleri ilahla§tirdilar. Masonizm ise insam ilahla§tirdi." (Selamet Mahfilinde Ug Konferans, sf.51) 

Dolayisiyla, masonlukta Allah inanci yoktur. Ve insan adeta ilahla§tirilmaktadir. Bu sap- 

km goru§ler mason kaynaklarmda sik sik tekrarlamr: 

"Mason, kaynagma yakla§tikga nurlamr, fakat yanar. Hedef giine§e varmak degil, giine§ ol- 

maktir. i§te bu giine§ Allah'tir." (Dogu§ Kolu, Mason Yilligi, sf.41) 

Konunun onemli bir yonii ise, masonlarm kendilerince ilahla§tirdiklari "insan" kavrami- 

nin sadece "masonik ilkeleri sinesinde toplayanlar", yani masonlar olu§udur: 

"Bizim anladigimiz insan, sokakta her giin gordugumiiz insan degildir. 2 ayakli, 2 kulakli, az 

qok usa (akla) da sahip insam, biz burada kastetmiyoruz, biz insan dedigimiz zaman, biitiin 

masonik ilkeleri sinesinde toplayan bir insam, insan olarak ele aliyoruz." (Mimar Sinan Dergi¬ 

si, sf.27-28, sf.35) 
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Masonlukta Din Anlayi§i: 

Allah inancim kabul etmeyen masonluk, tabi olarak dinlere de kar§idir. Ken- 

di felsefelerini sozde dini yok edecek bir giig olarak gormektedirler. Ustad mason Se- 

lami I§mdag, masonlugun dinlere olan baki§ agisim §oyle aktarmaktadir: 

"Masonlugun ger^ek ihtirasi, tiim dinlerin iistiine yiikselerek insanlik iilkiisunii olu§tura- 

cak olan biiyiik ruh giiciidiir.” (Masonluk Bir Ahlak Okuludur, Ustad Mason Selami I§indag sf.33) 

Ku§kusuz masonlarm bu iddiasi biiyiik bir yamlgidan ibarettir. Insam ve evreni yoktan 

var eden Allah, insanlara tarihin hemen her doneminde, onlari dogru yola iletecek hak dini 

gondermi§, elgileri araciligi ile insanlara gergegi gostermi§tir. Zaman igerisinde bir kisim insan- 

larm hak dinleri dejenere etmeye yeltenmi§ olmasi bu gergegi degi§tirmez. Bu gergek, Allah'm 

korumasi altmda olan son hak kitap Kuran'da da insanlara bildirilmi§tir. 

Masonlar, dine kar§i olan tavirlarim agikga ortaya koymazlar. Dii§iik dereceli masonlar 

yava§ bir §ekilde egitilerek dini inanglarmdan uzakla§tirilir. Masonlugun dini inanglari dere¬ 

celi bir §ekilde kaldirmasi, iistad Selami I§mdag tarafmdan §oyle anlatilir: 

"A-Masonluk, higbir karde§inin §ahsi inamgina miidahale etmez. Her mason, diledigi gibi bir 

dini benimser. Bu konuda tamamen hiirdiir. Siyasi dii§iincelerde de boyledir. 

B-Biz, masonlukta bunun boyle ba§lamasim kabul ediyoruz. Fakat, zaman ve masonik dere- 

celerle yiikselme ilerledikge masonlarm artik dereceli olarak, masonik kimlige ve §ahsiyete 

girmelerini, dii§iince ve inangta birle§melerini uygun buluyoruz. Masonluk bizce ^e§itli in- 

san orneklerini alir, ana prensiplerinin telkinleriyle onlari yogurur, yontar, cilalar, degi§ti- 

rir ve hikmete ula§tirmaya gali§ir. Boylece bir siire sonra §imdiki mason, o eski hariciden 

bamba§ka bir insan olarak ortaya gikar. Masonluk, insan degi§tirici hatta imal edici bir kurum- 

dur." (Masonik Dialog, Dr. Selami I§indag, Akasya Tekemmiil Mahfili Yay. Ekin Basimevi 1964 sf.14) 

Hala dini inanglarmdan kopmami§ olan dii§iik dereceli masonlarm varligi da, mason iis- 

tadlarmi rahatsiz eden bir durumdur: 

"Bir dinin tesirinden hala kendini kurtaramayan, masonik prensip ve hakikatleri kavrayama- 

yan masonlarm mevcudiyeti qok iiziiciidiir." (Mimar Sinan Dergisi S.4 sf.40) 

Din hakkmda bu denli biiyiik bir yamlgiya sahip olan masonlar, 

dinde yer alan biitiin gergekleri de inkar etmektedirler. Ornegin 

masonlukta ahiret inancimn kabul edilemeyecegi masonlara ait 

bir kaynakta §oyle agiklanmaktadir: 

"Tamamiyle rasyonalist ve pozitivist olan masonlugun 

oliim sonrasmda bir alem kabul etmesine imkan yoktur." 

(Otuzuncu Derece Rituelinin Tetkiki, Ustad Mason Selami 

I§indag sf.39) 

"Ve sonra kiilli ve ilahi iradenin (yani Allah'm) kabulii, da- 

ha birgok inanglarm kabuliinii de gerektirir. Bilinmeyen, 

goriilemeyen, ve ispat edilemeyen ahiret alemi, dinlerin ka¬ 

buliinii emrettigi bu merhum (vehmedilen, hayali) alem, bun- 

larm arasmdadir." (Turk Mason Dergisi-Ekim 1968 sf.3724) 

* 
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Ustte bir mason ustadi loca kiyafetiyle, altta ise masonlar locada toplu halde 

Masonluk, ahiret inancmi reddederken ilging bir bigimde Yahudilikle ortak bir yamlgida 

bulu§maktadir. (^iinku Yahudilikte de belirgin bir ahiret inanci yoktur: 

"Yahudi sinagoglarma bile girmemi§ olan cennet ve cehennem ilkelerini anlamak imkansiz- 

Oysa ahiret gimiin 

ya iizerindeki her varlik belli bir 

arligi Kuran'da insanlara bildirilmi§ olan mutlak bir gergektir. 
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la§an insan, oliimiiniin ardmdan da diinyada yaptiklarmdan hesaba gekil- 

mek iizere ahiret giiniinde diriltilecektir. Dunya hayatmda yapip ettkileri o in- 

samn, ya sonsuz cennet hayati ile odiillendirilmesine ya da sonsuz cehennem ile 

azaplandirilmasma neden olacaktir. Kiyamet giiniiniin ve ahiretin kesin bir gergek oldu- 

gu bir Kuran ayetinde §u §ekilde bildirilmi§tir: 

Inkar edenler, dediler ki: "Kiyamet-saati bize gelmez." De ki: "Hayir, gaybi bilen 

Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir. Goklerde ve yerde zerre agirli- 

ginca hi^bir §ey Ofndan uzak (sakli) kalmaz. Bundan daha kii^iik olani da, daha 

biiyiik olani da, istisnasiz, mutlaka apa^ik bir kitapta (yazili)dir." (Sebe Suresi, 3) 

Tamamen ateist ve materyalist olan bu orgiit tabii ki ruhun varligmi da reddetmektedir: 

"Ruhun olmezligine inanmak, imgeye (hayale) kapilmaktir." (Mason Dergisi-Ocak 1975, sf.8) 

"insanlarda ruh fikri oliim korkusundan, daha dogrusu birden bire yok olu§un kabul edileme- 

mesi, bu korkunun elem ve azabimn hafifletilmesi dii§iincelerinden dogmu§tur." (Turk Mason 

Dergisi 1965, S.59, sf.3038) 

Din konusunda boylesine batil gorii§lere sahip olan masonlar, peygamberlere de ^e§itli 

iftiralar atmaktadirlar. Halka kar§i, peygamberleri oviicii sozlerle anan masonlar, gergek fikir- 

lerini sadece kendi iiyelerine dagitilan dergilerde i§lemekteler. 

Masonlarm bu tavirlari, aslmda Kuran'da bize bildirilen ve tarih boyunca turn inkarcila- 

rm gosterdikleri tavrm bir benzeridir: 

i§te boyle; onlardan oncekiler de bir el^i gelmeyiversin, mutlaka: "Biiyiicii ve 

cinlenmi§M demi§lerdir. Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi etti- 

ler? Hayir; onlar, fazgin ve ta§kin (tagiy)f bir kavimdirler. (Zariyat Suresi, 52-53) 

Unutmamak gerekir ki, peygamberleri inkara yeltenen, onlarm getirdigi hak dinleri dejene- 

re etmeye gali§anlari, ahiret giinunde aci bir son beklemektedir. Bu ki§ilerin kurtulu§u, diinya ha¬ 

yatmda iken yaptiklarmdan vazgegip tevbe etmeleri ve Allah'm emrettigi yola uymalaridir. 

Masonlarm Din Dii§manligi: 

Masonlar, dini kabul etmedikleri gibi aym zamanda dine ve dindarlara kar§i da biiyiik bir 

dii§manlik beslemektedirler. Bu dii§manliga ?ogu mason kaynagmda rastlamr. Medreseler, mi- 

nareler ve dini hatirlatan her§ey masonlara gore yikilmalidir. Bu, dini kurumlarm masonlan 

nasil rahatsiz ettigi a§agidaki ifade de aqikqa goriilmektedir: 

"...Nasil ki Milli Mecliste, hig miinasebet almadigi halde caminin siralarmdan yiikselen ezan 

sesi: Ben ya§iyorum, olmedim, olmeyecegim diyen onun "EsselaMsmdan ba§ka bir §ey midir?.. 

Memleket aydinlarmm kulaklarmi tirmalayan bu ses, hepimize ikaz ve basiret gorevini ihtar 

eden bir hatirlatmadir." (Biiyiik Ustad Haydar Ali Kermen Hatirasi Bro§ilril, Birlik Tek:. Muh:. Mah- 

fili Yayini 1949 No:l sf.10) 

Goriildiigii gibi, masonlarm batil dii§iincelerine gore kulaklarmi "tirmalayan" ezan sesi, 

onlar iqin bir tiir masonik gorevin hatirlatmasidir. Varligmi devam ettiren din ahlakimn orta- 

dan kaldirilmasi, samimi dindar ve vatansever kimselerin susturulmasi, masonlarm en bii- 

yiik gorevidir. Masonlar, din aleyhinde halka verilmesi gereken telkini ise §oyle ifade edilir: 
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"Halk olumlu bilim ve akil ile egitilirse, aydmlatilirsa, dinlerin bo§ inanglan kendi kendine yi- 

kilir." (Mimar Sinan, 1982 S.44 sf.14) 

Bu buyiik yanilgi, masonlugu ayakta tutan en onemli temellerden biridir. Ustteki iddia bir 

temel gergekleri dogrulayan sonuglar ortaya koymaktadir. Ateist ideolojilerin biiyiik bir qo- 

kiintii ya§adigi guniimuzde, pek qok bilim adami Allah'm varligim delilleri ile ispatlamakta, 

din ile bilimin gati§madigim ortaya koymakta ve bilim diinyasmdan da pek gok insan dine yo- 

nelmektedir. Dolayisiyla masonlarm dini bilim yoluyla yikma gabasi, 19. yiizyildan miras kal- 

ma bir yanilgi ve cehaletten ba§ka bir §ey degildir. Masonluk, din ahlakim ortadan kaldirmak 

iqin ge§itli yontemler kullanmaktadir. Tarihte masonlar, din adamlarimn arasma girerek dinle- 

ri dejenere etmeye gali§mi§lardir. 

Dine kar§i almmasi gereken tavir masonik kaynaklarda §oyle anlatilir: 

"Toplumumuzda, islam medeniyetinden kalma ve onu o medeniyete baglamaya gali§an gizli 

kuvvetler vardir. Bunun varligim kabul etmekten kagmmak lazimdir. Ama, onu ezecek ted- 

Masonlarm localarda en sik kullandiklari ogelerden biri, masonik onliik 
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birleri du§immek ve uygulamak §arttir." (Bilgi Locasi Ne§riyati, no:l, Kurtuncii 

Matbaasi Ankara sf.74) 

Masonlarm du§manligi yalnizca din ahlakma degil, her tiirlii manevi degere de 

yoneliktir. Bu nedenle samimi vatansever, milliyetgi insanlar da masonlarm onemli hedef- 

leri arasmda yer alirlar. Masonlarm soz konusu dini ve milli degerlere olan du§manligim he- 

men her gun gormek miimkundur. Masonlarm kontroliindeki bazi basm ve yaym organlari sik 

sik din ahlakim ve milli degerlere sahip gikmayi dolayisiyla dindarlari ve milliyetgileri kotiile- 

yen ifadelere yer verebilmekte, gizli ve agik bu gevrelerin aleyhinde kurulan tuzaklara destek 

olunmaktadir. Milliyetgi mukaddesatgi gevreler hakkmda sayisiz, asli olmayan dedikodu ve if- 

tira iireten bu masonik gevreler, "ben olmedim ve olmeyecegim" diyen milli ve manevi deger- 

leri yok etmeye gali§maktadirlar. 

Loca 

Mason mabedi 50k iyi korunmaktadir. Loca giri§inde, igeri giren ki§iler kontrol edilir. Ta- 

nmmayan bir ki§i igeri girmek istediginde durdurulur ve parola sorulur. Loca giri§indeki pa- 

rola sistemi, bir mason tarafmdan §oyle anlatiliyor: 

"Kapiyi agan kimseye igeri girmek istedigimi soyledigim zaman, beklememi istedi. Ardmdan, 

sonradan Ali Shan Muhterem Locasimn iistad-i muhteremi oldugunu ogrendigim Joe Lee K. 

geldi. Ne istedigimi sordu. Tiirkiye’den geldigimi, gali§malarma katilmak istedigimi belirtin- 

ce, o zaman bana kelimeyi veriniz dedi, ve ritiiellik heceleme faslma gegtik." (§akiil Gibi, 1989 

S.19 C.2 sf.5) 

Masonlarm en gizemli ve merak edilen yonlerinden birisi de, locada diizenledikleri toren 

ve ayinlerdir. Belirttigimiz gibi, mason locasi 50k iyi korunur. Mason olmayan kimse locamn 

kapismdan igeri almmaz. Igeride olanlar di§ diinyaya her zaman bir sir olarak kalir. Mimar Si- 

nan dergisi, locamn korunmasi konusunda izlenecek prensipleri §oyle anlatiyor: 

"Locaya ziyaretgi olarak gelenlerin mason olup olmadigimn usuliine uygun §ekilde tahkik 

edilmesi. Karde§ler tarafmdan tanmmayan bir masonun, imtihana tabi tutulmadan locaya 

girmesinin yasak olu§u.” (Mimar Sinan Dergisi, yil 1977, s. 24, sf. 15) 

Mason Mabedi 

"Verdigim sozleri yerine getirmedigim takdirde, kalbim gogsiimun sol tarafmdan, dilim agzi- 

mm dibinden koparilacak, bogazim kesilecek, viicudum vah§i atlar tarafmdan pargalanacak, 

med ve cezirin aktigi bir noktada deniz kumunun iginde 24 saat gomiilecek, sonra kill olun- 

caya kadar yakilip dort riizgarm estigi bir yerde havaya atilacak ve boylece hatiram tamamen 

kaybolmu§ olacaktir." (Baglangigtan Bugiine Kadar Ritiielimizin tnkigafi, Celil Layiktaz, Istan¬ 

bul,1972) 

Bu yemin bir tiyatro oyunun veya bir romamn degil, iginde diinya gapmda birgok devlet 

adami, iiniversite rektorii, sanatgi ve yazarm bulundugu en 50k merak edilen, en gizemli ku- 

rulu§ olan masonlarm torenlerinin bir pargasidir. Bu yemin, sirlari agikladigi takdirde, bir ma¬ 

sonun ba§ma nelerin gelecegini anlatmaktadir. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Masonlar foplantilarim loca denilen gizli salonlarda yaparlar. Locaya mason ol- 

mayan hig kimse giremez. Loca, tamamen masonik sembol ve isaretlerle dolu- 

dur. Bu semboller gegitli anlamlari igerirler ve Yahudi felsefesi ve sembolleri ile 
yakin iliskilidirler. 
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Di§ diinyadan, mabede kabul edilecek ki§i, ki bu ki§i yeni mason ol- 

maktadir, masonlarca "tekris" adi verilen bir torenle kar§ilamr. Bu gizemli diin- 

yaya ilk adimim atan yeni mason, ilk andan itibaren 50k §a§irtici ve iirkiitiicii olay- 

larla kar§ila§acaktir. Mason adayi locaya girdiginde, tekrisinden once kiigiik bir odaya ali- 

mr. "Tefekkur hiicresi", yeni masonun bu karanlik diinyaya ilk gegi§idir. Mason adayi tekris 

toreninden evvel hala "harici"dir ve "Tefekkur hiicresi" denilen karanlik bir odada bir miiddet 

yalmz kalmasi gerekir. (Masonlar, mason olmayan diger insanlari harici olarak nitelendirirler.) 

"Harici tekrisinden evvel, "Teffekiir hiicresi"ne alimr. Burasi duvarlari siyah boyali, kemikler, 

bir insan kafatasi, kiigiik bir masa, bir tabure ve bir yazi takimi bulunan bir hiicredir. Loca ka- 

tibi adaya iizerindeki paralari ve madenden yapilmi§ e§yayi elindeki keseye koymasmi soy- 

ler. Vasiyetnameyi kilicm ucuna gegirir. Daha sonra da biiyiik iistada vasiyetnameyi ve elin¬ 

deki kilici verir. Toren sonunda iistad kilicm ucundaki vasiyetnameyi yakacaktir." (Turkiye Bii- 

yiik Mason Locasi, Birinci Derece Ritueli) 

Mason adayimn fiziksel hazirligi gozlerine baglanan ortii ve boynuna gegirilen ip ile ta- 

mamlamr. Artik mason adayi, "nuru ziyaya" kavu§maya hazirdir: 

’’Adaym hazirligi boynuna bir ip ge^irilerek tamamlanir. Bu ip haricin geldigi diinya ile 

mevcut ili§kilerini sembolize eder. Bu arada, adaym gozleri bag ile ortiiludur." (Qirak, Kalfa, 

Usta, s. 35) 

Gerekli i§lemlerden gegen mason adayi artik Tekrise hazirdir. Biiyiik salonun kapilari agi- 

lir. Mason adayi, loca katibini yardimiyla iki siitunun arasma I. toren iistadimn kar§isma geti- 

rilir. Ustadla mason adayi arasmda gegen diyalog, Mimar Sinan dergisinde §oyle anlatiliyor: 

"Namzetlerin (adaylarm) boyunlarma birer ip gegirilir, sag ellerinin iki§er parmaklari dudak- 
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Pek 90k gizli rituelin yapildigi mason localarindan birinin \g gorunumu. 
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Tefekkur hucresine alinmis bir mason adayi 

lari ustiine koyulur. Hepsi, boynundan gegirilmi§ olan ipin ucu merasim ustadimn elinde ol- 

dugu halde, namzetler igeri alimr. 

S: Buraya nasil geldiniz? 

C: Boynumda bir iple geldim. (Baglangigtan Bugiine Ritiielimizin inkilafi, S. 24, Mimar Smart Ya- 

yinlan 1) 

Once sizden bir §eref sozii isteyecegim: Aramiza almsaniz da almmasmiz da, burada goriip 

i§ittiklerinizi di§arida hig kimseye agiklamayacagimza soz verir misiniz?" 

Yeni masonun verdigi sozden sonra iistad §oyle devam eder: 

"...Uglan size ^evrilmi§ bu kiliglar yemininizi ^ignerseniz, masonlugun sizden nasil og ala- 

cagmi ve aym zamanda gekeceginiz vicdan azabim gostermektedir." (Tiirkiye Biiyiik Mason Lo- 

casi, Birinci Derece Tiiziigii, S. 35) 

Daha sonra mason adayimn ensesinden tutularak loca zeminindeki Siyon Yildizi opturii- 

liir. Bu mason adayimn Kabalist felsefeye ilk boyun egi§idir. Ustad, adaya kararli olup olma- 

digim sorduktan sonra, §oyle devam eder: 

"Mademki kararlismiz, hazir olun §imdi birtakim yolculuklar yapacaksmiz. Oniinuz engeller- 

le doludur. Kaygili olmaymiz, azimli ve yiirekli olunuz." (Qirak, Kalfa, Usta, S. 35) 

Ilk yolculukta, gozii bagli olan adaym eli bir suya sokulur. Ikinci yolculukta bir mum ale- 

vi adaym eline dokundurulur. Ugiincii de ise, adaym eli toprak kaba sokulur. Daha sonra ada¬ 

ym gozleri agilir: 
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"Bag, aday nuru ziyaya kavu§tugunda agilir. Bagm agilmasi, tekris olanm duy- 

masi gereken "tekris §okunu" somutla§tirir." (Qirak, Kalfa, Usta, s. 35) 

Bundan sonra masonlar, iki sira paralel olup adaym altmda gegecegi bir tak olu§- 

turmak iizere, ellerindeki kiliglarm uglarmi birle§tirirler. Daha sonra aday birinci derece ni- 

zam vaziyeti alir: 

"Ayakta, sag eli dort parmak biti§ik, ba§ parmak gonye te§kil etmek iizere kalkik olarak boga- 

zin altma koymak ve sol kolu a§agiya sarkitmaktir. Daha sonra sag el ufki olarak sol omuza 

gekilir ve a§agiya indirilir. Bu hareket sir verdigi takdirde adaym boynunun kesilmesine razi 

oldugu anlamma gelir." (Birinci Dereceye Mahsus Muhtira, s. 13) 

Daha sonra yeni masonun ketumiyet ve gizlilik konusunda ne derece dikkatli oldugunu 

anlamak igin bir deney yapilir: 

"Tekriste, derece bilgileri verildikten sonra, yeni girak bazi evraklari imzaladigi sirada, I. veya 

II. toren iistadi ona bir kagit uzatarak, aklinda kalmi§ ise ogretilen kelimeyi yazmasim ister. 

Eger bo§ bulunup da yazmaya kalkarsa, o sirada orada bulunan bir ba§ka karde§ cetvelle eli- 

ne hafifge vurur. Bunun iizerine, iistad-i muhterem, yeminde soylediklerini hemen unuttugu- 

nu hatirlatarak yeni karde§e dikkat ve ketumiyetle ilgili ogiitler verir." (Qirak II. Derece Ritiieli, 

Tanju Koray, s. 22-23) 

Biitiin bunlar yeni masonun bu sir diinyasiyla tam§masidir. Kendisine birinci derecenin 

sirlari, daha dogrusu telkinleri verilmeye ba§lamr. Zaman gegip, bilgisi artikga derecesi yiikse- 

lir. Ve yava§ yava§ du§iinceleri degi§meye, inam§lari kaybolmaya ba§layacaktir. Mason dergisi 

konuyu §oyle anlatiyor: 

"Ham ta§ insan zihnidir. (^ekig telkindir. Aslinda iradeyi bilinglendirip kivama getiren telkin- 

den ba§ka bir §ey degildir. Nasil gekig darbeyle ham ta§i yontarsa, telkin de tipki onun gibi 

zihni yontar." (Sayi 23, s. 45) 

Ulkemizde sayilari 7000'i a§an masonlar, toplum iizerinde biiyiik etkiye sahiptirler ve ba¬ 

zi onemli makamlara ula§mi§lardir. Politikada, ekonomide, basmda, sosyal hayatta masonluk, 

materyalist masonik felsefeyi topluma empoze etme gabasmdadir. 

Masonluk merkezi di§arida olan bir orgiittiir. Tiirkiye'nin her yamnda mason localari var- 

dir. Bunlarm hepsi tek bir locaya ve tek bir biiyiik iistada baglidirlar. Biiyiik loca ise yurt di§m- 

dan gelen karar ve emirleri diger localara ve Rotary, Lions gibi masonlugun alt kurulu§larma 

iletmekle gorevlidir. 

Bu emir komuta sistemi sayesinde diinya masonlugunun, Tiirkiye hakkmda aldiklari ka- 

rarlar iilkemizde biiyiik bir titizlikle uygulamr. 

Bu sistemin uygulamasimn en onemli orneklerinden birisi 1989 yilmda Avusturya'da top- 

lanmi§ olan Diinya Biiyiik Mason Kurultayi'dir. 

Diinya masonlari her yil Biiyiik Kurultay'da biraraya gelerek diinyamn gelecegine yone- 

lik stratejiler geli§tirirler. Masonlar tarafmdan "Konvan” olarak tammlanan bu Kurultay'da ali- 

nan kararlar, iilkelere gore gruplanarak her iilkenin Yiiksek §urasi'na bildirilir. Sadece 33. de- 

recedeki masonlardan olu§an Yiiksek §ura'da kararlari uygun §ekilde alt derecelere iletir. Boy- 

lece o iilkede uzun, orta ve kisa donemde yiiriitiilecek politikalar da belirlenmi§ olur. 
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1989 yilmda Avusturya'da toplanmi§ olan Dunya Biiyiik Mason Ku- 
l 

rultayi'nda, Turkiye hakkmda son derece onemli kararlar almmi§tir. Turkiye'd( 

ilerideki on yil boyunca uygulanacak politikalari belirleyen bu kararlar, iilkemiz u 

rinde masonlugun planlarmi, agik bir §ekilde ortaya koyuyor. 

Daha once konuyla ilgili diger eserlerimizde yaymlanmi§ oldan Kurultay resimlerini, 

kararlarm tam metnini ve biitiin kararlarm Tiirkge tercumesini tekrar yaymliyoruz. 

Bu kararlar, Turkiye'nin Siyonist hedefler agismdan ne derece onem ta§idigim ve mason¬ 

lugun bu hedefler dogrultusunda iilkemizde oynadigi oyunlari ortaya gikaran en onemli bel- 

gelerden birisidir. 

i 
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Tefekkur hucresinden sonra, Mason adayimn loca salonuna alimsindan evvel fiziksel hazirligi ta- 

mamlamr; gozleri baglamr, tek dizi sivamr. Daha sonra boynuna gegirilen bir iple salona getirile- 

cek olan yeni mason, yemin edecek, sirlari acikladigi takdirde oldurulmeyi kabul edecektir. Bun- 

dan sonra, gozleri agilan mason yeni biraderleri ve ustadi ile karsilacaktir. 
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Kurultayda Alinan Kararlann Tiirk^e Terciimesi 

31. ve 33. ba§liklarda belirtildigi gibi, Italya'daki P2 skandalmdan sonra, Yu- 

nanistan'da biraderlerin agiklamalari ciddi krizlere yol agti. Benzer sonuglar Tiirkiye 

igin de gegerlidir. Biraderlere derhal gerekli tedbirleri almalarmi tavsiye ediyoruz. 

A§agida 25 Nisan 1989'da Avusturya'da toplanan Kurultay'da, Grand Orient'e bagli Tiir 

kiye hakkmda alinan kararlar belirtilmi§tir: 

I .if 

KARAR 1: 

A) Anti-masonik ve antisemitik biitiin geli§melerin tespit edilerek online gegilmesi. 

B) Masonik ideallerin gergekle§mesini engelleyebilecek hareketlerin yok edilmesi. 

C) Son 10 yildaki anti-masonik giiglerle ilgili detayli bir rapor hazirlanmasi. 

KARAR 2: 

A) Basmdaki biraderlerimiz arasmda dayam§manm giiglendirilmesi. Bununla birlikte, afi§e 

olmalarim onlemek amaciyla, aralarmda suni bir rekabet havasi olu§turulmasi. 
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1989 Avusturya Biiyiik Mason Kurultayi'na, 

diinyamn dort bir yanindan ulkelerin 33. 

dereceli iistad-i azamlari katildi. 

Kurultay'da biitiin dunyanin politik, ekono- 

mik ve sosyolojik yapisi ve diinya mason- 

larinin her iilkede bu konular hakkinda uy- 

gulamasi gereken onem ve yaptirimlar hak¬ 

kinda kararlar alindi. 

ST 

m 

Kurultay iilkemiz igin biiyuk onem ta§iyor- 

du. Ciinkii Tiirkiye konusu, Kurultay giinde- 

minin onemli bir kismim isgal etmekteydi. 

Tiirkiye hakkinda alinan kararlar 33. dereceli 

Turk mason iistadlarina teblig edildi. Bu ka¬ 

rarlar, daha sonra masonlugun emir komuta 

zinciri sayesinde, uygun ve planli bir §ekil- 

de alt derecelere ve kurulu§lara iletilecekti. 
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"Herhangi bir mason locasinda bulunan iiyelerin isimlerini arastiracak olursak goriiriiz ki, siyasi kana- 

atleri taban tabana zit bircok kimseler aym saf altinda calismakta ve yekdigerine kardesim demektedir. 

Askerlerle sulhperverler, krai taraftarlariyla cumhuriyetciler aym locada iiye olabilirler." (Biiyuk Sark 

Mason Dergisi, s.10, sf.6) 
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B) Onemli rollerdeki biraderlerin agiklanmasimn engellenmesi iqin temel on- 

lemlerin almmasi. 

C) Basmdaki biraderlerin, dindarlari bildirmek konusunda, daha duyarli ve daha dikkat- 

li olmalari iqin uyarilmasi. 

KARAR 3: 

A) Kitle partilerindeki biraderlerin sayilarimn arttirilmasi ve etkilerinin guglendirilmesi. Bu- 

nunla birlikte, afi§e olmalarmi onlemek amaciyla, aralarmda suni bir rekabet havasi olu§turul- 

masi. 

B) Parasal sorunlar iqin Avrupa localarmm yardim ve i§ birliginin istenmesi. 

KARAR 4: 

A) Medya topluluklarimn yardimiyla, yava§ yava§ arttirarak, masonik ahlak ve dii§unu§ biqi- 

minin benimsetilmesi 

B) Derhal masonlar hakkmdaki §iiphe ve on yargi sorununun goziilmesi. Bu gorev iqin birle- 

§igimiz olan kliiplerimizin (Rotary-Lions vs.) gorevlendirilmesi. 

KARAR 5: 

A) Biiyuk derneklerimizin GAP diizenlemesinin iqine sokulmasi. 

B) Giineydogu’daki yatirim iqin faydali ko§ullarm hazirlanmasi. 

C) Bu bolgedeki yatirimlar iqin giri§imci biraderlerin biraraya getirilmesi. 

KARAR 6: 

A) Halkm, dini inanglarm di§mda kalmasi igin, egitiminin saglanmasi. 

B) Akademik gevrelerde bulunan biraderlerimiz vasitasiyla, iiniversite gevresi iginde bu ko- 

nunun guncelle§tirilmesi. 

C) Diger bir yandan, medya kitleleri yardimiyla bu dogmatik egilimlerin yerilmesi. 

KARAR 7: 

A) Sovyetler Birligi'ndeki Turk Devletleri'nin muhtemel bir bagimsizlik hareketi, Turkiye’nin 

Avrupa ve Ortadogu’daki konumunu etkiliyebilir. Bolgedeki dengelerin korunmasi iqin etkili 

siyasi tedbirlerin almmasi. 

B) Sovyetler Birligi’ndeki rejim degi§ikligine miiteakiben olu§abilecek muhtemel bir Turk Bir- 

ligi’ne kar§i halkta olu§acak llimli baki§m, kitle psikolojisi yontemiyle, yok edilmesi. 

Kamuoyunun boyle bir birligin zararlari dogrultusunda yonlendirilmesi. 
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1989 Avusturya Buyuk Mason Kurultayi'nda Turkiye hakkinda 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

KARAR 8: 

A) Premasonik kurulu§larimiz (Lions, Rotary, Diners vs.) vasitasiyla, uygun genglerin 

gozlem ve segimlerine devam edilmesi. Segilen genglerin, masonik idealler dogrultusun- 

da, Avrupa ve Amerika’daki merkezlerimizde egitimlerine ba§lanmasi. 

B) Yeni segilenlerin di§arida egitimi igin, odemelerin ve uygun §artlarm hazirlanmasi. 

KARAR 9: 

A) Her hafta turn yeni geli§melerin Paris Merkez Komitesi'ne ve Biiyuk Turk Konseyi yet- 

kililerine aktarilmasi. 

B) Biiyuk Chicago Locasi’na gonderilen bilgilerin, zenginle§tirilip, daha iyi hale getirilmesi. 

KARAR 10: 

A) islami hareketlerin, kontrol edilerek, uzun vadede yok edilmesi. 

B) Dini gruplar arasmdaki ihtilaf ve boliinmelerin koriiklenerek, masonluk aleyhindeki et- 

kilerinin zayiflatilmasi. 

C) Dini akimlarm toplu giiciiniin degi§ik odaklara yonlendirilerek, masonik ideallere zarar 

vermelerinin onlenmesi. 
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KARAR 11: 

A) Basmdaki biitiin anti-masonik yaymlarm takip edilmesi. 

B) Turn anti-masonik yaymlarm toplatilmasi ve sati§mm engellenmesi. 

C) Fiili ve uygun yontemlerle, anti-masonik yazarlarm ve yaym evlerinin turn faaliyetlerinin 

durdurulmasi. 

KARAR 12: 

Halk arasmda masonluk oncesi kurumlarm yayilmasi. 

I 

f 1 . 

1 
i u 

^ "V*. ■r 

V ' 
h_, - 

H W 
' Jr r 

y . tW U. BL H*- -J | &. WL 

■FMJHk 
* 

lUpv* _jJ 
l a ■ i w w' JHT i 

H tj,. jh 

V| —1S=E 1 

Mbp 
, JL » _Jh— ' 

HP 

— 

r jhl^h 
La * 

■ 

41 w T 
Aril 

a. hc 

Kurultay'da yapilan torenlerden bir gorunum. 

Avusturya Buyiik Mason Kurultayi'nda Turkiye hak- 
kinda alinan kararlar, masonik hayat tarzi ve felse- 
fenin iilkemizde tamamen yerlestirilmesi dogrultu- 
sundaydi. Ve bu ideale zarar verebilecek her turlu 
engelin bertaraf edilmesi uzerine duruluyordu. 
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18. yuzyila ait olan bu pa- 

no ust derecelerin sembol 

lerini de igermektedir. 
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Gergek su ki Biz Tevrat’i iginde bir hidayet ve nur olarak 
indirdik. Teslim olmus peygamberler Yahudilere onunla 

hukmederlerdi. Bilgin-ydneticiler ve yuksek bilginler de Allah'in 
kitabmi korumakla gorevli kilmdiklarmdan ve onun uzerine 

sahidler olduklarmdan (onunla hukmederlerdi.) Oyleyse 
insanlardan korkmaym Benden korkun ve ayetlerimi az bir 

degere karsilik satmaym. Kim Allah'm indirdigiyle hukmetmezse 
iste onlar kafir olanlardir. (Maide Suresi, 44) yahudiler, ya da kendi deyimleriyle "Yehova'nm ogullari", diinya tarihinin en eski ve 

kilit topluluklarmdan biridir. Yahudiler, iiq biiyiik dinin dogu§unun ve geli§iminin 

merkezinde olmu§, iiq kutsal kitabm iizerinde ozellikle durdugu ve tarih boyunca 

diinya iizerinde biiyiik etkileri bulunan bir millettir. 

ilk Yahudiler 

40 asirlik gegmi§leriyle Yahudiler, diinya tarihindeki en eski milletlerden biri olma ozelli- 

gini ta§irlar. Ancak bugiin diinyanm her yanma dagilmi§ bulunan Yahudiligin ba§langig tarihi 

kesin olarak bilinmemektedir. Sami irkindan sayilan Yahudiler, gogebe bir kavim olduklari igin 

tam olarak hangi tarihte ve nerede bulunduklarim saptamak oldukga zordur. 

Yahudiler tarih boyunca birgok peygamberin hayatma ve tebligine §ahit olmu§lardir. Do- 

layisiyla Yahudi tarihinin ilk 2000 senesi, bir anlamda, peygamberler tarihidir. Yahudilerin ilk 

atalari Nuh Peygambere kadar uzamr. Muharref Tevrat'm Tekvin boliimiinde Hz. Nuh'un 

ogullarmdan; Hz. Nuh'un kiigiik oglu Ham'i ve onun soyundan olacaklari lanetlemesinden 

bahsedilir. 

Yahudilerin yiizyillarca siirecek olan iistiin irk kavgasimn ve kanli sava§larm giki§ nokta- 

si, Tevrat'a sonradan eklenen izahlardir. 

Yahudi inancma gore Filistinliler, Hz. Nuh tarafmdan lanetlenen Hamin soyundan gelen 

Kasluhiler kavmindendir. Bu inanca gore Yahudiler ise, Hamin soyunun kendisine "kul kole" 

olacagi Sam'm soyundan gelmektedirler. Yahudilere Ibrani ismini veren ise, Sam'm iigiincii og¬ 

lu Arfaksad'm torunu Hibru'dur. 

Hz. Ibrahim'in hangi tarihlerde ya§adigi kesin olarak bilinmemekle beraber, bu donem 

bazilarma gore MO 2000 ile 1960 arasi, bazilarma gore ise MO 1750'lerdir. 

MO 19. yiizyilda Bati Samilerin gegtikleri ve ula§tiklari yerlere "Verimli Hilal" denir. Ve- 
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rimli Hilal, Basra Korfezi'nin ba§mdan itibaren bir kemer gizerek, yukari- 

da bugiin Tiirkiye smirlari iginde bulunan Firat vadisine, giineyde Suriye ve Fi- 

listin'den gegerek Misir'a kadar uzanan bir bolgeyi igine alir. 

Bazi dejenere Yahudi hahamlar, kibirlerinin bir sonucu olarak Muharref Tevrat'ta bir 

yandan Allah'm giicunii, yiiceligini insanlardan gizlemeye gali§irlarken, diger yandan da ken- 

di lrklarimn iistiin oldugu iddiasmi on plana gikarmi§lardir. Muharref Tevrat'a eklenmi§ olan 

bu sapkm inang Yahudi geleneklerine, Hz. Musa'dan qok once, MO 2000'lerde ya§ami§ olan 

Mezopotamya'daki atalarmdan miras kalmi§tir. 

Yahudi yazar Chaim Potok'un "Wanderings" (Gezginciler) adli kitabmda, Yahudilerin es- 

ki tanrilarim insanla§tirmalarmdan §oyle bahsedilir: 

Siimerler hayatlarimn degi§ik bolumlerinin korku ve hayat veren, ve oldiirebilen giiglerle do- 

lu oldugunu du§imiirlerdi... Nanna, Utu ve inanna admda iig tannlan daha vardi ki, Samiler 

ona i§tar derlerdi. Birgok israilli ise ona A§toret ismi altmda tapiyordu... Bu tannlar yiiriiye- 

rek, gemiyle, at arabalariyla veya bulutlar iizerinde seyahat ederlerdi. Goriinmeyen bu tanri- 

lar, yemek yerler, igerler, sevi§irler, kavga ederler, uyurlar, kiskamrlar, kin duyarlar ve ofkele- 

nirlerdi. Yaralamr veya olduriilurlerdi. Ama bir §ekilde tekrar dirilirlerdi. Olecek kadar hasta- 

lamrlar sonra yine iyile§irlerdi. (Wanderings, sf. 26-27) 

I§te bazi Yahudiler koyu bir baglilikla uyguladiklari atalarmm bu batil dini ugruna Tevrat'i 

degi§tirmi§lerdir. Yiizyillarca once ya§ami§ olan atalarmm dinine uyarak, onlarm inam§larim hiq 

tereddiit etmeden, Tevrat'a gegirenler iqin Kuran'da Allah §oyle buyurmaktadir: 

Ne zaman onlara: fAllahfin indirdiklerine uyun* denilse, onlar: "Hayir, Biz atala- 

nmizi iizerinde buldugumuz §eye (gelenege) uyanz" derler. (Peki) ya atalarmm 

akli bir§eye ermez ve dogru yolu da bulmami§ idiyseler? (Bakara Suresi, 170) 

Hz. Ibrahim ile ilk olarak Filistin'e yerle§en Yahudilerin Misir'a ilk giri§leri ise, Hz. Ya- 

kup'un oglu Hz. Yusuf zamamnda oldu. Hz. Yusuf'un onderligindeki Yahudiler MO 1600'lere 

rastlayan bu donemde, muharref Tevrat'ta adi "Goshen" olarak gegen, Nil'in Delta bolgesine 

yerle§tiler. 

Bu donemde Misir'da Hiksoslar hiikiim siiriiyorlardi. Hiksos, "yabanci topraklarm yone- 

ticileri" anlamma gelen bir Misir terimidir. Hiksoslarm arasmda bazi Bati Sami gruplari da var¬ 

di. Bu nedenle Misir'a yerle§en Yahudiler, Hiksoslarm yonetimi boyunca rahat ettiler ve geni§ 

alanlara yayilarak giig kazandilar. 

Hz. Musa ve Yahudiler 

MO 1600'lerde, Yusuf Peygamberin onderliginde Misir'a yerle§en Yahudiler, kisa siirede 

orada gogalarak, geni§ alanlara yayildilar. MO XV. yiizyilm ba§larmda Yahudilerin siirekli qo- 

galmalarmdan ve giig kazanmalarmdan endi§e duymaya ba§layan Firavun, bu toplulugu etki- 

siz hale getirmek igin Yahudilere baski uygulamaya ba§ladi. Boyle bir donemde Allah, Hz. Mu- 

sa'yi Yahudileri lslah etmek ve onlari Firavun'un baskismdan kurtarmak igin peygamberlikle 

gorevlendirdi. Israilogullari iginde -her toplumda oldugu gibi- samimiyetle Hz. Musa'ya itaat 

edip hak dine uyanlarm yam sir a, Hz. Musa ile birlikte hareket etmelerine ragmen sik sik is- 
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Yahudilerden, Allah Kuran'da §oyle bahsetmektedir: "Musafnm kavminden 

hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardir." (Araf Suresi, 159) Bunun 

yam sira, tavirlari ile Hz. Musa'ya ge§itli zorluklar gikaran ki§ilerin yaptiklarma da Ku¬ 

ran'da pek 50k ayette yer verilmi§tir. 

Hz. Musa kendisine destek olmasi iqin karde§i Hz. Harun'u da yanma istedi. Ancak Fira- 

vun ve onde gelen gevresi Hz. Musa'yi yalanlayarak onu buyiiculukle sugladilar. Bu olay Ku¬ 

ran'da §oyle bildirilir: 

Firavun kavminin onde gelenleri dediler ki: "Bu ger^ekten bilgin bir buyiicudiir. 

"Sizi topraklanmzdan suriip-^ikarmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsu- 

nuz?" (Araf Suresi, 109-110) 

Bunun iizerine Allah, Hz. Musa'ya Israilogullari'm Misir'dan gikarmasim vahyetti. Fira- 

vun'un zulmiinden kurtulmak igin yola gikan Hz. Musa ve kavmini, Firavun ve ordusu takip 

etti. Deniz kiyisma ula§tiklarmda Firavun'un ordusu tarafmdan siki§tirilan Yahudilerin bir kis- 

mi, o zamana dek birgok mucize gormii§ olmalarma ragmen, tevekkiilsiizluk gostermi§lerdir: 

Boylece (Firavun ve ordusu) giine§in dogu§ vakti onlan izlemeye koyuldular. iki 
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Kuran'da Bildirilen Yahudi Tarihi 

Yahudilerin ilk zamanlanna ait bilgilerin birgogu Tevrat ve Kuran kaynaklidir. Tev- 

rat'm biiyiik boliimu degi§tirilmi§ veya bazi ek izahlarda bulunulmu§sa da, bazi boliim- 

leri orijinal haliyle kalmi§tir. 

Tevrat pasajlarmdan hangisinin degi§tirilip hangisinin degi§tirilmedigini anlamak- 

taa Kuran'm "furkan" ozelligi, yani hakki batildan ayirmasi ve bozulmami§ olmasi bize 

rehber olmaktadir. Kuran'm bu ozelligi ayetlerde §oyle bildirilmektedir: 

Alemlere uyarici olsun diye kuluna Furkan’i indiren (Allah) ne yiicedir. 

(Furkan Suresi, 1) 

Ger^ek §u ki bu Kur'an, israilogullari'na hakkinda aynliga dii^tiikleri §eyle- 

rin bir^ogunu aktanp anlatiyor. (Neml Suresi, 76) 

Yahudi tarihini anlatirken kaynak olarak verecegimiz Tevrat agiklamalari, Kuran 

ahlaki ve Kuran'daki bilgilerle ters dii§meyen agiklamalardir ki; bunlar Kuran'i gok iyi 

bilen biri tarafmdan kolayca ayirt edilebilir. Degi§tirildigi veya eklendigi anla§ilan agik- 

lamalar ise, Allah'm diniyle bagda§mayan, ancak birtakim batil gelenek ve gorenekleri 

yansitan ifadelerdir. 

Allah'm peygamberlere vahyettigi din, temel ozellikleri agismdan aymdir. Bu din, 

eksiksiz ve yanli§siz olarak tek korunmu§ kutsal kitap olan Kuran'da bildirilmektedir. 

Ilahi dinlerdeki degi§ik inam§larm ve ibadetlerdeki farkli uygulamalarm en onemli ne- 

denlerinden birisi diger kitaplarm degi§tirilmi§ olmasidir. Allah, Kuran'm bozulmayaca- 

gim §oyle haber verir: 

Batil ona oniinden de ardmdan da gelemez. (Jiinku Kur'an hiikiim ve hikmet 

sahibi, <^ok oviilen Allah’tan indirilmedir. Sana soylenen §eyler, senden once- 

ki peygamberlere soylenenden ba^kasi degildir... (Fussilet Suresi, 42-43) 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

topluluk birbirini gordiikleri zaman Musa’nin adamlan: ’’Ger^ekten ya- 

kalandik” dediler. (§uara Suresi, 60-61) 

Allah'm mutlaka kendilerine yardimda bulunacagim hatirlatan Hz. Musa, asasi- 

ni denize dogru uzatmi§ ve Allah'm biiyiik bir mucizesi olarak deniz ikiye yarilip Israilo- 

gullari'na gegit vermi§tir. Kurtularak kar§i tarafa gegen Yahudilerin ardmdan tekrar kapanan 

denizin ortasmda Firavun ve ordusu bogularak yok olmu§tur: 

(Musa:) "Hayir" dedi. "§iiphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gosterecek- 

tir." Bunun iizerine Musa’ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz 

hemencecik yanliverdi de her pargasi kocaman bir dag gibi oldu. Otekileri de bura- 

ya yakla§tirdik. Musa’yi ve onunla birlikte olanlarm hepsini kurtarmi§ olduk. Son- 

ra otekileri suda bogduk. (§uara Suresi, 62-66) 

Bu biiyiik yardimla Firavun'un ordusundan kurtulmalarma ragmen Yahudilerin bir kis- 

mimn isyankar tavrmda bir degi§iklik olmami§tir. Bu ki§iler, denizi geger gegmez gordiikleri 

bir putperest topluluga ozenerek Hz. Musa'dan kendilerine bir put yapmasmi istemi§lerdir: 

israilogullari'm denizden ge^irdik. Putlan oniinde bel biikiip egilmekte olan bir 

topluluga rastladilar. Musafya dediler ki: 'Ey Musa, onlann ilahlan gibi sen de 

bize bir ilah yap.' O: fSiz ger^ekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz.' dedi. 

(Araf Suresi, 138) 

Bunlarm ardmdan Yahudiler, qolde gok uzun siire kalarak siirekli yer degi§tirdiler. Mu- 

harref Tevrat'a ve bazi tarihi kaynaklara gore ilk olarak Elim ile Sina C^olii arasmdaki Sin Q.6- 

lii'ne geldiler. Burada bir siire kaldiktan sonra Refidim'de konakladilar ve son olarak Hz. Mu- 

sa'nm "On Emir"i aldigi Sina C^olii'ne ula§tilar. Her yerle§tikleri yerde kar§ila§tiklari bazi zor 

ko§ullardan yakman bir kisim Yahudiler, bu durumlarmdan dolayi Hz. Musa'ya ve Hz. Ha- 
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Firavun, Israilogullan'na siirekli zulmediyor ve onlari agir islerde calistiriyordu. Israilogullari'nin Misir'da ya§a- 

diklari zorlugu temsil eden bir resim. 
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run'a kar§i isyankar tavirlar gosterdiler. Her zorlukla kar§ila§tiklarmda, 

Allah'm destekledigi ve mucizelerle yardim ettigi bu topluluk iginde bazi kim- 

seler, gosterilen mucizelere ragmen 

isyan ederek, Allah'a ba§ kaldirdilar. 

Bu olaylardan muharref Tevrat'ta §oyle 

bahsedilir: 

... Ve israilogullari'nm biitiin cemaati, 

golde Musa'ya kar§i ve Harun'a kar§i 

soylendiler; ve israilogullan ona de- 

diler: Ke§ke Misir diyarmda et ka- 

zanlan ba§mda oturdugumuz za- 

man, doyuncaya kadar ekmek yer- 

ken Rabbin eli ile olseydik, giinkii 

biitiin bu cemaati aglikla oldiirmek 

iqin bizi bu gole gikardimz....Ve Musa 

dedi: Rab size ak§amleyin yemek 

iqin et ve sabahleyin doyuncaya ka- 
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Firavun ve kavmi putperest inanclara sahiptiler. 

dar ekmek verdigi zaman, bileceksiniz, giinkii Kendisine kar§i soylenmelerinizi Rab i§itiyor, 

ve biz neyiz? Soylenmeleriniz bize kar§i degil fakat Rabbe kar§idir. (Qiki§ Bdlumii, 16/1-6) 

Kuran'da da, bazi Yahudilerin bu isyankar tavirlari §oyle bildirilmektedir: 

Siz (ise §oyle) demi§tiniz: "Ey Musa, biz bir ^e§it yemege katlanmayacagiz, Rab- 

bine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmisak, mercimek ve so- 

gan ^lkarsin"... Onlann iizerine horluk ve yoksulluk (damgasi) vuruldu ve 

Allah’tan bir gazaba ugradilar. Bu, ku§kusuz Allah'm ayetlerini tammazliklan 

ve peygamberleri haksiz yere oldiirmelerindendi: (Yine) bu, isyan etmelerinden 

ve sinin ^ignemelerindendi. (Bakara Suresi, 61) 

Hz. Musa, Tur Dagi'na, Allah'tan vahiy aimak igin gittiginde, israilogullari'nm ba§ma kar- 

de§i Hz. Harun'u birakti. Hz. Musa'nm yoklugundan istifade eden Samiri admdaki bir ikiyiiz- 

lii bozguncu, Yahudilerin bir kismim ki§kirtti ve onlara ilahlarimn bir heykelini yapmalarmi 

soyledi. Samiri'ye uyan Israilogullan Hz. Harun'u dinlemediler ve biitiin altm siis e§yalarmi 

eritip altmdan bir buzagi heykeli yaparak ona tapmaya ba§ladilar. Hz. Musa heniiz toplulugu- 

nun ba§ma donmemi§ken Allah, ona Israilogullari'nm saptigim haber verdi. Kuran'da, Hz. 

Musa'nm Israilogullari'nm ba§ma geri donmesi §oyle anlatilmaktadir: 

Musa kavmine olduk^a kizgin ve iizgiin olarak dondiigiinde onlara: 'Beni ar- 

kamdan ne kotii temsil ettiniz? Rabbinizin emrini ^abukla§tirdmiz, oyle mi?' de¬ 

di. Levhalan birakti ve karde§ini ba§indan tutup kendisine dogru ^ekiyordu (ki 

Harun ona:) 'Annem oglu, bu topluluk beni zayiflatti (hirpalayip gii^siizle§tirdi) 

ve neredeyse beni oldiirmeye giri§tiler. Bari sen dii§manlan sevindirecek bir §ey 

yapma ve beni bu zalimler toplulugu ile kilma(sayma)' dedi. (Araf Suresi, 150) 



Bu temsili resimlerde Is- 

railogullari'nm Hz. Musa 

ile birlikte Kizildeniz'den 
gecisleri ve Firavun ve 

ordusunun suda bogulu- 

su gorulmektedir. 
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Bu temsili tabloda, Hz. Musa nin, kavminm yamndan 

ayrihsimn ardindan, Yahudilerin bir kismimn Samiri'nin 

sapkin telkinlerine uyarak altindan bir buzagi heykeli 

yapip bu heykele tapinmaya baslamalari anlatilmaktadir 
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Siirekli bozgunculuk gikartarak, Hz. Musa ve Hz. Harun'a ba§ kaldi- 

ran, hatta Hz. Harun'u oldurmeyi planlayan bazi Yahudiler, Hz. Musa'nm Sami- 

ri'yi kovmasi ve buzagi heykelini yakarak yok etmesinden sonra tekrar dogru yola ta- 

bi oldular. Ancak yalnizca kisa bir sure igin. Allah'm onlara vadettigi kutsal yere girmek 

igin miicadele etmeleri gerektiginde de itaat etmeyerek Hz. Musa' yi dinlemediler. Kuran'da 

Hz. Musa'nm kavmine §oyle seslendigi bildirilir: 

Ey kavmim, Allah'm sizin i^in yazdigi kutsal yere girin ve gerisin geri arkanizi 

donmeyin; yoksa kayba ugrayanlar olarak ^evrilirsiniz. (Maide Suresi, 21) 

israilogullan'mn ise, Hz. Musa'ya cevabi §oyle olmu§tur: 

Dediler ki: "Ey Musa, biz orada onlar durdugu sxirece hi^bir zaman oraya girme- 

yecegiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz sava§in. Biz burada duracagiz." 

(Allah) Dedi: "Artik orasi kendilerine kirk yil haram kilinmi§tir. Onlar yeryii- 

ziinde §a§kinca doniip dola§ip duracaklar. Sen de o fasiklar topluluguna kar§i 

iiziilme. (Maide Suresi, 24, 26) 

Qkardiklari isyanlara ve ba§ kaldirmalarma kar§ilik olarak, Allah, daha once kendilerine 

vadettigi Kutsal Topraklan Israilogullan'na yasakladi. 

Tevrath Tahrif Eden Ruhban Smif 

Artik vay hallerine; kitabi kendi elleriyle yazip, sonra az bir deger kar§iliginda 

satmak i^in: fBu Allah katindandir' diyenlere. Artik vay, elleriyle yazdiklarmdan 

dolayi onlara; vay kazanmakta olduklarma. (Bakara Suresi, 79) 

Hz. Musa'nm onderligindeyken bile Allah'm hiikumlerine uymayan, kendi hedef ve qi- 

karlarma gore ya§ayan bazi Yahudiler, Hz. Musa oldiikten sonra Tevrat'i degi§tirdiler. Tevrat'm 

belki de degi§meden kalmi§ bir bolumiinde (en dogrusunu Allah bilir), Yahudilerin yaptiklari 

Hz. Musa'nm agzmdan §oyle anlatiliyor: 

Zira biliyorum ki oliimumden sonra biisbiitun bozulacaksmiz, ve size emrettigim yoldan sa- 

pacaksmiz; ve son giinlerde sizi kotiiliik kar§ilayacak; giinkii ellerinizin i§i ile Rabbi ofkelen- 

dirmek iqin onun goziinde kotii olam yapacaksmiz. (Tesniye Boliimii, 31/29) 

Hemen belirtmek gerekir ki, kitabm bu ve bundan sonraki bolumlerinde dikkat gektigi- 

miz soz konusu hahamlar smifi, samimi olarak Allah'a iman eden ve insanlari dogruya davet 

eden duriist dindarlar degildir. Bu kimseler Hz. Musa'nm teblig ettigi hak dini kabulleneme- 

mi§ ve bu nedenle dejenere etmeye yeltenmi§ samimiyetsiz ve menfaatperest kimselerdir. Bu- 

nun yamnda ku§kusuz samimi §ekilde Allah'a inanan ve O'na kulluk etmeye gali§an pek qok 

haham ve diger din adamlari da tarih boyunca Yahudilik iginde var olmu§tur. Ancak Kuran'da 

verilen bilgiler, bu din adamlari arasmda kibirli, menfaatperest birtakim kimseler oldugunu 

gostermektedir ve bunlar Yahudi dinini dejenere etmeye gali§mi§lardir. 

Kuran'da bildirilen bu gergek, Incil'deki bazi anlatimlarla da uyum igindedir. Incil'de Hz. 

Isa'nm ikiyiizlu Yahudi din adamlarma kar§i halki uyardigmdan sikga soz edilir. Bu konudaki 

bir uyan §oyledir: 



r> Adnan Oktar (Harun Yahya) 

"Yazicilar ve Ferisiler (incil’de Yahudilere ve hahamlara verilen isim) Musa'nm 

kiirsusiinde otururlar; bundan sonra size soyledikleri biitiin §eyleri yapm ve tutun; 

fakat onlarm i§lerine gore yapmaym; giinkii soylerler ve yapmazlar. Onlar biitiin i§lerini 

insanlara goriinmek iqin yaparlar. C^iinkii onlar hamaillerini geni§letip, esvaplarmm sagak- 

larim biiyiik yaparlar; ziyafetlerde iist yeri, ve havralarda ba§ yerleri.. Ve insanlar tarafmdan 

rabbi diye gagnlmayi severler. (Matta Bolumii, 23/2-7) 

israil, giiniimiizde dahi, Siyonist ideolojinin etkisi altmda kalan bazi hahamlarm telkinleri 

dogrultusunda yonetilmektedir. Ote yandan israilli hahamlar iginde de Siyonist ideolojiye §id- 

detle kar§i gikan, Siyonizmin neden oldugu vah§eti her firsatta kmayan, tiim Israil halkmi ho§- 

goriiye, ban§a ve uzla§maya davet eden pek qok samimi insan da bulunmaktadir. 

Ne var ki Israil'de Siyonizmi benimseyen hahamlarm sayisi gogunluktadir ve Muharref 

Tevrat'm uygulanmasmdan da, yine bu hahamlar sorumludur. Bugiin Israil Parlamentosu olan 

ve "ibadethane" anlamma gelen Knesset'te kararlar genellikle bu hahamlara dam§ilarak verilir. 

Aslinda "Kahinler" olarak amlan hahamlar, Yahudi topluluklarma Tevrat'tan once de ha¬ 

kim olan bir smifti. Bati Sami irkmdan gelen Yahudiler, diger Bati Sami topluluklariyla ortak 

bir dine mensuplardi. Hahamlarm soz konusu bu etkileri diger birtakim batil inanglarda oldu¬ 

gu gibi, Yahudilige atalarimn dininden gelen bir gelenektir. "Musa ve Yahudilik" adli kitabm- 

da Hayrullah Ors, "tsrailogullan'nin dinlerini anlamak igin onlarm daha onceki inanglan hakkinda 

Kahinler olarak da bi¬ 

linen hahamlar, israil 

toplumunun en dnem- 

li sinifini olusturmak- 

tadirlar. Hahamlar ara- 

sinda Siyonist ideolo¬ 

jinin etkisi altinda ka- 

lanlar, topluma acima- 

sizligm ve saldirganli- 

gin me§ru oldugunu 

telkin etmektediler. 

Ancak elbette, onlar 

arasinda da samimi 
nlarak Allah'a iman 

Tevrat rolelerini yazan hahamlar. 
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wmsF biraz bilgi verilmesi lazimchr " diyerek bu eski batil dinin birtakim ozellikle- 

rini anlatir. (sf.30) 

Diger bir boliimde ise, Hayrullah Ors, Kenan §ehirlerindeki bu sapkm inangta yer 

alan Krallann kutsalligi ve Krallarm kahin iinvam ta§imalari konusundan §oyle bahsediyo 

Kenan §ehir devletlerinin gogunda Krai kutsal bir varlikti. Memleketin mutlulugu ve bereke- 

ti ona bagliydi... israilogullari, kutsal Krallik dii§iincesini Kenanilerin ornegince siirdiirmii§- 

lerdir. Papaz simfinm oldukga geli§mi§ oldugu anla§ilmaktadir. §unu da kaydedelim ki, Uga- 

rit metinlerinde papazlara ibranice’deki gibi 'Kohen' iinvam verilmektedir. (Musa ve Yahudilik, 

Hayrullah Ors, sf.27) 

Kitab-i Mukaddes'in ilk kismim olu§turan Eski Ahit ya da Tevrat, toplam 39 kitaptan olu- 

§ur. Bunlardan ilk be§ kitap olan Tekvin, Qki§, Levililer, Sayilar ve Tesniye, Hz. Musa'ya veri- 

len, ancak daha sonra hahamlar tarafmdan bozulmu§ olan boliimlerdir. (En dogrusunu Allah 

bilir.) igindeki tutarsizlik ve mantik bozukluklari (Ornegin, be§inci boliim olan Tesniye'de, Hz. 

Musa'mn oliimii ve gomulu§uniin anlatiliyor olmasi gibi), bu ilk be§ kitabm da Hz. Musa'ya 

indirilen vahiylere degil, hahamlarm ifadelerine dayandigim gostermektedir. 

"Rabbin soziine gore Rabbin kulu Musa orada, Moab diyarmda oldii. Ve Moab diyarma Beyt- 

Peor kar§ismdaki derede onu gomdii." (Tesniye Boliimii, 34/5-6) 

Bundan sonraki 34 boliim ise, asirlar boyunca Kitab-i Mukaddes'e parga parga eklenmi§- 

tir. "Yahudi Tarihi" adli kitabm yazari olan H. Hirsch Graetz, Tevrat'm degi§tirilmesi ile ilgili 

olarak §unlari soyler: 

Tevrat'm kanunlarma tarn riayeti saglamak iizere ileri gelen ailelerin temsilcilerinden ba§mda 

Biiyiik Kohen’in (Ba§haham) bulundugu Yetmi§ler Meclisi'ni kurdular. Bu meclis, israil Dev- 

leti’nin yikili§ma kadar devam etti. Bunlar, kitabm en eski karakterli harflerini degi§tirip za- 

manlarma uydurdular. Genglerini yeti§tirmek igin dini okullar agtilar. Bu okullardaki ogret- 

menlere ’Soferim' (yazicilar) denilirdi. Soferimin iki vazifesi vardi: Tevrat'i agiklamak ve bu- 

nun cemiyet ve ferd tarafmdan tatbikini saglamak. Soferimler, Tevrat'm be§ kitabmdan ba§ka, 

nebilerin sozlerini de Kitab'a ek olarak yazdilar ki, isimlerini bu gali§malardan almi§lardir... 

Bu arada bazi miielliflere gore israilli olmayan yabanci asilli bazi kitaplar da israille§tirilerek 

kitaba eklendi. (Tesniye Boliimii, sf.46) 

Prof. Dr. Hikmet Tanyu ise, "Tarih Boyunca Yahudiler ve Tiirkler" adli kitabmda, haham¬ 

larm Tevrat'i degi§tirmeleriyle ilgili olarak §unlari belirtiyor: 

Hz. Musa, MO XIII. yiizyilda ya§amasma ragmen, yakm zamanlara kadar elde bulunan en es¬ 

ki ibrani el yazmasi niisha MS VII. ve X. yiizyilda yazilmi§ bir kaynaktir. Tesniye (Tevrat'm be¬ 

hind boliimii), MO 621 veya 622 yillarmda Kudiis'teki Siileyman Mabedi'nde kahinler tarafm- 

dan bulundugu belirtilerek Krai Yo§iya'ya sunduklari bir kitap olup Musa'mn oliimiinden, go- 

miilmesinden ve onun igin tutulan yastan bahseder. Hz. Musa zamamnda bulunmayan birgok 

adetlere, davram§lara deginir. Onceki kitaplarda gegen bazi §eriat kanunlarim tekrarlar, insan- 

larm birbirlerine ve Tanri'ya kar§i nasil davranmalari gerektigini anlatir. (Tanyu, Tarih Boyunca 

Yahudiler ve Tiirkler, Prof. Dr. Hikmet, sf.40) 

Yahudilige gore Tevrat'm be§ kitabimn kelime kelime Yehova tarafmdan bildirilmi§ Tann kela- 

mi olduguna inamlmaktadir. Oysaki, Hz. Musa'mn ya§adigi tarih bile kesinlikle tespit edilmi§ 



Yahudilerin Passah bayra- 

minda sofradaki herkes ta- 

rafindan okunmasi gere- 

ken metin ve bu metin igin 

hazirlanmis ozel bir kapak. 
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degildir. Tahminen XV. yiizyildan ba§layarak genellikle XIII. yiizyilda ya§adigi 

ve ortalama MO 1250 yillannda israilogullari'm Misir'dan gikardigi ileri suriilmekte- * 

1 

dir. Tanah'm (39 kitabm hepsine birden verilen isim) tamamlanmasi ise MO (1200-100) yil- 

lan arasmda ve bin yildan fazla bir zamana uzami§ ve muhtelif yazarlar tarafmdan telif, der- 

leme, ve birle§tirme i§ine te§ebbus edilmi§tir. (Tarih Boyunca Yahudiler ve Tiirkler, Prof. Dr. Hikmet, 

sf.47) 

Turkiye’deki Musevi vatanda§larimizm yaymladiklari §alom gazetesinde ise, bu konuyla 

ilgili §u ifadelere yer verilmi§tir: 

Yillardir ara§tirmacilarm merak konusu olan 'Kutsal Kitabi kim yazdi?' sorusu uzun bir liste- 

nin gikmasma neden olmu§tur. Bu sayilan listeye aday olarak katilabilecek iki isim daha one 

siiren Amerikali profesor Richard Friedman'm bu konudaki kitabi oniimuzdeki giinlerde 

Londra ve New York’ta yayimlanacak. Friedman'a gore peygamberlerden Yeremiah ve hava- 

risi Baruh Ben-Neriya Kutsal Kitabm ilk be§ bolumiinu kaleme almi§lardi. israilli uzmanlar 

onerinin iizerinde dii§unuyorlar. (§alom, 13 May is 1987) 

Hayrullah Ors ise, "Musa ve Yahudilik" adli kitabmda Tevrat'm tarih boyunca birgok de- 

gi§iklige ugradigim belirtir: 

Eski Ahit, ozellikle Tevrat (Musa'nm 5 kitabi, Tekvin, Qki§, Levililer, Sayilar, Tesniye), Yahu¬ 

diler ve Hiristiyanlarca, yakm zamana kadar Tann'mn Hz.Musa’ya dogrudan dogruya yazdir- 

digi kitap olarak kabul edilmekte idi. Ama iki yiizyildan beri yapilan incelemeler; bunlarm 

gok yeni diyebilecegimiz zamanlarda yazildigim ve ge§itli maksatlarla tarih boyunca degi§ik- 

liklere ugratildigim ispatlami§tir. (Musa ve Yahudilik, Hayrullah Ors, sf. 34-35) 

Goriildugii gibi, Hz. Musa'ya gonderilen Tevrat, bazi hahamlarm elinde, Yahudilerin mil- 

li gikar ve hedeflerine uygun olarak degi§tirilmi§ ve hak kitap olma niteligini kaybetmi§tir. Ya- 

pilan tahrifatlar neticesinde, Allah, ahiret, cennet ve cehennem inancmda ge§itli sapkm agikla- 

malarm yer aldigi bir kitap ortaya gikmi§tir. Bu tahrifatlann en temel ozelliklerinden birisi ise, 

Yahudi halkimn batil gelenekleri dogrultusunda belli kesimlere menfaat ve iistiinluk saglaya- 

cak birtakim agiklamalardir. Bu agiklamalar bir kisim Yahudilerin geleneksel iistiin irk ve diin- 

ya hakimiyeti konularmdaki ihtiraslarmi peki§tirmi§, yaptiklari katliamlara, haksizliklara ve 

ahlak di§i tavirlara me§ru bir zemin hazirlami§tir. Boylece Muharref Tevrat'm bazi kisimlari, 

hak dini anlatan bir kitap olmaktan gikarak, bazi Yahudi hahamlarm ideolojilerini yansitan bir 

kitap haline gelmi§tir. §alom gazetesinde de bu batil inam§lar §oyle belirtiliyor: 

Tann'ya inanmak Yahudiligin temel ba§langig noktasi degildir. Resul Jeremiah bile israil'in 

ba§kaldirismi, Tann'mn agzmdan §oyle anlatir: 'Beni terk ettiler ve kanunlarimi uygulamadi- 

lar'. Eski hahamlarm bu sozii yorumlama §ekli ise 'inanglarmdan vazgegsinler ama kanunlari 

uygulasmlar' olmu§tur. (§alom, 8 Mart 1989) 

Kuran'da ise dini kendi gikarlan igin kullanarak yalanlayanlar igin Allah §oyle buyurmak- 

tadir: 

Kitabi kendi elleriyle yazip sonra onu az bir degerle degi§tirmek i^in: fBu Allah ka- 

tmdandir1 diyenlerin vay haline! Ellerinin yazdigmdan dolayi vay hallerine! Kazan- 

diklan giinahlarindan dolayi vay hallerine! (Bakara Suresi, 79) 



jP IF F, 
KABALA 

VE 

MASONLUK 

id 

Kendilerine Tevrat yiikletilip de sonra onu yuklenmemi§ olanlann du- 

rumu koskoca kitap yiikii ta§iyan e§egin durumu gibidir. Allah'in ayetlerini 

yalan saymakta olan kavmin durumu ne kadar kotiidiir. Allah, zalim olan bir kav- 

mi hidayete erdirmez. (Cuma Suresi, 5) 

Yahudilerin Filistin'e Giri§leri 

Tarihi bilgilere gore, Hz. Musa'nm olumiinden sonra, Yahudiler bir sure daha Sina Qo- 

lii'nde dola§arak, Kade§-Barnea'ya ula§tilar. Kade§-Barnea, goldeki yolculuklarimn son yeri ol- 

makla beraber, Filistin'e girmelerinin ba§langig noktasidir. Boylece Yahudiler, Tevrat'm kendi¬ 

lerine vadettigi topraklara yakmla§mi§ oluyorlardi. 

Yahudi tarihini anlatan unlii Judaica Ansiklopedisi'nde ve diger bazi kaynaklarda, Filistin'in 

Yahudiler tarafmdan i§gal edilmesinin 50k uzun yillar surdiigii ve bu sirada §ehirlerin yakilip 

yikildigi belirtilmektedir: 

Birgok ara§tirmaya gore Kenan diyarimn fethi MO XIV. yiizyildan ba§layarak XII. yiizyila ka¬ 

dar surmu§tiir. Filistin'deki arkeolojik bulgular ve ara§tirmalar Beth-El, Tell Beit Mirsim, Beth- 

Shemesh, Eglon, Hazar gibi birgok §ehrin MO XIII. yiizyil ile MO XII. yiizyil ba§larmda tahrip 

edildigini gostermektedir. Bu bulgular kisa siirede meydana gelen bir fetih olmadigim, kugiik 

gruplar halinde yava§ yava§ meydana geldigini gostermektedir. (Encyclopedia Judaica, cilt.8, 

sf.578) 

Yahudiler Filistin'e girerken birgok §ehri yakip yikmi§lar ve orada ya§ayan halki katlet- 

mi§lerdir. Tevrat'ta bu, sanki Allah'm emriymi§ gibi gosterilir, oysa gergekte bunun uygulanan 

vah§ete mazeret bulmak iqin boyle gosterildigi anla§ilmaktadir. Yahudi yazar Chaim Potok 

"Wanderings" (Gezginler) adli kitabmda Yahudilerin istila sirasmda yaptiklanm §oyle anlati- 

yor: 

— 

j 
if Yikilan sehirler 

. i. 

i§gal guzergahi 

Urdiin Irmagi 

Ebal *fcShechem 
# 

Gerizim 

Shiloh 

AKDENIZ 

Timnath-serah 

Ashkelon 
- 

s 
kQ Makkedah 

* V *. 
Ashdod Jarmuth 

Gibeon 1 
* Gibeah Jericho 

"1 
Kudus 

Gilgah? 

o * 
Shittim 

4 Lanchish 

Gazze 
Eglon 

El-Halil 
Tuz 

Golu 

Gath? 

Yandaki haritada 

Yahudilerin, Filistin 

topraklarina giri§ gu- 

zergahlari gorulmekte- 

dir. Ye§il noktali yerler 

ise, bu esnada yikilip 
tahrip edilen sehirleri 

gostermektedir. 
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...Yahudiler Jericho kentine girdiklerinde halk kiligtan gegirildi. §ehir yakildi... 

Ai §ehrini tahrip ettiler. Oranm halkim kolele§tirdiler, yagmaladilar, §ehri yerle bir 

ederek yaktilar ve Krallarmi kaziga gegirerek oldurdiiler. (sf.117) 

Prof. Dr. Mim Kemal Oke ise, bu tarihi bilgileri §oyle aktarir: 

MO 1200 yili dolaylarmda Musa Peygamber onderligindeki ibranilerin, Misir’dan kagtiklari, Si- 

na Yanmadasi'm gegerek Oliideniz dolaylarma yerle§tikleri ve (Hz. Musa'nm olumunden son- 

ra) Kenan Devleti'ni istila edip, halka zuliim ve baski yaptiklari, bu tarihi olaylarm Tevrat'ta da 

yer aldigi belirtiliyor. (Tarihten GiinUmilze Filistin Sorunu ve Tiirkler, Dog. Dr. Mim Kemal Oke) 

Hayrullah Ors ise Yahudilerin Filistin'e yerle§melerini §oyle anlatir: 

Yahudiler zaptettikleri §ehirlerdeki evlere yerle§meyerek, kendilerine kuliibeler yaptilar. Bu il- 

kel evlerin kalmtilari kazilarla meydana gikarilmi§tir. Bunlarm bir kill tabakasi iizerine kurul- 

mu§ olmasi, yerle§meden once israilogullari'nm buralari ne hale koyduklarim anlatmaktadir. 

(Musa ve Yahudiler, Hayrullah Ors, sf.187) 

Bu donemde Yahudiler Filistin'in tamammi ele gegiremediler: 

Ancak Yahudilerin ba§arisi yine de smirli kalmi§tir. Niifusun yogun oldugu yerler, haberle§- 

me yollarmm etrafmdaki bolgeler ve kiyi boyu gibi can alici yerler Misirlilar tarafmdan gok iyi 

korundugundan, Yahudiler ancak daglik giiney bolgeye yerle§tiler. (Encyclopedia Judaica, cilt.8, 

sf.581) 

Yahudiler Filistin'in degi§ik bolgelerine dagmik olarak yerle§tikten sonra uzun yillar bir 

taraftan Kenanilerle sava§irlarken diger taraftan da kendi aralarmda gikan isyan ve kavgalara 

tanik oldular. 

MO XI ve XII. yiizyillarda Yahudilerin "Hakimler Devri" olarak amlan donemi ba§ladi. 

Dagmik bir §ekilde ya§ayan Yahudiler, tek bir lider arayi§i igine girdiler. Bu yeni lider Tevrat'ta 

"Hakim" olarak adlandirilmaktadir. Yahudilerin tarn anlamiyla bir birlik olu§turarak krallik 

kurmalari ise Hz. Davud zamanmda olmu§tur. 

Hz. Davud ve Hz.Siileyman 

Hz. Suleyman ve Hz. Davud Yahudilerin biiyiik kismi tarafmdan birer peygamber olarak 

degil, yalmzca birer Krai olarak kabul edilirler. Bu nedenle de, Yahudilerin bu miibarek insan- 

lari zaman zaman yanli§ degerlendirmeleri, bu ki§iler hakkmda higbir gergekligi olmayan ka- 

naatlere kapilmalari soz konusudur. Tarihi kaynaklara gore MO 1012 ve 975 tarihleri arasmda 

Israilogullan'nm ba§mda bulunan Hz. Davud, kuzey ve giineyde dagmik olarak bulunan Ya- 

hudi boylarmi birle§tirerek, Kudus'ii Jebusiteler'den alip ba§kent yapti. Hz. Davud'un pey- 

gamberligi sirasmda Israilogullari zenginle§erek, refaha kavu§tular. Ancak bir kisim Yahudiler, 

tipki Hz. Musa doneminde oldugu gibi, bu refah ortamma ragmen sik sik ayaklanarak Hz. Da- 

vud'a kar§i isyan etmekten geri kalmadilar. 

Hz. Davud'tan sonra tarihi kaynaklara gore MO 971'de Hz. Suleyman Krai oldu. Hz. Su¬ 

leyman ve Hz. Davud'un devrinde ekonomik ve siyasi yonden oldukga onemli geli§meler ya- 

§andi. Unlii Suleyman Mabedi, bu donemde Hz. Suleyman tarafmdan in§a edildi. Hz. Siiley- 

man'm hukumdarhgmm ya§andigi bu devir, tarihteki en ihti§amli ve en zengin donemlerden 
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biri olarak bilinmektedir. (Detayli bilgi igin bkz. Harun Yahya, Hz. Suleyman, Istanbul 2002) 

Bu refah ve zenginlige ragmen pek gok ayaklanma ve isyan ya§andi. Genelde tahti ele ge- 

girebilmek igin gikarilan bu isyanlardan bazilan tarihi kaynaklarda §eba, Ab§alom ve Jerobe- 

am ayaklanmalari olarak anlatilir. 

Ku§kusuz bu isyanlarm temelinde hak dini kabul etmek istemeyen ve geleneksel batil 

inanglarma bagli kalmakta direnen birtakim din adamlarimn payi biiyuktii. Bu ki§iler, kendi 

uydurduklari sahte dine uymayan peygamberleri sozde sapkmlik, dinsizlik, delilik ve buyii- 

ciiliikle sugluyorlar, peygamberler hakkmda pek gok iftirada bulunuyorlardi. 

Oysa Allah Kuran'da, Hz. Siileyman'a yoneltilen bu iftiralarm dogru olmadigim tiim in- 

sanlara bildirmi§tir: 

Ve onlar, Siileymanhn rniilku aleyhinde §eytanlann uydurduklanna uydular. Sii- 

leyman ise kiifretmedi; ancak §eytanlar kxifretti... (Bakara Suresi, 102) 

Yahudilerin Babilfe Yerle§meleri 

Hz. Suleyman'm tahminen MO 930 yilmda oliimiinden sonra, Yahudiler arasmda kavga- 

lar ve ayaklanmalar ba§ladi. Ilk Yahudi Kralligi bu ig kari§ikliklar nedeniyle "Yahuda" ve "Is- 

railiye” Kralligi olmak iizere ikiye ayrildi. 

MO 722'de Asur Krali Sargon, israiliye Kralligim istila etti ve bu Krallikta ya§ayan 10 ai- 

leyi Samarya'dan Asur'a surgiin etti. Yahuda Kralligi ise, MO 586'da Babil Krali Nebukadne- 

zar tarafmdan yok edildi. Suleyman Mabedini ve Kudiis'u yakan Nebukadnezar, Yahudilerin 

onde gelenlerini Babil'e siirdu. 

Ne var ki Yahudilerin onde gelenleri (ozellikle de hak dine uymamakta direnen kesimle- 

ri) bu durumdan higbir zarar gormediler, hatta karli giktilar. Nebukadnezar tarafmdan Babil'e 

gotiirulen bu zengin kesim, Babil'de gok daha biiyiik bir refahla kar§ila§ti. 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

1 “* ^ 

Hak Dine ve Peygamberlere Kar§i Gelen Yahudiler 

Andolsun, Biz Israilogullan'ndan kesin soz almi§ ve onlara peygamberler 

gondermi§tik. Onlara ne zaman nefislerinin ho§una gitmeyen bir §eyle bir pey- 1 

gamber geldiyse bir boliimiinii yalanladilar, bir boliimiinii de oldiirdiiler. (Ma- 

ide Suresi, 70) 

Her toplumda oldugu gibi Yahudi toplumu iginde de iman edenler ve Allah'tan korkan 

insanlarm yam sira, inkarda direnenler ve kotiiliikte ileri gidenler vardir. Allah Kuran'da Ya¬ 

hudi toplumu iginde inkarciligi, isyam ve kotiiliigii ali§kanlik haline getirmi§ olan ki§ilere ozel 

olarak dikkat gekmi§, bu ki§ilerin bozguncu karakterleri oldugunu bildirmi§tir. Benzer bir du¬ 

rum Kuran'da Bedeviler iqin de bildirilmi§tir. Bedevilerin iginde de Allah'tan igin iqin korkan 

ve ahiret giiniine samimiyetle iman eden ki§iler oldugu gibi, Allah'm koydugu smirlari bilme- 

meye daha yatkm ki§iler de bulunmaktadir. (Tevbe Suresi, 97-99) 

Dolayisiyla, burada ele alman tavir ve ahlak bozukluklari inkari ali§kanlik haline getirmi§ 

olan Yahudilere hastir. Yoksa turn Yahudi toplumunun tek tip bir ahlaka sahip oldugunu dii- 

§iinmek ya da ki§iler arasmda higbir ayirim gozetmeden biitiin toplumu itham etmek ku§ku- 

suz mumkiin degildir. Ustelik boyle bir yakla§im son derece akil di§idir. 

Yahudiler pek qok peygamberin tebligine §ahit olmu§ bir topluluktur. Hz. Yusuf, Hz. Mu¬ 

sa, Hz. Ilyas, Hz. Eyiib, Hz. Isa, Hz. Davud ve Hz. Suleyman bu peygamberlerden yalmzca bir- 

kagidir. 

Yahudiler -bir kismi harig- peygamberleri inkar etmekle kalmayip onlara ve etrafmdaki- 

lere birgok eziyette bulundular. Soz konusu Yahudilerin inkar etmelerinin en onemli nedeni, 

atalarimn sapkm inanglarim birakmak ve gergek dine yonelmek istememeleridir. Allah, Maide 

Suresi'nde bu Yahudilerin gikarlariyla gati§tigmda peygamberleri oldiirduklerini §oyle bildirir: 

Andolsun, Biz israilogullan^dan kesin soz almi§ ve onlara peygamberler gonder- 

mi§tik. Onlara ne zaman nefislerinin ho§una gitmeyen bir §eyle bir peygamber gel- 

, bir boliimiinu yalanladilar, bir boliimiinii de oldiirdiiler. (Maide Suresi, 70) 

Kendi sapkm inanglarma gore degi§tirdikleri Tevrat'm ardmdan, gergek dini teblig eden 

Hz. Isa'nm ve Hz. Muhammed'in peygamberlik ile gorevlendirilmeleri, bazi Yahudiler'in 51- 

karlari ile geli§en ve kabul edemeyecekleri bir durumdu. Bunun igin, ozellikle Hiristiyanligi ve 

Islamiyeti hedef alan soz konusu dejenere Yahudiler, Hz. Isa'yi ve Hz. Muhammed (sav)'i de- 

falarca oldiirmeye gali§arak bu iki hak dinin heniiz yayilmadan yok olmasim istediler. 

Yahudilerin Geleneksel Meslegi: Tefecilik 

Bazi Yahudilerde hakim olan iistiin irk inanci bu ki§ilerin hemen her konudaki dii§iince 

ve uygulamalarmi yonlendirir. Muharref Tevrat'a ekledikleri agiklamalarla Yahudileri biitiin 

diinyamn sahibi olduklarma ve diger milletlerin diinyayi haksiz yere elde ettiklerine inandi- 

ran Yahudi hahamlar, bu served nasil geri alacaklarimn yolunu da Muharref Tevrat'ta gosteri- 

yorlar: 

Fakat size dedim: Siz onlarm topraklarim miras alacaksmiz, ve ben size onu, siit ve bal akan 

diyari miilk olmak iizere verecegim; ben sizi milletlerden ayirt eden Allah'miz RABBiM. (Le- 

vililer Boliimii, 20/24) 



Bazi Yahudilerin paraya, mala ve mulke kar§i olan olaganustu duskiinlukleri 
oldukca iinludur. Asagida, 1892 yilina ait Fransa'daki Le Petit Journal i si ml i bir 

dergide yer alan resim, Yahudilerin paraya ve mala olan du§kunluklerini sembolize 
ediyor. Yahudiler tipki Hz. Musa doneminde oldugu gibi, altindan buzagiya tapiyorlar. Bu 

sefer modern banker ve i§adami kiligindalar, ama zihniyetleri degismemis. 
Gumu§u yagma edin, altini yagma edin; cunku yigin yigm mallara, her ge§it degerli e§yanm 

zenginligine son yok." (Nahum BolumLi, 2/9) 

1 
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O zaman Rab biitim bu milletleri onuniizden kovacak, ve sizden biiyiik ve 

kuvvetli milletlerin miilkiinii alacaksimz. (Tesniye Boliimii, 11/23-24) 

Bu ki§ilerin diinya iizerindeki turn zenginligi ele gegirmek igin uyguladiklan en 

onemli yontem faiz oldu. Soz konusu hahamlar, Yahudilerin birbirlerine faizle borg verme- 

lerini yasaklarken, Yahudi olmayanlara faiz kar§iligi para vermelerini emrettiler. Muharref 

Tevrat'ta bu konuyla ilgili olan agiklamalar, tefeciligin yiizyillardir geleneksel meslek haline 

getirilmesinin ve tarih boyunca milletlere verilen ekonomik zararlarm, birer tesadiif olmadigi- 

ni gostermektedir. 

Yabanciya faizle odiing verebilirsin; fakat karde§ine faizle odiing vermeyeceksin, ta ki, miilk 

olarak aimak iizere gitmekte oldugun diyarda elini atacagm her§eyde Allah'm Rabb seni mukad- 

des kilsm. (Tesniye Boliimii, 23/20) 

Bu taktik kimi Yahudiler tarafmdan 50k biiyiik titizlikle uygulandi. Binlerce yil once ilk 

faiz sistemi ve tefecilik, bu emirler dogrultusunda Yahudiler tarafmdan kuruldu: 

ilk tefecilik ve faiz Yahudiler tarafmdan ortaya gikarilmi§tir. Diger dinlerde faizin yasak olma- 

si Yahudilere bu konuda qok geni§ bir alan saglami§tir. (Banks and Banking, sf.172) 

Faizin, Yahudiler tarafmdan Tevrat'm gosterdigi hedefler dogrultusunda uygulandigi pek 

gok Yahudi tarafmdan da agikga kabul edilmektedir. Yahudiler tarafmdan hazirlanan Judaica 

Ansiklopedisknde konu §oyle agiklanmaktadir: 

Borg para vermenin kisa sure igerisinde tipik bir Yahudi meslegi haline gelmesi Tevrat kay- 

naklidir. (Encyclopedia judaica, Moneylending, cilt 10, sf.32) 

Yahudilerin tefecilikle ne derece ozde§le§tikleri Yahudilere ait birgok tarihi kaynakta agik- 

ga belirtilir: 

Ortagag'da italya’daki, Yahudilerin bir gogu tefecilik yapiyordu. (Pictorial History of Jewish Pe¬ 

ople, Nathan Ausubel, sf.99) 

Bir kisim Yahudiler, ellerinde 

biriken sermayeyi Avrupali 

Hiristiyan halka ezici faiz yu- 

ku ile kredi olarak vermi§ler- 

dir. Resimde, Almanya'da 

1531 yilinda Yahudi bir tefeci 

ve kendisinden bore isteyen 

bir Hiristiyan tasviri gorulii- 

yor. Borg isteyen Hiristiyamn 

ifadesi goyle: "Liitfen, bana 

yazili bir anlagma ya da rehi- 

ne karsiliginda para ver!" 

(Encyclopedia Judaica, cilt 4, 
sf.171) 
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Yahudiler tefecilikle o kadar ozde§le§tiler ki, Ortagag’da ve daha sonraki do- 

nemlerde, Yahudi ismi ve tefecilik beraber kullamliyordu. Bir sure sonra ise Yahudi 

v v. tefeci isimleri e§ anlamli olarak kulamlmaya baglandi. (Pictorial History of Jewish Peop- 

Nathan Ausubel, sf.116) 
J 

XII. yiizyildan itibaren tefecilik Yahudi meslegi olarak giderek artan bir onem kazandi. (Encyc¬ 

lopedia Judaica, Prance, cilt 7, sf.9-12) 

XII. ve XIII. yiizyillarda tefecilik Alman Yahudilerinin en belirgin meslegi oldu. (Encyclopedia 

Judaica, Germany, cilt 7, sf.458-462) 

Ortagag'da, Avrupa'da salgm hastaliklar, sava§lar ve kuraklik nedeniyle giigsuz duruma 

dii§en halkm paraya ihtiyaci vardi. Ihtiyag igindeki halk, kilisenin bu konudaki yasagma rag¬ 

men Yahudilerden yiiksek faiz kar§iligi borg para aimak zorunda kaliyordu. Bu durumu iyi de- 

gerlendiren Yahudiler kisa siirede biiyiik sermayelere sahip oldular: 

X. yuzyilm kapanmasiyla ticaretle ugra§an Yahudiler, Hiristiyanlarm kilise kanunlarmca ya- 

saklanmi§ olan borg verme ve kredi i§lemlerinde uzmanla§tilar. Birkag 10 yil iginde neredey- 

se Hiristiyan Avrupa’daki turn niifusun hemen hemen hepsi Yahudilere borglandilar. Ve Ya¬ 

hudiler tefecilik sonucu rehin aldiklari koy, kasaba hatta kiliselerin sahibi oldular. (The Univer¬ 

sal Jewish Encyclopedia, Moneylending, cilt 7, sf.618-622) 

Soz konusu tefeci Yahudiler faiz sistemi sayesinde bu denli zenginle§irken, kendilerini siya- 

si yonden saglama almayi da ihmal etmediler. Uyguladiklari somiiriiye halktan, kiliseden ya da 

asillerden gelecek herhangi bir tepkiye onlem olmak iizere bazi prens ve krallari kendilerine or- 

tak yaptilar. Bu "i§ birlikgileri" sayesinde kanunlara ragmen, rahatlikla faiz sistemini i§lettiler. 

X. yiizyilda hiikiimet tarafmdan yasaklanmasma ragmen Yahudiler ortaklari olan Prensler sa¬ 

yesinde tefecilik yapiyorlardi. (The Universal Jewish Encylopedia, Moneylending, cilt 7, s. 618-622) 

Faiz ve tefecilik yoluyla biiyiik servet sahibi olan Yahudi bankerler, XVIII. ve XIX. yiizyil- 

da bu servetlerini kullanarak, Avrupa iilkelerinde onemli bir giig elde ettiler. Bunun sonucu 

olarak Avrupa'nm en buyiik devletleri, Yahudilerin Siyonist ideallerine biiyiik hizmette bulun- 

dular. 

Tefecilik ve Antisemitizm 

Tefecilik, Avrupa'da birgok onemli §ehre gruplar halinde yerle§en bazi Yahudilerin yine 

temel aktivitesi haline geldi. Bu Yahudiler, kilisenin yasaklamasma ragmen faiz sistemiyle, in- 

sanlari somiirmeye ve bu arada kendi zenginliklerini ve giiglerini artirmaya ba§ladilar. Bu yol- 

la sadece halklari degil krallari ve imparatorlari da kendilerine bagimli hale getiriyorlardi. Bu 

§ekilde, Muharref Tevrat'a batil geleneklere uyularak eklenen, milletlerin somiiriiliip, giigsiiz 

birakilmalariyla ilgili olan agiklamalar da uygulanmi§ oluyordu. 

"Milletlerin zenginligi sana gelecek... Ve ecnebiler senin duvarlarmi yapacaklar ve krallari Sa¬ 

na hizmet edecekler...Ve milletlerin siitiinii emeceksin..." (i§aya Bdliimii, 60/11-12) 

Tefecilik yoluyla oldukga yiiklii sermayelerin sahibi olan Yahudiler ticarete de yoneldiler. 

Bazi yoneticiler ise kilisenin istekleri sonucunda Yahudilerin tefecilik yapmalarmi yasaklaya- 
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rak onlari ticarete te§vik ettiler. Bu te§viklerden yararlanan Yahudiler yine 

de tefecilikten vazgegmediler ve gizli yollarla devam ettiler. 

"I. Edward Yahudilerin tefecilik yapmalarim yasakladi. Bununla beraber ticaret yapmaya 

te§vik edildiler. Zenginler yiin ve misir ticareti yapmaya ba§ladilar. Yine de bu, tefecilik iqin , 

bir maske idi. Ve digerleri de kanunla yasaklanmi§ olmasma ragmen tefecilige gizli olarak de¬ 

vam ettiler. Bu arada digerleri de para kirarak biiyiik sermayeler kazandilar." (Encyclopedia Ju- 

daica, England, cilt 6, sf.751) 

Bununla birlikte, Yahudiler sadece kendi mahkemelerinde yargilanabilmek gibi birgok 

imtiyazlar elde ettiler: 

"1090'da IV. Henry, Speyer ve Worms Yahudilerine bazi haklar verdi. Ve arkasmdan gelen im- 

paratorlar da onun bu hareketini devam ettirdiler. Bu haklar Yahudilerin sadece kendi soyda§- 

lari tarafmdan ve ancak kendi kanunlarma uygun olarak yargilanabileceklerini ongoriiyordu. 

Yahudi cemaatlerinin kanunlari Almanya'daki Yahudi cemaatleri tarafmdan kararla§tiriliyor- 

du." (Encyclopedia judaica, Germany, cilt 7, sf.458-462) 

"Karolenj doneminde Yahudiler tamamiyla dini ozgurliik ya§adilar. istedikleri yerlerde ya§a- 

yip, istediklere yere gidebilirlerdi. Yahudi cemaatleri kendi kendilerini yonetiyorlardi. Adalet 

sistemi kendi dini mahkemelerinde gergekle§iyordu ve sinagog in§aa etmekte serbesttiler." 

(Pictorial History of Jewish People, Nathan Ausubel, sf. 114) 

Kendilerine verilen bu imtiyazlara ve saglanan rahat ortama ragmen bazi Yahudiler, tefe¬ 

cilik yoluyla bu milletleri ekonomik yonden kendilerine bagimli hale getiriyorlardi. Bu, Hiris- 

tiyan halk arasmda Yahudilere kar§i giivensizlik ve tepki yaratti. Bu ve diger bazi faktorler, Av- 

rupa tarihinin yiiz karalarmdan biri olan antisemitizmin dogmasma neden olmu§tur. Bazi tefe- 

ci Yahudilerin maddi birikimi, Avrupa'nm Hiristiyan kitlelerinde Yahudilerin tiimune kar§i fa- 

natik bir nefretin geli§mesine sebebiyet vermi§tir. Avrupa'nm karanlik yuzyillan boyunca Ya¬ 

hudi cemaatlerine kar§i diizenlenen saldirilar (pogromlar) pek gok masum Yahudinin hayatma 

mal olmu§, Yahudileri toplumdan tecrit etmeye yonelik getto uygulamalari ise psikolojik bir 

baski mekanizmasi olarak i§lemi§tir. Islam diinyasinda ise higbir zaman antisemitizm goriilme- 

mi§, gerek Yahudiler gerekse Hiristiyanlar Allah'm Kuran'da Miisliimanlara emrettigi adalet ve 

ho§gorii prensiplerine uygun olarak, Miisliiman yonetimler altmda huzur bulmu§lardir. 

"Donen" Yahudiler... 

Antisemitizmin giiglenmesi ile birlikte, Yahudiler Avrupa toplumlarmdan giderek daha 

fazla di§lanmaya ba§ladilar. 1290'da Ingiltere'den, XV. yiizyihn ilk yarismda Almanya'nm bazi 

§ehirlerinden ve XVI. yiizyilda ise Fransa'dan suriildiiler. Buna ragmen, Yahudilerin bir kismi 

ya§adiklari yerlerden ayirlmamayi ba§ardilar. Birgok Yahudi donme olarak, yani kendini Hi¬ 

ristiyan gibi gostererek, bu iilkelerin smirlari iginde kaldi. Buna en somut ornek Londra'da III. 

Henry tarafmdan 1234'te kurulan Domus Conversorum oldu. XVII. yiizyilda Yahudilerin In- 

giltere'ye tekrar resmi olarak kabul edilmelerine kadar faaliyetlerini siirdiiren Domus Conver¬ 

sorum ile ilgili "History of Anti-Semitism" (Anti-Semitizm Tarihi) adli kitapta §u bilgiler veri- 

liyor: 
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Yahudilerin buyuk kismi Avrupa'da oldukca zengin ve imtiyazli bir hayata sahiptiler. 

"Yahudiler ingiltere'ye modern gagdan once girmeyi ba§arabildiler mi? 1234'te donmeler iqin 

kurulan Domus Conversorum, Almanya, ispanya ve hatta Fas'tan iiye toplamaya devam etti. 

Aynca Londra'ya gizli yollarla giren Yahudiler de oluyordu." (The History of Antisemitism, Le¬ 

on Poliakov, sf.203) 

Aym kitap Fransa'da gizlice kalan Yahudiler igin §oyle diyor: 

"1394’de Fransa’dan gikanldiktan sonra, Fransa’da kesinlikle Yahudi kalmadi mi? Bazi tarihgiler, 

ozellikle Robert Anchel, Yahudilerin gizli olarak veya donme olarak buradaki ya§antilarma de¬ 

vam ettikleri hipotezini ortaya koydu. 1650’de Parisli Yahudiler, yani Yahudiligi gizli olarak siir- 

diirmekle suglandilar. XV. yiizyilda ne olduklan belli olamamakla beraber XVII. yiizyilda iyi ve 

sadik Katolikler gibi gorunuyorlardi." (The History of Antisemitism, Leon Poliakov, sf.173) 

"Yahudiler Fransa'nm giineydogusunu terk edip Hiristiyanliga donerek genel halk iginde eri- 

dikten sonra, giineybati 'Gizli Yahudilerin’ yani 'Donmelerin' geli§ine §ahit oldu... Kendi ibra- 

ni dinlerini ve adetlerini korurken, di§tan Katolikligi uygulayarak, kendilerinin ke§fedilme- 

sinden kurtulmu§ oluyorlardi." (Encyclopedia Judaica, France, cilt 7, sf.20) 

Yahudilerin ingiltere'ye resmi olarak tekrar kabul edilmelerinde Domus Converso- 

rum'dan daha etkin rolii XVII. yuzyilm ilk yarismda Menasseh Ben Israel oynadi. Amsterdam 

Ba§hahami olan Menasseh Ben Israel, kayip on israil Kabilesi ile ilgili olarak hazirladigi "Ho¬ 

pe of Israel" (israil'in Umudu) adli kitabmda, Yahudiler diinyanm bir ucundan diger bir ucu- 

na yayilmadikga Mesih'in gelecegine dair olan kehanetin gergekle§meyecegini savundu. Boy- 

lece Hiristiyanlarla ortak olan Mesih inancim kullanarak, kendilerini ingiltere'ye kabul ettir- 

mek iqin gerekli ko§ullari hazirladi. Judaica Ansiklopedisi'nde bu konu §oyle anlatilir: 

"Menasseh Ben Israel'in Latince olan bu eseri basilir basilmaz ingilizce'ye gevrildi ve Oliver 

Cromwell'in diinyada tek Yahudi bulunmayan iilke ingiltere'ye Yahudileri geri gagirma gaba- 

smda destek olacak bir eser haline geldi. Mesih'in tekrar geli§ine dair olan kehanetin gergek- 
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le§mesi ancak Yahudilerin diinyamn dort bir ko§esine yayilmalari ile gergekle- 

§ebilecekti. Menasseh Ben Israel ve ingiliz din adamlari arasmda Yahudilerin ingil- 

tere'ye donmelerini kabul ettirecek bir atmosfer olu§turuldu.M (Encyclopedia Judaica, cilt 

15, sf.1006) 

"Ve Rab sizi yerin bir ucundan yerin obiir ucuna kadar 

biitiin milletler arasma dagitacak..." (Tesniye Bdliimii, 

28/64) 

Yahudilerin Ingiltere'ye geri gelmelerinde Ingilte- 

re'de kalan Yahudi donmelerinin de rolii biiyiik oldu. 

"Sir Henry Finch, Roger Williams, Edward Nicholas 

ve John Sadler Yahudilerin ingiltere tarafmdan resmi 

olarak kabul edilmelerini saglamak iqin hareket ba§la- 

tanlarm ba§mda geliyorlardi; bunu insanligm bir 61- 

qiisii olarak veya kendi donmeliklerini giivence altma 

aimak iqin yapiyorlardi." (Encyclopedia Judaica, Eng¬ 

land, cilt 6, sf.758) 

XVI. ve XVII. yiizyillarda, bazi Yahudiler iginde bu- 

lunduklari milletlerin yonetiminde etkin olabilmek ve 

olaylari kendi gikarlarma gore yonlendirebilmek igin, sahip olduklari maddi giicii kullandilar. 

Krallarm, prenslerin finansorliigiinii yapan Yahudiler, "saray Yahudisi" adi verilen yeni bir Ya¬ 

hudi smifi olu§turdular. 

Menasseh Ben Israel 

"Ortagag'da araci gorevi goren Saray Yahudileri (court Jew) ortaya gikti. Bu ki§iler imparator- 

larm, krallarm, prenslerin, papalarm vazgegilmez dam§manlariydilar. Bazen de bu ki§iler 

Hasdai Ibn Shaprut'un durumunda oldugu gibi saray doktoru da oluyorlardi. Bunlarm kralla 

olan ki§isel yakmliklari, Yahudilerle krai arasmda direk baglanti kurmalarmi ve hatta Yahudi¬ 

lerin kar§ila§abilecekleri herhangi bir zorlugu engellemelerini sagliyordu. Almanya'da da sa¬ 

ray Yahudisi olan birkag ki§i bulunmaktaydi. Bunlar birgok kraliyet birimini ve orduyu finan- 

se ediyorlardi. Belki de en bilinen iki saray Yahudisi Jossl of Rosheim (1480-1554) ve Joseph 

(Jud) Suss Oppenheimer (1698-1738) idi. 

Jossl of Rosheim biitiin 

Avrupa'da etkisi bulunan 

yetenekli bir finansordii. 

Ne zaman Yahudi cema- 

ati zor bir durumla kar§i- 

Menasseh Ben Israel, Oliver 

Cromwell'e Yahudilerin ingilte¬ 

re'ye donmelerini teklif ederken. 
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la§sa, hemen Imparator Charles IV veya kralige, prensler, piskoposlar ve Di- 

et'lerle irtibata gegerdi. Joseph Suss Oppenheimer, Wiirtemberg Diikii’niin finanso- 

riiydii. Saraydaki biitiin olaylara hakimdi." (Pictorial History of the Jewish People, Nathan 

Ausubel, sf.124) 

"Kralliga ve prenslere ait olan her birimde bir saray Ya- 

hudisi bulunuyordu... 1673'te imparator Leopold, bir 

Heidelberg Yahudisi olan Samuel Oppenheimer'i sara- 

ya gagirtti ve ordularim hazirlama gorevini verdi. 30 yil 

boyunca, ozellikle 1638'de Turklerin Viyana Ku§atmasi 

sirasmda ve Fransa'ya kar§i olan sava§larda kendini bu 

i§e verdi. Max von Baden, Avusturya ordusunun Op¬ 

penheimer olmasaydi yok olacagim yazdi. Prens Euge¬ 

ne onun hizmeti olmadan hareket etmeyi reddetti." 

(History of Anti-Semitism, Leons Poliakov, sf.229) 

Bu Yahudi donmeleri "Society For The Culture and 

Science of Judaism" (Yahudilik ilim ve Kiiltiirii iqin Toplu- 

luk) admda bir grup kurdular. Boyle bir grup kurmalari, 

Hiristiyan goriinmelerine ragmen Yahudilikten kesinlikle 

ayrilmadiklanm gostermi§ oluyordu. 

"Bu kurulu§un (Society for the Culture and Science of 

Judaism) kuruculan arasmda I. L. Auerbach, E. Gans, 

Menasseh Ben Israel'in Oliver Crom- 

well'e 1656'da Yahudilerin ingiltere'ye 

donmeleri ile ilgili olarak sundugu 

dilekce. 

H. Heine, I.MJost, M. Moser ve L. Zunz vardi, ki bunlarm gogu donme idiler." (Encyclopedia 

Judaica, Germany, cilt 7, sf.458-462) 

Finans-kapitarden Gixq Alan Siyonizm 

XVIII. ve XIX. yiizyillarda Yahudiler maddi ve siyasal giiglerinin doruk noktasma ula§ti- 

lar. XIX. yiizyilda, biitiin diinyada Yahudi finans imparatorluklari kuruldu. Rothschild, Golds¬ 

mith, Warburg, Lehmon ve Speyer Avrupa ekonomisini biiyiik gapta ele gegiren Yahudi hane- 

danlarimn ba§mda geliyorlardi. 

Yahudiler, maddi imkanlarmi kullanarak devlet kademelerinde onemli gorevler aldilar. 

Bu §ekilde, aym donemde geli§en Siyonizme onemli destek sagladilar. Mason localarmi orga¬ 

nize ederek Siyonizme kazandirdiklari krallar, devlet ba§kanlan, ba§bakanlar ve parlamento 

iiyeleri sayesinde israil'in kurulu§una zemin hazirladilar. "Dunya hakimiyeti" iqin en giiglii 

devletleri kontrolleri altma almalan gerektiginin bilincinde olan Siyonist Yahudiler ellerinde- 

ki imkanlari bunun igin kullandilar. 

"Siyonizmin kuvvetlendigi 1840’lar ile israil Devleti’nin kuruldugu 1948 yili arasmda Avustur- 

ya’da 95, Fransa’da 75, Almanya’da 150, ingiltere'de 90, somurgelerinde 78, italya'da 54, Po¬ 

lony a'da 156, ABD'de 50 civarmda Yahudi, list diizey devlet kademelerinde bakanlik, ba§ba- 

kanlik ve parlamento iiyeligi yapmi§tir." (Universal Jewish Encyclopedia, cilt 7, Public Office Jews 

in, sf.22-29) 

Ba§langicmdan Israil'in kurulu§una dek Siyonizme en biiyiik destegi veren iilke Ingiltere 
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(Solda) ingiltere'deki Yahudi hakimiyetinin sembolu: Yahudi Basbakan Benjamin Dis¬ 

raeli. (1804-1881) (Sagda) Siyonist lider Theodor Herzl en biiyuk destegi Avrupa dev- 

letlerini yonlendiren Siyonist ve mason bankerlerle, devlet adamlarindan aldi. 

oldu. XIX. yiizyil ba§lannda Siyonistler iilkede biiyuk bir etkiye sahiptiler. Ozellikle ingiliz 

ekonomisinde ve parlamentoda biiyiik soz sahibiydiler. Bunun sonucu olarak Ingiliz politika- 

cilari 1840'li yillardan itibaren Filistin'de bir Yahudi devleti kurma planlarma ilgi gostermeye 

ba§ladilar. 

Bu donemde Sefardi Yahudisi Benjamin Disraeli ba§bakanliga segildi. Ulkenin yonetimin- 

deki etkilerinin giiciine giivenerek, Ingiltere'nin isminin Israil olarak degi§tirilmesini parla- 

mentoya teklif etti. Benjamin Disraeli ve Kralige Victoria'nm oglu biiyiik mason iistadi Krai 

VII. Edward, Avam Kamarasi'nm kapilarim Baron Lionel, Nathaniel de Rothschild, Sir Arthur 

Montague, Lionel Cohen, Sir Julian Goldschmit gibi biiyiik servet sahibi Yahudi bankerlere ag- 

tilar. Bunu takip eden donemlerde birgok Yahudi belediye ba§kanligi, savcilik, belediye meclis 

iiyeligi gibi devlet kademelerinde gorev aldilar. 

"1871'de Yahudi Sir George Jessel ba§savci oldu ve birgok Yahudi hiikiimette gorev aldilar. 

1909’da Herbert Samuel (daha sonra Viscount oldu) Kabine Ba§kam oldu. Sir David Salomons 

1855'te Biiyiik Belediye Reisligi'ne getirilen ilk Yahudi oldu; ve bu gorevi sonraki donemlerde 

birgok Yahudi devam ettirdi. 

ingiliz hiikiimeti tarafmdan desteklenen Sir Moses Montefiore, biitiin Yahudilerin elgiligini 

iistlendi. 1885'te Lord Rothschild’e asilzadelik iinvam verildi." (Encyclopedia judaica, England, 

exit 6, sf.750-758) 

Her ikisi de Yahudi olan Lord Isaac Reading Adalet Bakanligi'na, Sir Herbert Samuel de 

Vadedilmi§ Topraklari idare etmek ve orada bir Yahudi devleti kurmak iqin Filistin Yiiksek Ko- 

miserligi'ne atandi. Bu donemde ingiltere Ba§bakanligi'm mason Llyod George yiiriitiiyordu. 

Kabinesinde 6 tane Yahudi ba§mii§avir olarak gorev yapmaktaydi. 

Bununla birlikte Siyonistler, kisa siirede ingiltere'de masonlugu yaygm hale getirdiler. 

Birgok krai, prens, kont ve diik mason oldu. ingiliz devlet adamlarindan mason olanlardan bir- 

kagi §unlardir: 

ingiltere Krali IV. George, (Mimar Sinan Dergisi, sayi 22, sf.75) 

***** 
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H Krai VIII. Edward, (Mimar Sinan Dergisi, sa- 

yi 22, sf.25) 

Krai VII Edward, (Turk Mason Dergisi, y/Z 2, sayi 2, s/.50) 

ingiltere ve irlanda imparatoru Frederic De Galle. (Turk Mason Dergisi, yzZ 2, sayz 2, s/,50) 

1876'da Siyonistlerin liderligini iistlenen George Elliot tarafmdan "Siyon A§iklari" adi ve- 

rilen ilk Ingiliz Siyonist Te§kilati kuruldu. Te§kilatm politikasi zengin Yahudileri ve Ingiliz po- 

litikacilan organize ederek "Siyon idealinin" gergekle§mesini saglamakti. 

Fransa'da ise Siyonistler qok sayida olmamalarma ragmen, Fransiz masonlugu sayesinde, 

hiikiimeti Siyonizme destek verecek §ekilde yonlendirebildiler. 

Almanya'da da iinlii Siyonist lider Theodor Herzl, yiiksek dereceli bir mason olan Alman 

Imparator II. Wilhelm ile temasa gegti. Bunun sonucunda Almanlar, Osmanli Imparatorlu- 

gu'nun Alman vatanda§larma tamdigi toprak sati§i iznini Yahudilerin adma kullandilar. Diger 

Avrupa devletlerinden gelen Yahudileri Alman vatanda§i yaparak Filistin'de toprak satm al- 

malarmi sagladilar. Bu §ekilde Filistin'e qok sayida Yahudi yerle§tirilmi§ oldu. 

Siyonistler tefecilik ve faiz yoluyla elde ettikleri buyiik serveti kullanarak bulunduklari 

iilkelerdeki krallari, ba§bakanlari ve list diizey devlet adamlarmi kontrolleri altma aldilar. Bu 

Tevrat'ta yer alan bir vaadin uygulamasiydi: 

"Ve ecnebiler senin duvarlarim yapacaklar, ve krallari sana hizmet edecekler" (i§aya Bdlumii, 

60/10) 

Fransa Buyuk Sanhedrin'i Napoleon Bonaparte Ba§kanhgi'ndaki ilk toplantisinda. 

Bu toplantida Fransa'da ya§ayan Yahudi cemaatine ge^itli imtiyazlarin verilmesi kararlastirilmisti. 

■ 



Protestanlik 

Ortagag Katolik Kilisesi'nin faizi kesin olarak yasakliyor olmasi, faiz sisteminin 50k fazla 

yayilmasma engel oluyordu. XVI. yiizyilda Avrupa'da dogan yeni bir mezhep, bu konuda 50k 

farkli bir yakla§im getirdi. Bu mezhep, Protestanlikti. 

Tarihte Yahudi aleyhtari gibi gosterilen Martin Luther tarafmdan kurulan Protestanlik, 

aksine gerek kaynagi, gerek kuruculari ve gerekse savunuculari agismdan Yahudilerle olduk- 

qa yakmdan alakaliydi. Katolik Kilisesi'ne kar§i ba§latilan bu hareket kaynak olarak Tevrat'i 

aliyordu: 

"Hiristiyanliktaki reform hareketleri, Yahudi edebiyati ve felsefesinden oldukga etkilendi. Bu 

tip hareketlerle 'Yahudile§meleri' nedeniyle dii§man edindiler. Birgogu Tevrat'la baglantiliydi. 

Bu nedenle bu hareketler Tevrat’m yeni terciimelerine onayak oldu." (The Universal Jewish 

Encyclopedia, Christianity, sf. 185) 

MDegi§iklige yol agan esas hareket Tevrat'a, ibranice'ye ve Tevrat'la ilgili gali§malara gosterdi- 

gi ilgi ile reform hareketi olmu§tur." (The History of Anti-Semitism, Leon Poliakov, sf. 198) 

Reform hareketlerinin ve Protestanligm ilk olarak Yahudiler tarafmdan desteklenerek be- 

nimsenmesi, bu yeniligin Yahudilere ne derece olumlu hizmetlerde bulunacagimn bir goster- 

gesidir. 

"Luther'in Roma Katolikligine getirdigi yikici darbe ilk olarak Yahudiler tarafmdan benimsen- 

di." (Encyclopedia Judaica, cilt 11, sf. 584) 

y. 

Giovanni Paolo, "St. 

Pelet Kilisesi", 

1974. 



I 

1 

"Ozellikle Sefardi diasporasmdan olan Jo¬ 

seph ha-Kohen gibi bazi Yahudi bilim adamla- 

rinin Reform'a kar§i oldukga biiyiik sempatileri var- 

di." (Encyclopedia judaica, cilt 11, sf. 584) 

Martin Luther, reform hareketleri ba§lamadan once Yahudilikle, Tevrat ve Ibranice'yle il- 

gileniyordu. Bu ilgisini ilk olarak "Jesus Christ Was Born A Jew" (Isa Mesih bir Yahudi Olarak 

Dogdu) adli kitabmda gosterdi. Luther'in Yahudilerle ilgili olarak soyledikleri onun bu ilgisi¬ 

ni agikga gosteriyor: 

"Yahudiler bizim Tanrimizm akrabalari, kuzenleri ve karde§leridir. Katoliklere sesleniyorum; 

bana kafir demekten yorulduklarmda Yahudi desinler." (History of Anti-Semitism, Leon Poliakov, 

sf.221) 

Yahudiler de Martin Luther'in Yahudi hedeflerine hizmet eden bir "Gizli-Yahudi" oldugu- 

nu belirtmekte higbir sakmca gormuyorlardi. 

"Kabalist Abraham B. Eliezer ha-Levi, Luther'in Hiristiyanlari yava§ yava§ egitmeye gali§an 

bir 'Gizli Yahudi' oldugunu soyledi." (Encyclopedia Judaica, cilt 14, sf. 21) 

Sadece Yahudiler degil, Kilise ve halk da Martin Luther ve taraftarlarimn "yari Yahudi ve- 

ya gizli Yahudi" olduklarmi du§iinuyorlardi: 

"Martin Luther kilise tarafmdan 'Yari Yahudi' olarak adlandmldi... Abraham Farissol gibi ba¬ 

zi Yahudiler, Luther'i 'gizli bir Yahudi', dini gergegi ve adaleti ayakta tutan bir yenilikgi olarak 

tammlarken, anti-putperest yenilikleri Yahudilige donii§ olarak belirttiler." (Encyclopedia Juda¬ 

ica, cilt 11, sf. 585) 

"XV. ve XVI. yiizyildaki Hiristiyan Reformcularm en biiyiikleri ibrani dilini ve bir derecede 

Yahudi edebiyatim biliyorlardi. Hepsi Tevrat'a yonelmi§lerdi. Bunlarm arasmda John Huss, 

Zwingli, Michael Servetus, Calvin ve Luther vardi. 

Hepsi kar§itlan tarafmdan 'tarn' veya 'yari Yahudi' ola¬ 

rak adlandinldilar." (The Universal Jewish Encyclopedia, 

Christianity, sf.185) 

Luther'in yol gostericisi ve egitmeni olarak kabul 

ettigi Reuchlin ise Yahudilige, Kabala'ya ve Ibraniceye 

olan ilgisi ile tanman ve Kabala'dan yola gikarak Hiristi¬ 

yan Kabalasi'm hazirlayan bir Kabalistti. 

"Martin Luther daha sonraki zamanlarda dahi Reuch- 

lin'i yol gostericisi ve ogretmeni olarak tammladi." 

(Encyclopedia Judaica, cilt 11, sf.584) 

"Katolik rahipler Talmud'un anti-Hiristiyan olduguna 

inamrlarken, John Reuchlin admdaki Alman profe- 

sor Talmud’un anti-Hiristiyan olmadigim one siir- 

dii. Bunun iizerine birgok Hiristiyan aydim ibraniceye 

V 

Reform hareketlerinin oncusii ve 

Yahudilerin "Gizli Yahudi" olarak nitelen- 

dirdikleri Martin Luther. 
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ve Tevrat'a yoneldi. Ba§ka olaylarm da et- 

kisiyle birgok Hiristiyan Martin Luther'in on- 

derliginde Katolik Kilisesi’nden aynldilar." (A Zi¬ 

onist Primer, edited by Sundel Doniger, sf.17) 

Kilisenin etkisini zayiflatarak hareket kabiliyetlerini artirmak isteyen Yahudiler, Protes- 

tanligi bu hedeflerinde kullandilar, oyle ki Protestanlik uygulama yoniinden Hiristiyanliktan 

gok, Yahudilige yakm bir din haline geldi. 

"Bu din Yahudi dinine Katoliklikten daha yakm, giinkii onlar incil'i takip ediyorlar, sadece isa 

ve Paul’un ogretilerini veya Yeni Ahit'i degil, Yahudilerin Tevrat'mi da takip ediyorlar" (A Zi¬ 

onist Primer, edited by Sundel Doniger, sf.17) 

Bu §ekilde 1788 yilmda Protestanlik mezhebini yasalla§tirmak igin kurulan komisyon bir 

sure sonra Yahudiler igin de aym gorevi iistlendi. 

"1788'de Protestanlik igin yurtta§lik haklan ayarlayan komisyonun ba§mda bulunan Malas- 

herbes, Yahudiler iginde aym gore vie XIV. Louis tarafmdan gorevlendirildi." (Encyclopedia Ju- 

daica, France, cilt 7, sf. 82) 

Yahudiler, Protestanligm yaygm olarak kabul edildigi iilkelere ozel bir ilgiyle yakla§irken, 

bu iilkelerin de Yahudilere olan ilgisi aym §ekildeydi: 

"ispanya ve Portekiz'deki Marrano'lar (Yahudi donmeleri) kendileri iqin yeni bir limit gordii- 

ler. Birgogu artik Protestan olan Hollanda'ya yerle§menin yollanm anyorlardi." (Pictorial His¬ 

tory of Jewish People, Nathan Ausubel, sf.lll) 

Protestanlikla beraber faiz uygulamasi ve bunun devami olan kapitalist sistem de kabul 

gormii§ oluyordu. Max Weber "Protestan Ahlaki ve Kapitalizm Ruhu" adli kitabmda Protes- 

tanligm kapitalizme olan etkilerini agikga ifade ediyordu. Encyclopedia Britannica'da kapitaliz- 

min dogu§unda ve faizin yaygmla§masmda Protestanligm etkisi §oyle anlatiliyor: 

Martin Luther, 

Kutsal Kitabi ter- 

cume ederken. 
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"Ortagag'daki Katolik Kilisesi, kapitalist ideolojiye ve bu ideolojinin geli§me- 

sine engel te§kil ediyordu. Tefecilik sadece Hiristiyan olmayanlara mahsustu. Kili- 

se ve o donemin otoritelerine gore faiz kanunlara aykiriydi... XVI. ve XVII. yiizyillarda Pro- 

testan reform hareketi Kuzey Avrupa'ya kapitalizmin yayilmasiyla sonuglandi. Bu ozellikle 

Hollanda ve ingiltere'de gergekle§ti. Bu yeni din ve ekonomik geli§me arasmdaki kronolojik ve 

cografi baglanti, Protestanligm modern kapitalizmin yayilmasma neden oldugunu gosterir. Dokt- 

rinlerdeki degi§ikliklerle kapitalistlerin yaptiklari yanli§ olmaktan gikarilmi§ ve hatta bunlarm ya- 

§am bigimlerine bir onay verilmi§ oldu. Ticaret ve endiistri geni§ledikge Protestanlar daha zengin 

olmak iqin malm biriktirilmesini kural olarak getirdiler." (Encyclopedia Britannica, cilt 4, sf. 840) 

Faizin Hiristiyanlik tarafmdan yasaklanmadigim soyleyerek Yahudi kapitalistlere biiyuk 

bir hizmette bulunan diger bir reform hareketi onciisu Fransiz Calvin’di. 

"De Usuris" (Faiz) adli kitabmda Calvin, incil’in Luka bolumimde 6/35’teki ciimle iizerinde §u 

yorumda bulundu; 'Faizi kotiileyen higbir yazili dini kamt bulunmamaktadir’." (Encyclopedia 

judaica, cilt 5, sf.66) 

Protestanligm bir devami olarak olu§an Piiritenlik de yine Tevrat'a dayanarak ortaya qik- 

ti. Bir kaynakta bu konuya §oyle dikkat gekilir: 

’’Tevrat’m Piiritenizm ve daha sonraki Anglo-Amerikan mezheplerindeki etkileri oldukga 

buyuktiir.” (The Universal Jewish Encyclopedia, Christianity, sf.185) 

Politik olaylan perde arkasmdan yoneten bazi Yahudiler, Ingiltere'de kralligi yikarak "Ya¬ 

hudi dostu" tammlamasma uygun Cromwell'i ba§a gegirmek igin bu sefer de Piiritenleri kul- 

landilar. Bu arada yeni hukiimetin finansorleri Yahudilerdi. 

"Puriten burjuvazisi kralligi yikarak 1649'da Cromwell’i ba§a getirdi. Bu arada Londra'da bu¬ 

lunan bir Marrano (Yahudi Donmesi) kolonisi hukiimet iqin finansal ve politik hizmette bulu- 

nuyordu." (The History of Anti-Semitism, Eeon Poliakov, sf.205) 

"Devrim ve Puriten doktrininin ingilizler arasmda yayilmasiyla, Yahudilere kar§i baki§ta 

olumlu degi§meler oldu. Buna bagli olarak Tevrat'a verilen onem de artti." (Encyclopedia Juda¬ 

ica, England, cilt 6, sf.752) 

Yahudilerin 1290'da Ingiltere smirlarmdan gikanlmalarmdan sonra tekrar bu iilkeye geri don- 

melerinde onemli rolii olan Menasseh Ben Israel, en biiyuk destegi Cromwell ve Piiritenlerden aldi. 

"Bu arada Menasseh Ben Israel Londra'da goriilmeye ba§ladi. Piiritenleri, Yahudileri ingilte- 

re'ye geri getirmeleri iqin ikna etti." (Pictorial History of Jewish People, Nathan Ausubel, sf.118) 

Yahudilerle Protestanlar arasmda kurulan yakm ili§ki XX. yiizyilda da Siyonistlerle kimi 

Protestan gruplar arasmda aym sadakatle devam etmektedir. 

"Yahudiler ve Protestanlar arasmdaki baglanti politikada da onemli bir yer te§kil eder. israil'de 

yaptigi bir konu§mada (Protestan Kilisesi iiyesi olan) Jerry Falwell §oyle diyor: 'Anti-israil fik- 

rine sahip higbir adaym senator olamayacagi giinler yakmdir'." (They Dare To Speak Out, Paul 

Findley, sf.244) 

"Protestanlar da israil'i ve Yahudileri desteklemeye ba§liyorlar, giinkii Tanri'nm segtigi insan- 

lar olduklarma inamyorlar. Ayrica Kutsal Topraklarm israil'in elinde bulunmasi isa'nm tekrar 

geleceginin bir kamti. Begin §oyle diyor: 'Falwell 20 milyon Amerikali Hiristiyam temsil eden 

adam." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.181) 



V yahudi tarihinin en onemli olaylarmdan biri olan Ispanya surgununii tiiiri gizli kal- 

mi§ yonleri ile ele aldigimiz bu bolumii okurken, goz oniinde bulundurulmasi gere- 

ken bazi noktalar vardir. Oncelikle, Yahudilerin Ortagag Avrupasi'nda maruz kal- 

diklan baski, zuliim ve kotii muameleleri vicdan sahibi ve adalete inanan her insan gibi biz de 

kesinlikle kmiyoruz. Bununla birlikte, aym donemde Yahudi toplumu igindeki bazi gevreler, 

tefecilik gibi bazi uygulamalari nedeniyle Hiristiyan diinyasmda ciddi bir tedirginlik ve rahat- 

sizliga neden olmu§lardir. Bu gevreler, Hz. Musa'nm teblig ettigi dini ya§amayan, Tevrat'a ba- 

til geleneklere dayanilarak sonradan eklenen boliimlere gore kendilerine bir hayat kuran qev- 

relerdir. Bunlarm savunduklari degerlerin neler oldugu ise, giiniimuzde Siyonizmin acimasiz 

ve bencil uygulamalarmda en agik §ekli ile gorulmektedir. 

Ele§tirdigimiz egilim, Allah'a kulluk ve giizel ahlak esaslari iizerine kurulmu§ olan Yahudi- 

ligi gergek anlammdan gikararak, koyu ve §oven bir ulusguluk haline getiren, maddi menfaati 

her§eyden onde tutan ve diger milletleri somurmeyi ya da kullanmayi adeta ulusal bir gorev 

olarak kabul eden tutucu, kati, "Yahudi ideolojisi"dir. Bu kavram, Israil'in en onemli ele§tirel ya- 

zarlarmdan biri olan Prof. Israel Shahak tarafmdan dile getirilmi§ ve detaylanyla ortaya kon- 

mu§tur. Shahak'm agikladigi gibi, Ortagag'dan itibaren Yahudi cemaatlerinin iginde diger insan- 

lara husumetle bakan bir kibir ve bagnazlik geli§mi§tir ve bu yapi, halen Israil'in Ortadogu'da 

gergekle§tirdigi insanlik suglarmda ortaya gikmaktadir. Bu yapiyi tammlamak igin "Siyonizm" 

kavrammi kullanabiliriz (her ne kadar bu kavram 19. yiizyilda ortaya gikmi§ olsa da.) 

Yahudi dinini samimi bir inangla benimseyen, diinyevi amaglara yonelik bir ideoloji ola¬ 

rak degil, Allah'a kullugun yolu olarak goren tiim dindar Yahudiler -veya "liberal" Yahudiler- 

ise ku§kusuz burada ele§tirilen bagnaz Siyonist yakla§imdan uzaktir. Bu ayrimm titizlikle go- 

zetilmesi gerekir. Ornek vermek gerekirse; Nazileri ele§tirmek son derece haklidir, ama bu bi- 
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zim Alman milletine kar§i herhangi bir olumsuz duygu ve dii§unce besle- 

memize neden olmaz. Aym olgii burada da gegerlidir. 

Siirgiiniin Ba§langici 

Yahudi toplumunun 1492'de ispanya'dan suriilmesi, tarihlerinde gigir agan bir olay ola- 

rak kabul edilir. Sefarad Yahudilerinin ispanya'dan gogii stratejik agidan Yahudileri, Kutsal 

Topraklar'i ve Osmanli'yi en 50k etkileyen olaylardan biridir. Yahudiler, huzuru, giivenligi ve 

refahi islam topraklarmda bulmu§lar, sigmabilecekleri tek yer Muslumanlarm ho§goriisu ol- 

mu§tur. Ancak ispanya siirgununiin bir de goriinmeyen yiizii vardir. 

ispanya, o donem 50k sayida Yahudinin ya§adigi son Hiristiyan iilkesiydi. Bunlarm 200 

binden fazlasim "Conversolar" (donmeler) yani sonradan Hiristiyan olanlar olu§turuyordu. 

Ancak conversolarm tamamma yakmi gizli §ekilde Yahudi §eriatmi uygulamaya devam edi- 

yordu. 1290'da ingiltere'den ve 1394'de Fransa'dan siiriilen Yahudiler, 1492'de de ispanya'dan 

suriilduler. 200 binden fazla Yahudi, biiyiik bir bolumii Osmanli imparatorlugu olmak iizere 

Ustte XV. yuzyildan itibaren Yahudilerin Avrupa'da yayilmalari gosteriliyor. Dort Sefardi bilim adaminin goc 

yolu, Osmanli topraklarina, dolayisiyla Kutsal Topraklar'a dogru uzanmakta. 
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Kuzey Afrika kiyilarma ve Avrupa'nm ge§itli bolgelerine yerle§tiler. 

Tevrat'm ve Yahudi ideolojisinin temelleri dikkatli §ekilde incelendiginde, 

Yahudilerin Ispanya'dan kovulmalariyla ba§layan siirecin, biiyiik bir anlam ta§idigi 

goriiliiyor. Kutsal Topraklar'a varilmasi, bu siirecin getirdigi onemli sonuglardan biri. 

(^iinkii Ispanya siirgiinii Yahudilere, Kutsal Topraklar'm kapisim agan anahtarlardan biri ol- 

mu§tur. Yahudilerin ge§itli iilkelerden nigin pe§ pe§e siiriildiikleri sorusu ise konunun diger bir 

ilging yoniidiir. 

Bu siirgiinlerin nedeni yiizlerce yildir, Hiristiyan halkm kapildigi bagnaz bir Yahudi 

aleyhtarligi olarak gosterildi. Bunda ku§kusuz haklilik payi vardir. Ancak, bu konuda Yahudi 

toplumunun iginde yer alan bir kisim insanlarm da etken olabilecegi ihtimali hep gormezlik- 

ten gelindi. Her firsatta, Yahudilere yoneltilen biitiin suglamalarm iftira oldugu vurgulandi. 

Ku§kusuz bu suglamalarda masum ve kotiilukle higbir ilgisi olmayan insanlar da iftiralara ve 

baskici uygulamalara maruz kaliyorlardi. Ancak bu durum, Yahudi toplumu igindeki belli bir 

kesimin halki rahatsiz eden, onlara sikmti veren uygulamalarda bulunduklari gergegini de de- 

gi§tirmiyordu. 

Bu uygulamalarm ne oldugunu, Yahudi §eriatim inceledigimizde gorebiliriz. 

"Yahudi §eriati"mn kaynagi "Halakha"dir. Halakha, hahamlarm "bir Yahudi nasil ya§ama- 

li" sorusunun cevabim en ayrmtili bigimde vermek igin hazirladiklari ve asirlar boyu yeni ek- 

lemelerle geni§lemi§ yazili bir dini kaynaktir. Klasik Yahudilige gore, bir Yahudi giinliik haya- 

tim nasil gegirmesi gerektigini ogrenmek igin Tevrat'a ya da Eski Ahit'in oteki kitaplarma bak- 

mamalidir. Bunlar, siradan insanlar tarafmdan anla§ilamazlar gunkii. Bunlarm anlammi sade- 

ce hahamlar kavrar ve Yahudi toplumu da dini onlardan ogrenir. Halakha, hahamlarm Yahu¬ 

di toplumuna verdigi bu egitimin toplandigi kaynaktir. Halakha'nm en onemli kaynagi ise, 

"Talmud" adi verilen 50k ciltli bir kitaptir. 

Talmud'un biiyiik boliimii, Yahudi olmayanlara kar§i kin beslemeyi ve imkan buldukga 

da bu kini eyleme donii§tiirmeyi emretmektedir. 

Oncelikle, diger iki ilahi dine kar§i son derece saldirgan bir tutum goze garpar. Talmud 

yazarlarimn tiim yeryiiziinde §iddetle kar§i olduklari insan Hz. Isa'dir. Yine Talmud'a gore, Ya- 

hudiler ellerine gegen Incil'leri, eger §artlar uygunsa, yakmakla yiikiimliidiirler. 

Talmud'un Yahudi olmayanlar hakkmda verdigi diger bazi ilging hiikiimler §oyledir: 

• Bir Yahudi bir mezarligm yamndan gegerken, eger o yer bir Yahudi mezarligi ise orada 

yatanlari takdis eden kisa bir dua okumali, ancak mezarlik Yahudi olmayanlara ait ise orada 

yatanlarm annelerine lanet etmelidir. (Tractate Berakhot, sf. 58b; Jewish History, Jewish Religion, Is¬ 

rael Shahak, sf.23.) 

• Talmud yazarlarimn en biiyiiklerinden olan Maimonides, bir Yahudi olmayamn haya- 

timn kurtarilmasi konusunda da onemli hiikiimler vermi§tir. Bu hiikiimlerin biri §oyledir: 

Kendileriyle sava§ halinde olmadigimiz Yahudi olmayanlara gelince, oliimlerine dogrudan se- 

bebiyet vermek yanli§tir, fakat eger oliim amndaysalar onlarm hayatlarim kurtarmak yasak- 

lanmi§tir. Ornegin bir Yahudi olmayamn denize dii§tiigii goriiliirse, bogulmaktan kurtarilma- 

malidir. (Maimonides, Guide, "Murderer", 4,11; Israel Shahak. Jewish History, Jewish Religion, sf.80) 

Maimonides'e gore, bir Yahudi doktorun bir Yahudi olmayam iyile§tirmesi de, kar§iligm- 
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da para kazanilsa dahi, yasaktir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir 

noktaya deginir: Eger Yahudi bir doktorun bir Yahudi olmayani iyile§tirmekten 

kagmmasi, Yahudiler’e kar§i toplumsal bir tepki geli§mesine neden olacaksa, o halde 

yasak ortadan kalkar ve hastamn iyile§tirilmesi gerekir. (Guide, "Idolatry", Maimonides, 10, 

1-2; Israel Shahak. Jewish History, Jewish Religion, sf.80-1) 

• Talmud'un en biiyiik yazarlarmdan biri olan Maimonides'in irkgi fikirleri de oldukga il- 

gingtir. Bir yerde §oyle yazar: 

Tiirklerin bir kismi ve kuzeydeki gogebeler ve zenciler ve giineydeki go^ebeler ve bizim 

cografyamizda ya§ayip da onlara benzeyenler; bunlann tabiati daha <;ok dii§iik sesli bazi 

hayvanlarm tabiatma benzer. Benim dii§unceme gore, bunlar insan seviyesinde degildirler. 

Seviyeleri bir insan ile bir maymunun seviyeleri arasmda bir yerdedir. (Jmnku gorunu§leri 

maymundan daha gok insana benzemektedir. (Guide Kitap III, Maimonides. Boliim 51; Jewish 

History, Jewish Religion, Israel Shahak, sf.82) 

• Haham Sofer, Responsum adli Talmudik gali§masmda, Osmanli Imparatorlugu iginde- 

ki Miislumanlar ve Hiristiyanlar hakkmda ilging yorumlar yapar. Buna gore, bunlar, "ba§ka 

Ilahlara tapan putperestlerdir ve dolayisiyla dolayli yoldan oldiirulmeleri dogrudur". Dahasi, 

Sofer bu iki grubu, Eski Ahit'te adi gegen Amalek kabilesine benzetir. (Jewish History, Jewish Re¬ 

ligion, Israel Shahak, sf.84) Eski Ahit'te Amalekler hakkmda verilen hukiim ise §oyledir: 

Vi 

Yahudi §eriatinm temeli kabul edilen Talmud'un buyiik bolumu Yahudi olmayanlara kar§i kin ve ofke- 

ye te§vik eder. Asagidaki kuciik resimde Talmud gogaltan bir haham gorulmektedir. 
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Ordularm Rabbi §oyle diyor: Amalek’in Israil’e yaptigim, Misir'dan giktigi za- 

man yolda ona kar§i nasil durdugunu arayacagim. §imdi git, Amaleki vur ve onla- 

rm her§eylerini tamamen yok et ve onlari esirgeme ve erkekten kadma, gocuktan emzik- 

^ te olana, okiizden koyuna, deveden e§ege kadar hepsini oldiir. (I. Samuel Bdliimii, 15:1) 

• Talmud'un cinsel suglar (zina) hakkmda verdigi hukiimler de ilgingtir. Eger bir Yahudi 

erkek, bir Yahudi kadmla evlilik di§i bir cinsel ili§kiye girerse, her ikisinin de oldurulmesi ge- 

rekir. Oysa eger kadm bir Yahudi olmayan ise, bu kez erkek sadece dayak yer; kadm ise yine 

oliim cezasma garptinlir. Aym hiikum, Yahudi bir erkegin Yahudi olmayan bir kadma tecaviiz 

etmesi durumunda da gegerlidir. Bunun arkasmda yatan mantik ise, Yahudi olmayan kadimn 

her durumda "ba§tan gikarici" sayilmasidir. Kadm, "bir Yahudiyi giinaha sokmu§" oldugu iqin 

ne olursa olsun birinci dereceden suqlu sayilmaktadir. (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 turn kadmlar iqin "N.Sh.G.Z." kisaltmasim 

kullamr. Bunlar, Ibranice'deki "niddah, shifhah, goyah, zonah" kelimelerinin ba§ harfleridir. 

140 



Kelimelerin anlami ise §udur: "Kirli, kole, Yahudi olmayan, fahi§e" (Maimonides, Guide, "Prohi¬ 

bitions on Sexual Intercourse", 12,1-3; Jewish History, Jewish Religion, Israel Shahak, s.87) 

• Yahudiler ile Yahudi olmayanlar arasmdaki mal miilk ili§kileri hakkmda da Talmud'un 

onemli hukiimleri vardir. Eger bir Yahudi kayip bir e§ya bulur da onun sahibinin bir Yahudi 

oldugunu fark ederse bunu sahibine geri vermekle yukumliidur. Fakat eger mall yitiren ki§i 

bir Yahudi olmayan ise, malm ona geri verilmemesi emredilir. Bir Yahudi olmayana hediye 

vermek ise kesin bigimde yasaklanmi§tir. (Ancak hahamlar, bir sonraki a§amada Yahudilere 

maddi kar getirebilecek hediyelere -bir ba§ka deyi§le ru§vetlere- izin verirler.) Ali§veri§ sirasm- 

da Yahudi olmayanlara hile yapmak ise, eger "dolayli" yoldan olursa, me§ru sayilir. Ornegin 

bir Yahudi, kar§ismdaki mu§terinin kendisine yanli§likla fazla para verdigini fark ederse, "se- 

nin yaptigm hesaba giivendim, benim saymama gerek yok" demelidir. Boylece eger kar§i taraf 

durumu sonradan fark ederse, suglu duruma dii§mez. (Jewish History, Jewish Religion, Israel 

Shahak, sf. 88-89) 

Bu saydiklarimiz, Talmud'un Yahudi olmayanlara yonelik dii§manca hiikumlerine yal- 

mzca birkag ornektir. Yahudi geleneginin bu geleneksel "§eriat kitabi" ara§tinldigmda, buna 

benzer daha pek gok hiikme rastlamak miimkundur. Ancak bu birkag ornek bile, "Yahudi ide- 

olojisi"nin igerigi hakkmda fikir sahibi olmak igin yeterlidir. 

Soz konusu "Yahudi ideolojisi", Tevrat'm ve Eski Ahit'in diger kitaplarimn hukumlerini de 

kendi du§iincesine gore yorumlamakta ve garpitmaktadir. Ornegin Hz. Musa'ya verilen "On 

Emir"den sekizincisi olan "C^almayacaksm" (Qiki§ Bdlumii, 20:15) hiikmii, "bir Yahudiyi galma- 

mak" (yani kagirmamak ya da rehin almamak) konusunda konulmu§ bir yasak olarak agikla- 



mr. Hiikmun mal degil de insan "galmak" §eklinde yorumlanmasmm nede- 

ni, "On Emir"in yalmzca oliimcul suglari igerdigine dair Talmud yazarlarmca 

yapilmi§ bir kabuldiir. Ote yandan, Yahudi olmayanlarm rehin almmasi zaten Tal¬ 

mud tarafmdan izin verilen bir eylemdir. (Qiki§ Boliimu, sf.36) 

"Karde§ini kendin gibi seveceksin" (Levililer Boliimii, 19:11) hukmiinun yorumlanmasi da 

aym §ekildedir; "karde§ler" yalmzca Yahudilerdir. Nitekim bir Yahudi genel olarak Talmud ta¬ 

rafmdan bir Yahudi olmayamn hayatim kurtarmaktan alikonur, agiklamasi da §oyle yapilir; 

"gimkii o senin karde§in degildir." (Levililer Boliimu, sf.37) 

Yahudilere yonelen antisemitizm uygulamalarmda, Hiristiyan toplumlarm bagnazligi ve 

barbarligimn yam sira, iistte agikladigimiz hiikiimlerde ortaya gikan "Yahudi ideolojisi"nin de 

bir rolii olduguna dikkat etmek gerekir. 

Yahudilerin bu nedenlerden dolayi iginde bulunduklari toplumdan aldiklari tepki, Ispan- 

ya'da eski yontemleri geli§tirip yeniden uygulamalarma yol agti. Bu "donmelik" sistemiydi. Ya¬ 

hudi dinini terk edip Hiristiyan oldugunu ilan eden on binlerce Yahudinin tamamma yakim 

bundan sonra bu iki tarafli sistemi uygulamaya ba§ladilar. Bu kimlik sayesinde daha rahat fa- 

aliyet gosteren Yahudiler, devlet yonetiminde onemli noktalara geldiler. 

"Yahudiliklerini gizlice devam ettiren bir Yeni Hiristiyan kesimi meydana geldi ki bunlar gok 

kisa sure iginde devletin (ispanya Devleti) kilit noktalarma yerle§tiler. Bu ’donmeler'i diger Hi¬ 

ristiyan kesimden ayiran ozellik, ko§ullardan dolayi di§anya Hiristiyan goriinup evlerinin 

iginde -gizlice- Yahudi olarak ya§amaya devam etmeleriydi... Bu gruba dahil ki§iler, yeni kim- 

likleri sayesinde, devletin en list diizeylerinde gorev almayi ba§armi§lardir." (Turkiye Yahudi- 

leri, Moshe Sevilla-§aron, sf.27) 

"Yahudiler, Hiristiyanliga doner donmez iizerlerindeki baskidan kurtuldular ve birkag senede 

niifusun en zengin kismi haline geldiler. Daha da ilging olam, devlet memuriyetlerinde gorev 

aldilar. Bazilari asil ailelerle evlendiler. Ulkedeki karga§a donemlerinde fakirle§mi§ olan aris- 

tokratlar, Yahudilerle evliligin getirecegi zenginlikten ho§nuttular. Donmeler kiliseye bile gir- 

mi§lerdi." (The Rise of Spanish Inquisition, Robert Hale, sf.107) 

Biitiin bu geli§melerin ardmdan Yahudilerin Ispanya'dan siirgiin olayi ya§andi. Kimin sa- 

mimi Hiristiyan, kimin gostermelik Hiristiyan oldugunu belirlemek iizere Engizisyon Mahke- 

meleri kuruldu. Engizisyon Mahkemeleri ise, Avrupa'nm tarihine, vah§etin had safhalarda ya- 

§andigi, karanlik bir sayfa olarak gegti. Bunu takiben 31 Mart 1492'de Krai Ferdinand ve Kra- 

liqe Isabella, Yahudilerin ispanya'dan kovulmasma dair fermam ilan ettiler ve bu ferman Ma- 

yis 1492'de yururliige kondu. 

Ispanya Siirgiinii mii, Provokasyonu mu? 

Yahudilerin ispanya'dan siirgim edilmeleri, klasik anlatimlarda Hiristiyan dunyasmm, 

Yahudileri dini bagnazlik nedeniyle kovmasi olayi olarak geger. Bu donemin, yanli§ ve radikal 

yorumlamalar nedeniyle Hiristiyan dunyasmm en karanlik donemlerinden biri oldugu redde- 

dilemez bir gergektir. Bu donemde dini kendi menfaatleri iqin kullanmak isteyen bazi din ve 

devlet adamlari Avrupa'yi sava§larla, vah§etle ve §iddetle dolu karanlik bir donemin igine sok- 

mu§lar, bu donemden en qok paymi alanlar da Hiristiyan olmayan bazi unsurlar olmu§tur. En- 
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diiliis Muslumanlarmm acimasizca katledildigi ve yurtlarmdan zorla gika- 

nldiklari bu donemde, Yahudiler de ispanya'dan siirulmu§lerdir. 

Bu donemde, zarara ugrayan masum insanlara gergek yardim elini uzatanlar ise 

Miisliimanlar olmu§tur. 

Ote yandan yakmdan incelendiginde, bu siirgiin olayimn altmda ba§ka sebeplerin oldu- 

guna dair kuvvetli deliller de goriilmektedir. Bunlardan birisi, "Tiirkiye Yahudileri" kitabmda 

anlatildigi gibi, Yahudilerin Ispanyol yonetiminde biiyiik olgiide etkin durumda iken bu kov- 

ma olayim nasil engelleyemedikleri sorusudur. Hele bu ki§ilerin iilke yonetimlerini yonlen- 

dirmedeki profesyonelligi goz oniinde bulundurulursa, bu sorunun cevabim bulmak gergek- 

ten zorla§maktadir. 

Ustelik, siirgiin olayim birinci dereceden yonlendiren ki§ileri inceledigimizde, olay daha 

da ilging hale gelmektedir: Yahudi siirgiiniine karar verenler arasmda, ne ilging ki Yahudiler 

de vardir. 

M1469'da Ferdinand, IV. Henry'nin kiz karde§i ile evlendi. Bu evlilik Yahudiler ve donmeler ta- 

rafmdan da desteklendi. C^iinkii Ferdinand annesi tarafmdan Yahudi kam ta§iyordu ve Ferdi- 

nand’m da babasi gibi Yahudilere dostga davranacagi umuluyordu." (Christoph Kolomb and The 

Participation of The Jews, M. Kayserling, sf.25) 

"Ferdinand ve Isabella iki ayri Krallik olarak ittifak ettiler. Ayri Kraliyet konsiilleri bulunuyor- 

du. Konsiilliiklerdeki en onemli gorevler Yahudi donmeler tarafmdan almmigti." (Christoph 

Kolomb and The Participation of The Jews, M. Kayserling, sf.28) 

"Hazine Bakam Aragon, Saragassa’da sinagogu olan bir Yahudi donmeydi." (Christoph Kolomb 

and The Participation of The Jews, M. Kayserling, sf.36) 

"Vergi memurlarimn pek £Ogu donme 

Yahudilerdi." (The Rise of Spanish Inqu¬ 

isition, Robert Hale, sf.107) 

Diger yandan Ispanya surgiinii- 

niin ba§ sorumlusu olarak gosterilen 

Engizisyon'un ba§i Rahip Torquema- 

da'nm da Yahudi olmasi dikkat geken 

diger bir konudur. 

"Kralige Isabella'nm sekreteri, yazar 

Hernando del Pulgar, Torquemada’da- 

ki Yahudi kanmdan soz eder. Bazi ta- 

Yahudileri ispanya'dan gikartan fer- 

mani imzalayan Kralice Isabella ve 

Krai Ferdinand'in da Yahudi olmasi 

son derece gariptir. 
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rihgilere gore Pulgar’m kendisi de bir Yahudi ve yeni Hiristiyandi (donmeydi)" 

Br (The Rise of Spanish Inquisition, Robert Hale, sf.125) 

Yine aym kitapta Torquemada'nm Engizisyon'u Ispanya'ya geri getiren Kraligeyi 

bu konuda ba§mdan beri zorlayanlardan biri oldugundan bahsedilmektedir: 

"Isabella, Engizisyon'u geri getirdi. Tomas de Torquemada, Isabella'ya bu konuda israrda bu- 

lunarak, bu fikri saglamla§tirmasmda yardim eden ki§ilerden biri oldu." (The Rise of Spanish In¬ 

quisition, Robert Hale, sf.124) 

Kralige Isabella'ya Engizisyon konusunda destek veren Yahudiler sadece Torquemada ile 

kalmiyordu: 

"Alanso de Spina 1460'da, donmelerin ikiyiizliiliigiine dikkat geken bir dokiiman yaymladi. 

Dokiiman oldukga sertti. Ama ilging olan, kendisinin de bir donme olmasiydi... Alanso de Spi¬ 

na, di§ta Hiristiyan goriiniip, gizlice Yahudiligi uygulayan donmelerle ilgilenmesi igin Cas- 

til’de Engizisyon kurulmasmi istedi." (The Rise of Spanish Inquisition, Robert Hale, sf.107) 

Aym kaynakta, bu iki Yahudi donmesi di§mda Krai ve Kraligenin yamnda yine gok sayi- 

da Yahudinin gorev aldigi belirtilmektedir: 

"Isabella’nm ki§isel hizmetinde birgok Yahudi donme bulunuyordu." (The Rise of Spanish Inqu¬ 

isition, Robert Hale, sf.126) 

Dolayisiyla, Krai ve Kralige de dahil olmak iizere, biitiin yonetim mekanizmasi Yahudile- 

rin elindeyken, Hazine Bakanligi'na varana kadar hemen hemen turn kilit noktalarm ba§mda 

Yahudiler varken, Krallik Konsiilliikleri Yahudilerce yonetilirken. Krai ve Kraligenin pek 50k 

dam§mam Yahudiyken, Engizisyon Mahkemeleri'nin en yetkili ki§isi dahi Yahudiyken, nasil 

olmu§tu da boyle bir siirgiine mani olunamami§ti ya da olunmami§ti? 

Tabi bu durumda akla ikinci bir ihtimal daha gelmektedir: Bu siirgiin olayimn bir kisim 

Yahudi onde gelenlerinin direktifleri dogrultusunda yapilmi§ olmasi. Yani siirgiiniin bir pro- 

vokasyon olma ihtimali. 

Yahudilerin boyle geni§ gapli bir siirgiinii planlami§ olma ih- 

timalini kuvvetlendiren ge§itli sebepler vardir. 

Bunlardan bir tanesi, bu batil inanglara gore, Yahudilerin 

diinyamn her yerine dagilmadan once Mesih'in gelemeyecegi dii- 

§iincesidir. Yahudi Ansiklopedisi Judaica'da bu inang §oyle anlatil- 

maktadir: 

"Mesih’in tekrar gelecegine dair son kehanetin gergekle§mesi 

ancak Yahudilerin diinyamn dort bir ko§esine yayilmasiyla soz 

konusu olabilecekti." (Encyclopedia Judaica, cilt 15, sf.1006) 

Bu, Mesih dii§iincesine siki sikiya bagli Yahudilerin turn diin- 

yaya yayilmalarimn, kendi inanglari agismdan §art oldugunu or- 

taya koymaktadir. Ispanya siirgiiniiniin diinyaya dagilma agism- 

dan gok onemli bir a§ama oldugu dii§iiniiliirse, bazi Yahudi lider- 

lerinin bu sonugtan memnun olduklarmi hatta bu sonucu diizen- 

lediklerini dii§iinmek de oldukga mantiklidir. Bu siirgiin olmadan 

Engizisyon'un ba§i 

Torquemada'nm da Yahudi 

asilli olmasi surgun 

olayma ilging bir yon 

kazandiriyor. 



Yahudi halkm biiyiik gogunlugunun goge ikna edilmesi oldukga zor olaca- 

gi agikga goriilmektedir. 

Gergekten, siirgiiniin Yahudi liderlerce provoke edilmesi ihtimalini destekleyen ’e 
r 

en onemli sebeplerden biri de Osmanli'ya gogiin gergekle§tirilmesidir. O donemde, Os- 

manli imparatorlugu Avrupa'nm en giiglii devleti idi. Yunan ve Bizans doneminden kalan az 

sayida Yahudi, Osmanli'nm iginde son derece iyi §artlar altmda ya§amaktaydilar. Osmanli im¬ 

paratorlugu, doguya ve batiya dogru siirekli bir geni§leme halindeydi. Bu, "Vaat Edilmi§ Top- 

raklar'm" Osmanli imparatorlugu yonetiminde olmasi ve Yahudilerce kutsal kabul edilen Ku¬ 

dus §ehrinin de bu geli§im sonunda Osmanli topraklarma dahil olmasi anlamma geliyordu. Ya- 

hudilerin Kudiis'e ve 'Vaat Edilmi§ Topraklar'a ula§malari, Osmanli imparatorlugu'na yerle§- 

melerine bagliydi. Elbette yiiz binlerce Yahudinin kendiliginden Avrupa ve Osmanli'ya yerle§- 

mesi miimkiin degildi. Bunun makul bir sebebi olmasi §artti. 

ispanyol Engizisyon'u ve siirgiiniiniin diger bir sonucu ise, pek sozii edilmeyen ama ger- 

gekte siirguniin asil ceremesini geken ispanyol Musliimanlariyla ilgilidir. ispanyol Miisliiman- 

lari siirgiin sirasmda sistemli §ekilde tasfiye edildiler. Bunun amaci, Avrupa'daki Miisliiman 

tehlikesini ortadan kaldirmakti. Hiristiyanlar, Miisliiman Endiiliis Emevi Devleti'nin yikilma- 

smdan sonra ispanya'ya hakim olmaya ba§ladiklan yillarda, bolgedeki Miisliimanlari kontrol 

altmda tutmak ve idari sorunlari gozmek igin Yahudileri goreve getirmi§, hatta yurt di§mdan 

Yahudi uzmanlar bile getirmi§lerdi. (Turkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-§aron, sf.25) Ancak Miislii¬ 

man Osmanli o donemde her gegen giin daha giiglenerek yayilmaktaydi ve bundan endi§e eden 

ispanya Krallari, gelecekte kendileri igin, sorun olabilecek ispanya'daki Endiiliis Emevi Devle- 

ti'nden kalan Miisliimanlarmi tamamen tasfiye etmeleri gerektigini du§iiniiyorlardi. Oncelikle 

ispanya'nm Girnata bolgesinde, Musliimanlarm "tasfiyesi" gergekle§tirildi. 

"istanbul'un fethiyle geli§en Tiirk yayili§i kar§ismda Granada (Girnata)'nm kendileri iqin teh- 

likeli bir durum yaratabilecegini hisseden Katolik Krallar, bolgenin Miisliimanlardan armdi- 

nlmasma biiyiik bir onem verdiler ve bu i§i on sene (1481-1492) gibi kisa bir siirede ba§ardi- 

lar." (Meydan Larousse, ciltA, sf. 255) 

"ispanya'dan Yahudilerle birlikte 3 milyon kadar Miisliiman kovulmu§tu." (Kurdistanli Yahu- 

diler, Dr. A. Medyali, sf.16 ) 

"1492'de Miisliimanlarm kovulmasi, Avrupa'nm en biiyiik giinahi irkqi baskilardan biri ol- 

mu§tur." (NPQ Turkiye, Nisan 1993, sf.43 ) 

ispanya'daki bu geni§ gapli tasfiye sonucu, 3 milyon kadar Miisliiman siiriildii. O donem¬ 

de ispanya'dan kovulan Yahudilerin sayisimn 250.000 kadar oldugu dii§iiniiliirse, bu sayimn ne 

kadar biiyiik oldugu daha kolay anla§ilir. Nitekim o donemde ba§layan Miisliiman tasfiyesi 

1600'lii yillara kadar siirecek ve Kuzey Afrika'ya siiriilen Miisliimanlarla birlikte iber Yarimada- 

smda neredeyse hiq Miisliiman kalmayacakti. Yani siirgiin ile hem Yahudilerin "diinyaya yayil- 

malan" saglamyor, hem de Miisliimanlarm tasfiyesiyle, Avrupa'da bir tehlike olarak goriilen Is- 

lamiyet'e kar§i tedbir ahnmi§ oluyordu. 

Biitiin bunlari goz oniinde bulundurunca, Ispanya surgiiniiniin perde arkasi daha iyi an- 

la§iliyor. Ancak bu olaym ardmda bir Yahudi plam varsa bile, bu bir kisim Yahudi hahamlari- 

nin ve bazi Yahudi onde gelenlerin plam idi. ispanya'daki Yahudiler kendi onderleri tarafm- 
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dan, Yahudi plani iqin kullanildilar. Evlerini, i§lerini, e§yalarmi birakip, ye- 

ni iilkelerde, hig tanimadiklari topraklarda ev ve i§ kurmak, hayata yeniden ba§- 

lamak zorunda kaldilar. Elbette ki qok biiyiik zorluklar, giigliikler ya§adilar. Ancak, 

onlarm ya§adiklari bu zorluklarm sorumlusu, klasik tarihi kaynaklarda belirtildigi gibi, 

sadece Katolikler degil, bizzat kendi lrklarimn, kendi dinda§larmm liderleri olan Yahudilerdi. 

Sonugta 200 binden fazla Yahudi ge§itli iilkelere dagildilar. Bir kismi Italya'ya gog eder- 

ken, bir kismi da Fas ve Kuzey Afrika'nm diger yerlerine yerle§ti. 1492'de Sefardi diasporasi- 

nin biiyiik bir kisminm gittigi yer Osmanli Imparatorlugu oldu. Bu tarihte 90 bin kadar Sefa- 

rad Yahudisi Osmanli'ya yerle§ti. Portekiz'e giden diger bir boliim ise, Portekiz'in Ispanyol 

egemenligine girmesinden sonra 1497'de Osmanli'ya gogtiiler. Bu tarihten sonra Osmanli Dev- 

leti, Sefarad Yahudilerinin en yogun yerle§tikleri yer haline geldi. O donemde Osmanli toprak- 

lari iginde bulunan Selanik ise, Avrupa'daki bu en biiyuk Yahudi toplulugunun merkezi oldu. 

Bir yiizyil sonra, Sefarad Yahudiliginin bir kolu olan Portekiz diasporasimn yogun olarak 

gog ettigi diger bir iilke ise, Ispanya'dan bagimsizligim alan Hollanda'ydi. 17.yiizyil, Amster¬ 

dam Yahudiliginin altm gagi oldu. 

Yahudiler, o donemde ayrica Bordo ve Hamburg gibi Bati Avrupa merkezleri ile Ingiltere 

ve Amerika'ya da gog ettiler. 
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Osmanli Imparatorlugu'nda Yahudiler 

Osmanli Imparatorlugu Yahudiler igin her zaman, giivenle sigmabilecekleri 

bir iilke olmu§tur. Osmanli idarecilerinin Islam ahlaki ile hareket ediyor olmasi, onla- 

rm farkli millet ve dinlerden insanlara kar§i hep ho§g6rii ve anlayi§ ile yakla§malarmi sag- 

lami§, bu anlayi§tan en 50k fayda goren toplumlardan biri ise, donemin Avrupasi'nda buyiik 

sikmti ve zuliimlerle kar§ila§an Yahudiler olmu§tur. Musliiman Osmanli halki ve Yahudiler 

hep bari§ iginde ya§ami§lardir. Ne var ki, Yahudi toplumu igindeki bazi ki§iler, Osmanli'nm an- 

layi§mi ve ho§g6riisunu suistimal edebilecek 

tavirlarda bulunmu§lardir. Ancak bu durum, 

Yahudi toplumu igindeki kiigiik bir azmlik 

iqin soz konusudur. Osmanli'daki Yahudile- 

rin biiyiik boliimu ise, devlet otoritesine say- 

giyla ve kendilerine gosterilen anlayi§m bilin- 

ciyle, Osmanli'nm menfaati ve iyiligi igin fa- 

aliyet gostermi§lerdir. 

Dolayisiyla bu boliimde ele aldigimiz 

bilgilerin amaci, Musevi yurtta§larimizi incit- 

mek veya ele§tirmek degil, birtakim tarihi 

gergekleri tarafsizca inceleyebilmektir. Unu- 

tulmamalidir ki Osmanli Devleti, topraklari 

iginde ya§ayan diger pek qok millet ve toplu- 

luktan da zaman zaman ihanet gormu§, pek 

50k farkli toplum (bazi Arap kabileleri, bazi 

Balkan halklari vs.) Osmanli'yi yikabilmek 

iqin Osmanli'nm du§manlari ile ittifak yap- 

mi§tir. Ancak kitabimizm konusu Siyonistler 

ve eylemleri oldugu iqin burada yalmzca ba¬ 

zi Yahudilerin faaliyetlerini inceleyecegiz. 

Yahudilerin,1492'de Ispanya'dan kovul- 

duktan sonra Osmanli'ya gog ederek buraya yerle§melerinden once de Osmanli topraklarmda 

az sayida Yahudi bulunuyordu. 

I. Murat zamanmda Edirne fethedilip, ba§kent Bursa'dan Edirne'ye nakledildiginde Ro¬ 

ma yonetimi altmda bulunan pek qok Balkan Yahudisi firsat buldukga Trakya'ya ve Balkan- 

lar'daki Osmanli topraklarma gog etti. Bunlar, Sofya, Ni§ ve Larisa cemaatlerinden gelmi§ bii- 

yiik Yahudi gruplanydi. Edirne Hahamba§iligi, yine o donemde biitiin Osmanli topraklarm¬ 

da ve Balkan bolgesinde Yahudiler tarafmdan guglii bir dini otorite olarak tamndi. 

Sultan I. Mehmet zamanmda Izmir, onemli bir merkez haline geldi ve Akdeniz ticaretini 

ellerinde bulunduran Yahudiler, Ege kiyilarma yerle§erek buradaki §ehirleri liman olarak kul- 

landilar. Yahudiler, Tire, Soke, Izmir, Ay dm gibi §ehirlerde yogunla§mi§ti. 

k 

kn. 
I. Murat 
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§eyh Bedrettin Isyani 

§eyh Bedrettin, Marxizm'e qok benzeyen dii§uncelerini yaymaya gali§mi§, 

bu, sonunda Osmanli Devleti'ne kar§i ayaklanmaya kadar varmi§tir. Babasi "Israil" 

isimli bir Yahudi olan §eyh Bedrettin'in sag kolu ise sonradan din degi§tirerek Torlak Ke- 

mal adim almi§, gergek adi Samuel olan bir Yahudi idi. Torlak Kemal, §eyh Bedrettin'in emriy- 

le 3000'e yakm dervi§in ba§mda Balkanlarda faaliyet gostermi§tir. Torlak Kemal, §eyh Bedret¬ 

tin Isyam'na, yamndaki pek qok Yahudi ile 

katilmi§ti. I T ^ 

"Balivet'e gore, Torlak Kemal, §eyh Bed¬ 

rettin ayaklanmasmda, Manisa yoresin- 

deki kalabalik Yahudi cemaatinden yan- 

da§ toplami§ bulunmaktadir." (Tiirki- 

ye'nin Devlet Ya§aminda Yahudiler, Qetin 

Yatkin, sf.26) 

§eyh Bedrettin ve Torlak Kemal'in 

yaydigi felsefe, Islam dininden uzakla§an 

materyalist bir felsefeydi. §eyh Bedrettin 

isyani, Osmanli ordusunun bastirmasiyla 

sona erdi. Torlak Kemal, yakalanarak idam 

edildi. §eyh Bedrettin de kisa bir sure son- 

ra yakalanarak Serez'de asildi. 

II. Murat (1421-1451) donemine gelin- 

ce, bu donemde Yahudiler agismdan en 

onemli olay, A§kenaz Yahudilerinin grup- 

lar halinde Osmanli Devleti'ne gog etmesi 

oldu. Fransa Yahudilerinin bir kismi da 

Fransa'dan suruldiikten sonra Osmanli 

topraklarmda yerle§tiler. Ayrica yine bu 

donemde ilk kez bir Yahudi, saray doktoru olarak gorevlendirilmi§tir. Doktor Ishak Pa§a'dan 

sonra bu bir gelenek olarak yerle§ti ve saray doktorlari hep Yahudiler oldu. 

Istanbul'un fethinin ardmdan, Fatih Sultan Mehmet, Osmanli topraklarmdaki tiim Yahudi- 

lerin Istanbul dahil olmak iizere istedikleri biiyuk kentlere yerle§melerine izin vermi§ti. Bu de- 

virde Istanbul Cemaati, Osmanli Cemaatleri'nin en onemlisi haline geldi. Yahudiler burada tica- 

ret alamnda giiq kazandiklan gibi, yonetimin degi§ik kesimlerinde de gorev aldilar. O donemde 

Saray doktoru Hekim Yakup, onemli konularda soz sahibiydi. 

ispanyol Yahudileri'nin Osmanli'ya Go^ii 

Yahudilerin, Osmanli'daki bu iyi durumu, Avrupa'daki soyda§larmm goziinden kagmi- 

yordu. 1430'da Osmanli'ya yerle§en Haham Izak Sarfati, Osmanli ve Orta Avrupa'nm degi§ik 

yerlerinde ya§ayan A§kenaz cemaatlerinin lideriydi. Sarfati, Avrupa'daki soyda§larma Osman- 

II. Murat 
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li'ya gog etmelerini onerirken Kudiis ve Israil'e giden yolun Osmanli'dan 

gegtigini vurguluyordu: * 

"Buraya, Togarma (Osmanli) Ulkesi'ne geldim. Burada higbir §ey eksik degildir. Togarma, 

Hayat Ulkesi'ne (israil) giden yoldadir. Kudiis'e kadar biitiin yol, denizin iizerinde alti mil- 

lik bir gegi§ di§mda, karayoludur." (Togarma, Rozanes, ciltl, sf.20) 

Nitekim Kudiis, Osmanli'ya ait oldu ve yeni fetihlerle gun gegtikge biiyiiyen Osmanli Im- 

paratorlugu, 1517'de Yavuz Sultan Selim zamanmda Israil'i de topraklarma katti. Bu zaten on- 

ceden beklenen bir geli§meydi. 

31 Mart 1492, Ispanya Yahudileri iqin Osmanli topraklarma biiyiik gogiin ba§langig tarihi 

oldu. Bu tarihte yaymlanan siirgiin fermam ile 200 binden fazla Seferad Yahudisinin yakla§ik 

yarisi, Sultan II. Beyazit (1481-1512) zamanmda Osmanli topraklarma yerle§tiler. Daha sonra 

da, Kudiis de dahil olmak iizere, ozellikle biiyiik §ehirleri tercih eden Yahudiler, buralarda ti- 

carette ve yonetimde soz sahibi oldular. 

"Yeni gelenler ba§ta istanbul, Selanik, Edirne olmak iizere Osmanli topraklarmm smirlari da- 

hilinde Korfu, Manastir, Kudiis ve Sefat'a varana dek yayildilar. istanbul 30.000 niifus ve 44 si- 

nagoguyla Avrupa'nm en biiyiik Yahudi yerle§imini olu§turdu." (§alom, 6 Haziran 1990) 

"Gogmenler hemen hemen geldikleri andan itibaren yiikselmeye ba§ladilar. Aralarmda ispan- 

ya'da iken yiiksek gorevlerde bulunmu§ olanlar derhal saraya almdilar, bu ki§iler Osmanli 

maliye ve di§ i§lerinde soz sahibi oldular. Hatta denilebilir ki, 16. yiizyilda Osmanli impara- 

torlugu'nun yonii, bu dam§manlarm fikrine gore de tespit edildi." (Tiirkiye Yahudileri, Moshe 

Sevilla-§aron, sf.42) 

Osmanli'da ilk Yahudi 

Lobisi: Nasiler 

Ku§kusuz Osmanli imparatorlugu'nda ya§ayan Yahudilerin en onemlileri arasmda, Ka- 

nuni Sultan Siileyman doneminde ya§ami§ olan Donna Gracia 

Nasi ile yegeni Josef Nasi bulunmaktadir. 

"Nasiler, israil tarihine gegmi§ ba§lica Yahudi ailele- 

rindendir. Muazzam bir servete sahip olan bu ai- 

le Avrupa'nm en giiglii hiikiimdarlariyla arka- 

da§lik ili§kileri kurmu§, Osmanli Sarayi'nda 

gok onemli gorevlere ula§mi§, Yasef Nasi, siya- 

sal Siyonizmden 350 yil once, israil iilkesinde 

ozerk bir Yahudi kolonisi kurmayi tasarlami§- 

tir." (Tiirkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-§aron, sf.44) 

Her zaman Osmanli yonetiminden qok ho§nut 

olduklarmi soyleyen Yahudiler, bu devletin toprakla- 

rmda ozgiirce ya§adilar. Siyonizm de aym donemde filiz- 

lenmeye basladi. Garcia Nasj 

vr 
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Donna Gracia, Yahudi kaynaklarmca tarih sahne- 

sine gikan Yahudi kadmlarm en biiyiiklerinden biri 

olarak kabul edilir. Donna Gracia'ya bu onemini 

kazandiran §ey maddi giicii ve Avrupa'daki ili§kile- 

ri sayesinde, Avrupali converso (donme) soyda§lari- 

na sagladigi olanaklar oldu. Gracia Nasi bir kere- 

sinde Ancona kentinde baski altmda bulunan Ya- 

hudilerin durumu hakkmda Kanuni Sultan Sii- 

leyman'a ba§vurmu§ ve Kanuni'nin bu Yahudile- 

rin kendi tebasmda oldugunu soylemesi iizerine, 

Ancona Yahudilerinin biiyiik bir kismi Osman- 

li'ya goq etmi§lerdir. Ayrica Gracia Nasi, Osmanli 

kentlerinde pek qok sinagog kurmu§tur. 

Yasef Nasi'ye gelince, Nasi'nin onemi, Siyo- 

nizm fikrini, israil Devleti'nin 1948'de kurulmasmdan 

dort asir once ta§iyor olmasiydi. Nasi, Osmanli toprak- 

lari iistiinde ozerk bir Yahudi kolonisi kurmak istemi§ti. 

"Yasef Nasi Portekiz'de dogmu§tur, ancak 

koken itibanyla ispanyol Yahudisidir. Yavuz YASEF NASi, Herzl den 400 yil once Os- 
manli topraklarinda, Filistin'de ozerk bir Ya- 

Sultan Selim'in goziine girmeyi ba§armi? Os- hudj ko|onjsj kurma projesjy|e siyonizmin 

manli Sarayi'nda saygm bir yer edinmi§tir. temellerini atmi§ti. 

Nasi, Siileyman'a Filistin’in Tiberya §ehri ve 

gevresini Yahudiler iqin imtiyazli bir bolge olarak kabul ettirmi§tir." (Israel: A History of Jewish 

People, Ref us Lear si, sf.331) 

"Tiberya iqin Yasef Nasi Sultan tarafmdan muhtariyet idaresi verilecegini umuyor, burada bii¬ 

yiik bir Yahudi yerle§im merkezi kurma hayali besliyordu." (Israel: A History of Jewish People, 
Ref us Lear si, sf.331) 

"Nasi biitiin Yahudileri imtiyazim aldigi Tiberya'a goge gagirdi." (The House of Nasi Dona Gar¬ 

cia, Cecil Roth, sf. 88) 

"Yasef Nasi, Tiberya'nm etrafim kale duvarlari ile gevirmi§, fakat yeterli sayida Yahudiyi bu- 

raya toplayamami§tir. Bunun iizerine padi§ahtan Kibns Kralligim istemi§tir." (A History of the 

Jewish People, James Parkes, Penguin Books, sf. 101) 

"Kibris ile ilgili emelleri gergekle§meyen bu krallik hirslisi, 1566 yilmda Sultan Selim'den Nak- 

sos Adalan Dukaligi'm almi§tir." (Saffet, Naksos Dukaligi, Tarihi Osmani Enciimeni, sayi 23) 

"Yasef Nasi'nin israil tarihindeki onemi, israil iilkesinde Tiberya kentinde bagimsiz ya da ya- 

ri-bagimsiz bir Yahudi kolonisi kurmak ve bu koloniye Avrupali Yahudileri yerle§tirmek iste- 

mi§ olmasi noktasmdadir." (Turkiye Yahudileri, sf.49) 

Yasef Nasi'nin Tiberya'da ozerk bir Yahudi kolonisi kurma projesi o zaman gergekle§me- 

mi§tir, ama Aliyah'a (Kutsal Topraklara geri donii§e) dogru bir ba§langig olmasi agismdan 

onem tasir. 



Yasef Nasi, Osmanli topraklari ustunde, Tiberya'da ozerk bir Yahudi kolonisi kurmak is- 

temi§ ve burayi imtiyazh bolge olarak kabul ettirerek sehrin etrafim surlarla gevirtmi§ti. 

"§urasi kabul edilmelidir ki (Tiberias Projesi) Yahudilerin anavatanlarma yeniden yerle§meleri- 

ne doniik ilk projelerden biri, 19. yiizyil Siyonistlerinin uygulayacaklan plamn oncusiidur. Ger- 

gekten de Joseph (Yasef), birgok yamyla, Siyonistlerin en biiyiigu Theodor Herzl'e gok benzer." 

(Turkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-§aron, sf.50) 

"Aynca Yasef Nasi, Tiirkiye’de kurulan ilk istihbarat orgiitunun de Ba§kamdir." (Panorama, 5 

Nisan 1992, sf.13) 

Osmanli Yonetiminde Diger Yahudiler 

XVI. yiizyilda, Ben Natan Eskenazi ve Ester Kira da Osmanli yonetiminde soz sahibi Ya¬ 

hudiler arasmda sayilirlar. 

Eskenazi, Saray'da Divan Dam§manligi gorevine gelmi§ti ve ozellikle di§ ili§kilerde etki- 

li bir diplomatti. Oyle ki, Polonya Kralmin segilmesi konusunda, Osmanli Sadrazami Sokollu 

Mehmet Pa§a'nm destegini saglayarak belirleyici bir rol bile ustlenmi§ti. O donemde Saray'da 

harem kadmlari kapali ya§adiklari iqin harem ile di§ diinya arasmdaki ali§veri§ gibi baglanti- 

lari kurmak iqin 'Kira' adi verilen kadmlar gorev yaparlardi. Bu kadmlar harem gevresiyle kur- 

duklari ili§kiler sayesinde devlet i§lerinde de rol oynarlardi. Ester Kira da bunlardan biriydi ve 

bu ili§kileri menfaatleri dogrultusunda son derece kotuye kullanmi§ti. 

"Ester Kira, saraydaki ili§kileri sayesinde kendine yakm olanlara imtiyazlar, asalet iinvanlari 

ve ge§itli menfaatler saglarken dosttan gok dii§man edinmi§tir. Anla§ildigi kadariyla Ester Ki¬ 

ra bu tiirden i§lere gerektiginden fazla kan§mi§ ve i§i (ozellikle ogullarma) vergi muafiyetleri 

elde etme, hatta sipahi beyliklerinin dagitimma kari§maya kadar goturmu§, biiyiik oglunu Is¬ 

tanbul Gumrugu'nim yonetimine almi§tir." (Turkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-§aron, sf.54) 
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Sahte Mesih Sabetay Sevi 

XVII. yiizyila gelince, bu donemde Osman- 

li Devleti'ndeki en onemli Yahudi hareketi ku§- 

kusuz Sabetay Sevi'nin Mesihligini ilan etmesi ol- 

du. Planlari arasmda Osmanli tahtim ele gegirmek 

de olan bu sahte Mesih, turn diinya Yahudilerinin 

bekledigi biiyiik kurtanci oldugunu iddia etti ve 

Avrupa'daki Yahudiler de dahil olmak iizere biiyiik 

bir taraftar kitlesi toplamayi da ba§ardi. 

"Sabetay Sevi, 1629’da izmir'de dogdu. Etkileyici bir 

ki§ilik ve iistiin hatiplik yetenegiyle Sevi, Hiristiyan ta- 

rihgilerin 1666 yilmda ’Mesih'in gelecegi yil olarak kabul- 

lenmelerine gorii§ birligi ederek kendisinin Mesih oldugu¬ 

nu yaymaya ba§ladi." (§alom, 27 Haziran 1990) 

Sabetay Sevi'nin Mesih oldugu iddiasiyla ortaya gikmasi, biitiin Yahudi cemaatlerinde he- 

yecan ve hareketlenmelere yol agmi§tir: 

Sahte Mesih, Sabetay Sevi 

"Avrupa Yahudileri arasmda Kabala felsefesinden beslenen mistik kurtulu§ umudu, israil ta- 

rihinde 'sahte Mesih' kavramimn dogmasma yol agti. Sahte Mesihler, bu mistik felsefenin ver- 

digi co§kuyla mesih olduklarma ve Tann tarafmdan israil'i surgiinden kurtarmaya memur 

edildiklerine inanan ya da ge§itli eylemlerinden dolayi toplumun Mesih olduklarma inandigi 

ki§ilerdi." (Tiirkiye Yahudileri, Moshe Sevilla-§aron, sf.68) 

"Sabetay Sevi, sahte peygamberler firtmasimn en biiyugu oldu." (§alom, 17 Haziran 1990) 

Talmut ve Kabala konusunda uzmanla§mi§ olan Sabetay Sevi, 1665'te Izmir'de mesihligi¬ 

ni ilan etti. 

"Sevi istanbul'a gelerek kisa siirede Buyiik Tiirk'iin (Padi§ahm) tacim alacagim duyurdu." 

(Encyclopedia Judaica, cilt 14, sf.1230) 

Sevi, Izmir'den sonra, Imparatorlugun ge§itli yerlerine giderek taraftar toplamaya gali§ti: 

"Sabetay Sevi hakkmda, gayri ahlaki tavirlar da dahil, pek qok suglamalar, §ikayetler bulunu- 

yor." (Encyclopedia Judaica, cilt 14, sf.1239) 

"izmir'i terk eden Sevi, Selanik, istanbul, Mora, Atina, Misir, Sefat ve Kudiis'e giderek gorii§- 

lerini yaymaya gali§tiysa da, 1666'da (^anakkale'de Sadrazam Kopriilii Fazil Ahmet Pa§a'nm 

emriyle tutuklamp hapsedilmi§tir." (§alom, 17 Haziran 1990) 

Sabetay Sevi'nin sahte peygamberliginin yam sira iizerinde durulmasi gereken onemli bir 

konu daha var ki, bu Sevi'nin donmelik sistemini Osmanli'ya getirmi§ olmasidir. Sevi'nin on- 

derliginde kendilerini di§anda Musliiman gibi gosteren Yahudiler, gizlice kendi dinlerini ya- 

§amaya devam ettiler. 

Yahudiler, 17. ve sonraki yiizyillarda, Osmanli'nm devlet yonetiminde de son derece et- 

kin konumda oldular. Tefecilik yaparak zenginle§en Yahudiler de, kimi zaman bunu bir poli- 

tika araci olarak kullandilar. Gazeteci (^etin Altan, Yahudilerin Osmanli'daki etkilerini §oyle 

anlatir: 



"Belgeler, anla§malar, hepsinin altmda Yahudi adi var. Mesela al Karlofga'yi, 

Pasarofga'yi... Zaten Osmanli’da Yahudi biiyiik gapta egemen: Saray geliyor ondan 

borg para istiyor. Ustelik I. Ahmet'in bir sadrazammi Yahudiler idam ettirmi§lerdir." (§a- 

lom, 6 Ocak 1993) 

Galata Bankerleri 

Yahudiler Osmanli devleti iginde sadik milletlerden biri olarak ya§ami§lar, huzur ve gii- 

venlik bulduklari Osmanli devletinde, kendi inanglarma uygun olarak onurlu bir ya§am siir- 

mii§lerdir. Ancak 19. yiizyilda turn Bati diinyasim etkileyen ideoloji ve egilimler, Osmanli top- 

lumu igindeki bazi Yahudileri de etkilemi§tir. Bu akim ve ideolojilerin biri Siyonizm’dir. Bir di- 

geri ise, kapitalist sistem ve kapitalist ya§am bigimidir. Galata Bankerleri, bu ikincisinin bir 

temsilcisi sayilabilir. Yahudiler ve diger bazi Hiristiyan azmliklardan gelen bu bankerler, Os- 

manli’nm mali gokii§iinde onemli bir rol oynami§lardir: 

"Yiizyillardir Avrupa ticaretinin biitiin para i§lemlerini ellerinde toplayan Yahudiler, Osmanli 

devletine yepyeni bir meslegin onciiliigiinii yapmak iqin gelmi§ gibidirler... Sarrafliga soyu- 

nan Yahudiler, kendilerine i§ mekam olarak Galata’yi segmi§lerdir." (Hiirriyet, 12 Mayis 1988) 

"1860’lardan itibaren Galata’daki Komisyon Ham ve Havyar Ham’nda finans imparatorlukla- 

ri kurmu§ olan Galata Bankerleri, saraydan ba§layip, vezir, viikela, memur ve subaydan im- 

paratorlugun en uzak ko§esindeki tahil ya da meyve iireticisine, oduncusuna komurciisune ve 

her turlii esnafma kadar uzanan bir ag kurmu§ bulunuyorlardi. Adeta imparatorlugun milli 

geliri ve di§aridan aldigi borglarm hatiri sayilir yiizdesi borsa oyunlari, tefecilik murabahaci- 

lik i§lemleri ile bu bankerlerin eline geger hale gelmi§ti." (Prof. Dr. Haydar Kazgan, Galata Ban¬ 

kerleri, sf. 45) 

"Spekiilatif oyunlara halk da ali§mi§ti. Vekil viikela ellerine gegen parayi sarraflar araciligi ile 

oyunlara katilarak degerlendiriyordu. Bu i§lerden en ziyanli gikan ise islam-Tiirk halki oldu." 

(Prof. Dr. Haydar Kazgan, Galata Bankerleri, sf. 9) 

"Galata Bankerleri devleti iki koldan soyan §apkali beyler olarak goruluyorlardi." (Vakit, 28 

Mayis 1881) 

Galata Bankerleri, kurduklari tekel sayesinde, devleti varliklarma izin vermeye mecbur 

etmi§lerdi: 

"Zengin tiiccarlarm gogunun Yahudi olu§u dikkatimi qekti. Bunlarm niifuzu qok kuvvetli, im- 

tiyazlari Tiirklerinkinden gok fazla. Kendi kanunlari ile idare edilen bir cumhuriyet gibidirler. 

Yahudiler birlik meydana getirdiklerinden devletin biitiin ticaretlerini ellerine almi§lardir. Ya¬ 

hudiler kendilerine her zaman ihtiyag duyulmasim saglami§lar ve bu nedenle saray da onlari 

korumu§tur. Bunlarm tiim hileleri bilindigi halde tiim i§ler is ter istemez onlara yaptiriliyordu. 

Velhasil ticaretle ilgili olan ne varsa onlarm elinden gegiyordu." (Lady Montaqu, Turkiye Mek- 

tuplan, 1001 Temel Eser, sf.84) 

"Osmanli hiikiimeti 4 §ubat 1862 sirkiileri ile istanbul’daki yabanci iilke temsilciliklerine, Ga¬ 

lata borsasmi diizenleyen bir kanun teklifi gondermi§tir. (Baron de Testa, vRecueil des traites de 

la Porte Ottomane', cilt 4, sf.336) Boylece Galata Borsasi’nda oynanan kirli oyunlara bir son ver- 
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mek isteniyordu. Anla§ildigma gore, bu sirkiilerin yaptigi etki dolayisi ile Ga- 

lata Bankerleri, hemen aralarmda toplanip te§kilatlanarak yeni diizenlemeye hazir- 

likli olmak istemi§lerdi. Fakat hiikiimet, elinde bir kanun teklifi oldugu halde bunu yii- 

riirliige tam 10 yil sonra koyabilecekti. Hiikiimetin bu diizenleme iginde geg kalmasi ve 

meydani bankerlerin otokrasisine terk etmesi anlamlidir. Hiikumet tasarisim hazirlayanlar A. 

Abraham, Teodor Baltazzi, Abraham Kamando gibi Yahudi bankerler oldugundan, hiikumet 

tasarisimn yiiriirliige konmama sebebini de bu iinlii bankerlerin menfaatlerinde aramak gere- 

kir." (Galata Bankerleri, Prof. Dr. Haydar Kazgan, sf. 41-42) 

"Tiirkiye adeta memleketin zarari pahasma zenginle§mi§ birkag pa§a ve elli altmi§ tefeci ve 

sarrafm gikarlarmi saglamak iqin varligim siirdiirmekte idi." (Galata Bankerleri, Prof. Dr. Hay¬ 

dar Kazgan, sf.7) 

Galata Bankerleri ile o donemde neredeyse herkesin ilgisi vardi. Bu gergege dikkat geken 

kaynaklardan birinde §oyle denilmektedir: 

"Abdiilaziz'in annesi Pertevnihal Sultan bile bu i§te birgok paralar batirmi§ti. Abdiilaziz'in is- 

tekleri kar§ismda her tiirlii oyuna ba§vuran Sadrazam Mahmut Nedim Pa§a kaybettiklerini ai¬ 

mak iqin her tiirlii oyuna ba§vurmu§tu. Bu i§e bula§mayan kimse yoktu. Namik Kemal, Ziya 

Pa§a, Mithat Pa§a... Abdiilaziz devrinde saray kadmlarimn hepsinin miicevherleri rehinde 

idi." (Galata Bankerleri, Prof. Dr. Haydar Kazgan, sf.46) 
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ep tarihten ders gikarmamiz gerektigini soyleriz. Gegmi§te ya§anmi§ olaylar, bugiin- 

kiilere i§ik tutacaktir, dogruyu gosterecektir. Biitiin bunlar dogru yakla§imlardir. 

JL JL Hele gegmi§teki olaylarm "ig yiiziinii" anlamak, giiniimiizdekilerin de sahip olabile- 

cekleri benzer "ig yiiz'leri fark edebilmek agismdan oldukga onemlidir. Bu yiizden, bugiin Or- 

tadogu'nun ba§mi agritan sorunlara biraz da tarih perspektifinden bakmak gerekir. Mirasim 

korudugumuz Osmanli'nm nasil yikildigmi, daha sonra bolgede nelerin oldugunu, Ortado- 

gu'da kimlerin ne tiir i§ler "tezgahladiklarim" gormek, son derece onemlidir. O zaman bugiin 

bolgede bir tiirlii koklii goziimler getirilemeyen sorunlara daha saglikli bakabiliriz. 

Bu boliimde pek gok soruna i§ik tutacak bir konu ele almdi: Israil'in tarihi. Israil'in nasil 

kuruldugu, bolgedeki istikrarm nasil bozuldugu, kurulduktan sonra neler oldugu, sava§lar, 

provokasyonlar ve kukla liderler. 

Radikal Siyonizmin Vaat Edilmi§ Topraklan 

Siyonizm, samldigimn aksine 19. yiizyilm sonlarmda giindeme gelmi§ bir fikir degildir. 

Muharref Tevrat'ta "Dunya Kralligi"nm merkezi haline gelecek bir Yahudi Devleti'nin kurula- 

cagmdan bahsedilir. Dolayisiyla Siyonizmin tarihi Tevrat kadar eskidir. Siyonizmin vazgegil- 

mez hedefi olan bu devletin smirlan Tevrat'ta §oyle tarif ediliyor. 

"Ayak tabanmizm bastigi her yer sizin olacak. Sminniz golden Liibnan'dan irmaktan, Firat 

Irmagi’ndan Garp Denizine kadar olacaktir. Oniiniizde kimse duramayacak, Allah’miz Rab 

size soyledigi gibi deh§etinizi ve korkunuzu ayak basacagmiz biitiin diyar iizerine koya- 

caktir." (Tekvin Boliimii, 12/25) 

Yahudiler kendilerine vadedildigine inandiklari bu topraklara kavu§mak amaciyla, ilk 

resmi adimi 29 Agustos 1897'de Basel'de I. Siyonist Kongresi'ni diizenleyerek attilar. Theodor 
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Herzl, ba§kanligmi yaptigi bu kongrede kuracaklan Yahudi Devleti'nin si- 

nirlarmi §oyle agikliyordu: 

"Kuzey smirlarimiz Kapadokya’daki (Orta Anadolu) daglara kadar dayanir. Giineyde de 

Siivey§ Kanali'na; slogammiz Davud ve Siileyman'm Filistin'i olacaktir." (The Complete Diari¬ 

es of Theodor Herzl, Theodor Herzl, cilt 2, sfJll) 

Herzl, biitiin diinya Yahudilerinin verecegi destekten emin olarak, kongrede §unlari da 

soylemi§ti: 

"Basel'de ben Yahudi Devleti’ni kurdum. Eger bunu yiiksek sesle soylersem biitiin diinya gii- 

ler. Fakat be§ sene iginde veya elli sene sonra herkes bunu boyle bilecektir." (The Complete Di¬ 

aries of Theodor Herzl, Theodor Herzl, cilt 2, sf.581) 

Gergekten de israil, Herzl'in soyledigi bu sozden 50 sene sonra kuruldu. Herzl'in soyledi- 

ginin bu kadar isabetle gergekle§mesinin nedeni neydi? Ileri g6rii§liiliik konusundaki biiyiik 

yetenegi mi? Yoksa Israil kurulana kadar uygulanan Siyonist plamn ilk boliimiiniin, biiyiik bir 

orgiitlenme sayesinde, her adimi hesaplanarak sonuca ula§tirilmasi mi? 

Filistin'de kurulan Israil Devleti de Siyonistleri tarn anlamiyla tatmin etmemi§, daima 

Muharref Tevrat'ta vadedilen topraklarm tamamimn ele gegirilmesi hedeflenmi§tir. Theodor 

Herzl Kutsal Topraklan agikladiktan 88 yil sonra, Israil ordusunun komutam Moshe Dayan, 

mevcut Yahudi Devleti'nin smirlarmi yeterli bulmayacak ve §unlari soyleyecekti: 

"Eger Kitab-i Mukaddes'e sahip gikiyorsak, eger kendimizi Kitab-i Mukaddes'te yazili olan 

halktan sayiyorsak, Kitabm yazdigi topraklara da sahip olmamiz gerekir. ’Hakimlerin, patrik- 

lerin, Kudiis'iin, Hebron’un, Jeriko'nun ve daha pek qok yerlerin topraklan..." (Jerusalem Post, 

10 Agustos 1967) 

Siyonist lider Theodor Herzl, 1897'de, 50 yil icinde israil'in kurulacagini ifade etmifti. 

Siyonizmin ne kadar buyuk bir tehlike oldugunu fark eden II. Abdiilhamit, Filistin'e karsilik para 

teklif eden Siyonistlerin bu isteklerini geri gevirdi. 
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Israil Devleti'nin Filistin topraklari Siyonizmin ilk hedefiydi. Ilk Siyo- 

nist Kongresi'nin yapildigi donemde, bu topraklar Osmanli Devleti'nin elinde 

bulunuyordu. Bu nedenle Yahudi liderlerin ilk i§i, Filistin'i Osmanli'dan koparmak 

iizere gali§maya ba§lamak oldu. Theodor Herzl bu amagla birgok defa istanbul'a geldi. 

Osmanli Devleti'nin iginde bulundugu ekonomik bunalimdan faydalanarak Filistin'i sa¬ 

tin almaya gali§ti. Boylece Yahudi Devleti yeniden kurulabilecekti. 

"Theodor Herzl istanbul'a da gelmi§, Sultan II. Abdiilhamit'le goru§mek iqin gok ugra§mi§tir. 

Bu adam biitiin Osmanli borglari kar§iligmda Filistin'de bir yer istemi§ ve §u cevabi almi§tir: 

'Bu yerler bana ait degil milletime aittir. Bu yerlerin her kari§ topragi iqin §ehit verilmi§tir. 93 

Harbi'nde Orduy-u Humayun'umun Filistin Alayi'nm askerleri, bir tanesi donmemek iizere 

§ehit olmu§lardir. Ben canli viicud iizerinde payla§tirma yapamam. Filistin'e ancak cesetleri- 

miz iizerinden girilebilir. Boyle bir teklif yapan bir adam, bir adim daha atmasm ve memleke- 

ti terk etsin'." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.119) 

Parayla toprak satm alma giri§imleri, Abdiilhamit'in kararli tutumuyla sonugsuz kalinca, 

Siyonist hareket, Osmanli'yi yikmak igin yogun bir faaliyet ba§latti. Herzl bu durumu kendi 

sozleriyle §oyle agikliyordu: 

Kirmiziyla isaretlendirilmis olan bolge vaat edilmis topraklar smirlaridir. 

MUHARREF TEVRAT: "O giinde Rab Abram'la ahdedip dedi: Misir Irmagi'ndan Buyuk Irmaga kadar, bu di- 

yari senin zurriyetine verdim." (Tekvin Bolumu,16/18) 
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"Siyonizmin amaglarma ula§abilmesi igin Osmanli'nm dagilmasim beklemeli 

yiz." (The Complete Diaries Theodor Herzl, Theodor Herzl, cilt I, sf.374) 

f Siyonistlerin Jon Tiirkler ve ittihat Terakki ile ili§kileri 

Tabii bu son derece "aktif" bir bekleyi§ oldu. Siyonistler, Israil Devleti'ne izin vermeyen 

Abdiilhamit'i kesin olarak saf di§i birakmaya karar vermi§lerdi. Planlarimn ancak bu §ekilde 

gergekle§ebilecegini dii§iinuyorlardi. Bunun iqin de sadece di§aridan yapilacak bir miidahale- 

nin yeterli olmayacagi da ortadaydi. Dolayisiyla Abdiilhamit kar§iti, bir iq muhalefet grubuy- 

la i§ birligi yapmak gerekiyordu. Yahudi liderler bu noktadan hareketle, Jon Turklerle i§ birli- 

gi yapmaya karar verdiler. Siyonist lider Theodor Herzl bu tarihi karari §oyle dile getiriyor: 

"Bir tek plan aklima geliyor. Sultan'a kar§i bir kampanya agmali, bu i§ iqin de siirgiin edilmi§ 

prensler ve Jon Turklerle temas kurmali." (Complete Diaries of Theodor Herzl, Theodor Herzl, cilt 

I, sf.374) 

Jon Tiirkler ve daha sonra da Ittihat Terakki hareketiyle kurulan siki ili§kiler sonucunda 

Osmanli Imparatorlugu kisa siirede gokertildi. Bu konu hakkmda yapilan onemli yorumlar 

vardi: 

"Birgok Avrupali yazar, Jon Turk hareketini ve ittihatgilari, Yahudilerin, donmelerin ve gizli 

Yahudilerin elinde oyuncak olan bir Yahudi-mason komplosu olarak nitelemi§tir." (Young 

Turcs, Freemasons and Jews, Eli Kedourie, sf.89) 

1908 Jon Turk Ihtilali oncesinde, Avrupali Siyonist Yahudiler, Osmanli vatanda§i olan Ya¬ 

hudilerin Siyonizme hizmet etmeleri igin ugra§mi§lar, bu i§ igin iis olarak da 50k sayida Yahu- 

dinin ya§adigi Selanik'i segmi§lerdi. Burada gali§malar yapan Siyonistler kisa zamanda kendi- 

lerine birgok Yahudi taraftar buldular. Siyonizm igin gali§an her Yahudi bir kazang olarak go- 

riiliiyordu. 

"Fakat en biiyiik kazang Jon Tiirklerin iginde iinlii bir sima ve Osmanli Parlamentosu’nda Se- 

lanik mebusu olan Emanuel Karosso oldu." (Germany, Turkey and Zionism 1897-1918, Isaiah Fri¬ 

edman, sf.143) 

Selanik Yahudilerinin gorevi olan Jon Tiirklere Siyonizmi benimsettirme gabalari, ozellikle 

Emanuel Karasso, Nissim Mazliyah ve Nissim Russo adli Yahudiler tarafmdan yurutuliiyordu. 

"Karasso, Mazliyah ve Russo'nun gorevi, Turk politikacilari Siyonizmden gekinmenin gerek- 

siz olduguna inandirmak, onlari davalarma kazandirmakti." (Germany, Turkey and Zionism 

1897-1918, Isaiah Friedman) 

"Yahudi Nissim Mazliyah masondu." (Turkiye'de Masonlar ve Masonluk, Jlhami Soysal, sf.6) 

"Yahudi Nissim Mazliyah yillarca Osmanli Meclisinde izmir milletvekili olarak faaliyet gos- 

termi§tir. ittihat ve Terakki uyelerinin Siyonizme kazandirilmasmda onemli gorevler iistlen- 

mi§tir. 'Ittihat ve Terakki gazetesinde yazilari yayimlanmi§tir." (Tiirkler ve Yahudiler, Avram Ga- 

lante, sf.91) 

Siyonizm sempatizam olan Yahudiler de, Jon Tiirklere Abdiilhamit kar§iti miicadelelerin- 

de ellerinden gelen destegi veriyorlardi. Nissim Russo Jon Turklerle siki ili§kiler igerisindeydi. 

Halki 1908 ihtilali'ne dahil edebilmek igin duvarlara ilanlar yapi§tirmi§, ihtilal sabahi kahve 
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kahve dola§arak attigi nutuklarla halki isyana katilmaya gagirmi§ti. Aym 

ak§am ihtilalcilerin isteklerini padi§aha teblig etmek iizere saraya giden heyetin 

sozciisiiydii. II. Me§rutiyet sonrasi kurulan Siyonist cemiyetinin ilk iiyelerindendi. 

MBir ba§ka Yahudi 'i§ birlikgi’ Rafael Benuziyar, Selanik'te eczaciydi. Eczanesi Jon Tiirklerin 

bulu§ma yeri idi. Bundan ba§ka idare-i Hamidiye'ce §iiphe altmda bulunan Jon Tiirklerin ha- 

berle§mesi Benuziyar vasitasiyla saglamrdi. Benuziyar 22 Temmuz 1908 senesi ak§ami, yani 

Me§rutiyetin ilan edilecegi giiniin oncesi, Selanik duvarlarma bildiri yapi§tiranlardan ve bun- 

lari evlere dagitanlardan biri olmu§tur. A§er ve Avram Salem karde§ler, Fransa'ya kagarak Jon 

Tiirk hareketine destek vermeye devam etmi§lerdir. Leon Gatezno da Fransa’da Jon Tiirkler 

lehine biiyiik faaliyetler yapmi§tir. Selanik manifatura tiiccarlarindan olan Tiamo, Selanik’teki 

Jon Tiirk grubuna biiyiik hizmetlerde bulunmu§ ve servetini Jon Tiirklerin emrine vermi§tir." 

(Tiirkler ve Yahudiler, Avram Galante, sf.94) 

ittihat ve Terakki’yi finanse edenler de Yahudi sermayedarlar oldu: 

"ittihat ve Terakki Cemiyeti faaliyetini, Selanik’te mason localarimn koruyuculugu altmda siir- 

diirebiliyordu. Bu gizli cemiyet, Abdiilhamit rejimini yikmaya gali§iyor, ve gittikge serpilip 

biiyiiyordu. Hareketin gergek beyni Yahudiler ve Yahudilikten donme miisliiman Yahudiler- 

di. Onlara Selanik ve Dunmeks’in zengin Yahudileri tarafmdan para yardimmda da bulunu- 

luyordu." ( The Rise of Nationality in the Balkans, R. W. Sewton-Watson, sf.184-185) 

Tiirk Siyonistleri ve Yahudileri iizerine yaptigi ara§tirmalari ile tanman Avram Galante 

gergekte Siyonizm igin aktif gorevler iistlenen bir ki§iydi. Faaliyetlerini daha etkili kilabilmek 

igin Jon Tiirklere katilmi§ti. Gazetelerde yazdigi yazilarla Ittihat Terakki’nin fikirlerini yayma- 

ya gali§ti. Abdiilhamit’in kontroliinden uzak kalabilmek igin Misir’a kagmi§, padi§ahi devirme 

gali§malarmi buradan yiiriitmii§tiir. Misir’da, iilkeye giri§i yasak olan yonetim kar§iti yaymla- 

rm terciimelerini yaparak el altmdan diger isyancilara dagitmi§tir. Levon Dabagyan, Galan- 

te’nin Misir’daki faaliyetleri igin §unlari yaziyor: 

"Galante Efendi Kahire’de faaliyet gosteren ’Misir Cemiyet-i israiliyesi’ adi altmda bir Yahudi 

orgiitii kurmaya nigin gerek gormii§tii? Sirf Sultan'm baskismdan Tiirk Vatanim kurtarmak 

igin mi?... Hig sanmiyorum. Zira Sultan Abdiilhamit Han, eger Siyonistlere evet diyecek olsay- 

di, soz konusu orgiitiin kurul- 

masma hig gerek kalmayacak- 

ti." (Sultan 2. Abdiilhamit ve Er- 

meniler, Levon P. Dabagyan, sf.6, 

Son Havadis Gazetesi, 22 Ekim 

1981) 

I. Jon Turk Kongresi'ne 
katilanlar. 
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'Ozgiirliigii elde etmeyi kendilerine bir borq bilen ve Jon Tiirklere yardim eden 

kurumlardan biri de Misir Cemiyeti israiliyesi idi.M (Sultan 2. Abdiilhamit ve Ermeni- 

ler, Levon P. Dabagyan, sf.41) 

Mason localan ve Siyonizm tarafmdan boylesine biiyiik bir destek goren Jon Tiirkler 

gergekle§tirdikleri 1908 ihtilali ile II. Abdiilhamit'i tahttan indirdiler. Abdiilhamit'in Tiirk siya- 

si hayatmdan gekilmesi ile Jon Tiirklerin bir kanadi 'ittihat ve Terakki Cemiyeti' olarak iktida- 

ri devraldi. Bu olayda da Yahudilikte bir ge§it mezhep gibi kabul goren donmeligin ciddi kat- 

kilari vardi. 

"1908 ihtilali iginde Jon Turk liderleri arasmda donme mezhebinin me§hur iiyeleri goze garpi- 

yordu." (A History of The Jewish People, James Parkes, sf.102) 

"... Jon Tiirklerin i§ ba§ma gelmesi Siyonistler iqin yeni bir umut olarak telakki ediliyordu. ik- 

tidari tekeline almi§ bir ki§inin takdirine baglanmaktansa, me§ruti bir hiikiimetle daha iyi an- 

la§abileceklerini samyorlardi." (Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, Prof. Dr. Mim Kemal 

Oke, sf.128) 

ittihat ve Terakki Partisi'nin iktidara gelmesi, Siyonizm igin tarn bir firsat donemi oldu. 

Yahudi ileri gelenleri, istediklerini daha rahat gergekle§tirebilmeleri igin, ittihatgilar tarafmdan 

devlet yonetiminin en stratejik noktalarma atandilar: 

"ittihatgi Yahudiler kilit bakanliklarda, miiste§ar ve teknokrat olarak onemli mevkiler i§gal et- 

mi§lerdi ve siyaset iiretme konusunda rolleri muhtemelen bakanlarmkinden daha fazlaydi. 

Emanuel Salem, meclise getirilecek yeni yasalan hazirliyordu; Bagdat mebusu Ezekiel Sasoon 

daha once Ziraat Nezareti'nde miiste§ar iken Ticaret Nezareti’ne gegmi§ti; Nissim Ruso, Mali- 

ye Nezareti'ndeki gorevini surdiiruyordu. 'ig kabinenin §efi' Vitali Stroumsa ise Mali Islahat 

Yiiksek §urasi'nm iiyesiydi. Samuel Israel, ba§kent polisinin Siyasi §ube Mudurii olarak son 

derece hassas bir gorevdeydi; Enver Pa§a 23 Ocak 1913 darbesini yaptigi zaman, o da onunla 

birlikteydi." (Role Economique des Juifs dTstanbul, Avram Galante, sf. 52) 

Gerek Jon Tiirk hareketi gerekse ittihat ve Terakki'deki Yahudi ve donme egemenliginin 

saglanmasi iqin kullamlan en biiyiik giig, bu Parti'deki Selanik localarma kayitli masonlar oldu. 

"Evvelce de Selanik'te kurulmu§ olan Macedonia Risorta at Veritas localari ittihat ve Terakki Ce- 

miyeti’nin geli§mesinde miihim rol oynami§lardir. Onlarm bu rolleri, imparatorlugun siiratle 

gokmesine, elden gikmasma yol agmi§tir... O zamanlar, bu localara gerekli vasiflara haiz gorii- 

len kimseler kabul edilir ve 'Mahfil Loca' da iyice tecriibe edildikten sonra ittihat ve Terakki 

Cemiyeti'ne tavsiye edilirdi." (Diinyada ve Turkiye'de Masonluk, Hasan Cem, sf. 87) 

"Selanik'te ittihat ve Terakki admda biiyiik bir ihtilal te§kilati kurulali gok olmu§tu. §ehirde 

pek qok Yahudi vardi. Bunlarm gogu italyan tebaasi ve italyan mason localarma mensuptu. 

italyan tebaasi olarak himaye goriiyor, kapitiilasyon anla§masma gore Sultan'm emriyle tev- 

kif edilemiyorlardi. Evleri polis tarafmdan aranamaz, sadece kendi konsoloslari tarafmdan 

muhakeme edilirlerdi. 

Bu korumadan yararlanarak, mason localarimn usuliine uygun bir §ekilde Ittihat ve Terakki'yi 

kurmu§lardi. Yahudilerin evlerinde toplantilar yapip planlarmi hazirliyorlardi. Bu sayede pa- 
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di§ahm siirgiin ettigi veya siyasi miilteci olarak ba§ka memleketlere sigmmi§ 

muhim §ahsiyetlerle temas imkam da elde edebilmi§lerdi." (Bozkurt, E. Armsrong, 

sf.25) 

ittihat Terakki iktidari iginde ge§itli kademelerde gorev alan Siyonizm sempatizani 1 

Yahudiler, ihtilalin iizerinden daha iig ay gegmi§ken Filistin konusundaki isteklerini devlet 

gundemine getirmekten gekinmediler. 

Rusya'dan gelen Siyonist lider Vladimir Jabotinsky, Jon Tiirklerin liderlerinden Ahmet Ri- 

za ve Di§ I§leri Bakam Tevfik Pa§a ile goru§melerde bulundu. II. Abdiilhamit zamamnda Filis- 

tin'de Yahudiler igin konulan gog yasagimn kaldirilmasim istedi. 

"Hayim Nahum (1872-1960) da, yeni rejime kendi lehlerine fevkalade bir nazarla bakiyor, ya- 

sak kararlarmm kaldirilmasi iqin Jon Tiirkleri siki§tirmaya ba§liyordu. 

Nahum, oteden beri Jon Tiirklerle ili§kisi olan birisiydi. Bu ili§kiler, Paris'te ba§lami§, giderek 

artmi§ ve Jon Tiirkler ihtilal yapmca onu istanbul'a gagirarak Tiirkiye Yahudilerinin Ba§ha- 

hamligi'na getirmi§lerdi. Siyonistlerin yoriingesine giren H. Nahum, Siyonist Te§kilati ile Jon 

Tiirkler arasmda arabuluculuk gorevi yapiyordu." (The Young Turks and Zionism: Some Com¬ 

ments, M. Jacop Landau, sf. 203) 

Siyonistler Filistin'e konan gog yasagim kaldirmak iqin Ittihatgilarm ileri gelenlerini kul- 

landilar. 

"Bu amagla, Ruso, Masliyah, Ahmet Riza, Enver, Talat ve Nazim Beyler’le g6rii§tuler. ittihat ve 

Terakki'nin agir toplari olan bu ki§iler, Filistin'e Musevi gogiiniin yararli olacagi kamsmdaydi- 

lar." (Tiirkiye ve Siyonizm, Suleyman Kocaba§, sf.192-193) 

Hahamba§i, Meclis Ba§kanligma segilen Ahmet Riza Bey'i tebrik igin gittigi ziyarette gog 

ve toprak satm alma konusunu agti. Meclis Ba§kam teklifi kabul etti: 

t* B 

_ 

Abdulha- 

mit'in devril- 

mesi igin ca- 

ba gosteren 

ittihat ve Te¬ 

rakki uyeleri- 

nin en onem- 

li destekgile- 

rinden birisi 

de Siyonist- 

lerdi. 
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"...Ahmet Riza, Musevilerin kendilerine yardim ettikleri takdirde Osmanli iil- 

kesine higbir kisitlama olmaksizm yerle§ebileceklerini temin ediyordu." (Turkiye ve 

Siyonizm, Suleyman Kocaba§, sf.193) 

Hahamba§i, Sadrazam'a da aym §ekilde bir nezaket ziyaretinde bulundu. Sadrazam 

Hiiseyin Hilmi Pa§a da, yerle§im merkezi kurmak isteyen Yahudi gogmenlerine kar§i gikilma- 

yacagim soyledi. 

"Sadrazam, Filistin’deki Museviler iqin konulan yasaklari kaldirmaktan gekinmedi. Once, Fi- 

listin'e giri§te Musevilere verilen ’Kirmizi Tezkere’ usuliinii kaldirdi. Daha sonra da Siyonist- 

lerin toprak satm almalan serbest birakildi." (Turkiye ve Siyonizm, Suleyman Kocaba§, sf.193-194) 

ittihat ve Terakki liderlerinin Siyonistlerin bu tekliflerini kabul etmesindeki asil neden, Yahu- 

dilerin bu Parti iizerindeki kuvvetli niifuzuydu. (The Arap Awakening, George Antonius, London, 

1938) 

Yahudiler bu kararlarm almmasi iqin kendilerini Osmanli’nm yeniden giiglenmesi iqin iyi 

niyetle hareket eden ki§iler gibi gostermi§lerdi. Gogle gelen zengin Yahudiler sozde mal varlik- 

larmi yeni devletleri iqin kullanacaklar, boylece biitiin azmliklarm Osmanli ruhu altmda bari§ 

iginde ya§ayabileceklerini ispatlayacaklardi. Ancak, bu Filistin'i Osmanli'dan kopararak tama- 

men bagimsiz bir devlet kurmayi hedefleyen komplonun bir adimmdan ba§ka bir §ey degildi. 

"Osmanli senatosundaki Siyonistlerden Behor Efendi de, yeni rejim ortammdan yararlanma 

konusunda ihtiyatli hareket ediyordu. Bir diger senato iiyesi Vitali Faradji, ozel imtiyazlar 

iizerinde duruyor, Tiirklerin du§manligim iizerine gekmemek iqin otonomiden higbir zaman 

aqikqa bahsetmiyordu." (Germany, Turkey 

and Zionism 1897-1918, Isaiah Friedman, 

sf.141) 

Bu konuda aktif rol oynayan diger iki 

Siyonist de Dr. Victor Jacopson ve Emanuel 

Karosso idi. Karosso Filistin'e gogii ve bu 

gogmenleri yerle§tirerek otonomiyi getire- 

cek niifus oranim saglama amaciyla 'Os- 

manli Gogmen Kumpanyasi' adli bir te§kilat 

kurdu. 

"Osmanli tabiriyle genelleme yapilmak- 

tan amaq, Yahudiler iizerindeki §iiphele- 

ri dagitmakti. Karasso’nun bu giri§imi, 

politik otonomi hedefine dogru ilk adim- 

di." (Germany, Turkey and Zionism 1897- 

1918, Isaiah Friedman, sf.144) 
Araplarin Turklere kar§i ofke duymalari bolgeye gon- 

derilen ajan provokatorler tarafindan saglandi. Arap 

dilini ve geleneklerini 90k iyi bilen unlii ingiliz casusu 

Albay T. E. Lawrence bolgede geni§ kapsamli faali- 

yetlerde bulundu. 



Dr. Jacopson da Osmanli Imparatorlugu'ndaki Siyonist faaliyetlere fi- 

nansman saglayabilmek iqin 'Anglo-Levantine Bank'i kurmu§tu. Bu arada Le Je- V \\ 

une Turc adli bir gazete gikarmayi da ihmal etmemi§ti. 

"Bu gazete, imparatorluk dahilinde biitun azmliklara muhtariyet verilmesi fikrini sistemli 

bir §ekilde savunuyordu. Bu savunma, Siyonistlerin taktik hedeflerine uygundu. Muhtariyet 

verilirse, bunu bagimsizlik takip edecekti." (Turkiye ve Siyonizm, Suleyman Kocaba§, sf.195) 

Turn bunlar Siyonistlerin Osmanli'ya destek olmak iqin gog ettiklerine dair sozlerinin ne 

kadar samimiyetsiz oldugunu gosteriyordu. Ustelik Siyonistlerin Osmanli'ya vermeyi vaat et- 

tikleri ekonomik yardimdan da en ufak bir iz bile yoktu. 

"Yahudiler, Osmanli uyruguna gegmek igin higbir gaba gostermemi§ler ve yabanci uyrugunda 

kalmayi yeglemi§lerdir. ikinci olarak da ittihatgilarm biiyuk bir sabirsizlikla bekledikleri mad- 

di yardimi temin etmek konusunda higbir giri§imleri olmami§ti. Musevi gogmenlere uygula- 

nan yasaklari kaldirmakla Hukiimet higbir yararli sonug elde edememi§, tarn tersine Araplari 

daha da kizdirmi§tir." (Turkiye ve Siyonizm, Suleyman Kocaba§, 195-196) 

Yahudilere Filistin'de toprak verilmesine ve onlara tanman gog kararma Araplarm tepki- 

si ise biiyuk oldu. Islam topraklarma Siyonistlerin akm etmesi elbette olumlu bir geli§me de- 

gildi. I§te bu donemde Osmanli topraklarimn iizerinde yeni bir oyun sergilenmeye ba§landi. 

Siyonist liderler, Osmanli Imparatorlugunu ayakta tutan ve bolgede istikrari koruyan tek et- 

men olan Islam birligi dii§uncesini yikmak amaci ile Arap ulusgulugunu giindeme getirdiler. 

Siyonistlerin Osmanli Topraklarmda Diizenledigi 

Provokasyon: Arap Ulus^ulugu 

Osmanli Imparatorlugu, Filistin sorununun oncesine kadar kendi smirlari iginde miislii- 

man halkm birligini saglami§ bir devlet yapisi sergiliyordu. Turk, Arap, Kurt gibi degi§ik ko- 

kenlere mensup insanlar, aralarmda bir sorun gikmadan asirlar boyu imparatorluk gatisi altm- 

da ya§ami§lardi. 

Siyonistlerin Filistin'e goz koymalarimn ardmdan sistemli bir §ekilde aynlikgilik hareket- 

lerinin ki§kirtildigi bir donem ba§ladi. Bu politikamn mimar kadrosu, mason ve Siyonistlerden 

olu§uyordu. Siyonist yazar ve siyasetgilerin siirekli olarak irkgilik duygularmi koriiklemesiyle 

Araplar haklarimn yeterince korunmadigma inandirilarak, Osmanli'ya kar§i ayaklanmalan 

saglandi. Yakup Dav ve benzeri Siyonist oryantalist du§uniirler, irkgi Arap milliyetgiliginin is- 

lam'a ters dii§medigi gibi mesnetsiz iddialar ortaya atarak, fikirlerini ispatlamaya gali§tilar. 

Siyonistlerin, irkgiligi ve irkgilari desteklemesinin altmda yatan asil nedenin, Araplari ve 

Tiirkleri birbirlerine kar§i ki§kirtarak Filistin'deki Osmanli engelini ortadan kaldirmak oldugu 

gayet agikti. 

Fransiz ve ingilizlerin I. Dunya Sava§i sirasmda, Araplari Osmanlilara kar§i ki§kirtarak 

sava§tirmasiyla, Siyonistler bir a§ama daha ilerlemi§ oldular. Basit vaatlerle satm alinan bazi 

Arap liderlerin halklari ise mandater giiglerin uydusu olmaktan kurtulamadilar. 
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Donemin Super Guciinden Siyonizme Destek: 

Balfour Deklarasyonu 

Dunya Siyonist Orgiitu'niin lideri olan Chaim Weizmann, ingiltere daha Filistin'e 

yerle§meden once §u onemli agiklamayi yapmi§ti: 

"Rahatga soyleyebiliriz ki, eger Filistin ingiltere’nin niifuz alanma girer de, ingiltere de orada 

kendisine bagli bir Yahudi toplumunun olu§masma olanak saglarsa, yirmi ya da otuz yil iqin- 

de oraya bir milyon belki daha fazla Yahudi toplariz." (Trial and Error: The Autobiography of Cha¬ 

im Weizmann, Chaim Weizmann, sf.49) 

ingilizler, Araplari bir devlet altmda toplayacaklarma inandirarak, Osmanli'ya kar§i ayak- 

lanmaya ikna ettikleri donemde, aym bolgede Yahudilere bir yurt vermeyi vadeden Balfour 

Deklarasyonu'nu yaymladilar. 

Balfour Deklarasyonu'nun hazirlanmasmda ba§rolu oynayan Siyonist lider Chaim Weiz¬ 

mann, ingiltere Deniz Kuvvetleri Bakam Winston Churchill, Di§ i§leri Bakam Arthur Balfour 

ve Ba§bakan David Lloyd George gibi politikacilarm yakm dostuydu. 

Weizmann ve diger Siyonist liderler, Filistin'de Yahudiler igin bir bolge ayrilmasi yerine, 

butiin Filistin'in Yahudi Devleti olmasi igin ingiltere Hiikumeti'ne bir uyan mektubu gonder- 

diler. ingiliz kabinesinde yogun tarti§malara neden olan bu muhtiradan sonra ortak bir kara- 

ra varildi. ingiliz Di§ i§leri Bakam Balfour, 2 Kasim 1917'de ingiltere Siyonist Dernekleri Ba§- 

kam Lord Rothschild'e, daha sonra Balfour Deklarasyonu adim alacak bir mektup yazdi: 

"Majestelerinin hukiimeti, Filistin'de Yahudi halki iqin bir milli yurt olu§turulmasmi uygun 

kar§ilamaktadir ve bunun gergekle§mesi iqin her tiirlu gabayi harcayacaktir." (Documents and 

Readings in the History of Europe Since 1918, Walter C. Eangsam, sf.377) 

Bu kararla, Araplarm ingilizlere olan baghhgmm sarsilma ihtimali belirdi. Fakat, izlenen 

yeni bir politikayla bu sorun halledildi. ingiltere ve miittefikleri, Araplari biiyuk bir devlet al¬ 

tmda birle§tireceklerine inandirdilar. Ote yandan, 1919'da yapilan resmi bildirimde, Filistin'e 

gogii destekledikleri de belirtilerek §oyle dendi: 

Siyonist lider Chaim Weizmann ve ingiltere Ba§bakam Lloyd 

George, Yahudi Devleti'nin kurulabilmesi igin sik sik biraraya 

geliyorlardi (Altta) Yahudi halki igin bir yurt hazirlamayi vaat 

eden, ingiliz D\§ \§\er\ Bakam Balfour (Solda). 



Siyonistlere verdigi biiyuk destek ile taninan Lord Balfour, Israil'de ilk kurulan universitelerden biri 

olan Hebrew Universitesi'nin acilisina da katilmi§ti. 

"Siyonizm hareketinin liderleri, Siyonizmin bagarisim, Araplarla dostluk ve i§ birligi yaparak 

saglamaya kararlidirlar ve boyle bir teklif de kenara atilacak bir teklif degildir." (The Arab-Is- 

raeli Conflict, John Morton Moore, cilt 3, sf.34) 

Bu vaat ile ikna edilen Arap liderleri ile Siyonistler arasmda bir i§ birligi kuruldu. 

"ingiltere'nin arzu ettigi Arap-Yahudi i§ birligi, Hicaz Arap Devleti adma Emir Fay sal ile Dun¬ 

ya Siyonist Orgiitii lideri Chaim Weizmann arasmda, 30 Ocak 1919'da Londra’da imzalanan 

bir anla§ma ile gergekle§ti." (The Arab-Israeli Conflict, John Morton Moore, cilt 3, sf.34) 

Bu anla§mada, Arap Devleti ile Filistin arasmdaki smirm tespit edilecegi soylenerek, Fi- 

listin'in tamamen Yahudi topragi oldugu belirtilmi§ ve Filistin adma muhatap olarak da Cha¬ 

im Weizmann kabul edilmi§ti. Ingilizlerle i§ birligi iginde olan Emir Faysal, Siyonistlerle de qok 

yakm ili§kiler kurmu§tu. Emir Faysal bu yakmligmi ABD'nin Paris Konferansi'ndaki temsilci- 

si ve Dunya Siyonist Orgutii'nun onde gelen iiyelerinden Felix Frankfurter'e 3 Mart 1919'da 

yazdigi mektupta §oyle dile getiriyordu: 
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Bu dostlugun aldatmacadan ba§ka bir §ey 

olmadigi, hemen bir yil sonra ba§layan ve gii- 

numiize kadar suren, boyutlari katliamlara ka- 

dar varan gati§malarla ortaya gikti. ingiltere, 

Filistin'e te§vik ettigi Yahudi gogiiyle bu bolge- 

yi vaat etmi§ oldugu biiyuk Arap devletlerin- 

den ayirmi§ oluyordu. Ileri a§amada ise arala- 

rmda higbir dil, din ve irk farki olmayan Arap- 

lari, pargaladigi Ortadogu'da yapay smirlar 

arasmda dagitti. Bu §ekilde Siyonist gikarlarmi 

koruyan ingiltere, Arap bagimsizligmi engelle- 

digi gibi, Muslumanlarm ya§adigi Filistin top- 

raklarmi da israil yayilmaciligma hazir hale ge- 

tirmi§ oldu. 

Siyonizmin Filistin'deki ilk 

Adimi: Ingiliz Mandasi 

Ingiltere ve ABD, Osmanli Devleti'nin 

gokmeye ba§ladigi yillarda Israil Devleti'nin 

kurulmasi yolundaki gali§malarmi hizlandirdi- 

lar. Yahudilerin Filistin'e yerle§meleri i§ini in¬ 

giltere iistlendi: 

"Filistin'i elinde bulunduran ingiltere, ge§itli 

siyasal dii§uncelerle bagimsiz bir Yahudi 

Devleti'nin kurulmasim iistiine aldi." (Mey- 

dan Larousse, cilt 4, sf.670) 

Filistin'e yerle§en ingiltere'nin ilk i§i, bu- 

raya yapilan Yahudi goguniin devammi sagla- 

mak oldu. 

Siyonistlerin diizenledikleri provokasyonlar sonunda 

ortaya gikan ayrilikci fikirler, uzun yillar Osmanli im- 

paratorlugu'nun elinde bulunan kutsal §ehir Ku- 

diis'un elden cikmasina sebep oldu. 



. ■ * — 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 
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"Filistin’deki Ingiliz yonetimi, 1920 ile 1936 arasmda Filistin’e 290 bin Yahudi- 

nin gogiine resmen miisaade etmi§tir.M (Survey International Affairs 1936, sf.706) 

I. Diinya Savagi’nm sonucunda 60-80 bin kadar olan Yahudi niifusu, 1929'da 

170.000'e gikmi§ti ki, bu, toplam niifusun %17'si demekti. Halbuki 1923'te Yahudiler turn 

niifusun %11'ini olu§turuyorlardi. Daha sonralari da Ingiliz yonetiminin sagladigi kolayliklar- 

la, gog hizlanarak devam etti. 

M1936'da Yahudi niifusunun miktan 400 bine gikarak niifusun %31'ini olu§turacaktir." (Palesti¬ 

ne and the Arap-Israeli Conflict, cilt 1, Michael J. Cohen, sf. 289) 

Uluslararasi 
Bolge 

Morrison-Grady 
Plani 
Nisan 1946 

Yahudi 
Bolgesi 

Arap 
Bolgesi 

ingiliz 
Bolgesi 

LUBNAN 

SURIYE 

# Hayfa 

• Nablus 
Tel-Aviv 

Yafa# 
• Israil 

• • 
Gazze Hebron 

MISIR 

Yahudi Plani 
1947 

LUBNAN 

A 

SURIYE 

# Hayfa 

• Nablus 
Tel-Aviv 

Yafa# 
• Israil 

Gazze El-Halil 

MISIR 

Filistin'de, ingiliz mandasi 

doneminde buraya yapilan 

Yahudi gogii igin kolayliklar 

saglanmis ve Yahudi yerle- 
sim bolgelerinde buyume 
gozlenmistir. 

Filistin'de bir Yahudi Devleti 
olusturmak igin hazirlanan 

ingiliz mandasi, aym zaman- 

da Siyonist teror orgiitii Ha- 

ganah militanlarim da egiti- 

yordu. 

Yandaki haritalarda 1946 ve 

1947 yillarinda Filistin igin on 
gorulen paylasim alanlari 

gorulmektedir. 
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Ingiltere'nin destegi bu kadarla da kalmami§, manda yonetimi sirasm- 

da kurulan Siyonist teror orgiitlerindeki militanlarm egitimini de iistlenmi§ti. 

"Haganah'a kar§i ingiliz manda yonetimi daima biiyiik ho§goru gostermi§tir. Hatta Filis- 

tin'deki ingiliz subaylari, Haganah askerlerinin egitiminde gorev almi§lardir. Bu subaylarm 

en unlusii ise, ate§li bir Siyonist olan Yiizba§i Orde Wingate’dir." (The Course of Modern Jewish 

History, Howard Sachar, sf.389) 

ingiliz ordusunun, Siyonistlerin silahli egitimine esas agirlik verdigi donem II. Dunya Sa- 

va§i yillan oldu. ingilizler, bolgenin higbir di§ tehlikeye maruz kalmadigi bir donemde, sava§i 

bahane ederek Siyonist militanlari orduya aldi ve bunlar iqin ozel gruplar kurarak egitim verdi. 

"ingiliz ordusunda dagmik bir §ekilde hizmet eden 30 bin kadar Filistin Yahudisinin ayri bir 

tugay haline getirilmesi, 1944 Eyliilu'nde olmu§tur." (Keesing's Contemporaray Archives, 1943- 

1946, sf. 6750) 

Boylece Siyonistler, sava§ tecriibesi kazanmi§ ve kurulacak israil Devleti igin kagmilmaz 

goziiken Arap-israil Sava§i'na hazirlanmi§ti. 

Manda yonetimi, egittigi Siyonist militanlarm silah temin etmesi iqin de ge§itli kolayliklar 

saglami§ti. 

"Yahudiler Amerika'dan makineli tiifek ve havan topu gibi silahlarm iiretimi iqin aldiklan torna 

ve makine pargalarmi sandiklara yerle§tirip ingiliz gumruklerine getirdiler. Sandiklar ingiliz 

gumrugimden giigluk gekmeksizin gegti." (O Jerusalem, Dominique La pierre-Larry Collins, sf. 96) 

Ancak Siyonist teror orgiitleri sonunda ingiltere'yi de vurdu. 1940'larm ikinci yarismdan iti- 

baren Siyonist teroristler ingiliz hedeflerine saldirmaya ba§ladilar. ingiltere bu karma§ayi da- 

ha fazla iistlenemedi ve Filistin'den gekildi. 

• • • • 

Uq Biiyiikler Israil lqin Birarada 

"Bu silah ve cephane hirsizligmda ingiliz askerleri de Siyonistlere yardimci olmu§lardir." (The 

Middle East in the War, George Kirk, sf.229) 

II. Dunya Sava§i sonunda (4-11 §ubat 1945) iiq galip iilkenin liderleri Yalta'da biraraya gel- 

diler. Toplantimn giindem maddelerinden birisi de israil'in kurulmasiydi. 

"Kirim'daki kiiguk Yalta §ehrinde, iiq biiyukler sava§ sonrasimn diinya haritasmi gizdiler. Bu- 

rada Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Joseph Stalin arasmda gegen ve konusu da Filis- 

tin’den ba§ka higbir §ey olmayan ozel bir konu§manm ayrmtilari anlatiliyordu. Konu§ma sira- 

smda Stalin, gok sinirli bir havayla Churchill’e donerek, Filistin Araplariyla Yahudi sorununun 

tek goziim yolu oldugunu soyler: Stalin’in ongordugii goziirn yolu bir Yahudi Devleti'nin ku¬ 

rulmasiydi." (O Jerusalem, Dominique Lapierre-Larry Collins, sf.68-69) 

Yahudi lobileri ve localar sayesinde dimyamn biitiin onemli giiglerini israil Devleti'nin 

kurulmasi iqin kullanan Siyonistler, gergekten de israil'i Herzl'in I. Siyonist Kongre'de soyledi- 

gi gibi 50 yil iginde kurdular. Sayisiz entrikamn sonucunda kurulan bu devlet, Ortadogu'ya be- 

raberinde yeni entrikalar, kan ve olum getirdi... 



Ingiliz, Sovyet ve Amerikan liderlerinin Yalta Konferansi'nda konustuklari konularin belki en 

onemlisi bir Yahudi Devleti'nin kurulmasi idi. Toplantiya katilanlardan Roosevelt ve Churchil 

masondu. (Mimar Sinan Dergisi, sayi 61, sf.86) 

Adnan Oktar (Harun Yahya) - 

israil Devleti lqin Amerikan Destegi 

Arap topraklari iizerinde bir Yahudi Devleti kurabilmek igin, Filistin'deki Siyonist teror 

orgiitii Haganah'm Ba§kam Yigael Yadin onderligindeki Siyonistler bir plan yaptilar. "Dalet" ya 

da "D Plam" diye bilinen bu plan, ingiltere'nin Filistin'den gekilmesi sirasmda dogacak otorite 

bo§lugundan, bir teror hareketi ile faydalanmayi amagliyordu. 

"Haganah'm stratejisi bu plana gore duzenlenmi§ti. ingiliz birliklerinin ayrilmasmdan sonra, 

kisa siirecek bir bo§luk doneminin olacagi hesaba katiliyor, bu donemde tiim Siyonist grupla- 

rm diizenli bir harekete kadar silahlanmasi isteniyordu. Ama bu ilk hedefin gergekle§mesi, 

Haganah'm ABD'den o zamana kadar gerekli insan ve arag-gereci yollamasiyla mumkundii." 

(O Jerusalem, Dominique Lapierre-Larry Collins, sf. 87) 

Bu noktada Siyonistlerin kuracaklan devlete hem maddi, hem de siyasi destek saglaya- 

cak biiyiik bir giice ihtiyaglan vardi. 

"3 milyondan fazla Yahudinin ya§adigi Amerika, Dunya Siyonist Te§kilati'nm en guglii mer- 

kezlerinden biriydi" (Foreign Relations of the United States, 1939, cilt 1-5, sf.694) 

Diinya iizerindeki en etkili grig olan ABD, Siyonist hedefler igin en uygun iilkeydi. ihti- 
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yag duyduklari finansmani kar§ilamak iizere Yahudiler, ABD yonetiminde 

etkili olan bazi isimleri kendi saflarma gekerek, kaynak olarak ABD'yi kullanma- 

yi ba§ardilar. Daha sonra israil Ba§bakanligi yapacak olan Golda Meir gerekli finans¬ 

mani saglamakla gorevlendirildi. 

"Golda Meir Chicago'ya geldiginde, saglayacagi 25-30 milyon do- 

larla Filistinli Yahudileri agir silahlarla donatmayi umuyordu. Ro- 

osevelt’in Maliye Bakani Henry Morgenthau ve bir grup i§ adami 

Golda Meir'la §ehirden §ehire dola§maya koyuldu. Bu turda topla- 

nan 50 milyon dolar, Yahudi ajansi muhasebecisi Elizer Kaplan’m 

saglamayi umdugunun on katiydi. Bu miktar Ortadogu'nun en bii- 

yiik petrol iireticisi Suudi Arabistan'm, 1947 yilmda bu yoldan sag- 

ladigi toplam parayi da a§iyordu." (O Jerusalem, Dominique Lapierre- 

Larry Collins, sf. 202-203 ) 

Amerika Birle§ik Devletleri'nin Maliye Bakani Yahudi asilli 

Morgenthau'un para toplama i§ini organize etmesiyle, ABD yonetimi 

igindeki bazi kesimler de giderek Yahudi davasimn en biiyiik yar- 

dimcisi durumuna geldiler. 

Elizer Kaplan, teror or- 

gutu Haganah'a Avrupa 
ve Amerika'dan gelen 

yardimlari yonlendirmek- 

le gorevliydi. 

"Morgentheau, Amerikan Hazinesi'nin ba§mda iken B'nai Brith ve Yahudi Ref ah Dairesi gibi Ya¬ 

hudi organizasyonlarmda gali§ti. 1947-50 arasi Birle§mi§ Yahudi Miiracaati Genel Ba§kanligi, 

1950-53'te de Fahri Ba§kanligim yapti. Daha once ornegi gorulmemi§ biiyiik bagi§larm yeni ku- 

rulan israil Devleti'ne yardim iqin kullamlmasim sagladi." (Encylopedia Judaica, cilt 2, sf.321) 

"Siyonist" sanayici Rudolph Sonenborn tarafmdan yonetilen "Materials for Palestine" (Fi- 

listin igin Maddi Yardim) isimli kurulu§, israil igin ayrilan paralari topluyordu. Bu paralarla 

ABD ve Avrupa'da satm alman silah ve askeri miihimmat gemilere yiiklenerek Filistin'e, Siyo¬ 

nist teror orgiitleri Haganah ve Irgun militanlarimn kullanmasi igin gonderildi. 

Siyonistlerin ABD'den sagladiklari askeri yardimlarm gogu kar§iliksiz olmasma ragmen, is- 

rail'in borglanarak aldigi yardim da kiigiik sayilmazdi. Boylesi- 

ne biiyiik bir borca kar§ilik israil'in yeni yardimlara ihtiyaci ol- Imasi, zayif durumdaki Yahudi Devleti'nin gelecegini tehlikeye 

sokuyordu. i§te bu sirada Amerikali General George Marshall, 

Amerika'nm miittefiki olan Avrupa devletleri iqin yardimi 

amaglayan bir plan hazirladi. Marshall Plam, 2 Nisan 1948'de 

Balkan Truman tarafmdan imzalanan bir kanunla kabul edildi. 

Bu plan 1 Nisan 1948'den, 30 Haziran 1952'ye kadar olan dort 

yil igin ongoriilmii^tii. Avrupa'yi hedef alan Marshall yardimi, 

aym zamanda israil'in borglarimn silinmesi ve bundan sonraki 

ihtiyaglarimn kar§ilanabilmesini de ongoriiyordu. 

israil'in kurulmasi ve devletler arasi hukuka gore tanm- 

| masi iqin son bir adimm daha atilmasi gerekiyordu. Bunu da, 

Teror orgutii Haganah'm Ba?ka- BirIe?mi§ Milletler biinyesinde ozel bir Filistin Komitesi ku- 

m Yigael Yadin. rulmasi talebiyle Ingiltere baslatti. Ingiltere'nin istegiyle Birle§- 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

SURIYE 

■ Filistin topraklari 
israil topraklari 

MISIR 

Tulkarim 

Tel-Aviv j 

lamallah 
trail 
letlehem 

E azze 

Negev 

Birlegmig Milletler'in hazirladigi taksim plamnda 

Yahudilere ayrilan bolgeler, nufuslariyla kiyaslan- 

mayacak derecede biiyuktu. 

israil'e silah almasi igin mali yardim 

yapan ABD Maliye Bakam Henry 

Morgenthau, ilk israil Devlet Baskam 

Chaim Weizmann ile birlikte. 

mi§ Milletler Genel Kurulu, 28 Nisan'da toplandi ve 19 Mayis'ta da, "Birle§mi§ Milletler Filis¬ 

tin Ozel Komitesi" (UNSCOP)'nin kurulmasma, bu komitenin 11 iiyeden olu§masma ve komi- 

tenin raporunu en geg 1 Eyliil'de vermesine karar verildi. Komite'ye, Avustralya, Kanada, Qe- 

koslavakya, Guatemala, Peru, Isveg, Uruguay, Hindistan ve Iran segildi. Komite'nin ongordii- 

gii rapor, Siyonistlerin planlari dogrultusunda, Filistin'in bolunmesini ve bir Yahudi Devle- 

ti'nin kurulmasim igeriyordu. Raporun gizdigi smirlara gore, Arap Devleti’nin yiiz olgumii 4476 

milkare olup Filistin topraklarmm %42.88’ini, Yahudi Devleti'nin yuzolgiimu ise 5893 milkare olup 

Filistin topraklarmm %56.47’sini olu§- 

turuyordu. 

Diger yandan Harry Solomon 

Truman, ABD Ba§kam olarak biitiin 

yetkilerini Filistin'de bir Yahudi 

Devleti'nin kurulmasi igin kullan- 

maktan gekinmiyordu. 

Yeni Yahudi Devleti'ne karsiliksiz ekono- 

mik destek saglayacak plamn sahibi ge¬ 

neral Marshall, donemin Yahudi ABD Ba§- 

kani Truman ile. 

. .v fW~r 
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"Siyonistler, 1948'in Mart Ayi'nda Chaim Weizmann'la Truman arasmda gizli 

bir gorii§me ayarladilar. Weizmann bu gorii§meden sonra Truman'm destegini ka- 

zandi. Aym yil Mayis aymda Weizmann Beyaz Saray’a bir mektup yazarak Filistin'de ba- 

gimsiz bir Yahudi Devleti kurmalari durumunda ABD’nin tamyip tammayacagim sordu ve 

Truman onu destekleyecegini belirtti." (The Lobby, Edward Tiwnan, sf.27) 

Ingiltere'nin bolgeyi terk etmesiyle Amerikan yonetimi, Araplarm Filistin'i i§gal etmesi 

ve Yahudi Devleti'nin tehlikeye dii§mesi olasiligma kar§m tedbirler alma ihtiyaci duydu. Boy¬ 

le bir durumda tek yol ABD'nin en kisa zamanda Filistin'e miidahalede bulunmasiydi. Balkan 

Truman, Amerikan Anayasasmda kongreye dahi ba§vurmadan asker gonderme yollanm ince- 

lemek igin, hukuk i§leri dam§mam Ernest Gross'u gizlice gorevlendirdi. Ancak, Filistin Yahu- 

dilerine yapilan uluslararasi yardim o kadar biiyiik oldu ki, ABD'nin miidahalede bulunmasi- 

na dahi gerek kalmami§ti: 

"Filistin payla§immm gergekle§tirilmesi iqin en biiyiik gabayi gosteren Birle§ik Amerika'ydi. 

Beyaz Saray, Filistin'in payla§ilmasma kar§i gikan ya da sadece kararsiz kalan iilkeler iizerin- 

de her tiirlii baskiya ba§vurdu. Balkan Truman, BM'deki temsilcisi Biiyiikelgi Hershel John- 

son'u 'Bir ba§ansizligm sonuglarma §ahsen katlanmak istemiyorsa Filistin'in payla§ilmasi yo- 

niinde Birle§mi§ Milletler’den karar gikarmasi gerektigini' soyleyerek uyardi. Aym §ekilde, 

Ba§kan'm dam§mam olan Yahudi i§adami Bernard Baruch, Fransa'nm BM'deki temsilci Ale- 

xendre Paradi'yi, iilkesinin payla§tirmaya kar§i gikmasi halinde Amerikan yardimmm kesil- 

mesinin muhtemel oldugunu soyleyerek tehdit etmekten gekinmemi§ti. Ancak, israil'in kurul- 

masmi saglayacak kadar oy saglanmami§ti. Oturumun ba§kam Brezilya delegesi Oswaldo 

Aranha Filistin'in payla§ilmasmi biiyiik bir igtenlikle destekliyordu. Takvimdeki biiyiik bir 

rastlanti sonucu (!) BM'deki oylama sirasmda '§iikran giiniiniin tatil oldugunu' soyleyerek oy- 

lamayi erteledi. Bu da Siyonistlere 48 saatten fazla zaman kazandirdi. Bu hayati siire boyunca 

payla§tirmaya kar§i olan iilkeler Liberya, Haiti ve Filipinler, inamlmaz bir baski ve hatta teh¬ 

dit dalgasiyla kar§ila§acaklardi." (O Jerusalem, Dominique Layierre-Larry Collins, sf.29) 

Filistin’de Son Perde: Birle§mi§ Milletler, 

Yahudi Devleti’nin Kurulmasim Kabul Ediyor 

Birle§mi§ Milletler'deki bu tehdit ve baski kampanyasi, Siyonistlerin hedefe ula§masmda 

gok onemli bir rol oynadi. 

"BM Genel Kurulu'nun 29 Kasim 1947 giinii saat 17:35'te yapilan oylamasmda, gogunluk pla- 

m, genel kurulun 181 (II) A sayili karari alarak, 13 red, 10 gekimser oya kar§ilik 33 oyla kabul 

edildi." (The Course of Modern Jewish History, sf.275) 

Giivenlik Konseyi'nde taksim plamm gorii§en 11 iiyeli komiteden sadece ikisinin red oyu 

kullanmasi, bu komitenin daha ba§langigta ne amagla kuruldugunu gosteriyordu. Israil'in ku- 

rulmasmda ABD'nin agik desteginin yamnda, fanatik bir Yahudi aleyhtari olan Stalin'in gizli 

destegi de biiyiik rol oynadi. Yalta Konferansi'nda bir Yahudi Devleti'nin ate§li savunucusu 

olan Stalin, taksim plamm ABD ile birlikte destekledi. Bu, diger iilkeleri de etkilemi§ti. 



Ben Gurion Israil Devleti'nin kurulusunu Man ediyor. 

"Amerika ile Sovyetler'in ortak hareketleri, etkileri altmdaki pek gok iilkenin de aym §ekilde 

oy kullanmasma neden oldu." (The Course Modern Jewish History, sf.275) 

14 Mayis giinii, Filistin'deki Ingiliz manda yonetiminin sona ermesinden birkag saat once, 

Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi (Vaad Levmi) yaymladigi deklarasyonda Israil Dev¬ 

leti'nin kuruldugunu ilan etti. Bagimsizligm ilam ile birlikte David Ben Gurion Ba§kanligmda 

13 iiyeli bir kabine kuruldu. Ben Gurion Savunma Bakanligim da iizerine almi§ti. Moshe §ertok 

ise Di§ I§leri Bakam'ydi. Yahudiler bagimsizlik ilan edeceklerini, donemin Yahudi Ba§kani Tru- 

man'a daha once bildirmi§lerdi. Ve tabii ki ABD, Israil'i tammakta hig vakit kaybetmedi. 

"israil Devleti'nin bagimsizlik ilamndan tam onbir dakika sonra, Balkan Truman israil'i tam- 

digim agikliyordu." (Foreign Relations of the United States 1948, cilt 5, sf.992) 

israil Devleti, diger iilkeler tarafmdan da kisa sure iginde tamndi. Ancak daha once de 

vurguladigimiz gibi, kurulan devletin smirlari Siyonistler igin pek de tatmin edici degildi. Ben 

Gurion bu konudaki memnuniyetsizligini §u §ekilde dile getiriyordu: 

"Statiiko'yu korumak bahis konusu degildir. Biz geni§lemeye yonelik dinamik bir devlet kur- 

mak zorundayiz." (Rebirth and Destiny of Israel, Ben Gurion, sf.419) 



ARAP-iSRAIL SAVA§LARI ^§21 

"israil'deki siyasi ve askeri liderlerin israil’e Araplardan gelecek bir tehlikeye aslmda 
11 

higbir zaman inanmadiklan agikga goruliir. Onlarm pe§inde olduklari §ey, ge§itli manevra- 

larla Arap devletlerini Siyonistlerin kazanacaklarmdan emin olduklari askeri gati§malara zor- 

lamakti. Boylece israil’e, Arap rejimlerini istikrarsizliga siiriikleyip ba§ka alanlar ele gegirme 

planini gergekle§tirme firsati yaratmakti." (Israil Ba§bakam Moshe Sharett'in Giinlugunden, Siyo- 

nizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.60-61) 

I. Arap-Israil Sava§i 

israil'in kurulu§unun ilamndan birkag saat sonra 14-15 Mayis gecesi I. Arap-Israil Sava§i 

ba§ladi. 

Sava§m ugiincii giiniinde, 18 Mayis'ta, Akka Israil kuvvetlerinin eline gegti. 1-11 Haziran 

arasmdaki iiguncii hafta iginde, aldigi askeri yardim sayesinde Israil, hava ustunlugunii de ele 

gegirdi. Sava§ta Israil zaferi igin gereken hava kuvvetleri Sovyetler tarafmdan verildi. Ve bu 

ugaklarla, Urdiin ile Suriye ba§kentlerindeki siviller hava bombardimanmda oldiiriildii. 

"Arap devletleri 9 Nisan 1948'de meydana gelen Deir Yassin Katliami gibi katliamlardan 

Filistinlileri korumak iizere harekete gegince, Siyonist devletin yoneticileri yeni topraklar elde 

etmek iqin bunu firsat bildiler: Birle§mi§ Milletler te§kilatmm kendilerine verdigi %56'lik Filis- 

tin topragim ilk Arap-Israil Sava§i'ndan sonra %80'e gikardilar. 

Bunu bir efsane ile de dogruluyorlardi: israilli kiigiik Davud, Golyat Arabi yenmi§ti... §imdi 

herkes tehdit altmda birakilan bu 'kiigiik halka' aciyacak ve askeri ba§arilarim alki§layacakti. 

Ancak israil'in o sirada nicelik ve nitelik bakimmdan ortaya koydugu askeri giig Arap iilkele- 

rinin toplam giiciiniin gok iizerindeydi. 1948 Sava§i giinlerinde Misir'da toplanmi§ olan, Suri¬ 

ye, Urdiin ve Irak birliklerinin biitiinii, israil'in 65.000 askerine kar§ilik 22.000'den azdi. Bu ko- 

nu kimsenin dikkatini gekmiyor." (Siyonizm Dosyasi, Roger Garaudy, sf.162) 

Sovyetler'den Israil'e Destek 

"Siyonist orduyu Araplara kar§i iistiin duruma gegiren ugaklar, Menahem Begin'in terorist or- 

giitii Irgun, Zvai Levmi ve Stern tarafmdan satin alimp kagak olarak Filistin'e sokulmu§tur. 

Sovyet Rusya bu organizasyonlarm teghizatim sagladi. Ugaklar bu orgiitlere (^ekoslavak- 

ya'dan verildi ve israil pilotlan burada egitildi." (Ropes of Sand, Wilbur Eveland, sf.57) 

Sava§ sirasmda Sovyetler'in verdigi ugaklarla, israil'in Araplarmkinden qok daha biiyiik 

bir hava kuvvetine sahip olmasi saglandi. 

"ingiltere Hiikiimeti'nin 1948 Aralik aymda yaptigi agiklamaya gore, 1948 Haziram'nda isra- 

il'in elinde 40 tane avci ugagi ile 22 tane bombardiman ugagi bulunuyordu ve avci ugaklarimn 

hepsi (^ekoslavakya iizerinden gelmi§ti." (Keesing's Contemporary Archives, 1948-1950, sf.90743) 

Sovyetler Birligi, israil'e yaptigi silah sevkiyatmi kamufle edebilmek iqin (^ekoslavakya'yi 

kullaniyordu: 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Kudus yolu Israil askerlerinin kontrolu altinda. I. Arap-lsrail Sava§i'na katilan Israil kuvvetlerinden 
32 bin ki§i, ingiliz ordusunda egitilerek sava§ tecrubesi kazanmisti. 
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"Sovyetler, kurduklari hava kopriisu ile, (^ekoslavakya'dan israil'e toplar ve otomatik silahlar 

sevk etmeye ba§ladi." (Histoire de la Guerre Froide, Andre Fontaine, cilt 2, sf.162) 

Sava§ sirasmda Sovyetler'in Israil'den yana tavir almasi, 19 Mayis'ta (^ekoslavakya'nm, 

ardmdan da Macaristan ve Romanya'nm Israil'i resmen tammasina neden oldu. 

Araplarla Israilliler arasmdaki kar§ilikli hafif gati§malar, 14 Ekim'de §iddetli garpi§malara 

donii§tu. Israil kuvvetleri, Kudiis'iin 54 mil giineyindeki Beersheba'yi Misir'dan aldilar. Israil 

Kuvvetleri'nin Gazze'ye kadar sokulmasi iizerine Birle§mi§ Milletler Giivenlik Konseyi, 19 

Ekim'de, taraflari ate§kese uymaya gagiran bir karar aldi. Israil ve Araplar, 22 Ekim'de bu gag- 

riyi kabul ettiklerini bildirmelerine ragmen, Israil kuvvetleri 23 Aralik'ta Biriissebi'den hareket- 

le, Misir cephesinin sag kanadim arkadan gevirdi ve 26 Aralik'tan itibaren de Misir kuvvetleri- 

nin yigmak merkezleri olan Gazze, Han Yunus ve Rafa'yi birbirinden ayirarak, derinlemesine 

bir §ekilde Sina Yarimadasi'ndan igeri girdi. Bu, Misir ve diger Araplar igin bir hezimetti. Ingil- 

tere'ye yakmligi ile tanman Misir Krali Faruk, ordusunu kendi elleriyle hezimete suriikledi: 

"81 mm.lik silahlarla techiz edilen askere 61 mm.lik kur§un dagitilmi§ti. El Alemeyn (^olii'nde 

satin alman elden dii§me italyan bombalari daha atmaya vakit kalmadan askerlerin elinde 

patlami§ti. Orduya verilen tiifekler 1912'de ispanya'da kullamlmi§ ve guriige gikanlmi§ olan 

tiifeklerdi. Faruk ordusunu bile bile, goz gore gore oliime ve bozguna mahkum etmi§ti." (th- 

tilaller ve Darbeler Tarihi, Sabiha Bozbagli, cilt:2, sf.375 ) 

Bu olay Misir'da hiikiimet degi§ikliklerini doguracak olan kari§ikliklarm gikmasma ne¬ 

den oldu. Bu sirada Israil kuvvetlerinin bir bolumii giineye inerek, Vadi Aruba'dan Akabe Kor- 

fezi'ne ula§ti. Bu §ekilde Giiney Filistin'in tamami Israil'in kontroliine girdi. 
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Sava§ Sonrasi Anla§malar 

Filistin'i kurtarma slogamyla sava§a giren Arap yonetimleri, imzaladiklan 

anla§malarla Filistin'i israil'e teslim ettiler. Sava§m 

en kazanglisi olan israil, anla§malarla topraklarmm 

geni§lemesini belgelemi§tir. BM'in taksim planmda 

26.000 km2'lik Filistin'in, 15.500 km2'si israil'e verilmi§- 

ti. Sava§ sonunda israil bu miktari 20.500 km2'ye gikar- 

di ki, bu oran Filistin'in %77'si demekti. Filistin'de hiz- 

la artan Yahudi niifusu da incelenecek olursa, israil'in 

i§gal yoluyla, toprak biiyiitme i§inin ne derece planli 

oldugu goriiliir. Niifus arti§mda rol alan birinci etken 

ise Siyonist liderlerin, gerektiginde zor da kullanarak, 

Avrupa'dan Filistin'e gog etmelerini sagladiklari Yahu- 

dilerdi. 

"1914'te Filistin'deki Yahudi niifusu 85 bin, 1943'te 

539 bin, 1946'da 608 bin, 1947'de 650 bin oldu ve mii- 

tarekelerin imzalandigi 1949 yili sonunda 758 bine 

ula§ti. israil, BM Genel Kurulu'nun 29 Kasim 1947 ve 

11 Aralik 1948 tarihli kararlarim kabul ederek uygu- 

layacagim bildirdi. Bunun iizerine 'Bari§sever bir 

devlet' oldugundan hareketle, israil, 273-11 sayili ka- 

rarla BM iiyeligine kabul edildi..." (The Arab-Israeli 

Conflict, cilt 3, sf.419) 
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Birinci Arap-lsrail Savasi sonucunda, is¬ 

rail topraklarim buyuk olgiide genigletti. 

-. 

Israil, Birlegmig Milletler'e kabul ediliyor 

..... '.V . . . 1 
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Sava§ sonrasi anla§malara tek tek goz gezdirirsek; 

MISIR: Sava§tan sonra 24 §ubat 1949’da, 12 maddelik bir 'israil-Misir Genel Miitareke- 

si' imzalandi. "Bu anla§ma ile Gazze bolgesi 25 mil uzunlugunda, 3.3-5.5 mil geni§liginde 

bir kiyi §eridi haline getirilerek Misir'a birakildi. Gazze’nin koylerinin verimli topraklari israil 

tarafmda kaldi. Bu smir diizenlemesiyle, Gazze’nin normalde 70 bin olan niifusu, Filistin'den 

gognek zorunda kalanlarla siki§arak 200 bine gkti." (From War to War, Nadaf Safran, sf.38) 

LUBNAN: israil ikinci miitarekesini, sava§a sembolik olarak katilan Liibnan ile yapti. 23 Mart 

1949'da Ras Nakura’da yapilan anla§mayla israil-Liibnan simn, eski Liibnan-Filistin simn ola¬ 

rak kabul edildi. Her iki taraf bu smirda en fazla 1500’er asker bulundurabilecekti. (The Arab- 

Israeli Conflict, John Norton Moore, cilt 3, sf.381) 

URDUN: Urdiin, Arap-israil Sava§i'nda oynadigi rol ile diger Arap iilkelerinden ayrilir. 

Urdiin bu sava§a Filistin'i Siyonist i§galden korumak iqin degil, ilhak amaciyla katildi. Sava§- 

tan once de Siyonistlerle son derece samimi olan Urdiin Krali Abdullah, gergekte israil'in giz- 

li miittefigi olarak hareket etti. 

"Higbir Arap Krali, Urdiin Krali Abdullah kadar Ben Gurion’la uyu§mazdi. Son on yil iginde 

Filistin Yahudileriyle gergek ili§kiler kuran tek Arap yoneticisi Abdullah'ti." (O Jerusalem, Do¬ 

minique Lapierre-Larry Collins, sf. 119) 

"Krai Abdullah 13 Aralik’ta kendisinin biitiin Filistin’in de Krali oldugunu parlamentosunda 

kabul ettirdikten sonra Yahudilerle masaya oturdu." (Keesing's Contempory Archives 1948-50, 

sf.9748) 

Bu yapi igindeki Urdiin ve israil arasmdaki gorii§meler 2 Mart 1949'da Rodos'ta bagladi. 

Ancak giineyde Vadi Aruba ile Olii Deniz'in kuzeyindeki israil-Urdiin smiri anla§mazlik ya- 

ratti. 

"Bu anla§mazliklar, israil Di§ i§leri Bakanligi'ndan Reuve Shiloah (Mossad'm ilk §efi) ile Albay 

Moshe Dayan'm gizlice Urdiin'e gelip. Krai Abdullah'la yaptiklan gorii§mede goziimlendi. 

Daha once de israil'e bir problem gikarmayan Urdiin 

Krali Abdullah, israil'in biitiin isteklerini kabul edince 

israil-Urdiin miitareke anla§masi 3 Nisan 1949'da imza- 

landi." (Keesing's Contempory Archives 1948-50, sf. 10100) 

Bu anla§mayla Urdiin, Bati §eria adiyla amlan 2200 

miF'lik bolgeyi israil'e birakmayi kabul etti. Kudiis ikiye 

boliinerek batisi israil'e, dogusu Urdiin'e verildi. 

SURiYE: israil-Suriye ate§kes gorii§meleri, israil'in 

yonettigi bir darbe ile ba§a getirilen Hiisnii Zaim yoneti- 

miyle 12 Nisan 1949'da ba§ladi. (Bkz. Suriye Bolumu) Anla§- 

ma 20 Temmuz 1949'da imzalandi ve israil-Suriye simn 

olarak, eski Filistin-Suriye smiri kabul edildi. Ancak bu si- 

mrda israil igin stratejik noktalar askerden armdirildi. Bu, 

israil'in bir sonraki Arap saldirisi igin vakit kazanmasmi 

saglayacakti. 
Urdiin Krali Abdullah 
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1948'ten itibaren israN'in goc haritasi 

E%lSi 

813 867 
_199 467 

feg68 533 
0 188 

33 887 
15 649 
23 459 
28 175 
19 798 
21 702 
37 009 

Avrupa 
TOPLAi 
Rusya 
Polonya 
Romanya 
Bulgaristan 
Almanya 
Qekostavakya 
Macaristan 
ingiltere 
Fransa 
Diger Avrupa lilkeleri 

Asya 
157 230 TOPtAM 
60 134 Tiirkiy^k 

129 497 Irak I 
46 411 Yemen 
69 755 iran 
24 789 Hindistan, Pakistan 
26 644 Diger Asya lilkeleri 

115 762 
57 832 
32 670 
25 260 

Amerika, Okyanus 
TOPLAM 
Amerika, Kanada 
Arjantin 
Latin Amerika, Okyanus 

Afrikfl 
430 745 TOPLAM 
140 365 Fas 
184 413 Cezayir 

14 703 Tunus 
35 778 Libya 
30 002 Misir, Sudan 
11 918 GiineyAfrika 
13 566 Diger Afrika lilkeleri 

Savas sonrasinda israN'in kurulmasiyla, buraya yapilan Yahudi gocii biiyiik miktarda artti. 

• • • 

Arap-Israil Sava§larmm Kilit Ulkesi Misir 

Birinci Arap-Israil Sava§i'ndan sonra pek qok Arap iilkesinde iq kari§ikliklar qikti. Hiikii- 

metler dii§tii, hatta siyasi rejimler bile degi§ti. Degi§ikliklerin en onemlisi ise Misir'da ya§andi. 

Misir'daki bu degi§iklik, Arap dunyasmm Israil'le olan ili§kisini kokten degi§tirecek kadar bii- 

yiik oldu. Yapilan bir devrimle Misir Krali Faruk tahtmdan indirildi. Bu devrimin planlayicisi 

ve organizatorii ise, Mossad'm en buyiik miittefigi CIA'di. CIA, Arap dunyasmm 20. yiizyilda- 

ki en onemli lideri sayilan Nasir'i iktidara getiren geli§melerin diizenleyicisi idi: 

"1952'de Misir ordusunun yiiksek riitbeli askerleri, Ortadogu’daki iinlii CIA ajanlan Kermit 

(Kim) Roosevelt ve Miles Copeland'la Krai Faruk'u devirmek iqin gizlice ili§ki kurdular. ihti- 

lal liderleri, kendilerini egitmesi iqin CIA ajanlarmi, iilkelerine davet ettiler. Ve liderleri Albay 

Abdiinnasir Ba§bakan oldu. CIA, Nasir'i koruma i§ini iistlendi." (Every Spy A Prince, Dan Ra- 

viv-Yossi Melman, sf. 55) 

Nasir'm CIA ile olan ili§kisi devrimden sonra da devam etti. Bu sure iginde Nasir'm Arap 

dunyasmm lideri olmasmi da CIA sagladi. 

"Nasir'm en yakmlarmdan Binba§i Hasan Touhami, Misir Gizli Polisi’ndeki en yetkili ki§iydi 

ve Nasir'm CIA ile olan goru§melerini diizenliyordu. CIA'den Jim Eichelberger adli ki§i Na- 

Vw- ■-V- V-V.:.Vr>rtT V.V.V'.V 
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sir'm hukumetini Misir'da ve Arap diinyasmda popiiler yapmak iqin yollar 

arayan fikir adami olarak rol oynadi." (Ropes of Sand, Wilbur C. Ereland, sf. 99-103) 

CIA'in Nasir'a yardimi siyasi alanda kisitli kalmadi, finansman boyutlarma da 
r 

r vardi. Misir'a yapilan yardimlarla Nasir, Arap-Israil Sava§larmda kullamlacak olan orduyu 

hazirladi: 

"CIA Nasir'a, ozellikle Misir ordusunun bir yerden bir yere nakli iqin 3 milyon dolar gizli fon 

vermeyi teklif etti. Buna ek olarak, CIA Di§ i§leri Mudurlugii ile 5 milyon dolarlik fonu, niteligi 

belirlenmemi§ askeri yardim fonu olarak Misir'a askeri malzeme almasi iqin verdi. Amerika ya- 

pilacak 40 milyon dolarlik ekonomik yardimm gizlenmesi iqin Misir'la anla§ti." (Ropes of Sand, 

Wilbur C. Ereland, sf.91) 

Israil'in arzuladigi smirlara ula§masi amaciyla, CIA araciligiyla ba§a gegirilen Nasir'm 

fonksiyonunu tarn uygulamasi iqin bir adim daha atilmasi gerekiyordu: ABD'nin destekledigi 

iki ulke olan, israil ve Misir'm kar§i kar§iya getirilmesi dogru olmayacagmdan, bunlardan bi- 

risi Amerikan kar§iti safta yer almaliydi. ABD'nin Ortadogu'da komiinizme kar§i set olu§tur- 

dugunu soyledigi Israil ile, Sovyetlerin yamnda yer alan Misir'm kar§i kar§iya gelmesi ideal bir 

senaryo idi. Bu a§amada devreye giren Mossad'm askeri istihbarat ile ilgili kolu AMAN, Mi¬ 

sir'm Amerika'dan kopmasmi saglayacak gostermelik nedenin olu§masi igin gerekli operasyo- 

nu gergekle§tirdi. 

"30 Haziran 1954'te AMAN'in gizli kolu "Unit 131", Misir'da Susannah adli bir sabotaj operas- 

yonu diizenledi. Bombalarm hedefi Misir askeri orgiitleri degil, ingiliz ve Amerikan kuru- 

lu§lanydi. Bundaki amaq Londra ve Washington'da Misir aleyhtan bir politika olu§turmakti." 

(Every Spy A Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.56) 

• • 

Nasir, Misir’da Bir Ustad Mason 

Arap diinyasmin 20. yiizyildaki en onemli lideri olan Nasir'm goz oniinde bulundurul- 

masi gereken dikkat gekici bir ozelligi daha vardi. Nasir, bir mason iistad-i azamiydi: 

"Misir Devlet Ba§kam Nasir, Misir Biiyiik Locasi iistad-i azamligmi yapmi§ ve iktidarda kal- 

digi siirece iilkesini, hep 

masonik esaslarla yonet- 

mi§tir." (Mimar Sinan Der- 

gisi, sayi 13, sf.131) 

"Misir Devlet Ba§kam Nasir, Mi¬ 

sir BLiyuk Locasi iistad-i azamli- 

gini yapmis ve iktidarda kaldigi 

siirece iilkesini, hep masonik 

esaslarla yonetmi^tir." (Mimar 

Sinan Derg is i, Sayi: 13,sf. 131) 
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Gergekten de Nasir, iilkesini masonik hedeflere uygun olarak yonetti. 

Ulkesindeki dindarlara baski uyguladi. Bir taraftan da Arap diinyasim is- 

lam'dan uzakla§tirabilmek igin suni bir ideoloji sundu: Arap sosyalizmi. Nasir bu ya- 

nilgiyla iilkesini biiyiik bir felakete siiriikleyecekti. 

ingiliz-Fransiz ve israil i§ Birligi: Siivey§ Sava§i 

Ilk Arap-Israil Sava§i'ndan once, birgok iilke el altmdan israil'e para ve silah yardimi yap- 

masina kar§m, bu sava§ta yardimlar resmile§tirilerek fiilen yapildi. Aslmda Siivey§ Sava§i, Is- 

rail'in siyasi bir zafer kazanmasi igin degil, Ortadogu'nun en biiyiik silahli giicii olmasi iqin dii- 

zenlendi. 

Nasir, 28 Temmuz 1956'da Kahire'de yaptigi bir konu§mada Kanal'm uluslararasi trafige 

agik oldugunu ama Siivey§'in Misir'm mall oldugu iqin millile§tirildigini soyledi. 3 giin sonra 

elgiliklere gonderilen notalarda Siivey§'i i§leten kanal §irketinin Misir'a ait oldugu agiklandi. 

Siivey§ Kanali'nm millile§tirilmesi Israil'e bekledigi imkam verdi. Fransa ve Ingiltere bu olay- 

da da Israil'in miittefigi olarak hareket etmeye ba§ladilar. 

"30 Eyliil ve 1 Ekim giinlerinde Paris'te Fransizlarla israilliler arasmda yapilan gizli gorii§me- 

lerde Misir'a kar§i saldmya gegme karan verildi." (Warriors at Suez, Donald Naff, sf.bll) 

Fransa ile baglantisim kuran Israil, operasyona Ingiltere'yi de dahil etti. ingiltere Hiikii- 

meti ile baglanti ise Fransa'da kuruldu: 

"Eden ve Di§ i§leri Bakani Selwyn Lloyd 16 Ekim'de Paris'e gittiler. iki giin siiren gorii§meler- 

de, Misir'a kar§i yapilacak harekatm planlari ele almdi ve ozellikle israil'in Urdiin'e saldirma- 

masma karar verildi." (Full Circle -The Memoirs of Sir Anthony Eden, Anthony Eden, sf.511) 

29 Temmuz-2 Agustos 1956 tarihleri arasinda Nasir'a kar§i izlenecek politikayi kararlastirmak uzere Ameri- 

kan, ingiliz ve Fransiz hukumet temsilcileri Londra'da biraraya geldiler. ingiltere Ba§bakani Eden 8 Agus- 

tos'ta ingiliz radyosuna yaptigi konusmada bu sava§in Nasir'la oldugunu soyluyordu. (iistte solda) ABD 

Disisleri Bakani John Foster Dulles ise israil'in ingiltere ve Fransa'yi muhatap almasi nedeniyle sava§ kara- 

rina karsi olumsuz bir tavir ortaya koydu (sagda). 
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22-23 Ekim'de Paris'te yapilan gok gizli bir toplantida ise plana son §ek- 

li verildi. Planda israil'in Kanala ula§acak kadar bir zamana sahip olmasi igin sah- 

te bir ban§ giri§imi bile du§unulmii§tu: 

"Toplantida iiq devlet tarafmdan imzalanan bir beige hazirlandi. Buna gore ilk saldiriyi isra- 

il yapacakti. Bunun iizerine ingiltere ve Fransa taraflara gagrida bulunarak, ate§i durdurma- 

larim ve iki taraftan da kanalm 16 km. gerisine gekilmelerini istedi. Fakat bu gagri, israil kuv- 

vetlerinin kanala ula§masmi saglamak iqin 30 Ekim'de yapilacakti." (Histoire de la Guerre Fro- 

ide, Andre Fontaine, sf.269) 

Israil'in saldirisi igin 29 Ekim uygun g6rulmu§tu. Misir bari§ gagnsim reddedecek, boyle- 

ce Fransa ve Ingiltere taraflari ayirmak amaciyla(!) Siivey§'e gikartma yapacaklardi. Bu baha- 

neyle birle§en kuvvetler, Siivey§ Kanali'nda, Port Said, Ismailiye ve Siivey§'i i§gal edecekti. 

Sava§, gelecegin "Liibnan Kasabi" Albay Ariel §aron komutasmdaki Israil birliklerinin Si- 

na'ya girmesi ile ba§ladi. Ilerleyen giinlerde 3 koldan daha Israil akmlan ba§ladi ve Israilliler 

5 gun iginde de biitiin Sina'yi kontrol altma aldilar. Misirli list diizey komutanlarm biiyuk tak- 

tik hatalarmdan dolayi Israil'in ba§arisi son derece hizli gergekle§ti. 

"israil'in Sina'daki bu hizli ba§arismda, 31 Ekim'den itibaren ingiltere ve Fransa'nm da sava§a 

miidahalesi iizerine Nasir'm, Siivey§ Kanali'm savunmak iizere, Sina'daki Misir Kuvvetlerine 
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Israil’e Resmi Alman Yardimi: 

Liiksemburg Anla§masi 
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israil'e yapilan yardimlar i^inde en 

uzun donemi kapsamasi ve en biiyiik meb- 

lagi tutmasiyla Alman yardimimn ozel bir 

yeri vardir. Yardim plam, yapilan Liiksem- 

burg Anla§masi ile belgelenir. Bu anla§- 

mayla Almanya, II. Diinya Sava§i sirasmda 

Yahudilere kar§i yaptigimn bedelini odeye- 

cektir. ilging olan, Almanya'nm, II. Diinya 

Sava§i'nda var olmayan bir iilke (israil) igin 

tazminat odemesidir. 

10 Eyliil 1952'de imzalanan anla§ma 3 

boliimdiir. Anla§mamn Shulumim (onar- 

malar) boliimiinde Bonn Hiikiimeti, israil'e 

ihtiyaglanm kar§ilamasi iqin 3 milyar Mark 

odemeyi kabul ediyordu. 

"Shilumim Anla§masi'yla yapilan yar¬ 

dim 1965'te sona erdiginde israil'e ya- 

pilan yardim 1.450.000 ton mall bul- 

mu§tu. israil'e higbir donemde bu ka¬ 

dar yardim yapilmami§ti. Endiistriyel 

araglar, haberle§me cihazlan da bu ik- 

malin igindeydi. Bonn, 100 milyon do- 

lann iistiinde israil di§mda ya§ayan 

Yahudilere de yardim yapti." (Diaspo¬ 

ra, Howard M. Sachar, sf.10) 

Ugiincii boliimde ise, Nazi zulmiin- 

den zarar goren Yahudilere 450 milyon 

Mark odenmesi ongoriiliiyordu. Ancak bu 

maddeye yerle§tirilen gog §arti ile yardimm 

§ahislara degil dogrudan israil'e yapilmasi 

saglandi. 

"Ugiincii yasa BEG adim alir. Bu yasa- 

nm kapsamma Almanya di§mda ya- 

§ami§ Yahudiler dahildir. Eger bir Po- 

lonya Yahudisi sava§tan sonra iilkesi- 

ne donmii§se yardimdan yararlana- 

mayacaktir. Yahudinin yardimdan ya- 

rarlanabilmesi igin israil'e gog etmi§ 

olmasi gerekmektedir. 

1973 senesine gelindiginde odenen 

para 32 milyar Mark olmu§tur. Alman 

biitgesinin %5'i israil'e ve Yahudi ko- 

mitelerine gitmektedir. Bu yiizyilin 

sonuna gelindiginde toplam odeme 

86 milyar Marka ula§acaktir." (Diaspo¬ 

ra, Howard M. Sachar, sf. 10-12 ) 
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2 Kasimda geri gekilme emri vermesinin rolii biiyiik olmu§tur. Misir Kuvvet- 

leri bu gekilmeyi gok kotii ve dagmik bir §ekilde yapmi§lardir. Bu da israil'in i§ini 

kolayla§tirmi§tir." (Keesing's Contemporary Archives, 1955-1956, sf.15173-15174) 

30 Ekim'de ingiltere ve Fransa, Misir'a nota vererek Suvey§'in kendilerine birakilma- 

sim istediler. Misir'm bunu reddetmesi iizerine 31 Ekim'den itibaren Ingiltere ve Fransa da sa- 

va§a miidahale etti. Bu miidahaleyle Misir'm biitiin havaalanlari ve askeri bolgeleri imha edil- 

di. Artik neredeyse Misir Hava Kuvvetleri diye bir §ey kalmami§ti. Nasir dogudaki birlikleri- 

ni Siivey§'i korumak iqin geri gekti. Geri gekilme hareketi qok kotii ve dagmik bir §ekilde ger- 

gekle§tirildiginden bu, Israil'in i§ini kolayla§tirdi. Miittefik Kuvvetleri 6 Kasim'da Siivey§'e qi- 

karma yaparak kanali ele gegirdiler. Misir'm 7 Kasim'da ate§kesi kabul etmekten ba§ka bir al- 

ternatifi kalmami§ti. BM Genel Kurulu 7 Kasim'da aldigi 1001 (ES-I) sayili kararla Siivey§'e Ba- 

ri§ Giicii'nii yerle§tirirken, 1002 (ES-I) sayili kararla Ingiltere ve Fransa, Misir topraklarmdan 

gekildi. Misir bu kararla, sava§ meydamnda kaybettigi miicadeleyi masada kazanmi§ gibi go- 

ziiktii. Sava§m bu §ekilde sonuglanmasmm ge§itli nedenleri vardi. 

Fransa ve Ingiltere'nin Israil ile beraber Misir'a sava§ agmasi saldirgan bir imaj olu§tur- 

mu§ ve diinyamn birgok iilkesinde biiyiik bir tepkiye neden olmu§tu. Bu nedenle Israil'in Si- 

na'yi i§gali iqin daha tepki gekmeyecek bir plan yapilmaliydi. 

Suvey§ Sava§i sirasinda ingiliz ve Fransiz bombardimanma maruz kalan Misir kasabalari yerle bir oldu. 



Suvey§'in millilestirilmesi bahane edilerek yapilan savasta olen Misir askerleri. "Israil Disisleri Ba- 

kam Moshe Sharett, Gazze ve Sina'mn ele gecirilmesini amaglayan Misir'a kargi buyuk bir savasin 

israil onderlerinin gundeminde daha 1953 Sonbahari'nda bulundugunu soylemektedir. (israifln Kut- 

sal Ter oru, Li via Rokach, sf. 18) 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Alti Gun Sava§i 

Siivey§ Sava§i'ndan sonraki dokuz yil boyunca Misir'la israil arasmda cid- 

di bir askeri problem soz konusu olmadi. Ancak Nasir'm ve diger sosyalist Arap li- 

derlerinin radikal iislubu, Ortadogu'daki tansiyonu giderek tirmandirdi. Bu da yeni bir sa¬ 

vanna alt yapisim olu§turdu. 1967 Mayis Ayi'nda ba§layan Suriye-Israil surtu§mesi, Israil'e ote- 

den beri Gazze ve Sina'yi i§gal etmek iqin amagladigi sava§i ba§latma imkanim verdi: 

"israil'in, 1967'de Bati §eria ve Gazze'yi i§gali o donemde oldugu kadar hala bugiin de Arap 

tehditlerine kar§i israil'in kendini savunmaya yonelik bir eylemi olarak degerlendirilmektedir. 

Oysa israil Di§ i§leri Bakani Sharett'in giinliigu agikga ortaya koymaktadir ki, israil Gazze ve 

Bati §eria'yi ele gegirmeyi daha 50'li yillarm ba§mdan beri hedeflemekteydi. 1954'te Amerika- 

li Siyonist onderler bu hedeften haberdar edilmi§lerdi." (Israil'in Kutsal Terorii, Livia Rokach, 

sf.19) 

5 Haziran sabahi, sava§ israil'in Misir havaalanlarma yaptigi baskm ile ba§ladi. israil 

ugaklari iislerinden kalktiktan sonra batiya, Akdeniz'e yoneldiler. Misir'm bati smirma yakla- 

§mca da giineye donduler. Higbir direngle kar§ila§madan 10 Misir havaalamm 2 saat 50 daki- 

ka boyunca bombaladilar. Bu harekatta Misir Hava Kuvvetleri'nin tamammi olu§turan 300 ka¬ 

dar ugak yerde imha edildi. 

Misir radarlari hava akim sirasmda dinlenmeye gekilmi§, yani gozetleme i§i yava§latil- 

mi§ti. Misir Hava Kuvvetleri'ne bagli turn ugaklarm imha edilmesine sebep olan boylesine bii- 

yiik bir hatamn nasil yapildigi baskimn bir turlii agiklanamayan karanlik yonlerinden biridir. 

Rehin aldiklari Araplarla birlikte ilerleyen israil ordusunun konvoyu. 
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Kara sava§larmda da aym §ekilde biiyiik hatalar ve ihmallerin tekrar- 

lanmasi nedeniyle Misir ordusu biiyiik bir yenilgiye ugradi. Nasir, sava§m 51k- 

wjpr masmda ba§lica rolii oynayan Tiran Bogazi'm tek kur§un atmadan israil'e teslim etti. 

Sava§m bu §ekilde sona ermesinden Misir Ordulari Ba§komutam Nasir kadar, Mare§al Ab- 

diilhakim Amer de sorumluydu. Nasir'm bir numarali adami olan Amer, Misir Genel Kararga- 

hi'na yamltici haberler gonderiyordu. Ba§komutanlik Karargahi'na gonderilen zafer haberleri 

Urdiin cephesinin de bozguna ugramasma neden oldu. Amer'in bu hareketi israil'in sava§i ka- 

zanmasmda 50k onemli bir etken oldu. 

"Arap komutanlar, israil'in saldirdigi, fakat Misir ugaklarimn israil hava kuvvetlerinin %75''ini 

tahrip ettigi, israil hava iislerine saldirilara devam edildigi ve Misir kuvvetlerinin israil top- 

raklarma girdigi §eklindeki haberlere inanmi§tir. Ayrica Urdiin radarlari Misir baskimndan 

donen israil ugaklarim tespit etmi§, Misir Ba§komutanligmm soziinii ettigi mesaj dolayisiyla, 

bunlarm israil'e saldiran Misir ugaklari oldugu sanilmi§tir." (One Long War-Arap Versus Jew 

Since 1920, Lorch Netanel, Jerusalem 1976, sf. 119-121) 

Nasir ilk saldiriyi israil'den beklemesine kar§m, sava§ oncesinde iilkesinin savunmasm- 

da, tipki onceki sava§larda oldugu gibi biiyiik hatalar yapti. Arap ordusu dogudan gelecek bir 

saldiriya gore diizenlenmi§ken, Bati Misir'm savunmasi tamamen ihmal edilmi§tir. 

"Nasir, sava§ sonrasi yaptigi radyo konu§masmda Misir ordusunu dogudan gelecek bir saldi- 
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6 Gun Savaglarindan 
sonra israil Sinirlari 
1967 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Misir ordusunun basarisiz komutanlari, Alti Gun Sa- 

vaslari'nm Araplar igin tam bir bozgun olmasim sagla- 

dilar. Savasta Misir Kara Kuvvetleri'nin durumu Hava 

Kuvvetleri'ninkinden farkli olmadi. 

1967 Savagi sonucunda israil sinirlari 
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Kizil Deniz 

riya gore hazirladigim, oysa israil'in batidan harekete gegtigini, bunun da bozgunu getirdigi- 

ni soylemi§ti. (American Foreign Policy-Current Documents, sf.189-194) 

Sava§ sonunda Sina Yarimadasi, Bati §eria, Gazze §eridi ve Golan Tepeleri Siyonistlerin 

"Dunya Kralligi" yolundaki yeni topraklari olur. Israil 20.500 km karelik topraklarma 68.000 

km kare toprak ekleyerek, yiiz olgumunii yaptigi i§gallerle 4 katma gikarir. Nasir, "Arap sosya- 

lizmi" ideolojisi ve radikal politikasiyla, hem iilkesini hem de turn Arap diinyasmi biiyiik bir 

bozguna siiruklemi§tir. 

4. Arap-Israil Sava§i (Yom Kippur) ve Yeni Bir Aktor 

Enver Sedat 

1967 Savagi'nm ardmdan olen Nasir'm yerine Enver Sedat gelir. Enver Sedat, Arap-Israil 

Sava§larmm dordiinciisu olan Yom Kippur sirasmda Misir'm Cumhurba§kam'dir. Bu sava§la 

Arap dunyasi, Israil'in yenilmez bir giig olduguna inandirilirken, Arap dunyasmm lideri du- 

rumundaki Misir'm, Yahudi Devleti'nin yamnda yer almasi saglamr. 

Enver Sedat, Misir ihtilalinin ikinci adami idi. Heniiz 19 ya§mdayken Nasir'la tam§mi§ ve 

onun etkisinde kalmi§ti. Iktidara geldiginde de aym Islam aleyhtari politikayi devam ettirdi. 
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Misir ihtilalini yapan Hiir Subaylar Orgiitii'nde de beraber olan Nasir ve 

Sedat ikilisinin uygulamalari siirekli Israil'in kazangli gikmasiyla sonuglandi. 

Nasir'dan bo§alan yere Cumhurba§kam olarak gegen Enver Sedat, ilk olarak 

muhaliflerini temizlemeye ba§ladi. Bo§alan yerlere kendi yanda§larmi yerle§tirmeyi de ih- 

mal etmeyen Sedat, yaptigi propaganda sayesinde masonik ilkeler dogrultusunda hazirlattigi 

anayasanm kabuliinii sagladi. Kasitli olarak tirmandirdigi gati§malari, yetkilerini artirmak igin 

bahane etti: 

"Sedat, Ba§kanlik Konseyi gorevini iistlendigini agikladi ve kendisini askeri vali ilan ettirdi. En 

saglam adamlarmdan biri olan Hafiz Gahim'i Arap Sosyalist Partisi Sekreterligi’ne getirdi ve 

yeni bir hiikiimet kurdu." (Biiyiik Larousse Ansiklopedisi, sf. 8125) 
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Sedat yerini saglamla§tiracak dnlemler de aldi. Anayasada yaptirdigi bir degi§iklik ile ole- 

ne dek Misir'm Devlet Ba§kam segildi. Daha onceki anayasa geregince, en fazla iki donem ba§- 

kanlik yapabilme imkani boylece geni§letildi. Yom Kippur sava§mdan sonra ba§layan bari§ sii- 

recinde ise israil, Sedat'i ozel koruma altma aldi. Hatta israil ile yapacagi Camp David anla§- 

masi oncesi, kendisine yapilacak suikastten Mossad'm sagladigi istihbarat sayesinde kurtuldu. 

Turn bunlar Misir'm, Israil'e dii§man Arap iilkelerinin olu§turdugu birlikten gikarilmasim sag- 

layacak adam olan Sedat'm iktidarimn devami igin gerekliydi. 

"Asil ilging olan, Sedat mevkisini korumasmi israil tarafmdan saglanan istihbarata bor^luy- 

du. Tabii ki bu istihbarat direkt olarak ona verilmiyordu; CIA aracilik yapiyordu." (The Israeli 

Secret Service, Richard Deacon, sf.230) 

Yom Kippur Sava§i 1973 yilmda, Arap ordularimn Israil'in Yom Kippur bayrami sirasm- 

da aniden saldirmasiyla ba§ladi. Israilliler once bu ani saldiri kar§ismda bocaladilar, hatta pa- 

nige kapildilar. Ancak ardmdan, ABD'nin biiyiik askeri yardimimn da etkisiyle, sava§ta denge 

kuruldu ve Israil Arap ilerleyi§ini durdurdu. Daha sonra ise diplomatik siireg ba§ladi. Ve bu 

siiregte 50k onemli bir isim ortaya gikti: ABD Di§ I§leri Bakam Henry Kissinger. 

Yom Kippur Sava§i ile Ortadogu'ya el atari ABD'nin 

Yahudi Disisleri Bakam Kissinger ve Rabin birarada. 
ABD Ba§kam Nixon, Ortadogu politikasim gergekte 

Kissinger'in direktifleri dogrultusunda belirlemekteydi. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

"Kissinger bir Yahudiydi ve bununla onur duyuyordu. II. Dunya Sava§i'ndan 

sonra milli bir Yahudi Devleti olu§masmi desteklemi§ti." (Yom Kippur, The Sunday Ti¬ 

mes, Sava§ Muhabirleri, Sf. 382) 

Gazeteci-yazar Fehmi Koru, "Yeni Diinya Diizeni" adli kitabmda, "Islamic Perspecti¬ 

ve of History" (Tarihin Islami Yorumu) adli kitaptan ilging bir almti yapiyor. Kitapta, Observer 

gazetesinde 1960 yilmda yaymlanan bir makale aktariliyor. Bu makale, 4. Arap-israil Sava- 

§i'nm sonucunda varilmak istenen tabloyu gozler online seriyor: 

"1960 yilmda, Londra'da ’Observer' gazetesinde gozume garpan ilging bir makale §oyleydi: 

’Ortadogu’da en onemli mesele Arap-israil ihtilafi ve Filistin meselesidir. Ortadogu’da higbir 

Arap iilkesi israil'e kar§i duramaz. Yine de en guglii Arap iilkesi olan Misir ile israil'i bari§tir- 

mak gerekir. Fakat, bu yoldaki en biiyiik engel, Misir’m israil’e yenilmesinin getirdigi psikolo- 

jik ezikliktir. Bu eziklik ortada dururken Misir, israil ile bari§ masasma oturmaz. Ancak Misir, 

israil kar§ismda kiigiik de olsa bir zafer kazamrsa iki iilke masaya oturabilir. Misir ile anla§a- 

rak onu Filistin'in hamiliginden gikartabiliriz." 

Observer yazarimn heniiz 1960'da vurguladigi bu strateji, 4. Arap-israil Savagi’nm ardm- 

dan yurutiilen diplomatik siirecin amacim ozetliyordu. Kisitli bir israil yenilgisiyle, Misir'm 

anla§maya rahatlikla yana§abilmesi saglanacakti. Anla§ma Misir'la yapilacagmdan, Sina'da 

Misir'm ilerlemesine firsat verilirken, Golan'da da Suriye agir bir yenilgiye ugratilacakti. 

"Kissinger smirli bir israil yenilgisi istiyordu. Mesele, bu yenilginin tarn dengesini hesap ede- 

bilmekti. Yani Araplan tatmin edecek kadar miitevazi olmasi gerekiyordu." (Yom Kippur, The 

Sunday Times Sava§ Muhabirleri, Sf. 389) 

Kissinger, sava§tan sonra ate§kes kabul edilir edilmez vakit kaybetmeden bari§ planimn 

gali§malarma ba§ladi. Ama gergek amaci Ortadogu'ya bari§i getirmek degildi. 

"Kissinger Ortadogu’da ban§ giri§imlerini tekrarladi. Fakat buradaki esas amaci Arap Birligi- 

ni pargalamak ve Misir'i diger 

I ! ' | Arap devletlerinden ayirmakti. 

.W* ^ Sava§ oncesinde, Ameri- 

''II kan Kongresi'nin farkli kanat- 

r lara bagli olan pek qok iiyesi, 

IRi Israil'in gikarlari dogrultusun- 

1 da hemfikir oldular. 

S PAC’m, Washington temsilcisi 

^u ^ i ft Hymann Bookbinder'm soyle- 

digi gibi, Amerika'da di§ veya iq 

konularda, kuzeyli olsun gii- 

neyli olsun, demokrat veya 
Enver Sedat, sonucu onceden belli olan sava§in planlarim incelerken 



Yom Kippur Savasi'nda her ne kadar Misir ordusu kisitli bir zafer kazanmis olsa da, Israil'in kayip- 

lari Arap devletlerine oranla 90k az kaliyordu. 

cumhuriyetgi, liberaller veya muhafazakarlar arasmda israil konusunda bir fikir uyumu var- 

dir. Bu durumu Senato Di§ ili§kiler Komitesi (CFR) Ba§kani Senator Fullbrigth ba§ka bir §ekil- 

de anlatir: israilliler Senato'yu kontrol altmda tutuyor." (Israel, The Hijack State, John Rose, sf. 

396) 

Bu biiyiik Yahudi gudiimu, elbette zaman zaman ABD Ba§kani iizerinde de kendisini gos- 

teriyordu. 

"Nixon’un, israil'i destekledigine hig §iiphe yoktur. Nixon israil’e daha 90k egilmeyi kendisin- 

den evvelki Ba§kanlardan daha fazla yapmi§tir. Nixon 1971 senesinin sonuna kadar israil'i es- 

kisiyle kiyaslanamayacak diizeyde yeniden silahlandirdi. 1972 mali yilmda ABD Kongresi is- 

rail'e yardim igin odenek ayirmaya ba§ladi ve sava§ ba§ladigi zaman askeri yardim odenegin- 

den israil'e 300 milyon dolarlik yardim aynldi." (Israel, The Hijack State, John Rose, sf.389-400) 

israil'in hesapladigi §ekilde, uluslararasi bir anla§maya varilabilmesi igin Siyonistler, ABD 

ile beraber Sovyetleri de kontrollii olarak kullandilar. Bu nedenle Sovyetler'in, sava§ boyunca 

Misir'a yaptigi silah sevkiyati, dengeleyici bir faktor §eklinde kullamlarak Misir'm kisitli bir za¬ 

fer kazanmasi saglandi: 

"...Yapilan Sovyet hava ikmali, Sovyet Rusya'nm, Kissinger'in istedigi sonu arzuladigim gos- 

termektedir. Yani ilk Arap ba§arismdan sonra dengeli bir duraklama. Bunu ba§armak igin en 

etkili yol, Sovyet Rusya'nm dii§unu§ §eklinin Washington'un du§iinu§unun aynadaki imaji gi- 

bi olmasiydi. Kissinger dengeli duraklamayi saglamak iqin israil'e silah sevkiyatim durdur- 

mayi ongoruyordu. ■ 



Kissinger'in, Israilli yakm arkada§i Uzi Narkiss daha 1971 yilmda, gikacak sa- 

va§ta Sovyetlerin izleyecegi politika igin, Kissinger’e hitaben §oyle der: 'Ben, Sovyet- 

ler Birligi'nin, Israil'in kanali gegmesi harig, Araplar namina aktif olarak i§e kari§mayaca- m 

gim soyledim... Kissinger Sovyet Rusya'nm i§e kari§mayacagim kabul etti.'" (Israel, The Hi- ™ 

jack State, John Rose, sf. 193, 384) 

Sovyet politikasmm Kissinger planma uygun oldugu agikti: 

"Rus diktatorii Brejnev'e, Rusya'nm neden Ortadogu goru§melerinde bir rol almadigi sorul- 

mu§tu. O da §oyle cevap verdi: 'Bizim temsile ihtiyacimiz yok, Kissinger bizim Ortadogu'daki 

adamimizdir'." (The World Order-A Study in The Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf. 57) 

Sava§ sona erdiginde sonug tam Kissinger'in istedigi gibi olmu§tu. §imdi iki taraf da ba- 

ri§a daha gok muhtagmi§ gibi goriinuyordu. 

Turn Arap kuvvetlerinin kaybi 2000 tank, 450 ugakti. Israil'inki ise 800 tank ve 115 ugakti. 

Kontrol altma alman arazi bakimmdan da Israil avantajliydi. Suriye cephesinde Israil, 1967'de 

kazandigi arazinin de otesinde topraklara sahip olmu§tu. Misir cephesinde ise, kanalm batism- 

da elde ettigi toprak, Misir'm doguda i§gal ettigi topraklardan fazlaydi. Misir ve Suriye 8.000'er 

ki§i kaybettiler. Israil'in can kaybi ise Araplarm kaybimn iiqte biri kadardi. 

Ortadogu’da Yeni Bir Boyut: Camp David 

Giivenlik Konseyi'nin 22 Ekim 1973 gunii ve 338 sayili karan kabul edilince plamn ikinci 

a§amasi ba§latildi. Israil, plamn saglikli yuriiyebilmesi iqin daha once soz konusu bile olama- 

yacak "fedakarliklari" goze almi§ti. 

"338 sayili karar, taraf lari ate§kese ve 242 sayili kararlari derhal uygulamaya davet etmektey- 

di. 242 sayili karar, israil'in 1967'de i§gal ettigi topraklardan gekilmesinden soz ettigi iqin, 338 

sayili kararm bu kismi Araplara verilmi§ bir tavizdi." (20. Yilzyil Siyasi Tarihi, Tahir Armaoglu, 

cilt 1, sf. 720) 

1974 ve 1975 yillarmda imzalanan ve israil'in Sina'dan gekilmesini diizenleyen "Ayirma 

Anla§malari" aym zamanda ileride imzalanacak olan ban§ anla§masmm da taslagi niteligin- 

deydi. israil'in ayirma planim onaylamaktaki amaci, Sina'dan gekilecegini ortaya koymak de- 

gildi, zaten bunu da onceden belli etmi§ti. Amag Amerikan kamuoyuna, israil'i bari§i isteyen 

taraf gibi gosterip, ABD Kongresi'nin yeni bir yardimi rahatlikla yapabilmesini saglamakti. 

Kissinger sayesinde sava§ igin israil'i finanse eden de, sava§m bedelini odeyen de Amerika ola- 

cakti. 

"Kissinger ile israil Di§ i§leri Bakam Yigael Allon arasmda 1 Eyliil 1975 tarihinde 'Memo¬ 

randum of Agreement' adli bir anla§ma imzalandi. Anla§ma, israil'e yapilacak qok biiyuk bir 

yardim paketini igeriyordu: 

1) Amerika, F-16 ugaklari da dahil olmak iizere, israil'in biitiin askeri ihtiyaglarim kar§ilaya- 

cakti. 

2) 1975 Anla§masi ile israil, Misir'a birakilan Abu Rudeis ve Ras Sudar petrollerinden her yil 4.5 

milyon ton petrol satin alacakti. Bu konuda bir aksama olursa, yani Misir petrolii satma mesele- 

sinde bir anla§mazlik gikarirsa, Amerika israil'in petrolunii kar§ilamayi garanti ediyordu. 
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3) Misir bu anla§malara uymayacak olur veya bu anla§malari herhangi bir §e- 

kilde ihlal ederse, Amerika, almacak tedbirler konusunda israil'e dam§acakti. 

4) Amerika, bundan sonra Misir ile israil arasmda yapilacak anla§manm 'Nihai Ban§ An- 

la§masi' olmasi hususunda mutabikti. 

5) Amerika Guvenlik Konseyi, bu anla§maya aykiri olarak sunulan her karar tasarisma aleyh- 

te oy verecekti." (Bu madde sayesinde israil'e ters dii§ecek en ufak bir hareket bile onceden en- 

gellenmi§ oluyordu.) 

6) Amerika, israil’in aleyhine olan higbir teklife katilmayacakti. 

7) Amerika, israil'in varligma, guvenlik ve egemenligine yonelen her tiirlu tehdit halinde, isra¬ 

il hukiimeti ile isti§are halinde olacak ve israil’i her §ekilde destekleyecekti." 

(Kurulu§undan beri israil'i destekleyen Amerika, bu tavrim ilk kez resmi bir platformda agik- 

ga ortaya koyuyordu.) 

8) Amerika ve israil, bir kriz amnda Amerika'nm yapacagi yardimlari tespit etmek iizere, bu 

anla§manm imzasmdan itibaren iki ay iginde, bir anla§ma yapacaklardi. 

9) Amerika'nm bu taahhiitleri yerine getirmesi, ne Misir'm tutumuna ve ne de Araplarla isra¬ 

il arasmdaki ili§kilerin §ekline bagli olmayacakti. 

10) BM Ban§ Giicii, Misir ile israil'in onaymi almadan gekilecek olursa, Amerika ve israil bu an- 

la§manm biitim hukiimlerine bagli kalacaklardi." (The Washington Post, 16 Eyliil 1975) 

Bu biiyiik tavizler nedeniyleABD, israil'in Ortadogu'daki kalkam durumuna geliyordu. 

ABD'nin ulusal gikarlarma da ters olan bu politika, Yahudi lobilerinin etkisi ile belirlenmi§ti. 

ABD'nin bolgedeki askeri dengeleri koruyarak bari§i te§vik eden bir politika izlemek yerine, 

alinan kararlarla tek yanli bir strateji izlemeye karar vermesi, bolge bari§mi tehdit eden bir un- 

sur olmu§tur. Bu yanli§ strateji, bolgedeki pek qok dengeyi sarsmi§tir. 

Sedat, Kissinger ile de 90k yakin dostluk kurmustu 

1 ■ s wvw • » 



Misir Devlet Ba§kam Enver Sedat'm 1977'de Israil'i ziyaret etmesiyle ba§layan siireg, 1978- 

79 yillarmda ABD'de siiren bari§ goru§meleriyle devam etti. Yillarca siiren goru§me zeminin- 

de problem te§kil eden ana konu, Israil'in i§gal altmda tuttugu Gazze ve Bati §eria'dan qekil- 

mesi olmu§tu. Enver Sedat, Israil'in gekilmesi igin israr ediyordu. 

Begin ve Sedat'm arasmda yapilan 13 giinliik goru§melerin 12 giiniinde bir sonug alma- 

mamasi ve Balkan Carter'm son yarim giindeki giri§imleriyle Sedat'm imza atmasi, anla§ma- 

nin onceden hazirlanmi§ oldugu yolundaki §iipheleri artirdi. 

"Balkan Carter, goru§melerin onuncu giiniinde, yani 15 Eyliil'de fazla bir uzla§ma elde edile- 

memesi kar§ismda, 17 Eyliil Pazar giinii gorii§meleri kesmeye karar vermi§ti. Bundan dolayi- 

dir ki Carter, Kasim aymdaki bir demecin- 

de. Camp David Anla§malari'm, o giin go- 

riindiigiinden qok daha biiyiik bir 'mucize' 

olarak nitelendirmi§tir. Nitekim, ilk 12,5 

giiniin kendisi iqin biiyiik bir ba§arisizlik 

oldugunu, fakat son yarim giiniin qok bii¬ 

yiik ba§an oldugunu soylemi§tir." (Ameri¬ 

can Foreign Relations, 1978, sf.54) 

Sedat'm, Carter araciligiyla giri§tigi bu 

anla§madan Arap diinyasimn lehine bir karar 

gikarmasi zaten miimkiin degildi. (^iinkii Car- Carter ve Begin 

Sedat, israil Meclisi Knesset'te, i§gal yoluyla Arap topraklari 
uzerinde bir Yahudi Devleti kuran israillilere §6y\e sesleni- 

yordu: "Dunyamn bu bolgesinde bizimle beraber oturmak is- 
tiyorsunuz. Size samimiyetle soyluyorum ki aramiza ho§ gel- 
diniz." (The Other Walls-The Politics of The Arab- Israeli Peace Pro¬ 

cess, Harold Saunders, sf. 153) 

mm 
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ter, Israil yanlisi kararlari ile tanmmaktaydi: 

"...Carter, yonetimi boyunca, israil'in isteklerini yerine getirmekle ugra§ti. ’israil'e 

vadettiklerimde hiq tereddiite dii§medim’ demi§ ve ’israil’e kendisini koruyacak aske- 

ri ve ekonomik yardimi saglamaliyiz. Yahudi kimliklerini koruyarak, gelebilecek her- 

hangi bir saldinya kar§i yeteri kadar giiglii olmalilar’ diye eklemi§tir. New York Times gaze- 

tesiyle yaptigi bir roportajda, 'israil’e simrsiz ekonomik ve askeri yardim yapmaya devam 

edecegim' diyordu." (Middle East International, 25 Mayis 1974) 

Sedat, yaptigi anla§mada Israil'in 1967 Sava§i'ndan onceki smirlarma gekilmeyecegini bil- 

halde, anla§maya imza atmi§ ve Filistin'i israil'e teslim etmi§ti. 

"Enver Sedat 25 Aralik'ta yaptigi konu§mada, israil'in ban§i higbir zaman arzu etmedigini ve 

Nil'den Firat'a kadar yayilabilmek iqin bolgede kan§ikligi siirdiirmek istedigini soyliiyordu." 

(Camp David Aftermath: Anatomy of Missed Oportunities, M. Rubner, sf.37) 

Camp David Anla§masi israil'e biiyiik avantajlar getirdiginden, Sedat'm yakm gevresi ta- 

rafmdan da tepki ile kar§ilandi. Daha Camp David g6rii§meleri sirasmda Misir Di§ i§leri Ba- 

kam ibrahim Kamil geli§meleri protesto ederek istifa etmi§, yerine israil'e yakmligi ile tanman, 

"israil dostu" sifatiyla "onurlandirilacak" olan Butros Gali getirilerek anla§mamn imzalanmasi 

saglanmi§ti. istifa eden bir diger ki§i ise Misir'm ABD biiyiik elgisi E§ref Global'di. 

Camp David Anla§masi'nm maddeleri §oyleydi: 

1) israil, Sina'dan gekilecek. 

2) israil ve Misir arasmda normal ve dostga ili§kiler kurulacak. 

3) iki iilke de birbirinin toprak biitiinliigiinii ve bari§ iginde ya§ama hakkim kabul edecek. 

4) Sina'da tampon bolgeye BM Ban§ Giicii yerle§tirilecek. 

5) israil gemilerine Siivey§ Kanali'ndan serbest gegi§ hakki tanmacak. 

Carter ve Begin, ba§larinda "kipa'lariyla Yahudi dininin kutsal §abat yemegindeler. 
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6) Gazze ve Bati §eria'daki Filistinlilere tam ozerklik verilmesi igin goru§meler 

yapilacak. 1 

7) Bati §eria ve Gazze’de kendi kendini yoneten bir idarenin yapilmasi iqin segimler ya- 

pilacak. israil bolgeden 5 yil iginde gekilecek. (Cumhuriyet, 8 Eyliil 1982) 

Bu anla§manm ilk maddesi geregince Israil, Sina Yarimadasmdan gekilecekti. Israil, Si- 

na'yi i§gal altmda tuttugu 12 yil boyunca petrol ihtiyacim buradan kar§ilami§ti. §imdi Sina'dan 

gekilmesiyle, petrol ihtiyacim kar§ilamasi zorla§iyordu. (^iinkii, higbir Arap iilkesi ona petrol 

satmiyordu. israil'in, Sina'nm Abu Rudeis ve Alma bolgelerindeki kuyulardan bir yolla fayda- 

lanabilmesi gerekiyordu. Bu piiruzii Kissinger halletti: 

"Eski ABD Hukiimet Sekreteri Kissinger, Abu Rudeis konusunda garanti verince, israil petrol 

ihtiyacim ba§ka bir yerden saglamak zorunda kalmadi." (Middle East International, 1982, sf.81) 

Kissinger'in yonlendirmesi ile Sedat, Misir petroliinu israil'e satmayi kabul etti. Boylece 

israil, her firsatta Araplara kar§i kullanmaktan gekinmedigi tank ve ugaklarim, yine Arap pet- 

roliiyle hareket ettirecekti. 

"Begin ile Enver Sedat'm Hayfa'daki bulu§masmda (4-6 Eyliil 1979) vanlan bir anla§ma ile, Mi- 

sir’m piyasa fiyati iizerinden israil'e her yil 3 milyon ton ham petrol satmasi kararla§tirilmi§ti. 

Belirtildigine gore Alma petrol kuyularimn yillik iiretimi de zaten bu kadardi." (Kessing's 

Contemporary Archives, sf. 29955) 

Boylelikle israil petrol ihtiyacim saglarken, aleyhine goziiken bu tek maddeden bile Kis- 

singer-Sedat i§ birligi sayesinde karla gikiyordu. 

ikinci maddeyle Sedat, israil'i Misir'm dostu olarak ilan ediyordu. 

Be§inci maddeyle israil'in 1950'den beri devam eden bir problemi goziiluyordu. Bu mad- 

de ile israil, kendisi igin son derece gerekli muhimmata kargo gemilerini Misir'm iginden gegi- 

rerek ula§abilecekti. Aslmda bu madde, 1888 istanbul Anla§masi'nm getirdigi, kanaldan gegi§ 

haklarimn aymsim igeriyordu. istanbul Anla§masi kargo gemileri ile beraber sava§ gemilerine 

de gegi§ hakki veriyordu. Misir'm, Arap diinyasmda fazla tepki gormemesi igin, anla§ma met- 

nine yazdirilmami§ olmasma ragmen, israil sava§ gemilerinin Siivey§ Kanali'ndan gegmesine 

izin verildi. Bununla Misir, israil sava§ gemilerinin kanaldan gegerek diger Arap devletlerine 

saldirmasma imkan tamdi. 

Gazze ve Bati §eria'daki Musliimanlara tam ozerklik tanmmasi igin goru§meler onerilme- 

sine ragmen, israil bu konuyu siirekli 

askida birakti. Ozerklik bir yana, bu 

bolgeyi Filistinliler igin dev bir topla- 

ma kampi haline getirdi. Anla§mayla 

israil'in, 5 yil iginde bu topraklardan 

Sedat, donemin ABD Balkan Yardimciligi- 

m da yapan unlu Yahudi finansor 

Nelson Rockefeller ile birlikte. 
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gekilmesi gerekirken aradan 30 yildan uzun siire gegmesine kar§m verdigi 

sozii tutmadi. Ustelik bo§altilacagi vadedilen, Filistinlilere ait bu topraklara, Sov- 

yetler Birligi'nden getirilen Yahudileri yerle§tirdi. 1992 yilma kadar gerekli yerle§im 

HBf saglandiktan sonra israil, bundan boyle yerle§imi durdurabilecegini soyledi. ABD yoneti- 
. 

mi, Israil'in bu "bari§sever" tutumunu 10 milyar dolar vererek bir kez daha odullendirmeyi ih- 

mal etmedi. Ancak Israil, yerle§im birimlerinin in§aatim durduracagim, sadece alacagi yardimi 

diinya kamuoyuna makul gostermek igin agiklami§ti. Israil Ba§bakam Izak §amir, Yahudi Med- 

ya Kongresi'nde olaym gergek yuziinii agikliyordu: 

"Yerle§me bolgeleri ayri konu, kredi garantisi ayri konudur. Liitfen kari§tirmayalim! Tiim yan- 

li§ anla§malara son verelim! Yerle§im birimleri kurulmasma asla son verilmeyecektir. Bu boy¬ 

le biline!" (§alom, 5 §ubat 1992) 

Sonugta Camp David anla§masmi, Ortadogu'ya kismen de olsa bari§ getirdigi igin olum- 

lu bir geli§me olarak gormek gerekir. 67 ve 73 sava§larmda akitilan kanlar. Camp David ile 

durmu§ ve Israil ile Misir arasmdaki ihtilaf goziime kavu§mu§tur. Ancak Camp David sorunu 

gozmemi§, giinku Israil'in i§gali bitmemi§tir. Eger Israil Camp David'de sadece Sina Yarimada- 

si'ndan degil, Bati §eria, Gazze §eridi ve Golan Tepeleri'nden de gekilseydi, Ortadogu'ya kali- 

ci bir bari§ getirmi§ olurdu. Dolayisiyla Camp David, olumlu ama yetersiz bir bari§ adimidir. 

Camp David'in Ardmdan Misir 

Bir kisim Arap iilkeleri Misir'i, Israil'e yana§masi iizerine protesto ettiler. Olay, Misir'm 

Arap diinyasmdan kopmasi ile neticelendi. Israil'in bu anla§madan sagladigi en biiyiik ka- 

zang, Arap Diinyasi'nm boliinmesiydi. 

Misir'm Arap Diinyasi'ndan kopmasiyla bolge dort pargaya boliindu: 

Taraflar, Camp David anla§masim kutlarken 

196 
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Israil, isgal ettigi Filistin topraklarina surekli olarak ge§itli "ikna" yontemleri ile diasporadan getirdigi 
Yahudileri yerlestirirken, buramn gercek sahipleri olan Filistinlileri yasam sartlari son derece agir, dis 

dunyadan izole edilmis kamplara hapsetti. 

1) Verimli Hilal (Fertile Crescent) ya da Levant denilen Suriye, Filistin, Urdiin ve Irak'i kapsa- 

yan bolge, 

2) Arabistan Yanmadasi ve Korfez, 

3) Magrip (Fas, Cezayir, Tunus ve bir olgiide Libya), 

4) Nil Vadisi (Misir ve Sudan). 

Sedat anla§madan sonra artan muhalefet kar§ismda halkini. Camp David nedeniyle aldi- 

gi ABD yardimmi gostererek, ikna etmeye gali§iyordu. 

"Misir, israil'den sonra, ABD'den en gok yardim alan ikinci iilke durumuna geldi." (Biiyiik La- 

rousse Ansiklopedisi, sf.8125) 

Ancak alman bu krediler, plansiz ve programsiz kullamldi ve Misir ekonomisi bundan ya- 

rar gormedi. 

"Sedat’m agik kapi politikasi iilkenin galkalanmasma neden oldu. Bu politika pek gok bati kay- 

nakli §eyi beraberinde getiriyordu. Tiiketim mallari, filmier, miizikler, diskotekler, videolar ve diin- 

yaseverlik" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14: §ubat 1983) 

Biitiin bunlar, gogunlugu yoksul olan Misir halkini sefaletten kurtaracak §eyler degildi. 

Yine de liiks bir hayata ozendirilen fakir halk, zenginler gibi ya§amak igin biiyiik bir gaba iqi- 

ne girdi, bu da biitiin Misir'da fuhu§, dejenerasyon ve israfm tirmanmasma neden oldu. Liiks 

tiiketim mallanyla Misirlilara empoze edilen "diinyaseverlik", yonetimdeki biiyiik hatalari 

halkm dikkatinden kagirmak igin kullamldi. Fakat bu, tarn ba§ariya ula§amadi: 

"Biitiin bu uygulamalar, ozellikle 1970'lerin sonlarma dogru Sedat yonetimine kar§i iilke igin- 

de ge§itli kitlesel muhalefet hareketlerinin giiglenmesine yol agmi§ti." (Qagda§ Liderler Ansiklo- 

pedisi, sf.1489) 
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Oyalama politikasi i§e yaramayan Sedat, daha etkili yontemler uygu- 

lamaya ba§ladi: 

"1979 yillannm sonlarmda gergin gegen bir toplantida iktidar partisinin ileri gelenlerinden 
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birisi ona: '(^ok geg kalmadan biz onlari (Miislii- 

man Karde§leri) sert tedbirlerle ezmeliyiz' diye 

uyanda bulunmu§tu." (Eric Rouleau, Merip Re¬ 

ports, 1982) 

"Sedat, 5000 ki§iyi tutuklami§ ve boylece geli- 

§en kitlesel muhalefete kar§i agiktan agiga bir 

baski politikasi one gikarmi§ti." (Qagda§ Liderler 

Ansiklopedisi, sf.1489) 

Enver Sedat'm iilkeye sundugu yapiya kar§i 

gikan Miisliimanlara yonelik baskici tutumu o ka- 

dar §iddetli oldu ki, genelde bu konuda suskun 

kalmayi tercih eden Bati basmmda bile yankilar 

uyandirdi. 

"Enver Sedat'm Misir'da giri§tigi temizlik hare- 

ketinin bati diinyasmda neden oldugu yankilar 

siiriiyor. ingiltere’de yaymlanan The Observer 

gazetesi, Sedat'm Bati'da genellikle bari§gi, yu- 

mu§ak, agzmda piposu ile babacan ve demok- 

ratik bir lider olarak tamndigim, oysa Misir onderinin iilkesini son derece sert ve otoriter bir 

§ekilde bir Firavun gibi yonettigini belirtiyor. Sedat'm Avrupa standartlarma gore higbir za- 

man demokratik olmadigim belirten The Observer, Misir liderinin son giri§tigi temizlik hareke- 

tinin de di§ politika etkenlerine ve Sedat'm, israil Ba§bakam Begin'e igerde duruma hakim ol- 

dugunu kamtlama istegine bagliyor." (Cumhuriyet, 17 Eyliil 1981) 

Misir halki her firsatta memnuniyetsizligini dile getirdi. 

Sedat'm oliimiiyle yerine gegen Hiisnii Miibarek de, Sedat'm baskici politikasmi siirdiir- 

dii. Sedat doneminde oldugu gibi Hiisnii Miibarek zamamnda da Misir hizla yoksulla§maya 

devam etti: 

Enver Sedat, Ortadogu'nun diger lider- 

lerinden pek farkli degildi. Sedat hukumeti 

boyunca iilkede ya^anan sikintilarin en 

buyugii ise, yokluk ve fakirlikti. 

"ABD bugiine kadar Misir'a 

yardim ve borg adi altmda 

yakla§ik 3 milyar dolar akitti. 

Bu agidan Misir israil'den son- 

ra ikinci gelmektedir. Bu, Mii¬ 

barek hiikiimetinin yonetimi- 

nin onemini ortaya koyuyor. 

Israil Ba§bakam Rabin ile beraber 

gorulen Misir Devlet Baskani Miibarek, 

Nasir-Sedat cizgisini devam ettiriyor. 



Bununla beraber, Misir'daki ya§am standarti da hizla dii§iiyor." (Siyonizmin 

Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.109) 

israil'de 1992 segimleriyle iktidar §amir'den Rabin'e gegti. Bu degi§iklikle diinya 

kamuoyuna israil'in bari§a eskisinden qok daha yakm oldugu, Ortadogu'da sorunlarm da- 

ha rahat goziilebilecegi imaji olu§turuldu. Oysa Israil'de, siyasi gorii§ii ister sagda isterse solda 

olsun biitiin partiler, Israil'in dogal smirlari olarak kabul ettikleri 'Kutsal Topraklar' igin gali§- 

maktadir. Bari§a en yakm ki§i olarak reklami yapilan Rabin'in ilk icraati, Miisliimanlari, §a- 

mir'in 'Israil'i Filistinlilerden armdirma' pogramma paralel olarak Filistin'den siirgiin etmek ol- 

madi mi? 

"Biitiin israil yoneticileri, ister sagci ister solcu taninsm, ister i§gi Partisi iiyesi, ister ’Likud’ 

mensubu olsun, ister ordu sozciisii, ister din adamlan temsilcisi sayilsm hepsi birlik halin- 

de Tevrat’a egilmi§lerdir. Filistin iizerinde herhangi bir 'toprak kalmtisi' iizerinde, hak iddia 

etmek igin en ufak bir 'kanit' dahi dikkatlerinden kagamaz durumdadir. Sanki her§ey imzala- 

nan hibe senedine baglidir. En ufak bir i§aret topraklarm yerli sahiplerini di§ari atarak oraya 

yerle§mek iqin yeterli neden sayilmaktadir." (Siyonizm Dosyasi, Roger Garaudy, sf.93) 

Dikkat edilirse Israil, tiim Arap iilkeleri ile uluslararasi kurulu§larm denetiminde yapila- 

cak bir bari§a hep kar§i olmu§tur. Genelde Araplarla ayri ayri ili§kiler kurmayi yeglemektedir. 

Nitekim, Israil'in bu amacrna ters dii§en ABD Ba§kam Kennedy, Mossad'm hedefi haline gel- 

mi§ti. Israil, dogrudan yapilacak gorii§melerde, Arap iilkelerinin tiimiinden daha biiyiik olan 

silah giiciinii en biiyiik ikna unsuru olarak gormekteydi. 
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"1963 yilmda ABD ile Israil arasmdaki aynl- 

ma noktasi, Amerika'nm Filistinli gogmenler 

sorununu ele alan BM Asamblesi'nde temsil- 

ci olmasiydi. israil her Arap iilkesiyle, BM’in 

kari§masi olmadan, tek tek anla§mayi tercih 

etmekteydi. (^iinkii; ancak israil dogrudan 

uzla§ma gorii§melerinde giig kullanabilirdi, 

kar§ismdaki Arap iilkesi kullanamazdi." (Ta¬ 

king Sides: America's Secret Relations with a 

Militant Israel, Stephen Green, sf.185) 

israil bugiin 'dogrudan anla§ma' ko- 

nusunda ba§ari saglami§ durumda. Bu §e- 

kilde Misir'la i§ini bitiren israil'in §imdiki 

hedefi Suriye'yle masaya oturmak.israil 

iqin 'Kutsal Topraklar'a' giden yol, anla§- 

malardan sonra gergekle§ecek yeni bir se- 

naryodan gegiyor. Bu senaryo ise bol figii- 

ranli bir belgesel... 

1973 Sava§i'ndan sonra Sina Yarimadasi Misir'da 

kaldi, ancak israil buradan elde ettigi petrolu 

Camp David Anla^masi'yla kullanmaya devam etti. 



Israil stratejik amaglanna su araglarla ulasacak: Is rail'in bolgesel 

gucune boyun egerek kukla rejimlerm basa gegmesmi saglamak. 

Arap ulusal hareketini bolmek ve Arap dunyasim pargalamak amaciy- 

la hukumetleri devirmeye yonelik eylemlerin gergeklestirilmesi." 

(israil Basbakanlarmdan Moshe Sharettln Ozel Gunlugunden - ; 

israil'in Kutsal Teroru, Livia Rokach, sf. 18-19) 

*■>. i 

Ortadogu'daki Teror Odaklarmm Ussii: Liibnan 

Israil'in yakm kom§usu Liibnan, 1950'lerden sonra, yogun olarak Israil miidahalesi altm- 

da kaldi. Sonugta da biiyiik bir pargalanma siireci ya§adi ve Israil tarafmdan her an i§gal edil- 

meye elveri§li bir konuma getirildi. 

■- 

v? 

Ortadogu §iiphesiz diinyanm en hareketli bolgelerinden biri. Son yiizyilda belki de en 

50k sava§a, gati§maya sahne olan bolge burasi. Bu kaos ortamimn nedenini ara§tir- 

digimizda oldukga ilging gergeklerle kar§i kar§iya geliyoruz. 

Ortadogu, Osmanli'nm yonetimi boyunca, bugiinkiiniin aksine oldukga sakin ve istikrar- 

li bir bolge olma ozelligini korudu. Osmanli'nm 20. yiizyilm ba§mda bolgeden aynlmasi ise, 

yeni bir giiciin bolgeye girmesiyle e§ anlamliydi. Siyonist liderler, Kutsal Topraklara ula§abil- 

mek iqin Osmanli'nm bolgeden gikarilmasi gerektigi konusunda birle§iyordu. Bu hedef dog- 

rultusunda yapilan ilk operasyonlar, satm alman Arap liderleri devrinin ilk orneklerini de 

olu§turdu Ortadogu'da. Kutsal Topraklarm kontrol di§i kalmasi ugruna, ilk isyanlar, sava§lar 

ve senaryolar ortaya gikti. Bolgede o giinden bu yana istikrarsizlik, huzursuzluk bitmedi, kan 

ve gozya§i sona ermedi... 

"Pax-Otomana"yi saglayan temel ozellik olan Islam birligi bolgeden silinirken, Arap lrk- 

giligi ki§kirtildi. Araplar da kendi aralarmda bolimdii. Kiralik liderlerin onderliginde, smirlan 

masa iistiinde gizilmi§ Arap devletleri kurduruldu. Slogan "her§ey Kutsal Topraklar igin"di. 

Sonunda, bu yapay cografyaya senaryonun ba§rol oyuncusu da bir ucundan. Kudus yakmla- 

rmdan dahil edildi. Ve senaryo devam etti ve ediyor da. 

Satm alman liderler, bolimen iilkeler ve i§te bol figiiranli Ortadogu belgeseli!.. 



"1954'te David Ben Gurion ile Moshe Dayan, Liibnan'daki iq gati§mayi koriik- 

leyerek Liibnan'i pargalamak iizere ayrmtili bir plan geli§tirdiler. Bu, Krai Hiise- 

yin'in ’Kara Eyliil' olarak bilinen olayda Filistinlileri katletmesinin ve bunun sonucu ola- 

rak Filistinlilerin 1970'te Urdiin'den kovulmalarmm hemen ertesinde, Liibnan’da orgiitlii bir 

Filistin siyasi varligimn ortaya gikmasmdan on alti yil oncedir. israil Ba§bakam Moshe Sharett, 

Liibnan’m i§galini kolayla§tirmak iqin teror ve saldirganlik meydana getirerek ki§kirtma yolu- 

na gidildigini anlatir." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.9) 

Ortadogu'nun Bilinmeyen Oykiisii 

Israil, Liibnan iizerindeki hedeflerine ula§mak amaciyla, Ortadogu iilkeleri igin uyguladi- 

gi klasik "bol-yonet" metodunu kullandi. Liibnan'da ya§ayan toplumun Ortodokslar, Katolik 

Maruniler, §iiler, Siinniler, Diirziler gibi farkli mezheplerden olu§masi da bu plan igin son de- 

rece uygun bir zemin hazirlami§ti. 

1954 Mayisi'nda Ben Gurion ile Dayan, Liibnan'm Israil tarafmdan i§gal edilmesi iqin 

uzun vadeli bir plan yaptilar. Boylece, 1982'deki Liibnan'm i§gali, israil'in i§gal igin bahane et- 

tigi FKO'niin Liibnan'a yerle§mesinden 28 yil once hazirlandi. 

"Dayan’a gore gerekli olan tek §ey bir subay bulmamizdi. 'Bir binba§i bile olur. Onu satin alip 

kendisini Marunilerin kurtaricisi olarak ilan etmeye ikna etmeliyiz. Ondan sonra israil ordu- 

su Liibnan'a girer, gerekli yerleri i§gal eder ve orada israil ile dost Hiristiyan bir rejim kurar. 

Litani Nehri'nin giineyindeki bolge tiimiiyle israil'e baglanir ve her§ey boylece yoluna girer' 

diyordu." (Israel's Sacred Terrorism, Livia Rokach, sf.29) 

Ben Gurion da Liibnan'i pargalamak iqin Marunileri "satin alma" konusunda Moshe Da¬ 

yan ile aym dii§iincedeydi. 

"§imdi Merkezi gorev budur... Liibnan’da koklii bir degi§im yapmak i^in enerji saglamali- 

yiz... Dolarlar esirgenmemeli... Eger bu tarihi firsati kagmrsak kimse bizi bagi§lamaz." (Siyo¬ 

nizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.65) 

Moshe Dayan bundan sonra Liibnan'm pargalanmasi, i§gali ve ele gegirilmesi igin, (plam- 

nin) Genelkurmay'dan onaymi istedi. 

"israil Genelkurmay Ba§kanligi kukla olarak hizmet gorecek bir subay kiralayip israil ordusu- 

nun, onun Liibnan'i Miisliimanlardan armdirmak yolundaki gagrisma kar§ilik veriyormu§ gi¬ 

bi goriinmesi bigimindeki planim destekler." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.29) 

israil Liibnan'da aradigi yardimciyi, kisa siirede buldu. Bu ki§i Moshe Dayan'm istedigi 

gibi Liibnan ordusundaki Maruni bir binba§iydi, Saad Haddad. 

Haddad, Filistinlilerin Liibnan'a sigmmasiyla, iilkede Hiristiyanlar igin bir Miisliiman 

tehdidi olu§tugu yalanim ileri siirerek kendine bagli bir kuvvet kurdu. Bu sayede Haddad 

kendisine bigilen "Hiristiyanlarm kurtaricisi" gorevini iistlendi. 

Bundan sonraki yillar iginde israil, Mossad araciligiyla kullanacagi Liibnanlilari ayarladi. 

Bu kuklalarm sayesinde Liibnan'm kisa zamanda pargalanmasi saglanacakti. Bu arada FKO, 

Liibnan'a yerle§meye zorlanacak ve FKO'niin, israil'in giivenligini tehdit ettigi soylenerek 

Liibnan i§gal edilecekti. 
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israiFin Liibnan Uzerindeki Oyunu: lq Sava§ 

1975 yilmda Liibnan'da degi§ik gruplar arasmdaki hassas dengelerin israil 

araciligiyla sarsilmasi iq sava§i getirdi. Onceleri Ortadogu'nun finans ve ticaret merke- 

zi durumunda olan Liibnan'da istikrar, bu olayla bozuldu. Iq sava§, Liibnan'da her azmli- 

gm kendisine ait, ancak di§aridan yonlendirilmeye son derece uy- 

gun kiigiik ve zayif bolgeler dogurdu. Bu bolgelerin qogu, iq sava§ 

sirasmda destek aldiklari israil'in giidiimiine girdiler. 

Liibnan'da iq sava§m goriinii§teki sebebi, Urdiin'e sigmmi§ 

olan Filistinlilerin, Krai Hiiseyin tarafmdan buradan gikarilmalari 

ve sonugta Liibnan'a yerle§meleriydi. Bu olay Israil'in Liibnan'i i§- 

gal etmesi iqin sistemli olarak planlanmi§ti. Israil tarafmdan, Liib¬ 

nan'i Miisliimanlarla payla§mamalari gerektigine ikna edilen bir- 

takim radikal Hiristiyan gruplar, Filistinlileri Liibnan'dan gikar- 

mak igin miicadeleye girdiler. Liibnan'daki Miisliimanlarm amaci 

ise, Liibnan ordusundaki Hiristiyan niifuzunu kirmak ve Hiristi- 

yanlarla e§it haklar elde etmekti. Filistinlilerin amaci da, iq sava§- 

tan yararlanarak, sadece Liibnan'i degil, biitiin Arap iilkelerini Fi- 

listin sorununa duyarli hale getirmekti. Miicadele eden gruplar, 

Miisliimanlar ve Hiristiyanlar gibi goziikse de, gergekte bunlardan 

ba§ka gruplar da sava§a dahildi. Aynca Hiristiyanlar ve Miislii¬ 

manlar kendi aralarmda da pargalanmi§lardi. Pierre Cemayel ko- 

mutasmdaki Falanjist Parti, Velid Canbolat'm komuta ettigi Diir- 

ziler, Camille Chamun'un Milliyetgi Liberal Partisi ve Saad Had- 

dad'm Hiir Liibnan Kuvvetleri ba§lica giiglerdi. Miisliimanlar da 

§ii ve Siinni olmak iizere ikiye ayriliyordu. 

Hiristiyanlara 50k fazla imtiyaz verilmesi kisa siirede azmlik- 

larm iq hesapla§masma donii§tii. Bu a§amada Israil kuvvetleri za- 

man zaman Liibnan smirma tecaviiz etmeye ba§ladi. Liibnan or- 

dusunun da gruplara aynlarak gati§malara dahil oldugu sirada 

Suriye kuvvetleri Liibnan'a girdi. Koyu bir Israil ve ABD aleyhta- 

ri goriiniimiindeki Suriye'nin Liibnan'a miidahalesi ise, gergekte 

Israil'in planimn bir pargasiydi. 

Iq sava§ sirasmda taraflarm silah ihtiyaci duymalari, Israil'in 

bu gruplarla dogrudan ili§ki kurmasmi sagladi. 

israil Lubnan'i parcalaya- 

bilmek igin, ulkedeki en 

guvendigi isim olan Cema- 

yel'e destek vererek, onu 

Liibnan Bagbakanhgi'na 

getirdi. 

israil, Filistinlilere kargi Lub 

nan milisleri ile isbirligi yap- 

ti. Resimde Haddad ve Ariel 

§aron birlikte gorulmekte. 

"Camille Chamun'un adamlarmdan biri, bir israilli ile temas kurarak, silah temin etti. Fakat 

1975 yazmda garpi§malar §iddetlenince, hem sayi ve hem de ate§ giicii olarak daha fazla sila- 

c mayfl. ClHih lilnf, ilc rr I gihl Ltlbminll foilctlfef* Ucfrf a klrjihfcili ill<! 

baglanan liderleij 



Ortadogu'nun finans ve ticaret merkezi duru- 

munda olan Beyrut, \g savas sonrasi tarn bir 

yikima ugradi. 5 milyar dolarlik maddi zarara 

neden olan gati§malar arkasinda 70 bin olu bi- 

rakti. ic savasi baslangicta gizlice yonlendiren 

israil'in Lubnan'i isgal etmesiyle, Beyrut tarn 

bir hayalet §ehir halini aldi. 

Duzene iconu/masi f/s/a/ij:ndan 5<wa yeryuzunde 
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ha ihtiyag duyuldu. Chamounlar giderek israil'e daha bagimli hale geldiler. 

1976 yili ba§larmda Camille Chamun ile israil Ba§bakam izak Rabin bulu§tular. Bu 

bulu§mada birtakim anla§malar da yapildi. Buna gore israil, Hiristiyanlara tanksavar ve 

diger silahlari vermeyi kabul etti. Ayrica Hiristiyan kuvvetleri israil'de egitilecekti." (Fire in 

Beirut-Israel's War in Lebanon with PLO, Dan Bavly-Lliahu Salpeter, sf.44) 

israil'in kontroliindekiler sadece Chamoun'un grubu ile kisitli degildi. Cemayellerin Fa- 

lanjist milisleri ile israil arasmda da gok siki ili§kiler vardi. Be§ir Cemayel'in israil baglantisi 

heniiz Amerika'dayken CIA araciligiyla saglandi. 

"Be§ir Cemayel'in adi CIA ajanlarimn listesinde yer aliyordu. Liibnan Sava§i gikmadan once 

70’li yillarm ba§mda CIA tarafmdan Washington'da bir avukatm yamnda staj yaparken i§e 

almmi§ti. 1976'da Falanjist Milislerin yonetimini ele aldigmda derece atladi. CIA, onun gon- 

derdigi raporlara daha fazla para odemeye ba§ladi. Bu uzun ortaklikta William Casey, Be§ir 

iqin 10 milyonluk bir yardim sagladi. Be§ir Liibnan'a Bakan olduktan sonra Casey onun adim 

hemen CIA listesinden sildi. Amag geng liderin gelecegini mahvetmemekti." (Arabies, Ekim 

1988) 

Bu olaydan iki yil once Mossad, Falanjist Milisleri ile de ili§ki kurmu§tu. 

"Mossad ve Aman (Mossad'm askeri istihbarati) 8 yil siireyle Liibnanli Hiristiyan Falanjistler- 

le saglam baglantilar kurdu. ilk ili§ki 1974'de kuruldu. Liibnanli Hiristiyan liderler Camille 

Chamun ve Pierre Cemayel'i Yahudi Devleti'yle ili§kiye gegmeye ikna eden, kendisinin de is- 

rail'le gizli diplomasisi olan Urdiin Krali Hiiseyin'di. Chamun ve Cemayel'in israil Ba§bakam 

Rabin'le uzun goru§meleri oldu. Cemayel'in kiigiik oglu Be§ir Cemayel Mossad'm ozel ilgi- 

sini ^ekiyordu. Be§ir avukatti ama kanun tanimazligi ve caniligiyle me§hurdu." (Every Spy 

a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.264-265) 

Mossad, Falanjistlere verdigi destekle, "bol-yonet" stratejisi dogrultusunda bir adim daha 

ilerledi. Bunun sonucunda elde ettigi, Liibnan'da radyo istasyonu kurma hakkiyla da, istihba- 

ratim saglamla§tirma firsatim buldu. 

"Mossad'm, 1975-1976 Liibnan iq sava§mda Falanjistlerin ba§an elde etmesini saglamasmdan 

sonra, Liibnan'da yeni bir istasyon kurmasma izin verildi. Bu istasyona Jounieh Limam'nda 

bir radyo alicisi da dahildi. israil aym zamanda giiglenen FKO'yii bastirmak ve kuzey sinirim 

korumak iqin kendi Liibnan ordusunu kurdurdu. Bu ordunun adi Giiney Liibnan Ordusu'ydu 

ve yoredeki Hiristiyanlar tarafmdan idare ediliyordu. 

Bu ordunun egitiminden, arag gerecinden, maddi ihtiyaglarmdan ve kiyafetinden israil'in as¬ 

keri istihbarat orgiitii Aman sorumluydu. Ayrica Kuzey Liibnan'dan gelen Falanjistler de is¬ 

rail ordusunda Mossad ve Shin Beth tarafmdan egitiliyorlardi; ozellikle istihbarat ve soru§tur- 

ma yontemleri konusunda. Falanjistlerin israil'in yardimiyla kurduklari kiigiik Giivenlik ve is¬ 

tihbarat Servisinin Ba§kam Eli Hobeika'ydi. Hobeika, Aman ve Mossad'm Falanjistlerle kur- 

dugu ili§kinin kilit adamiydi. Bu ili§ki kendisine bir^ok avantajlar sagliyordu... Liibnanli 

Falanjistler kolaylikla israil'in dostu oldular, giinkii onlar da Miisliimanlara dii§mandilar. " 

(Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf. 265-266) 

Falanjistlerin lideri Be§ir Cemayel, yaptigi hizmet kar§iligmda israil'in silahlari ve tankla- 

rimn destegiyle Liibnan Ba§kanligma getirildi. 
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"Be§ir Cemayel, 1982 Agustosu'nda Israil silahlarimn golgesinde Liibnan Dev- 

let Ba§kam segildi." (Kader Uggeni, Noam Chomsky, sf.225) 

"israil, Falanjist i§ birlikgilerine ve israil silahlarimn golgesi altmda segilmi§ Falanjist hii- j 

kiimete sempati ile bakmakta ve garezden uzak bir tutum takmmaktadir." (Kader Uggeni, No¬ 

am Chomsky, sf.302) 

Falanjistlerin garpi§tigi Diirziler de gergekte israil'in miittefigiydi. Boylece israil, destek- 

ledigi bu degi§ik gruplan birbirleriyle sava§tirdi. Sonugta bu kiigiik Ortadogu iilkesi kana bu- 

landi, yonetimi ise tamamen israil'in eline gegti. Nigin sava§a ba§ladiklarim bile unutmu§ et- 

nik gruplar, galibin yalnizca israil oldugu bir sava§m figiiranlari oldular. 

"israil ordusunda Yahudiler di§mda gorev yapma hakkma sahip tek cemaat Diirzilerdir. isra¬ 

il ve Liibnan Diirzileri birbirlerine qok baglidirlar." (Cumhuriyet, 25 Agustos 1983) 

"Diirzilerin biiyiik bir boliimii israil ordusunda gorev yapiyorlar. 1948'de kurulmasmdan be- 

ri israil’e hep sadik kaldilar. israilliler Golan'i alinca Hiristiyan ve Miisliiman turn Suriyeli halk 

Damas'a gog etti. Sadece israillilerle gok iyi anla§tiklan belli olan Diirziler yerlerinde kaldilar." 

(Les Murailles d'Israel, Larteguy, sf. 92) 

israil?in Liibnanh Birinci i§gali (1978) 

Liibnan'da istedigi ortami hazirlayan israil, 14-15 Mart 1978 gecesi tanklar, ugaklar ve de- 

niz kuvvetleriyle destekledigi 25.000 ki§ilik bir orduyu iilkeye soktu. israil Kuvvetleri 19 

Mart'ta Litani Nehri'ne kadar ilerlediler. Genelkurmay Ba§kam Mordechai Gur, Liibnan'm gii- 

neyinde 6 millik bir giivenlik §eridi olu§turdugunu agikladi. 

israilliler bu i§gal sayesinde aradiklari su kaynagi olan Litani Nehri'ne de kavu§mu§lardi. 

israil, Liibnan'm giineyinde giivenlik ku§agmm kurulmasmda, Saad Haddad komutasmdaki 

Maruni Kuvvetlerini kullanmi§ti. 7 Nisan'da BM'in sozde tepkisi nedeniyle geri gekilirken, tam¬ 

pon bolge olarak kullanacagi bu alam, kuklasi Haddad iqin bir devletgik olarak birakti. 

"israil, 6 millik giivenlik §eridini, burada bulunan Maruni Kuvvetlerini komuta eden Binba§i 

Saad Haddad'a terk etti. Saad Haddad, tamamen israil taraftariydi ve bu kuvvetin ihtiyacim 

israil kar§iliyordu. Binba§i Haddad bu bolgede Hiir Liibnan’i ilan edince buradaki BM Ban§ 

Giicii daha kuzeydeki bolgelere gekildi. Hiir Liibnan'm topraklari 195 kilometre kare kadar- 

di." (Les Murailles d'Israel, Larteguy, sf.152) 

israil Yarim Kalan i§ini Tamamliyor: ikinci i§gal 

1982'de israil, yarim kalan hareketini tamamlamak iqin yeni bir i§gal giri§iminde bulun- 

du. Bu giri§im igin ileri siiriilen bahane, israil'in ingiltere elgisinin oldiiriilmesiydi. Fakat i§in 

ilging yonii, elgiyi oldiirerek i§galin bahanesinin olu§masmi saglayan ki§inin Mossad'm kiralik 

adami Ebu Nidal olmasiydi. 

"6 Haziran 1982'de israil, Liibnan'a girdi. Niyetinin FKO iiyelerini Liibnan'm giineyinden sii- 

riip gikarmak oldugunu agikladi. Bu hareketini hakli gostermek iqin de Londra'daki elgisine 

kar§i iig giin once bir suikast giri§iminde bulundugunu iddia etti. 



"...CIA ve gok gegmeden Ingilizler, bu nedenin dogru olmadigim ogrendiler. Is- 

r/ rail elgisine saldiranlar FKO'den kopmu§ olan Ebu Nidal grubundandilar. Ve bu 

grup Liibnan'da iistlenmi§ olan esas FKO’yle de sava§ halindeydi. Israilliler yanli§ Filis- 

tinlilere saldmyorlardi. Ama §aron’a gore bu pek de onemli degildi. Birkag gun igerisinde is- 

rail ordusu, Beyrut’un di§ mahallelerine ula§ti." (CIA ve Gizli Sava§lan, Bob Woodward, sf.143- 

144) 

"Liibnan i§galinin, Londra suikasti ile yahut Galilee (Liibnan simrmdaki israil bolgesi) iizeri- 

ne yonetilmi§ hayali bir tehditle higbir ilgisi olmadigim anlamak iqin Liibnan hedefini, 'Biiyiik 

israil' Siyonist projesinin iginde dii§iinmek yeterlidir." (Siyonizm Dosyasi, Roger Garaudy, sf.168- 

169) 

Donemin ingiltere Ba§bakam Margareth Thatcher ise, israil'in Liibnan saldirisi iqin ileri 

siiriilen ilk neden olan suikast ile ilgili olarak, basma §u agiklamayi yapmi§ti: 

=-====1—|-- "Suikastin diizenleyicilerinin iizerinde bulunan oldiiriile- 

INSllli AKI ININ cek ki§ilerin listesinde FKO'niin Londra temsilcisi de var. 

Bu durum §unu gosterir ki katiller israil’in iddia ettigi gi- 

bi FKO tarafmdan desteklenen ki§iler degiller. israil’in 

Liibnan’a saldirmasmm bu olaya kar§i bir misilleme ol- 

dugunu sanmiyorum. israilliler sava§i siirdiirmek i^in 

olayi bahane saydilar.” (International Herald Tribune, 8 Ha- 

ziran 1982) 

Kendisine kar§i giri§ilen saldinlari durdurmak 

iqin Liibnan'a girdigini soyleyen israil, 6 Haziran giinii 

90 bin ki§ilik ordusuyla iig koldan ilerlemeye ba§ladi. 

"Liibnan'm 1982 yazmda i§gal edili§inin amaci, katliam ve 

teror yoluyla tiim Filistinli niifusun dagitilmasiydi. 

1982'deki i§galden once Ariel §aron ile Be§ir Cemayel fark- 

li zamanlarda Liibnan'daki Filistinli sayisim be§ yiiz bin- 

den, elli bine indireceklerini agiklami§lardi." (Siyonizmin 

Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.66) 

israil Genelkurmay Ba§kam Rafael Eitan da, yonettigi 

'Oranim Operasyonu'nun amacimn, Liibnan iglerine kadar 

girerek FKO'ye darbe vurmak oldugunu agiklami§ti. isra- 

il'in tek amacimn, kar§i eylemlerde bulunan FKO'yii dagitmak olmadigi, sivillere kar§i giri§ti- 

gi yok etme hareketiyle belli oldu. Ayn El Helve, Sabra ve §atilla'daki Filistinlilerin kampla- 

rmda diinya tarihinde e§ine az rastlamr katliamlar ya§andi. "i§gal, 6 Haziran 1982 Pazar giinii 

sabah saat 5.30'da yogun hava bombardimam ile birlikte ba§ladi. israilliler Ayn El Helve'yi 

geyrek daire diizeni iginde araliksiz bomba yagmuruna tutup kalbura gevirdiler. Once hede- 

fin bir geyreklik boliimii ate§ altma almiyor, sonra oteki geyrege gegiliyor, gayet sistemli ve 

amansiz bir bigimde bir geyrek hedeften gikarken, oteki geyrek yeniden hedefe giriyordu. 

Bombardiman bu §ekliyle on giin on gece siirdii. Kiime bombalari, sarsma bombalari, yiiksek 

Hayat dergisi, israil'in Lubnan'i isgali 

sirasinda Filistin multeci kamplarinda 

gergekle§en katliami boyle 

duyuruyordu. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

isiIi yangm bombalan ve beyaz fosfor bombalan kullamldi." (Siyonizmin Gizli 

Tarihi, Ralph Schoenman, sf.66) 

israil'in Liibnan'daki bu temizlik hareketinin ba§ destekgisi Falanjist Militanla- 

riyla, Filistinli miiltecileri oldiirerek Sabra ve §atilla katliamlarmi gergekle§tiren Be§ir Ce- 

mayel'di. Israil'in kiralik adami Be§ir Cemayel'in, katliamda oldiiriilenler hakkmdaki dii§iin- 

celeri de Israil'inkine paraleldi: 

"Filistinliler liizumsuz bir halk... Her gergek Liibnanli, bir Filistinli oldiirene kadar durulma- 

yacak." (Going All the Way, Jonathan Randal, sf.188) 

"Filistin halkimn katledilmesi ve dagitilmasi israil stratejisinin bir pargasiydi. Bir ba§ka pargasi 

ise; israil'in, Ortadogu'nun finans-kapital merkezi olarak yiikselmi§ olan Liibnan'i ekonomik 

bakimdan gokertmesiydi. 1982'deki israil i§galinin ilk aylarmda 20 bin Filistinli ile Liibnanli 61- 

dii, 25 bini yaralandi, 400 bini de evsiz kaldi." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.71) 

"israil’in i§gali sirasmda sadece Beyrut’a atilan bombalarm agirligi, Hiro§ima’yi yerle bir 

eden atom bombasmmkini kat kat a§iyordu. Okullar, hastaneler ozel olarak hedef segilmi§- 

ti. Liibnan fabrikalarmda iiretilmi§ biitiin demiryolu araglariyla, teghizat ganimet olarak isra- 

il'e gotiiriildii. Hatta BM Yardim ve Hayir Servisi mesleki egitim merkezlerine ait torna tez- 

gahlari ile kiigiik gapli makinelere kadar her§ey yagmalandi. Liibnan'a ait narenciye ve zeytin 

iiretimi tamamen felce ugratildi. israil ihrag mallariyla rekabet halindeki Liibnan ekonomisi 

yok edildi. §eria ve Litani Nehirlerini besleyen akarsular yataklarmdan saptirildi ve Giiney 

Liibnan bir israil pazan haline getirildi." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoeman, sf.71) 

Ba§kanligi oncesinde ABD ve israil igin casusluk yapan Be§ir Cemayel, Begin tarafmdan 

desteklenerek Liibnan'da Ba§kanlik koltuguna oturtulmu§tu. Bu vefa borcunu da, israil igin 

Liibnan'daki Filistinlileri katlederek odemeye gali§ti. Ancak, israil kendisiyle yiizde yiiz i§ bir- 

ligi yapmayanlari pek sevmiyordu; Cemayel'in israil'le olan ili§kisinde gikan bazi piiriizler, ha- 

yatma mal oldu. Cemayel'in oliimii israil'in Liibnan i§galini yaymasi iqin de yeni bir basamak 

olarak kullamldi. 

I§birlikgileri sayesinde Lub 

nan'i hedefledigi bir kaos 

ortamina suriikleyen israil, 

son darbeyi indirebilmek 

igin askeri kuvvetleriyle 

Liibnan'i isgal hareketini 

ba^latti. 



Israil'in Lubnan'i isgali sirasinda esi gorul- 

memi§ bir yagma gergekle^ti. Devlet daire- 

leri, hastaneler, okullar yikilip tahrip edildi, 

Ortadogu'nun en guzel sehirlerinden biri 

olarak bilinen Beyrut bir harabeye dondu. 

Hani sizden "Birbirinizin 

kanim dokmeyin, birbirinizi yurt- 

lannizdan gikarmayin" diye misak 

almi§tik. Sonra sizler bunu onay- 

lami§tiniz, hala (buna) §ahitlik 

ediyorsunuz. (Bakara Suresi, 84) 
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"Israilliler igin gok az uyumlu oldugu anla§ilan Be§ir Cemayel, israil ordusu- 

nun izni olmadan yanma gidilemeyecek §ekilde korundugu sirada kendi Genelkur- 

may Karargahi'nda olduriildu. Bu cinayet israil ordusuna Lubnan i§galini daha da yay- 
% gm hale getirilmesi iqin yeni bir firsat verdi. Israilliler giivenlik saglayacaklarmi ve kar§ilik- 

li hesapla§maya engel olacaklanm soyluyorlardi." (Siyonizm Dosyasi, Roger Garaudy, sf.168) 

israil, yakm zamanda kontrol altmda tuttugu bolgeyi Beyrut'a kadar geni§letmek amaciy- 

la Liibnan'daki iiguncu i§gal hareketini de gergekle§tirdi. Bu harekette digerlerindeki gibi 

mumkiin oldugunca 50k Arabi yok etmeyi amagliyordu. Yazar Livia Rokach, israil'in Lubnan 

iizerindeki hareketlerini, israil Ba§bakani Moshe Sharett'in giinlugunden yararlanarak hazirla- 

digi eserinde §oyle agikliyor: 

"israil’in, Liibnan’da on yildan fazla siiren ve kisa siirede a§agilik bir vah§et halini alan siste- 

matik kitle katliamlari e§i gorulmemi§ boyutlardadir. Bu katliamlar higbir §ekilde hakli gikari- 

lamaz. Burada sunulan belgelerle israil’in kendini ve Lubnan Hiristiyanlarmi FKO teroriine 

kar§i koruma bahaneleri daha da gulling ve utang verici olmaktadir. Bu bahane Batili ileti§im 

araglari ve hukiimetlerince her zaman desteklenmektedir. 

israil'in BM Daimi Temsilcisi Yehuda Blum 'Liibnan’daki temel problemler gok onceki yillara 

dayanmaktadir. Giiney Liibnan’daki durum bu sorunlarm belirtisi ve yan iiriinii olarak goriil- 

melidir.' (The Nation, 15 Eyliil 1979) derken, ku§kusuz diinya kamuoyunu kiigiimsemekte ve 

kara cahil oldugunu hesaplamaktadir. Temsilci, israil'in ’Made in USA' silahlarla, Binba§i Sa- 

ad Haddad yonetimindeki israil Maruni kuklalarma yaptirdigi kitle katliammi i§te boyle nite- 

lendirmektedir." (Israil Ba§bakanlanndan Moshe Sharett'in Ozel Giinlugiinden, israil'in Kutsal Te- 

rorii, Livia Rokach, sf. 89-90) 

Suriye'nin Karanlik Baglantilan 

Suriye de, I. Arap-israil Sava§i'ndan bu yana, Mossad'm satm aldigi liderler sayesinde is¬ 

rail gikarlarmm gizli destekgilerinden biri haline getirildi. 

Suriye'de 1943 ve 1947 segimlerini kazanan Milli Blok Hiikiimeti'nin ig ve di§ politikalari 

tamamen israil gikarlarma paraleldi. Sonugta ekonomik sikmtilar, rii§vet ve yolsuzluklar nede- 

niyle ortaya gikan biiyiik tepkiler hiikiimetin istifasma neden oldu. 17 Aralik 1948'de Halid El- 

Azm tarafmdan yeni bir kabine kuruldu. Yeni Ba§bakan 28 Aralik'ta Suriye Parlamentosu'nda 

yaptigi bir konu§mada "Filistin'in kurtarilmasimn esas amag oldugunu ve Filistin'in taksimiy- 

le kurulacak bir Yahudi Devleti'ni kabul etmeyeceklerini" soyledi. 

Yeni kabinenin takmdigi bu kararli tutumdan rahatsiz olan israil hemen harekete gegti. is- 

rail'le baglantili bir Suriyeli askerin sayesinde diizenlenen ihtilalle bu problem halledildi. Al- 

bay Hiisnii Zaim 30 Mart 1949'da yaptigi bir darbe ile iktidari ele gegirdi. 

"Husnii Zaim 1949 yilimn Mart aymda israil’e ban§ onerisinde bulundu. Zaim, Amerika, Fran- 

sa ve hatta israil istihbaratmdan para aliyordu. CIA ajanlari diizenledigi devrimde Zaim’e yar- 

dimci oldu. israil'in ba§ka Irak ve Misirli liderlerle de rii§vet iizerine kurulmu§ ili§kileri var- 

di." (Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.81) 



Israil'in Suriyeli liderlere olan ilgisi Husnu Zaim'le smirli kalmadi. is¬ 

rail, Zaim'den sonra gelen bazi liderleri de desteklemi§, kimi zaman da daha iyi 

i§ birligi yapabilecegi ki§ileri bulmak iqin iilkedeki muhalefet gruplarma arka gikmi§- 

M50'li yillarda Israil'in Suriye'ye yonelik giri§imleri sadece yayilmayi amaglayan teror planla- 

nyla smirli degildi. 31 Temmuz 1955'te 'israil Di§ i§leri Bakanligi Temsilcisi' olan Gidon Rap¬ 

hael, Moshe Sharett'e, Avrupa’da siirgiinde bulunan Araplarla yaptigi "ilging goru^meler" ko- 

nusunda bilgi sundu. Goru§melerden birini Suriye'nin siirgiindeki Ba§bakam Husnu Barazi 

ile yapmi§ti: 

'Husnii iktidari yeniden ele gegirmek istiyor ve bunun iqin her tiirlii yardimi kabul etmeye ha- 

zir... Suriye'nin gelecekte Bati'ya baglanmasma kar§ilik ABD'den; bir ban§ anla§masi kar§ili- 

gmda ise israil'den yardim almaya gali§iyor.' Ban§ israil'in ilgilendigi en son §eydi. israil'in 

Hiisnii'ye sunacagi destegin fiyati daha degi§ik olacakti: "Barazi bu arada bir dizi ricada bu- 

lunmu§, gazeteleri ve bir dizi §ahsiyeti satin aimak ve partilere rii§vet yedirmek iqin para is- 

temi§... Gidon, Hiisnii'ye bir grup toprak sahibini birle§tirip, rejimden kaganlan bolgede yer- 

le§tirerek daha biiyiik bir planla hareket etmesini onermi§. Kendisi de bir biiyiik toprak sahi- 

bi oldugundan bunu kolayca yapabilirdi... Hiisnii dikkatle dinlemi§ ve bu fikri harika buldu- 

gunu belirtmi§..." 

Moshe Sharett, Araplarla ili§kiler Dam§mam Josh Palmon'dan israil'in Suriye'deki hiikii- 

met komplolan konusunda son bir rapor aldi: 

"Edip Qgekli ile ili§kilerimiz giiglendi. iktidari ele gegirmesinden sonra yapacagimiz ortak ey- 

lemlerin ana hatlari tespit edildi. ABD'nin ilgisini bu konuya gekmek iqin bazi giri§imlerde bu- 

lunmayi kararla§tirdik." (Israil Ba§bakanlanndan Moshe Sharett'in Ozel Gunlugunden... israil'in 

Kutsal Terorii, Livia Rokach, sf.42) 

Baas Partisi'nin ilgin<j Kokeni 

Misir'm mason lideri Nasir'm irkgi Pan-Arabist gorii§ii kisa zamanda Suriye'de de kendi- 

ni gosterdi. Bu g6rii§, Suriye siyasi hayatma Arap Baas Sosyalist Partisi'yle girdi ve etkisini gii- 

niimiize kadar siirdiirdii. Daha sonra Irak'ta da faaliyete gegen Arap Baas Sosyalist Partisi'nin 

vatam Suriye idi. 

"Annesi Yahudi, babasi Fransiz olan Mi§el Eflak ve Salah El-Bitar 1943 senesinde §am'da Arap 

Dirili§ Partisi’ni kurdular." (Yeni Rehber Ansiklopedisi, C.3, sf. 108) 

"Baas denildiginde akla iki isim gelir: Mi§el Eflak ve Salah El-Bitar. Parti'nin biitiin felsefe- 

si ve tiim goru§leri bu ikisinin ozellikle de Eflak'm eseridir. ilging olan, Parti'yi irkgihga varan 

koyu bir Arap milliyetgiligine gore §ekillendiren Eflak’m Yahudi asilli olmasiydi.” (Irak Dos- 

yasi, M. Imamzade, sf. 76) 

Baas'm 1947 yilinda yapilan ilk kongresinde, Parti'nin ideolojisini belirleyen programi ve 

tiiziigii kabul edildi. Eflak, Hitler'in nasyonal sosyalizminden ilham almi§ oldugu fa§ist fikir- 

lerini, Parti'nin resmi ideolojisi olarak belirledi. Nedense Yahudi kokenli Eflak, kraldan gok 
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kralci kesilmi§, Arap lrkgiligmm en ate§li savunucusu haline gelmi§ti. 

"Suriye’deki faaliyetleriyle etkinle§meye gali§an Eflak, bir siire sonra israil adma ca- 

susluk yaptigi iqin idama mahkum edildi. Bunun iizerine Irak'a kagan Eflak, fikirlerini bu- 

radan yaymaya gali§ti." (Irak Dosyasi, M. Imamzade, sf.86) 

Baas Partisi, Arap Birligi'nin propagandasim yapmasma kar§m, higbir zaman bunu sagla- 

yacak fiili bir gaba sarf etmemi§tir. Misir ve Suriye'nin birle§erek olu§turdugu Birle§ik Arap 

Cumhuriyeti'ni desteklemi§, daha sonra buna kar§i gikmi§tir. Parti ileri gelenleri hazirladikla- 

ri bildirgeyle, Arap Birligi'nin dagilmasmm kagmilmaz oldugunu agiklami§lardir. 

Mi§el Eflak, niifusunun %70'i Siinni Miisluman olan Suriye'de, halkm sempatisini kazan- 

mak igin fikirlerinde dine de yer verdi. Fakat bu din anlayi§i, Islam'm ruhundan oldukga uzakti. 

Hafiz EsacTm Bulamk Goriiniimii... 

Suriye konusunda incelenmesi gereken en onemli isim hig ku§kusuz Hafiz Esad'dir. 1971- 

2000 yillari arasmda Suriye'nin ba§mda bulunan bu diktator, Ortadogu'daki Nasir, Sedat gibi 

pek 50k "meslekta§i" ile benzer bir yapiya sahipti. 

"israilli bir politikaci bize §oyle demi§ti: israil §am'da bir Sedat'a 

sahip olmak istiyor." (Israil Ba§bakanlanndan Moshe Sharett'in Ozel 

Gunliigunden.. israil'in Kutsal Terorii, Livia Rokach, sf. 89) 

Suriye liderinin israil'le i§ birligi yapmasi aslmda yeni bir 

olay degildi. Esad, g6runii§te son derece radikal ve uzla§maz 

bir iislupla hedef aldigi israil'le uzun zamandir gizlice gorii§u- 

yordu. Hafiz bu gizli goru§melerin gergekle§mesinde ise, ken- 

disinden sonra gelecek adam olarak yeti§tirdigi karde§i Rifat 

Esad'i kullamyordu. 

"Ocak 1982'de Ariel §aron ve yardimcisi Tamir, Cenevre'de 

Suriye'li General Rifat Esad ile gizlice bulu§tu. Bu, im- 

kansiz diye bir §eyin olmadigmm delilidir. israil ve 

Suriye'nin ortak plam, Liibnan'i pargalamak ve 

FKO'yii giigsiiz kilmakti." (Every Spy a Prince, Dan 

Raviv-Yossi Melman, sf.264) 

Suriye ile anla§an israil, i§gal igin Liibnan’a gir- 

mi§ti. Esad'm iilkesindeki Siinni Musliimanlara 

kar§i sindirme hareketinin de Cenevre'de gizli 

toplantimn hemen ardmdan gergekle§mesi, bu 

toplantmm ba§ka bir ilging yonudiir. 

Bu da Siyonistlerin Ortadogu planmin bir 

pargasiydi. 

"Mossad'm Ba§kanlarmdan Reuve Shiloah, is¬ 

rail ajanlari, Arap liderleri ve politikacilan iize- 

rinde ne kadar ba§anli olsalar da, bunun Arap 
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•kaftf Em'in kmflsft Altai Esal 
Karnutafjndaki iwWiter 
Hama'yi pece jjwdu? 
Luc ai eji aflinda luiuyw HAUA 

HOO ki$i svrgutu z-siwisiz 
kuqttfta dizitdi 

TiimHi Aaahnljh 

Jhalkimn Israil Devleti'ne olan kinini azaltmayacagim fark etmi§- 

ti. Fakat, Suriye Alevileri, Irak Kiirtleri, Sudan’daki etnik grup- 

lar gibi Musliimanlara kar§it olan her azmlik, israil'in dostuy- 

du." (Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.81) 

Rifat Esad'm komutasmda Hama ve Humus'ta Sunni Musliimanlara kar§i yapilan katli- 

amda ise Israil'in kullandigi teror metodlari kullamldi. 

"Suriye’deki sosyalist diizen, dostu ve hocasi Menahem Begin’den ogrendigi bir qe§it teror yo- 

lu icat etti. Bu, evlerin mahremiyetine tecaviiz etmek, kadm ve kizlarm kagirilmasi, mal ve 

miilklerin sahiplerinin elinden almmasi, karilarmm ve gocuklarmm gozleri oniinde aile reisle- 

rinin pargalanmasi gibi cinayetlerdir." (Hilrriyet, 15 Kasim 1984) 

Hama halki, Hafiz Esad'm 

kardesi Rifad Esad komuta- 
sindaki giiclerin 27 gun sii- 

ren katliaminda vah§ice kat 

ledildi. 

Hama caddeicn case Hen gee dm ly or 
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Suriye'de Esad'a tarn destek veren haham Abraham Hamra liderliginde- 

ki Yahudi cemaati, gostermelik segim oncesi propaganda yuriiyug- 

lerine katildi. 

israil'in Suriye'deki politikasim organi¬ 

ze eden ve 'Esad'i turn kalbiyle seven' 

haham Hamra, sinagogda Tevrat 

rolelerinin onunde. 

"Suriye rejimi, evleri Yahudi metodlariyla kundaklamaya devam ederken, mucahitlerin bu- 

lunduklari bolgeleri daraltmaktan geri kalmiyordu. Sugsuz vatanda§lardan olaylarm ocunii 

almayi a§iri boyutlara vardirirken, toplu kiyim cinayetlerine de ara verilmiyordu. Bu yapilan- 

lara dayanamayan bazi askerler ise vatanda§larm saflarma katiliyorlardi." (Alman DPA 

Ajans'indan Hurriyet, 12 §ubat 1984) 

Esad rejiminin 1982 §ubati'nda diizenledigi bu operasyon katliamdan ba§ka bir§ey degil- 

di. Aslmda yapilan bu hareket yeni bir olay da degildi. Bundan iki yil once de Suriye'nin Ha- 

lep, Hama, Humus gibi buyiik §ehirlerinde evler ku§atilarak taranmi§ ve sayisiz yerde toplu 

katliamlar yapilmi§ti. Suriye'de acimasizligi ve caniligiyle tamnan Rifat Esad, yaptigi katliam 

sirasmda §oyle diyordu: 

"Napalm bombalanyla vurun! iginden ate§ gikmayan tek ev gormek istemiyorum." (Cumhuri- 

yet, 6 Mart 1982) 

Hama katliamlarmdan sonra Rifat Esad yikilmi§ §ehrin iizerinde helikopterle dola§irken "En 

az be§ yil igin ba§anli bir niifus kontrolii yaptik." demi§ti. (Hurriyet, 13 Kasim 1984) 

israil’in Ortadogu’daki Eski Miittefigi: §ah Pehlevi 

Bolgede yayilmaci bir politika izleyen Israil, hedefine ula§abilmek iqin gevresinde kendi- 

sine yardimci olacak pek gok Arap lider bulmu§tu. Fakat bunlarm yam sira, Ortadogu'da §up- 
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hesiz biiyiik etkiye sahip olan Iran da, israil'in kontrolii altma almmaliydi. 

Bu kontrol imkanim israil'e Iran §ah'i sagladi. §ah'm iktidari boyunca Iran, Isra- 

il'in bolgedeki giivenilir bir miittefigi oldu. 1941'de iilkesinin ba§ma gegen §ah Mu- 

hammed Riza Pehlevi Israil'in klasik kiralik dostlarmdan biriydi: 

"Amerikan Senatosu’nun gok saygi goren bir iiyesi Jacob Javits, §ah rejimine silah sati§im 

§ah'm israil'e olan bagliligmdan dolayi destekledi. §ah’m iran’i, az rastlamr bir israil miittefi- 

giydi. Amerikan senatorleri ve Kongre iiyeleriyle pek gok onde gelen basin iiyeleri israil'e olan 

sadakatinden dolayi §ah rejimini desteklemi§tir." (The Eagle And The Lion, The Tragedy of Ame- 

rican-Iranian Relations, James A. Bill, sf. 365-367) 

israil'in, Pehlevi liderligindeki iran ile olan ili§kileri kisa zamanda biiyiik bir i§ birligine 

d6nii§mii§ ve bu ili§kiler §ah devrilene kadar uyum iginde devam etmi§ti. 

"Pehlevi-israil ili§kisi politika, ekonomi, askeri i§ birligi, istihbarat ve israil'e petrol saglanma- 

si konularmda biiyiik bir geli§me gosterdi. Biitiin iist dereceli israilli liderler Tahran'i ziyaret 

ettiler. Bu §ahislar Ben Gurion, Moshe Dayan, Golda Meir, Abba Eban, izak Rabin ve Yigael 

Allon'du. iran askeri liderleri de israil'in savunmasim saglayan gevrelerle gorii§mek iizere is- 

rail'e gittiler." (The Eagle And The Lion, The Tragedy of American-lranian Relations, James A. Bill, 

sf.430) 

§ah'm ba§a gegmesiyle, israil'le iran arasmdaki yakm ili§kiler, iki iilkenin gizli servisleri 

arasmda da kuruldu: 

"§ahfm Savak’iyla Mossad’m arasi olduk^a iyiydi. Mossad ve Savak 1950’lerden beri i§ bir¬ 

ligi igindeydi." (Israel, The Hijack State, John Ross, sf.19) 

Mossad birkag yil sonra iran ile ili§kiyi dogrudan saglamak igin adamlarmdan Nimrodi'yi 

gorevlendirdi. 

"israilli Yaakov Nimrodi, 1956'da Mossad ve Aman iqin gali§mak iizere Tahran'a gonderildi. 

iran'a 250 milyon dolar tutarmdaki israil savunma araglanm satti. Yillar sonra da israil'de giz- 

lice egitilen iran askerleri iran ordusunda gorevlerine devam ettiler. Nimrodi ayrica iran aske- 

... i 

ABD'de §ah'a en 
yakin kisilerden bi- 

risi de stratejist 

Kissinger idi. §ah, 

Kissinger ve 

Yahudi finansor 

Nelson Rockefel¬ 

ler, iran petrollerin- 

den elde ettikleri 

geliri degerlendir- 

mek igin ortak bir 

girket kurmuslardi. 
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Cesitli devlet adamlarinin iran Sahi'na yakinlik derecelerini gosteren semada, ABD'deki Yahudi lobisinin etkin 

isimleri yer aliyor: William Lehman, Jacob Javits, David Lilienthal, Zbigniew Brzezinski ve Henry Kissinger. 

ri istihbarat gruplarim yeti§tirmek iqin de ulkesinden kredi aldi." (Every Spy a Prince, Dan Ra- 

viv-Yossi Melman, sf.327) 

Iran §ahi, israil'in Araplara kar§i ba§lattigi du§manligi desteklemi§ ve Arap-Israil Sava§- 

larmda israil'in yamnda yer almi§ti. Ozellikle israil'in Irak iizerindeki planlarmm gergekle§me- 

si igin gali§mi§ti. §ah, Irak'tan israil'e gogen Yahudileri ta§imak igin kendi ugaklarim tahsis et- 

mi§, Irak'm pargalanmasi igin buradaki Kiirtlere Yahudi yardimmm ula§masim saglami§ti. 

"iran §ahi, israil'in Araplarla olan sava§ma saygi duydu ve Irakli Yahudiler igin Tahran'dan 

Tel-Aviv'e ugak seferleri diizenledi. israil'in iran'la ili§kisinde temel amag, iran hukiimetinde 

Israil taraftan bir izlenim yaratmakti. Mossad ve Shin Beth, Iran askerlerinin ve Savak ajan- 

larmin egitilmesini sagliyordu. Savak'm adamlan sik sik israil'e gider ve Irak Kurt devrimci- 

lerine yapilan yardimm transferine yardimci olurlardi." (Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi 

Melman, sf.82) 

Mossad, Savak iqin egittigi ajanlari "pis i§lerinde" de kullanirdi. israil gizli servisinin egiti- 

minden gegen Savak, iran'da istihbarat toplamak iqin kullandigi zalim metodlarla unlenmi§ti. 

"CIA gorevlileri, israil'in i§kence, zorla itiraf i§lerini Savak'a yaptirdigmi soyliiyorlardi." (The 

Eagle and The Eion, James A. Bill, sf. 403) 

JK 

215 

, 

1 



KABALA 

VE 

MASONLUK 

§ah'm kendisi de, dogrudan Mossad ve CIA ile baglanti igindeydi. 

§ah tahtmdan indirildikten sonra da bu baglanti devam etti. 

"O zamanlar ABD’nin iran’da askeri operasyonlan da vardi. Buna ek olarak §ah'm tahtma 

geri donmesine yardim edilecekti. CIA, iran gizli servisi Savak'i desteklemek iqin gizli fonlar 

kullamyordu. Bu §ah'm politik ya§amma devam etmesi iqin gerekliydi." (Ropes of Sand, Wilbur 

C. Ereland, sf.87) 

§ah ABD'yle list diizeyde ili§ki kurmu§tu. Yakla§ik 40 yil boyunca iran'daki Pehlevi Reji- 

mi, ABD'nin politik ve ekonomik gevresiyle diizenli, dikkatli ve profesyonel bir ili§ki kurdu. 

Bu giiglii ili§kiler, seneler boyunca ABD'nin resmi ve sivil list kademeleriyle devam ettirildi. 

§ah Riza Pehlevi'nin ABD'de kurdugu ve Pehlevi Lobisi olarak amlan bu gevrenin Siyonistler- 

den ya da "Israil dostlari"ndan olu§masi da olaym ilging yonlerinden biriydi: 

"Pehlevi lobisindekilerin ortak ozelligi israil'e olan aktif bagliliklaridir. Bu lobinin §ah'a olan 

bagliligimn sebebi ise Pehlevi'nin israil'le olan yakm ili§kisiydi." (The Eagle and the Eion, fames 

A. Bill, sf.377) 

"Pehlevilerin ili§kileri New York ve Washington'daki ekonomik ve politik gikarlar iizerine ku- 

rulmu§tu. Buradaki ili§ki Pehlevi'yi ABD'deki en giiglii mali ve politik merkeze bagladi. Bu ili§- 

ki Rockefeller ailesini ve Rockefeller'larm Henry Kissinger gibi dam§manlarim da igermektey- 

di. Gegen yillar boyunca Nelson Rockefeller, iran §ahi'nm ABD'deki mevkisini artirdi. Bunun 

kar§iligmda §ah. Rockefeller ve Pehleviler arasmdaki ili§kiyi saglamla§tirdi." (The Eagle and the 

Eion, James A. Bill, sf.319) 

israil'in politik olarak resmen ili§ki kuramadigi iilkelerle temas kurmak iqin kullandigi 

David Rockefeller, iran'la mali yonden de ilgilendi. Rockefeller'larm iran'daki diger ortagi ise 

hem dam§manlari hem de sirda§lari olan ba§ka bir Yahudiydi: Henry Kissinger. Bir Rockefel¬ 

ler yatirimi olan Chase Manhattan Bank (CMB) iran'da birgok i§e giri§mi§, bu sayede Yahudi 

sermayesinin iran'i ekonomik olarak da ele gegirmesini saglami§ti. 

Sah israil'e olan sadakatinin ucretini 

degisik kanallardan aliyordu. Bu ili§- 

kinin kilit isimlerinden biri ABD'deki 

Yahudi lobisinin degismez ismi David 

Rockefeller idi. 

Sah, Israil'le yaptigi i§birligi ve bunun sonucunda Bati’dan gelen 

guglii destek sayesinde biiyuk bir servetin sahibi olmustu. 
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Saddam Huseyin'in 1979 yilinda baslattigi iran-lrak Savasi'nda 1.5 milyon Musluman olurken, 500 milyar 

dolar tutarindaki milli servet de yok oldu. 

"Rockefeller-Kissinger Grup, §ah'm politik ve ekonomik dam§manlarim kapsayan grupla da 

yakm ili§kiye girmi§ti. Nelson Rockefeller tarafmdan kurulan IBEC (Uluslararasi Temel En- 

diistri Ortakligi) iran'daki in§aat sektoriinde uzun yillar gorev almi§tir. CMB %35’lik bir pay- 

la iran International Bank’i kurdu... §ah, iilkenin biitiin biiyiik yatirimlarmm gelirlerinin tii- 

miinii CMB'ye yatirmi§ti. Ayrica petrol alim-satimi iqin gerekli kredi i§lerinin de CMB tarafm- 

dan yapilmasim emretmi§ti." (The Eagle and the Lion, James A. Bill, sf. 319) 

§ah oldiikten sonra ABD, Iran milli varligim bloke edince §ah’m buradaki served de yine 

Yahudi §irketlerine kaldi. 

§ah'm ba§ka hizmetleri de vardi: 

"Riza Pehlevi masonluga kar§i olgun bir ilgi gostermi§tir. §ah Riza Pehlevi masonluga kar§i ilgi- 

sini gostermek iqin, iran'daki diizenli localar iqin bir ferman da yaymlami§tir. Bu hareketin ma- 

sonlugun iran'da yayilmasmda biiyiik bir etkisi olmu§tur." (Turk Mason Dergisi, sayi 57, sf. 3024) 

• • • 

Israilfin,1982fde Pargalanmasim Planladigi Ulke: Irak 

Irak'm israil'le yaptigi ilk i§ birligi, Yahudi Devleti'nin kurulmasimn hemen ardmdan ger- 

gekle§ti. israil gizli servisleri, niifus artirma politikasi dogrultusunda, diinyamn ge§itli bolge- 

lerinde kiralik liderler yoluyla sahte Yahudi aleyhtari provokasyonlar diizenliyordu. iginde 

onemli sayida Yahudi niifusu bulunan Irak da, bu politikamn uygulandigi onemli sahalardan 

biri oldu. 

Mossad'm israil di§mdaki Yahudileri israil'e gog ettirmekle gorevli kolu Aliyah Beth, Irak¬ 

li liderleri kullanarak bir gog operasyonu diizenledi. 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 



Saddam Huseyin'in 

emriyle, Irak'in Halep 

qe, Duceyde ve inap 

kimyasal bombalarla 

5.000 savunmasiz sivil 

feci halde can verdi. 

Saddam'in Kurtlere uy 

guladigi bu katliam, 
aslinda israil'in Irak'in 

pargalanmasi strateji- 

sinin ilk basamagini 

olusturuyordu. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

r" Aliy ah Beth ajanlan liderlerle direkt ili§kiye gegerlerdi. Bunun ornegi sadece 

Irak Ba§bakani degildi. Macar politikacilar, iran §ahi ve Urdiin Krali Abdullah da 

bunlardandi." (Every Spy A Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.36) W 

Mossad baglantili Irak Ba§bakam, yalmzca gostermelik Yahudi aleyhtari propaganda- 

siyla gogii te§vik etmekle kalmiyor, gog eden Yahudilerin ula§im sorununu da kendi ugak §ir- 

keti ile goziiyordu. Tevfik El-Savidi'den sonra gelen Ba§bakan Nuri As-Said de Israil'e gali§i- 

yordu: 

"Aliyah Beth Enstitiisii ’Sihirli Hall’ operasyonu adi altmda bir operasyon diizenledi. Near 

East Air Transport Corporation'm israil hiikiimetiyle gizli baglan vardi. 1942 ve 1949'da bu §ir- 

ket Yemen ve Adenli 50 bin Yahudiyi gizlice israil’e ta§idi. Irak'ta siiren biitiin antisemitik pro- 

pagandaya ragmen 1950 Marti'nda meclisten gikan yasayla isteyen biitiin Irakli Yahudilerin, 

_^Irak'i terk edip israil’e gidebilecegi 

Pk | agiklandi. Tek §art, Irak vatanda§li- 

1 §m(ian vazgegmeleriydi. Bu siirp- 

Sr 4 "" \ , riz agiklamamn altmda, Yahudile- i WQC r^n ^a§^a^ani Tefik el Savidi'ye 

israil ajanlari tarafmdan verilen 

fin rii§vetler yatiyordu. Tevfik el-Savi- 

I a S |H •*. di aym zamanda Irak Tur’un Ba§ka- 

btt • niydi ve bu tur §irketi. Near East 

. ^ aG* Air Transport’un bir acentasiydi. 

i 2 ^ Ba§bakan yalmz degildi. Daha son- 

ra Ba§bakan olan Nuri as-Said’e de 

_*■ —_ti_-_J israilli ajanlar tarafmdan para veril- 

I mi§ti" (Every Spy A Prince, Dan Ra- 

wjS^ i viv-Yossi Melman, sf.36) 

Bu donemin ardmdan gelen 

Irak liderleri iginde israil igin en 

iyi ?ali§anlardan birisi de, Sad- 

dam Hiiseyin oldu. 1979'da §ark- 

iil Kebir Mason Locasimn direk- 

m ve Mossad'dan aldigi des- 

ii tekle Iran'a saldirdi. Bu saldmda 

i amag, pargalanmasi planlanan 

iran'dan petrol bolgesi Kuzistan'i 

koparmakti. 

"iran'm pargalanmasi, petrol iiretim 

bolgelerinin i§gal yoluyla bu iilke- 

den koparilmasiyla gergekle§ebilir- 

di. Mossad, Irak’taki rejimi bu istila konusunda cesaretlendirmi§ti." (Siyonizmin Gizli Tarihi, 

Ralph Schoenman, sf.106) 

Siryanit, hardal ve sinir gazlariyla bombalanan Kurt yerle§im 

bolgelerinde savunmasiz insanlar yanarak olduler. 
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israil, operasyonun Iran'daki Ku- 

zistan'da ya§ayan Araplarm Irak'i destek- 

lemesi ile ba§ariya ula§acagmi dii§iinmii§tii. 

Ancak bu sefer hesap tutmadi, bolgedeki Arap- 

lar Iran'dan yana hareket ettiler ve iran'm galibiye- 

ti giindeme geldi. Bunun iizerine olaym kontrolden 

gikmamasi igin yeni bir plan yapildi. 

"Irak'm saldinsi geri tepti. Arap azmlik bunu kendisi- 

ne yonelik bir saldiri olarak gordii. israil'in politikasi 

§imdi her iki tarafi birden silahlandirip sava§i elden gel 

digince uzatmak, boylece iran'm zaferini engelle- 

mekti" (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralp Schoenman, 

sf.106) 

Bu yeni plana, Ortadogu'da israil kontro- 

liindeki Arap yonetimleri dogal olarak 

biiyiik destek verdi: "S. Arabistan Kralligi 

iran'a kar§i bir silah ambargosu olu§tu- 

rup Irak'a buyiik miktarda silah yardi- 

mi yapti. Misir ile Urdiin de Irak'i des- 

teklediler." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralp 

Schoenman, sf.107) 

Saddam Hiiseyin, iran'la yaptigi bu sava§ta Yahudi silah tiiccarlarma biiyiik karlar sag- 

ladi. Irak, sava§ boyunca Yahudi silah §irketlerinden 80 milyar dolarlik silah satin almi§ ve 50 

yillik petroliinii 9 yilda harcami§ti. Irak'm silahlanmasi iran'la yaptigi sava§tan sonra da turn hi- 

ziyla devam etti. Saddam silahlarmi i§gal igin Kuveyt'e yoneltti. Bu da kom§ularma gore olduk- 

qa gii^lii olan Irak ordusu igin zor olmadi. i§in ilging yam, israil tarafmdan tehlikeli derecede 

biiyiik bir silahli giicii oldugu sik sik vurgulanan Irak'a silah satanlarm yine aym gevreler olma- 

siydi. 

Ne ilging ki, Irak'a askeri miidahalenin yapildigi donemde dahi, israil ile yakm ili§kileri 

olan bir silah tiiccan ba§rolii oynuyordu: Gerald Bull. Bull'un tasarladigi ve 'cehennem topu' 

olarak da bilinen siiper topun pargalari her nasilsa, degi§ik iilkelerden Irak'a dogru giderken 

birden ortaya gikarildi: 

1 
"Bilim adami Gerald Bull'un Baltimore'da, Space Research Co. admda bir §irketi vardi. Bu §irket 

bilgisayar ve bilgisayar programlari iqin ihracat izinleri aliyordu. Bunlar sonugta birle§erek 

Bagdat'ta bulunan 'Siiper Silah'i olu§turdu. Daha once de denenmi§ olan silahta, niikleer, kim- 

yasal ve biyolojik sava§ ba§liklari da kullamlabiliyordu. 

Ingiliz giimriigiinde Nisan 1990'da Middlesborough Limam'nda sekiz pargadan biri yakalan- 

di. BM ambargosu delinerek, Irak'a Kuveyt'i i§gal etmeden kisa siire once silah ve teknoloji 

gonderildi. Irak'a gizlice finansal yardim da yapildi." (Spotlight, 15 §ubat 1993) 
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israil'in Ortadogu'daki Son Politikasi 

"1982'de, Dunya Siyonist Orgutu'ne bagli Enformasyon Dairesi'nin yaym Orgam Ki- 

vunim’de onemli bir beige yaymlandi. Oded Yinon eski bir Di§ i§leri gorevlisi olarak bu 

yazismda, israil’de gerek ordu, gerekse haber alma orgiitunun list kademelerine egemen 

olan dii§imce yapisim sergilemektedir. '1980'lerde israil iqin strateji' ba§likli yazi Arap devlet- 

lerinin pargalanmasi halinde, israil’in bolgede yayilmaci giig olarak sivrilmesinin zamanlama- 

si konusunda bir programi igeriyor." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf. 103) 

Soz konusu planda hangi iilkelerin, hangi bolgelere ayrilacagi ve bu bolme i§inde hangi 

unsurlardan yararlanilacagi ayrmtili olarak anlatilmi§tir. 

"Liibnan zaten fiilen var olan be§ bolgeye boliinecektir. Bu bolgeler, bir Maruni-Hiristiyan bol- 

geyi, bir Miisluman bolgesini, bir Diirzi bolgesini ve bir §ii bolgesiyle Haddad’m milisleri ara- 

ciligiyla israil'in denetimi altmdaki bolgeyi igerecektir. Daha sonra sira, Suriye ve Irak’m etnik 

ve mezhebi temeller iizerine boliinmesine gelecektir. Suriye’nin, kiyismda bir Alevi Devleti, 

Halep bolgesinde bir Sunni Devleti, §am’da bir ba§ka Sunni Devleti ve Golan, Hauran ve Ku- 

Camp David Bari§i'ndan sonra Israil, Vaat Edilen Topraklar'a sahip olmak igin yeni bir plam uygulamaya 

basladi. Bu plan Ortadogu devletlerinin pargalanarak zaman iginde israil'in iggaline uygun hale getiril- 

mesini amaclamaktadir. 
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Ortadogu'daki Arap ulkelerinin birbirleriyle carpismalari Israil'in Ortadogu'nun parcalanmasi pla- 

ninin gerceklesmesi yolunda onemli bir adimdir. Araplar arasindaki biitun ig gekigmeler bizim igin 

90k faydali ve soz konusu patlamayi hizlandiracak olaylardir. (Dunya Siyonist Orgutu'nun yaym 

organ 1 Kivunim, Subat 1982- sayi 14) 

zey Urdun’de bir Diirzi Devleti'ne boliinmesi ongoriiliiyor. Projede, Irak’m da Basra gevresin- 

de giineyde bir §ii Devleti, kuzeyde Musul gevresinde bir Kurt bolgesi, ortada Bagdat gevre- 

sinde bir Sunni Devleti olarak iige boliinmesi hedefleniyor." (Dunya Siyonist Orgutu'nun yayin 

orgam Kivunim, Oded Yinon, §ubat 1982, sayi 14) 

Israil, Camp David Anla§masmdan sonra "Kutsal Topraklar" iizerinde yine aym plam uy- 

gulamaya koydu. Bol-pargala-yonet olarak ozetlenebilecek olan bu plan, bolge iilkelerindeki 

etnik ve dini azmliklari kullanarak, oncelikle Ortadogu'nun pargalanmasmi amaglamaktadir. 

Plamn saglikli bir bigimde yiiriiyebilmesi igin ilk olarak, Mossad'm destegi ile bolge devletle- 

rinin ba§ma, genellikle azmliklardan, birer Israil kuklasi lider gegirilmi§tir. Suriye'de Hafiz 

Esad, Irak'ta Saddam Hiiseyin gibi. Pargalanma sonucu ortaya gikan kiigiik devletler zayif ve 

yipranmi§ olacaktir. ABD'nin araciligiyla devamli kontrol altmda tutulacak olan bu kiigiik dev- 

letgikler, plamn son a§amasmda Israil tarafmdan rahatlikla yutulabilecektir. Duruma bakilacak 

olursa, plamn temellerinin gok daha onceleri, heniiz bolgedeki iilkelerin smirlari gizilirken atil- 

digi goriilebilir. 

"Miisliiman Arap alemi, buralarda ya§ayan insanlarm dilek ve arzulari hig dikkate almmadan 

yabancilar tarafmdan biraraya getirilmi§ iskambil kagitlarmdan yapilma gegici bir ev gibidir. 

Keyfi olarak on dokuz devlete bolunmii§lerdir. Her biri birbirine dii§man azmliklardan ve et¬ 

nik gruplardan olu§turulmu§tur. Dolayisiyla bugiin her Miisliiman Arap devleti igten, etnik, 

toplumsal gokiintii tehditi altmdadir. Bazilarmda ise ig sava§ kayna§masi ba§lami§tir bile." 

(The Zionist Plan For the Middle East 1982, Israel Shahak, sf.5) 
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Ortadogu'daki her devletin igine biraraya toplanmi§ azmliklar, ya§adik- 

lari iilkede huzursuzluk kaynagi olmaktadir. Israil, azmliklarm sebep oldugu bu 

gati§malarda rahatlikla taraftarlar bulup, kendi gikarlari dogrultusunda oteki toplu- 

luklardan hak talep edebilecektir. Ortadogu'daki azmliklarm dagilimma bakilacak olursa, 

Israil'in bu plain gergekle§tirmekte fazla zorlanmayacagi kolaylikla goriilebilir. Irak'ta §ii qo- 

gunluk, Sunni azmlik tarafmdan, Liibnan'da Miisliiman gogunluk, Hiristiyan olan Maruni 

azmlik tarafmdan, Filistin'de Miisliiman gogunluk, Yahudi azmlik tarafmdan yonetilmektedir. 

Din ahlakimn gogu zaman goz ardi edildigi yerlerde yonetim soya dayali azmliklara tesis 

edilmi§tir. Etnik ayrimlar, one gikarilarak bu planda kullamlacaktir. Iran' da etnik azmlik ola- 

rak; Araplar, Beluciler, Tiirkmenler ve iilkenin iiqte birini olu§turan Azeri Tiirkler. Irak'ta Kiirt- 

ler, Tiirkmenler ve §iiler; Misir'da Koptlar, Cezayir'de Berberiler, Sudan'm giineyinde siyahlar 

ve Hiristiyanlar, Lubnan'da Maruni Hiristiyanlar, Diirziler, Siinniler, §iiler. Bu ozelliklerden 

yola gikan israil kurmaylari, tek tek Ortadogu'daki her iilkenin boliinmesi igin, kimi uzun ki- 

mi de kisa vadeli planlar yapmi§lardir. 

Liibnanhn Boliinmesi 

Liibnan'm boliinmesi fikri 1919'da ortaya atilmi§, 1936'da planlanmi§, 1954'te fiilen ba§la- 

tilmi§, 1982'de tarn anlamiyla gergekle§tirilmi§tir. 

"Liibnan'm be§ bolgeye boliinmesi, Misir, Suriye, Irak ve Arap Yarimadasi dahil biitiin Arap 

alemi iqin i§arettir ve o yolda da ilerlenmektedir. Sonradan Suriye ve Irak'm da Liibnan'da ol¬ 

dugu gibi etnik ve dini bakimdan ayri ayri bolgelere boliinmesi israil'in, uzun vadede Dogu 

cephesindeki birinci hedefidir. Kisa vadedeki hedefi ise bu devletlerin askeri giiciiniin dagil- 

masidir." (The Zionist Plan for the Middle East, Israel Shahak, sf.9) 

Suriye'nin Par^alanmasi 

"Suriye, etnik ve dini yapisma uygun olarak, bugiinkii Liibnan'da oldugu gibi ge§itli devletle- 

re ayrilacaktir. Boylece kiyida bir §ii Alevi Devleti, Halep bolgesinde Siinni Devleti, §am'da 

buna dii§man ba§ka bir Siinni Devleti ve Havran, Kuzey Urdiin ve belki bizim Golan'da bir 

Diirzi Devleti. Boyle bir devlet uzun vadede bolgede bari§ ve giivenligin garantisi olacaktir ve 

bu hedef bugiin artik eri§ebilecegimiz kadar yakmdir." (The Zionist Plan for the Middle East, Is¬ 

rael Shahak, sf.9) 

"Siyonist" yazarm "bari§ ve giivenlik garantisi" olarak tammladigi Suriye'nin pargalanma- 

simn, israil'in i§gal politikasma yarayacak bir geli§me oldugu agik. Bu planda her Arap 

devletinin nasil pargalanacagi inceden inceye hesaplanmi§tir. Suriye'nin boliinmesinde de 

kullamlacak unsurlar yine azmliklardir. Bugiin Suriye ordusunun biiyiik boliimii Siinni 

olmakla beraber, ba§larmda Alevi subaylar da vardir. Bunun uzun vadedeki onemi bii- 

yiiktiir ve bunun iqin ordunun rejime sadakati kisa omiirlii olmaktadir. 

"iktidardaki gii^lii askeri rejim di§mda Suriye'nin, temelde Liibnan'dan higbir farki yoktur. 

Bugiin Suriye'de Siinni gogunluk ile iktidardaki Alevi azmlik (niifusun yalnizca %12'si) ara- 

smda siirmekte olan iq sava§, iilkedeki sorunun dev boyutlarmi gozler oniine sermektedir." 

(The Zionist Plan for the Middle East, Israel Shahak, sf.4) 



Ortadogu'da Liibnan'dan Sonra Pargalanan 

ikinci Ulke: Irak 

rak, israil iqin saglam bir hedef olmaya adaydir. Irak’m bolunmesi bizim iqin Suriye’nin bo- 

liinmesinden qok daha onemlidir." (The Zionist Plan For the Middle East, Israel Shahak, sf.97) 

Ortadogu'daki en biiyiik silahli kuvvet olan Irak'm giicii, Korfez Sava§i sayesinde eritilir- 

ken, iilkedeki Sunni, §ii ve Kiirt gruplarm iilkeyi bolmesi saglanmi§tir. 

"Irak, gogunlugun §ii, yonetici azmligm ise Siinni olmasma kar§m ozde kom§ularmdan farkli 

olmayan bir iilkedir. Niifusun %65'nin iktidara higbir siyasi katilimi yoktur. iktidar, %20'lik bir 

segkin tabakanm elindedir. Ayrica, kuzeyde biiyiik bir Kiirt azmlik vardir. iktidardaki rejimin 

elinden, ordu ve petrol gelirleri almdigmda Irak’m gelecekteki durumu, Liibnan'm gegmi§te- 

ki durumundan farkli olmayacaktir." (The Zionist Plan For the Middle East, Israel Shahak, sf.4) 

Yukanda da belirttigimiz gibi, Israil Di§ I§leri Bakanligi'nda iist diizey gorevlisi olan Oded 

Yinon, 1982'de, Diinya Siyonist Orgiitii'niin Kivunim adli yaym organmda yazdigi "israil iqin 

strateji" adli yazida Irak'm 3'e boliinmesi plam §oyle agiklamyordu. 

"Irak etnik ve mezhebi temeller iizerine boliinecek; kuzeyde bir Kiirt Devleti; ortada bir Siin¬ 

ni ve giineyde §ii Devleti." 

Bu hedef, Korfez Savagi’nm ardmdan gelen geli§melerle biiyiik olgiide gergekle§ti. Bolge- 

de israil'in ileri karakolu olan (^ekig Giig, bu pargalanmamn mimarlarmdan oldu. 

Ortadogu'nun kiralik lideri Saddam Hiiseyin, Kuzey Irak'ta bir Kiirt Devleti kurulmasi 

konusunda son perdeyi agti: 

"Saddam Hiiseyin'in yillarca sindirip asimile etmeye gali§tigi Kiirtlere bir anda bagimsizlik 

yolunu agmasi, Irak liderinin Kiirtler iizerinde degi§ik planlar yaptigi yorumuna yol agti. Kiir- 

distan Yurtseverler Birligi Ba§kam Celal Talabani, Saddam’m iilkenin kuzeyinde otonomi ilan 

eden Kiirt ulusuna bagimsizlik hakki tamdigim ve bagimsiz Kiirt Devleti'ni ilk olarak kendi- 

sinin tamyacagim agikladigim bildirdi. Uzmanlar, Saddam'm, Tiirkiye ve iran’daki Kiirtleri de 

bagimsizliga ozendirmek isteyebilecegini ve boylece bu iki iilkede karga§aliklara yol agma 

amacmda olabilecegini belirttiler." (Sabah, 10 Mart 1993) 

israil?in Misir'daki Hedefi, Nil'e Ula§mak... 

"Bugiinkii iq siyasal goriiniimiiyle Misir tarn bir oliidiir; hele hele, Miisliiman ve Hiristiyan 

alemleri arasmdaki gitgide derinle§en ugurumu da goz oniine alirsak, bu daha da dogrudur. 

Misir'i farkli cografi bolgelere ayirmak, israil’in 1980'lerde bati cephesinde giittiigii ba§lica si¬ 

yasi hedefidir." (Kivunim, Oded Yinon, §ubat 1982, sayi 14) 

Sedat'm Misir'i yeniden Faruk donemindeki "yeni somiirge" konumuna dondiirmesine 

kar§ilik, Sina Yarimadasi odiil olarak bu iilkeye geri verilmi§ti. Ne var ki, israil'in goziinde bu 

pek de kalici bir durum degil: "israil uzun vadede, ekonomik agidan olsun, enerji rezervi ola¬ 

rak olsun, stratejik oneme sahip olan Sina iizerinde denetimi yeniden saglamak iqin dogrudan 

veya dolayli harekete gegmek zorunda kalacaktir. Misir igteki sorunlari nedeniyle askeri stra- 



tejik bir sorun yaratmamaktadir. Dolayisiyla, 1967 Sava§i sonrasmdaki ye- 

rine itilebilir." (Kivunim, Oded Yinon, §ubat 1982, sayi 14) ^ 

Yinon, yazismm devammda Misir'm nasil boliinecegini anlatirken, bu olaym Tg 

gergekle§mesinin Kuzey Afrika'da bir domino etkisi yaratacagim belirtiyor: 

"Misir birden qok iktidar odagma boliinmii^tiir. Eger Misir pargalamrsa, Libya, Sudan ve hatta 

daha uzaktaki devletler de bugiinkii bigimleriyle varliklarim siirdiirmeyip Misir’i izleyecekler- 

dir. Yukan Misir’da, qok smirli giice sahip ve merkezi hiikiimetten yoksun birtakim zayif dev- 

letlerin yamba§mda kurulacak bir Hiristiyan Kopt Devleti tasansi, ancak bari§ anla§masi ile er- 

telenebilen, fakat uzun vadede kagmilmaz goriinen bir tarihsel geli§menin anahtaridir. Bugiin 

Miisliiman Arap diinyasmdaki en pargalanmi§ devlet olan Sudan, birbirine dii§man dort grup- 

tan olu§ur: Arap olmayan Afrikalilar, putperestler, Hiristiyanlar ve bunlarm olu§turdugu qo- 

gunluk iizerinde azmlik egemenligi kurmu§ olan Siinni Musliiman Araplar. Ote yandan Mi¬ 

sir’da, iilke genelinde gogunlugu olu§turan Siinni Miisliimanlara kar§ilik, Yukan Misir’da giiq- 

lii olan yedi milyonluk Hiristiyan azmlik bulunmaktadir. Bunlarm hepsi kendi devletlerini kur- 

mak isteyeceklerdir ve bununla da Misir ikinci bir Hiristiyan Liibnan gibi olacaktir." 

Bu arada, Israil'in Misir iizerindeki hesaplarimn bir boliimii de Etiyopya'daki Nil'in suyu- 

nu kesecek olan baraj projesiyle siiriiyor. 

israil lqin Kisa Vadeli Bir Hedef: Urdiin 

israil, bugiin kontrol altmda tuttugu Urdiin'ii kisa zamanda pargalayabilecegini dii§iinii- 

yor. Zamam geldiginde Urdiin'ii ele gegirmek igin, iilkede azimsanmayacak bir niifusa sahip 

Filistinlileri kullanmayi hesapliyor. Israil'e gore Filistinliler, iilkedeki siyasi otoriteye kar§i 

ayaklandirilacak, hatta iktidara gegirilecekler. Bu sirada Israil devreye girecek ve klasik metod- 

lanyla Urdiin'ii topraklarma katacak: 

"Urdiin, uzun vadede degil ama, kisa vadede yakm bir stratejik hedeftir. Urdiin’iin bugiinkii 

yapisiyla uzun siire var olabilmesi miimkiin degildir ve israil’in politikasi da, sava§ta ve ba¬ 

rista Urdiin'iin bugiinkii rejiminin tasfiye edilip, iktidarm Filistinli gogunluga devredilmesine 

yonelik olarak i§letilmelidir." (Kivunim, Oded Yinon, Ocak 1982, sayi 14) 

Anla§ilan israil, Urdiin'e pek sadik degil, zamam gelince onu da tasviye etme dii§iince- 

sinde... 

"Urdiin’deki Ha§imi Monar§isi, gol ortasmdaki gok smirli kaynaklariyla, Suudi parasma ve 

ABD-israil askeri §emsiyesine bagimliligiyla hiq de kendi ba§ma egemen degildir. Ote yandan, 

kamplarda ya§ayan Filistinli gogunlugun iizerinde kurdugu yonetim bigimi, biitiin devlet hiz- 

metlerini gorenler onlar olduklari halde, alabildigine zalimcedir. Filistinlilerin siyasi soz hak- 

lari yoktur ve israilliler tarafmdan Bati §eria ve Gazze’den bir kez atildiktan sonra, artik her 

giin Urdiin polisi tarafmdan gagnlarak huzursuz edilirler." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Scho- 

enman, sf.113) 

Urdiin'deki Ha§imi rejiminin devrilmesi, Siyonist lider Jabotinsky'nin 'niifus transferi' 

olarak adlandirildigi politikadan yola gikarak hazirlanmi§tir. 
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"§eria Nehri'nin dogusundaki rejimi degi§tirmek, batismda Araplarm yogun 

olarak ya§adigi bolgelerdeki sorunlarm goziimiinii de saglayacaktir. ister sava§ta, 

ister bari§ta, bolgelerden gog ile bolgelerdeki ekonomi ve dogum oliim oranlarmdaki 

durgunluk, nehrin her iki yakasmda da ortaya gikmakta olan degi§imin giivencesidir ve 

bizler de bu siireci en yakm gelecekte hizlandirmak iqin gali§maliyiz. Ozerklik plani ya da ba§- 

ka her tiirlii uzla§ma veya bolgelerin payla§ilmasmda oldugu gibi reddedilmelidir, giinkii bu 

iilkede §imdi oldugu gibi iki ulusu birbirinden ayirmadan, yani Araplan Urdiin'e, Yahudileri 

de nehrin batismdaki bolgelere gondermeden var olmayi siirdiirmek miimkiin degildir." (The 

Zionist Plan For The Middle East, Israel §ahak, sf.10) 

israilfin Vazgegneyecegi Hedefi: i§gal 

"1950'lerde, Arap devletlerinde somiirgeye kar§i ba§kaldm ba§laymca, israil bu sorun iqin je- 

opolitik bir strateji belirledi. Bu strateji dogrultusunda; Liibnan’daki Falanjistlerle, Yemen'de- 

ki kralcilarla, Giiney Sudan’daki direni§gilerle ve Irak'taki Kiirtlerle ili§kiler kuruldu. Ortado¬ 

gu'da Maruniler, Diirziler, Kiirtler gibi Arap ya da Miisliiman olmayan gruplar, politik bagim- 

sizliklarmi kazanmak iqin israil’le dostluk kurmalari gerektigine inandmldi. Bu yakla§im isra- 

il’in Ortadogu politikasimn temelini olu§turdu." (The Israeli Connection, Benjamin-Beit Hallahmi, 

sf.8) 

Ustteki satirlarda ifade edildigi gibi, israil, Ortadogu'da 50k uzun siiredir "kendisiyle i§ 

birligi yapmalari gerektigine inandirdigi" etnik ya da dini azmliklan ki§kirtma stratejisi giidii- 

yor. Sonugta biiyiik kapsamli bir i§gali hedef alan bu stratejinin a§amalari, zamana bagli ola¬ 

rak uygun §artlar olu§turuldukga sahneye konuyor: 

"Bu stratejiden gikan sonug, Siyonist hareket iqin her§eyin bir zaman tablosu iizerinde yazili 

oldugu, her bolgenin fetih iqin i§aretlendigi ve bir firsat hedefi olarak kabul edildigi, ancak bu 

arada uygun giigler dengesi, ani ve yararli sonuglar saglayacak bir sava§ durumu beklendigi- 

dir." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf. 109) 

israil Ortadogu'daki stratejisinin devami igin gereken kaos ortammi bolgede Mossad'a ga¬ 

llon liderler sayesinde devamli olarak canli tutabilmektedir. Kaos ortami, bolgedeki diger iil- 

kelerin de, Irak ve Liibnan orneklerindeki gibi etnik ve dini farkliliklara gore ayrilmasi iqin da- 

ha kolay senaryolar olu§turmasmi saglayacaktir. izlenen stratejinin birinci a§amasi sona erdi- 

ginde, Ortadogu'da, ekonomik olarak zayif, politik olarak di§ardan giidiime agik, daha 50k nii- 

fuz alani niteligindeki birgok iilke ortaya gikmi§ olacaktir. 

Turn bunlar olurken, bir yandan da israil'in bolge iilkelerine oranla kat kat biiyiik olan si- 

lahli kuvvetlerinin giicii daha da artiriliyor: 

"israil'in kisa ve orta menzilli olmak iizere en az 100 tane niikleer silahi ve iki niikleer reakto- 

rii var. Birincisi Nahal Soreq'te IRR-1, digeri Dimona'daki IRR-2. Ozellikle Dimona'daki reak- 

tor israil'in askeri niikleer programimn kaynagidir." (L'Evenement du jeudi, 7-13 Ocak 1993) 

israil'in bu denli yogun bir §ekilde silahlanmasi, izledigi stratejinin ikinci a§amasmm da¬ 

ha kolay gergekle§ebilmesi igindir. Bu a§amada bir devletgikler mozaigi goriiniimiinii almi§ 



Yuzbasi rutbesini tasiyan bir haham, Lubnan'in isgali ile ilgili olarak, 5 Temmuz 1982 tarihli Ha'aretz ga- 
zetesine su aciklamayi yapiyor: "Bu savasi ve bizim burada olusumuzu dogrulayan Kitab-i Mukaddes'in 
asil kaynaklarim hatirdan cikarmamak zorundayiz. Burada bulunugumuz bir Yahudi olarak gorevimizi 
yerine getirmek igindir." (Siyonizm Dosyasi, Roger Garaudy sf.101) 

bolge, yeni bir senaryoyla, israil tarafmdan kolaylikla yutulacaktir. israil'in bu dii§iincesi eski 

Di§ I§leri Bakani §imdiki Ba§bakam Ariel §aron tarafmdan §u §ekilde dile getirilmi§ti: 

"israil super bir askeri kuvvettir. Avrupa'nm biitiin kuvvetleri biraraya gelse, bize ula§amaz- 

lar. israil bir hafta iginde Hartum'dan Bagdat'a ve Cezayir’e kadar uzanan bolgeyi ele gegire- 

bilir." (Yediot Aharanot, 26 Temmuz 1973) 

Son operasyonu tamamladigi zaman israil, Ortadogu'da Tevrat'ta da vadedilen Kutsal 

Topraklari i§gal etmi§ olacaktir. 

"Aslmda gergekte ne kuzeydeki Dan, ne de giineydeki Beersheba, ne doguda Urdiin ne de ba- 

tidaki Kenan ve Pelesketh topragimizm tam smirlarmi gizmiyor. Biiyiik Firat, Uzakdogu’ya 

uzanan biiyiik gol, iki sicak korfeziyle Kizildeniz, muhte§em Akdeniz, siirekli gizgileriyle 

Liibnan ve Hermon, bunlar Biiyiik Filistin’imizin topraklandir. Yuriiyerek doguya dogru 40 

giinden ve batiya dogru 30 giinden az zamanda gidilmesi mumkiin olmayan, 1 milyon kilo¬ 

metre kadar, Almanya’nm 1.5 kati ispanya ve Fransa'nm toplam yiizolgumu kadar." (A Zionist 

Primer, Sundel Doniger, sf.67) 

Bu noktada israil'in stratejisinin, etnik kokenlere dayanan ayrilik ve gati§malar oldugu 

agik bir §ekilde ortada. Bu kagmilmaz sondan Ortadogu'yu kurtarabilecek tek gare ise irk, ka- 

bile, a§iret gibi ilkel kimliklerden siyrilip, birle§tirici bir dii§iince sistemine sarilmak olabilir. is- 

lam ahlaki altmda canlandirilabilecek bir yapi ancak, israil'in, yayilmaci amaglarma kar§i ko- 

yabilir. 



Bu gergegin Israil de farkmda. O yiizden bir asirdir bolge, irkgi lider- 

lerden gegilmiyor! Arap irkgiligi ile ba§latilan pargalanma, daha da kiigiik birim- 

lere indiriliyor. Bolge toplumlarma, islam ahlaki yerine, Mossad'a gali§an Arap lider- 

lerinin §oven ideolojileri kabul ettiriliyor. Bunun sonucunda kiiltiirsuz, yoz kitleler kolay- 

ca yonlendiriliyor. 

Onemli olan, her gun adim adim ilerleyen bu plani gorebilmek. Osmanli'nm pargalamr- 

ken yapilan gizli planlari, menfaat pe§inde ko§an liderleri, partileri, provokasyon ve ajitasyon- 

lari, §imdi, yani aradan 80 yil gegtikten sonra gorebiliyoruz. Ama ya giinumuzde olanlar? 

Hele 50k yakmimizda geli§en bir olay, Giineydogu sorunu. Israil, diger Ortadogu iilkele- 

rini pargalarken, Kutsal Topraklarma dahil olarak kabul ettigi Giineydogu Anadolu'da bo§ 

durmuyor elbette. 

"... israil Savunma Bakam'nm ozellikle Tiirkiye bizim ilgi alanmuza girer’ sozii, israil'in em- 

peryalist emellerinin bir belirtisi olarak goriilmekte, bu iilkenin yayilmaci ve saldirgan tutu- 

munu bir kez daha ortaya koymaktadir. Bu durum israil'in Ortadogu'da bari§i istemediginin 

de bir belirtisidir." (Hayat, 13 Eyliil 1982) 

Ortadogu iqin tek goziim etnik kimlikleri gozetmeden islam'm birle§tirici, biitiinle§tirici 

ruhuna dayali olarak kurulacak bir birliktir. Bu, israil'i i§gal altmdaki topraklardan gekilmesi 

igin ikna edecek bir yaptirim meydana getirecektir. Boylece, bolgede 50 yildir akan kan dura- 

cak ve gergek bir ban§ kurulacaktir. 

Ku§kusuz israil'in var olma hakki vardir. israilli Yahudilerin, atalarmm topraklannda bu- 

giin de ozgiirce ya§ama ve ibadet etme hakki saklidir. Bunlara saygi duyuyoruz. Sorun, isra- 

il'i yoneten Siyonist anlayi§m, tiim Filistin'e egemen olmak istemesi, Filistin'deki (ve hatta di¬ 

ger Arap iilkelerindeki) Miislumanlarm haklarmi goz ardi etmesidir. 

Buna dur denmesi iqin adil bir bari§m yapilmasi, adil bir bari§m yapilabilmesi iginse bu- 

nu taraflara empoze edecek list bir iradenin var olmasi gerekir. Osmanli'nm asirlar boyu Orta- 

dogu'ya sagladigi "Pax Ottomana"nm sirri budur. 

Bari§a gidecek yolun bir diger §arti ise, taraflarm radikalizmden vazgegmesi, akli selim ile 

hareket etmesidir. Gerek israil'in acimasiz i§gal politikasi, gerekse bazi radikal Filistinlilerin si- 

vil israillilere kar§i gergekle§tirdigi hunhar teror eylemleri yanli§tir. 

Gergekte aym Allah'a inanan, aym peygamberleri seven, aym ahlaki degerlere sahip olan 

Yahudiler ile Miislumanlar arasmda bir gati§ma olmasi garpik bir durumdur. Filistin'de sava- 

§an her iki taraf da bu gergegi daha iyi du§iinur ve kavrar ise, bari§a giden yoldaki en onemli 

adimi atmi§ olacaklardir. israilliler, Musliimanlari, 3 bin yil once Filistin'de ya§ayan barbar 

putperest kavimlerden (ornegin Amelek'ten) soz eden Tevrat pasajlarma gore yorumlamak ya- 

mlgismdan kurtulmali, bunun yerine yine Tevrat'ta gegen, bari§i, dostlugu ve uzla§mayi oven 

pasajlara gore hareket etmelidirler. Miislumanlar ise, Allah'm a§agidaki hukmiine biiyiik ozen 

gostermeli, israil'in yapmi§ oldugu tiim tecaviizlere kar§i savunmasiz insanlara saldirmak gi- 

bi bir adaletsizlige ba§vurmamalidirlar: 

Ey iman edenler, adil §ahidler olarak, Allah i^in, hakki ayakta tutun. Bir toplu- 

luga olan kininiz, sizi adaletten alikoymasin. Adalet yapin. O, takvaya daha ya- 

kindir. Allah’tan korkup-sakinin. §iiphesiz Allah, yapmakta olduklanmzdan ha- 

beri olandir. (Maide Suresi, 8) 
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Ortadogu bir kez daha israilliler ile Miisliimanlar arasmdaki gati§malara sahne oluyor. Is- 

rail ordusu, Filistinli sivillerin yerle§im birimlerini acimasizca bombaliyor, gocuklara ate§ agi- 

yor, Filistin'i ya§anmaz hale getirmeye <jali§iyor. Filistinli bazi radikaller ise, Israil'in sivil hal- 

kmi hedef aliyor, masum gocuklari veya kadmlari hedef alan korkung intihar saldirilari ile deh- 

§et sagiyorlar. Musliimanlar olarak bizim temennimiz, her iki tarafm da ofkesinin ve nefretinin 

dinmesi, akan kanlarm durmasi ve Ortadogu'ya bari§ gelmesidir. Israillilerin masum insanla- 

ri vurmasma da, bazi radikal Filistinlilerin terore ba§vurarak masum Israillileri bombalamasi- 

na da kar§iyiz. 

Bizce bu gati§malarm sona ermesinin ve Ortadogu'ya gergek bir bari§m gelmesinin en 

onemli §arti, her iki tarafm da kendi inanglarmi samimi ve dogru bir §ekilde anlamasi ve uy- 

gulamasidir. Cmnkii Israil-Filistin gati§masi, Yahudiler ve Musliimanlar arasmdaki bir "din sa- 

va§i" kimligine biiriinmii§ durumdadir. Oysa boyle bir din sava§mm ya§anmasi iqin higbir ne- 

den yoktur. Yahudiler ve Miisliimanlar, aym §ekilde Allah'a inanan, aym peygamberleri seven 

ve sayan, aym ahlaki prensiplere sahip olan insanlardir. Birbirlerine dii§man degildirler; aksi- 

ne ateizmin ve din dugmanligimn yaygm oldugu bir diinyada birbirlerinin miittefikidirler. 

Bu temel prensip iizerine, Israillilere (ve tiim Yahudilere) gagrida bulunuyoruz: 

1) Miisliimanlar ve Yahudiler, tiim evrenin ve canlilarm Yaraticisi olan tek bir Allah'a 

inanmaktadirlar. Hepimiz Allah'm kullariyiz ve O'na donecegiz. O halde neden birbirimize 

dii§man olalim? inandigimiz kutsal kitaplar birbirinden farklidir; ama hepimiz o kitaplara 

Allah'm vahyi olduguna inandigimiz iqin uyuyoruz. O halde neden birbirimize cephe alalim? 

2) israilliler Miisliimanlar yerine, ateist veya putperest insanlarla mi birarada ya§amayi 



tercih ederlerdi? Kitab-i Mukaddes, putperestlerin Yahudilere yaptiklari 

korkung zulumleri anlatan pasajlarla doludur. Ateist ve dinsizlerin (ornegin Na- 

zilerin, antisemit irkgilarin veya Stalin Rusyasi gibi komiinist rejimlerin) Yahudilere 

uyguladiklari korkung soykirim ve zuliimler de ortadadir. Soz konusu dinsiz giigler, Ya- 

hudilerden Allah'a inandiklari iqin nefret etmi§ler ve bu yiizden onlara zulmetmi§lerdir. Hem 

Miisliimanlara hem de Yahudilere dii§man olan soz konusu ateist, komiinist veya irkgi giigle- 

re kar§i, iki dinin mensuplan aym safta degiller midir? 

3) Miisliimanlar ve Yahudiler, aym peygamberleri sevmekte ve saymaktadirlar. Hz. Ibra¬ 

him, Hz. Ishak, Hz. Yusuf, Hz. Musa veya Hz. Davud Yahudiler igin ne kadar onemli ise, Miis- 

liimanlar igin de o kadar onemlidir. Bu miibarek insanlarm iizerinde ya§adiklari ve Allah'a hiz- 

met ettikleri topraklar, Yahudiler igin ne kadar kutsal ise, Musliimanlar iqin de o kadar kutsal- 

dir. O halde neden bu topraklari gozya§ma ve kana bogalim? 

4) Israil'in temel degerleri biz Miisliimanlar iqin de kutsaldir. "israil" kelimesi, Kuran'da 

ovgiiyle anlatilan ve tiim Miisliimanlarm saygiyla andiklari Hz. Yakub'un ismidir. Hz. Da- 

vud'un alti ko§eli yildizi, bizim igin de bir peygamber semboliidiir. Sinagoglar, Kuran'a gore 

Miisliimanlarm korumasi gereken ibadethanelerdir. (Hac Suresi, 40) §u halde iki dinin men- 

suplan, neden birarada ve bari§ iginde ya§amasmlar? 

5) Tevrat Yahudilere yeryiiziinde toprak i§gal etmeyi ve kan dokmeyi degil, bari§ ve hu- 

zur saglamayi emretmektedir. Israil soyu "milletler iizerine bir i§ik" olarak tarif edilmektedir. 

Haham Dovi Weiss'in dedigi gibi; 

Sonsuz Kudret Sahibi Allah, Yahudi halkma, diinyamn iistiindeki tiim insanlarla ve uluslarla 

bari§ iginde ya§amayi emretmi§tir. Bizim gorevimiz kolaydir: Her zaman iqin Yaraticiya miite- 

vazice kulluk etmek. Tevrat'a inanan Yahudiler olarak, hangi insan veya insan grubu aci qe- 

kerse, onlara merhamet hissetmek ve gostermekle sorumluyuz. (http://www.netureikar- 

ta.org/speeches.htm) 

Eger Israilliler Filistinlilere bugiin davrandiklari gibi davranmaya devam ederlerse, bu- 

nun hesabim Allah'a veremeyebilirler. Masum sivil Israillileri oldiiren Filistinliler de, bu cina- 

yetlerinin hesabim veremeyebilirler. Her iki tarafi da §eytani bir §iddete siiriikleyen bu gati§- 

malara bir son vermek, Allah'm rizasmm geregi degil midir? 

Yahudileri tiim bu gergekler iizerinde dii§iinmeye da vet ediyoruz. Allah biz Miisliiman¬ 

lara, Yahudileri ve Hiristiyanlari "ortak bir kelimeye" davet etmeyi emretmi§tir: 

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aramzda mii§terek bir kelimeye gelin. 

Allah’tan ba§kasina kulluk etmeyelim, Ofna hi^bir §eyi ortak ko§mayalim ve 

Allah’i birakip bir kismimiz bir kismimizi Rabler edinmeyelim. (Al-i Imran Su¬ 

resi, 64) 

Bizim, Kitap Ehli olan Yahudilere gagrimiz da budur: Allah'a iman eden ve O'nun vahyi- 

ne itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birle§elim. Hepimiz Yaratici- 

miz ve Rabbimiz olan Allah'i sevelim. O'nun emirlerine uyalim. Ve Allah'm bizi daha da dog- 

ruya eri§tirmesi igin dua edelim. Birbirimize ve yeryiiziine husumet, gozya§i ve kan degil, sev- 

gi, merhamet ve bari§ getirelim. 

Filistin sorununun ve diinyadaki daha diger pek gok kavgamn goziimii burada yatmak- 

tadir. Gelin, hep birlikte bu goziime ula§alim. Oldiiriilen ve aci geken bunca masum insan, bu- 

nun son derece acil bir gorev oldugunu her giin bize hatirlatan bir i§arettir. 



Georges Sorel, Fa§ist Teorinin En Onemli ideologu 

Fa§izmi yukanda anlatildigi §ekilde kuramsal manada ilk defa ortaya koyan ki§i 19. yiiz- 

yilda Georges Sorel oldu. Sorel, teorisini uygulamaya gegirmek igin Mussolini'yle i§ birligi 

yapti ve Italya'da fa§ist bir yonetimin i§ ba§ma gelmesine yardimci oldu. Sorel'in ozellikle 

Mussolini ile biiyiik bir yakmlik kurmasmm nedeni ara§tirildigmda ortaya qok ilging sonuglar 

gikmaktadir. Mussolini, masonluk orgutiiniin en yiiksek dereceli iiyelerinden biridir: 

"Mussolini, Palermo Locasmdan 33. derece madalyasim almi§tir." (Fa§izmler, Henry Michel, 

sf.126) 

Sorel'in teorisinden derinden etkilenen isimlerden birisi de Mussolini idi: 

"Mussolini iizerindeki Sorel etkisi kesindir. Mussolini onunla pek gok kere biraraya gelmi§- 

tir. Hatta bu fa§ist diktator bir gun halka §oyle bir agiklamada bulunmu§tur: ’§u anda sahip ol- 

dugum her§eyi Georges Sorel’e borgluyum'."(Notre Maitre M. Sorel, sf.303) 

Sorel sadece Mussolini'yi degil, diger birgok masonu da etkilemi§ ve bunlarm da fa§ist 

partiye iiye olmalarmi saglami§ti: 

Fa§izm, ciddi olarak ilk defa Mussolini ve Hitler araciligiyla uygulanmi§sa da tarihe ba- 

kildigmda ba§ka fa§ist uygulamalara da rastlanmaktadir. Roma imparatorlugu ve 

Persler irkgi uygulamalariyla bunun ilk orneklerindendir. 

Fa§izmde, iilkeyi yoneten kadro, iilkenin tek hakimidir. Alman kararlar, yapilan uygula- 

malar tamamen bu kesimin iradesiyle gergekle§ir. Soz konusu kadro sadece kendi sahip oldu- 

gu ideolojiyi hakim kilmaya gali§ir. Bu nedenle halkm, yonetim ustiindeki ele§tirileri, tavsiye- 

leri dikkate almmaz. Halka empoze edilmek istenen ideolojiye ters dii§en fikir ve du§iinceler 

baskici yontemler kullamlarak susturulmaya gali§ilir. Halkm olu§turabilecegi kurumlar ve ya- 

pabilecegi faaliyetler sadece bu yonetim tarafmdan §ekillendirilir. Kisacasi fa§izmde her birey, 

yonetimin olu§turdugu resmi ideolojiye hizmetle yukiimlii olan bir arag haline getirilir. 

Fasizm, haklmm degil guglunun sistemi... Tipki Siyomzm gi 

bi irkgi bir ideoloji olan fasizm, siddete, baskiya ve zulme 

dayali bir sistemi savunur. 

iste fasizmin gene! bir tanimi ve iig buyuk fasizm orneginin 

perde arkasi... Hitler, Mussolini ve Franco’nun I oca la r tar a- 

fmdan desteklenen rejimleri... 
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Fa§ist Parti'ye mensup olanlar arasmda bir^ok mason vardi. Mesela Balbo, 

Bottai, Acerbo, Farinaci, Grandi ve sonralari Mussolini'nin damadi olan Ciano ma- 

sondu. Hatta, Fa§ist Parti'nin Genel Sekreterligi'ni yapmi§ olan Farinaci hem Palazzo Gi- 

ustiniani'deki hem de Gesu Meydam'ndaki masonluga intisap imkanim bile bulmu§tu." 

(Mimar Sinan Dergisi, yil 1977, sayi 25, sf.41) 

Fasizmin fikir babalarindan Georges 

Sorel 

Fa§izm; Hakli Olanm Degil, Gii^lii 

Olanm Hakimiyeti... 

Fa§izm ilk anda siislu sloganlari ile bir kisim cahil 

halk iizerinde sempati uyandirsa da; akil, mantik ve vic- 

danla dii§unenler iqin fa§izmin vaat ettigi gelecegin ka- 

ranlik oldugu, turn yetkilerin din du§mam, zalim ve bas- 

kici bir elde toplanmasimn zuliim ve §iddetten ba§ka bir 

§ey getirmeyecegi agikga goriilmektedir. Aslinda bu du¬ 

rum fa§ist ideologlar ve liderler tarafmdan da bilinen bir 

gergek ve zaten ula§ilmak istenen amagtir. Nitekim bu 

gergegi Italyan fa§ist diktator Mussolini, iktidarimn 50k- 

meye ba§ladigim gorunce §oyle dile getirmi§ti: 

"Fa§izm ozgiirliik degil, zalimin hakimiyetidir. Milletin 

giivencesi degil, ozel gikarlann savunmasidir. Bunu herkes 

bilirdi.” (Mussolini and Fascism, John P. Diggins, sf.15) 

Gergekten de fa§izm gibi §iddet ve baski yanlisi bir 

du§iincenin uygulamada getirecegi sonug, dogal olarak, 

hakli olanm degil, giiglu olanm kazanmasi, giiglunun hak- 

liyi ezmesidir. Diger bir deyi§le, fa§ist bir toplumda para 

kimin elindeyse, silah kimin elindeyse o en giigludur ve 

onun dedikleri dogrudur. Bu ideolojiden farkli olan biitun 

fikirler yanli§ ve zararlidir. Dolayisiyla "zararli olan fikir", 

ancak o fikrin sahibinin giig kullamlarak susturulmasiyla 

ortadan kaldirilabilir. 

Fa§izm ve Siyonizm i§ Birligi 

Normal bir insamn kan dokmesi, baski ve §iddeti sa- 

vunmasi miimkun degildir. Boyle bir durumun olu§abil- 

mesi iqin ki§inin ancak sapkm bir ideolojiyle beyninin yi- 

kanmasi gerekir. Hem fa§ist teoriyi ortaya koyan Sorel'in, 

hem de bu teoriyi uygulayan Mussolini, Franco ve Hitler 

gibi liderlerin gerek du§uncelerinin gerekse ya§ayi§larmm 

Siyonist felsefeyle olan paralelligi de bu noktada ortaya 

gikmaktadir. Pek 50k ki§iye garip de gelse, fa§istlerin Siyo¬ 

nist sermayedarlar tarafmdan te§vik gormesi, fa§ist ide- 

Sorel'in fikirlerinden fazlasiyla etkile- 

nen italyan mason diktator Mussolini 

■■ 

■ 



w 
oloji ile Siyonizmin payla§tigi ortak paydadan kaynaklanmaktadir. Siyo- 

nizmin temeli iistiin irk inancidir. Siyonistlerin bu inanglarmm temel dayanagi 

ise, Muharref Tevrat'm bazi agiklamalarma dayanarak yaptiklari art niyetli yorumlar 

ve kimi batil geleneklerden gelen on kabullerdir. Bu dii§iincelerini savunurken one siir- 

diikleri bir Tevrat pasaji ise §oyledir: 

"Siz Allah’miz Rabbin ogullarismiz... C^iinkii siz Allah'm Rabbe mukaddes bir kavmisin ve Rab 

yeryiiziinde olan biitiin kavimlerden iistiin olarak kendisine has bir kavim olmak iizere sizi 

segti." (Tesniye Boliimii, 14/1-2) 

Allah'm bir donem Yahudilere nimetler verdigi ve yine bir donem onlari diger milletlere 

hakim kildigi bir gergektir. Ancak Siyonistler, Allah'm birgok peygamberi bu soydan gondere- 

rek, Yahudileri bir donem geni§ topraklara hakim kilmi§ olmasim yanli§ yorumlayip bunu bir 

tiir irk iistiinliigii gibi gostermeye gali§maktadirlar. Bunun sonucunda da, her Yahudi'nin do- 

gu§tan bir iistiinliik sahibi olduguna ve Israilogullarimn tiim diger kavimlerden ebediyen iis¬ 

tiin sayildiklarma dair garpik bir anlayi§ geli§tirmi§lerdir. 

Bu durum Siyonist liderlerin dii§iince yapilanm oldukga derinden etkilemi§tir. Bu etki, Si¬ 

yonizmin fikir babalarmdan Ahad Ha Amin ifadesinde de agik §ekilde kendini gostermektedir: 
• • 

"Yaratili§ merdivenlerinde farkli basamaklar oldugunu herkes dogal olarak kabul eder. Once 

inorganik nesneler, bitkiler ve hayvanlar alemi, sonra konu§an yaratiklar ve hepsinin iis- 

tiinde Yahudiler.” (Siyonizm ve Irkgilik, AU Siyasal Bil- 

giler Fakultesi Yayinlan, no 511, sf.49) 

Bu irkgi dii§iince, Siyonist felsefe ile yakm ili§kileri 

olan masonlarm da onemli ilkelerinden biridir: 

"Bu her biri bir oncekinden daha yiiksege varan par- 

lak kiiltiir a§amalarma insamn yiiceli§i de deniyor. 

Ama biitiin bunlar bizim anladigimiz insan, sokakta 

her giin gordiigiimiiz insan degildir. iki ayakli, iki ku- 

lakli, az gok usa da sahip insam biz burada kastetmi- 

yoruz, biz insan dedigimiz zaman, biitiin masonik il- 

keleri sinesinde toplayan bir insam, insan olarak ele 

aliyoruz." (Mimar Sinan Dergisi, sayi 27-28, sf.35) 

Dolayisiyla, Siyonist felsefeyi benimseyenler igin, 

kendileri di§mdaki insanlara hayvan goziiyle bakmak, 

diger bir deyi§le onlara hayvan muamelesi yapmak ol- 

dukga makuldur. 

Kendi irkmdan olmayan insanlara hayvan goziiyle 

bakan dii§iince yapisimn, onlar iqin ne gibi bir sistemi 

uygun gorecegini tahmin etmek pek de zor degildir. 

Onlara dii§en gorev kendilerinden istenenleri yerine ge- 

tirmek, aksi halde ise, ”cezalandinlmak"tir. iste bu nok- Acimasiz, baskici ve sertlik yanhsi fa- 

tada kullamlan cezalandirma yontemi ise, baski ve §id- §ist sistemin en kati uygulayicilarindan 

detin ta kendisi olan fasizmdir. Adolf Hitler 



KABALA 

VE 

MASONLUK 

■r 

Fa§ist felsefe, sadece sava§m insam yiiceltti- 

P gine inanir. Bu felsefeye gore insan ancak sava- 

Y ■ §arak geli§ebilir. Bu dii§unceyi Mussolini'nin 

§u ifadesinde gorebilmek miimkundur: 

’’Sadece sava§ biitiin insansal enerjiyi en 

yiiksek gerilimine getirir ve onu goze ai¬ 

mak cesaretine sahip olan toplumlara bir 

soyluluk damgasi vurur.” (Devrimler ve Kargi 

Devrimler Ansiklopedisi, cilt 2, sf.242) 

Mussolini gibi Hitler de aym fa§ist dii§unceye 

sahip oldugundan her zaman §iddeti ve sava§i des- 

teklemi§ti: 

,, , u t .. ... j « Yahudiler disinda kalan insanlari Gugten, §iddetten, sava§tan ba§ka ustun deger v 
hayvan simfina dahil eden Siyo- 

tammayan Hitler ve yakin cevresi, bu kavram- nist |ider|erden Ahad Ha Am. 

larda mistik, gizli bir anlam bulmu§lar ya da 

kendilerini bu anlami bulduklarma inandirmi§lardi. Sava§i yuceltmelerinin nedeni buydu." 

(Hitler'den once Hitler'den Soma, Aytung Altindal, Cumhuriyet, 26 Kasim 1992) 

Fa§izmin genel karakterinde sava§m, sava§manm bu derece onemli bir yerinin olmasi, Si- 

yonizm ile fa§izm arasmdaki bir diger ortak noktadir. Siyonist Israil Devleti'nin elli yili a§km 

siiredir araliksiz surdiirdugii i§gal politikasi, beraberinde siirekli bir gati§ma ve sava§ ortami- 

m getirmektedir. Israil'in sorunlari gozmek iqin siirekli §iddete ba§vurmasi, daha gok §iddetin 

ya§anmasma neden olmakta, Ortadogu'da kan, gozya§i ve acimn bir tiirlii sonu gelmemekte- 

dir. Pek qok Musliiman ve Yahudinin hayatmi kaybettigi bu sava§m barilla neticelenmemesi- 

nin en biiyiik sorumlusu ise, i§galden vazgegmeye bir tiirlii yana§mayan Siyonist anlayi§tir. 

Dinden Uzak Toplumun Ka^milmaz Sistemi 

Boyle bir tablo, fa§ist dii§iincenin gergekte din ahlakmdan uzak bir toplumun kagmilmaz 

iiriinii ve insamn kaba iggudulerinin bir di§avurumu oldugunu ortaya koymaktadir. C^iinkii 

baski, §iddet, zuliim, din ahlakimn ortadan kalktigi bir ortamm temel ozelliklerindendir. Insa- 

m, basit gikar hesaplari ugruna ya§amaktan, bu gikarlar ugruna ba§kalarim ezmekten uzakla§- 

tiran tiim degerleri ise gergek din ahlaki igerir. Din ahlakimn hakim olmadigi ortamm da, han- 

gi sistem uygulamrsa uygulansm "arena"ya donii§mesi kagmilmazdir. Fa§izm de bu dinden 

uzak "arena"nm kanunlarmdan biridir. Hitler ve Mussolini'nin hayati, fa§izmin din ahlakmdan 

ne kadar uzak oldugunu ve buna paralel olarak fa§ist diktatorlerin kendilerini nasil ilahla§tir- 

diklarmi garpici bir §ekilde gostermektedir. 

Ayrica ozellikle giiniimiiz Avrupasi'nda ya§ayan, Hitler ve Mussolini'nin "torunlari"olan 

neo-Nazilerin dejenere hayatlan da fa§ist ruhun din ahlakmdan uzak yapisim belgelemektedir. 

Zaten Siyonizmin ve masonlugun temel hedeflerinden birisi toplumlari din ahlakmdan 

uzakla§tirmak ve hak dinin ya§anmadigi ortamlar olu§turabilmektir. Bu nedenle Siyonizm ve 

masonluk, her ne kadar fa§izmin kar§i safmda yer aliyorlarmi§ gibi goriinseler de, aslmda fa- 

§izmin en onemli destekgilerindendirler. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Fa§izm ve fa§ist karakter, bu noktada, §u §ekilde maddele§tirilerek 

ozetlenebilir: 

♦ Fa§ist dii§iincede temel prensip, "hakli olamn degil, gliglli olamn hakli olma- 

si" esasma dayamr. Bu prensip aym zamanda masonik ahlak anlayi§mm da temel ozelli- 

gidir. Tarihteki turn fa§ist liderler de bu ahlak anlayi§im uygulami§lardir. Hitler, Mussolini, 

Franco, Salazar; yakm gegmi§te Bokassa, Idi Amin gibi diktatorler bunun tipik ornekleridir. 

Masonu, masonluga geken gogunlukla giice duydugu hayranliktir; fa§ist de giiciin pe§indedir. 

Bu yoniiyle fa§istler tarn anlamiyla mason ahlakim benimsemi§lerdir. 

♦ Fa§izm ve Marxizm gergekte aym hedefe yonelen iki karde§ felsefedir. 

♦ Zuliim ve i§kenceden zevk alma fa§ist felsefenin temel esaslarmdandir. Ozellikle Hitler 

ve Mussolini gibi diktatorlerin iktidari ele gegirdiklerinde yaptiklari i§kence, kan dokme, sa- 

dizm gibi vah§i tavirlar, Siyonist felsefeden kaynaklamr. 

♦ Fa§ist sistem, egoizmin iistiine kurulmu§tur. Bu olmaymca fa§ist dii§iinceye gore, iler- 

leme de olmaz. Bu nedenle fa§istler, Siyonistler gibi bari§ ve yardimla§ma esasma dayanan bir 

diinyamn higbir anlami olmadigma inamrlar. 

♦ Fa§ist karakter §eytanm Kuran'da tarif edilen karakteri ile 50k biiyiik benzerlik goste- 

rir. Kendisi aci geker, ba§kalarma da aci gektirmek ister. Kendisi peri§an bir hayat surer, ba§- 

kalarma da peri§an bir hayat surdiirmek ister. 

♦ Fa§ist her gun her kiliga girebilir. Bir gun en azili Marxist teror orgutiiyle i§ birligi ya- 

par, ertesi gun yabanci bir istihbarat orgutiiyle baglanti kurarak sinagog bombalayabilir. Bir 

ba§ka gun koyu bir Siyonizm dostu olarak kar§miza gikabilir. 

♦ Fa§istler genellikle halktan kopuk, marjinal ya§amayi severler. Insana yaki§mayan ka- 

ranlik, izbe, adeta gopliigii andiran yerlerde ya§arlar. Buralarda kendi §ahsi kinlerini tatmine 

gali§irlar. Sadizmi, korkuyu, kaosu, giizellige dii§man olmayi savunurlar. Din ahlaki ise, bun- 

larm tarn tersini; §efkati, merhameti, affi, bari§i emrettigi igin, din ahlakmdan hep uzak durur- 

Diger fagist lider¬ 

ler gibi ispanya'nm 

fagist diktatoru 

Franco da baskici 

ve despot uygula- 

malari ile tarihe 

gegti. 
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lar. (^iinkii fa§istlere gore kan, sava§, kin, nefret, sadizm yoksa, ya§amanm 

da bir anlami yoktur. 

♦ Fa§ist karakterde merhametli olmak kara bir leke sayilir. Merhametli, mii§fik 

kimselerle beraber hareket edilemeyecegi fikri, fa§ist ideolojinin karakteristik ozelligidir. 

Fa§ist tam anlamiyla sado-mazo§ist bir ruh hali ya§ar. Zulmetmekten ho§landigi gibi, kendisi- 

ne zulmedilmesinden de zevk alir. Fa§ist ideolojiye uzun yillar hizmet edenlerde akil almaz 

derecede korkung, zalim, vicdansiz bir yiiz ifadesinin olu§masi bu dii§iinceden kaynaklanir. 

♦ Fa§istlerin tavir ve davram§lari, zalim yapilari nedeniyle son derece kabadir. 

♦ Fa§istlerin en bariz vasiflarmdan biri hiir dii§iinememeleridir. Ufuklari dardir. Bu ne- 

denle komplolari, sahtekarliklari, ilkel yalanlari her seferinde ortaya gikar. 

Din Ahlaki Fa§izmi Kesin Olarak Reddeder 

Diinyada bugiine dek var olan fa§ist sistemlerin sahip olduklari ortak noktalardan biri di¬ 

ne kar§i tutumlaridir. Ilk baki§ta, tiirn fa§ist sistemlerin halkm sahip oldugu dini savundugu 

goriiliir. Ancak, fa§istler dini samimi olarak savunmazlar. Masonik-fa§ist zihniyet igin din sa- 

dece aragtir. Tek amaglari, dini kurumlardan ve inangli halktan destek aimak, dini terim ve 

kavramlan kullanarak halki kendilerine baglayabilmektir. Bu dinin Islam, Hiristiyanlik, Yahu- 

dilik gibi Ilahi dinler, Budizm ya da herhangi ba§ka bir din olmasi fa§istler iqin fark etmez. Ye- 

ter ki soz konusu dini inang o toplulugu birarada tutsun, onlari fa§ist ideolojinin gikarlari dog- 

rultusunda motive etsin. Hitler, Mussolini, Franco gibi fa§ist diktatorlerin ve hatta Saddam 

Hiiseyin gibi gagda§ fa§istlerin politikalari ve uygulamalari incelendiginde, dine kar§i tutum- 

larimn ig yiizii de kolaylikla goriilebilmektedir. 

Fa§istlerin, kendilerine soruldugunda Allah adma, din adma, millet adma ortaya giktikla- 

rmi soyleyip aklm alamayacagi pek qok sapkmligi olagan kar§ilamalan; iyiliksever, ban§gil, 

ho§gorulu ve insancil amaglar ugrunda miicadele ettiklerini one siirmeleri, fa§istlerin Kuran'da 

anlatilan ikiyiizlii (munafik) karakteriyle tam bir uyum iginde olduklarmi gostermektedir. 

Her§eyden once fa§istlerin samimi olarak dini savunmalari imkansizdir, giinkii fa§istlerin 

sahip olduklari karakter ve hayata baki§ agilari dinin insanlara kazandirdigi giizel ahlakla ta- 

ban tabana zittir. Allah'm insanlar igin segtigi dinde bari§ ve huzur varken, fa§izmde sava§ ve 

huzursuzluk vardir. Allah insanlara giizel soz soylemeyi, affetmeyi ve sevgiyi emrederken, fa- 

§istler kin ve nefreti, bitip tiikenmeyen miicadeleyi ve sava§i emrederler. Dolayisiyla, fa§istler 

dinin samimi olarak ya§anmasmi ve topluma dinin getirdigi giizel ahlakm hakim olmasmi is- 

temezler, giinkii boyle bir durumda kendileri topluma hakim olamayacaklardir. Bu nedenle, 

hem dindar goriiniir, hem de hak dinin ya§anmasim gizlice, sinsi tedbir ve uygulamalarla en- 

gellemeye gali§irlar. 

20. yiizyil tarihi, bunun kamtlariyla doludur. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Gunumuz fasistleri 

de tipki gegmi§te- 

kiler gibi, ya§adik- 

lari hayat ve sertlik 

yanlisi tutumlariy- 

la, din ahlakindan 

tamamen uzak 

olduklarini acikca 

ortaya koymak- 

tadirlar. 

Duge'nin Fa§izm Macerasi 

MUSSOLINI iTALYASI 
Mussolini, gerek iktidara geli§ siirecinde gerekse iktidari boyunca belirli gevreler tarafm- 

dan biiyiik destek gordii. Bunlarm ba§mda ise, Siyonistler vardi. Siyonistler diger bazi Avrupa 

iilkelerinde oldugu gibi, italya'da da iq ve di§ siyasete yon verebilecek konumda olmayi hedef- 

liyorlardi. Siyonizme sicak bakan ki§ilerin iktidarda olmasi, bu hedefin gergekle§tirilmesini ko- 

layla§tiracakti. C^ogu yerde oldugu gibi Italya'da da masonlarm destegi ile Siyonistler bu alan- 

da ge§itli faaliyetler yuriittuler. 

Mussolini'nin ba§a getirilmesindeki en onemli etkenlerden biri ise iistad mason olmasiydi: 

"Mussolini Palermo Locasi'ndan 33. Derece Madalyasi'm almi§tir." (Fa§izmler, Henry Michel, 

sf.126) 

237 
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Mason localarmda kullamlan bir sembol olan "balta", Mussolini tara- 

fmdan fa§izmin ve Fa§ist Parti'nin simgesi olarak segildi. Masonik felsefede 

oliim ve katliami sembolize eden "balta", fa§izmin amaci olan §iddeti ve sava§i sim- 

geliyordu. 

Mussolini kendisinin ve Siyonizm-masonluk menfaatleri dogrultusunda olu§turulan kad- 

ronun Siyonist ideallere hizmet igin ugra§ ve- 

recegini, Siyonist liderlerle yaptigi bir toplan- 

tida §u ifadesiyle belirtmi§ti: 

"Bir Yahudi Devleti kurmalisimz. Ben kendim, 

bir Siyonistim ve bunu Dr.Weizmann’a (ilk is- 

rail Cumhurba§kam) da soyledim. Gergek bir 

devletiniz olmali. ingilizlerin size liitfettigi milli 

bir ev degil. Bir Yahudi Devleti kurmamzda size 

yardim edecegim." (Mussolini and the jews, Meir 

Michaelis, sf.131) 

Siyonist Yahudiler, Mussolini'nin kendi- 

lerine sagladigi bu yardimlari kar§iliksiz bi- 

rakmadilar. Amerika'daki Yahudi banker J. P. 

Morgan araciligiyla Italya'daki fa§ist yonetime 

para yardimmda bulundular: 

M/J.P Morgan bankerlik §irketi 1926 yilinda ital¬ 

ya'daki fa§ist Mussolini hukumetine 100 milyon 

dolar veriyor." (Mussolini and Fascism, John P. Dig- 

gins sf.32) 

Italya'nm fasist diktatoru Mussolini 

Mussolini, Ispanya'daki Kanli 

Fa§ist Diktanin Destek^isi 

Mussolini'nin destek verdigi bir diger 

grup ise ispanyol fa§istleri idi. Mussolini, is- 

panya'da fa§istleri iktidara getirebilmek igin Hitler'le birlikte buyiik gaba gosterdi ve bunda da 

bagarili oldu: 

"Mussolini ve Hitler miidahalede bulunduklarmi saklamadilar. 19 Temmuz 1936’dan itibaren 

Franco’yu desteklediklerini agik^a ilan ettiler." (Pietro Nenni, Ispanya 'da lg Sava§ ve Pagizm, sf.75) 

Mussolini ispanya'ya fa§ist diktayi getirebilmek igin, var olan Cumhuriyetgi yonetime 

kar§i, monar§i yanlisi kar§i-Cumhuriyetgi gruba destek verdi. Roma'da kar§i-Cumhuriyetgi 

grupla gizli bir anla§ma imzaladi. Yapilan anla§mayla Mussolini, ispanya'da fa§ist yonetimi 

kuracak, kar§i-Cumhuriyetgi grubu maddi-manevi destekleyerek i§ ba§ma gelmesini saglaya- 

cakti. Bu anla§ma daha sonra gizli olmaktan qikti. Mussolini ispanya'ya fa§izmi yerle§tirmek 

iqin italyan ordusunun kendi askeri ve teghizatiyla bizzat sava§tigmi §u sozleriyle itiraf etti: 

"II. Diinya Sava§i bastirdigmda bize pek az can kaybma mal olan, ama muazzam bir askeri ve 
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Mussolini'ye para yardiminda Fasist Parti'nin mason 

bulunan banker J.P. Morgan uyelerinden ve aym zaman- 

da Mussolini'nin damadi 

olan Ciano (sagda), Roberto 

Farinacci (yukarida). 

mali kiilfet yiikleyen ispanya ve Habe§istan Sava§i'n- 

dan heniiz gikmi§tik." (Ispanya'da Ig Savag ve Lagizm, Pi¬ 

etro Nenni, sf.74) 

Mussolini’nin Kendini Kutsal Bir 

Varlik Olarak Gosteri§i 

Mussolini, hemen turn fa§ist liderlerde goriilen bir 

ozellik olarak kendini ilahla§tirma yoluna gitmi§tir. Bu- 

nun iqin devletin sahip oldugu resmi yaym organlarmi kullanmi§tir: 

"Milizia Fascista adli resmi dergi vatanda§larma §u gagriyi yapar: 'Tanriyi sevmekten bir an bi¬ 

le geri kalma. Ama unutma ki, italya'nm Tannsi Duge'dir'." (Qagdag Liderler Ansiklopedisi, cilt 4, 

sf.1474) 

Mussolini, bu sapkm iddiasmi kanunlara da yerle§tirmi§ti. Yaymladigi kurallar listesini, 

Musevilerin 'On Emirinden' esinlenerek On Emir koymu§tu. Bu emirler iginde kendisinin her 

zaman hakli olduguna dair bir madde de bulunmaktaydi: 

'Duge’nin yamlmazligi yediden yetmi§e her italyanm kafasma sokulur. On Emir'in 8. mad- 

desinde yer alan, 'Duge her zaman haklidir' sozii toplumun her bireyi iqin ilk agizda benimse- 

nilmesi gereken bir ilkedir." (Qagdag Liderler Ansiklopedisi, cilt 4, sf.1474) 

Diger yandan Mussolini, kiigiik gocuklari fa§ist sisteme uygun bir §ekilde yeti§tirmek ve 

onlarm goziinde kendini sozde ilah gibi gostermek igin "Balilla"admda, gocuklari orgiitleyen 

bir te§kilatm kurulmasma da onayak olmu§tur: 

"(^ocuklari orgiitleyen Balilla'nm 'Credo'su (temel inanglan) 'Kutsal Papa'nm §ahsmda fa§izme 
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inamyorum’ diye ba§lar, 'Mussolini'nin dehasma iman ederim’ sozleri ile de- 

vam eder." (Qagdag Liderler Ansiklopedisi, cilt 4, sf.1474) 

Sozde ilahlik iddiasiyla yapilan biitiin bu propaganda ve telkinlerle halk artik 

Mussolini'yi insan iistii bir varlik olarak gormeye ba§lami§ ve sonunda Mussolini arzula- 

digmi elde etmi§ti: 

"Giineyli koylii kadmlan, ’Mussolini- insan iistii’ diyorlardi; ve Duge'nin harman dovmesi- 

ne bakarak §oyle haykiriyorlardi: ’O bize ekmek veriyor, bunu bize harmanda dogiiyor, bizde 

onu koruyoruz.'." (Fagizmin Analizi, Maria Macciocchi, sf.117) 

Mussolini'nin bu davram§lari, masonik felsefede birgok kez tekrar edilen mantigm bir 

benzeridir. Masonik felsefede de insam her§eyin iizerinde goren, garpik bir anlayi§ hakimdir: 

"Mason, kaynagma yakla§tikga nurlamr, fakat yanar. Hedef giine§e varmak degil, giine§ ol- 

maktir. i§te bu giine§ ilahlik mertebesidir." (Dogu§ Kolu, Mason Yilligi, sf.41) 

Nitekim aym dii§iince bir ba§ka masonik kaynakta daha agik bir §ekilde ve §u ifadelerle 

anlatilmi§tir: 

"ilkel toplumlar acizdirler, aczleri dolayisiyla etraflarmdaki kuvvetleri ve hadiseleri ilahla§tir- 

dilar. Masonizm ise insam ilahla§tirdi." (Selamet Mahfilinde Ug Konferans, sf.51) 
■ 

Mussolini'nin bu sapkm dii§iince ve uygulamalarimn yam sira, ayinmci politikalari da 

iinliiydu. Ornegin kadmlara kar§i tam anlami ile bir ayirimcilik uygulamyor, kadmlar ikinci si- 

mf insan muamelesi goriiyor ve hatta tamamen yok sayiliyorlardi. Mussollini bu du§iincesini 

Journal adli Fransiz gazetesine verdigi demegte §u §ekilde ifade etmi§tir: 

"Bizim devletimizde kadm hesapta olmamalidir." (Fagizmin Analizi, Maria Macciocchi, sf.128- 

129) 

Mussolini'nin kadmlara kar§i olumsuz baki§ agisma sahip olmasimn temelinde mason lo- 

calarmda aldigi telkinlerin biiyiik etkisi vardi. Mason te§kilatlarma da sadece erkekler alimp 

kadmlar kabul edilmemekte 

ve masonlar, kadmlan hor, 

zayif insanlar olarak gor- 

mektedirler: 

"...Kadmlik bizim diize- 

nimiz haricinde biraki- 

lir, almmaz." (World Fre¬ 

emasonary, sf.19) 

Fasizmi yaymaya calisan iki bu- 

yiik muttefik; Hitler ve Mussolini 

yanyana. 
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"Kadm pek nadir olarak karar istidat ve kabiliyetine maliktir. Zira za’fi, onu 

bencillige suriikler. Hem de o, erkekle mukayesede, tembel, az faal, az sebatkardir, 

gabuk yorulur... Kadm, nefsine kar§i da samimi degildir. Higbir zaman kusurlarmi itiraf 

etmesini bilmez... Riyakarlik onda fitridir. Buna bir de kibir ve azameti ilave ederseniz ka- 

dimn hakiki seciyesini elde etmi§ olursunuz. " (Turk Mason Dergisi, sayi 11, sf.50) 

Mussolini'yi kadmlari bu §ekilde toplum di§ma itmeye gotiiren kuvvetlerden biri de esa- 

smda her fa§istte var olan §iddet duygusudur: 

"Mussolini’nin degi§mez inanglarmdan biri zorbaliktir ve bunu Sorel’den ogrendigini soyle- 

menin bazen politik olarak faydali oldugunu dii§unuyordu, §iddete ba§vurmak kafasmda 

goktan geli§mi§ esas iggiidudur." (.Mussolini, Denis Mack Smith, sf.14) 

Nitekim Mussolini kendisinde yer eden §iddet duygusunu uygulamaya dokmii§ ve "Ka¬ 

ra Gomlekliler" admda her ttirlii §iddet ve zorbalik eylemlerini gergekle§tiren silahli birlikler 

olu§turmu§tur. Bu birlikler vasitasiyla sadist arzularmi halk iizerinde teror havasi estirerek ye- 

rine getirmeye gali§mi§tir: 

.Mussolini normal duruma geri donmekten bahsediyor olmasma ragmen, gizliden gizliye 

tegmenlerine deh§et eylemlerini artirmalarmi ogiitluyordu." (Mussolini, Denis Mack Smith, 

sf.81) 

Diktatorliigiin muhafizlan olan bu silahli fa§ist birliklere "Kara Gomlekliler" denmesinin se- 

bebi Mussolini tarafmdan belirlenen siyah iiniformalari giymeleridir. Siyah, masonlar igin ozel 

anlamlar ta§iyan bir renktir. Localarm iq dekorasyonlarmda yogun olarak kullamlan siyah renk, 

masonik felsefede oliim rituellerini ve oliimu temsil etmektedir. Masonlukta 

siyahm diger bir onemi de, iistad-i azamm kiyafetinin rengi olmasidir. 

Mussolini "Kara Gomlekliler" vasitasiyla sadece kendi iilkesinde §id- 

det uygulamakla kalmami§, bu idealini gergkle§tirmek iqin diger iilkele- 

ri de i§gal etme yoluna gitmi§tir. 1935 yilinda Etiyopya'yi i§gal etmi§ ve 

1941 yilma kadar 15 bin Musliimamn katledilmesine neden olmu§tur. 

Genglerin beyinlerini fa§ist yontemlerle yikayip kendisini onlara in- 

san iistii bir varlikmi§ gibi gostermek igin 'Balilla' adinda ozel bir 
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Diger yandan 3 Ekim 1911 yilmda italya'nm Libya'yi i§gal etmesiyle ba§la- 

yan ve Musliimanlara kar§i yapilan zulmii devam ettirmi§tir. Mussolini'nin go- 

reve gelmesiyle Omer Muhtar yonetimindeki Musliimanlara kar§i yapilan saldirilar 

daha da artmi§tir. I§gal ancak Mussolini oldiikten sonra 10 §ubat 1947'de yapilan bari§ an- 

la§masiyla son bulmu§tur. Bu sure iginde 1,5 milyon Miisliiman §ehit edilmi§, yiiz binlercesi 

de yaralanmi§tir. 

Mussolini’nin Din Dii§manligi 

Mussolini'nin en belirgin ozelliklerinden birisi, din konusunda gosterdigi ikiyiizliiluktur. 

Mussolini, bir yandan siyasi gikarlari ve gelecegi endi§esi ile. Papa ve diger din adamlari ile 

yakm ili§kiler kurmaya gali§irken, diger yandan Allah'm varligim ve dini inkar ettigini ifade 

etmesi ile unliidiir. 

Mussolini'nin ya§adigi bu gayri-me§ru hayat ve halk iizerinde meydana getirdigi zuliim 

ve baski, giinumiizdeki birgok fa§ist liderler gibi dinsiz olmasimn bir sonucudur: 

"Mussolini ateistlikten de ote dine kar§i tamamen dii§manlik gosteriyordu. 1915'de Lausan¬ 

ne Halk Sarayi'nda §unlari soyliiyordu: 'Allah yoktur; din, bilim kar§ismda bir sagmaliktir. in- 

sanlar iqin bir hastaliktir'." (Histoire de Mussolini, Louis Roya, 1926) 

Hatta iktidara gelmeden once de "La Lima"adli gazetede "gergek dinsiz" takma adiyla ya- 

zilar yazip dine saldirmi§tir. Mussolini'nin bu ilkel 

mantigi, buyiik oranda cahilliginden kaynaklam- 

yordu. C^iinkii, ateizmin hizli bir gokii§ siireci ya- 

§adigi guniimiizde, pek qok bilim adami tarafm- 

dan da agikga kabul edildigi gibi din higbir §ekilde 

bilimin kar§ismda yer almamakta, tarn tersine elde 

edilen turn bilimsel sonuglar ve bulgular Allah'm 

varligim bir kez daha tasdik etmektedir. 

II. Dunya Sava§i'yla ba§layan siireg Mussoli¬ 

ni'nin sonunu hazirlami§tir. Italyan ordularimn 

her garpi§mada ba§arisizliga ugramasi ve 1943 yi- 

linda miittefik ordularimn Sicilya'ya ayak basma- 

si, halkm Mussolini'ye artik olumsuz gozle bak- 

masina neden olmu§tur. Geli§en bu olaylar kar§i- 

smda Yiiksek Fa§ist Konseyi toplanmi§ ve yoneti- 

mi Mussolini'den alarak Kral'a devretmi§tir. Ital- 

yanlar tarafmdan di§lanan Mussolini daha sonra 

Hitler'in i§gal ettigi Kuzey Italya'da kurulan "Ital- 

yan Sosyal Cumhuriyeti" admda yeni ve kiigiik bir 

Cumhuriyetin ba§ma gegmi§tir. Mussolini burada 

tamamen Hitler'in yonlendirmesiyle hareket et- 
- 28 Nisan 1945 gunu, kursuna dizilerek olduru- 

mi§ ve onun istegi dogrultusunda da ilk i§ olarak |en Mussolini'nin cesedi Milano'ya goturulup 

kendisini italya'nm yonetiminden uzakla§tiran ayaklarindan asilarak te§hir edildi. 

■■ 
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konsey iiyelerini oldiirme karan almi§tir. Nitekim daha sonra aralarmda 

— damadi Ciano'nun da bulundugu bu ki§iler yakalanarak 61diiriilmii§tiir. Biitiin 

bu gabalarma ragmen Mussolini, miittefiklerin ve partizanlarm birgok yeri ele gegir- 

mesi nedeniyle zor duruma dii§meyi engelleyememi§tir. Almanlarm da yardim etmedi- 

gini goriince yanda§lariyla beraber kagmaya gali§mi§, fakat partizanlar tarafmdan yakalana¬ 

rak, 28 Nisan 1945'de kur§una dizilerek 61diiriilmii§tiir. 

HITLER ALMANYASI 

Almanya'da Hitler iktidarimn ya§andigi donem, Siyonistlerin birtakim gizli planlarim 

gergekle§tirebilmeleri igin onemli bir firsat olmu§tur. Her ikisi de irkgi birer ideoloji olan Siyo- 

nizm ve Nazizm arasmda gizli bir ittifak oldugu, pek 50k tarih bilimci tarafmdan ele almmi§ 

bir gergektir. 

II. Diinya Sava§i sirasmda biitiin Avrupa'yi kasip kavuran Hitler ve Nasyonal Sosyalist 

Parti, Almanya'da ilk ortaya giktigi zaman heniiz kimse tarafmdan tanmmaz ve kendilerine ta- 

raftar dahi bulamazken, once iilkenin onde gelen Siyonist sanayicileri tarafmdan destek gor- 

dii. Krupp, I.G Farben ve diger bazi Yahudi §irketlerin sahipleri 1929 yilmda bu partiye girdi- 

ler: 

"Toplantida bulunanlar arasmda, bir gun iginde Nazi oluveren Krupp von Bohlen, I.G Far- 

ben'den Bosch ve Schnitzler ile Birle§ik (^elik Kurumu'ndan Voegler vardi." (Nazi imparatorlu- 

gu, William Shirer, sf.304) 

Bu ki§iler daha sonra partide, fa§ist gorii§e sahip Hitler'i destekleyen sanayiciler arasma 

katildilar ve Hitler'i partinin ba§ma getirebilmek iqin 50k biiyiik paralar harcamayi goze alip, 

istedigi zaman kullanabilecegi ozel bir harcama fonu olu§turdular. Hitler'i 1933 yilmda Alman- 

ya'nm ba§ma getiren genel segimlerde ona biiyiik maddi destek saglayanlar ve segim kampan- 

yasimn yiiriitiilmesinde en biiyiik rolii oynayanlar da aym Siyonist finansorlerdi. 

Diger yandan Yahudi bankerler de Hitler'e istedigi zaman istedigi miktarda maddi yar- 

dimda bulunuyorlardi. Ozellikle uluslararasi alanda gali§an Yahudi banker Warburg, aralarm¬ 

da Rockefeller'm da bulundugu Amerika'daki diger Yahudi bankerler adma Hitler'le temasa 

gegmi§ ve ona 50k yiiksek miktarda maddi destek saglami§ti: 

"Warburg Almanya'ya geldiginde Hitler'in dani§manlariyla gorii§meler yapti. Temsil ettigi 

Amerikali finansorler adma Fiihrer’e ba§a gegmesi iqin 10 milyon dolar vaat etti. 

Hitler, Wall Street'teki koruyuculanyla devamli mektupla§iyordu: ’Hareketimiz Almanya’da 

biiyiik bir hizla geli§iyor. Bana gonderdiginiz para bitti. Bir daha ki sefere ne kadar alabi- 

lecegimi bana bildirmenizi onemle rica ediyorum’. Hitler." (La Haute Finance et les Revoluti¬ 

ons, Henry Cost on, sf.27) 

"Hitler'in bu ricasi Yahudi bankerler tarafmdan kar§iliksiz birakilmadi. Yapilan kisa bir top- 

lantidan sonra Nazilere 15 milyon dolarlik yeni bir yardimm yine Warburg araciligiyla yapil- 

masi kararla§tmldi." (La Haute Finance et les Revolutions, Henry Coston, sf.29) 

Maddi yardimda bulunanlarm bir digeri ise, diinya petrol pazarimn en biiyiik dilimlerin- 

den birini alan Royal Dutch Shell §irketinin sahibi Samuel Ailesi'ydi: 

243 
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"Hitler'in diger bir destekgisi Samuel Ailesi’nce kurulan ’Royal Dutch Shell'den 

Sir Henry Deterding'di. Oswald Dutch'm yazdigma gore 1931’de Sir Henry Deter- 

ding ve destekgisi 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 sagladiklari biiyiik maddi destek ve bunun kar§ili- 

gmda elde ettikleri imtiyazlarla iilkenin gergek hakimi durumuna gelmi§lerdi: 

Hitler paraya ihtiyaci oldugu zaman Alman Yahudisi finansor Siegmund Warburg ailesin- 

den milyonlarca dolar aliyordu... Bu sirada Warburg gibi yiizlerce Yahudi banker aile, haki- 

miyetleri altma aldiklari iilkede zenginle§tiler." (Les Secrets de E'Empire Nietzscheen, Aron Mo- 

nus, sf.614) 

Siyonistler Hitler'i maddi olarak desteklerken, aym zamanda bu desteklerini Alman- 

ya'daki resmi orgiitleri olan "Almanya Siyonist Federasyonu" vasitasiyla da yazili olarak Nazi 

Partisi'ne bildirmi§lerdi. 21 Haziran 1933'de Federasyon'un Hitler'e gonderdigi destek mektu- 

bunda §u ifadelere yer veriliyordu: 

"Irk ilkesini hayata gegiren yeni (Nazi) devletin temelleri iizerinde kurulacak yapi igerisinde, 

bizler de, kendi toplulugumuza ayrilacak alanda baba yurdu (Fatherland) iqin elimizden ge- 

len her tiirlii verimli faaliyeti siirdiirmeyi umuyoruz..." (Zionism, Brenner, sf.48) 

Bu dii§iince dogrultusunda Siyonistler ilk olarak o donemde biiyiik ekonomik kriz iginde bu- 

lunan "Babayurdu"Almanya'yi tekrar canlandirmaya gali§mi§lar ve "Dunya Siyonist Orgiitii" 

vasitasiyla Nazi mallarmm Ortadogu ve Kuzey Avrupa'da dagitimciligim yapmi§lardir. (The 

Hidden History of Zionism, 1988, 

Ralph Schoenman, sf.51) 

II. Dunya Sava§i sirasmda da Hit¬ 

ler'in en biiyuk destekgileri gene Siyo¬ 

nistler oldu. Yahudi §irketleri Hitler'in 

ihtiyag duydugu lojistik destegi biiyiik 

olgiide sagladilar: 

"Hitler'i sava§a sokmak iqin ona top 

giillesi ve petrol konularmda garan- 

ti vermek gerekiyordu. isveg Enskil- 

da Bankasi'ndan Yahudi Jacob Wal¬ 

lenberg 'SKK' top giillesi iiretim fab- 

rikasmi kontrol ediyordu ve Nazile- 

re sava§ boyunca guile top mermisi 

sagladi. Rockefeller'in sahibi oldugu 

Aralarinda Yahudilerin de oldugu done- 

min unlu bankerleri Hitler'in en onemli 

destekcileri arasinda yer aliyorlardi. 
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'Standard Oil', Nazi gemilerine ve deniz altilarma Ispanya ve Latin Ameri- 

ka'daki istasyonlanyla petrol sagladi. II. Diinya Sava§i ba§lamadan once, 'Ethyl- 

Standard', 500 tonluk ethyl kur§ununu Warburglarm sahibi oldugu 'I.G Farben' aracili- 

giyla 'Reich Hava Kuvvetleri Bakanligi’na gonderdi ve odeme 21 Eyliil 1938 tarihli bir temi- 

natla Brown Bros Harriman tarafmdan gergekle§ti." (World Order, A Study in the hegemony of Pa¬ 

rasitism, Eustace Mullins, sf.63) 

Hitler ise, Siyonistlerin kendisine verdikleri destegi §u ifadesiyle agikga ortaya koyuyor- 

"Yahudiler bana miicadelemde onemli katkilarda bulundular. Hareketimizde <;ok sayida 

Yahudi beni mali olarak destekledi.ff (Hitler m'a dit, Hermann Rauschning, sf. 265) 

Hitler ve Yahudi Go^ii 

Siyonistlerin irkgi ve fa§ist du§iinceye sahip bir partiyi desteklemesi ilk anda geli§kili gi- 

bi gorulebilir. Fakat, o donemde Siyonist liderlerin ula§mak istedikleri hedef dikkate almdigm- 

da, Nazilerin yaptiklarmm Siyonist amaglarla uyum iginde oldugu ortaya gikmaktadir. Siyo¬ 

nistlerin o donemde ula§mak istedikleri hedef, Filistin'deki Yahudi niifusunu artirmak ve boy- 

lelikle giiglu bir Yahudi Devleti kurmakti. Bunun iqin diinyamn dort bir tarafmda dagmik hal- 

de ya§ayan Yahudilerin Filistin'e gog etmesi gerekiyordu. Fakat Siyonist lider Theodor Herzl'in 

yaptigi gagnlara Avrupa'da ve de ozellikle Almanya'da ya§ayan Yahudiler -iyi hayat standar- 

dma sahip olmalari nedeniyle- olumlu cevap vermemi§ ve bu gagriyi duymazliktan gelmi§ler- 

di. Bu durum kar§ismda Siyonist liderler, Filistin'e gogii saglamak igin, Almanya'nm Ari irk di- 

§mdaki turn unsurlardan temizlenmesi gerektigini dii§unen Hitler ile i§ birligi yaptilar. 

I§te Siyonistlerin destegiyle i§ ba§ma gelen Hitler ile Siyonistlerin en onemli ortak payda- 

si buydu: Yahudilerin Almanya di§ma gikarilmasi. Yurtlarmdan gikarilan Yahudilerin Filistin'e 

yonlendirilmesi ise Siyonistlerin sorumluluk alamydi. 

"Naziler ve Siyonistler Yahudilerin Almanya’dan Filistin’e mallanmn bir boliimiiyle gog 

etmelerini saglamak i^in beraber ^ali§tilar.” (Die Geschichte des Zionismus und des Staates Isra¬ 

el, Conor Cruise O'Brien, sf.130) 

Goq Anla§masi Imzalaniyor 

Filistin'de bir Yahudi Devleti'nin kurulabilmesi igin oncelikle Hitler ile Siyonist liderler 

arasmda bir anla§ma imzalandi: 

"Wilhelmstrasse'nin gizli ar§ivleri. Hitler imparatorlugu ile Yahudi orgiitleri arasmda, Alman 

Yahudilerinin Filistin'e goglerini kolayla§tirmak amaciyla bir anla§ma imzalandigim ortaya 

koymaktadir." (Theodor Herzl, Paris 1960, A. Chouraqui, sf.225) 

"Hitler, antisemitik liderler olan Luger, Schonerer ve digerlerinin taktiklerini kullandigi halde, 

politikada antisemitik i§lemler uygulamaktan oldukga uzaktir." (The Universal Jewish Encyclo¬ 

pedia, cilt 5, sf.400) 

Siyonistler ile Hitler arasmdaki bu ittifakm temel dayanak noktasi ideolojik benzerlikler- 

dir. Nazizm de Siyonizm de irk safligim savunmaktadir. Hitler'in Ari irki olu§turmak igin yap- 
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Theodor Herzl. 

Siyonizm Sempatizani Nazi Subayi: 

Reinhart Heydrich 

Gestapo §efi Heydrich, Nazilerin Siyonist ideolojiye 

duyduklari sempatiyi, Siyonistlere seslenen §u mesajiyla agikga ortaya 

koymu§tu: "Kendilerine iyi dileklerimizle birlikte resmi destegimizi 

de sunuyoruz." (Zionism, Brenner, sf.85) 

Reinhart Heydrich, SSlerin Das Schwarze Korps adli resmi yaym orgamnda Siyonizmi 

oven bir yazi yazdi. Heydrich, Yahudiler arasm- 

da iki temel grup (asimilasyonistler ve Siyonist- 

ler) oldugunu ve Siyonistlerin de kendileri gibi 

irk dii§uncesine sahip oldugunu yaziyordu. Ona 

gore asimilasyonistler tehlikeliydi, ama Siyonist- 

lerle i§ birligi yapmak ^ok makuldii. Yazisimn 

sonunda Yahudi kafadarlarma duygusal mesajlar 

vermi§ti: "Filistin'in binlerce yildir hasret oldugu 

kizlarma ve ogullarma kavu§acagi zaman uzak 

degildir. Onlara turn iyi dileklerimizle birlikte 

resmi destegimizi de sunuyoruz." 

Ancak sava§ yillarimn ba§lamasi ile birlikte 

turn Almanya'daki ve Avrupa'daki Yahudiler ara- 

smda buyiik bir korku ba§ladi. Milyonlarca ma- 

sum Yahudil gocuk, kadm, geng, ihtiyar ayirimi 

yapilmadan korkung bir soykirima maruz kaldi. 

Dunya tarihinin en buyiik katliamlarmdan biri 

olan bu vah§et, yakla§ik 6 milyon masum Yahu- 

dinin hayatma mal oldu. Kurtulabilen Yahudile- 

rin bir kismi Filistin topraklarma bir kismi da 
Siyonist ideolojiye duydugu sempatiyi dile 

ABD gibi diger iilkelere gog etti. getirmekten gekinmeyen Nazi subayi 

Heydrich. 
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tigi gali§malarda, Yahudileri Alman toplumunun di§ma it- 

mesi, Siyonistler tarafmdan anla§ilmasi hiq de zor olmayan 

bir tutumdur. (^iinkii Siyonistler de Yahudilerin iistiin bir irk 

oldugu ve diger irklarla kari§mamalari gerektigi iddiasmda- 

dirlar. Bu durumda, Siyonistler igin -kendi planlarma gore- 

Hitler'in politikalari kar§ismda yapilmasi gereken en akilci 

hareket, minimum zarar ile maksimum fayda saglamak- 

tir. Bu da, bir yandan Hitler'i desteklemekle, bir yandan 

da Almanya'da ya§ayan Yahudileri Hitler'in zulmiin- 

den koruyabilmek igin hizli bir §ekilde Filistin'e ula§- 

tirabilmekle mumkundiir. 
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Ne var ki, Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak igin Nazi Almanyasi 

— ile kirli bir i§ birligi yapan Siyonistler, Soykirim yillarmda bile Nazilerle dirsek 

jtfF temasmi korumu§lar, dahasi Yahudilerin Nazi zulmiinden kurtarilmasi igin en ufak 

bir giri§imde bulunmami§lardir. 

Bu, tarihsel kanitlarla belgelenmi§ bir gergektir. Amerikali Yahudi tarihgi Lenni Brenner, 

"Zionism in the Age of Dictators" adli kitabmda, II. Diinya Sava§i sirasmda asimilasyonist Ya¬ 

hudi organizasyonlarmm Nazi i§gali altmdaki iilkelerdeki Yahudileri kurtarmak igin ellerin- 

den gelen her§eyi yaptiklarim yazar. Ancak, Brenner'm ozellikle vurguladigi gibi, Siyonistler 

Naziler'in elindeki Yahudilerin kurtarilmasi konusu ile hiq ilgilenmemi§ler, hatta bu konudaki 

gabalarm bir kisimmi engellemi§lerdir. Brenner, WZO'nun (Diinya Siyonist Orgiitu) bu konu¬ 

daki tepkisizligi kar§ismda, pek 50k Yahudinin "Avrupali karde§lerimiz katledilirken, siz na- 

sil buna sirt ^evirebilirsiniz?" mantigi ile isyan ettigini yazar. (Zionism in the Age of Dictators: 

A Reappraisal, Lenni Brenner, Chicago, 2983, s. 233) Polonyali Siyonist lider izak Gruenbaum, bu 

konuda Siyonistlere yoneltilen suglamalari ve kendilerinin cevabim 1943'teki bir yazismda 

§oyle anlatir: 

"§u iginde bulundugumuz donemde, Eretz israil’de bazi yorumlar yapiliyor. Bize, ’Eretz isra- 

il'i (israil topraklarmi) §u zor guniimuzde oncelikli hedef yapmaym, Yahudiler yok edilirken 

yalnizca Filistin ile ilgilenmeyin’ diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ve insanlar bize ’Keren 

Hayesod’dan (Filistin’deki Siyonist fon) Avrupali Yahudileri kurtarmak igin para ayiramaz mi- 

smiz?' diye soruyorlar. Ben de 'hayir' diyorum. Tekrar ediyorum, ’hayir’... Bence Siyonist hare- 

keti ikinci sir ay a koymaya gali§an bu egilime kar§i gikmaliyiz. Ve bu yiizden insanlar bize 'an- 

tisemit' diyorlar, Yahudileri kurtarma i§lerine oncelik tammadigimiz igin." (Zionism in the Age 

of Dictators: A Reappraisal, Lenni Brenner, Chicago, 1983, s. 234) 

Adolf Eichmann'm Kontroliinde Filistin'e G6q 

Siyonistler ile Naziler arasmdaki goru§melerin bir neticesi olarak, Yahudilerin Almanya’dan 

gikarilmalari Siyonistlerin denetiminde gergekle§tiriliyordu. Hitler, Yahudilerin Filistin top- 

raklarma giivenli ve diizen iginde gog edebilmesi igin bu i§in ba§ma Adolf Eichmann'i getirdi. 

(Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.6) 

"1938 Marti'nda Avusturya'nm fethiyle beraber Eichmann, Yahudi gogiinu ilerletmek iizere 

oraya gonderildi. Kendisini Yahudilerin gog politikasma adadi. Viyana'da kurdugu Yahudi 

gog merkezi qok ba§anliydi." (Encyclopedia Judaica, cilt 6, sf.517-518) 

Eichmann, diizenledigi gog operasyonunun, Siyonist gikarlar dogrultusunda yiirutuldu- 

giinii §u ifadeleriyle agikga ortaya koymu§tu: 

"Zihnimde tasarladigim goziim, Yahudilerin ayaklanmn altma kati, taze toprak koymak. 

Boylece kendilerine, sadece kendilerine ait topraklari olacak. Ben boyle bir goziime memnuni- 

yetle katilinm." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.51) 

"Benim ki§isel ^abam Yahudilere toprak ve vatan saglamak." (Eichmann in Jerusalem, Hannah 

Arendt, sf.45) 
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Eichmann, Yahudilerin gogiinu sadece Viyana'da degil, Avrupa'nm di- 

ger yerlerinde de organize etti. Macaristan'daki Yahudilerin gogiinii saglamak 

igin Dr. Rudolf Kostner admdaki Yahudiyle i§ birligi yaparak onunla bir gog anla§ma- 

si imzaladi: 

"Eichmann’m kar§ila§tigi Yahudiler arasmda onun miithi§ ide¬ 

alist diye soz ettigi Dr. Rudolf Kostner vardi. Onunla, Yahudi¬ 

lerin Macaristan'dan gog etmeleri igin anla§ma imzaladi. Eich¬ 

mann binlerce Yahudinin kanunsuz olarak Filistin’e gog etme- 

sini sagladi." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.37) 

Eichmann 1939 yilinda (^ekoslavakya'nm Prag §ehrin- 

de bir ba§ka Yahudi gog blirosu kurdu. Gog igin yaptigi ga- 

li§malari sadece kendi kurdugu gog merkezleriyle birakma- 

yan Eichmann, aym zamanda soyda§i olan Heydrich'le de 

i§ birligi yaparak Yahudilerin Filistin'e gogiinii hizlandir- 

maya gali§iyordu: 

Eichmann, 1941 yilma kadar yasal yollardan 250 bin Alman 

Yahudisinin Filistin topraklarma yerle§mesini sagladi. (Eich¬ 

mann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.54) 

Hitler'in "Satanist" Locasi: Thule 

Hitler'in bir diger ilging yonii de, "Thule" admdaki ka- 

ra biiyii konusunda yogunla§mi§ olan mason locasma girip 

burada biiyii ve biiyiiciiliik konulan ile ilgilenmi§ olmasiydi: 

"Hitler, yalmzca yiiksek dereceli masonlarm almdigi Kabala ile 

ilgilenen ’Thule’ Mason Locasma kayitlidir." (Modern Magick, 

Donald Michael Kraig, sf.33) 

"Sebottendorf, yazdigi kitapta ’Hitler'den once ben vardim' di- 

yordu. Hitler’in ilk kez kendilerine- ’Thule' ye geldigini ve bu¬ 

rada egitildigini agikladiktan sonra, Hitler'in, Thule’nin aristok- 

rat olmayan Almanlara agik olan yan orgiitii Alman i§gi Parti- 

si’ne, sonra da Thule’nin iiyesi ve gorevlisi Karl Harrer tarafm- 

dan kurulmu§ olan Miinih'teki Alman Sosyalist Partisi'ne iiye 

yapildigim agikladi." (Hitler'den Once Hitler'den Sonra, Aytung 

Altindal, Cumhuriyet, 1 Aralik 1992) 

Hitler bu biiyii orgiitiinde aldigi bilgiler dogrultusunda 

"nasyonal sosyalizm"dii§iincesini olu§turmu§ ve Nasyonal 

Sosyalist Parti de bu orgiitiin on ayak olmasiyla kurulmu§tu: 

"Hitler’in iinlii Nasyonal Sosyalist Alman i§gi Partisi (NSDAP), 

1920'de, Thule tarafmdan ba§latilan gabalarla kuruldu." (Hit¬ 

ler'den Once Hitler'den Sonra, Aytung Altindal, Cumhuriyet, 1 Ara- 

hk 1992) 

Filistin'e Yahudi gogiinii organize 

eden Nazi subaylarindan Adolf 

Eichmann 

Macaristan'daki Yahudilerin Filis¬ 

tin'e goglerini saglamak igin Eich- 

mann'la i§ birligi yapan Siyonist 

Rudolf Kostner. 
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Nitekim, "Thule"nin amblemi olan "Gamali Hag"partinin de amblemi ^ 

V olarak kullamlmi§tir: 

"Thule'nin amblemi, yukanda da belirtildigi gibi, Gamali Hag'ti." (Hitler'den Once Hit¬ 

ler'den Soma, Aytung Altindal, Cumhuriyet, 1 Aralik 1992) 

Hitler siyasi hayatimn ilk yillarmda uluslararasi Siyonist finansorler di§mda "Thule" loca- 

sinin da destegini gormii§tu: 

"Adolf Hitler, 1919'da Alman i§gi Partisi'ne katildi, gunkii etkin bir Alman toplulugunun, aris- 

tokratlarm ve finansgilarm olu§turdugu Thule Locasi' tarafmdan desteklenmi§ti. J.H. Stein 

Bankasimn sahibi ve Polonya bankacilarimn ortagi olan Baron Kurt Von Schroder, Herrenk- 

lub’iin iiyesi ve aym zamanda Almanya'nm en etkin grubu Thule’ Locasi’nm lideriydi. ’Thu¬ 

le’, 1919’da Hitler'in i§ini ba§latmi§ti. Schroder, turn ITT'lerin ve Alman yan kurulu§larmm yo- 

neticisiydi, SS Kidemli Grup Lideri, Deutsche Reichsbank ve diger yiiksek seviyede yonetici- 

likleri vardi. 

Hitler’in yardimcisi Walter Funk, Schroder'le goru§erek uluslararasi bankacilarla ilgili sorular- 

da Hitler’in gergek goru§lerini tarti§iyordu. Funk, Schroder'i tatmin etmeyi ba§ariyordu ve 

boylece Nazi Partisi’ne finansal destek devam etti. 

4 Ocak 1933'te Hitler, Baron Kurt Von Schroder ile, Cologne’deki evinde bulu§tu. Schroder, Hit- 

ler'e onu Almanya'nm Ba§bakam yapmak igin gerekli fonu saglayacagma dair garanti verdi. 

Schroder’in J.H. Stein Bankasi Hitler rejimi boyunca i§ anla§malarma dahil olan bankaydi." 

(The World Order, A Study in the hegemony of parasitism, Eustace Mullins, sf. 107-108) 

"Hitler iqin toplanan endiistriyel yardimlar Schroder Bank’a yatinliyordu." (The World Order, A 

Study in the hegemony of parasitism, Eustace Mullins, sf. 63) 

Thule yazitlarindaki buyu sembolleri arasinda gamali hagin yeri (solda) ve iginde gamali hag bulunan Thule 
locasimn amblemi. (sagda) 
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Nazilerin Karanlik Yonleri 

Siyonistlerin, tarihin ge§itli doneminde i§ birligi yaptiklari, kullandiklari ki- 

§i ve orgiitler olmu§tur. Naziler bunlardan yalnizca birisidir. Masonluk ve alt-list or- 

giitlenmeleri de Siyonistlerin yakm dostlari arasmdadirlar. 

Fakat bu ki§i ve orgiitler genelde bazi ilging ozelliklere sahiptir. Para hirsi, zalimlik, iki- 

yiizluliik gibi ozelliklerin yamnda bazilarmm cinsel sapikliklari da oldukga unliidiir. Nazilerin 

arasmda homoseksuelligin son derece yaygm olmasi, bu durumun en garpici orneklerinden bi- 

ridir: 

ADOLF HITLER: Hitler hastalikli ruha sahip bir liderdi. Tarihin en dengesiz diktatorle- 

rinden biri olan Hitler'in buna ragmen kitleleri ardmdan suriikleyebilmesinin en onemli ne- 

denlerinden birisi ise, cahil kitleleri galeyana getirebilecek bir iislup ve stil kullanmasiydi. Hal- 

ka yaptigi en onemli telkinlerden biri ise, kendisinin adeta insan iistii bir varlik oldugu idi. 

Mussolini'nin hayatim ele aldigimiz boliimde gordiigiimuz, fa§ist liderlerin kendilerini sozde 

birer ilahmi§ gibi gosterme gabasi, Hitler'de de yogun olarak goriilmekteydi: 

"Agikga goriildiigu gibi. Hitler kendisinin, Almanya'ya kurtarici olarak, insan iistii bir varlik 

gibi, ozel bir gorevle yiikiimlii olduguna inanmaktadir." (Hitler Melek mi, §eytan mi?, Walter C. 

hanger, sf.16) 

Hitler yaptigi toplantilarda da bu ozelligini on plana gikariyor ve insanlar iizerinde bu §e- 

kilde hakimiyet kurmaya gali§iyordu: 

"Biitiin bu toplantilar, dogaiistii ve dinsel bir hava yaratmayi amagliyordu, Hitler'in toplanti 

yerine giri§i sozde bir ilah edasi ta§iyordu." (Hitler Melek mi, §eytan mi?, sf.41) 

Bu yoniiyle insanlan etkilemekte o kadar ba§arili olmu§tu ki, halk artik onu insan iistii bir 

varlik gibi gormeye ba§lami§ ve tiim iradenin Hitler'e ait oldugu sapkmligma inanmi§ti. Hit¬ 

ler'in Hava Kuvvetleri Komutam olan Goering'in §u ifadesi bu durumu en garpici §ekilde or- 

taya koymaktadir: 

"Vicdansizim ben. Benim vicdamm Adolf 

Hitler'dir." (Hitler Melek mi, §eytan mi?, 

sf.52) 

Hitler'in iginde bulundugu bu "iistiin 

insan" olma sapkmligi onda §iddete dayali 

bir ruhun yansimasma da yol agti: 

’’Barbarlik, onur dolu bir sifattir. Bu ne- 

denle, tam anlamiyla barbar olmak isti- 

yoruz.” (Cumhuriyet, 26 Kasim 1992, sf.12, 

Hitler'den Once Hitler'den Soma, Aytung 

Altindal) 

Hitler'in ozel hayati da birgok sapkm- 

likla doluydu. Ust diizey Nazilerin gogunda 

bulunan ozelliklerden biri olan homoseksiiel- 

lik Hitler'in de "ali§kanlik"larmdandi. Hitler 

Hitler, yaptigi konu^malarda kendisini adeta insan 

iistii bir varlikmi§ gibi gostermeye calisarak kitle- 

ler iizerinde etkili olmak istemi§tir. 

■■ 
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gengliginden itibaren bu tiir bir kimli- 

ge sahip olmu§ ve genglik yillarmda ho- 

moseksiiellerle beraber ya§ami§ti. Bu do- 

nemde gegimini e§cinsel ili§kiler igin kendisi- 

ni kiralayarak sagladigma dair polis kayitlarm- 

da ge§itli bilgiler yer almaktaydi: 

"i§te bu giinlerde, iistelik e§cinsel ili§kiler igin 

kendilerini kiralayan insanlarm kaldigi bir 

otelde kaliyor ve belki de bu nedenle polis 

kayitlarma, bir 'cinsel sapik' olarak gegiyor- 

du." (Hitler Melek mi, §eytan mi?, Walter C. 

hanger, sf.172) 

Genel olarak biitiin yakm korumalarmi ho- 

moseksiiel olan ki§ilerden segmi§ ve aym za- 

manda kendisine homoseksiiel e§ler de edin- 

mi§ti. Hitler, bu sapik ili§kilerinin, homoseksii- 

elliginin bilinmesinden hig rahatsizlik duymu- 

yor ve e§cinsel olu§unu gizlemeyip e§cinsellerin 

kendi aralarmda kullandiklari bir ismi kullam- 

yordu: 

"Hitler'in normal ki§ilerden gok, e§cinsellerin 

yamnda rahat ettigi dogrudur. Strasser'm be- 

lirttigine gore, ki§isel korumalarimn hepsi e§- 

cinseldir. Rauschning, Hitler'in e§cinsel e§i ol- 

duklarim soyleyen iki oglana rastladigim be- 

lirtmi§tir. Hitler'in, e§cinsellerin, arkada§lari 

igin kullandiklari "Bubi" adim kullandigi bii- 

yiik bir olasilikla dogrudur." (Hitler Melek mi, 

§eytan mi?, Walter C. hanger, sf.164) 

ERNST ROEHM: Roehm, "Hiicum Kitalan" 

adi verilen ve iilkede 50k buyiik agirligi olan 

SA'larm lideridir. Aym zamanda Hitler'in de en 

yakm gali§ma arkada§larmdandir. Nazilerin bir- 

gogunda var olan ozellik, Roehm igin de gegerli- 

dir: 

Alman tarihinin yer aldigi argiv bel- 

gelerine gore Hitler, genglik yillarinda 
gegimini kendisini homoseksuel iliskiler 

igin kiralayarak saglamigtir. 

"Roehm ilk Nazilerin birgogu gibi bir homo- 

seksiieldi." (Nazi Imparatorlugu, William h. Shi- 

rer, sf.75) 

Nazilerde homoseksuelligin normal bir an- 

layi§ olarak halka benimsetilmesi adeta bir dev- 

let politikasi haline getirilmi§ti. Ozellikle Roehm 
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bunu topluma yerle§tirebilmek igin etkin bir §ekilde faaliyet gosteriyordu: 
KEjf ® 

"Roehm, homoseksuelligi yeni ahlakm tabani olarak tavsiye ediyordu. Tarti§malara 

yeni bir agi getirerek homoseksuelligi halka agik olan yerlerde te§hir ediyordu." (Hitler's 

Elite, Louis L. Snyder, sf.63) 

Hitler de aym garpik ahlak anlayi§mi savundugundan dolayi halkm yogun tepkilerine 

ragmen Roehm'un bu yondeki faaliyetlerine her zaman destek vermi§ ve onu savunmu§tur: 

"Roehm'iin ozel ya§ami beni ilgilendirmez, ben ona mutlak olarak inamyorum." (I Knew Hit¬ 

ler, Ludecke, sf.477-478) 

Roehm homoseksiiellik gibi bir sapkmligi, halka, insanda muhakkak bulunmasi gereken, 

insam yiicelten bir ozellik gibi gostermeye gali§iyor ve homoseksiiel olmayanlari a§agilayip 

onlari hor goriiyordu: 

"Homoseksuelleri super insanlar olarak goriiyordu. (^iinkii ona gore homoseksiieller insanla- 

rm en cesur olanlariydi. Homoseksiielligiyle oviinuyordu. Hatta gurur duyuyordu. Normal - 
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namuslu- insanlardan kendini ve homoseksiiel arkada§larim daha iyi gorii- 

yordu." (Hitler's Elite, Louis L. Snyder, sf.63) 

PAUL JOSEPH GOEBBELS: Hitler'in propagandadan sorumlu bakamdir. 

"Hitler'in Propaganda Bakam iken, Der Angriff (Hiicum) admi verdigi Siyonizmi oven on iki 

boliimliik bir rapor yazmi§tir." (The Hidden History of Zionism, Socialist Action, Ralph Schoenman, 

sf.51) 

HERMANN WILHELM GOERING: SA liderligi ve Hava Kuvvetleri Komutanligi yapmi§ 

olan Alman mare§alidir. 

"Goering, turn hayati boyunca uyu§turucu bagimlisi olarak ya§ami§ ve birgok kere tedavi ola- 

bilmek iqin hastanelerde yatmi§tir. " (NSDAP: The Party, sf.60) 

'Goering, uyu§turucu bagimliligimn yam sira aym zamanda bir homoseksiieldir. Devamli ka- 

dmsi, egzotik kiyafetler giymi§ ve bundan biiyuk haz duydugunu belirtmi§tir." (NSDAP: The 

Party, sf.61) 

JULIUS STREICHER: "Nazilerin siyaset adamidir. En biiyuk meraki pornografidir." (Eichmann 

in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.27) 

Aym zamanda sadizme dii§kiin olmasiyla da iinludiir: 

Nazi subaylarimn bu- 

yuk gogunlugu ruhsal 

dengesizlikleri olan 

kimselerdi. (A§agida) 

Homoseksiiel SA lide- 

ri Ernst Rohem, ve 

(sagda) Hitler'in Pro¬ 

paganda Bakam Paul 

Joseph Goebels. 
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"Siirekli kirbag ta§ir ve kizdigi insanlari kirbaglardi. Kirbaglayarak oldurdiigu 

insanlan giilerek anlatirdi." (Qagda§ Liderler Ansiklopedisi, cilt 3, sf.863) 

FREIHERR WERNER VON FRITSCH: Hitler'in Kara Kuvvetleri Komutam'dir. 

"Homoseksuel ili§ki sirasmda yakalanmi§ ve Askeri Mahkeme’de yargilanmi§tir." (Nazi tm- 

paratorlugu, William L. Shirer, cilt 1, sf.497-554) 

FRANCO ve iSPANYA ig SAVA§I 

Avrupa'mn bazi biiyiik sermayedarlari. Hitler Almanyasi ve Mussolini Italyasi ornekle- 

rinde goriildugu gibi fa§ist lider ile hep yakm ili§ki igerisinde oldular.Bu yolla soz konusu iil- 

kelerde hem iktidardakilere etki edebiliyor hem de ge§itli ekonomik imkanlar saglayabiliyor- 

lardi. Bu §irketlerin ispanya'da Franco idaresindeki fa§ist yonetimin iktidara gelmesinde de 

onemli etkileri oldu. ispanya ordusu ile i§ birligi yaptilar ve iirettikleri silahlari bu orduya ve- 

rip yiiz binlerce insamn oldurulmesine araci oldular. 

Bu §irketlerin bir kismim silah §irketleri olu§turuyordu. ispanya'daki zengin maden ya- 

taklari bu sermayedarlarm dikkatini gekmekteydi. Bu §irketler turn maden yataklarmi kendi 

kontrollerine aimak igin 1933 yilmda ispanya'da iktidar olan a§iri sag partilerin olu§turdugu 

konfederasyona destek verdiler ve bu konfederasyonun lideri olan fa§ist Gil Robles'le yakm te- 

maslarda bulundular: 

"Bu belgeler; Frankfurt Metal A.§.'nin (bu §irket I.G Farben ve Siemens'in ortak oldugu bir ku- 

rulu§tur) daha 1934 yilmdan beri ispanyol gericiliginin onderi Gil Robles ile ispanyol maden 

cevheri iizerinde goru§melerde bulundugunu ortaya koymu§tu. Gil Robles imzasmi ta§iyan 

bir belgede, maden ocagi tekeli isteginde bulunan Alman sanayicilerinin bu isteklerini uygu- 

lamaya hazir oldugu belirtilmektedir." (Franco kimdir, Falanjizm nedir?, T. Kaking, sf.48) 

Frankfurt Metal A.§, yapilan bu anla§mayla ispanya'daki turn ocaklan kendisine baglar- 

ken, higbir iilkenin ortakligim kabul etmemi§ti. Kendisiyle beraber i§ yapabilme §ansmi sade- 

ce fa§ist italya'daki §irketle- 

re tammi§ti. giinkii bu §ir- 

ketlerin ispanyol ocaklarm- 

dan elde edecekleri gelir fa- 

§ist italya'nm daha da gug- 

lenmesini saglayacakti. 

Ispanya nin fa§ist diktatoru 

Francisco Franco (solda). 
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Fakat, 1936 yilmda yapilan segimler biiyiik §irketlerin planlarmi alt 

list etti. Anti-fa§ist gorii§lii partilerin biraraya gelip olu§turdugu "Halk Cephesi" 

segimleri kazandi ve iktidara geldi. Bu durumda maden i§letmeleri iizerindeki tekel 

hakkim yeniden alabilmek iqin "Halk Cephesi" ile g6rii§iiliip anla§ma yapilmasi gereki- 

yordu. Fakat "Halk Cephesi" soz konusu §irketlerin boyle bir ayricaliga sahip olmasma ba§tan 

beri kar§iydi. Zaten bu §irketlerin de bir onceki donemde "Halk Cephesi" yerine "A§iri Sag 

Konfederasyon" ile ili§ki kurmasmm nedeni buydu. 

Dev §irketlerin elde ettikleri biiyiik geliri kaybetmemeleri ve bu agmazdan kurtulmalan 

igin onlerinde tek goziim kaliyordu: "Halk Cephesi"ni iktidardan dii§iirmek. 

Sanayicilerin Verdigi Darbe Karan 

Bu amagla, iktidara gelmi§ olan anti-fa§ist hiikiimete kar§i, gok yakm ili§kilerinin oldugu 

ordunun ki§kirtilip desteklenmesine karar verildi. Boylelikle fa§ist rejim ispanya'da hakim kili- 

nacak ve madenler iizerindeki i§letme hakki tekrar ele gegirilecekti: 

"Alman maden i§letmesi soylularimn, kimya-banka ve elektrik tekelcilerinin, ’ispanyol Halk 

Cephesi'nden gekinmelerinin nedeni agiktir: ispanyol yer alti hazineleri iizerindeki haksiz 

haklarmm tanmmayacagmdan ve bu servet kaynaklarmm elden gideceginden korkuyorlardi. 

Bu yiizden de fa§izmi tuttular: Franco'nun hiikiimet darbesini hazirladilar." (Franco Kimdir, Fa- 

lanjizm Nedir?, T. Faking, sf.50-51) 

Yapilan plan dogrultusunda hemen gali§malara ba§landi. Fa§ist gorii§iin liderlerinden ve 

1936’daki fa§ist darbenin ele ba§larmdan olan General Sanjurjoi ile birlikte Alman ve italyan 

kapitalistler Berlin’e giderek planlarmi anlattilar. Darbe iqin Hitler'den maddi-manevi destek 

istediler: 

"Ama ne fay da, artik biitiin biitiin anla§an Alman ve italyan bii¬ 

yiik kapitalizmi, maden i§letmesi ayncaligmi istemek igin Mad¬ 

rid yerine bu defa Berlin’e ba§vurmak zorunda kaldilar. C^iinkii, 

o arada yapilan ispanyol segimleri umduklari sonucu vermemi§ 

ve iktidar, fa§izmin degil, ispanyol Halk Cephesi’nin eline geg- 

mi§ti. Berlin'e yapilan ba§vurmayla aym tarihe rastlayan giinler- 

de General Sanjurjoi de Berlin’de goriindii. 1936’daki fa§ist hiikii¬ 

met darbesini hazirlayanlarm ele ba§larmdan olan general, Hit¬ 

ler'den silah ve asker yardimi istiyordu." (Franco Kimdir, Falan- 

jizm Nedir?, sf.49) 

Hitler'in boyle bir teklifi reddetmesi imkansizdi. Nitekim Hit¬ 

ler, Yahudi sermayedarlarm istegi dogrultusunda hareket edip, 

madenler iizerindeki tekel haklarmm bu §irketlere verilmesi kar§i- 

ligmda yardim etmeyi kabul etti: 
• • a 

"Fa§ist generalin istekleri, Ispanya’nm ve Ispanyol Fasi'nm maden Ispanya'da yuzbinlerce in- 
w • i « • L i t • ai L • w. L L i sanin oliimune neden olan 

ocavi lsletmesi tekelmi Alman trostlerme verecevi temmati alm- 
° ° 19 savasin ilk planlayicisi 

diktan sonra yerine getirilmi§tir." (Franco Kimdir, Falanjizm Nedir?, General Sanjurjoi 

sf.49) 

■■ 
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Fa§ist darbenin giiglii ve etkili bir §ekilde yapilabilmesi iqin sadece 

Hitler'le degil, Mussolini ile de goru§uldu. A§iri sag konfederasyon iiyeleri, su- 

baylar ve kapitalistler darbe igin asker ve silah yardimi istediler. Mussolini dogal ola- 

rak bu istekleri kabul etti. Yapilan anla§manm metni aynen §oyleydi: 

"A§agida imzasi bulunan bizler, yani kendi adma hareket eden Don Emilio Barrera, ’Gelenek- 

qi Topluluk'u temsil eden Don Raphael Oldzabal ile M. Lisarsa ve ’Renovacion Espanola’nm 

lideri Don Antonio Goicoecha; italyan Ba§bakam Mussolini ile Mare§al Balbo arasmda 31 Mart 

1934’de ogleden sonra yapilan goru§menin tamklan olarak a§agidaki hususlan belirtiriz: ital¬ 

yan Ba§bakam Duge, ordunun, deniz kuvvetlerinin ve iki monar§ist partinin durumu hakkm- 

da ayrmtili bilgi edindikten sonra, ispanya'daki bugiinku rejimi devirmek ve yerine monar§i- 

nin gelmesini saglayacak bir krallik naipligi kurmak iqin yapacaklari miicadelede iki muhale- 

fet partisini var guciiyle destekleyecegini ve gerekli butiin imkanlari saglayacagim sozlerinin 

gergekligini ispatlayabilmek iqin de derhal; 20 bin tiifek, 20 bin el bombasi, 200 mitralyoz ve 

1.500.000 peseta (ispanyol para birimi) vermeye hazir oldugunu; bu yardimm sadece bir ba§- 

langig sayilmasim ve gerektigi gibi gali§ildigi takdirde ve §artlarm elverdigi olgiide, daha bii- 

yiik bir yardimm yapilacagim soyledi... Hem her gruba verilecek silah miktan, hem de bunla- 

rm ispanya'ya nakli konusunda gerekli tedbirlerin bu liderler tarafmdan almmasi kararla§ti- 

nldi." (ispanya'da tg Savag ve Pagizm, Pietro Nenni, sf.31-32) 

Uluslararasi §irketler, ispanya'da fa§ist bir darbe gergekle§tirmeye yonelik planlarmi bu 

kadarla birakmadilar. Fa§ist harekete kar§i tavir alan Cumhuriyetgileri savunmasiz birakmak 

igin kendi adamlarmi kullamp uluslararasi gapta bir oyun tezgahladilar. Donemin Fransa Ba§- 

bakam olan Leon Blum fa§istlere kar§i Cumhuriyetgilere silah saglayacagma dair soz verdi. Fa- 

kat iq sava§ ba§laymca bu sozunii yerine getirmedi 

ve yiiz binlerce Cumhuriyetgiyi oliime terk etti. 

Boylelikle fa§istlerin yonetime zorlanmadan gelme¬ 

sini kolayla§tirdi: 

"Paris Halk Cephesi hukumetinin ve onun Ba§ka- 

m Leon Blum’un Cumhuriyetin savunulmasi iqin 

gerekli silahlari saglayacagma giivenen ispanyol 

halki, ilk anlardan itibaren gozlerini Fransa'ya qe- 

virmi§ti. Fransa Hukiimet Ba§kam Leon Blum’un 

Paris’te lunaparkta yaptigi ve ispanya’ya yardi¬ 

mm reddedili§ine tarihi ve ideolojik bir kilif giy- 

dirmeye gali§tigi nutku, ispanyol halkmda bii- 

yiik tepkiler uyandirmi§ti." (ispanya'da ig Savag ve 

Pagizm, sf. 54) 

Uluslararasi §irketlerin fa§istler ve Cumhuri- 

yetgiler arasmda ba§lattiklan karde§ kavgasi bura- 

daki madenlerden elde edilen gelirin, bu kurulu§la- 

rm menfaati igin kullamlmasi amacim giiduyordu: 

Devrin buyuk sermayedarlarimn destekledi- 

gi iki fa§ist lider; Hitler ve Franco 
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"ispanya'da 1936 yilmda ba§layacak kan dokiimu, ispanyol 

maden cevherlerinin ve altmlarmm Alman bliyiik kapitalist- 

lerinin kasalarma oluk oluk akmasmdan ote bir amaca hizmet 

etmeyecektir." (Franco kimdir, Falanjizm nedir?, T. Kakinq, sf.48) 

Sanayicilerin Ke§fettigi isim: Franco 

Bu sirada bu planda onemli bir rol alan General Sanjurjoi 

bir ugak kazasi sonucu oldii. Bu durum kar§ismda sermayedar- 

lar, ordunun Cumhuriyetgiler kar§ismda ba§arisizliga ugramama- 

si iqin yeni bir lider arayi§ma girdiler. I§lerini "saglama baglayarak" 

ordunun ba§ma, giivendikleri bir ismin getirilmesini sagladilar: 

Francisco Franco. 

Franco zaman zaman gikan ayaklanmalari durdurmak igin vah§i bir karakter sergilemi§ 

ve bu ayaklanmalari en sert §ekilde bastirmi§ti. 1934'de Oviedo'daki maden i§gilerinin gikardi- 

gi ayaklanma kar§ismda da aym sert tutumunu korumu§tu: 

"Franco Fas’tan Lejyonerleri ve yerli halktan olu§turulan 

birlikleri, yani ’Regulares'leri getirmeyi onerdi. Ozellik- 

le Regularesler sava§taki ustalik ve hunharliklariyla ta- 

nmmaktaydi. Oneri her§eye ragmen kabul edildi. Son- 

raki giinlerde Regularesler, bu iinlerinin bo§una olma- 

digini Oviedo i§^ilerini goriilmedik gaddarliklarla 61- 

diirerek kamtlayacaklardi." (Qagda§ Liderler Ansiklopedi- 

si, cilt 2, sf.663) 

Franco beraber gali§tigi subaylari segerken de, onlara 

bagli bulunan askerlerin sadistge davranmalarmi goz onli¬ 

ne aliyordu. Nitekim bu subaylardan biri olan Yarbay Ya- 

giie, Franco'nun istedigi tipte askerleri yonetiyordu: 

"Yaglie’nin askerleri toplu lrza gegme ve cinayet eglen- 

celeri diizenlemekte, polis tutuklulari sadist i§kenceler- 

le, 'sorgu’dan gegirdikten sonra oldiirmektedir. Qlgmca 

bir kan davasma donii§ecek iq sava§m ba§langig nokta- 

sina gelinmi§ti." (Qagda§ Liderler Ansiklopedisi, cilt 2, 

sf.664) 

Leon Blum 

Franco, 19 sava§ sirasinda kendisine 

maddi manevi destek saglayan Mus¬ 

solini ile birlikte. 

lq Sava§ Ba§liyor 

Ulkeyi binlerce insamn hayatim kaybettigi bir iq sava§a siiriikleyen Franco, iq sava§tan 

galip gikmak iqin her yolu deniyor, Hitler'den ve Mussolini'den devamli yardim aliyordu: 

"Ancak bu arada iq sava§ devam ediyordu ve Franco, artik bedelini nasil odeyecegini dii§iin- 

meden, her ba§i siki§tigmda Hitler ve Mussolini’yi ariyordu." (Qagda§ Liderler Ansiklopedisi, 

cilt 2, sf.669) 
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Franco, Hitler ve Mussolini'den sagladigi bu desteklerle 1936 yili so- ^ 

nunda iilkenin yarisma hakim duruma geldi. Di§aridan gelecek yardimlarm ra- 

hatlikla kendilerine ula§abilmesi ve kendi birlikleri arasmdaki ikmal i§lemlerinin ko- 
m 

laylikla yapilabilmesi iqin ozellikle Portekiz smir boyunu ele gegirdi. Bu arada 1937 yilm- 

da Cumhuriyetgilerin elinde bulunan Madrid'in gevreyle baglantisim kesmeye gali§ti fakat ba- 

§arili olamadi. Buna kar§ilik kendisine bagli fa§ist birlikler araciligiyla kuzeydeki Bilbao §ehri- 

ni i§gal etti. Franco'ya bagli birlikler 1938'de Madrid! tekrar ku§atti. 1939 yili ba§larmda da 

hem Madrid! hem de Cumhuriyetgilerin elinde bulundurdugu diger §ehirler olan Barcelona 

ile Valencia'yi ele gegirdi. Boylelikle HAhW! 

Franco ve ona bagli olan fa§ist birlikler 

iilkeyi tamamen kontrolleri altma aldi- 

lar. 

Franco iq sava§ sirasmda gocuk, ka- 

dm, ya§li demeden yiiz binlerce ki§iyi 

katletti. Bu sirada Ispanya'da bulunan 

Mussolini'nin damadi Ciano, Fran- 

co'nun yarattigi vah§eti §u sozleriyle ifa- 

de ediyordu: 

"Madrid'te giinde 200 veya 250 ki§i, 

Barselona'da 150, Seville’de 80 ki§i 61- 

duruliiyor" (E'Express, 6-12 Ekim 

1975) 

Franco birliklerinin saldirilarim durdurmaya calisan 
Cumhuriyetciler. 

Franco'nun Hitlerfe Hediye 

Ettigi Kasaba 

Iq sava§ boyunca Hitler Almanyasi 

Franco'ya hem ekonomik hem askeri 

yardimda bulundu: 

"Tutkularinm gergekle§mesini, ispan- 

ya'yi kana ve felaketlere bogan vatan- 

da§ sava§mda aradilar. Yine bu yiiz- 

den Alman ugaklari ispanyol kadm 

ve gocuklarmi mitralyoz ate§iyle aci- 

maksizm bigtiler; Krupp’un toplan 

yoksul ispanyol koyliisune olum yag- 

dirdi." (Franco kimdir, Falanjizm nedir?, 

T. Kakinq, sf.51) 

Franco aldigi bu yardimlari kar§i- 

liksiz birakmami§ ve kiigiik bir kasabayi 

Franco'nun isgali altindaki Barcelona'dan guglukle kagip 

canlarim kurtaran Cumhuriyet taraftarlari. 

Franco'nun askerleri tarafindan esir alman Cumhu- 

riyetgiler. 



Nazilere, silah §irketlerinin yeni iirettikleri silahlari deneyebilmeleri igin "hediye"(!) olarak ver- 

mi§ti: 

"Bilbao iizerine yiiruyen Franco, belki italya'nm yardimi kesmesini onlemi§, ama Nazi dostla- 

rma da yardimlarma kar§ilik, kiigiik bir kasabanm halkim gozunii kirpmadan vermi§tir: 'Gu¬ 

ernica!'. 

5 May is 1937 sabahi, kiigiik Guernica kasabasimn halki, Nazi teknolojisinin yeni harikalariy- 

la, dev bombardiman ugaklari ve tonlarca bombamn getirdigi oliimle uyandi. Asturia hareka- 

ti iqin yok edilmesi hig de gerekmeyen kiigiik kasaba, Nazi ugaklarmm 'deney'ine. Franco ta- 

rafmdan terk edildi..." (Qagda§ Liderler Ansiklopedisi, cilt 2, sf. 669) 
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Krupp silah sirketinin sahi 

bi Alfred Krupp. 

Ispanyol Koyliisiine Oliim 

Yagdiran Silah §irketi: KRUPP 

Almanya'yi silahlandirarak II. Dunya Savagi'nm pat- 

lak vermesinde en biiyiik rolii oynayan silah iireticisidir. 

Krupp yalmzca II. Dunya Sava§i doneminde degil, daha 19. 

yiizyilm ortalarmdan itibaren Avrupa’daki en buyiik silah iiretici- 

si olarak dev bir iiretim potansiyeline sahipti. Krupp geli§imini ve 

§irketlerinin temel finansmamm devrinin (1804-1878) en biiyiik banke- 

ri Abraham Oppenheim’dan almi§ti. 1800’lerin sonlarma dogru 

Krupp Rusya, Belgika, Hollanda, ispanya, isvigre, Avusturya 

ve ingiltere’ye silah satarak I. Dunya Sava§i igin gerekli alt 

yapiyi olu§turdu. 

Unlii Siemens fabrikalarimn kurucusu Karl Wilhelm 

Siemens'le birlikte silah geligi iiretiminde i§ birligi yapan 

Alfred Krupp iirettigi silahlar, en kaliteli silahlar segildi- 

ginde, "§u andan itibaren; Almanya'nm gelecegini elinde 

tutan grubu kendimizle birlikte suriiklemekteyiz." diye- 

rek Krupp’un Almanya'nm ve turn Avrupa'nm tarihindeki onemini anlatmi§tir. 

Krupp'un onemli bir ozelligi silah sati§mi kargilikli dii§man olan iilkelere yapmasiydi. 

Osmanli imparatorlugu ve (^arlik Rusyasi'na kar§ilikli silah sati§i yaparak 93 harbini gift ta- 

rafli olarak koriikledi. 19. yiizyilda Almanya'nm silah iiretimini tekelinde tutuyordu. Bu sii- 

reg iginde gerek Almanya'yi, gerekse diger kilit iilkeleri sava§a hazirlayan ve ki§kirtan 

Krupp'tu. 

Hitler'in iktidara geldigi 1933'ten sava§m sona erdigi 1946 senesine kadar Krupp net ka- 

rim %433 oramnda arttirdi. Hitler, bir konu§masmda Krupp'a olan sadakatini §oyle dile getir- 

mi§tir: "132 yillik aile §irketi olan Krupp firmasi Almanya'nm askeri giiciine yaptigi katkilar- 

dan dolayi en yiiksek odiile layiktir." 

Kaynaklar: 

- The Arms of Krupp (1587-1968), William Manchester. 

- Krupps, The Story of an Industrial Empire, Von Klass. 

- Krupp, Bernt Engelmann. 
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Ispanya'daki Loca: Opus Dei... 

f Franco'nun biiyiik sermayedarlarla olan ili§kisi ve onlara verdigi destek, iq 

sava§ bittikten sonra da devam etti. Franco'nun destek verdigi gruplardan birisi de 

masonlardi. "Opus Dei" admdaki uluslararasi mason locasimn iiyelerini, kurdugu hiikii- 

metlere bakan olarak atamasi bu durumun onemli gostergelerinden biriydi. Opus Dei'ye bag- 

li Huarte ve Vila Blanco ailelerinin 1956'da Mateza adli §irketi kurmasmdan sonra. Opus Dei'nin 

iiyeleri Franco tarafmdan bakanliga atanir. Ve kisa siirede Opus Dei'nin genel konseyi, bu bakan- 

liklarm giiciiniin maksimuma gikanlmasma karar verir: 

"1962 Temmuzu’nda Opus Dei hiikiimette yer aimak iqin baski yapar, hem de turn ekonomik 

birimlere el atarak: tanm, ithalat, ticaret, endiistri, gali§ma..." (Les Vrais Maitres du Monde, 

Gonzales Mata, sf.96) 

"Opus Dei" iiyesi olan masonlar hiikiimete bakan olarak girdikten sonra, ilk i§ olarak 

bankalara el atarak "ceplerini doldurmaya" ba§ladilar. Yapilan yagma, daha sonra bir skandal 

olarak ortaya qikti. Fakat biitiin bu olup bitenlere kar§m Franco, olayi ortbas edip kapatti: 

"Kisa siirede, yeni gelenler. Opus Dei'nin birkag yil once istedigi gizgide bir dizi yeni reform- 

lar yaparak onlara itaat ederler. Bu reformlarm en onemlisi banka sisteminde yapilandir. is- 

panya Bankasi millile§tirilir. (2 tane Opus Dei iiyesi yardimci miidiir, bir tanesi de genel mii- 

diir olur.) Resmi Banka millile§tirilir. Bu §ekilde 6 kredi kurulu§u ortaya gikar. 

Opus Dei iiyesi bakanlarm korunmasi sayesinde kendilerine verilen kredi inamlmaz boyut- 

lara ula§ir. 13 milyar peseta kredinin usulsiiz olarak verilmesi 1969'da skandala neden olur. 

Verilen rakamlarm sadece qok az bir kismimn iiretildigi ortaya gikar. Satilanlar ise, daha da 

azdir. 

Franco, Opus Dei'nin koruyucusu Bakan Amiral Carrero Blanco'nun isteklerine uygun ola¬ 

rak olaym iizerine gidilmesini engeller. 1 Ekim 1971'de kamuoyunca suglu bulunan ki§ileri 

affeder." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.96-97,102) 

Franco hayatimn son yillarma dogru fa§ist, baskici bir ruh ta§idigmi tekrar gostererek 

kurmu§ oldugu fa§ist rejime muhalefet eden herkesi terorist ilan eden bir yasa gikartir. (^e§it- 

li iilkelerin yogun tepkilerine ragmen gikartilan yasayla be§ ki§i, kafalarma "givi gakilarak" 

idama mahkum edilir. Franco'nun 39 yil siiren diktatorliigii 20 Kasim 1975 tarihinde oliimiiy- 

le sona erdi. 

Bu baskici diktatoriin arkasmda biraktigi kan, fa§ist ideolojilerin bir topluma nelere mal 

oldugunun gostergesi oldu... 

FA§IST ORGUTLENMELER 
Fa§ist rejimlerin iktidara gelmesini ve iktidari siirdiirmelerini saglayan en onemli faktor 

ise, teror ve baski politikalarmi ustalikla uygulayan Fa§ist orgiitlenmeler oldu. Her ikisi de 

irkgi ve saldirgan ideolojiler olan Siyonizm ile fa§izm arasmdaki ili§ki ge§itli teror orgiitleri- 

nin yapilanmasmda da ortaya gikmaktadir. 

Fa§izmin bir iilkeye tiimiiyle hakim olmasimn en agik ornekleri olan Nazi Almanyasi ve 

Mussolini Italyasi bu fa§ist orgiitlenmelerin "altm devirlerini" olu§turdu. Her iki rejimde de. 
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fa§ist felsefeyi tam olarak kabul eden ve uygulayan, gogu hasta ruhlu in- 

jr sanlardan olu§an resmi teror orgiitleri kuruldu. Ilk karakteristik ozelliklerini bu 

donemde ortaya koyan bu orgiitler, II. Diinya Sava§i'ndan sonra da diinyamn pek 

/ gok iilkesinde gerek yer alti orgiitii gerekse siyasi parti olarak fa§ist ideolojiyi ayakta tut- 

tular. Yine pek qok iilkede de Mossad'm uzantisi olan "Kontrgerilla" sistemleri ile yakm ili§ki 

igindeydiler. 

■» 

Siyonistlerin "Fa§ist" Gerilla Orgiitii: BETAR 

Yakm tarihte Siyonistler tarafmdan kurulan ilk fa§ist orgiit "Betar"dir. Orgiitii kuran iinlii 

Siyonist lider Vladimir Jabotinsky idi. 

"Bir Rus yahudisi olan Jabotinsky, daha sonra gittigi italya’da fa§ist dii§iince yapisim biiyiik 

olgiide benimsemi§ti. Bu dii§iinceler dogrultusunda bir "Siyon ordusu" olu§turma fikrini ge- 

li§tirdi. 

Jabotinsky'ye gore, giiniimiiz ahlak kurallari iginde gocuksu hiimanizmin etkisi yoktur. Diin¬ 

ya siyasal ya§ammi §ekillendirecek manivelamn giig ve sadece giig olduguna inamr. Ona go¬ 

re, kom§usu ne kadar iyi ve candan olursa olsun, ona inananlar aptaldirlar.'Adalet, bilegi giig- 

lii olamn ve bu bilegi biiyiik bir israrla isteklerini gergekle§tirmek igin kullanamndir' diyen Ja¬ 

botinsky, gagm diger sosyal Darwincileri gibi, bir milletin ya- 

§amim baski altma girmeden devam ettirebilmesi igin giiglii 

irki temellere sahip olmasi gerektigini savunacaktir. 1913 yi- 

lmda yazdigi ’Irk Uzerine' adli makalesinde, diinya siyasal 

dii§iincelerinde irkqi dii§iincenin temellerini atan A. Gobine- 

au’nun ve ’Aryan' mitini Almanlara maleden H.S. Chamber- 

lain'in fikirlerini nerede ise satir satir takip etmek miimkiin- 

diir: 'Bir milletin muhtevasi, milli karakterinin alfasi ve ome- 

gasi, onun fiziki kalitesinde, diger bir deyi§le, o milletin irki 

kompozisyonunda aranmalidir', der". (Kutsal Topraklarda Si¬ 

yonistler ve Masonlar, Mim Kemal Oke, sf.289) 

Felsefesini "giiglii olamn hakli oldugu" temelinde oturtan 

Jabotinsky, fa§ist karakteri sebebiyle daha sonralan "Vladimir 

Hitler" olarak amlmi§tir. O donemde Ingilizlerin mandasi altm- 

da olan Filistin'de garpi§mak iizere yari askeri bir genglik orgii¬ 

tii kurdu: 

"Jabotinsky'nin bu baki§ agisi ona siyasal rakipleri tarafmdan 

'Vladimir Hitler’ lakabim kazandiracaktir ki, Jabotinsky’nin 

italyan fa§itleri ile ili§kileri bu suglamayi dogrulayacak giiq- 

tedir. ingiliz mandasi altmdaki Filistin’de garpi§mak iizere 

Jabotinsky’nin kurdugu Betar adli genglik orgiitiiniin simge- 

si "kahverengi gomleklerdir"... Slogam ise ’Dogu igin italya 

Diizeni’dir. 1935’te verdigi bir demegte Jabotinsky, ’Biz bir 

Musevi imparatorlugu istiyoruz. Akdeniz’de bir italyan im- 

1 

Siyonist lider Jabotinsky, Betar 

adim verdigi fa§ist bir orgut 

kurdu. Bu orgut daha sonra 
hem Hitler hem de Mussolini 

tarafmdan taklit edilecekti. 
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paratorlugu oldugu gibi, Dogu'da bir Musevi imparatorlugu olmalidir' diyor- 

du... Bu imparatorluk, Filistin'le birlikte Urdiin'ii de igerecek, Misir'i ve Irak'i da 

kapsayacak smirlara sahip olacakti. Jabotinsky 1934’de italya’da Civitavecchia'da, bir as- 

keri okul agarak, Filistin'de garpi§acak Siyon gerillalarim yeti§tirmeye ba§lar. Mussolini'nin 

denetledigi bu birlikler italyan yardimi ile Filistin'e peyderpey sevk edileceklerdir." (Kutsal 

Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, Mim Kemal Oke, sf.290) 

Bu fa§ist-Siyonist orgiit, Filistin'de estirdigi teror havasiyla kendisinden bekleneni gergek- 

le§tirdi. Encyclopedia judaica Betar hakkmda §u bilgileri veriyor: 

"Betar Filistin'de, §ebekeler halinde koylerde te§kilatlanmi§ti. Betar biinyesinde Yirmiyahu 

Halpern tarafmdan bir egitim kampi olu§turuldu. Kamplarda kendini savunma, sokak kavga- 

lari, askeri taktikler ve silah kullammi ogretiliyordu... Bazen Betar hareketleri, Tel Aviv sokak- 

larmdaki gati§malara donii§iiyordu." (Encyclopedia judaica, cilt 4, sf.714) 

Jabotinsky'nin kurdugu bu orgiit, SA'lari kurarken Hitler'e ilham kaynagi oldu. Hitler gi¬ 

bi Mussolini de Betar'dan etkilenmi§ti. Daha sonra Israil'e Ba§bakan olacak olan Menahem Be¬ 

gin de Betar'm liderlerindendi: 

"Siyonizmin biiyiik oranda gizli tutulmu§ olan tarihi, bir yigm lekeyle doludur. Mussolini, ka- 

ra gomlekler giyerek, kendi Fa§ist getelerine benzemeye gali§an Revizyonist Siyonist genglik 

hareketi Betar'm iiyelerinden boliikler olu§turdu. Menahem Begin, Betar'm Ba§kam oldugun- 

da Hitler getelerinin kahverengi gomlegini tercih etti. Bu iiniformayi gerek kendisi, gerek di- 

ger Betar iiyeleri tiim miting ve gosterilerde giyip birbirlerini fa§ist selamiyla selamladilar, 

toplantilan aym selamla agip kapadilar." (Siyonizmin Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, sf.50) 

Naziler'in Sokak giicii: SA (Sturm Abteilung) 

Hitler'in "Kahverengi Gomleklileri" ya da diger adiyla "SA'lari, fa§ist yapiyi tam anlamiy- 

la uygulayan bir orgiit oldu. Almanca "Sturm Abteilung" (Firtma Kitalan) ismini ta§iyan 

SA'lar, fa§izmin temel karakterine uygun olarak, kiiltiirsiiz, kabadayi karakterine sahip, zalim, 

acimasiz hatta sadist insanlardan segiliyordu: 

"SA'lar i§siz insanlardan, sokak e§kiyalarmdan, katillerden olu§uyordu." (The Life and Death of 

Adolf Hitler, Robert Payne, sf.205) 

"SA, Hitler tarafmdan, 1921'de Miinih'de kuruldu. Orgiitsel dayanagi, yeni geli§en Nazi hare- 

ketinin saflarma katilmi§ serserilerdi." (Ana Britannica, cilt 18, sf.564) 

"Ba§langigta SA iiyelerinin ^ogu, Weimar Cumhuriyeti'nin ilk giinlerinde solculara kar§i gar- 

pi§an eski askerlerin olu§turdugu silahli gapulcu gruplardan (Freikorps) geliyordu." (Ana Bri¬ 

tannica, cilt 18, sf.564) 

SA'lar, Hitler'in fedaileri olarak hareket etmeye ba§ladilar. Kar§it gorii§lii politik gruplara 

saldirilar diizenliyorlardi: 

"Hitler, SA'larm ordu disiplininden uzak olmalanm istiyordu. Onlar 'kanun tammayan §ok or- 

giitleriydi!' Amaglan politikti; politik toplantilan boliiyorlar, Hitler'in korumalan olarak gorev 

yapiyorlardi." (The Life and Death of Adolf Hitler, Robert Payne, sf.168) 
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"SA kollari terorist metodlari kullanarak kalici bir segim kampanyasi yuriit- 

mek ve boylece hafif bir direng gosteren demokrat muhalefeti zayiflatmak iizere ta- 

sarlanmi§ti." (The Order of Death's Head, Heinz Hohne, sf.62) 

"Uyeleri Mussolini'nin Kara Gomlekliler'ine benzer bigimde kahverengi uniformalar giyen 

SA, parti toplantilarmi koruma, Nazi gosterilerinde onde yuriime ve siyasal kar§itlara fiziksel 

saldmda bulunma gibi gorevler iistlendi. Hitler'in 1923'teki ba§ansiz Birahane Darbesi'nin ar- 

dmdan gegici olarak dagildiysa da, 1925'de yeniden orgiitlendi ve kisa siirede §iddet yontem- 

lerini yeniden uygulayarak genel ve yerel segimlerde segmenlere gozdagi vermeye ba§ladi." 

(Ana Britanica, sf.564) 

(^ogunlugu ruhsal dengesizlik iginde bulunan SA uyeleri liderlerine kar§i anla§ilmasi zor 

bir baglilik igindeydiler. Liderlerine buyiik bir sadakatleri vardi: 

"Kahverengi Gomlekliler, Hitler'i ruhani liderleri olarak goriip, sadakat gosteriyorlardi." (All 

The Revolutions Devour Their Own Children, sf.329) 

"Pfeffer Von Salomon, 'Yiice SA lideri' olarak isimlendirildi, ve Almanya'daki turn SA'larm ko- 

mutanligma getirildi." (The Life and Death of Adolf Hitler, Robert Payne, sf.25) 

■: i'V >Vr>i y.-.V 
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SA ve SS birlikleri Nazi Almanyasi’nda sik sik duzenlenen, govde gosterisi niteliginde- 

ki bir toren sirasmda. 

SA'larm yontemi ise, turn fa§ist orgutlenmelerde oldugu gibi teror ve i§kence oldu. Sadist, 

zalim, insanlara aci vermekten ho§lanan bu giiruh, pek 50k baski operasyonunda kullamldi. 

SA'larm i§kence yuvalarmda ise akil almaz vah§etler ya§amyordu: 

"Hitler'in yamnda gali§anlardan birinin ifadesine gore, Berlin’de SA karargahi Hedemannst- 

rasse'nin dordiincii katmda gizli bir SA i§kence odasi bulunuyordu. Buldugumuzda insanlar 

agliktan yari olmu§ durumdaydilar. itiraf ettirmek iqin giinlerce dar dolaplarda tutuluyorlar- 

di, 'sorguya gekme, ya dovmekten ya da demir sopalarla ve kirbaglarla a§agilanmaktan ibaret- 

ti' dedi. Iqeri girdigimizde bu ya§ayan iskeletler pis kami§lar iizerinde iltihapli yaralariyla yan 

yana yatiyorlardi." (Encyclopedia judaica, cilt 4, sf.714) 

Hitler’in Fa§ist Ordusu: SS (Schutz Staffel) 

Nazilerin iktidara gelmesinde onemli rol oynayan SA'larm yam sira. Hitler, 1925'de ken- 

disini korumakla gorevli kiigiik bir birlik kurdu. Schutz Staffel, "Koruyucu Kademe" olarak ad- 

landirilan bu orgiit kisaca "SS" olarak amlmaya ba§ladi. 

Ba§langigta SA'lardan daha giigsiiz bir orgiit olan SS'lerin ba§ma gegen Heinrich Himm¬ 

ler, kuruldugunda 300 ki§iden olu§an bu orgiitii, Nazilerin iktidara geldigi 1933'e dek 50.000 

ki§iye gikardi. 

SA'lara gore ordu disiplinine daha yakm olan SS'ler zamanla SA'dan daha gozde hale gel- 

diler. SA'larm disiplinsiz ve kontrolii giigle§en yapisi, Siyonist lobilerinin, daha disiplinli ve 

"kesin itaatli" olan SS'leri tercih etmelerine yol agti. 

Boylece SS'ler, Almanya'nm en biiyiik giicii haline geldiler. Dogrudan Hitler'e bagli olan 

orgiit, fa§ist hedeflere uygun eylemlere giri§ti. Orgiitiin ba§mdaki Heinrich Himmler, fa§ist fel- 

sefenin sadik uygulayicilardan biriydi. 
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"Fanatik bir irkgi olan Himmler, orgiite adaylari, toplumun hangi kesiminden 

geldiklerine bakmaksizm, fiziksel kusursuzluk ve irksal saflik olgutlerine gore de- 

gerlendirerek kabul ediyordu. Parlak, siyah imiformalari ve ozel ni§anlanyla (§im§ege 

benzetilmi§ riinik S harfleri, kurukafali pazibentler ve giimu§ kamalar) SS'ler kendilerini, 

ba§langigta iistlerinde olan 

kahverengi gomlekli 

SA'lardan da (Sturmabte- 

ilung: Firtma Kitasi) iistiin 

sayiyorlardi." (Ana Britan- 

nica, cilt 20, sf.9) 

Himmler, kendisine ba§ 

yardimci olarak da Reinhard 

Heydrich'i segmi§ti. 

"Himmler ve ba§yardimcisi 

Reinhard Heydrich, Al- 

manya'nm turn polis kuv- 

vetleri iizerinde denetim 

saglayip, orgiitun sorumlu- 

luk ve etkinlik alanim ge- 

ni§leterek SS’lerin gucimii 

peki§tirdiler. Ayrica ozel as- 

keri SS birimleri diizenli or- 

du sistemi iginde egitildiler 

ve silahlandilar." (Ana Bri- 

tannica, cilt 20, sf.9) 

Acimasizlik ve sadist lide- 

re korukorune itaat SS'lerin te- 

mel ozelligiydi: 

"SS’lere, insanlarm aci qeki- 

§i kar§ismda sogukkanli 

kalmalan ve ba§ka irka 

nefret duymalari ogretilir- 

di. En onemli erdemleri, 

'Onurun Sadakatindir' ilkesinden sapmaksizm Fiihrer’e kesin boyun egme ve baglilikti." (Ana 

Britannica, cilt 20, sf.9) 

Fa§izmin onemli ozelliklerinden olan putperest atalara olan baglilik, 

SS’lerin de en biiyuk ozelliklerindendi. Bunun bir ornegi olarak, pro- 

pagandalarinda “sava§gi atalara benzeme" yontemini sikga kul- 

laniyorlardi. 

Mussolini'nin Fa§ist Ordusu: Kara Gomlekliler 

Mussolini Italyasi'nm fa§ist orgiitii ise, Hitler'in SA'larim andiran "Black Shirts" yani Ka¬ 

ra Gomlekliler'dir. 
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"Kara Gomlekliler, Benito Mussolini'nin emrindeki silahli Fa§ist italyan birlik- 

leridir. ilk birlikler Mart 1919’da Swuodre d’Azrone (Action Squca) adiyla sosyalist- 

lere kar§i kuruldu. 1920’nin sonunda sadece sosyalistleri degil, Cumhuriyetgileri ve diger 

organizasyonlari da yok etmeye ba§ladilar. Fa§ist birliklerin sayilari artikga yiizlerce ki§iyi 

de oldiirduler. 24 Ekim 1922’de, Napoli'deki Kongre’de, Mussolini'yi ba§a getiren me§hur Ro- 

ma'ya yiiruyu§u iqin biitiin iilkeden silahlanmi§ Kara Gomlekliler toplandi. Bir sonraki yilm 

ba§mda, 1 §ubat 1923'de, ozel Kara Gomlekliler resmi olarak ulusal milise gevrildi." (Encyclo¬ 

pedia Britannica cilt 2, sf.263) 

Turn diger fa§ist orgiitler gibi, Kara Gomlekliler de, iilkede buyiik bir teror havasi estirdiler: 

"Kara Gomlekliler, kisa bir sure iginde, politik baki§ agisi ne olursa olsun fa§izme kar§i gelen 

herkesi ’Kizil’ kabul edip dii§manca davrandilar." (Encyclopedia Americana, cilt 4, sf.45) 

Kara Gomlekliler, Mussolini iktidara gelmeden once rakiplerini, fa§ist yontemlerle ezme- 

ye ba§ladilar: 

"Mussolini, birliklerini kendi mitinglerinde kar§itlarma kar§i oy pusulasmdan gok silah ve 

bomba kullanacak parali ve iiniformali sava§gilar olarak yeti§tiriyordu. Bu §ekilde kanunsuz 

silah bulundurmaktan dolayi Mussolini ve diger 100 fa§ist, polis tarafmdan tutuklandi, fakat 

ertesi gun hukiimet karariyla serbest birakildi... Yenilgileri onlan sosyalistlerin bir gegi§ tore- 

nine bomba atmaya itti, birkag kiiguk bomba da Milan’m Kardinal Biiyukelgisi ve Sosyalist Va- 

li'ye paketlerle gonderildi... 

"Mussolini’nin kendi koruyucusu da bu 'squadristi’lerdendi ve 1921'in sonlarma dogru emrin- 

de 400.000 silahli ve disiplinli adam bulunmaktaydi. 
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Mussolini ve Kara Gomleklileri. Kara Gomlekliler, Mussolini’nin emriyle her turlu siddet eylemi- 

ni gerceklestirebilecek yapidaydilar. Mussolini, amlarinda bu durumu §oyle ifade eder: “Bu 

profesyonel politikacilarin oyle az pratik anlayislari var ki, benim Kara Gomleklilere verecegim 

en ufak bir emirle butun ruyalarinin ve hayallerinin sonsuza dek alt list olabilecegini anlamiyor- 

lardi." (My Autobiography, Mussolini, sf.224) 
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Mussolini'nin Kara Gomleklileri, maceracilarm, idealistlerin, eski askeri me- 

mur ve askerlerin, alt ve orta smif ki§ilerin bir kari§imiydi. Politik gorunumde radi- 

kal milliyetgi idiler ve du§manlarmi itaatleri altma alarak giiq kazamrlardi. Kar§itlarma 

ceza verici seferler diizenler ve etrafa deh§et sagarlardi." (Mussolini, Denis Mack Smith, sf.65) 

Bu orgiit yalnizca fa§ist ruhu tatmin etmek ve rakipleri ezmek iqin olu§turulmu§, daha 

sonra da giiriik bir ideolojik temele oturtulmu§tu: 

"Kara Gomlekliler, Mussolini'nin kozuydu. Diger fa§ist gruplar gibi en ba§ta mecburiyetten 

olu§mu§, daha sonra felsefesi yapilmi§ti." (Italy under Mussolini, William Bolitho, sf.55-59) 

"Mart 1924'te italya'nm birgok bolgesinde segimler bir teror havasmda gegti. Fa§istler hak et- 

tikleri kar§i konulmaz zafer iqin §iddetin §art oldugunu vurguluyorlardi. Di§aridan bakan da¬ 

intier bundan fa§izmin goze garpan ozelliginin kanunsuzluk oldugu sonucuna variyorlardi." 

(Mussolini, Denis Mack Smith, sf.67) 

Mussolini'nin iktidara gelmesiyle, Kara Gomlekliler turn iilkede biiyiik bir ag kurdular: 

"Kara Gomlekliler biitiin iilkeye garnizonlar halinde yerle§tirildi. 4 Agustos 1924'de Fascist 

Militia'nm biitiin yeni iiyelerine Majestelerine baglilik ve sadakat yemini yaptinldi." (Italy Un¬ 

der Mussolini, William Bolitho, sf.55-59) 

Kara Gomlekliler, fa§izmi finanse eden sermayedarlar tarafmdan destekleniyorlardi: 

"Fa§izmin destekgileri Kara Gomleklilere parasal ve diger yonlerde yardim iqin birle§tiler." 

(Encyclopedia Americana, cilt 4, sf.45) 

Bu sermayedarlarm ba§mda Amerika'daki banker J.P. Morgan geliyordu. J.P.Morgan ban- 

kerlik §irketi 1926 yilmda Italya'daki fa§ist Mussolini hiikumetine 100 milyon dolar veriyordu. 

(Mussolini and Fascism, John P. Diggins, sf.32) 

FA§IZMIN YENI GORUNUMU: 

NEO-NAZILER 
Son yillarda Avrupa'nm hemen her iilkesin- 

de irkqi hareketler yeniden giig kazanmaya ba§la- 

di. neo-Naziler, dazlaklar gibi isimlerle tanman 

bu akimlar gergekten de Nazilerin teror yontem- 

lerini aynen uygulamaktadir: 

"Diin adlan Naziydi, SS ve SAbirlikleriydi. So- 

kaklarda teror estirerek demokrasi yanlilarim 

oldurdiiler. 1932 yilmda 'Heil Hitler' slogamy- 

la iktidara geldiler. 7 yil sonra yiiz milyon in- 

sanm oldugu, yaralandigi II. Diinya Savagi'm 

gikarip, her yeri kan ve ate§e bogdular. Bugiin 

kendilerine neo-Naziler diyorlar. Once Asyali 

gogmenlere, §imdi de Tiirklere saldiriyorlar. 

1930'lu yillardaki agabeyleri gibi sokaklarda 
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rteror estiriyor, olduriiyor, yakiyorlar. Bu dazlaklarm, zaman gegirmeden hiza- 

ya getirilmeleri gerekiyor. Diinyada bari§ igin bu artik §art oldu... Neo-Nazilerin Al- 

f manya'nm bir qok bolgesinde silahli egitim yaptiklan genglik kamplan var." (Bugiin, 24 

Kasim 1992) 

Nazi ozentilerinden, sokak serserilerinden, uyu§turucu muptelalanndan, sapiklardar 

olu§an bu gruplar fa§ist karakterin turn klasik ozelliklerini de ta§imaktadirlar. Kana ve §idde 

te olan dii§kunluk temel ozellikleri, "Olympia" isimli fa§ist orgiit ise, bunun orneklerinden yal 

mzca biridir: 

Neo-Nazi grupla- 

ri sanilanm aksi- 

ne oldukca bu- 

yuk bir orgiitlen- 

meye sahiptir. 

Basta Almanya 

olmak uzere pek 

90k ulkede teror 

estiren bu sokak 

serserilerine kar- 

§1 buyuk gosteri- 

ler duzenlenmek- 

tedir.Yanda bu 

gosterilerden biri 

gorulmektedir. 
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'Kan, §eref ve fanatizm... Fa§ist Olympia Orgiitii'niin iiyelerinin baglilik duyduk- 

r lari degerleri i§te bu iiq sozciikte ozetlemek miimkiin. Bugiin orgiitiin 35 bin iiyesi var. 

Ve hepsinin goziinde yiikselme hirsi okunuyor." (Tempo, 14 Temmuz 1991) 

Bu yeni fa§istler, kendilerini eski benzerleriyle ozde§le§tiriyorlar. Hitler'in, SS'lerin 

sloganlanyla konu§uyorlar. "Saygiyla andiklari" bu fa§ist liderler arasmda Franco da var: 

"ispanya eski diktatorii General Franco'nun oliimiiniin 16. yili nedeniyle Madrid'de bir araya 

gelen Avrupa'nm ge§itli iilkelerinden neo-Nazi gruplar, irkgiligi yansitan simge ve pankartla- 

nyla govde gosterisi diizenlendiler." (Giinaydin, 19 Kasim 1992) 

"Sava§gi atalara ozenme" vasfi bu gruplarm da ozelliklerindendir: 

"isveg'in ba§kenti Stockholm’de irkgilik kar§itlarmm, a§iri sagci bir grubun gosterisini engelle- 

meye kalki§masi sonucu polisle gostericiler arasmda gati§malar gikti. Olaylar, irkgilarm eski 

isveg krallarmdan Demirba§ §arl'in oliim yildoniimiinii anma hazirliklari sirasmda meydana 

geldi." (Giinaydin, 3 Aralik 1991) 

• • 

Neo-Nazileri Orgiitleyen Masonik Gixq: Kontrgerilla 

Neo-Naziler, aslmda samldigi gibi kendi kendine olu§an bir hareket degildir. Biitiin neo- 

Nazi gruplan orgutlenmi§ bir §ekilde birbirleriyle baglantili olarak faaliyet gostermektedirler. 

Gizli toplantilarda fa§ist liderler stratejileri belirlemekte, bu hareketin elemanlari gizli kamp- 

larda egitim gormektedirler. 

Masonlugun sokak giicii konumundaki kontgerilla orgiitu Gladio da i§te bu a§amada 

devreye girer. 

italya'nm iinlii gazetelerinden Gorriera della Sera ve La Republica, gegtigimiz yillarda bu ko- 

nuda qok onemli bazi bilgiler verdi. Neo-Nazilerin orgiitlenmesini diizenleyen te§kilat, kontr¬ 

gerilla orgiitii Gladio idi: 

"Ozellikle Avrupa'da son yillarda tirmam§ gosteren irkgi-fa§ist hareketlenmelerin ardmda, 

'Gladio' olarak da bilinen orgiitun bulundugu belirlendi. Gladio’nun, Avrupa'nm belli ba§li 

irkgi fa§ist orgiitlerin liderleri ve ABD kokenli Klu Klux Klan temsilcileri ile belli araliklarla 

toplanarak 'strateji ve eylem plam belirledikleri' iddia edildi. 

Corriera della Sera ve La Repubblica'da geni§ yer verilen iddialara §u ana kadar NATO yetkilile- 

rinden herhangi bir yamt verilmi§ degil. 

italyan gazeteleri, NATO'nun gizli yeralti orgiitlenmesi Gladio ile Avrupa'da yeraltmda faali¬ 

yet gosteren ve daha §imdiden aralarmda Tiirklerin de bulundugu gok sayida insamn canina 

kiyan irkgi orgiitlerin italya'nm Verono kentinde toplanti yaptigim yazdilar. Bu i§ birliginin 

uzun siiredir gergekle§tiginin ve irkgi orgiitlerin, Gladio'nun belirledigi eylem stratejisi dog- 

rultusunda hareket ettiginin one siiriildiigii haberlerde, gergeklerin giin i§igma gikmasma ital¬ 

yan Siyasi Polisi DIGO'nun diizenledigi bir operasyonun neden oldugu belirtildi. 

Masiero, Verona'da Haziran aymda yapilan ve belirli araliklarla Avrupa'nm ge§itli yerlerinde 

diizenlenen toplantiya, Fransa, Avusturya, Almanya, isvigre ve Isveq gibi Avrupa iilkelerinde 

faaliyet gosteren fa§ist orgiitlerin liderleri ile ABD kokenli Ku Klux Klan'm temsilcisinin katil- 
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rdigim soyledi. Halen biiyiik bir gizlilik iginde sorgulamasim surdiiren Gian- 

carlo Masiero, toplantida irkgi terorist gruplara 'yeni donemde' ula§tirilacak silah ve m 

f malzemenin, fa§ist militanlarm ’belli alanlarda uzmanla§tirilmasi’ iqin verilecek egitim 

hizmetinin ele almdigim da soyledi." (Meydan Gazetesi, 21 Kasim 1991) 

"Gladio'nun ya da benzeri kontrgerilla orgutlerinin patronu kim?" sorusuna verilecek ce- 

vap ise, neo-Naziler, dazlaklar gibi fa§ist orgutlenmelerin de arkasmdaki giicii ortaya gikarir. 

Bu giig, Italya'daki iinlii P2 Locasi skandalmda Gladio'yu yonettigi ortaya gikan masonluktur. 

P2 skandalmda ortaya gikan tablo ise buzdagimn ancak goriinen kismidir. 

Fasizmin gorunumu hep aym. Bugunku fasist gruplar da dedeleri SA’Iar, SS’ler, Kara Gomlekliler gibi ser 

serilerden, sokak kabadayilarindan, sado-mazosist ruhlu insanlardan seciliyorlar. 
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Seksenli yillarm sonuna dek iki kutuplu bir diinyada ya§iyorduk. Iki birbirine zit ide- 

oloji diinya iizerinde "soguk" bir sava§i siirdiiriiyor, kimi zaman soz konusu sava§m 

isisi Ugiincii Diinya'nm uzak ko§elerinde yiikseliyor, silahlar konu§uyordu. Ama ne ol- 

duysa oldu, 1990'lara ayak basarken birden bire "komiinist" kanat gokiiverdi. Yillardir "diinya- 

yi tehdit eden" ideolojik ve askeri giiciiniin nasil boyle aniden eriyebildigi ise akillarda bir so- 

ru olarak kaldi. 

Bu soru halen merak uyandirmaktadir. 10 yil once hemen herkes tarafmdan neredeyse 

"hig sona ermeyecegi" dii§iiniilen Soguk Sava§ nasil boyle birden bitiverdi? Sovyetler'in kagit- 

tan kaplan oldugu yikildiktan sonra anla§ildi, peki o zaman on yillardir bu "iki kutuplu diin- 

ya" nasil varligim siirdiirebilmi§ti? Bu sorunun cevabi belki de "diinyamn resmi tarihi"nin bi- 

raz incelenmesiyle daha iyi anla§ilabilir. 

Kitabm diger boliimlerinde Ortadogu'nun, fa§izmin ve diger pek 50k onemli konunun 

goriindiigiinden daha farkli olabildigine tamklik ettik. Acaba aym §ey komiinizm ve Soguk Sa- 

va§ iqin de soz konusu mu? Yillardir turn diinyayi tedirgin eden Soguk Sava§, acaba goriindii¬ 

giinden farkli bazi ilging hesaplari igeriyor muydu? 

Bunun iqin once §u soruya cevap vermek gerek: Soguk Sava§ taraflar igin -ozellikle Bati 

iginde yer alan belli gruplar agismdan- gergekten tehlikeli ve tedirgin edici miydi? Bu gruplar, 

iki kutuplu diinyadan ne kadar rahatsiz oluyorlardi ya da oluyorlar miydi? Bu soruya gazete- 

ci yazar Mehmet Ali Birand'm one siirdiigii bir dii§iinceyle i§ik tutalim: 

"Bati, Sovyetler Birligi’nin dagili§mdan bu yana kendine yeni bir dii§man ariyor. Komiinizm 

son derece yararliydi. Tek ba§ma, degi§ik ideoloji, degi§ik din veya renkteki insam kolaylikla 

birle§tirebiliyordu. "Komiinizm geliverir" dendi mi, herkes anla§mazliklarim igine atar ve or- 

tak bir hedefe dogru birle§irlerdi. §imdi komiinizm tehlikesi bitince adeta dii§mansiz kalmdi. 

Yeni bir dii§man, yeni bir cephele§me aramr oldu." (Mehmet Ali Birand, Sabah, 13 Mart 1993) 
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Evet, komiinizmin varligi Bati iqin -ozellikle bundan menfaat sagla 

yan bazi gruplar iqin- oyle biiyiik bir tehlike degildi. Tam tersine biiyiik bir 

avantajdi. Dogu ve Bati arasmda gergekle§tirilen silahsiz sava§m ne ugruna yapildi- 

ginin dii§iiniilmesi, bu avantajm ne yonde oldugunu bize agiklayacaktir. Sozde ABD ve 

Sovyetler iki zit ideolojinin sava§im veriyordu. Birisi "ozgiirliik ve demokrasi" digeri "proleter- 

lerin ve ezilenlerin haklan"m savunur goriiniiyordu. Ama "icraaf'a bakildigmda -gogu insan 

igin- bu idealist sloganlarm hiq de onemli olmadigi anla§iliyordu. 

Sovyetler, Dogu Bloku iilkelerini ya da Afganistan'i proleterleri korumak igin mi i§gal et- 

mi§ti? 60 milyon "rejim aleyhtarinm, "halk rejimi sosyalizm" iqin mi 61diirmii§tii? Liderleri hig 

de Marxist teoride soylendigi gibi, devleti feshedip yonetimi halka birakmaya niyetli degildiler. 

Diktatorliik, proleteryamn degil, komiinist partili yonetici elitlerin diktatorliigiiydii. Tiirk solu- 

nun iinlii isimlerinden M. Ali Aybar, "Leninist Parti, Burjuva Modelinde Bir Orgiittiir" adli kita- 

bmda, Sovyet sisteminin, hiq de "i§gi simfi"m iktidara getirmedigini, tarn tersine "burjuva" ben- 

zeri bir tiir yonetici elit kadrosunun despot rejimi haline geldigini ayrmtilariyla anlatir. 

Bu sorulara kolayca "hayir" cevabi verebiliriz. Bu durumda kar§ila§tigimiz gergek, on yil- 

lar boyu siirdiiriilmii§ olan Soguk Sava§'m, ideolojik temellere ve "idealist" yakla§imlara da- 

yanmadigidir. Bu ideolojik kar§itlik, iki iilkenin halklari iqin ya da diger iilkelerin ate§li Ame- 

rikan ya da Sovyet taraftarlarimn bir kismi iqin gegerli olabilir, ama super giiglerin lider kad- 

rolarmda yer alan bir kisim insanlar igin soz konusu degildir. Soz konusu Amerikan ya da Sov¬ 

yet yonetici elitlerin hesaplari, ideoloji iizerine degil, "gikar" iizerine olmu§tur. 

Bu sihirli kelimeyi "gikar"i inceleyelim. Yine bir soru soralim. "Qkar" kimin gikaridir? §u- 

nu kesin olarak soyleyebiliriz ki, bu "gikar" kesinlikle sokaktaki adamm gikari olamaz. Vietnam 

Sava§i'nm ya da Afganistan'm i§galinin ABD ve Sovyet toplumlari igin, ogullarmi kaybetmek 

ya da en azmdan ekonomik sikmti igine dii§mekten ba§ka higbir sonucu olamazdi. Vietnam Sa- 

va§i, ornegin, ABD'li silah tiiccarlarimn gikarlarma uygundu. Her iki kutupta da yonetici elit 

iginde yer alan bazi gevreler, ellerindeki propaganda araglarmi da kullanarak -Sovyetler'de 

resmen ve tiimiiyle ABD'de ise ortiilii bir bigimde ve biiyiik olgiide bu propaganda araglan yo¬ 

netici elitin gudumiindeydi- gikarlari dogrultusunda uygula- 

diklari eylemleri siislii ideolojik sloganlarla destekler ve me§- 

rula§tirirlardi. Soz konusu insanlar, yalmzca "yolcu" politika- 

cilari degil, hatta onlardan daha gok, ge§itli orgiitlenmeler ve 

giig merkezleri sayesinde "hanci" haline gelebilmi§ ki§ileri iqe- 

riyordu. Bu sisteme kar§i gikan Balkan Kennedy'nin ugradigi 

son bu yonden dii§iindiiriiciidiir. 

Bu noktadan biraz daha ileri giderek, her iki blokun da 

yonetici elitlerinin -ideolojileri ciddiye almadiklari gergegini 

de goz oniinde bulundurarak- bir anlamda bir anla§ma iqin- 

de bulunduklarmi dii§iinelim. Her iki blokun da politik den- 

geler ne kadar gerginle§irse gerginle§sin, her§eye ragmen 'de- 

tant'm (yumu§amanm) zedelenmeyecegi'ni ozellikle belirtme- 

leri dikkat gekiyordu. C^iinkii detant, politik yumu§amanm Komiinist Parti'nin iinlu propa¬ 
ganda afi§lerinden biri. 
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degil, ekonomik yumu§amanm adiydi. Bu da "gikar" anlamma geliyordu. 

Kimi Batili §irketlerin -her iki tarafmda yonetici elitleri igin karli olan- Rus- 

ya'daki yatirimlarmm zarar gormemesine ozellikle dikkat ediliyordu. Sanki iki taraf 1 

arasmda yazili olmayan fakat "fiili durumla" kendini belli eden bir anla§ma vardi. 

Sonugta her iki tarafm yonetici elitlerinin "gikar" gibi ortak bir hedef pe§inde iken, "51- 

kar'larmm ortu§mesi ve bunun sonucunda gorunmeyen bir ittifak uyguladiklari gibi bir dii- 

§iince one siirebilir. Bu haliyle, yalnizca mantiksal bir varsayim olan bu dii§unce ilerleyen sa- 

tirlarda ele almacaktir. 

Iki blokun yonetici elitleri arasmda bir ge§it ittifak oldugu du§uncesi, acaba realiteye uy- 

gun mu? Bu soruya gogu kimse ilk ba§ta olumsuz cevap verebilir. Diinyamn "resmi tarihi", 

diinyamn yonetimini payla§anlar tarafmdan yazilir ve telkin edilir. Bu nedenle, Sovyetler ve 

ABD'nin, hatta daha ileri gidersek kapitalizm ve sosyalizmin arasmda bir ge§it "ittifak" olabi- 

lecegi dii§iincesi, genel kabul goren dogrulara 50k terstir. Bu boliimde, soz konusu "telkin edil- 

mi§ kabul'lerin di§ma gikarak bu konuyu incelemeyecegiz. 

Elbette boyle bir ittifakm olabilmesi igin, kapitalist ve sosyalist liderlerin -tabii hepsini 

kastetmiyoruz- arasmda gorunmeyen bir bag olmasi gerekiyor. Gizli ve di§a kapali, yalnizca 

kendi iiyeleri arasmda tarn mahiyeti bilinen bir orgiitlenme bunu saglayabilir. Bu orgiit ma- 

sonluktan ba§kasi degildir.. 

Karl Marxhn Bulanik Goriintiisii 

Marx, "sosyalizmin babasi", somiirulen i§gi simfimn en buyiik "koruyucusu", materyaliz- 

min ate§li savunucusu ve dinin de en biiyiik du§mamydi. "Proleterler"e sozde bir yeryiizii cen- 

neti vaat ediyordu. §arti ise insanlarimn din ahlakim tamamen goz ardi etmeleriydi. Bu konu- 

da, aslmda kapitalist Bati g6rii§uyle ortak bir noktada, "din di§i"likta birle§iyordu. Sosyal bi- 

limci Karl Popper bile Marx ile Eski Ahit (Tevrat) arasmdaki paralellikten sozeder. Marx son 

derece dindar bir Musevi aileden gelmesine ragmen, turn bu mirasa yiiz gevirmi§ ve dini red- 

detmi§ti. Marx'm gegmi§ine bakmak bu tezleri dogrulayacak bilgileri verir: 

"Marx, Bati Prusya’da Yahudi bir ailenin oglu olarak dogmu§tur. Babasi Heinrich’in esas adi 

Hirchel Ha-levi ve bir Talmud ogrencisi, dedesi ise haham. Marx'm yazdigi ilk makale Yahu¬ 

di sorunlariyla ilgili. Marx'm ailesi birkag nesildir Talmud ogrencisi, Hirchel'in erkek karde§i 

Truer'in ba§hahami, Heinrich Marx, Hanrietta Pressburg admda Nijmegen'li bir hahamm Ma- 

car kokenli kiziyla evleniyor." (Encyclopedia judaica, cilt 11, sf.1071-1074) 

Ancak ne ilgingtir ki Yahudi inancim reddeden Marx, bu inancm igindeki dejenere bir og- 

retiden, yani Kabala ogretisinden etkilendi: 

"Marx'm yabancila§ma ve ozgurliik teorileri surgiinden bir donii§ gibi, Lurianic Kabala gibi 

anla§ilmalidir. Fishman, Marx'm sosyal gergek anlayi§mda Yahudilige dayali bir yan buldugu- 

nu ortaya koydu." (Jewish Chronicle, 10 Nisan 1992) 

Yahudi dinini reddeden Marx, koyu bir din du§mam oldu. Olaym bir de "metafizik" boyutu 

vardi. Kabala'dan esinlenen Marx'm, bunun sonucu olarak "satanizm" (§eytana tapmma) ile de 

ilging baglantilari vardi: 
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'Genglik donemlerinde, Berlin Universitesi'nde Karl Heinrich Marx, kin duy- 

gusunu depre§tiren gok tehlikeli torensel bir tiir satanizme ilgi gosterdi. O giinden 

sonra yazdigi §iirleri ’Oulanem’e adadi. 'Oulanem’ §eytan igin kullanilan mistik bir isim- 

di." (The Keys of This Blood, Malachi Martin, sf.200) 

Marx'm karanlik yonleri bunlarla smirli degildir. Sosyalizm-kapitalizm birlikteliginin ilk 

ornegi belki de Marx'tir. (^iinkii, garip ama gergek, ate§li burjuvazi dii§mam Karl Marx, Ingil- 

tere'nin en biiyiik "burjuva"si Yahudi banker Rothschild ve benzeri ki§ilerle ili§ki igindeydi. 

"Marx'm ekonomik goru§leri City of London’daki banka kurulu§larmm ve ozellikle The Ho¬ 

use of Rothschild (Rothschild Bankasi)'in gorii§leri ile tamamen uyumlu idi, Karl Marx'm 

Moskova'da degil, Londra'da ortaya gikmi§ olmasimn bir rastlanti olmamasi gibi. Rothschild- 

lar tarafmdan, (^ar'm Avrupa ve 

New York bankalarmda bulunan 

1 milyon dolarmm getirilmesinin 

Bol§eviklerin zaferindeki payi da 

bir rastlanti degildi. Marx’m, 

Jenny von Westphalen'le olan ev- 

liligi araciligiyla ingiliz aristokra- 

sisiyle olan yakm ili§kisini de gok 

az ki§i bilir." (The World Order, A 

Study in Hegemony of Parasitism, 

Eustace Mullins, sf.48) 

Bunun yam sira Marx, dev- 

rin mason localan ile de yakm i§ 

birligi igindeydi. Almanya'da 

Adam Weishaupt'un orgiitledi- 

gi "illumine" masonlann kur- 

dugu "Bund der Gerechten" 

(Dogrular Birligi) Marx'm ili§- 

ki i^inde oldugu loca idi. Bu lo- 

camn ismi daha sonra "Bund 

der Kommunisten"e donii§tii. 

Marx ve Engels Komiinist Ma- 

nifesto'yu bu loca i^in kaleme 

aldilar. Manifesto'nun 20 yil boyunca yazar ismi olmadan gikmasimn nedeni buydu. 

"Komiinist Dernegi'ni yoneten illumine masonlar Karl Marx'dan Bavyera illumineleri'nin 

programmi bir manifesto §eklinde hazirlamasim istediler. Marx, 1847 Araligi'nda gali§malari- 

na ba§ladi. C^ali§manm adi da Komiinist Manifesto oldu. Marx'm burada yaptigi, Bavyera il- 

liiminelerinin kurucusu olan Adam Weishaupt tarafmdan 70 yil once geli§tirilen devrimci 

prensip ve programlan giin i§igma gikanp diizenlemekti." (Le Pouvoir Occulte, Fourrier du Com- 

munisme, Jacques Bordiot, sf.102,103) 
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"Komunist Manifesto’yu hazirlayan iigiincii ki§i de yine Yahudi bir aileden ge- 'v\ \\ 

len Jean Laffite idi... Gergekte Komunist Manifesto'nun ba§langici iiq zengin burju- 

vaya dayamyordu, Marx, Engels ve Laffite". (Le Pouvoir Occulte, Fourrier du Communisme, 

^ sf.120-131) 

"Burjuvazi orgiitii" olarak nitelendirilen masonlugun, Marx'm ardmdan komiinizmin ya- 

yilmasi igin gosterdigi gayret de ilgi gekiyordu. Bu durum, ister istemez Paris Komiinii'nde 

"kahramanca garpi§an" loca iiyelerini akillara getiriyordu. 

Anar§ist Komiinizmin Kurucusu: Joseph Proudhon 

Komunist felsefenin geli§mesinde Marx'm yam sira, ba§ka ilging ki§iler de vardi. Bunlar- 

dan biri "anar§ist komiinizm"in kurucusu Proudhon'dur. 

Proudhon, anar§ist bir bireyciydi, geli§tirdigi kuram ve doktrinler ' Anar§izm' diye tamn- 

di. Proudhon fikirlerini, "Anar§i, bugiinkii toplumlarm, hiyerar§ik ilkel toplumlarm var olu§ 

§artidir" diyerek ifade etmekteydi. (Meydan Larousse, exit 10, syf. 349). 1840 yilinda yaymlanan 

iinlii kitabi "Miilkiyet Nedir?" anar§ist komiinizmin temel kaynagi oldu. 

"Proudhon, zamamn turn sosyalist onderleri gibi masondu" (Le Nouvel Observateur, France 30 

Ocak - 5 §ubat 1987 - Le Crapouillot, Yeni Dizi, no:49, Paris 1979) 

Fikir ali§ veri§inde bulunup yardimla§tigi gevresi de hep masondur. 1843-46 yillan arasm- 

da Paris'te Martin Nodand masondu (Miilkiyet Nedir? Kronoloji Boliimu, sf.10), Bakunin de ma¬ 

sondu. (Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, Daniel Liou, sf.102) Her ikisi de Karl Marx ile sik sik 

gorii§up birlikte olmu§lardir. Marx, "La Sainte Famille" adli eserinde "Miilkiyet nedir?" i ve 

Proudhon'u uzun uzun 6vmii§tiir. 

Proudhon, 1848'de mason olan Fransa Krali Napoleon Bonaparte (Masonluk Uzerine, sf.10) 

ile tam§ip siirekli gorii§meye ba§lami§ti; hatta gevresindekiler Proudhon'u, Napoleon'un ajam 

olarak nitelendiriyorlardi. 

Proudhon'un ortaya attigi bu sapkm sistem, yani ANAR§IZM, ki§i iizerindeki her tiirlii 

otoritenin reddidir. Bu otorite ozellikle din ve ahlak ogretileri ve devlettir. Proudhon'a gore, 

hakim smifm ma§asi olan devlet, en kisa zamanda yikilmali, yerini halkm tiimiinii temsil eden 

bir rejime birakmalidir ve bu rejim de komiinizmdir. Devletin yikilmasi igin asil yontem kanli 

ihtilallerdir. Tipki Fransiz, Rus ve Alman ihtilallerinde oldugu gibi. Ayrica din ve ahlak ogre¬ 

tileri diye adlandirdigi kistaslarm da ki§ilerin ozgiirliigiinii engelledigini savunmu§tur. Bu 

yiizden devlet gibi, dini ve ahlaki da reddetmi§tir. 

Oysa bu degerlerin higbiri insan iizerinde otorite kuran unsurlar degil, tarn tersine insa- 

nin huzur ve giivenligi igin §art olan ogelerdir. Devletin, ahlaki degerlerin ve en onemlisi de 

din ahlakimn olmadigi bir ortam, siirekli kaosun hakim olacagi bir ortamdir. Kaos ise insanli- 

ga higbir zaman fayda getirmez. 

Rusya’daki Komiinizmin ilging Oykiisii 

Komiinist ihtilal, Marx'm ongordiigiiniin tersine, geli§mi§ Bati'da degil, tarim toplumu 

olan Rusya'da gergekle§ti. Bir diger deyi§le "gergekle§tirildi". (^iinkii olaym sosyolojik faktor- 
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lerinin yarn sira gok onemli politik faktorleri vardi. Bu faktorlerin ba§mda, 

Rus ihtilalinin altyapismm biiyiik sermaye sahipleri tarafmdan gergekle§tiril- 

mesi geliyordu. 

"Banker Jacop Schiff'in ozel ajam George Kennan 19. yiizyilm ikinci yansmda Rusya'yi geze- 

rek komiinist ihtilalcilere para ve silah saglami§ti. Kennan aynca 1905'teki Rus-Japon Sava- 

§i’nda (sava§taki Rus yenilgisi ihtilale ortam sagladi) Japonlara finansman sagladi. 1915'te 

New York'ta American International Corporation- AIC (American Uluslararasi §irketi) kurul- 

du. §irketin asil hedefi, onceden Schiff ve diger bankerlerce desteklenen Bol§eviklere finansal 

yardim saglamakti. Bu yeni firma S.R Morgan, Rockefellerlar ve National City Bank tarafm¬ 

dan kurulmu§tu. Yonetim Kurulu Ba§kam National City'nin eski Ba§kam olan Frank Vander- 

lip'ti. Kendisi 1910’da Federal Rezerve Kanunu’nu yazan grubun da iiyesiydi. Yoneticileri; Pi¬ 

erre Du Pont, Kuhn & Loeb & Co.'den Otto Kahn, Balkan George Bush’un biiyiik babasi Ge¬ 

orge Herbert Walker; N.Y. Federal Rezerve Bankasi Ba§kam William Woodward; Loeb Union 

Pacific Demiryollari'ndan Robert S. Lovett; Perey Rockefeller, John D. Ryem, A. Stillman, A.P 

Wiggin ve Beekman Winthroop'tu. 

1928'de AIC yoneticileri arasmda Perey Rockefeller, Pierre Dufont, Kuhn&Loeb Co.’den Elis¬ 

ha Walker ve Lazara Freres’den Frank Artschul vardi. Komiinistlere yardim programmda AIC, 

biiyiik olgiide Morgan Guaranty Trust ile i§ birligi yapti. 1903'te Guaranty Trust'm yoneticile¬ 

ri; First National Bank'm kurucusu George F. Baker; Rothschildlerin temsilcisi August Bel¬ 

mont; Union Pasifik Demiryollari kurucusu E.H. Harrimon; ABD eski Balkan Yardimcisi Levi 

Morton; John D. Rockefeller'in Standart Oil'da ortagi olan Henry H. Rogers: H. Me. Twobly ve 

Frederick W. Vanderbilt idi. 

Hig kimse bu biiyiik bankacilarm 

'anti-kapitalist' bir komiinist ihtila- 

li finanse edecegini tahmin ede- 

mezdi. Ama aynen boyle oldu. Ay- 

m ki§iler Woodrow Wilson’un se- 

qim kampanyasmi da finanse etti- 

ler. Wilson, Paris Bari§ Konferan- 

si’nda: 'ABD’de Bol§evizme yakm 

ki§iler vardir, giinkii bu rejimle is- 

tedikleri birey modelini olu§tur- 

mak iqin bir firsat dogmu§tur’ di- 

yordu. Wilson’un bahsettigi bu ki¬ 

nder Morganlar ve Rockefeller- 

lar’di." (The World Order - A Study 

in the Hegemony of Parasitism, Eus¬ 

tace Mullins, sf.64, 65) 

Bu anla§ilmasi zor ili§kide 

Rothschild, Schiff, Rockefeller, Mor- 
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gan gibi isimlerin gegiyor olmasi ister istemez "Siyonizm faktoru"nu akla ge- 

tirmektedir. Olayi bu yoniiyle inceledigimizde ise ilging ba§ka bilgilere rastlariz. 

"Yahudiler, Bol§evizmin ve Sovyet rejiminin kurulu§ yillannda <;ok onemli rol oyna- 

mi§lardir. Komunizmin Rusya’da ve daha sonra Avrupa’da yaptigi atakta, Yahudiler Sovyet 

reji minin yerle§mesinde buyiik pay sahibidirler" 

(Encyclopedia Judaica, cilt 5, sf.792) 

Bu "faktor”un en onemli temsilcilerinden biri Par¬ 

vus Helphand'dir. Asil adi Israel Helphand olan Yahu- 

di yazar, 1904 Rus-Japon Sava§i'nm olacagim 1895 yi- 

lmda yazmi§ ve bu sava§m Rus devrimiyle sonuglana- 

cagim ileri surmii§tu. Parvus, daha sonra da komiinist 

harekete aktif destek verdi. 

Sekiiler Yahudiler, komiinist dii§iinceyi yaymak 

iqin Rusya'da ge§itli organizasyonlar kurdular. Bunla- 

rin en onemlileri The Bund (Yahudi i§gi Partisi), The Fa- 

rejnikte ve Po'alei Zion idi. (Encyclopedia Judaica, cilt 5, 

sf.797) Bunlardan ozellikle The Bund, komunizmin ge- 

li§mesinde onemli rol oynadi. Daha sonra Lenin'in on- 

derliginde devrimi gergekle§tirecek olan Rus Sosyal 

Demokrat Partisi'ne katildi. 

Aa 
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"1905-1906 yillan arasmda Bund bir gok konuda Bol§eviklerle beraberdi. Bund onlarm yardi- 

mi sayesinde Sosyal Demokrat Parti’nin Stockholm’deki kongresinde biitiin Rus organizas- 

yonlarmm arasma dondii" (Encyclopedia judaica, cilt 4, sf.1501) 

Komunizmin Yahudilikle olan baglantisi hakkmda o donemde ilging tezler iiretiliyordu: 

"A. Lunacharsky dinle ilgilenen bir ki§iydi. Kitab-i Mukaddes'in, ozellikle peygamberlerin 

devrimci yanlari oldugunu ve Tevrat ile i§gi dini arasmda baglanti oldugunu soyliiyordu. Ma¬ 

xim Gorki ise antisemitizmi kimyordu. Gorki, Siyonizm konusundaki pozitif dii§uncelerini ilk 

olarak 1902’de kaleme aldi. 1906’da Bol§eviklere katildigmda kitabim tekrar yaymladi. Yahu¬ 

di etniklere yardimi ve onlan giiglendirmeyi savunuyordu." (Encyclopedia Judaica, cilt 5, sf.796) 

Komiinist ihtilalin Kapitalist Finansorleri! 

"Higbir ihtilal te§kilatsiz ve parasiz gergekle§tirilemez. Somurulen yoksul kitleler bunlardan 

birincisini kismen saglar, parayi ise asla! Sermaye sahipleri ise her ikisinin de iistesinden ge- 

lirler." (Gary Allen, Sermaye ve Sosyalizm, sf.96-97) 

Ihtilalin finansman gibi gok onemli bir sorununun kimler tarafmdan halledildigi incelen- 

diginde yine garip tablolara, sosyalizm-kapitalizm arasmdaki ilging birlikteliklere rastlamr: 

"ABD’nin Rusya Biiyukelgisi’nin, Di§ i§leri Bakanligi’na gonderdigi telgraf: 

Dosya No: 881.00/288 

Rusya'daki Biiyukelgi (Francis)den Di§ i§leri Bakam'na. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 
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Petrograd, 19 Mart 1917, saat 09:00 (20 Mart saat 18:00’de almdi) 

Asayi§ berkemal, C^ar ve C^arige'nin tahti terk etmelerinden sonra Diik Mikhail gibi 

tahtta hak iddia edecek kimselere ve bu tiir giri§imlere kar§i her tiirlii tedbir 

almmi§tir. Gegici hiikiimetin paraya acilen ihtiyaci oldugu igin, ingil- 

tere Rusya'ya mali yardimda bulunmu§tur ve biitiin miittefikler 

yeni hiikiimeti tamymcaya kadar da muhtemelen yardima de- 

vam edecektir. Acil bir yardim gok yerinde olur. §imdi Ameri- 

ka'dan gelecek bir mali yardim ise en iyisi olurdu. Bu ihtilalin 

ba§arili olmasi, Yahudiler iqin qok onemlidir. §ayet Yahudiler 

bu §ekilde mesafe katederlerse, bu hususta gizlilige titizlikle 

uyulmasi lazim gelecektir. Aksi takdirde ihtilal, burada sayilari 

bir hayli kabarik olan Yahudi aleyhtarlarimn muhalefetini uyandi- 

racak bir safhaya girebilecektir. FRANCIS" (Henry Coston, Lee- Rus jhtMa|rnin en onemli fj- 

tures Frangaises, Numero Special, Nisan 1963) nansorlerinden Jacob Schiff 

Rus ihtilali'nin gergekle§tirilebilmesi igin dev boyutlarda pa¬ 

ra harcandi. Kiigiik bir grubun koca bir devleti ele gegirebilmesi §iiphesiz biiyiik olgiide maddi 

giice dayalidir. Ustteki telgrafta ifade edilen hayati oneme sahip bu parayi kimler vermi§ti? Rus 

devriminin maddi destegini saglayanlar diinya gapmda faal buyiik Yahudi bankerlerdi. Bunla- 

rm ba§mda ihtilalde en az Lenin kadar rolii oldugu soylenen Jacob Schiff geliyordu. 

"Roger Lambelin ile O. Pettrovsky gibi yazarlar da I. Diinya Sava§i'ndan once, Amerika'da, Ya¬ 

hudi bankerler tarafmdan, Rusya’daki devrimei faaliyetleri, propagandalan desteklemek 

amaciyla bir ortak fon kuruldugunu yaziyorlar. 1917 baharmda ise Jacob Schiff, devrime ver- 

digi parasal destekle C^arlik rejiminin devrilmesinde en biiyiik paym sahibi olmakla oviinii- 

yordu." (Czarism and the Revolution, Arsene de Goulevitch, sf.10) 

Lenin ve arkada§larma para yagdiranlar arasmda Warburg ailesi ve ihtilalin "kahin’lerin- 

den olan Yahudi asilli Parvus da vardir. 

"Lenin iinlii miihiirlii vagon igerisinde yola gikarildi. Beraberinde 5-6 milyon dolar tutarmda 

altm para bulunduruyordu. Bu i§i yapanlar, Alman yiiksek makamlari ile Max Warburg ve bii- 

tiin hayati boyunca Sosyalist olan Alexander Helphand’dir. A. Helphand qok zengin biriydi ve 

Parvus takma adim kullamrdi. (Sermaye ve Sosyalizm - Orijinali: None Dare Call It A Conspiracy, 

Gary Allen, sf.90-91) 

Ihtilalin finansorlerinin sayisi oldukga kabariktir. Bunlarm hepsi de uluslararasi Yahudi 

bankerlerdi: 

"Yahudi Schiff in Bol§evik ihtilali’ndeki rolii, miittefik haber alma servislerince iyi bilinmekte- 

dir. Bu noktadan hareketle Bol§evizmin bir Yahudi hareketi oldugunu soyleyenler vardir... Da- 

ha sonralari ortaya gikarilan belgelerle, ihtilalin daha ba§ka uluslararasi bankerler yamnda, 

Schiff, Warburg ailesi, Rockefellerlar ve Morganlarm destegiyle gergekle§tirildigi anla§ilmi§tir. 

Belgeler, Morgan kurulu§larmmm da Kizil ihtilal iqin en az bir milyon dolar harcami§ olabile- 

cegini gostermektedir... 

Bol§evik ihtilali'nin diger biiyiik parasal destekgisi de Lord Alfred Milner adli ingilizdir. Mil¬ 

ner, 'Round Table Groups' adli gizli bir orgiitiin organizatorii ve ba§idir. Bu orgiit. Lord 
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Bol§evik Parti'de onemli 
gorevlerde yer alan 

Yahudilerden bazilari: 

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, tilt 5, sf.794) 
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Rothschild tarafmdan desteklenmektedir." (Sermaye ve Sosyalizm - Orijinali: No¬ 

ne Dare Call It A Conspiracy, sf.92-93) 

Uluslararasi Yahudi orgiitii B'nai B'rith ve Iskog riti localarimn da aktif destegi 

soz konusuydu: 

"B’nai B’rith C^arlik aleyhtan isyankarlara silah sagladi. Boylece B’nai B’rith, 1905 Rus ihtila- 

li’nde aktif bir rol oynadi. Bu hareket nedeniyle iinlu Amerikan Yahudileri Bol§evik olmakla 

itham edildi. Kuhn, Loeb Company sahibi Warburg ailesi Lenin’i ve Trogki’yi finanse etti; ba¬ 

ba ogul ’Bol§evik ajanlari' Yahudi Julius ve Armand Hammer ABD Korniinist Partisi’ni kurdu 

ve Amerika'da Bol§evik hareketini yayarak 1917 Sovyet ihtilali'nden sonra iilkede on yil gegir- 

di. Aslinda CJar’m devrilmesi ve Rusya'da Bol§e- 

viklerin ba§a gegmesiyle iskog riti tarafmdan 

olu§turulan hedefler gergekle§tirildi." (The Ugly 

Truth about the ADL, Executive Intelligence Rewiev, 

sf.27) 

Rus ihtilali'nin en biiyiik roliinii Lenin'in 

liderliginde 1898 yilinda kurulan Rus Sosyal 

Demokrat Partisi iistlenmi§tir. Bu parti 1903 

yilinda Bol§evik ve Men§evik isimli iki gruba 

aynlir. Bol§evikler, ki devrimi yapacak olanlar 

onlardir, komiinizmin devrim yoluyla Rus- 

ya'ya gelmesi gerektigini savunurken, Men§e- 

vikler aym sonuca ihtilalsiz de ula§ilabilecegi 

tezini savundular. Men§evik kanadm giicii ki- 

sa siirede azalarak onemini yitirdi. Bol§evikle- 

re gelince; 

"Bol§evik grubunun (1912-13’de Bol§evik Partisi 

oldular), organizasyonu ve propagandasimn 

olu§umu sirasmda birgok Yahudi aktif rol oyna- 

mi§tir. Bu Yahudilerin sayilari 1917 §ubati ile Eki- 

mi arasmda Rus devriminde hizla yukseldi." 

(Encyclopedia judaica, tilt 5 sf. 794) 

Yahudilerin bu denli etkili olduklari parti, 

Yahudilik konusunda kendisini ortaya koydu. 

"Rus Sosyal Demokrat Partisi’nin III. Kongresi'n- 

de Lenin, Yahudiler iqin ozel bir ba§langig 

konu§masi yapti. 1900-1906 arasmda Lenin Ya¬ 

hudilik konusunda kendisini §oyle tammlami§- 

tir: Antisemitizm, asimilasyona kar§i Yahudi mil- 

liyetgiligi, Sosyal Demokrat Parti ve Bund arasm- 

daki ili§ki." (Encyclopedia Judaica, tilt 5 sf. 794) 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Rus Sosyal Demokrat Partisi, di§aridan aldigi destekle birlikte ihtilale 

dogru yiirumeye ba§ladi. Ulke iginde giderek artan ho§nutsuzluklar, imparator- 

luk hukiimetinin parlamento rejiminin kurallarma uymayi reddetmesi, reformlarm 

yava§ligi gibi sebeplere 1905 Rus-Japon Sava§i da eklenince, ihtilalin ilk temelleri atilmi§ 

oldu. Alman ve Amerikan Yahudi bankerlerinden olu§an Kuhn Loeb And Co. grubu Rus Qar- 

ligi'ndaki her tiirlii devrimci du§iince ve faaliyeti destekleyen ba§lica kurulu§tu. Rus-Japon Sa- 

va§i, uluslararasi §irketler grubunun Yahudi Ba§kani Jacob Schiff'e (^arlik hukiimetine birkag 

darbe vurmak firsatmi verdi. "Amacimiz elimize firsat gegtikge Rusya'ya verebilecegimiz en 

agir zarari vermektir" diyen Schiff, sava§ boyunca Rusya'yi gokertmek igin Japonlara 200 mil- 

yon dolar para yardimmda bulundu. Ayrica Kuhn Loeb ve §irketleri Japonlarm di§aridan yap- 

tiklari borglanmalari iizerine aldi. 

Japonya kar§ismdaki bozgundan sonra Rusya'da monar§inin itibari iyice azaldi. Muhale- 

fet, Imparator'dan liberal, sosyal ve parlamenter bir rejim kurulmasim istedi. ihtilal Peters- 

burg'da 22 Ocak 1905'te (Kanli Pazar) i§gilerin ve bazi askerlerin ayaklanmalanyla ba§ladi. 

Olaylar kanli bir §ekilde bastirilmca, Bol§evikler kendiliginden ba§layan bu ayaklanmamn yo- 

netimini ele gegirmeyi denediler. Petersburg'da 'Merkezi I§gi Sovyeti' kuruldu. Genel grev teh- 

didi kar§ismda (^ar, 30 Ekim tarihli bildirisiyle bir Duma (meclis) segilmesine izin verdi. Ihtilal 

bastirilmi§ti ama Trogki'nin bir "genel prova", Lenin'in de 'halkm yeni bir iktidar denemesi' di- 

ye adlandirdigi olay gergekle§mi§ti. Gergekten de asil amaci genel bir prova niteligi ta§iyan 

1905 Hareketi'nden, devrimi gergekle§tirecek olanlar geregince yararlandilar. 

Schiff'in faaliyetleri I. Dunya Sava§i sirasmda meyvelerini verdi. Ihtilalci olanlar, cephede 

sava§anlarm morallerini bozmak ve cephe gerisindeki ho§nutsuzluklari ki§kirtmak suretiyle 

Rus §ehirlerinin banliyolerinde kan§ikliklar gikarmayi ba§ardilar. Propogandalari ihtiyat as- 

kerleri arasmda da iyi sonuglar verdi; ihtiyat askerlerinden meydana gelen bir alay cepheye 

gitmemek iqin isyan etti. Bu isyan 

^arlik rejiminin yikilmasma yol aga- 

cakti. Ba§kent halki, 4 Mart'ta firmla- 

ri yagmaladi. 7 Mart'ta kismen grev 

ba§ladi ve 9 Mart'ta i§gilerin de katil- 

masiyla siyasi bir nitelik kazandi. Sa¬ 

vanna bitirilmesi ve hiikumetin de- 

gi§mesi isteniyordu. 8 Mart'da grev 

genelle§ti. Hareketin bu kadar gabuk 

yayilmasi kar§ismda §a§iran sosya- 

list liderler i§gilerden ihtiyatli olma- 

larmi istediler. Fakat 11 Mart'ta aske- 

ri birlikler de ayaklamnca ba§ari elde 

edilmi§ oldu. Imparatorluk hiikume- 

ti de 12 Mart 1917'de istifa etti. 

1917'de Petrograd'da Bolsevikler tarafindan kiskirtilan halkla 

Qarlik askerleri arasinda gikan catismada 90k sayida insan 

oldu. 



Resmin yayinlandigi L'Express dergisi Kerensky hukumeti ile ilgili su bilgiyi veriyordu 

'Kerensky hukumetinin %99'u masondu." (L'Express, 17§ubat 1992) 

Clarlik’tan Bol§evik Rejime Geqi§ A§amasi: 

’Kerensky Hukumeti Locasi’ 

1917 yilimn §ubat aymda, "§ubat Devrimi" gergekle§ti. Rusya'nm degi§ik yerlerinde, ba§- 

ta Redrozrad olmak iizere, ayaklanmalar ba§ladi. Sonunda 16 Mart'ta Romanov hanedanimn 

son (^an Nikola II tahttan gekildi. 

Bunun iizerine, Ekim'de gergekle§ecek olan Bol§evik Devrim'e kadar, Kerensky onderli- 

ginde bir sosyalist gegi§ hukumeti kuruldu. Kerensky hukumetinin en biiyiik icraati ise, o do- 

nemde gogu hapiste ya da siirgiinde olan komiinistleri serbest birakmak, komiinist liderlere 

zemin hazirlamak oldu. 

"Kerensky, Sosyal Demokrat olarak bilinirdi. Ama komiinist bir hiikiimete gegi§ iqin basamak 

oldu. Kerensky komiinistler ve diger ihtilalciler iqin iilkede genel af ilan etmi§ti. Bu aftan ya- 

rarlananlarm gogu 1905'deki ba§ansiz 'Kizil ihtilal’den sonra smir di§i edilen komiinist ihtilal- 

cilerdi. Bu aftan sonra 250 bin ihtilalci gorevlerinin ba§ma iade edilmi§ oldu" (None Dare Call 

it Conspriacy, Gary Allen) 

"Kerensky, Lenin ekibinin ihanet suguyla tutuklanmasmi ya da simra siiriilmesini onledi" (Ba§- 

langigtan Bugiine Kadar Dunya Casusluk Tarihi, cilt 1, sf.90-91) 

Kerensky hukumetinin ba§a geldiginde ilk i§i, Trogki ve Lenin gibi ihtilalcilerin serbest bi- 

rakilmasi igin af gikartmak oldu. 

"Sosyalist Kerensky, iist dereceli bir masondur" (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.33) 

Kerensky'nin ekibi de masonlardan olu§maktadir: 

"1917 yilmda Rusya’da ihtilal patlak verince, Londra ve Paris’te 400 kadar Rus masonu 40'a ya- 

km gizli dernek kurarak ’Rusya Halklari Mason Merkez Locasi' ilkeleri dogrultusunda birle§- 

tiler. 1917’de gegici hiikiimetin ba§mda Kerensky vardi. Bu hiikiimetin gogunlugunu mason- 

lar olu§turmaktaydi" (Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, Daniel Ligou, sf.1064). 

Kerensky hukumetinin sagladigi gegi§ donemi boyunca Rusya'nm dort bir yamnda giig- 

lenen komiinist i§qi birlikleri, 1917 Ekimi'nde Bol§evik Ihtilali'ni gergekle§tirdiler. Petrog- 

■■ 



Lenin Mayis 1917'de, Putilov fabrikasinin iscilerine konusurken. Bolsevik devrimiyle birlikte dunyada ilk 

kez komunist bir rejim kurulmus oldu. 

rad'daki ki§lik saraya saldiran Bol§evikler hiikumeti istifa ettirdiler ve Lenin'in onderliginde- 

ki Bol§evik Parti iktidari ele gegirmi§ oldu. Bu arada iizerinde durulmasi gereken bir ki§i de, 

devrimin Lenin'den sonra ikinci lideri olan Leon Trogki'ydi. 

Devrimin Ikinci Lideri: Leon Tro^ki 

"Ekim Devrimi'nden evvel §ubat 1905 ve 1917’deki ayaklanmalarda ’Silahli Elgi’ adi verilen 

Leon Trogki Bronstein gok biiyuk rol oynami§tir." (§alom, 16 Aralik 1987) 
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Rus Ihtilali'nin tek lideri genelde Lenin olarak tanitilsa da gayet iyi bi- 

linir ki, devrimi Lenin ile birlikte gergekle§tirmi§ olan ikinci bir kilit isim vardir: 

Leon Trogki. 

Judaica'da Trogki §oyle anlatilmaktadir: 

"Trogki, Ukrayna’da Ivanouka'li bir Yahudi giftginin ogluydu. Odessa Universitesi'nde mate- 

matik okumu§, fakat kendisini devrimci gali§malara adamak igin ogrenimini birakip 1896'da 

yasa di§i Sosyal Demokrat Parti'ye katilmi§ti." (Encyclopedia judaica, cilt 15, sf.1404) 

Trogki'nin yeti§mesinde en onemli rolii ise unlii Yahudi Parvus oynami§ti: 

"Trogki, Helphand (Parvus)'m etkisi altmda ’siirekli devrim' teorisini olu§turdu. Rusya’daki 

burjuvazi rejimine gore, Bati’daki sosyalist devrimden evvel sosyalist sahneye yol gosterdi. 

Trogki, 1917 §ubat Devrimi'nin patlak verme- 

sinden kisa bir sure sonra Rusya'ya dondii ve 

Petrograd i§gileri tarafmdan miithi§ bir sevgiy- 

le kar§ilandi. Lenin'le i§ birligi yapti. Ke- 

rensky'nin gegici hiikumeti onu yakaladi, fakat 

kisa bir sure sonra serbest birakti. Hapishane- 

deyken 'Bol§evik Merkezi Komitesi'ne segildi. 

Aym zamanda Petrograd Sovyeti’nin ve onun 

Askeri Devrim Komitesi’nin ba§ma geldi." 

(Encyclopedia Judaica, cilt 145, sf.1404) 

Trogki, daha onceki ba§arisiz devrim dene- 

yinden sonra yurt di§ma kagmi§ti. Ekim Devrimi 

(Yanda) Rus ihtilali'nin ikinci adami Trogki. 

(Sag Altta) Trogki Petrograd'daki III. Enternasyonel'de Paul 

Levy ile birlikte. 

(Sol Altta) Trogki'nin kurdugu Kizilordu yillar boyu komunist 

rejimin en onemli koruyucusu oldu. 

■■ 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 
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igin Rusya'ya donerken biiyiik bir sorun gikti. Bu sorunu halleden de Ame- 

rika'daki Yahudi finans lobisiydi: 

"Trogki'nin Rusya'ya gitmek iizere, 27 Mart 1917'de New York'u beraberindeki 275 ihtilal- 

ci ile terk ettikten sonraki ilk ugrak yeri, Halifax (Kanada'da) oldu... Burada yakasim ele ve- 

ren Trogki bir Kanada hapishanesine atildi. Ne var ki bir hafta yatmadan, ingiltere ve Ameri- 

ka'nm baskilariyla serbest birakildi. Amerika ve ingiltere'yi boyle bir rniidahaleye itenler, bu 

iki iilkedeki dev kurulu§larm milyarder sahipleriydi." (None Dare Call It A Conspiracy, Garry Al¬ 

len, sf.90-91) 

Leon Trogki 1917'de New York'tayken, Rusya'da Bol§eviklerin hakimiyetini saglamakla gorev- 

lendirildi. Rockefellerlar bu yolculugu igin kendisine 10.000 dolar verdi. Balkan Woodrow 

Wilson'dan ozel bir pasaport almdi ve Lincoln Steffens korumasi olarak gonderildi. Trogki'nin 

gemisi Halifax'a yana§tigmda Kanada Gizli Servisi onu tutukladi ve Nova Scotia'da hapsetti. 

Ba§bakan Llyod George, Londra'dan telgraf gekerek Trogki'nin serbest birakilmasmi istedi, fa- 

kat gizli servis bunu umursamadi. Sonradan MacKenzie King anla§maya dahil oldu ve Trog- 

ki'nin ozgiir kalmasim sagladi. Wall Street avukati Thomas D. Thacher'm yardimiyla King, Ki- 

zilordu'yu kurdu. Trogki'yi tutuklayan ajanlar kovuldu." (The World Order, A Study in Hege¬ 

mony ofParatism, Eustace Mullins, sf.76) 

Trogki, devrimde Lenin'le birlikte en buyiik rolii oynadi. Devrim sonrasmda ise Trogki'nin 

emrine Kizilordu verildi: 

"Trogki, Mart 1918'de askeri ili§kilerin halk yoneticisi olmu§, Kizilordu'yu organize etmi§ ve iq 

sava§ cephelerinde askeri operasyonlari yonetmi§tir. Lenin'in ya§adigi donemdeki parti iqi 

tarti§malarda teror devriminin me§ruluguna kar§i olan rejimlere sert solcu haliyle yakla§mi§- 

tir." (Encyclopedia judaica, cilt 15, sf.1405) 

Rus Yahudileri de Trogki kumandasmdaki Kizilordu'yu benimsemi§lerdi: 

"Biiyiik sayida Yahudi genci Kizilordu'ya katildi." (§alom, 16 Aralik 1987) 

"Trogki, Yahudi kokenli olmasimn kendisi iqin politik bir engel olu§turdugunun farkmdaydi. 

7 Kasim 1917 zaferinin ardmdan Lenin kendisine ilk Sovyet hukumetinin ba§ma gegmesini 

teklif ettiginde, Trogki reddederek 'Sence dii§manlarimizm eline benim Yahudi olmam gibi bir 

silah vermek akillica olur mu?' demi§ti. " (Encyclopedia Judaica, cilt 1, sf.1406) 

Lenin’in ’Kapitalist’ Dostlan! 

Radikal hareketler, biiyiik paralar ve di§ destek olmadikga gergekle§tirilemezler, 20. yiizyilm 

biiyiik tarihgisi Oswald Spengler, solun dii§man goriinen biiyiik sermaye sahiplerinin, kont- 

rol altmda geli§tigini goren bilim adamlarmdan biridir. Unlii eseri Bati 'mn Qdkii§u'nde §oyle 

der: "Sermayenin yonlendirmedigi higbir proleterya hareketi, hatta bir komiinist hareket §im- 

diye kadar goriilmemi§tir. Bu hareketlerin sozde idealist liderleri biiyiik kismi hiq §iiphesiz 

sermaye tarafmdan yonlendirilmi§tir." (Sermaye ve Sosyalizm (None Dare Call It A Conspiracy), 

Garfy Allen sf.88) 
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Marx'm en biiyiik ogrencisi Lenin, ondan 

'kapitalizmle gizli birliktelik' mirasmi da al- 

mi§ti. Yaptigi ihtilalin finansmanmi buyiik ser- 

mayedarlardan bulan Lenin, ihtilalin ardmdan 

da aym gevrelerden destek gordii: 

"Lenin, Beyaz Saray'daki guglii arkada§m- 

dan, Wilson'dan yardim istedi. Wilson, 

Kuhn & Loeb Co. avukatlanndan ve eski 
• • • 

Di§ I§leri Bakam Elihu Root’u Ozel Sava§ 

Fonu’ndan 20 milyon dolan Bol§eviklere 

vermesi iqin Rusya’ya yolladi. Comertlikte 

Wilson’dan geri kalmayan J.P. Morgan & Co. 

ku§atma altmdaki Lenin ekibine finansal yar¬ 

dim sagladi." (The World Order - A Study in the 

Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.68) 

Vladimir llyig Lenin 

"The Unknown War With Russia" (Rusya ile Bilinme- 

yen Sava§) adli kitabmda Robert S. Maddox, ’Rus- 

ya’daki Mart ihtilali, Wilson’un hayal ettigi sava§ 

sonrasi diinya ortammi olu§turacaktir, ABD’nin gegici hiikumeti ilk olarak tammasim sagladi’ 

der. Maddox’un belirttigine gore, Versailles Anlagmasi’nin 6. maddesine gore Rusya kendi be- 

lirledigi kurumlarla devam edecekti. Ve boylece Bol§evik rejiminin gelecegi garanti altma alm- 

mi§ti. Wilson’un politik yardimcisi Albay House, kendi sekreteri Kenneth Durant’i Rusya’ya 

gonderdi ve Durant 1920’de Sovyet Biirosu’nda sekreter olarak gali§maya ba§ladi." (The World 

Order - A Study in the Hegemony of Parasitism, sf.73) 

"Ingersoll Rond’m Ba§kam ve New York Federal Reserve Bankasi Balkan Vekili William La¬ 

urence Sanders, 17 Ekim 1918’de Wilson’a yazdigi mektupta: ’Rus halki iqin, Sovyet formu hii- 

kiimet en uygunudur ve ben de bu sistemi desteklemekteyim" diyordu. 1914’den beri New 

York Ted’in Balkan Vekili olan George Foster Peabody, Rockefeller’lar iqin (General Education 

Board) Genel Egitim Kurulu’nu kurmu§tu ve Bol§eviklerin devlet tekelini destekledigini belirt- 

ti. Boylece New York Federal Reserve’iin en iinlii iiq gorevlisi Sanders, Peabody ve William 

Boyce Thompson Bol§evizmi destekliyordu. Thompson daha sonra ABD’de Bol§eviklerin pro- 

pagandasi iqin bir milyon dolar verdi. New York Federal Reserve Bankasi, N.M. Rothschild ve 

ogullarimn sahip oldugu be§ New York Bankasi tarafmdan yonetiliyordu. Anla§iliyor ki bu iiq 

ki§i sadece i§verenlerin isteklerini gergekle§tiriyordu. 

Tarihteki en ilging goge William Boyce Thompson ba§kanlik etti. 15 me§hur Wall Street avuka- 

ti ve finansorii Rusya’ya giderek, sendeleyen Bol§evik rejimini kurtardi. J.P Morgan, Thomp¬ 

son^ Petrograd’daki National City Bank §ubesinden bir milyon dolar gonderdi. Bu banka Bol- 

§evik rejiminin saldirisma ugramayan tek bankaydi." The World Order - A Study in the Hege¬ 

mony of Parasitism, sf.73) 

2 §ubat 1918 tarihli Washington Post’ta §oyle bir haber yaymlamyordu: ’Kasim’a kadar Petrog- 

rad'da kalan William Boyce Thompson Bol§eviklere doktrinlerini Almanya ve Avusturya’da 
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yaymalan igin bir milyon dolarlik yardim yapmi§tir. Thompson’un bu gore- 

vinde Amerikan Kizil Hag Ba§kam Henry P. Davison; Thomas Thatcher ve Harold 

Swift vardi ve bunlarm tumii CFR iiyesiydi. National City Bank, Rusya'ya 50 milyon do- 

lar borg vermi§ti ve Morgan Guaranty Trust, Sovyetlerin Amerika'daki finansal gikarlarmi 

gozetiyordu. 1922 Ocak'ta Ticaret Sekreteri Herbert Hoover, Guaranty Trust'm Moskova'daki 

Devlet Bankasi'yla ili§kilerine izin verdi. §imdi Guaranty Trust Balkan Yardimcisi olan Alman 

bankaci Max May 1923’de Ruskombank’m Di§ ili§kiler Ba§kam oldu, bu Sovyetler’in ilk ulus- 

lararasi bankasiydi."Who’s Who?" (Kim Kimdir?) kitabma gore Max May 1883'te ABD'ye gel- 

di, 1888’de vatanda§liga gegti ve 1904 - 18 Guaranty Trust Balkan Yardimcisi, 1922-25 Rus Ti¬ 

caret Bankasi Kurulu iiyesi ve idarecisi oldu. J.P. Morgan ve Guaranty Trust, Sovyet hukiime- 

tinin, ABD’deki mali ajanlariydi. C^ar'm altmlari Guaranty Trust'a yatirildi. 

Oyle ki, Bol§evik hareketin diinya karargahi Wall Street’teydiT (The World Order - A Study 

in the Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.74-75) 

"1992’de Chase National Bank, Rus hukumetini tammak ve ticareti geli§tirmek igin Amerikan- 

Rus Ticaret Odasi'm kurdu." (The World Order - A Study in the Hegemony of Parasitism, Eustace 

Mullins, sf. 78) 

Lenin, yalnizca 1917 Devrimi'ni yapmakla kalmadi; yillar boyunca turn dunyadaki kizil devrimlerin 

sembolu haline geldi. Kurdugu rejim ve ordu milyonlarca insanin kanimn dokulmesine sebep oldu. 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 
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Lenin'in ailesi. 1879'da cekilmis fotografta 9 yasindaki Lenin en sagda yer almi§. Babasinin 

verdigi "Nizam vaziyeti" (sag elin sol gogus listune konulmasi) pozu ise oldukca dikkat cekicidir. 

"Lenin'in programi biiyuk zenginlerin programidir. C^iinku o, biitiin ozel miilkiyeti kaldirir ve 

devlet kontrolii altma koyar. Devlet ise, biiyiik zenginler tarafmdan kontrol edilir. i§te diinya 

diizeni!" (The World Order - A Study in the Hegemony of Parasitism, sf.45) 

Lenin'in kapitalist dostlarimn, ilging olarak, gogunlukla Yahudi sermayedarlar ya da ma- 

sonik orgiitler -CFR gibi— oldugunu goruyoruz. Peki bu ki§i ve orgiitlerin Lenin'i destekleme- 

lerindeki amag neydi? Kimileri, Lenin ve arkada§larma yapilan maddi destegin, Almanya ta- 

rafmdan geldigini, bunun da Almanya'nm sava§makta oldugu Rus (Jarligi'nm yikilmasmi is- 

temesiyle ilgili oldugunu soyler. Ama Bol§evikleri destekleyenler yalnizca Alman "kapita- 

lisf'leri degildir: 

"Max Warburg'un Lenin'i 

desteklemesini Alman 

yurtseverligine baglar- 

sak -ki oyle degildir- ya 

Schiff, Morgan, Rockefel¬ 

ler ve Milner'in finans- 

manlarim nasil agiklaya- 

cagiz?" (None Dare Call It 

A Conspiracy, Gary Allen. 

Sf.96) 

Simdi <te, Lenin’de 
Yahudi kani... 

Vitianinrt bfri StiJfi ? ttftfnrminrt tanffti 

tdilcn Lenin ’in Yahudi kitkenfi tdiiufi*i trztvi, 
ij ijj tiiikif ffiWf jtitirkr dr ktdnii rtmrvr fajindfc. Ofr 
tin i(ipn^ bir hoikd yonu ur, hrr turlu 

jBt’iLjihj ivftf undo tnrihe hinjmi j piun VVflTjlf 
in Vn bu bifmrxinr 

nimatuhr. 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

'Bol§evik ihtilali diinyanm en zengin ve giiglii kimselerince desteklenen 

bir harekettir. Hareketin goriiniirdeki amaci, -Rothschild'ler, Rockefeller'lar, 

Schiff'ler, Warburg'lar, Morgan'lar ve Milner'lar gibi— servet sahiplerinin mallarimn elle- 

rinden almarak devletle§tirilmesi anlayi§ma yonelik goriiniiyordu. Fakat goriiniirde olan 

§uydu ki, bu ki§iler, komiinizmden hig korkmuyorlardi! Bu hareketi finanse eden ve boylece 

onu kontrol altmda tutan sermayenin ondan korkmasi iqin bir neden de yoktu... Rothschild 

ve ekibinin, bir buguk asirdir, aym klasik yontemle bogu§ma iginde olan iki dii§man grubu ay- 

m anda desteklediklerini unutmamak gerekiyor." (None Dare Call It A Conspiracy, sf.99) 

Lenin'in Batili finansman gevreleri tarafmdan desteklenmesinde ki§isel ozelliklerinin de 

etkisi vardi. Lenin'in komiinistlerin "burjuvazi orgiitii" olarak nitelendirdigi mason localarma 

kayitli olmasi oldukga ilgingti. Soz konusu bilgi masonlar tarafmdan hazirlanan "Mason Soz- 

liigii"nde §u §ekilde ifade edilmektedir: 

"Lenin Vladimir Oulianof: 1914 oncesi Paris'teki Fransiz Biiyiik Dogusu'na bagli ’Union de Be- 

leville' locasma kayitliydi." (Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, Daniel Ligou, sf.693) 

Bu aslinda bize, aradigimiz sosyalizm-kapitalizm ili§kisi konusunda onemli bir baki§ agi- 

si sunuyor. Bu iki kar§it blok arasmda var oldugu soylenen ittifak, herhalde en iyi masonluk 

gibi gizli orgiitlenmeler sayesinde saglanabilirdi. 

Mason diktator Lenin, insanlara kar§i son derece sert ve acimasizdi. Iktidarda bulundugu 

donemde milyonlarca insam oliime gonderen Lenin hakkmda, iinlii Rus yazari Soljenitsin, Ti¬ 

me dergisine verdigi demegte §u yorumu yapmi§tir: 

"Lenin tarn bir zalimdi. Kimseye acimazdi. Halka yakla§immda en kiigiik bir insani taraf yok¬ 

tu. Kitlelere de, kendisini takip etmedigini sandigi tek tek ki§ilere kar- 

§1 da zalimdi." (Terciiman, 2 Agustos 1989) 

Lenin'in oliimii de oldukga ibret vericiydi. Milyonlarca in¬ 

sani oliime, anar§iye, dinsizlige siiriikleyen Lenin; biiyiik acilar 

iginde kivranarak ve tanmmaz bir halde oldii. Le Figaro dergi- 

sinin bildirdigine gore Lenin, cinsel ili§kiyle ve ozellikle fahi§e- 

lerden bula§an Frengi hastaligi nedeniyle felg ve hafiza kaybma ug- 

rayarak oldii. Uzaktaki evlerden bile duyulan gigliklar atarken ag- 

zmdan dokiilen §u sozler oldukga ilgi gekicidir. 

"insanlar... bana yardim edin... devrim... §eytan burada, bura- 

da." (Yeni Asya, 27 §ubat 1992) 

Komiinizm'in Temel i§levi: Din Dii§manligi 

"Din halkm afyonudur... Halkm aldatici mutlulugu olarak, 

dinin ortadan kaldirilmasi halkm gergek mutlulugunun be- 

yan ettigi taleptir." (Karl Marx, F. Engels, Din iizerine, sf.38) 

"Bir Marxist materyalist olmalidir, yani din dii§mam" (V.I. 

Lenin, Toplu Eserler cilt 35, sf.121) 

"t- 

291 



V s 

J- 
^3 r 

Jit*" 

£?J>* 
WA 

KABALA 

VE 

MASONLUK 

, % ii 

VI 

T j 

v -' 

f. 

Yukaridaki sozler, komiinist ideolojinin dine baki§ agisim gosteren or- 

neklerdir. Goriildiigii gibi, Marx ve Engels dini adeta bir dii§man olarak goriir- 

lerken, Lenin de gergek bir Marxist'in din dii§mam olmasi gerektigini one siirmii§- 

— tiir. Dolayisiyla, diinya diizeninin gergekte komiinizmden bekledigi en biiyiik sonug da, 

din ahlakmi ortadan kaldirmasidir. Dini inanglarm, ahlak anlayi§mm yok edildigi, insanlarm 

komiinist liderleri neredeyse insan iistii varliklar gibi gordiigii bir toplum, Siyonizmin diinya 

yonetimi hedefine de oldukga biiyiik bir zemin hazirlar. Bu ise 50k onemli bir tehlike demek- 

tir. C^iinkii din ahlakmi bilmeyen ve ya§amayan toplumlar, vicdani ve ahlaki gokiintii igine gir- 

meye mahkumdurlar, din ahlakmdan uzakla§ilmasi demek insanlarm biiyiik bir felaketin iqi- 

ne siiriiklenmeleri anlamma gelir. Toplum diizeninin saglanmasi, bu diizenin -asayi§ tedbirle- 

rine dayali olmadan- muhafaza edilebilmesi, huzurun, bari§m, giivenligin ve refahm ya§ana- 

bilmesi, ancak insanlarm her ko§ulda diiriist, adil, fedakar, gali§kan, sevgi ve merhamet dolu 

olmalan ile miimkiindiir. Bu da yalmzca insanlarm din ahlakmi ya§amalan ile saglanabilir. 

Aslinda, din di§i her sistem dinin yok edilmesini hedefler. Fa§izmde bu sonug dinin yeri- 

ne irkgi hislerin a§ilanmasiyla elde edilir. Kapitalizmde insanlarm ahiret hayatim unutup yal- 

mzca diinya zevklerine yonelmeleri saglamr. Komiinizm ise, dine kar§i dogrudan bir dii§man- 

lik uygular. Dine kar§i agik bir baski ve aleyhte propaganda kullamlir. Bunun yam sira fa§ist 

rejimlerde goriilen 'insan iistii liderler', komiinist sistemin de kullandigi etkili bir yontemdir. 

Materyalist diinya anlayi§i soz konusu sistemlerin ortak ozelligidir. 

Oysa insanlarm vicdanlarmi kullanmadiklari, Allah'tan ve hesap giiniinden korkup sa- 

kmmadiklari kisacasi din ahlakimn ya§anmadigi ortamlarda, soz konusu ideolojilerin insanla- 

ra sundugu ideallerin higbirinin gergekle§mesi miimkiin degildir. Insanlari kotiiliikten, bozul- 

madan ve kaostan koruyan unsur din ahlakidir. Din ahlakimn ya§anmadigi toplumlarda, her 

tiirlii asayi§ tedbiri almsa dahi sug oranlarmda arti§ ve toplumsal gokiintii kagmilamaz bir ne- 

ticedir. (^iinkii insam bir ba§kasmm goriip duymadigi bir anda da diiriist yapan, emniyet giig- 

lerinin miidahalesinin olmadigi alanlarda da kanunlara ve kurallara uymasmi saglayan vicda- 

mdir. Vicdanmi kullanmayan, din ahlakmi ya§amayan bir insan, kanunlarm engel olamayaca- 

gim veya kolluk kuvvetlerinin kontrol edemeyecegini dii§iindiigii anlarda her tiirlii ahlaksiz- 

liga ve kotiiliige yonelebilir. 

Komiinizmin ardmda da, diger din di§i ideolojilerde oldugu gibi, masonlugun etkisini 

gormek miimkiindiir. Fransiz Ihtilali'nin ardmdan gelen materyalizm dalgasimn savunucula- 

ri da masonlardir. 19. yiizyilda pozitivizm olarak ortaya gikan maddeciligin temsilcilerini ise 

yine masonlar olu§turur. Freud, Durkheim, Auguste Comte gibi ateist ve mason felsefeciler 

materyalizmin onderligini yapmi§lardir. Komiinizm ise, "dinsiz toplum" meydana getirme he- 

definin en onemli yontemlerinden biri oldu. Marx'la ba§layan din dii§manligi, biitiin komiinist 

rejimlerin ortak ozelligi idi. Komiinist felsefe, din kar§ismda almmasi gereken tavri ise §oyle 

agikliyordu: 

"Marxizm bir materyalizmdir. Bu niteligiyle 17. yiizyil ansiklopedicilerinin materyalizmi ya 

da Feuerbach'm materyalizmi kadar alabildigine DiN DU§MANIDIR. Bu yalanlanamayacak 

bir durumdur. Ancak, Marx ve Engels'in materyalizmi, materyalist felsefeyi tarih alanma ve 

toplumsal bilimler alanma uygulamada ansiklopedicilerden ve Feuerbach'tan daha ilerilere 

gitmi§tir. 'Dine kar§i koymaliyiz', bu materyalizmin, dolayisiyla da Marxizmin abecesidir. 
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1925 yilinda Rusya'daki Simonovskj manastirim tahrip eden Kizilordu askerleri 

Ama Marxizm abeceyle yetinip kalan bir materyalizm degildir. Marxizm daha ileri gider. Der 

ki; dine kar§i sava§mayi bilmek gerek; bunun igin de yigmlarm inancim ve dinlerin kaynagi- 

m materyalist bir bigimde agiklamak gerek." (Marx, Engels, Lenin, Ana§izm ve Anarko Sendika- 

lizm, sf.282) 

"Marxist, bir materyalist olmalidir, yani DiNiN DU§MANI olmalidir, ama diyalektik bir ma¬ 

teryalist olmalidir, yani dine kar§i sava§mi birtakim spekulatif, hig degi§meyen, tek diize bir 

propagandamn soyut ve salt teorik zemini iizerinde degil; somut bir bigimde, ki§ileri her§ey- 

den daha gok ve her§eyden daha iyi egiten, yuriirlukte olan smif sava§i zemini iizerinde ol- 

malidir. Marxist somut durumu, oldugu gibi tiimiiyle hesaba katmayi bilmelidir." (Marx, En¬ 

gels, Lenin, Ana§izm ve Anarko Sendikalizm, sf.285) 

"Dine kar§i sava§im devrimci burjuvazinin tarihsel gorevidir ve batida, burjuva demokrasisi, 

kendi devrimleri ya da feodalizme ve Ortagag uygulamalarma kar§i saldirilari doneminde bu 

gorevi geni§ olgiide yerine getirmi§tir (ya da getirme gabasmdadir). Almanya'da oldugu gibi 
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Fransa'da da, sosyalizmden gok once dine kar§i bir burjuva sava§i gelenegi ol- 

mu§tur." (Marx, Engels, Lenin, Ana§izm ve Anarko Sendikalizm, sf.286) 

"Bizde ise Ekim ihtilali yasasi ile bunlar sonuna dek gozumlenmi§tir. Dine kar§i gergek ola- 

rak sava§tik ve sava§iyoruz." (Marx-Engels-Lenin-Stalin, Kadin ve Marxizm, sf.225) 

Aym felsefe biitiin komiinist rejimlerde goriiliir: 

"Hig §iiphesiz, biz komiinistler, kelimenin gergek manasiyla Allah’a inanmiyoruz. Higbir dine 

inanmayiz. Bizim diinya goru§umuz diyalektik materyalizmin ve tarihi materyalizmin gorii- 

§iidur." (Qang Qi Yi, Qin Komiinist Partisi Birle§ik Ceyhe faaliyetleri §ubesi Md. Yard. 4 Nisan 1962) 

Goruldugii gibi komiinizmin dine dii§man oldugu tarti§ilmaz bir gergektir. Bu nedenle de 

dini reddeden turn sistemler gibi, insanlara aci, hiiziin, korku ve giivensizlik a§ilar. Komiiniz- 

min vah§etinin de, donuklugunun da temelinde dine kar§i gozii d6nmii§ dii§manligi vardir. 

Komiinistler dine kar§i yiiriittiikleri miicade- 

lede farkli yontemlere ba§vururlar. Kimi za- 

man ibadethaneleri kapatir, din adamlarim 

toplu katleder, halkm dinini ya§amasma en- 

gel olurlarken kimi zaman da iistii kapali 

propagandalarla halki dinden uzakla§tirma- 

ya gali§irlar. Bu yontem, Marx ve Engels tara- 

fmdan §oyle ifade edilmektedir: 

"Dinsel yasalara kar§i sava§irken son dere- 

ce dikkatli ilerlenmelidir, bu sava§imda 

dinsel duygulan yaralayan kimse, biiyiik 

zararlara yol agar. Sava§im, propaganda ve 

aydmlatma yoluyla yuriitiilmelidir. Sava- 

§imi sert yontemlerle yiiriitursek, yigmlari 

kendimize kar§i ki§kirtabiliriz; boyle bir 

sava§im yigmlarm agirligim din ilkesine 

gore derinle§tirir, oysa bizim kuvvetimiz 

birliktedir. Dinsel onyargilarm en derin 

kaynaklari yoksulluk ve bilgisizliktir, bu 

hastaliklarla sava§maliyiz." (Marx-Engels- 

Lenin-Stalin, Kadin ve Aile, sf. 220) 

Benzer bir taktigin kullamlmasi gerektigi 

Lenin tarafmdan da one surulmu§tur: 

"A§iri baski temeline oturan ve i§gilerin egitilmedigi bir toplumda, dinsel onyargilarm sadece 

propaganda yontemleriyle yok edilebilecegini sanmak budalalik olur... i§te bu nedenle prog- 

ramimizda ateist oldugumuzu belirtmiyoruz ve boyle davranmak zorundayiz. i§te bu neden¬ 

le eski onyargilarim heniiz siirdiiren proleterlerin partimize katilmalarmi engellemiyoruz ve 

engellememek zorundayiz." (Lenin, Din Uzerine, sf.115) 

Din ahlakina kargi girkin mucadelenin onde gelen 

isimlerinden birisi de, Qin'e komunizmi hakim 

eden Mao'dur. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Nitekim komunistlerin dine kar§i gergek du§iinceleri iktidara gelme- 

leri ile iyice agiga gikti. Bol§evik Devrim'in ardmdan Lenin, dine kar§i gozii don- 

mii§ bir du§manlik sergiledi. §iddetli din du§manligi Stalin doneminde de devam et- 

ti. Komunizmin hakim oldugu tiim iilkelerde, binlerce dindar insan katledildi, ibadetha- 

neler yikilip tahrip edildi ve siirekli bir ateizm 

politikasi izlendi. 

20. yiizyil boyunca 120 milyon insamn 

olumiine neden olan komiinizm, dinsiz bir 

toplumun ne kadar vah§i, acimasiz ve barbar 

olabileceginin, materyalizm gibi Allah'i inkar 

eden felsefelerin nasil bir sonug dogurdugu- 

nun canli bir ornegidir. Komiinizmin neden ol¬ 

dugu belalar, din ahlaki ile dinsiz toplumlar 

arasmdaki biiyiik farki gostermesi agismdan 

son derece onemlidir. Boylece insanlar, bir kez 

daha tek kurtulu§un din ahlakimn ya§anmasi 

olduguna tamklik etmi§lerdir. 

Vazgegilemeyen I^giidii: 

Vah§et 

Lenin: "Bazi kimseler bizi zalimligimiz se- 

bebiyle ayipladiklan zaman, bu ki§ilerin 

en basit Marxist prensipleri dahi nasil 

unutabildiklerine hayret etmekteyiz." 

(Pravda, 29 Ekim 1918) 

Kambogya'nm komunist diktatoru Pol Pot, 9 mil- 

yonluk ulkede 3 milyon insani rejim aleyhtari ol- 

makla suclayip oldurttu. Oldurulenlerin yillar 

sonra toplu mezarlardan gikan kemikleri. 

Trocki komutasindaki Bolseviklerin, Beyazordu mensuplarim kursuna dizmesi 
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Pol Pot'un yaptigi inamlmaz katliamin 

toplu mezarlari kazildiginda, korkunc bir 

tablo ortaya gikti. Cocuk, kadin demeden 

oldurulen 3 milyon insan bir hig ugruna 

komunist ideolojinin neden oldugu 

terorun hedefi olmustu. 

II. Dunya Savagi sirasinda 4.000 esir 

Polonyali subayin olduruldugu Katyn 

katliami, Stalin'in toplu cinayetlerin- 

den sadece biriydi. Katyn Ormam'nda 

elleri bagli oldugu halde enselerine 

kursun sikilarak oldurulen ve aralarin- 

da din adamlarimn da bulundugu su- 

baylarin toplu mezarlari yillar sonra 

bulundu. (Yanda) 
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Komunizm, 1917'den bu yana 120 milyona yakm insamn oliimune yol agti... 

Katliam ve §iddet, komiinizmin teorisinde vardir: 

"Marx ve Engels, devrimin her zaman kuvvet zoruyla olacagim savunurlar. Devrimcile- 

rin, hakim giice kar§i §iddet kullanmak zorunda olduklari konusunda israrlidirlar ve her za¬ 

man terorizme verdikleri destegi a^ik^a belirtmi§lerdir." (Sovyet Strategy of Terror, Samuel T. 

Francis, sf.54) 

"Terorii prensip olarak hig reddetmedik ve higbir zaman da reddetmeyiz." (Lenin Collected 

Works, Moskova, cilt 9, sf.19) 

"Propagandacilar her grubu basit bomba formiilleriyle donatmalilar. Onlara i§in mahiyeti hak- 

kmda agiklamalar yapmali ve gerisini onlara birakmalilar. Gruplar, derhal askeri egitimlerine, 

operasyonlara katilarak ba§lamalilar. Bazilari bir casusun olduriil- 

me i§ini veya bir polis karakol bombalama gorevini iistlenme- 

li. Bir kismi ise banka soymali..." (Lenin Collected Works, cilt 9, 

sf. 346) 

■ —■ b ii - 

"Biz siyasi cinayetlere kesinlikle kar§i degiliz, ancak dev- 

rimci taktikler agismdan bireysel saldirilar uygun 

degildir ve zararlidir. Sadece geni§ halk kitleleriy- 

le yapilanlar zekice bir politik miicadele olarak 

kabul edilebilir. Sadece geni§ halk kitleleriyle 

dogrudan baglantili olan bireysel terorist ha- 

reketler deger ta§irlar." (Lenin Collected 

Works, cilt 35, sf.238) 

Soguk Sava§ ve Stalin 

Sonrasi Sovyetler 

II. Dunya Savagi’nm ardmdan, ABD'nin mason 

Ba§kam Truman'm agiklamalanyla Soguk Sava§ do- 

nemi ba§lami§ti. ABD, turn diinyadaki anti-komii- 

nist hareketlerin destekgisi oldugunu ilan etti. Do- 

gu ve Bati birbirinden demir perde ile ayrildi. 

ABD, diinyayi "komunizm canavan"ndan kurtar- 

mak igin Marshall Yardimi ile ba§layan bir progra- 

mi uygulamaya koydu. Pek qok ulke de ABD'nin 

koruyucu kanatlari altma girdi. 

Gorunum boyleydi, ama gergek nasildi acaba? 

"Sovyet Rusya'nm II. Dunya Sava§i'ndan galipler 

arasmda gikmasma izin verilmi§ti. (^unkii geli§mi§ 

Bati'nm yeni bir 'Hagli Seferi' ba§latmasmi saglaya- 

cak ikinci '§eytan imparatorlugu’na ihtiyaci vardi. 
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Rusya if las etmi§ti ve sava§ta 40 milyon, 1917 Bol§evik Ihtilali'nden beri de 60 

milyon vatanda§i olmu§tu, kendini besleyemiyordu, boylece bir kere daha 'Dunya 

Diizeni' devreye girdi ve ’du§man giicu'nu olu§turmak igin Amerika’dan gok buyiik mik- 

tarda yiyecek ve malzeme yardimi sagladi. 1916'nm Belgika tazminat komisyonu, 1948'in 

Marshall Plam'na donii§tu. Bir kere daha miittefikler igin yardimlar Amerika'dan Avrupa'ya 

gemilerle tagindi, oradan da Sovyetlere yoneldi. Asil amag ise Sovyet Bloku'nu giiglendirmek- 

ti." (The World Order - A Study in the Hegemony of Parastisism, Eustace Mullins, sf.43) 

"II. Diinya Sava§i'ndan sonra Dean Acheson Sovyetler Birligi'ne 300 milyon dolar borg veril- 

mesi igin lobi faaliyetinde bulundu. Frederic A. Delano'nun iivey karde§i Ed Burling, Coun¬ 

ting and Burling §irketini kurdu ve buna Acheson ve Donald Hiss ortakti. Acheson’un lobici- 

ligi ba§arisiz olunca CFR alternatif olarak Marshall Plam'm one surdii. CFR'nin yaym orgam 

Foreign Affairs'de George Kennan tarafmdan 'ihtiva plam' agiklandi. 1947'den beri ABD'nin 

Sovyetlere kar§i di§ politikasi bu dogrultuda belirlenmi§tir. ABD, Rusya'nm yalmzca smirlari- 

m degil, askeri giigle elinde tuttugu 'tutsak iilkeleri' de garantilemi§tir... Kennan, Rusya'da 

Bol§evik ihtilali'nden once Jacob Schiff iqin Marxist ajan olarak gali§an George Kennan'm ku- 

zeniydi." (The World Order - A Study in the Hegemony of Parastisism, Eustace Mullins, sf. 81) 

Buraya kadar ele aldigimiz bilgiler, Soguk Sava§ boyunca devam eden Sovyetler-ABD an- 

la§mazliklarmdan menfaat saglayan ve hatta bizzat bu sorunlari koriikleyen gevreler ve bu 

gevrelerin olu§turdugu gizli ittifaklarm oldugunu gostermektedir. Her iki taraf iginde de yer 

alan masonik unsurlar, soz konusu gizli ittifakm en onde gelen isimleridir. Bu kirli ittifaklar 

dogrultusunda, Rusya'nm bazi Batili sermaye gruplari ile olan yakm baglantisi israrla surdii- 

ruldii. Kru§gev ile Amerikali finansor Rockefeller'm ili§kisi bunun agik bir ornegi idi: 

"David Rockefeller, 1964'te ilk kez kar§ila§tigi Kru§gev ile Kremlin'deki odasmda yaptigi go- 

rii§meden sonra, merakla sonucu bekleyenlere doniip: 'Bugiine degin yaptigim en yogun ve 

verimli goru§me idi. Bizler, birbirimizi uzun siiredir tamyoruz. Uzun yillarm verdigi birlikte 

gali§ma ali§kanliklarma sahibiz demi§ti." (Vodka-Cola, Charles Eevinson, sf.319) 

Brejnev, Rus¬ 

ya di§ politi- 

kasimn ger- 

gek mimari 

ABD'nin unlii 

stratejisti 

Kissinger ile 

birlikte. 
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Kru§gev'den sonraki Brejnev doneminde de Sovyet gizgisi degi§medi. 

Soguk Sava§ goriiniimii altmda oldukga "sicak" ili§kiler vardi. ABD'nin en 

onemli stratejisti Henry Kissinger, Sovyet sisteminin gizli destekgisi oldu: 

"Kissinger'i gosteren Amiral Zumwalt bu konuda §oyle demektedir: 'Sovyet giiciiniin geni§- 

lemesinde ba§rolii Kissinger ve onun §ahsmda ci- 

simle§en yumu§ama politikasi oynami§tir'." (Gii- 

naydin, 13 Haziran 1976) 

Brejnev doneminde Siyonistlere verilen 

destek devam etti. Fakat 1967'deki 6 Gun Sava- 

§i, beraberinde yeni bir politika getirdi. Arap- 

Israil sava§larmda, Rusya Araplari destekleme 

gorevini iistlenmi§ti. Misir'm mason diktatorii 

Nasir'm ordularimn 1967 sava§mda Israil'e sal- 

dirirken kullandigi silahlari Sovyetler "hediye" 

etmi§ti. Brejnev doneminde Rusya di§ politika- 

simn gergek mimari ise ABD'nin iinlii stratejis¬ 

ti Kissinger idi. Brejnev, bu gergegi ilging bir §e- 

kilde dile getirmi§ti: 

Brejnev doneminde de ABD ile iliskilerde daha 
da yakinla§ma oldu. Yukarida Nixon ve Brejnev 
birarada gorulmektedir. 

"Rus diktatorii Brejnev'e, Rusya'nm neden Ortadogu gorii^melerinde bir rol almadigi sorul- 

mu§tu. O da §oyle cevap verdi. 'Bizim temsile ihtiyacimiz yok. Kissinger bizim Ortadogu'da- 

ki adamimizdir." (The World Order, A Study in The Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.57) 

"Amerika'nm iinlii i§ adamlari ve politik liderleri, ornegin W. Averill Harriman, Sovyet yanli- 

si faaliyetlerini saklamaya gerek duymamaktadir. Rus Biiyiikelgisi Dobrynin, Henry Kissin- 

ger'in ikili rolii iqin: 'Ben giiliimseyerek oldugum yerde oturuyorum. Kissinger bizim iqin go- 

rii§iiyor' diyordu." (The World Order, A Study in The Hegemony of Parasitism, sf.84) 

ABD-Sovyetler kutupla§masmm ardmda, bazi gevreler tarafmdan ilging ekonomik ili§ki- 

ler siirdiiriiliiyordu: 

"Soguk Sava§ ba§ladiktan sonra finansorler Sovyetler’i desteklemeye devam etti. 1967 de 

New York Times'm haberine gore Rusya'yla ticareti geli§tirmek igin yeni bir konsorsiyum olu§- 

turulmu§tu. Buna Cryus Eaton'un Tower Corp.'u, Rockefeller'm International Basic Economy 

Co. ve Londra'dan N.M. Rothschild and Sons dahildi. Eaton, komiinist sisteminin Sovyetler 

Birligi halkim memnun ettigini soyledi. Eaton 1939'daki Stalin-Hitler Pakti'nm da ilk destek- 

gilerindendi." (The World Order, A Study in The Hegemony of Parasitism, sf.79) 

"Bol§evik Ihtilali, New York Federal Reserve Bankasi’nm iiq yoneticisi tarafmdan ortaya qi- 

kartilmi§tir. Bunlar William Boyce Thompson, George Foster Peabody ve William Wood- 

ward'du. Federal Reserve, sisteme destegini siirdiirmektedir, Sovyet Merkez Bankasi Gosbank 

ile yakm ili§kileri vardir. Gosbank, Sovyetler Birligi'nin Komiinist Partisi'ni kontrol etmekte- 

dir. Gosbank'm 5000 gali§am vardir, fakat emirleri ba§ka bir kurulu§tan aldigmdan pasif bir 

bankadir. Gosbank-Federal Reserve i§ birligi, isvigre'deki Bank for International Settlements 

araciligiyla siirdiiriilmektedir" (The World Order, A Study in The Hegemony of Parasitism, sf.82) 



Sovyetler Birligi'nin dagilip, komunist rejimin devrilmesi ile birlikte, komunist liderlerin heykelleri de teker 

teker meydanlardan kaldirildi. 

Ve bu donemin ardmdan Gorbagov ve kapitalistle§en Rusya geldi 

MARXIZM'E YENI YORUM: KAPITALIZM 

Komunizm, din ahlakmi ortadan kaldirmanm, insani materyalist diinya g6rii§une yonelt- 

menin yontemlerinden biridir. Aym sonuca kapitalizmle, ya da fa§izmle de ula§ilabilir. Bir ul- 

ke igin hangi yontemin denenecegini ise, o iilkenin sosyolojik yapisi belirler. Ancak bunlarm 

herbiri insanlari biiyiik felaketlerin igine siirukleyen son derece tehlikeli ideolojilerdir. Rus- 
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F ya'nm 1917 Ihtilali'nden giiniimiize gegirdigi siiregler degerlendirildiginde 

bu durum daha iyi anla§ilacaktir. 

Komiinizm bir baski rejimidir. Marx'm teorileri biitiin Avrupa'ya yayilmaya qah- 

§ilmi§sa da en biiyiik etkiyi §iiphesiz Rusya'da olu§turmu§tur. Bunun nedeni ise Rusya'nm 

dogu kiiltiiriine sahip, baski ile yonetilmeye ali§ik halkimn bu rejimi kabullenmeye 50k daha 

uygun olmasidir. Halki din ahlakmdan uzakla§tirmak isteyen bazi gevreler de bu nedenle, top- 

lumun yapisma gore farkli yontemlere ba§vururlar. Komiinizmin etkili olmayacagimn dii§ii- 

niildiigii iilkelerde vah§i kapitalizmin uygulamlmasi bunun bir ornegidir. Sovyetler Birligi'nde 

yapilan degi§im de (komiinizmden kapitalizme gegi§) aslmda yalmzca bir yontem degi§imidir. 

Geli§en diinya §artlarmm olu§turdugu kiiltiir, Sovyet toplumunu da etkilemi§tir. Komiinist sis- 

teme halkm gostermeye ba§ladigi tepki, artan ekonomik problemlerle birlikte rejimi zora sok- 

mu§tur. 

Bu nedenle komunizm ve kapitalizm gibi birbirine tamamen zit goriinen iki ideolojinin 

zaman zaman aym gevreler tarafmdan desteklenmesi de soz konusu olmaktadir. Charles Le- 

vinson'un "Votka-Cola Imparatorlugu" kitabmda asil olarak iizerinde durdugu husus da bu- 

dur. Sovyetler'deki komiinist rejim uzun sure, Bati iginde yer alan bazi odaklarm destegini al- 

mi§, komunizmin yikilmasimn ardmdan kurulan sistem de aym destekle olu§turulmu§tur. 

Bu durumda,1980'lerin son yillarmda iki kutuplu diinya modeline neden son -ya da ara- 

verildigi sorusu giindeme gelmektedir. Acaba, Marxizmin din ahlakma kar§i yiiriittiigii miica- 

delenin geri tepmesi, 1980'lerde tiim diinyada Islam'm yiikseli§e gegmesi bunda bir etken mi- 

dir? Ugiincii bir kutup olu§maya ba§larken, eski iki kutubun gati§mayi birakmasi bir §eylerin 

gostergesi degil midir? Soz konusu karanlik gevreler igin, sozde gergek "tehlike" ortaya gikma- 

ya ba§laymca, dam§ikli dovii§lere son verilmesinin, oldukga onemli bir gosterge olduguna 

§iiphe yoktur. 

85'lerden sonra Rusya'da ba§layan dine yoneli§ de, komiinist yontemin degi§tirilmesi ge- 

rektigi konusunda onemli sinyaller vermi§tir. Yillardir dinin "halkm afyonu" oldugu yalanma 

inandmlan Sovyet vatanda§lari, 1917'den beri siiren "Ahlaksiz Evleri", "Ateizm Enstitiileri"nin 

gergek yiiziinii ve ne kadar biiyiik belalar olduklanm gormeye ba§ladilar. Ozellikle Orta As- 

ya'daki dini uyam§ Sovyet yetkililerinde panik yaratmi§ti. Ve goziim geldi; komiinizm yerini ka¬ 

pitalizme devredecekti. Yapilan ise, yalmzca degi§ik §artlara gore farkli yontemler kullanmakti. 

Gorbatov, Perestroyka ve Glastnost 

Gorbagov'un ba§lattigi reformlar bilindigi gibi ilk defa Rus toplumunun kapitalist rejim- 

le yakmla§masmi sagladi: 

Bu donemde Sovyet-Yahudi ili§kilerinde, Mossad da onemli bir yer tutuyordu. Mossad 

ajam olarak bilinen iinlii basm imparatoru Maxwell'e Sovyetlerin yaptigi yardim agiga gikti. 

Buna kar§ilik Maxwell de KGB'ye bilgi sagliyordu: 

"ingiliz basm imparatoru Robert Maxwell'in KGB'ye bilgi aki§i saglandigim anlatan Soloviev, 

onemli noktalara gelmi§, §iiphe gekmeyecek isimleri kullanmamn orgiitiin en onemli felsefesi 

oldugunu kaydetti." (Sabah Gazetesi, 1 §ubat 1992) 

Gorbagov'un Perestroyka'si ise ilk kez kapitalizmin esintilerini Rusya'ya getirdi: 
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"Sugun perestroykasi... Sovyetler Birligi'nde son yillarda ya§anan olaylar kar- 

F §ismda, Sovyet vatanda§larmm onemli bir boliimii eski giinleri, ozlemle anma nok- 

tasmdalar. Yaygm kaniya gore o giinlerde, mafya Kremlin’deydi, §imdi ise sokaklarda. 

Gorbagov'la birlikte Sovyet toplumuna bugiine dek goriilmemi§ bir serbestligin, ozgiirlii- 

giin geldigi kesin. Ama, madalyonun bir de oteki yiizii var. Yalmzca 1988'de, bir yil oncesine 

kiyasla suq oramndaki arti§ yiizde 40. Kagakgilik, uyu§turucu ticareti, soygunlar giderek yay- 

gmla§iyor ve daha da kotiisii kamksamyor." (Nokia, 17 May is 1989) 

Gorbagov, iktidarda bulundugu siire boyunca biiyiik sermaye ile yakm baglanti iginde ol- 

mu§tu. Gorbagov'un, aralannda Kissinger, Rockefeller gibi kilit isimlerin de bulundugu Trila¬ 

teral heyetleriyle yaptigi goru§meler de bunun bir gostergesiydi: 

"Ocak 1989'da aniden B’nai B’rith Moskova’da bir loca agti. B’nai B’rith, Gorbagov ve arka- 

da§lariyla samimi bir ili§kiye girerek de ikinci biiyiik ba§arisim kazandi. Acaba hepsi bir tesa- 

diif miiydii? 20 Ocak 1989 sayili Humanite, Moskova'da bir Trilateral Komisyonu’yla, Sovyet 

liderlerinin kar§ila§masim yazar. Bu gorii§meye katilanlar Trilateral’den Rockefeller, Berthoin, 

Okowara, Giscard d'Estaing, Kissinger, Hyloand, Nakasone; Sovyetler Birligi'nden Gorbagov, 

Yakolev, Medvedev, Faline, Akhromeiev, Dobrynine, Tchernalev, Arbatov, Primakov’dur." (Ma- 

is qui Gouverne L'Amerique?, Georges Virebeau, sf. 60-61) 

Gorbagov'un baglantilari Rockefeller, Kissinger, Brzezinski gibi Yahudi lobisinin onemli 

isimlerine ve Trilateral ve CFR gibi iki biiyiik lobiye uzamyordu. 

"David Rockefeller ve Kissinger, Sovyet Lideri Mikhail Gorbagov’u yakmdan egitiyorlar ve ko- 

laylikla baglanti kuruyorlar. Onun son politikalarmdan ise ovgiiyle bahsediyorlar. Gorbagov 

kurtulmak iqin ABD'den, 100 milyar dolarlik bir hediyeye ihtiyaci oldugunu belirtti... Ama sa- 

dece 1,5 milyar dolar borg verebilecegini daha sonraki Bilderberg toplantismda agikladi." (The 

Spotlight Reprint, Eyliil 1991) 

"Diinyayi izleyenler, Sovyet lideri Mikhail Gorbagov'un perestroyka ve glasnost gibi bari§ yan- 

lisi hareketlerine ya da Dogu Avrupa’da olan geli§melere §a§mami§lardir. Biitiin bunlar aslin- 
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Sovyetler'in 'Yeni Dunya 

Diizeni'ne uyum sagla- 

masinda Gorbagov'un en 

biiyiik yardimcisi, §e- 

vardnadze idi. Dis igleri 

Bakam Sevardnadze, 

ABD ile iligkilerde kilit 

rol oynuyordu. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

da komiinist patronlarla onlarm i§ ortaklan Lawrence ve David Rockefeller ile 

bunlarm Trilateral Komisyonu’ndaki baglantilari sayesinde gergekle§mi§tir. 

Ban§a yonelik yeteri kadar hareket olmalidir ki, Amerikalilar biiyiik miktarda yardim ya- 

parak, Demirperde iilkeleri ile ekonomik olarak baglanti kurabilsinler. Yeterli miktarda sa- 

va§ korkusu kalmali ki askeri-endiistri ve ozellikle stratejik savunma alanlan kar edebilir 

halde kalsm. 

Trilateral'in amaci Sovyetler Birligi'ni ve komiinist Dogu Bloku iilkelerini ’diinya ekonomisi- 

nin ortaklari’ yapmak, bunu saglamak iqin de Amerika'nm Ugiincii Diinya iilkelerine yaptigi 

yardimlarm kanali olan Diinya Bankasi ile IMF'ye iiyeligi gerekmektedir. 

Rockefeller, 1989 Ocak’ta Moskova’ya bir Trilateral Delegasyonu’yla beraber gitti ve Gor- 

ba^ov’la uzun bir toplanti yapti. Burada Sovyet hiikiimetine ’diinya ekonomisine ortak' olma- 

lari iqin israr etti ve Diinya Bankasi ile IMF'ye iiyelik onerdi. §ubat'ta Rockefeller, CFR’den bir 

delegasyonla Var§ova'ya gitti ve aym teklifleri Polonya'ya yapti. 17 Nisan 1980 tarihli 'Chris¬ 

tian Science Monitor' gazetesinde Jeremiah Novak, 'Sovyetler Birligi'yle siirekli geli§en ili§ki- 

ler sayesinde Trilateral, ileriki bir tarihte Sovyetler'le birle§meyi umut ediyor"diye yaziyordu. 

Brzezinski: 'Kalkmmi§ iilkelerden olu§an ve Atlantik devletlerini, Avrupa komiinist iilkelerini 

ve Japonya'yi kapsayacak gali§malar yapilmalidir.' diyor" (The Spotlight Reprint, Kasim 1992) 

Komiinizm-kapitalizm yakmla§masmm onemli isimleri hep ilging ki§ilerdi: 

"Moskova'da B'nai B'rith Locasimn agilamasma 12-19 Ekim 1988'deki toplantida karar verildi. 

B'nai B'rith delegasyonu, Seymour Reich tarafmdan yonetiliyordu. Seymour Reich, 1987 yilm- 

da delegasyonun diinya gapmda Ba§kam Morris Abram'm yerine gegti." (Les Financiers qui me- 

nent le Monde, Henry Coston, sf. 434) 

"Kapitalizmle uluslararasi komiinizmin kucakla§masi oyle birdenbire olmadi. Bunun on go- 

rii§meleri 80'li yillarda ba§lami§ti. Bu yakmla§ma iqin gali§an sadece Amerikan petrolciisii Ya- 

hudi Armand Hammer degildi. Onun gibi bir Rus Yahudisi olan Edgar Bronfman da eski 

Yahudi ve Bol§evik iiyelerle aym ama^ta gali§iyordu. Diinya Yahudi Kongresinin Ba§kam 

olan Edgar Bronfman'm ilk ba§ansi Budape§te'de gergekle§ti. Kongre'nin Budape§te'deki top- 

lantismda Moskova Ba§hahamiyla g6rii§mii§tii." (Les Financiers qui menent le Monde, Henry 

Coston, sf.435) 

"Edgar Bronfman biiyiik bir patron, uluslararasi alkol sanayisinin patronu (iinlii Seagram §ir- 

ketinin patronu) §ampanya ve kanyak piyasasmi elinde tutuyor... Bu Bol§evik-kapitalist ya- 

kmla§masmda Armand Hammer'in bir milyarder arkada§i da bulunuyor: Carlo de Benedetti. 

Benedetti italyan Yahudi cemaatinin en onemli iiyesi. Ayrica besin sanayisinin de en onemli 

simalarmdan. Benedetti IBM'den sonra diinya micro-information piyasasmda en onemli ku- 

rulu§un ba§mda." (Les Financiers qui menent le Monde, sf. 436) 

Gorbagov doneminde iilkeye resmen giren bir ba§ka lobi ise. Rotary Kuliipleri oldu: "Krem- 

linli Rotary enler... Rotary Kuliibii, yakm zamana kadar Sovyetler'de kapitalizmin simgesi ola¬ 

rak goriiliiyordu. Ama ne olduysa Stockholm'de oldu ve Sovyet yetkilileriyle. Rotary yetkili- 

leri ufaktan flort etmeye ba§ladilar. Sonunda, a§k izdivaca donii§tii ve kuliibiin Kremlin'de de 

kurulmasma karar verildi. ilk iiyeler de oldukga kalburiistii isimlerden olu§uyor; Ekonomist 
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Popov, kozmonot Sevastianov, tarihgi Afanasiev ve daha birgok etkili ve yetki- 

0^ li ki§i." (Nokta, 11 Haziran 1989) ^ 

Fakat, iilkede esmeye ba§layan kapitalizm ruzgarlarma muhafazakar kanattan 

gelen tepki iizerine, Gorbagov ve ekibi tavsiye edilecek ilging bir darbe ile yerine daha da 

uygun bir isim getirilecekti. 

Id w "1 t'l * Id * 

'Gorbatov Kudus'te New 
■F 

Age’in ekonomik amagli 

toplantilarma katildi. Bura- 

da pek qok ki§i onun mason 

oldugunu soyliiyordu." (Lee- ' ^1 !i 

tures Frangaises, Ekim 1992) - M" } 

Bir Garip Darbe 

19 Agustos 1991'de gergek- 

le§en ve Sovyetler Birligi'nin da- 

gilmasiyla sonuglanan darbe ol- 

dukga ilging geli§melere sahne 

oldu. KGB iiyelerinin gogunluk- 

ta oldugu muhafazakar kanat, 

Gorbagov'u indirerek yonetime 

el koydu. Fakat darbe yonetimi- 

nin omrii qok kisa oldu. ijq gun 

siiren darbenin getirdigi sonug, yipranmi§ bir isim olan Gorbagov'un yerine Boris Yeltsin'in ge- 

tirilmesi ve Sovyetler Birligi'nin sona ermesiydi. 

Fakat darbenin geli§imi "i§in iginde bir i§"oldugu izlenimi veriyordu. 

"Darbe haberi yayilmaya ba§ladigi sirada Devlet Ba§kam Gorbagov, Kirim Yarimadasi'ndaki 

Foros'ta bulunan villasmda tatildeydi... Yazov’un emriyle Moskova'ya gonderilen askerler, 

bazi onemli binalan kordon altma almaya ba§ladigmda saat 09:00 olmu§tu. Bu sirada, darbe- 

ye kafa tutabilecek tek ki§i, Rusya Federasyonu Ba§kam Boris Yeltsin, goktan kalkmi§, yardim- 

cilariyla birlikte nasil bir tutum takmilmasi gerektigini konu§uyordu. Rusya, Sovyetler Birli- 

gi'ni olu§turan 15 Cumhuriyetin temel ta§i, Yeltsin halk tarafmdan en gok sevilen liderdi. ina- 

mlmasi giiq ama, darbeye tepki gosterebilecek, halki ayaklandirabilecek tek ki§i elini kolunu 

sallayarak, evinden gikiyor ve arkada§lariyla yine higbir engellemeyle kar§ila§madan, Rusya 

parlamentosu binasma geliyordu... 

Uc gun siiren darbe boyunca Moskova sokaklari, Kizilordu tankla 

ri ile doldu. 

Hurriyet, 1 Eylul 1991 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Korfez Sava§i'yla iiniine tin katan CNN, hemen Moskova'dan canli yayma geg- 

mi§ti bile. 

CNN'i izleyenlerin, Moskovalilarm, kahramanca darbeye direnmeye ba§ladigmi sanmasi- 

na kar§m, Yeltsin, saat ll:34’te parlamento binasmdan gikarak bir tanka yoneldiginde, qevre- 

dekilerin sayisi en fazla 150 ki§iydi. Darbecilerin gonderdigi bir tankm iizerine gikan Rusya li- 

deri, yasal Devlet Ba§kam Gorbagov'un, 'sagci bir darbe'yle iktidardan uzakla§tirildigmi soy- 

liiyor ve halki ODK (darbe komitesi)'yi protesto etmeye gagiriyordu. Yeltsin'in bu gagrisi, dar- 

beciler iqin sonun ba§langici oldu. CNN'in ileri stirdtigti gibi yiiz binlerce ki§i olmasa da, kti- 

qiik ama kararli bir kalabalik, Rusya parlamento binasi oniinde toplanmaya ba§ladi. 21 Agus- 

tos giinii, saat 13:21’de Yeltsin, darbecilerin kagmaya galigtigim agikladigmda herkes rahat bir 

soluk aldi." (Milliyet, 19 Agustos 1992) 

"19 Agustos sabahi, Sovyetler Birligi'nde yonetime el koyan Olaganiistii Durum Komitesi’nin 

(ODK) iiyeleri, sanki sozle§mi§cesine, bir darbenin ba§ariya ula§mamasi iqin ne gerekiyorsa 

yapti." (Milliyet, 20 Agustos 1992) 

"Gorbagov, komploya kari§mi§ olabilir ya da qok pasif kalarak bunu kolayla§tirmi§ olabilir... 

Sovyet resmi haber ajansi TASS’m da Gorbagov'un gorevden uzakla§tirilacagmdan, olay once- 

sinde haberdar oldugu ileri stirtildti... Sovyet Nesavisimaya gazetesinin, dim telefaksla dagi- 

tilan olaganiistii sayismda, yonetime el koyan Olaganiistii Hal Devlet Komitesi'nin, Devlet 

Ba§kam Gorbagov'un gorevden almdigma ili§kin bildirisinin metninin, resmi haber ajansi 

TASS’a, olaydan iki gece once verildigi savunuldu." (Cumhuriyet, 22 Agustos 1991) 

I§te bu garip darbe, Gorbagov'u indirirken yerine Yeltsin'i getirdi. Yeltsin'in ozelligi ise, 

kapitalizmi Rusya'ya daha gabuk getirebilecek olmasiydi: 

"Gorbagov'un darbeyi tezgahlayan adam oldugu iddia edildi. Bu iddialar, darbeden sonra bti- 

yiik olgiide gozden dti§tirtilen Sovyet liderinin yerine en Amerikanci ki§inin, ornegin Yeltsin 

ya da benzeri birinin getirilmesini amagliyor." (2000'e Dogru, 1 Eyliil 1991) 

Bu gostermelik darbenin perde arkasmda ise CIA oldugu bildirildi: 

"Darbenin arkasmda CIA vardi. ABD'deki 20 bin iiyeli Komiinist Partisi Lideri Gus Hall Sov¬ 

yet Lideri Mikhail Gorbagov'a kar§i diizenlenen darbe giri§iminin ardmda samldigi gibi Ko- 

miinist Parti'nin degil, CIA'in bulundugunu one stirdti." (Hurriyet, 1 Eyliil 1991-Cumhuriyet, 22 

Agustos 1991) 

CIA'in bu gostermelik darbedeki rolii, darbenin bir hafta oncesinde Israil Di§ I§leri Baka- 

m Peres ile dort list diizey Rus yetkilisinin yaptigi gizli gorii§me de goz oniinde bulunduru- 

lursa oldukga ilging bir tablo ortaya gikmaktadir: Darbe, yeni diizenin gizli ellerinin gikarlari- 

na uygun olarak geli§tirilmi§ bir senaryo niteligini ta§imaktadir. Nitekim darbe sonrasmda ba- 

§a gegen Yeltsin ve izledigi yontemler de bunun onemli bir gostergesidir. 

Rusya'yi "Kapitalist"Yapmaya Soz Veren Ki§i: Boris Yeltsin 

Darbe sonucunda Gorbagov siyasi giiciinii yitirirken yerine, darbe sayesinde kahraman 

olan bir isim gegti: Boris Yeltsin. Yeltsin, Gorbagov'un ba§lattigi kapitalistle§me siirecini daha 
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da hizlandirdi. Ba§a gelirken verdigi en biiyiik soz, turn Rus halkini "kapi- 

talist" yapmakti. 

Yeltsin bu i§ igin bigilmi§ kaftandi. En onemli 

ozelligini, CNN’e verdigi bir demegte §oyle agik- 

liyordu: "Ben Allah’a inanmiyorum." (Meydan, 29 

Aralik 1992) 

Yeltsin, gergekten de kendisinden beklenenle- 

ri yerine getiren biriydi. Bu yoniiyle de yeni diinya 

diizenine katkida bulunan bir liderdi: 

"Boris Yeltsin Kremlin’e geldiginden beri, Rusya, 

ABD ile iyi bir dost olmaktan ote bir ili§ki kurdu. 

Konu ne olursa olsun, silahsizlanmadan, yildiz 

sava§larmdan Yugoslavya'ya, Yeltsin ve Bati ta- 

raftan Di§ i§leri Bakam Andrei Kozyrev, Bush 

hukumetinin isteklerini yerine getirmeye hazir- 

dilar. Bu miisamaha Bush'un kampanyasmda 

'Soguk Sava§i biz kazandik’ demeciyle sergilen- 

mi§ oldu." (US News and World Report, 28 Eyliil 

1992) 

Yeltsin'i ba§a getiren ve destekleyenler ise, da- 

ha once de oldugu gibi yine bazi Yahudi lobileri. Je¬ 

wish Chronicle, Yeltsin'i kimin finanse ettigini §oyle 

bildirir: 

"Bugiin Rusya'nm en zengin adamlarmdan biri 

olan 44 ya§mdaki Yahudi Mr. Borovoi, Boris Yelt- 

sin'in 'Demokratik Rusya' hareketinin finanso- 

rii." (Jewish Chronicle, 28 §ubat 1992) 

Yeltsin'in yardimcisi Rutskoi da yine bir Yahudi: 

"Yahudi Servis Ba§kani Simcha Dinitz, eski Sov- 

yetler Birligi'nden yeni Yahudi gogleriyle ilgili 

haber vererek geldi. Sovyetler Birligi turunda 

Rusya Balkan Yardimcisi Aleksandr Rutskoi ile 

Kremlin ofisinde bulu§tu. Rutskoi annesinin Ya¬ 

hudi oldugunu agikladi." (Jewish Chronicle, 28 

§ubat 1992) 

"Yeltsin'in Di§ i§leri Bakam Andrei Kozyrev'in 

de Yahudi asilli oldugu soyleniyor." (Mustafa Oz- 

can, Zaman 20 Mart 1993) 

Ulke iginde Yahudi lobilerinden bu derecede 

biiyiik bir yardim alan Yeltsin, di§aridan da aym lo- 

Rus halkmin Yeltsin'e yaptigi bir protesto. 

Yeltsin'in yapisi, Siyon yildizi ve dolar 

desenli kravati ve elindeki igki sisesi ile 

ifade edilmis. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

W 
bilerin denetiminde gali§an gizli servislerden destek goruyor: 

"Amerikan Merkezi Haberalma Te§kilati CIA’in Ba§kam Robert Gates, son yaptigi 

agiklamada, iilkesinde muhalefet ile ba§i hayli dertte olan Boris Yeltsin’e destek mesaji gon- _ 

derdi. Emekli gizli servis elemanlari tarafmdan kurulan dernegin yillik toplantisma katilan 

CIA Ba§kam Gates, konu§masi sirasmda, Rusya Dev- 

let Ba§kam Boris Yeltsin’in kendisini demokratik re- 

formlara adadigma inandigim ve kisa donemde Yelt- 

sin'in varligmin Rusya'nm ilerlemesi iqin ’§art’ oldu- 

gunu vurguladi. 

Gates konu§masmda 'Bence Balkan Yeltsin’in kendi- 

si iilkesinin ilerlemesine ve demokratik reformlarm 

uygulanmasma adadigi konusunda ku§kuya gerek 

yok. Reformlar igin Yeltsin §art' dedi. CIA'in patronu 

Yeltsin’e bir §ey olmasi halinde reform uygulamala- 

rimn gok ciddi kesintilere ugrayabilecegini de kay- 

detti." (Sabah, 17 Kasim 1992) 

Unlu Fransiz dergisi L'Express, 'Do- 

gu'nun Masonlarca Fethi' baslikli sayi- 

sinda Rusya'da hizla buyuyen mason 

localarindan soz etti. 

Rusya’da Mason Atagi 

Sovyetler'de yillar boyunca masonluga kar§i sah- 

te bir dii§manlik politikasi uygulandi. "Totaliter rejim- 

ler, diktatorler masonluga kar§idir" imajimn verilmesi 

igin, Sovyetler'deki localar Trogki doneminden itibaren 

resmen kapatilmaya ba§landi. "Resmen" demek gerekir, giinkii Sovyetler'de gergekte masonik 

faaliyetler biitiin hiziyla siirdiiriihnii§tii. 

Rusya'nm kapitalizmle tam§masiyla birlikte mason localan faaliyetlerini ^ok daha a^ik 

bir bi^imde yiiriitmeye ba§ladilar. Ardi ardma kurulan localar, turn Rusya gapmda iiye artiri- 

mi igin propagandaya ba§ladilar. Fransiz L'Express dergisi "Dogu'nun Masonlarca Fethi" ba§- 

likli sayismda Rusya'daki masonik faaliyetleri §oyle anlatir: 

"28 Nisan 1991'de kesin bir gizlilik iginde Kuzey Yildizi Locasi ilk toplantismi gergekle§tirdi. 

Nerede mi? Moskova civarmda, ah§ap bir evde. Daha sonra sessiz bir §ekilde Novikov Loca¬ 

si kuruldu. GLF (Fransiz Biiyiik Locasi) kendi duvarlari arasmda Pouchkine adli bir slav loca- 

smi barmdirmaktadir. 18 Agustos 1991’de Pouchkine Locasimn Ustad-i azami ve 6 arkada§i 

Moskova'ya geldiler. Ustad dogdugu kent olan Odessa'yi 1922 yilinda terk etmi§ti. Bagajlarm- 

da toren malzemeleri vardi: kiliglar, gonyeler, onliikler... "Daha sonra ilging bir bilgi veriliyor. 

Gorbagov'u indiren gostermelik darbe masonlarm geli§inin ertesi giinii gergekle§iyor: "19'un- 

da da darbe oldu." (L'Express, 17 Ocak 1992) 

Kuzey Yildizi Locasi biitiin Rusya'da propaganda yoluyla yeni masonlar ariyor: 

"Kuzey Yildizi Locasi'nm iistad-i azami §oyle diyor: 'Biiyiik bir kendini yenileme gabamiz var. 

Reklamlar araciligiyla..Gegen sene Rusga yaym yapan Liberty Radyosu 2 saatini masonluga 

ayirdi. Fransa Biiyiik Locasi’ndan cevap alarak pek gok mektup geldi. Vilnias’dan, Bakii’den, 
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Kiev’den ’ozgiirliik, e§itlik, karde§lik’ gibi kelimelerle dolu Fransizca mektup- 

lar. Adaylar hakkmda Fransiz Biiyiik Locasi (GO) cevap olarak 'onlari temasa gegi- 

rin’ der. Sonra dosyalan ’Kuzey Yildizi'na yeniden yollarlar. Eski imparatorluga dogru." 

(L'Express, 17 Ocak 1992) 

Masonlarm giicii ise oldukga biiyiik. Rus gazetelerinin bildirdigine gore bu giig, devlet 

adamlarim 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: ’Masonlarm etki alanlari Yeltsin’i, Gavril Po 

k-1-- pov'u (Moskova Belediye Ba§kam), Lakoklev' 

u (Gorbagov’un dam§mam) de igine ally or. P2 tero 

i ristleri geri dondiiler." (L'Express, 17 Ocak 1992) 

Rus Kapitalizminin 

Garip Sosyetesi 

Rusya'da gittikge geli§en bir mutlu azmlik 

smifi var. Bunlarm kazandigi olaganiistii serve- 

ti ise, bir Rus sosyologu Amerikali Yahudi ban¬ 

ker ailesi Rockefeller'e benzetiyor: 

"Rusya, giderek iki ayn iilkeye, iki ayri topluma 

boliiniiyor. Bir yanda gegi§ donemi ekonomisinden 

biiyiik vurgunlar vuran Mercedes-Benz'li, BMW’li 

kiigiik bir azmlik, diger yanda sabah ak§am patates 

yiyen, bir gece kuliibiiniin iiyelik aidati olan 40 bin 

rubleyi bir yilda ancak kazanan gogunluk. Bir Sov- 

yet sosyologunun dedigine gore, bu, Amerika'nm 

20. yiizyilm ba§larmda durumunu andiriyor: ’Ser- 

maye birikimine giden her yol miibah...' 

Rusya gittikge gokug nokta- 

sina yaklagiyor. Ulkenin zen- 

ginligini somurmeye basla- 

yan azinliga karsilik, gok bu- 

yuk gogunluk sefalet gekiyor. 

Moskova sokaklarinda hayat- 

ta kalmaya calisan bu insan- 

lar, son durumun ibret verici 
ornekleri... 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Vh 

Bir sosyolog olan Mikhail Gavlin, Rusya'nm iginde bulundugu ekonomik du- 

rumu Herald Tribune gazetesine §oyle degerlendiriyor: ’Bugiin Rusya'da ya§adigi- 

miz §ey, sermaye birikimine giden her yol miibah goriilur. Biraz Amerika'nm 20. yiizyi- 

lm ba§larmdaki durumunu andiriyor. Rockefeller ailesinin de di§inden tirnagmdan artira- 

rak, ter dokerek para kazandigim sanmiyorum..." (Panorama, 18 Ekim 1992) 

Gergekten de Rusya'nm onde gelenlerinin bir kismi Rockefeller'lara qok benzemektedir. 

Bu gevrenin, Israil'in kurulu§unu anmak igin diizenledigi kutlama soz konusu ki§ilerin kimli- 

gi hakkmda ilging bilgiler vermektedir: 

"israil'in Moskova'daki temsilcisi Arye Levin 10 Mayis giinii Moskova'nm en liiks otellerinden 

birinde israil'in kurulu§unun kirkbirinci yildoniimunu kutlama daveti diizenledi. Ardmdan 600 

kadar Yahudinin katildigi Moskova'daki yeni Yahudi Kiiltur Merkezi'nde yaptigi konu§masm- 

da heyecan verici bir gun ya§adiklarmi ifade etti. Otelin salonunda tertiplenen davete pek gok 

yan resmi ve list diizey Sovyet makamlari ile Moskova sosyetesinden birgok tanmmi§ §ahsiye- 

tin davete katildigi dikkati gekti. Yabanci elgilerin ve alt diizey Rus diplomatik erkamn katildigi 

davetlileri Levin ’Moskova sosyetesinin kremasi' olarak niteledi." (§alom, 24: Mayis 1989) 

Rusya'daki, Yahudi finansorlerin kontrolii agikga ortadadir. Yeltsin'in ekonomik dam§- 

manligim da yapan bu Yahudi kapitalistler, Rusya'nm istenen gizgiye gelmesinde onemli rol 

oynami§lardir: 

"Moskova'nm yeni finans liderleri Yegeny Kissin'in, Rus Doviz Bankasi'nm Ba§kam olarak 

atanmasi, iilkenin ekonomik ve politik yeniden yapilanmasmda geng Yahudilerin onde bir rol 

oynamaya ba§lamasmm en son ornegi, 30 ya§mda bir maliyeci olan Ksisin, Sovyetler Birli- 

gi'nin ve Sovyet Yabanci (yurt di§i) Doviz Bankasi'nm gokmesinin ardmdan, yabanci doviz pi- 

yasasmdaki bir bo§lugu bekledikten sonra bankadaki gorevini aldi. Kendisi de bir Yahudi olan 

Lev Wemberg iilkenin onde gelen i§ adamlarmdan biri olma pozisyonunu giiglendirerek, Rus 

imalatgilar Birligi'nin Ba§kam olarak segildi. Hem Wemberg hem de onemli bir i§ adami olan 

Konstantin Bozovay, Balkan Yeltsin'in ekonomik dam§manlan olarak gorev yapiyorlar. Uzun 

siireden beri ilk kez bir Yahudi, Moskova'nm yonetiminde baskm bir role sahip oldu. Bu ki§i 

36 ya§mdaki, Demokratik Parti lideri ve Moskova Valisi ba§ asistam olan ilya Zoslovsky'dir. 

Zoslovsky, Moskova'nm ilgelerinden birine, 1986'da Belediye Ba§kam olarak demokratik yol- 

la segilen ilk Yahudidir. Kendisi Yahudi Komiinal Kurumlari ile yakm ili§kiler igindedir." (Je¬ 

wish Chronicle, 7 §ubat 1992) 

Yeltsin’in "Kapitalist" Rusya’si 

Yeltsin'in iktidara gegnesi ile birlikte Rusya, "soz verdigi gibi" her gegen giin daha da ka- 

pitalistle§meye bagladi. Qg gibi buyiiyen fuhu§, pornografi, uyu§turucu, §iddet ve cinsel sa- 

piklik, iqki ve kumar Rusya'yi yeni diinya diizenine entegre hale getirdi. Aslmda bu, Marx'm 

hedef gosterdigi 'komiinal topluma' ula§mak igin gok daha kestirme bir yontemdi. Lenin'in iz- 

ledigi yontemin daha farklisiydi, ama ula§ilan hedef aymydi. 

Bu gergek masonlarca da gayet iyi hesaplanmaktadir. Unlii gazeteci Qetin Altan kendisiy- 

le yapilan bir roportajda Marxizm'in en onemli yoniinun materyalist dii§iince yapisi oldugunu 
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ve bu dii§uncenin asla olmeyecegini, ancak §ekil degi§tirecegini §oyle ifade 

etmi§tir: 

"Marxizm, politikayi gok a§an bir diinya goru§udur, dii§unce sistemidir. Politika bir gun 

demode olacaktir, simflarla birlikte, yonetici-yonetilen ili§kilerinin de son bulmasiyla birlik- 

te ortadan kalkacaktir. Ama Marxizm bitmeyecektir. Belki gozden gegirilecek, a§ilacak, yenile- 

necek ama gegerliligini koruyacaktir." (2000'e Dogru, 18-24 Ekim 1987) 

Yeltsin ile Rusya'ya yerle§en kapitalizm, bugiin Rusya'yi biiyiik bir gokuntuniin igine qek- 

mi§ durumdadir. Kapitalizmin ahlaksizligi te§vik eden pek qok ozelligi, Rusya'da artik qok 

yaygm olarak gozlemlenmektedir. Masonlugun yam sira fuhu§, uyu§turucu, cinsi sapiklik, 

anar§i, mafya gibi "kapitalist imkanlar" Rus halki arasmda yaygmla§mi§tir: 

"Birkag Pfenning iqin satilan kizlar, yerlerde yatan sarho§lar, yemek arayan gocuklar... daha 

diin sosyalist rejimin hayata hiikmettigi yerde bugiin bir kaos hakim. Ve 12 milyonluk §ehir- 

de insanlarm giinliik ya§amlari gittikge daha peri§an oluyor. 

Moskova'da oliilerin sayisi gittikge artiyor. Fakirle§en kiracilar, aileleri tarafmdan katledilen 

gocuklar, uyu§turucudan olenler, mafya tarafmdan katledilen masumlar. Her yil zor kullan- 

maktan meydana gelen oliimlerin sayisi %20 artiyor. Uyu§turucu her yere yayilmi§. Marihu¬ 

ana ve Opium (Kolchosmalit)... bulunuyor. Yalmzca bu iki ay iginde uyu§turucu i§i %300 art- 

Ukraynali 
Uayrtiini^j wi| uaplurn grgutii LiStrada'nin r.i^ rinE#rir.a gpn-., ulke 
dfuhui ydpmayd zti/laiwi LUcray^nah kadm aytiu 100 birv e i - i- 

Rus halkinm igine 

diigtugu dehget ve- 

rici durum, manevi 

degerlerini yitirmig 

bir toplumun ne bu 

yuk gokuntii ya- 
sadigimn goster- 

gesidir. Rusya'da uyu>jturucu 
kullammi artiyor 



Uyusturucu, fuhus, cinayet Rusya'da ozellikle son yirmi yil 

icinde 90k yayginla§ti. 

mi§ durumda. Mezar i§leri 90k pahali oldugu iqin oliileri akrabalari bile gelip almiyor. Mos- 

kova bir insan yiyicisi, zayif olan yok oluyor. Her Moskovali'ya yilda 129,8 kg. zararli madde 

dii§uyor. §ehir civarmda 11 Atom reaktorii var ve 700 radyoaktif bolge var. Her iiq Moskova- 

li gocuktan ikisi hasta olarak diinyaya geliyor. 

ilkokul gagmdaki gocuklar gali§ip para kazamyorlar. Giinde 100 Ruble kazamp bir kismim 

mafyaya veriyorlar, kalanla ailelerini besliyorlar. §ehirde higbir simr yok, ahlak yok. Gazete- 

lerde ilanlar §oyle: Her ya§taki kadmla seks yapabilirsiniz." (Stern, 1 Temmuz 1992) 

Komiinist rejimin ardmda biraktigi bu korkung manzara, insanlara bir kez daha din ahla- 

kmdan uzak toplumlarm igine dii§ecekleri durumu gostermesi agismdan ibret vericidir. 



"Kapitalizm"in Rusya'ya Yeni Bir Hediyesi ^ } 

Daha Var: Mafya 

'Mafyanm hakimiyetinin giderek arttigi ve sug orgiitlerinin yaygmla§tigi Rusya’da hiikii- 

mete el atari ve gileli Rus halkimn giinliik ya§ammi cehenneme geviren gangsterler, biiyiik 

kentlerde deh§et sagiyor. St.Petersburg gibi biiyiik kentlerin sokaklarmda 'mafya' konu§ulu- 

yor. Sorun igten ige biiyiiyor ve biitiin iilkeye yayiliyor. ig i§leri Bakanligi yetkilileri, iilkedeki 

gangster getelerinin sayisimn neredeyse 3 bine ula§tigmi belirtiyorlar. Halkm korku iginde ya- 

§amasma neden olan bu silahli ki§iler, milyonlarca dolar gasp ediyor, uyu§turucu ve silah ti- 

careti yapiyorlar. Aralarmda yasal olmayan yollardan milyarlarca dolarlik hammadde ihrag 

edenler de var." (Milliyet Gazetesi, 30 Eyliil 1992) 

Giiniimiizde Rusya'da gok dikkat geken olaylardan birisi de pek gok eski komiinistin, ka- 

pitalizmin en ate§li savunuculan haline gelmi§ olmasidir. Artik iistlendikleri gorevleri ise "bir 

dogmamn yerine bir ba§kasim getirmektir": 

"Bir zamanlar, Parti'nin ba§lica propaganda organlarmdan 'Komunist'in Yaym Yonetmeni olan 

Igor Gaydar, ultra liberalizmin en ate§li savunucularmdan biri haline geliyor. Bir dogmamn 

yerini bir ba§ka dogma aliyor, toplumsal gergeklik, duruma gore, ya propagandamn ya da res- 

mi istatistiklerin kiskacmda yok oluyor." (EP. 24-31 Ocak 1993) 

Ahmet Altan ise, Rusya'daki kapitalistle§me siirecini §oyle yorumlamaktadir: 

"Marx olmedi. Onun ongordiikleri gergekle§iyor bugiin... Ama onun tahmin ettigi yoldan 

ba§ka bir yolla gergekle§iyor. Tek tek devrimlerin yapilacagi gag kapamyor..." (Hiirriyet Gaze¬ 

tesi, 6 Kasim 1989) 

'Stepne Rejimf, islamfa Kar§i El Altmda 

Turn bu ya§ananlar, elbette Leninist-Stalinist yontemlerin rafa kaldirildigi anlamma gel- 

memektedir. Kapitalizmin alternatifi, sistem-igi muhalefeti olarak ortaya atilan bu ideoloji, bel¬ 

li bir amag dogrultusunda giindemde tutulmaya devam edilmektedir. 

Yeltsin'in "reform'lari halkm onemli bir boliimunden tepki gormesine ragmen israrla uy- 

gulanmaktadir. Yeltsin'in Rusya'yi "ahlaksizla§tirdigim" dii§unen, Rus halkimn bu boliimu de 

yine -belli gevreler tarafmdan- hemen sistem-igi muhalefetin igine almmaktadir. Bir kisim lobi- 

lerin, CIA'in finanse edip destekledigi Yeltsin'in kar§ismda yine, benzer odaklardan giig alan 

komiinist muhalefet yer almaktadir. Boylece kontrol di§i bir tepkinin geli§mesi de onlenmi§ ol- 

maktadir. 

Komiinizm en biiyiik gorevini Islam'a kar§i uygulamaktadir. Sosyal adalet, e§itlik gibi 

yalmzca din ahlaki ile elde edilebilecek insancil degerlerin sozde savunuculugunu yapan bu 

rejim, Islam ahlakimn giiglenmesi tehlikesine kar§i giindemde tutulmaya devam edilmektedir. 

Tacikistan bunun bir ornegidir. Kapitalist yapiyi kabul etmeyen buradaki toplum igin, Islam 

yerine sahte anti-kapitalist rejim uygun goriilmii§ ve zorla da olsa kabul ettirilmi§tir. "Ugiincii 

diinya", komiinizmin en gok giindemde tutuldugu bolgelerden bir digeridir. Burada dogal ola¬ 

rak "emperyalizm”e tepki duyan toplamlara goziim olarak yine bu sistem-igi muhalefet rejimi 

sunulmaktadir. Boylece bu iilkelerin halklarimn da emperyalizmin di§ma gikmalari engellen- 
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mektedir. Bu iilkelerin onemli bir bolumiinde yerle§ebilecek potansiyeli 

olan Islam ahlaki da, bu §ekilde durdurulmaya gali§ilmaktadir. Bu, sistem di§i 

bir muhalefettir giinkii. 

Arap dunyasmda da uzun bir sure Islam'a alternatif olarak sosyalizm-komiinizm ko- 

ruklenmi§tir. Nasir ve benzerleri, Israil yayilmaciligma kar§i Araplara, sosyalist-irkgi bir ide- 

oloji onermi§lerdir. Bununla ne sonug elde ettikleri ise ortadadir... 

Ve komiinizm, bir "stepne rejim" olarak dunyamn hemen her yerinde el altmda bulundu- 

rulmaktadir. Komunizme safqa inanmi§ olan milyonlar ise farkmda olmadan, onlarm deyimiy- 

le "burjuvazi"nin kendilerine hazirladigi sistemin iginde kalmaktadirlar. Kilit noktadaki bazi li- 

derlerden di§mda gogu emperyalizmle, masonlukla, somiiruyle sava§tigim zannetmekte ve ki- 

mi zaman bunun igin masum insanlari dahi oldiirebilmektedirler. 

Siyonizmin de kullanmak igin elde tuttugu degi§ik kanallar vardir. 

"New York komiinist gazetesi. The Daily Worker'a CIA yillar boyunca para yardimmda bulun- 

mu§tur. Worker'da gali§anlarm ise bu yardimdan haberi yoktur." (CIA, The Cult of Intelligence, 

Victor Marchetti, John D. Marx, sf.167) 

CIA'in 68 yiliyla ozde§le§mi§ sosyalist hareket igindeki rolii de ilgingtir. Hareketin lideri 

Herbert Marcuse, CIA ajam olarak bilinmektedir: 

"... Marcuse, Frankfurt Okulu’nu Amerika'ya ta§imi§ ve ba§langigta Amerikan Askeri istihba- 

rati adma, daha sonra da CIA adma bilimsel gali§malarim siirdiirmu§ ve ’Tek Boyutlu Adam', 

'Marxizm ve ihtilal' vb yapitlarda bireysel terorizmi kutsami§tir. Marcuse'un onerileri diinya 

gengligini etkiledi ve onlarm eyleme itilmesinde etken oldu. Nitekim 1969'da Paris'te ayakla- 

nan genglik 3 M'den olu§an pankartlar ta§iyordu: 

Marx, Mao, Marcuse... Yani sol iki kuramci ve uygula- 

macimn yamnda bir de CIA ajam, sol kuramci olarak 

benimsenmi§ti." (Ozel Sava§ Teror ve Kontrgerilla, Talat 

Turhan, sf.132) 

Marx'dan ve Rus Devrimi'nden bu yana komii- 

nizmin finansorleri olan bazi sermayedarlar, bu ya- 

pay rejimi ayakta tutmaya devam etmektedirler. Ko- 

miinistlerin belki de en biiyiik dii§mam ve burjuva- 

zinin simgesi olarak gordiikleri ABD'li sermayedar 

Rockefeller, gergekte bu kontrollii muhalefet rejimi- 

ni destekleyenlerden biridir: 

"Birgok Amerikali, Rockefeller kurulu§larmm diinya- 

nin birgok yerinde kendini gekinmeden komiinist or- 

ganizasyonlari finanse etmeye adamasma anlam vere- 

mez." (The World Order, A Study in Hegemony of Parasi¬ 

tism, Eustace Mullins, sf. 51) 

Moskova'da Yeltsin aleyhtari gosteri yapan halk. 
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Orta Asya'daki Turk Devletleri, Rus egemenligi altmda uzun siiredir ya§amaktaydilar. 

(Jarligm hemen ardmdan gelen Sovyet Rusya, bu Musliiman topluluguna yonelik 

biiyiik bir baski uygulami§ti. Rus kurmaylari Lenin doneminden beri cami kapata- 

rak, din adamlarmi oldiirterek, 18 ya§mdan kugiiklerin namaz kilmasim yasaklayarak, bu bol- 

genin Islami ruhunu oldiirmeye gali§mi§lardi. Baskimn getirdigi sessizlik ise uzun sure tepe- 

dekileri tatmin etmeye yetti. 

Glasnost, Perestroyka, ardmdan Sovyetler'in dagitilmasi ve kapitalistle§en Rusya §iiphe- 

siz bu devletlerin yapisim da degi§tirdi. 

Gorbatov Bolgedeki Dini Uyani§tan Rahatsiz 01mu§tu 

80Ti yillarda Tiirk Devletlerinde ba§layan dini uyam§ kar§ismda Gorbagov yonetimi, di¬ 

ni duygularm giiglenmesinden biiyuk kaygi duyuyordu: 

"Sovyetler Birligi Komiinist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbagov’un uzun zamandir var ol- 

dugu kaydedilen islam kar§iti politikasma son ornek, 24 Kasim’da gogunlukla Miislumanla- 

rm ya§adigi Uzbekistan Cumhuriyeti'nin ba§kenti Ta§kent'te yaptigi konu§ma. Ta§kent gaze- 

tesi Pravda Vostoka'nm verdigi habere gore, Gorbagov konu§masmda, komiinistleri dini ogre- 

tilere kar§i daha kararli ve giiglii bir tavir almaya gagirdi ve Miisliiman bolgelerde siyasal 

katilmun, ateist propagandanm artirilmasmi istedi." (Giine§, 22 Aralik 1986) 

"Time dergisi, gegen yil Kasim aymda, Sovyet Lideri Mihail Gorbagov'un Ozbekistan’m ba§- 

kenti Ta§kent'te yaptigi agiklamada, ilk kez ’dinsel gosterilere kar§i ateist propagandaya hiz 

verme gereginden’ soz ettigine dikkati gekerek, Orta Asya Cumhuriyetlerinde islam'm giicii- 

nii korumasimn Sovyet yoneticilerini giderek kaygilandirdigim belirtiyor. Time dergisi Mosko- 

va'nin kilise, sinagog ve camilere smirlamalar getirdigini ve 'inananlara' kar§i bir baski politi- 

kasi uyguladigim one suriiyor. Yine Time'a gore, Sovyetler'de 18 ya§mdan kiigiik genglerin di- 



Ozbekistan Meclisi, Yil 1983 

Turk Cumhuriyetleri, yillarca Sovyet Rusya'nm baski rejimi altinda yasadilar. Komunist ideoloji, bu bolge- 

deki Musluman Turk toplumuna zorla kabul ettirilmeye calisildi. Cocuklar Marx'in ve Lenin'in heykellerinin 

golgesinde buyuduler. Bugun, Orta Asya degi§iyor. Artik yukaridaki goruntuler geride kaldi. Turn Turk Dev 

letlerinin aydinlik gelecegi igin, bu donem iyi degerlendirilmeli, gelecege yonelik bilincli adimlar atilmalidir. 
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Gorbagov'u korkutan ve "ateist propagandayi hizlandirin" emrini vermesine yol acan Orta Asya'daki dini 

uyams dikkat cekiciydi. Ustte gorulen Semerkant'taki Rejistan Cami, Orta Asya Turklerinin doldurmaya 

basladigi binlerce camiden biriydi. 

ni egitim gormesi yasak. Dergi, Hiristiyanlar iqin durumun daha istikrarli oldugunu belirtiyor. 

Time, islam’m Moskova iqin ozel bir sorun ve ozel bir kaygi kaynagma donu§tugunu bildiri- 

yor. Time, Sovyetler Birligi’nde halen 300-500 yasal olarak kayitli cami bulundugunu bildiriyor 

ve Ekim Devrimi'nden once iilkede 24 bin cami olduguna i§aret ediyor. 

Bu olguya ek olarak, Orta Asya Cumhuriyetlerinde islam’m etkisinin giderek yayilmasi da 

Sovyet liderini du§undiiren ba§ka bir konu. Ornegin, Pravda gazetesinde gikan bir yazida, Uz¬ 

bekistan Cumhuriyeti’nde, islam ogretilerine kar§i, ateist propagandaya yeterince agirlik ve- 

rilmediginden yakmildi. 

Tacikistan’da ise yiiksek diizeydeki bir yetkili, izinsiz vaaz veren hocalarm sayisimn artmasm- 

dan yakimyor. Herald Tribune'e gore, Orta Asya Cumhuriyetlerinde islam etkisini giderek arti- 

rirken, islam faaliyetleri de yogunla§iyor. Sovyet yetkilileri, son zamanlarda islami akimlarm 

da, Orta Asya Cumhuriyetlerini etkileme olasiligmdan kaygilamyorlar." (Cumhuriyet, 7 Ocak 

1987) 
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Taktik: Orta Asya'ya "Kapitalizm" Ihraci 

Turn Rusya'ya uygulanan regete Orta Asya'da da uygulandi. Sovyetlerin da- 

gilmasi ile "kapitalizm", Rusya genelinde oldugu gibi bu Cumhuriyetlerde de olum- 

suz etkilerini gostermeye ba§ladi. Komiinist rejim boyunca dindarlara uygulanan yogun 

baski ve zulme ragmen, halkm biiyiik gogunlugu manevi degerlerine bagli kalmi§ti. Komiinist 

rejimin yikilmasmm ardmdan da, Rusya'nm dort bir yamnda ve ozellikle Tiirki devletlerde Is- 

lam'a yoneli§ siireci ba§ladi. Komiinizm doneminde depo haline getirilip kapatilan camiler hi¬ 

rer birer agilmaya, dini egitim veren kurumlar yeniden faaliyet gostermeye ba§ladilar. Ku§ku- 

suz bu, diizenin planlayicilari iqin son derece riskli bir durumdu. 

Gorbagov'un, bir dini uyam§tan korktugu Musliiman Orta Asya igin, 80'lerden sonra il- 

ging bir plan yururliige konuldu. Mason localarimn denetimindeki uluslararasi §irketler bu 

topraklan "kapitalistle§tirmeye" ba§ladi. 

"The Bank of New York, (Uzbekistan, Turkmenistan ve Kazakistan’da §ubeler agti." (Sabah, 29 

Haziran 1992) 

Bunun yam sira, bu devletlere -modernlik adma- nelerin goturuldiigii de 50k dii§iindu- 

riiciidur. Ornegin Azerbaycan'a yapilacak yatirimlardan bazilan §oyledir: 

"En son teknoloji kullanilarak Bakii'de ortak bir yatirimla bir sigara ve tiitiin fabrikasi kurul- 

masi. 10 milyar sigara ka- 

pasiteli mevcut fabrikamn 

da geli§tirilmesiyle hem iq 

sati§, hem ihracat imkam- 

nin saglanmasi. Ortak yati¬ 

rimla §arap ve konyak §i§e- 

leyen bir igki fabrikasi. Bu 

§ekilde iilkenin mevcut §a- 

rap uriinlerinin kalitesinin 

artinlmasi." (Ekonomist, 5 

Nisan 1992) 

Bu §ekilde, Orta Asya'nm 

"acil ihtiyaglanm" (!) bazi qev- 

reler biiyiik bir istekle kar§ila- 

maktadir. Dejenerasyona ne- 

den olacak en onemli adimlar- 

dan birisi de, gayri ahlaki bazi 

yaymlarm Orta Asya halkma 

ula§tirilmasi olmu§tur. Ba§ta 

tepki goren bu tiir yaymlarm 

bir §ekilde Azeri toplumuna da 

kabul ettirilecegini tahmin et- 

mek zor degildir. 

Ortaasya’da Las 

R Atnartkaf i -Aila ortak Li 
Ixyjkentt AJmA-At- * '<14 
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Komunizmin yikilmasmm ardindan baslayan siireci, kimi gevreler 

dejenerasyonu yayginlastirmak igin kullanmak istiyorlar. 
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MASONLUK 

TURK CUMHUHlVETLERl 

israil'in Gdzti Tiirk 
Cumhuriyetlerinde 
&IID, Eyiyi ayrnda, Israiri, Turk! Cumhuriyetler c 
tanitma geztsi duzenliyor. 

OA W l | |^J (inliLi util iLipilmr* Nictn Israil? 
i,ilk,ui frn£uiiM/ 111 Jin V|T t-Lllhl 

Panorama, 23 Agustos 1992 

ABD, yine eski muttefikiyle e! ele 

Gunaydin, 30 Temmuz 1992 

Miisliiman Tiirk Birligi'ne israil (^engeli 

Gergekle§mesi umut edilen Miisliiman Tiirk Birligi hedefi, §iiphesiz mason localarmi ve 

israil'i fazlasiyla rahatsiz etmektedir. Orta Asya'daki dini uyam§tan, daha Gorbagov donemin- 

de son derece huzursuz olan Siyonistlerin Tiirk Devletlerinin Miisliiman halklarmm yeni bir 

yapi altmda bir birlige gitmesini engellemek igin ge§itli yollar denedikleri bir gergektir. Israil'in 

olu§abilecek bir Miisliiman Tiirk Birliginden duydugu endi§e, donemin Genelkurmay Ba§ka- 

m Ehud Barak'm agzmdan bile ifade edilmi§ti: 

"iSRAiL CJENGELL.. israil, Kafkasya ve Orta Asya'daki Tiirk Cumhuriyetlerinin bagimsizligi- 

nm, Miisliiman iilkelerin giiciinii ’kontrolsiiz' §ekilde yiikselteceginden endi§e ediyor." (Gu¬ 

naydin, 11 Kasim 1991) 

"israil, Tiirk kokenli Cumhuriyetlerden kaygili. SSCB'nin Asya'daki Cumhuriyetlerinde de ba- 

gimsizlik yolunda adimlar atilmasi, israil'i kaygilandirdi. israil Genelkurmay Ba§kam Ehud 

Barak, SSCB'nin pargalanarak bagimsiz Miisliiman devletlerin ortaya gikmasimn, israil'in qi- 

karlan agismdan iyi olmayacagma inandigim bildirdi." (Milliyet, 30 Agustos 1991) 

01u§acak bir Miisliiman Tiirk Birligi'nin israil'in giidiimii di§mda olacagi gergegi, Siyo¬ 

nistlerin bu konuda bu kadar hassas davranmalarimn nedenini olu§turmaktadir. israil'in Orta 

Asya'daki yogun faaliyetleri de i§te bu tehlikeli geli§meyi engelleyip, yeni Miisliiman Tiirk 

Devletlerini kontrol altma alma amacim giitmektedir. Orta Asya'ya yapilan kapitalizm ihraciy- 
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la, bu birligi olu§turabilecek olan "Birlik ruhu" engellenmeye gali§ilmakta- 

dir. Bu §ekilde, hazirlanmak istenen Siyonist giidiimiiniin sosyolojik tabani 

mr olu§turulmaktadir. 
H9 w V-/ 

r Bu birligi engellemenin diger bir yontemi de §iiphesiz siyasi alanda kullanilmakta- 

dir. israil, Tiirk birligini engellemek igin soz konusu devletlere de birer birer "gengel atma' 

operasyonu yiiriitmektedir. 

£ 
4? 
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Donemin israil Genelkurmay Baskam 

Ehud Barak, Orta Asya'da bagimsiz 

Musluman Cumhuriyetlerin varligindan 

rahatsiz oldugunu acikca ifade 

ediyordu. 

israilfden Tehlikeli Yakla§im: 

"Tarimsal (!) i§birligi" 

Israil heyetleri, Turk Devletlerine yakla§irken ge- 

nellikle tarimsal i§ birligi konusunu giindeme getirmek- 

tedirler. Israil, bu konuda ula§tigi "ileri teknolojiyi" Turk 

devletlerine de sunmak istedigini one siirmektedir. Bu 

konuda Tiirk Cumhuriyetlerine gotiiriilen sayisiz proje 

vardir. Ne var ki bu projeler gogunlukla bu devletlerin 

halklarma fayda saglamayi degil, yalmzca israil'in bolge 

iizerinde hakimiyet saglamasmi hedeflemektedir. Bu, 

Batili kaynaklar tarafmdan da vurgulanmaktadir: 

" Washington Post gazetesinde yer alan haber yorumda, isra- 

il'in ABD igin 'Akdeniz'deki en buyiik ugak gemisi’ olmaya 

hazirlandigi ve iki iilkenin Orta Asya iqin i§ birligi yaptik- 

lari goru§une yer verildi. Haber yorumda, Orta Asya Cum- 

huriyetlerinin islam'dan uzak kalmasmda israil'in gikari 

oldugu vurgulamrken, daha once Afrika ve ba§ka iilkelere 

tanm ve sulama bilgisi saglayan israil’in, ABD destegi ile, bunu Orta Asya'ya ta§imak istedi- 

gi belirtildi. Post'a gore, israil'in Orta Asya'ya aktaracagi 'birkag milyon dolarlik' tanm proje- 

lerinin masrafi, ABD tarafmdan kar§ilanacak." (Giinaydin, 30 Temmuz, 1992) 

Goruldugii gibi, israil tanm ve sulama projeleriyle yakla§tigi Orta Asya'da, Afrika'daki 

uygulamalarmi tekrarlama niyetinde goriinmektedir. Afrika'daki "tarimsal yardimlarm" bu ki- 

taya gergekte, Mossad ajanlanm getirdigini du§iiniince durum biraz daha aydmlanmaktadir: 

"Diger biitiin Afrika iilkelerinde oldugu gibi israil Giiney Afrika'ya da askeri dam§manlar, ta- 

nm uzmanlari ya da diplomat goruntusii altmda Mossad ajanlarmi yerle§tirdi. israil'i ve onun 

irkgiligmi ornek alan Giiney Afrika hiikiimeti de buna ses gikartmadi, hatta sevingle kar§iladi. 

Giiney Afrika polisiyle i§ birligi yapan israil ajanlari buradaki giivenlik kuvvetlerine Mos- 

sad'm uyguladigi taktikleri ogrettiler." (Hite Yolu Mossad, Victor Ostrovsky, sf. 364) 

"Mossad'm teknisyen ve dam§man goriintiisii altmda Afrika'ya soktugu ajanlar sayesinde is¬ 

rail, Kenya, Zaire, Liberya, Gana ve Giiney Afrika iilkeleriyle istihbarat i§ birligi kurdu. Bu iil- 

kelerdeki casuslar ve giivenlik servisleri israil tarafmdan egitildi. Gonderilen israil askerleri 

buralarda yapilan devlet teroriinii organize ettiler. i§kence ve sorgu taktiklerini ogrettiler. 

Mossad'm biitiin Afrika faaliyetleri Incoda admda bir paravan §irkete bagliydi. Incoda aym 
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Israil'in diger iilkelerle yakin iliski kurabilmek igin en sik basvurdugu 

yontemlerden birisi de, tarimsal is birlikleridir. Afrika ve Asya'da pek 

gok ulke igin kullanilan bu taktik, Orta Asya Cumhuriyetleri igin de kul- 

lamldi. 

Donemin Israil Tarim Bakam 

Rafael Eitan. Bu igi ustlenme- 

den once ise Mossad'in askeri 

kanadi LAKAM'in basindaydi... 

zamanda Afrika iilkelerine silah sati§mi ve darbeleri organi¬ 

ze ediyordu." (Dangerous Liaison, Andrew and Leslie Cock- 

burn, sf. 108) 

"Afrika'da israil tarafmdan kurulan Red Sea Incoda firmasmm yoneticiligini Asher Ben Natan 

isimli israil casusu yapiyordu." (Every Spy a Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf. 63) 

Nitekim Mossad, goktan Orta Asya'da geni§ bir faaliyete girmi§ durumda: 

"Ayrica Turk Cumhuriyetlerinden gelen list diizey yoneticiler de, Tiirk Devleti'ne ’israil'in ge§itli 

Rus yetkililer araciligiyla baglantiya gegmeye galigtiklan' bilgisini iletti. Tiirk Cumhuriyetleri ile 

ili§ki kurmak isteyen iigiincii iilkeler gok yakmdan izlenmeye ba§landi. Mossad'in kaptigi KGB 

ajanlanm Tiirkiye iizerinden Tiirk Cumhuriyetlerine yolladigi saptandi. israil'in Ortadogu'daki 

faaliyetleri ise son aylarda zirveye gikti. Bu, Mossad'in da istihbarat te§kilati olarak zirveye yer- 

le§mesine neden oluyor." (2000 'e Dogru, 10 Ocak 1993) 

Orta Asya’da Mossad A jam I§ Adami: 

Shoul Eisenberg 

israil'in, Kazakistan ve diger Cumhuriyetlerle olan i§ ili§kilerini diizenleyen ki§ilerin ba- 

§mda Shoul Eisenberg adli i§ adami gelmektedir. Eisenberg siradan bir i§ adami degildir, ga- 

rip bir ozelligi vardir: Mossad ajam olmasi. 
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"Bir yildir 12'ye yakm israil §irketi Orta Asya Cumhuriyetlerinde gali§malarda 

bulunmak iqin giri§imlerde bulunuyorlar. 

Bu giri§imin ba§kam, aktif ve sir dolu bir insan olan Shoul Eisenberg. Uluslararasi 

adami olan Shoul, israil’e Japonya, Giiney Kore ve Qn kapila- 

rim da agmi§ti. Giri§ken i§ adami Eisenberg, israil ili§kilerinde 

en etkili insandi." (Le Point, 2 Ekim 1992) 

"Zengin israilli sanayici Shoul Eisenberg'e ait olan Asya bina- 

si, karargahm (Mossad merkezi) sag tarafmdaydi. Eisenberg, 

Uzakdogu ile olan ili§kilerinden dolayi Qn-Mossad baglanti- 

sim sagliyordu. Eisenberg ve adamlari, ge§itli iilkelerle silah ti- 

careti yapiyordu." (Hile Yolu Mossad, Victor Ostrovsky, sf. 126) 

"ABD'li deneyimli gazeteci 2000 'e Dogru'ya bildiriyor: ’Size, 

Mossad’m Tiirkiye ve Orta Asya gorevlisinin adim veriyorum: israil'in Tiirk Devletleriyle 

Shoul Eisenberg. Bolgedeki uyu§turucu ticaretini de denetler’." il'§kilerini duzenleyen is a 
u u J dami Shoul Eisenberg. 

(2000 'e Dogru, 7 §ubat 1993) 

Tacikistan'daki geli§meler, Eisenberg'in hesaplarim ilk ba§ta bozmu§ olabilir, ama Eisen¬ 

berg bir gun mutlaka "geri donecegi" du§iincesindedir: 

"israil hiikiimeti bizden yardim isterse ederiz" diyen Eisenberg, Ekim aymda patlak veren iq 

sava§ nedeniyle Tacikistan’dan ayrilmak zorunda kalmi§ti. 'Birkag milyon dolar kaybettik. Bir 

gun geri donecegimizden eminim' diyor." (2000 'e Dogru, 7 §ubat 1993) 

Azerbaycan'da Garip Geli§meler 

Kazakistan, Orta Asya Turk devletleri iginde en guglusii oldugu igin, israil'in iizerinde en 

qok yogunla§tigi devlettir. Fakat bunun yamnda diger Cumhuriyetler de israil'in atagmdan 

paylarmi almi§ durumdadirlar. Bunlarm ba§mda Azerbaycan gelmektedir. israil, yine klasik 

"yardim ve i§ birligi" yontemiyle Azerbaycan'da da faaliyet gostermektedir. israil yetkililerinin 

hiikiimeti etki altma almaya yonelik gali§malari ise oldukga dii§iindiiriiciidiir: 

"Fransa'nm onde gelen gazetelerinden Le Figaro, israil'in Azerbaycan'la diplomatik ili§ki ku- 

rup, askeri i§ birligine girecegini ileri siirdii. 

Haberde Fransa ve ABD'nin Azerbaycan nezdindeki buyukelgilerinin bile 'otel' de gorev yap- 

tiklarma dikkat gekildi. 'israil'in Azerbaycan'la diplomatik ili§kisi olmamasma ragmen Ku- 

diis'iin temsilcisi Lev Bardani deniz kenarmdaki bir eve yerle§ti. israil, Miisliiman Azerbay- 

can'm Hiristiyan Ermenistan'la gati§ma halinde oldugu bir donemde iilkenin gobeginde yer- 

le§mi§ bulunuyor. 

Lev Bardani'nin israil'in Azerbaycan'daki gozii kulagi oldugu vurgulanan haberde §oyle de- 

nildi: 'Bardani, iran'm smir kom§usu Musliiman Azerbaycan'la diplomatik ve askeri ili§kileri 

kurma gali§malarim siirdiiriiyor. Bardani, Bakii'de Savunma Bakanligi tarafmdan haftada bir- 

kag kez kabul ediliyor. Burada Avrupa, Ermeni yanlisi olmakla suglamyor. Bakii yonetimi, 

ABD ve Fransa'nm Ermenistan'a arka giktiklarim goz online alarak israil'in Bati iizerindeki 



niifuzunu kullanmasi igin kucak agiyor.' Ayrica ’Israil ile Azerbaycan arasmda- 

ki diplomatik ili§ki en geg birkag ay iginde kurulacak' goru§unu savundu. 

Le Figaro gazetesi, Turkiye’nin Azerbaycan'a yaptigi askeri yardimm simrli oldugunu one 

siirerek, '§imdi Israil, Azerbaycan’m bu isteklerine cevap verecek. Azerbaycan'm gergek bir 

ordu kurabilmesi igin israil yardimi gok uygun ’ dedi." (Hiirriyet, 18 Kasim 1992) 

israil'in bu i§le gorevlendirdigi Lev Bardani, iilkedeki Yahudi liderleriyle de yakm temas- 

larda bulunmu§tur: 

"israil’in Azerbaycan’daki temsilcisi Lev Bardani §imdiye kadar bolgede ya§ayan Yahudilerle 

temasa gegerek list diizey resmi yetkililerle ili§ki kurmu§ durumda." (§alom, 25 Kasim 1992) 

Azerbaycan-israil askeri i§ birliginin kilit isimleri ise Mossad ajanlari: 

"israil'in Azerbaycan'a verdigi silahlar arasmda Stinger fiizeleri de bulunuyor. IPS (Inter Press 

Service), eski israil istihbarat subayi David Kimche ve emekli ABD generali Richard Secord’un 

yakmlarda Bakii’yii ziyaret ettiklerini bildiriyor. Mossad subayi Kimche, Irangate skandalma 

kari§mi§, Secord ise Irangate olaymdan dolayi yargilanmi§ti. israil'in Ankara'daki Biiyukelgi- 

si Uri Gordon, 'nazik bir konu' olarak degerlendirdigi olay hakkmda yorum yapmayi redde- 

diyor. Azerbaycan Biiyukelgisi Nevruzoglu ise konuyu inceleyecegini soyliiyor." (2000'e Dog- 

ru, 22 Kasim 1992) 

Azerbaycan Cumhurba§kam'nm, saniriz belli lobilerin baskilari sonucunda, yaptigi agik- 

lamalar da konuya i§ik tutmaktadir: 

"Azerbaycan Cumhurba§kam Elgibey 'israil'le askeri alanda i§ birligi yapmak istiyoruz. israil- 

liler gok geli§mi§ bir teknolojiye sahipler ve mukemmel silahlar iiretiyorlar. Fakat boyle bir 

ili§kinin olumsuz bir §ekilde degerlendirilmesini istemiyoruz. Her durumda israil ile diplo¬ 

matik ili§kiler bir-iki ay iginde kurulacak' §eklinde konu§uyor." (§alom, 25 Kasim 1992) 

Ve Digerleri... 

israil, "gengel atma" operasyonunu diger Orta Asya iilkelerine de uygulamaya gali§mak- 

tadir. Ozbekistan bunun ornegidir. israil, Orta Asya'mn onemli devletlerinden bir digeriyle, 

Ozbekistan ile de ili§kilerini geli§tirmektedir. i§in ilging yonii de bu yakmla§mayi onaylayan 

israil Orta Asya'da pek 90k Cumhuriyetle yakin iliski kurmaya ozen gostermektedir. Bu ulkelerden biri de 

Azerbaycan'dir. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

yonetimin dini kurulu§lari yasaklamasidir: 

"§ubat aymda Buhara kentinde alti gun kalan israil Biiyiikelgisi Ary eh Levin, ege- 

menligini heniiz elde etmi§, halkmin %90’i Miisliiman olan 20 milyon niifuslu bu Orta 

Asya Cumhuriyeti ile diplomatik ili§kileri resmile§tirmek iizere giri§imlerde bulundu. Onii- 

miizdeki aylarda Ta§kent'te agilacak olan israil Konsoloslugu'ndan sonra, elgilik de onu izle- 

yecek. Biiyiikelginin kimligi konusunda ise heniiz bir agiklama yapilmadi. Levin gerek Yahu- 

di, gerekse Ozbek resmi yetkililerine, Ozbek Yahudilerinin Kudiis'le Ta§kent arasmda bir 'kop- 

rii’ olu§turacagmi limit ettigini ifade etti. Ayrica kokenleri MO 3. yiizyila dayanan bir Buhara 

Yahudi Cemaati de bulunmakta. Bu cemaatten 9.000 kadan Buhara'da, 15.000 kadan da Se- 

merkant'ta ya§amakta. Son aylardaki dii§ii§e ragmen, 1989'dan beri her iki topluluktan binler- 

ce ki§i israil’e goq etti. 

Bazi israilli i§ adamlan Ozbekistan'la kopriiler kurmaya ba§ladi. Bu i§ adamlarimn ba§mda da 

1972'de Ozbekistan’dan israil’e goq eden Moshe Chaimov, uluslararasi alanda i§ yapan Shoul 

Eisenberg ve Kanadali Albert Reichman'm destegiyle, Buhara Sinagogu'nun restorasyonunu 

tasarlayan Kudiis’lii Solomon Goldschmidt bulunmakta. 

§imdiye dek Kerimov hiikiimeti, laik bir muhalefet partisinin kurulmasmi onaylami§, ancak 

islami Dogu§ Partisi'nin kurulmasmi da reddetmi§tir." (§alom, 25 Mart 1992) 

israil'in, en tehlikeli yakla§imi olan "tarimsal i§ birligi", Ozbekistan'la smirli kalmamakta 

Orta Asya'da da geni§ gapta uygulamaktadir: 

"Tarim ile ilgili israil firmalari Tacikistan, Azerbaycan ve Ozbekistan'da yogun faaliyet halin- 

deler." (Milliyet, 10 Mayis 1992) 

ilging bir geli§me de Kirgizistan'da ya§anmaktadir. Kirgizistan'm Kudiis'te agtigi elgilik 

bu geli§melerden biridir: 

"Kirgizistan, Kudiis'te bir elgilik agmaya karar verdi. israil Di§ i§leri Bakanligi Sozciisii Eviatar 

Manor, Kirgizistan Devlet Ba§kam Askar Akaev'le gorii§tiikten sonra bu agiklamayi yapti. 

Akaev, Ba§bakan Rabin ve Di§ i§leri Bakam Peres ile de gegen hafta gorii§meler yapmi§ti... 

Akaev Enver Sedat'tan sonra israil'i ziyaret eden ilk Miisliiman Devlet ba§kam... Akaev, 'Ya- 

hudilerin vaat edilmi§ topraklarma donmelerinin kutsal bir haklari oldugunu anladigim' da 

ifade etti." (The Jerusalem Post - International Edition, 30 Ocak 1993) 

Kirgizistan Cumhurba§kam Akaev'in kadrosu da §oyleydi: 

"Cumhurba§kam Askar Akayev'in iki di§ ekonomik ili§kiler dam§mam var; ikisi de Yahudi! 

Biri Kirgizistan Yahudisi Livitin. Digerini de Livitin bulmu§. Kanadali ekonomist Friedman!" 

(Cengiz Qandar, Sabah, 28 Ocak 1990) 

Tacikistan bu iilkeler iginde degi§ik bir rota qizdi. Fakat, israil'in, igindeki islami geli§me- 

lerden rahatsiz oldugu Tacikistan'a kisa siirede "goziim" bulundu. "Stepne rejim" komiinizm, 

islam'a alternatif olarak Tacikistan'da ayakta tutuldu. Tacikistan'da giiglenen ve bir ara yone- 

timi ele alan islami akimlara kar§i komiinist gruplar desteklendi ve ba§a gegirildi. Yeltsin, des- 

tegini korniinistlere verdi. Bunun ardmdan da, Miisluman Tacikler "cezalandirildi". 

"Tacikistan'da Miisliiman katliami.... Ba§kent Du§ambe'de Nabiyev taraftan silahli gruplarm, 

eski Miisliiman-Demokrat koalisyon yonetimine bagli ki§ilerin evlerine, arama yapma baha- 
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nesiyle girdikleri ve igerideki masum insanlan acimasizca oldiirdukleri bildi- 

rildi. Fransiz radyosu RFTrun Tacikistan’daki muhabiri, Du§anbe'nin birgok kesi- 

minde duruma hakim olan komiinist silahli gruplarm, koalisyon partilerinin list seviye- 

de yoneticileri de dahil ol- 

mak iizere geni§ gapli bir tu- 

tuklama kampanyasi yuriit- 

tiiklerini bildirdi. Nabiyev 

taraftarlan ayrica, sayisi 

'yiizleri' bulan Tacik aydim 

ve gazeteciyi de hapse atti- 

lar. Bagimsiz Devletler Top- 

lulugu adma bolgeye gonde- 

rilen Rus askeri birliklerinin 

de gati§malara hiq miidahale 

etmedikleri ve kasten seyirci 

kalarak, aqikqa Nabiyev’i 

destekledikleri bildiriliyor." 

(Tiirkiye, 24 Arahk 1992) 

Kirgizistan Devlet Baskam Akaev, 
israil Cumhurbaskam Herzog ile birlikte... 

"Tacikler akm akm kagiyor... Her gun binlerce Tacik iilkenin giineyinden Afganistan'a girmek 

iqin camm tehlikeye atiyor. Afgan simrmdaki Kunsangir koyii miiltecilerle dolmu§ ta§mi§ du- 

rumda. Resmi rakamlara gore evinden uzak ya§am miicadelesi veren Taciklerin sayisi 100 bin. 

Resmi olmayan rakamlar 800 bin ki§inin aqhk ve sogukla sava§tigim bildiriyor." (Sabah, 5 Ocak 

1993) 

israil, Cumhuriyetlerdeki Ordulann Dagitilmasmi istedi 

israil'in, kontrolii altmda tutmayi hedefledigi Orta Asya'da islami akimlarm giiglenme- 

sinden qok gekindigi de aqikqa gorulmektedir. Bunun bir sonucu olarak Israil, ABD'den garip 

bir istekte bulunmu§tur. Bu talep, Miisluman Cumhuriyetlerde, Sovyetler doneminde olu§tu- 

rulmu§ fakat gogunlugu bu iilke askerlerinden olu§an ordulann dagitilmasidir: 

"ABD’nin BDT Koordinatorii Richard Armitage'in yaptigi agiklamalara gore, israil, proje gali§- 

malarimn ba§lamasmdan bu yana Ozbekistan ve Tacikistan’a ozel bir onem veriyor. israilli 

yetkililer bu iki Cumhuriyete ozel onem vermelerinin sebebinin, Ozbekistan'da yeti§en onem- 

li miktardaki pamuk oldugunu belirtirlerken, bu agiklama siyasi gevrelerce tatmin edici bu- 

lunmadi. Tarafsiz gozlemciler, israil'in genel di§ politikasi geregince, Ortadogu'da ve Asya'da 

giiglenen islami hareketlerden rahatsiz oldugunu ve Tacikistan ve Ozbekistan'da bu tiir bir ha- 

reketin giiglenmesini onlemek iqin biitiin tedbirleri deneyecegini belirtiyorlar. israil'in Ortado¬ 

gu'da yuruttiigu 'bol-pargala-yut' taktigini Orta Asya'da da uygulamaya koyacagi da yapilan 

yorumlar arasmda bulunuyor. Uzmanlar, bu tiir bir taktigin, ba§langig noktasi olarak Tacikis¬ 

tan ve Ozbekistan'm segilmesinin onemine dikkat gekiyorlar. 

Richard Armitage'in israil ziyaretinde gimdeme gelen bir diger konu ise, bu Cumhuriyetler¬ 

deki eski Sovyet ordusunun pargalari oldu. Gerek Armitage, gerekse §imon Perez ve diger is- 

..V.VnV fW*- 



railli yetkililerin yaptiklari ge§itli agiklamalara gore, israil ABD'den, eski Sov- 

yet ordusunun yeni Cumhuriyetlerde kalan kismimn bir an once dagitilmasi iqin ta- 

lepte bulundu." (Terciiman, 10 Agustos 1992) 

■ 
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Orta Asya'da Islam'm Yiikseli§i 

Orta Asya'da her§eye ragmen biitiin hiziyla geli§en Islam ise, gelecegin aydmlik oldugu- 

nu i§aret etmektedir: 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 

"Sayilari yakla§ik olarak 60 milyonu bulan Miisliimanlar, Sovyetler Birligi'nin Orta Asya bolii- 

miindeki Cumhuriyetlerde ve parti temsilciliklerinde yogunla§mi§lar. Bunlar, aym zamanda 

(^arlik Rusyasi tarafmdan da somiiriilen bolgeler. Tek tiik "resmi cami" yapilmasma izin verilen 

70 yillik dinsel baski doneminden sonra Perestroyka ile verilen ozgiirliikler, beyinlerin bir ko§e- 

sinde yer eden din ozlemiyle birle§ip, islamiyet'i canlandinyor. Sovyet gizli servisi KGB'nin ara- 

liksiz geriletme gali§malarma ragmen, ozellikle ta§rada hizla biiyiiyiip yayilan islami hareket, 

geldigi noktada Orta Asya'nm istikbali iqin yeni tarti§malari da beraberinde getiriyor. 

Orta Asya iilkelerinde faaliyet gosteren ve son zamanlarda legal hale gelen islami Dogu§ par- 

tisi, 70 yillik korniinizm kesintisinden sonra, islami giindelik ya§amm iqine sokmayi vaat edi- 

yor. 

70 yillik Sovyet egemenliginden sonra kilik degi§tirmeye yonelen Orta Asya, politik haritada 

kendi ba§ma yer almaya ba§ladikga Miisliiman kom§ulariyla da ili§kiye gegecek ve biiyiik 61- 

giide onlardan etkilenecek. Giineydeki Musliiman kom§ular ile diyalog ba§ladi. iki yerden aqi- 

lan iran smiri bu yoldaki ilk adimlardan biri. Tacikistanlilar da, Afganistan'daki Taciklerle or- 

tak bir "amag" geli§tirmekten soz etmeye ba§ladi. Orta Asya kendini Sovyetler Birligi'nden so- 

yutladikga kagmilmaz olarak bin yillik Musliiman gegrd§ine de entegre olacak." (Nokta ,18 

Ekim 1991) 

"Son giinlerde sadece Ta§kent'te iki, Ozbekistan’m diger boliimlerinde de yedi tane yeni med- 

rese agildi. Bu medreselerden yeti§en insanlara gore de en iyi sistem islam. Gelecekte de Orta 

Asya iqin islam di§mda ba§ka bir alternatif olamaz. Bu dii§iincelerinde oylesine eminler ki, bu 

yonde sorulan sorulari dahi §a§kmlikla kar§iliyorlar. 

Sovyetler Birligi’nin dagilmasimn ardmdan, bolge §ehirlerinin diinyayla ula§tirma ve haber- 

le§meleri ba§ dondiiriicii bir hizla geli§ti. Bakii-istanbul, Du§anbe-Tahran, Ta§kent-islamabad 

direkt ugu§lari Miisliiman iilkelerle bu §ehirlerin arasim birkag saate indirdi. Dinin hizla ya- 

yilmasmda, orgiitlenme konusunda gostermi§ oldugu beceriklilik de onemli bir paya sahiptir. 

Bu dinci orgiitler hem dine, hem de politikaya yonelik gali§makta. islami akimlar halkm dilin¬ 

den konu§uyor, giinkii onun bir pargasi. Korniinizm onlarm diizeni degildi. Bu nedenle yikil- 

masi onlan hiq dii§iindiirmedi." (Milliyet, 8 Mayis 1993) 

Sovyetlerin dagilmasimn ardmdan gegen bunca zaman sonra da, Orta Asya Cumhuriyet- 

lerinin belirleyecekleri stratejiler biiyiik onem ta§imaktadir. Yapilmasi gereken §ey, sahip olu- 

nan Miisliiman ve Turk kimligini en iyi §ekilde ya§ayarak, gerek Bati diinyasi gerekse kom§u- 

lar ile iyi ili§kiler kurmak ve Tiirkiye ile ittifak iginde 21. yiizyilda "Miisliiman Tiirk" damga- 

smi vurabilmektir. 



ossad; diinya genelinde faaliyet gosteren, en gizli, en bilinmeyen istihbarat orgii- 

Mmwm tiidiir. (^ogu kimse israil gibi "kiigiik" bir devletin nigin ve nasil boyle bir organi- 

Jm W Jfc zasyona sahip oldugunu anlayamaz. Super giig ABD'nin CIA'i di§mda diinyada 

bu kadar etkin tek istihbarat orgutiinun Israil'e ait olmasi aslmda oldukga dikkat gekicidir. 

Mossad'm kurulmasmdan once Israil Devleti'nin istihbarati SHAI isimli orgiit tarafmdan 

saglamyordu. Mossad'm kurulmasiyla bamba§ka bir yapilanma ve diinyamn en tehlikeli cina- 

yet §ebekesi olu§turuldu. Bu cinayet §ebekesi pek 50k iilkede mafyayi, teror orgiitlerini ve 

kontrgerillayi orgiitledi. 

Mossad'dan once, onun gorevini iistlenen SHAI isimli orgutiin gorunumu ise §oyleydi: 

"SHAI, Sherut Yediot ba§ harflerinden olu§an bir kisaltma. ibranice'de Bilgi (istihbarat) Servi- 

si anlamma geliyor. Haganah'm istihbarat kolu. israil Devleti'nin kurulmasiyla Haganah, isra¬ 

il ordusunun iginde eriyor ve SHAI da yerini alti hafta sonra yeni kurulacak israil istihbarat 

Servisine birakiyor. SHAI servisinin en son Ba§kam Isser Beeri." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, 

Yossi Melman, sf.16) 

"Isser Beeri SHAI iiyeleriyle yaptigi son toplantida, Ben Gurion'un istegini agikliyor: SHAI'nin 

dagitilmasi ve bu iiyelerin yeni kurulacak istihbarat servisini §ekillendirmesi. Bu sadece 

SHAI’nin isim degi§tirmesi olayi degildi. israil'de dort tane yer alti istihbarat grubunun olu§- 

masi anlamma geliyordu." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.17) 

Mossad, 1 Nisan 1951'de kurulmu§tur. ibranicesi 'Ha-Mossad Le-modiin Ule-tafkidim 

meyuhadim', yani ozel konular ve istihbarat orgiitudiir. 

"Mossad'm ilk Ba§kam bir hahamm oglu olan Reuven Shiloah'dir. Shiloah, ba§kanligi qok 

kisa siirmesine ragmen te§kilatm temel kurallarmi belirleyen ki§i olmu§tur." (Israel's Most Sec¬ 

ret Service Mossad, Ronald Payne, sf. 27) 

- 
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'Shiloah, II. Diinya Sava§i'ndan sonra Siyonist liderlere yazdigi gizli raporda 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 

yabanci istihbaratlarla ili§kiye gegeceklerini ozellikle CIA'e bildirmi§ti. Shiloah turn 

diinyadaki Yahudilerle, Yahudi Devleti arasmda kurulacak saglam ili§kinin oneminin 

farkma varmi§ti." (Every Spy a Prince, Dan 

Raviv, Yossi Melman, sf.30) 

MossacTm boliimleri 

Mossad, gali§malarmi farkli alanlarda uz 

manla§mi§ 4 ayri boliimle yiirutur. Bunlar: As 

keri Istihbarat, Yerli Gizli Servis, Yabanci Istih 

barat Servisi ve Aliyah Beth. 

Birinci boliim: "Askeri Istihbarat" 

"Mossad'm askeri istihbarat boliimii, 

’Aman' olarak tanimr. ibranice adi Agaf ha- 

Modi'in’dir. Bunun terciimesi, "istihbarat 

kanadi"dir. Gorevi Musliiman iilkeler hak- 

kmda bilgi toplamaktir." (Every Spy a Prince, 

Dan Raviv, Yossi Melman, sf. 17) 

"Aman" gok iyi organize edilmi§ bir askeri 

birliktir. Alti boliimden olu§ur. Ozellikle iki 

boliim tarafmdan yonetilir: Toplama ve Italyan Panorama dergisi, Israil'in uluslararasi cina- 

Prodiiksiyon. Toplama boliimii, smir otesi- yet §ebekesi Mossad'i bu kapakla tamtmi§ti. 

ne ajanlar gondermek, radyo kanallarmi ele 

gegirmek, genellikle iilkelerdeki telefon konu§malarmi dinlemekten sorumludur. Prodiiksi- 

yon boliimiinde, "Aman'li 7.000 ki§inin 3.000’i gali§ir. Konulari, di§ iilkelerden galinan belge- 

lerin ve bilgilerin analizidir. Bu analizler politikacilarm karar vermesinde yardimci olur. 

"Aman" basma verilen bilgileri de kontrol altmda tutar. (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi 

Melman, sf.207-208) 

- w 

Mossad'm Tel Aviv'deki binasi. 



KABALA 

VE 

MASONLUK 

r "Aman'in smir otesi harekatlar igin olu§turdugu gok gizli komando birliginin 

adi Sayeret Matkal’dir." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf. 182) 

"30 Haziran 1954'te Aman’in gizli kolu Unit 131 Misir’da bir operasyon diizenliyor. 'Operati¬ 

on Susannah' adli operasyon bir sabotaj. Bombalarm hedefi Misir askeri orgiitleri degil; ingiliz 

ve Amerikan enstitiileri, tiyatrolar ve postaneler. Bundaki amag Washington ve Londra'nm Misir 

aleyhinde bir politika geli§tirmelerini saglamak. Bu i§ iqin Alman Yahudisi Avraham Seidenwerg 

segiliyor. Kibbutz’da Avri El-Ad adim ally or. Daha sonra Misir'a Paul Frank admda zengin bir Al¬ 

man i§ adami karakterinde gidiyor." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf. 56) 

"Aman’a bagli 'Gadna'da degi§ik bir eylem grubu: "Gadna yan askeri bir genglik grubudur." 

(Kader Uggeni, Noam Chomsky, sf.229) 

Ikinci boliim: "Yerli Gizli Servis" 

"(Domestic Secret Service) Yeril Gizli Servis; ba§ma Isser Harel getiriliyor. Bu servis "Shin- 

Beth" admda. Genel Giivenlik Servisi anlammda. ibranicesi Sherut-ha-Bitachon ha-Khali." 

(Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon„ sf.7) 

"Shin Beth, Destek ve Operasyon olmak iizere iki boliime ayriliyordu. Destek boliimunde, sor- 

gulama teknolojileri, koordinasyon ve operasyonlar igin lojistik destek vardi. Operasyon bo- 

lumii ise iiqe ayriliyordu: 1- Koruma ve giivenlik: israil elgiliklerini, Ba§kan'i ve israil savun- 

ma sanayinin korunmasi, 2- Miisliiman iilkelerle ili§kiler, 3- Musliiman olmayan iilkelerle ili§- 

kiler." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.50) 

Uciincii boliim: "Yabanci istihbarat Servisi" 

Bu servisin ilk Ba§kam Boris Gurtel'dir. 

"Yabanci istihbarat servisi Varash'm toplanti saati, yeri higbir zaman bilinmez. Dikkatlice sak- 

lamr. Varash, halka hig agiklanmami§tir. Varash’m gorevi, ge§itli gizli servisler arasmda bag- 

lanti kurmaktir." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf. 26) 

Mossad sefleri: Isser Harel (1952-63), Meir Amit (1963-68), Zwi Zamir (1968-74) ve Izak Hofi (1974-82) 



Muharref Tevrat'ta Casusluk 

• • • • • • 

YE§U BOLUMU 2/1: "Ve Nun oglu Ye§u §ittimden, casus ola- 

rak iki adami gizlice gonderip dedi: Gidin ve memlekete bakin." 

YE§U BOLUMU 7/2: MVe Ye§u dedi: (^ikm ve memlekette casusluk yapm, 

ve adamlar <jikip orda casusluk yaptilar. " 

• • • • 

HAKIMLER BOLUMU 18/2: "Ve Dan ogullan diyara casusluk yapmak ve ara§tir- 

mak iqin, kendi a§iretlerinden, biitiin sayilanndan, Tsoardan ve E§taoldan be§ 

adam, cesur yigitler gonderdiler." 

II. SAMUEL BOLUMU 10/3: "Ve Ammon ogullarmm reisleri efendileri Hanun’a de- 

diler: Davud baban iqin mi sana taziyeciler gonderdi saniyorsun? Davud'un sana 

kullanni gondermesi §ehri ara§tirmak, ve onda casusluk yapmak ve onu yikmak i^in 

degil midir?" 

• • • • 

SAYILAR BOLUMU 13/1: "Ve Rab Musafya soyleyip dedi: Israilogullanna vermekte 

oldugum Kenan diyanna casusluk yap diye adamlar gonder." 

"Politika §ubesi, adma ragmen, israil istihbaratimn denizlerarasi kolunu olu§turur. Bu §ube- 

nin ajanlari diger gizli servislerle baglanti kurarlar. Politika §ubesi ajanlari Londra, Roma, Pa¬ 

ris, Viyana, Bonn ve Cenevre’de israil konsolosluklarmda diplomasi kisvesi altmda operas- 

yonlarmi yapiyorlardi. Boylesi daha avantajliydi, giinkii diplomatlarm dokunulmazliklari var- 

di." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.26-27) 

! 

Dordiincii boliim: "Yer alti Gizli jgleri Servisi" 

"’Aliyah Beth (Yer alti Gizli i§leri Servisi). Bu boliim yer alti gizli i§lerine devam edecekti. Ori- 

jinal gorevi Yahudilerin Filistin’e kagmasmi saglamak ve bu i§i yasal hak haline getirmekti. 

1937’de Haganah tarafmdan kuruldu. 

Bu boliimun ba§mda Saul Meyeroff, 

takma adli Shiloah, vardi." (Every Spy a 

Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.18) 

Reuven Shiloah 1951-52 yillarindaki Mossad 

§efi idi. Nahum Admoni (solda) ise 1982-89 

yillarimn Mossad §efi. 1989 sonrasi Mossad 

§efinin kimliginin aciklanmasi israil Hukumeti 

tarafindan yasaklanmistir. (Every Spy a Prin¬ 

ce, Dan Raviv- Yossi Melman, sf. 2) 
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MossacTm Yahudileri G6q Ettiren Kolu: "Aliyah Beth" 

Yahudileri Filistin topraklarma gog ettirme gorevini Mossad'm ozel bir bolii- 

mii ustlenmi§tir. Bu i§ iqin kurulmu§ olan Aliyah Beth isimli alt orgiit, diinyanm pek 

qok yerinde diizenledigi provokasyonlarla sahte bir Yahudi aleyhtari hava estirmi§tir. 

"Aliyah Beth, ’Sihirli Hall Operasyonu’ (Operation Magic Carpet) adi altmda bir operasyon 

diizenledi. Bu operasyonda Near East Air Transport Corporation admda, israil hiikumetiyle 

gizli baglan olan bir §irket kullamldi. 1948 ve 1949’da bu §irket Yemen ve Aden'li 50 bin Yahu- 

diyi gizlice israil’e ta§idi." 

"Irak'ta 1950 Marti’nda, meclisten gikan yasayla, isteyen biitiin Irakli Yahudilerin Irak'i terk 

edip israil’e gidebilecegi agiklandi. Tek §art Irak vatanda§ligmdan vazgegmeleriydi. Bu siirp- 

riz agiklamamn altmda, Irak Ba§bakam Tevfik el-Sawidi'ye israil ajanlari tarafmdan verilen 

rii§vetler yatiyordu. Tevfik el-Sawidi aym zamanda Irak Tur’un ba§kamydi ve bu turizm §ir- 

keti Near East Air Transport’un bir bolumuydii. Tevfik el-Sawidi degildi. Daha sonra Ba§ba- 

kan olan Nuri as-Said de israilli ajanlar tarafmdan faydalandmlmi§ti." (Every Spy a Prince, Dan 

Raviv, Yossi Melmon, sf.36) 

"Diizenlenen operasyonlan Ben-Porat yonetiyor. 150 binden fazla Yahudi Irak’tan israil’e go- 

turiiluyor. Ben-Porat Irak istihbarati tarafmdan tutuklamyor. Daha sonra Israil'e kagiyor. Ye- 

hudah Tajar da, Ben-Porat'la gali§an ve tutuklanan ajanlardan; Haganah’m elit tabakasmdan. 

Politika §ubesi tarafmdan Irak’a gonderiliyor. Tajar, Irak istihbarati tarafmdan tutuklamyor ve 

omiir boyu hapse mahkum ediliyor. Irak istihbarat servisinin ba§ma Albay Abdel Kerim Qu- 

assem gegince Mossad’la ant- 

la§ma yapiliyor. Tajar serbest 

birakiliyor. israilli ajanlarm 

(Soldan saga) 1964-72 Aman §efi Aha¬ 

ron Yariv, 1955-59 Aman §efi Yehosha- 

fat Harkabi, altta ise 1950-55 Aman §efi 

Binyamin Gible, 1972-74 yillari arasi 

Eli Zeira, Aman'in 1974-79 yillari ara- 

sindaki §efi Shloma Gazit ve 1986'dan 

sonra Aman §efligini yiiruten Amnon 

Shahak. 



israil eski Cumhurbaskam Haim Herzog 1949-50,1959-62 yillari arasinda askeri istih- 

barat servisi Aman'in sefligini yapti. Bir donem israil Ba§bakanligi da yapan Ehud 

Barak ise, 1983-85 yillari arasinda Aman'in §efligini yapmisti. 

yargilamrken suglari arasinda Bagdat'taki Masouda Shemtou Sinagogu'nun Yahudiler du- 

adayken bombalanmasi da sayiliyor. israil ajan agmin bir sinagogu bombalamasi Irakli Yahu- 

dileri kaygiya du§urdii." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.37) 

Diinyamn birgok yerinde sinagog bombalama gibi eylemleri bulunan Mossad, daha son- 

raki yillarda da bu tip faaliyetlerine devam etti. Mossad'm kendi diizenledigi bu sahte antise- 

mitik hareketler, gogu zaman Siyonistler tarafmdan da takdirle kar§ilanmi§tir. Mossad'm tari- 

hini anlatan Every Spy a Prince kitabmm yazarlari da Aliyah Beth'e operasyon nedeniyle te§ek- 

kiir edenlerdendir. 

"Aliyah Beth’nin gizli ajanlarma te§ekkiirler, kurulu§unun ilk 4 yilmda israil nufusunu 2 kati- 

na gikardilar. Aliyah B., israil'in en giiglii servisiydi. Bir yer alti seyahat agi kurmu§tu." (Every 

Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.38) 

(Solda) Menahem Begin 1974-81 arasinda Shin Beth §efligi yapan Avraham Ahituv'la beraber. (Ortada) 

1953-63 arasi Shin Beth §efi olan Amos Manor. (Sagda) Yosef Harmel 1964-74 ve 1986-88 yillari arasinda 

Shin Beth sefligi yapmistir. 



KABALA 

VE 

MASONLUK 

r 
r 

"Aliyah Beth ajanlari liderlerle dogrudan ili§kiye gegerlerdi. Bunun ornegi sa- 

dece Irak Ba§bakam degil, aym zamanda Macar politikacilar, iran §ah'i gibi ki§iler 

de bunlardandi." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.39) 

MossacPm Eylem Metodlan 

Mossad'm propaganda mahiyetindeki, fakat fazla stratejik onemi olmayan eylemlerini 

agik bir giig gosterisi §eklinde yaptigi bir bilinen bir durumdur. Bu propaganda genellikle Mos- 

sad kontroliindeki basin araciligiyla diinya kamuoyuna duyurulur. Entebbe Baskim (ilerleyen 

sayfalarda detayli olarak ele almacaktir) gibi eylemler bu smifa ise dahildir. Ancak Israil'in ve 

Siyonizmin menfaatlerini dogrudan ilgilendiren ciddi konularda ise son derece gizli ve ortiilii 

bir politika izlenmektedir. Bu durumda kendi eylemlerini ba§ka orgiitlere yikarak, tamamen 

ilgisiz bir tutum sergilenir. Turn bunlar diinya gapmda bagli basin organlari, gazeteci ve yazar- 

lar, film yonetmenleri, siyasi yorumcular kanaliyla kamuoyuna benimsetilir. 

Mossad'm bu anlamda propagandasimn yapildigi filmier diinya televizyonlarmda sik sik 

yaymlanmaktadir. Filistinlileri siirekli olarak terorist olarak tasvir eden, ancak Israil'in sugla- 

rmdan hiq soz etmeyen "Delta Force", Miinih Olimpiyat Koyii'ndeki olaylarm israil lehinde 

garpitilarak aktarildigi "Miinih'te 21 saat", 1976 Entebbe Baskmi'nm anlatildigi gali§malar, ey¬ 

lemler hakkmda pek 50k filmier gekilmi§, kitap yazilmi§ ve Mossad diinya kamuoyuna yalmz- 

ca Mossad Israil Devleti'ni dii§iinen, diger devletlerin iq i§lerine kan§mayan, kahraman bir or- 

giit gibi tamtilmi§tir. 

Ote yandan Nazi sava§ suglusu Adolf Eichmann ve israil'in niikleer santrali Dimona ile 

bilgileri agiklayan hahamm oglu Vanunu'nun kagirilmalan gibi eylemler, bir anlamda tiim 

diinyaya "israil'e ihanet edenleri nerede olurlarsa olsunlar buluruz, cezalandiririz" mesaji ver- 

mek igin diizenlenmi§ Mossad operasyonlaridir. Bu gibi eylemler diinya kamuoyu oniinde ra- 

hatlikla gergekle§tirilir. Daha sonra basm organlari araciligiyla da sikga giindeme getirilerek 

Mossad'm caydirici mesaji kitlelere ula§tirilmi§ olur. 

Bir ba§ka metod ise kendi ajanlarmi bilgi sizdirmi§ gibi gosterip "Hile Yolu Mossad" tiirii 

kitaplarla Mossad'i oldugundan da miikemmel bir istihbarat orgiitii gibi gostererek, Mossad'a 

kar§i ki§ilerde korku dolu bir hayranlik uyandirmaktir. "Bizim elimizde bu kadar niikleer giig 

var" mesajimn ilgili yerlere gitmesi iqin, Vanunu tarafmdan agiklanan Dimona Niikleer Sant- 

rali hikayesi de benzer bir taktikle planlanmi§tir. 

Ayrica CIA'den sadece istemekle elde edebilecegi bilgileri, Mossad'm bir giig gosterisi 

yapmak amaciyla ajan Pollard vasitasiyla CIA'den galmasmi da Mossad'm metodlarma birdir. 

Ancak pek 50k kaynakta yer alan daha onemli bilgiler ve Mossad'm gergek yiiziinii gos- 

teren eylemler ise ortbas edilmesi gereken kirli i§lerdir. Mossad'm diinyadaki uyu§turucu ve 

silah ticareti iizerindeki denetimi, Olof Palme'nin oldiiriilmesi, Kennedy suikasti, Maxwell'in 

sir dolu oliimii, ge§itli iilkelerdeki faili meghul cinayetler, mafyamn orgiitlenmesi, kontrgerilla 

ve teror orgiitlerinin te§kilatlandirilmasi, tiim diinyadaki kontralara verilen destekler bu tiir 

eylemlerdendir. 

"Mossad, Kibns'tan Sibirya'ya uzanan Irak, Suudi Arabistan, Pakistan ve Birle§ik Arap Emir- 

likleri'ne Seylan iizerinden ajan sokan tek orgiit, Afrika ve Latin Amerika'ya ajan ihraq eden 
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belali §irket. Tiirkiye'de Giineydogu sorununa ili§kin siki onlemler almirken 

okun sivri ucunu Irak ve Suriye'ye yoneltmeye gali§an bu arada Tiirkiye'yle iligkile- 

ri geli§tirmeye gali§an bir orgiit §emasi Mossad." (2000'e Dogru, 8 Nisan, 1990) 

Ilerleyen sayfalarda da gorecegimiz gibi Mossad, Kuzey Irak'taki Barzani baglantisiy- 

la, Orta Asya'daki Turk Devletleri'nde Islam aleyhinde gosterdigi yogun propaganda faaliyet- 

leri ve bu iilkelerin birgok yeralti kaynaklarmm kullammim kendi tekeline almasiyla, Ortado- 

gu'da maa§a bagladigi piyon devlet ba§kanlariyla, Bosna-Hersek katliamma yaptigi katkilarla, 

surgiin ettigi mazlum Filistinlilerle, Latin Amerika'daki uyu§turucu i§ini organize eden kont- 

ralariyla, insani yardim adiyla Somali'den Kizildeniz'in anahtarim teslim almasiyla giindemle- 

ri me§gul eden bir cinayet §ebekesidir. 

Mossad'm Agik Eylemleri 

Mossad'm propaganda amaciyla gergekle§tirdigi eylemlerden birkagi §unlardir: 

1) 1969 yilmda Fransa Devlet Ba§kam De Gaulle'iin Israil'e gondermedigi 5 roket-atar hii- 

cum botunu, Mossad Israil'e kagirdi. 

2) 1972 yilmda FKO'liilerin Miinih Olimpiyat Koyii'nde israilli sporculara yaptigi baskm 

nedeniyle 12 Filistinli Mossad'm Golda Meir tarafmdan kurulmu§ X Komitesi tarafmdan tek 

tek katledildi. Bu cinayetler bazen bir telefon ahizesine yerle§tirilen bomba ile bazen de taban- 

ca ile yapildi. Mossad'm oliim listesindeki 12 ki§i olduriilurken Filistinli olmayan birgok ki§i 

de bu 12 ki§inin yamnda Mossad tarafmdan olduriildii. Bu 12 ki§i arasmda eylemle en ufak il- 

gisi olmayan Filistinli aydmlar da bulunuyordu. 

3) 2 Agustos 1976 Entebbe Baskim, Mossad ajanlarimn giri§tigi onemli eylemlerden biriy- 

di. Uganda smirlari iginde FKO tarafmdan esir alman ugaktaki israilli yolcular Entebbe Hava- 

alam'ndan kurtarildi. Bu baskm Mossad'm turn diinyaya bir govde gosterisi oldu. Entebbe 

Baskim hemen filme almmi§ ve "Entebbe" adiyla gosterilerek diinya gapmda Mossad propa¬ 

gandas! yapilmi§tir. 

Entebbe Baskim ve Du§iindiirdiikleri... 

"israil gizli servisinin gergekle§tirdigi eylemlerden higbiri 1976 yilmda gergekle§tirilen ve ka- 

muoyunda Entebbe Baskim olarak bilinen eylem kadar diinyamn ilgisini gekmemi§ ve Siyo- 

nizm davasma katkida bulunmami§tir. Bu eylem §a§irtici boyutlarda destansi ogelere sahip as- 

keri bir macera olarak gosterilmi§ti ve Ortagag korsanlarimn ruhuna sahip, askeri ve istihba- 

rat konularmda uzman bir ekip tarafmdan gergekle§tirilmi§ti. Olayla ilgili higbir bilgi di§ari 

sizdirilmamasma ragmen gok sayida gazeteci turn operasyonu dramatik boyutlarda ele alarak 

yaziya dokmii§, en az yarim diizineye yakm yazar da olayi kitap haline getirmi§tir. Birkag haf- 

ta iginde turn diinya basimnda baskmla ilgili yazilar birbiri ardmdan yaymlanmaya ba§lami§- 

tir. Kisa bir sure sonra da Hollywood, piyasaya ba§rollerinde Charles Peter Finch, Burt Lanc- 

hester, Kirk Douglas hatta Yahudi bir anne rolii ile Elizabeth Taylor'm yer aldigi bir film sun- 

mu§tur." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.301) 

Unlii Entebbe Baskim, Uganda'da idi Amin'in ba§ta bulundugu bir donemde, Mossad tim- 

lerinin "Filistinli teroristleri" saf di§i ederek gergekle§tirdikleri onemli, onemli oldugu kadar da 
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mamasmdan, Mossad timlerinin Ugandali askerlerin havaalanma gelecekleri sa- 

ati bilmelerine kadar en ince ayrmtisma kadar dii§unulmu§ bir §ovdu aslmda. 

Uqak kagirma eylemini gergekle§tirip Entebbe Havaalam'm son durak yapan terorist- 

ler kamuoyuna hep Miisluman Filistinliler olarak lanse edilmi§- 

ti. Ama gergek acaba oyle miydi? 

"Teroristlerin §efi Wilfred Boese Baader-Meinhof (^etesi iiye- 

siydi ve Avrupa polisi tarafmdan aranan biriydi. Ugakta Wilf- 

red’in yardimciligim yapan kadm da Almandi. Ama her ne- 

dense admin Halime oldugunu soylemi§ti. Ekipte ayrica Car- 

los'un da bulundugu belirtilmi§ti." (The Israeli Secret Service, 

Richard Deacon, sf.303) 

Ara§tirmaci gazeteci David Yallop'un 'Die Verschworung 

Der Lugner' kitabmda agikladigi gibi Mossad'm bilgisi dahilin- 

de faaliyetlerini siirduren 'Qakal Carlos' yeri biitim gizli servis- 

ler tarafmdan bilinmesine ragmen her nedense yakalanamiyor- 

du. Entebbe Baskmi'nda da (^akal yine kilit isimdi. 

"Entebbe Baskmi'na katilan teroristler bir Alman kadim ve 

Carlos Ramirez'in yardimcisi olarak bilinen ve admin Wilfried 

Bose oldugu samlan bir ba§ka Alman anar§istiydi. C^akal'm yakm dostu Cabir, Filistin Halk Kur- 

tulu§ Cephesi'nin siyasi bolumimu yonetiyordu." (Entebbe Havaalamnda 90 Dakika, Uri Dan, sf.20) 

0 
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Qakal Carlos 

"Entebbe Baskmi'na katilan kadm terorist Gabriele daha once diinyanm en me§hur ve en gok 

aranan teroristi Carlos'la (C^akal) beraber ya§ami§ti ve §imdi de kendisine refakat eden Alman 

arkada§i, Baader-Meinhof §ehir gerillalan grubunun bir iiyesiydi." (Entebbe Havaalamnda 90 

Dakika, Uri Dan, sf.6) 

"Carlos olarak da bilinen (Jakal'in asil adi lliq Ramirez Sangez'di. Onu Entebbe'de yakalamak 

ihtimali pek yoktu. Ama 2 Temmuz'da, Avrupa ve Giiney Amerika'dan onunla ilgili olarak ve- 

rilen bilgiler aceleyle bir dosya haline getirildi. C^akal, Parish iki polisin oldurulmesi, Petrol ih- 

raq Eden Ulkeler Orgutii'nun (OPEC) Viyana'da diizenledigi konferansa katilan delegelerin 

kagirilmasi olaylari ve bunlar gibi ba§ka §iddet olaylarma kari§mi§ti. §imdi Entebbe'de rehine- 

lerin ba§mda bekleyen Alman, (^akal'm arkada§i ve teknik dam§mamydi." (Entebbe Havaala- 

mnda 90 Dakika, Uri Dan, sf.68-69) 

Mossad'la i§ birligi yapan (^akal Carlos'un ekibinden birisinin de aralarmda oldugu Al¬ 

man teroristler, neden Filistinli gibi davramp eylemi onlara mal etmek istemi§lerdi? Bu soru- 

nun cevabi, kagirma olayimn arkasmda kimlerin oldugu ve bunun kime ne kazardiracagi so- 

rularimn cevaplandirilmasiyla agiga gikacaktir. Olaym arkasmdaki gizli baglantilar onemli 

ipuglan vermektedir. 

Ta§eron gali§an Baader-Meinhof orgiitii israil gizli servislerinden Shin-Beth'in kontroliin- 

de ugak kagirma eylemini gergekle§tirip, senaryonun devami igin ugagi Idi Amin'in iilkesi 

Uganda'ya indirdi. Senaryoda rolleri biten Baader-Meinhof uyelerinin Israil iqin artik onemi 

kalmami§ti. 

A 
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Bu §ovun Uganda bolumunun ba§rol oyuncusu da idi Amin'di. Zalim 

bir diktator olan Idi Amin, ge§itli gikar gevreleri tarafmdan kullamlan bir aktor- 

_ dii. Uganda smirlari iginde Entebbe Havaalam'nda Mossad'm gergekle§tirdigi ey- 

lemde Idi Amin'in katkilan neydi? Mossad tarafmdan Uganda'nm ba§ma gegirilen Idi 

Amin, her ne kadar daha sonra Yahudi aleyhtari gibi goziikmeye gali§mi§sa da bunun planli 

bir hareket oldugu apagik ortadaydi. Ancak bazi gevreler tarafmdan Miisliiman bir lider ola- 

rak tamtilmaya gali§iliyordu. Oysa Idi Amin, her tiirlu ahlaksizligm, pisligin iginde ya§ayan, 

ya§ammda Islam ahlakma dair en ufak bir yon bulunmayan bir ki§iydi. 

Peki kimdi bu iiguncii diinya fa§isti? 

"israil ve Uganda'nm arasmdaki ili§kiler oldukga iyiydi. israil Uganda'ya sadece maddi yar- 

dim yapmakta comert degildi, aym zamanda Uganda ordusunu egitmi§ ve bu orduya malze- 

me saglami§ti. O siralarda Albay Baruch Burlev, israil Savunma Bakanligi gorevlisi olarak 

Uganda'da 5 yil gegirmi§ti. Kisa bir sure iginde idi Amin'in ortagi haline gelmi§ti. Arkada§lik- 

lari o kadar ileri gitmi§ti ki, idi Amin israil’de kalmaya davet edildi. Uganda Ba§bakam Mil- 

ton Obote'ye kar§i israil’i savunup destekleyen ve israilli dam§manlan koruyan idi Amin'di." 

(The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.301) 

"1967 Arap-israil Sava§i'ndan sonra israilliler Afrika iilkeleri iizerinde daha fazla soz sahibi 

olabilmek iqin kararli bir siyaset izlediler. Bu amagla Uganda'da askeri egitim merkezleri kur- 

dular. Uganda ordusunun egitimini israilli subaylar yaptirmaktaydi. Boylece Uganda7daki ti- 

cari hayattan sonra savunma sistemleri de Siyonistlerin eline gegni§ oldu." (The Secret War in 

Sudan, Edgar O'Ballance, sf.127-128) 

"1966'da israil, Uganda'nm askeri giiglerini geli§tirme sorumlulugunu iizerine aldi. 1964 ve 

1971 arasmda israil, Uganda'ya 26 egitim ve ta§ima ugagi satti. Uganda'daki israilli dam§man- 

lar Albay idi Amin'e yakmdilar." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.61) 

Uganda israil'in yillardir yakm ili§ki iginde bulundugu bir iilkeydi. Ve o donemde albay 

olan idi Amin de israil'in qok yakm bir dostuydu: 

"Albay Bar-Lev, israillilerin 

Uganda'daki eski askeri 

birliginin komutanligim 

yapmi§ti ve zenci diktato- 

riin yakm bir arkada§iydi." 

(Entebbe Havaalam'nda 90 

dakika, Uri Dan, sf.23) 

"Daha 1970 yilmda, Ugan¬ 

da'daki yabanci uzmanla- 

rm faaliyetlerine son veril- 

mesi kararla§tmlmi§ti. Bar 

Lev, o zamanlar iiq yillik 

bir askeri egitim programi 

imzalanmasi iqin idi Afrika'mn kukla liderlerinden Idi Amin'in de Mossad'la 

yakin iliskileri vardi. 
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Amin’i ikna etmi§ ve bu yardimlan igin de Amin sonradan 6dullendirilmi§ti." 

(Entebbe Havaalam'nda 90 dakika, Uri Dan, sf.93) 

"Uganda bagimsizligim kazandiktan kisa bir miiddet sonra, o zaman israil Savunma Ba- 

kanligmda Miiste§ar olan §imon Peres bir ziyaret igin Uganda'ya gelmi§ti. Ev sahipleri, Pe¬ 

res'ten kendi ordu ve hava kuvvetlerini kurarlarken onlara yardim etmesini istediler. Peres 

uygun buldu ve 1963 Nisam'nda, o zaman Di§ i§leri Bakam olan Golda Meir, israil'le Uganda 

arasmdaki yardim ve i§ birligi antla§masmi imzaladi... 

Anla§madan sonra, Albay §aham, israil Savunma Bakanligi heyetinin ba§mda Uganda'ya gel- 

di. §oyle iistiin korii yaptigi bir tefti§ §aham'a yapilacak qok §ey oldugunu gosterdi. Uganda 

ordusu, 700-800 askerden mute§ekkil bir tek piyade taburundan ibaretti. Taburun hem komu- 

tam, hem de diger biitiin subaylari ingiliz'di. Piyade taburu, her§eyden once merasimler ve 

resmi gegitler igin kullamliyordu. Genellikle bayramlarda sokaklardan gegiyor, pek ba§ka bir 

i§e yaramiyordu. §aham ve yamndaki israilli subaylar, i§te bu komik-opera taburunu, etkin 

bir sava§ giiciine d6nii§tureceklerdi." (Entebbe Havaalam'nda 90 dakika, Uri Dan, sf.108) 

"Hatta idi Amin hayatim bile bir israilli subaya, Ze'ev (Zonik) §aham'a borgludur." (Entebbe 

Havaalamnda 90 Dakika, Uri Dan, sf.107) 

"Zonik ve arkada§lan i§e ufaktan ba§layarak, sadece bir boliigu sava§abilecek bir boliige do- 

nii§turmeye koyuldular. Ugandali askerler egitilmek iqin israil'e gonderildiler. Piyade boliigu- 

niin egitilmesinde israilli subaylarm gosterdikleri ba§ari, Cumhurba§kam Obote'nin, israil he- 

yetine, Uganda'nm ozel polis kuvvetlerini yeti§tirmesi iqin istekte bulunmasma yol agti. isra- 

il'den gonderilen Fuga-Magista ve Dakota'lan kullanan israilli havaci ogretmenler, Uganda 

Hava Kuvvetleri'nin temelini attilar ve hatta teknik bir okul bile agtilar. Uganda'nm bagimsiz- 

ligimn ikinci yildoniimunde, israilli subaylarm gururlu baki§lari oniinde alti tane Fuga-Magis- 

ta ugagi hava gosterilerinde bulundu... idi Amin, Kampala'daki israil misyonuyla ozel ili§kiler 

kurdu. Sik sik israil'i ziyaret ediyor ve her seferinde bu iilkeye duydugu hayranlik bir kat da- 

ha artiyordu. israillilerin gali§kanhgim ove ove bitiremiyor¬ 

du. Deniz ve karadan ta§mmak iizere pargalara demonte 

edilmi§ §ekilde Uganda'ya getirilen ilk jet ugaklarimn orada 

tekrar monte edili§ini goriince, israillilerin bu metal pargala- 

rim nasil bir jet ugagma d6nu§turdiikleri kar§ismda hayretle- 

rini gizleyemedi. Monte edilen ilk Fuga-Magista'nm ilk uqu- 

§una gonullii olarak katildi ve bu i§ten son derece zevk aldi. 

Daha sonra israilliler Amin'e nadir kimselere verdikleri bir 

odiil verdiler: Para§utgulerin madalyasi 2 Temmuz'da Mori- 

tanya'ya giderken bile, saklamaya gerek duymadigi bir gu- 

rurla bu madalyayi ta§iyordu." (Entebbe Havaalamnda 90 Da¬ 

kika, Uri Dan, sf.109) 

"Aradaki ili§kiler o denli iyiydi ki, Amin bir gun, Kampa- 

la'da askeri ata§e olarak gorev yapan §aham'dan, israil'in, 

Kongo'dan galinan muazzam miktarlardaki altmimn sati§i 

Haile Selasi 

J * 1 
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igin yardimci olmasmi istedi. Bankerler, i§in esasim kurcalamak geregi hisset- 

medi, altmlarm sati§ i§lemlerini ayarladilar." (Entebbe Havaalamnda 90 Dakika, Uri 

Dan, sf. 110) 

Mossad, idi Amin'in bu dostlugunu bo§a gikaracak degildi elbette. Balkan Milton 

Obote devrilerek Israil'in yakm dostu Albay Idi Amin ba§a gegirildi. 

"israil Etiyopya'da Haile Selasi'yi, Uganda'da idi Amin'i, Zaire’de Mobutu’yu, Orta Afrika 

Cumhuriyeti'nde Bokassa'yi destekledi." (Kader Uggeni, Noam Chomsky, sf. 49) 

"Afrika'nm derinliklerinde, Uganda’da bile Mossad, idi Amin’e Balkan Milton Obote’yi devir- 

mek iqin yardim etti. idi Amin 1970’de israilli askeri dam§manlarm yardimiyla bir darbe ya- 

pip Ba§bakan olmu§tu." (Every Spy a Prince, Dan Raviv Yossi Melman, sf. 153, 217) 

"Mossad Milton Obote’nin devrilmesindeki diizende kendi rolimii oynadi ve idi Amin’i ba§a 

getirdi." (Israel's Most Secret Service Mossad, Ronald Payne, sf.245) 

"idi Amin tarafmdan Balkan Milton Obote'ye kar§i diizenlenen ihtilali Mossad destekledi. 

Uganda'daki israil askeri delegenin ba§mda bulunan Albay Baruch Bar-Levi'nin ihtilalde biz- 

zat katkisi oldu. israilliler Obote’nin artan anti-Siyonizminden rahatsiz olmu§lardi. Onlara go¬ 

re idi Amin iyi bir kukla olacakti." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf. 62) 

idi Amin, Mossad’m kendisine sagladigi yardimlari kar§iliksiz birakacak degildi, birakmadi 

da. Entebbe Baskim bunun bir ornegiydi. idi Amin, di§ diinyaya kar§i gostermelik antisemit 

politikasim surdiirdu. Sozde israil’den ve israillilerden "nefret ediyordu." (Entebbe Havaala- 

m'nda 90 dakika, Uri Dan, sf.107) 

Gergek boyle miydi? Fanatik bir antisemitmi§ gibi davranan Amin'in, Entebbe Operasyo- 

nunda rehin alman israilli yolculara kar§i tavn asil gergegi ortaya koyuyordu: 

"israil haber alma servisinden rapor edildigine gore, Uganda'nm Ba§kam Amin yolcularm 

oniinde, onlarm koruyucusu pozunda dola§iyordu. Ve ’Yuce Tanri tarafmdan sizleri kurtar- 

makla gorevlendirildim' diyordu." (Entebbe Havaalam'nda 90 dakika, Uri Dan, sf.22) 

"Amin hergiin degi§ik bir 

uniforma giyerek rehineleri 

ziyaret etmektedir. Kiiguk 

oglu §aron da onunla bera- 

ber dola§maktadir (bir za- 

Resimde, yakin tarihin unlii 

diktatorlerinden Zaire eski 

Devlet Baskam Mobutu ve 

Etiyopya eski Devlet Baskam 

idi Amin beraber gorulmek- 

tedir. 
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F Dada'nm annesi, ogluna Yahudi halkma iyilik etmesini vasiyet etmi§tir." (Entebbe 

Havaalamnda 90 Dakika, Uri Dan, sf.94) 

Baskmda kurtulan bir ki§inin gimliigu, Amin'in rehinelere nasil davrandigmi gosteren 

bir diger ornektir: 

"idi Amin bundan ba§ka, Uganda'daki kali§imiz siiresince mumkun oldugu kadar rahat ede- 

bilmemiz igin elinden geleni yapacagim soyledi. Afrikali kadmlar bulundugumuz yere koltuk 

ta§iyorlardi. Herhalde hepimize yetecek sayida koltuk getirdiler-yani 250 kadar. Bundan son- 

ra kahvalti verildi: gay, muz, ekmek, tereyagi, yumurta ve hatta patates. Arkadan bir doktor- 

la bir hem§ire geldi. Her birimize hasta olup olmadigimizi ya da tibbi miidahale gerektiren 

herhangi bir§eyimiz olup olmadigim sordular." (Entebbe Havaalamnda 90 Dakika, Uri Dan, sf.59) 

Rehin almmi§ ki§ilere iyi davramlmasi elbette gerekli ve onemli bir davram§tir. Ancak bu 

hususlarm belirtilmesinin nedeni, bizim bu iyi tavra kar§i olmamiz degil, olaym igindeki bazi 

geli§kilerdir. Amin'in israil'e kar§i hislerinin hig de diinya televizyonlarmda defalarca yaymla- 

nan Entebbe filmlerinde anlatildigi gibi olmadigi agikga goriilmektedir. israilli rehinelerin, is- 

railli komandolarm Ugandali askerlere ate§ agmalarmi engellemeleri de Ugandali askerlerin 

rehinelere kar§i tutumlarmi agiklar nitelikteydi. 

"Patlak gozliilere zarar vermeyin.' (Rehinelerin, komandolara Ugandalilara ate§ etmemelerini, 

onlarm daima kendilerine yardimci olmaya gali§tiklarmi soylemeleri iizerine eski terminal bi- 

nasmdaki Ugandali askerlere zarar verilmemesi isteniyor.)" (Entebbe Havaalamnda 90 Dakika, 

Uri Dan, sf.183) 

"Amerikan siyasetinin ^ahin'lerinden biri olan Brzezinski de Entebbe'de ya§ananlarm gergek 

yiizunden haberdardir. ABD'nin Balkan adaylarmdan Jimmy Carter'm di§ politika dam§man- 

larmdan biri olan ve o gece israil haber alma orgiitunun onde gelenleriyle beraber bir ziyafet- 

te davetli bulunan Profesor Zbigniew Brzezinski'ye de operasyon gitlatildi. Ziyafeti, kendisi gi¬ 

bi Polony a dogumlu olan Brzezinski'yle Polonezce konu§an Savunma Bakam Peres veriyordu. 

Savunma Bakam, diger butiin gorevli bakanlar gibi, 'higbir §ey yokmu§casma' giinluk i§lerine 

devam etmek zorundaydi. Yildirim Harekati'nm golde tarn bir provasimn yapildigi o gece, Pe¬ 

res bir gun Henry Kissinger'in yerini alabilecek olan bir insanla beraber olmaktan memnun- 

luk duyuyordu. Amerikan politikacilarimn bir gogunun giktigi yer olan Columbia Universite- 

si'nde uluslararasi ili§kiler profesorii olan 48 yagindaki Brzezinski, sorunu, kendine has bir 

analitik yaktla§im tarziyla incelemeye koydu." (Entebbe Havaalamnda 90 Dakika, Uri Dan, sf.88) 

Idi Amin'in Mossad ajanlarma Entebbe Havaalam'nda gosterdigi kolayliga ragmen, Filis- 

tinlilerin bu eylemi nasil rahatlikla gergekle§tirip Uganda'daki Entebbe Havaalam'na ta§idik- 

lari da bir ba§ka merak konusuydu. Bu sorunun cevabim da Alman istihbarati vermektedir: 

"Alman istihbarati Entebbe Baskmi'na sebep olan ugak kagirma olayi igin §oyle bir yorum ya- 

piyor; Bu mukemmel organizasyon, Mossad'm bir kolu olan Shin Beth tarafmdan, Filistinlile- 

ri on plana gikararak organize edilmi§tir." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.304) 
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Miinih Olimpiyat Koyii Baskini Uzerindeki §iipheler 

Miinih Olimpiyat Koyii'nde israilli sporcularm bir grup ozel tim tarafmdan 

kurtarma operasyonu adiyla oldiiriilmesi, zihinleri kurcalayan onemli Mossad eylem- 

lerindendir. Israilli sporcular Olimpiyat oncesi pek qok tehdit almi§ olmalarma ragmen ne- 

den korumasizlardi. Olimpiyat koyiinde, olay esnasmda neden polis yoktu ve bu sporcularm 

kurtarilmasi igin neden Filistinlilerin istekleri israrla yerine getirilmedi? Moshe Dayan'm ba§- 

kanligmda Mossad §efi Zwi Zamir'in de aralarmda bulundugu, Miinih'e gelen ozel tim, kur¬ 

tarma adi verilen katliamda ne gibi rol aldi? Golda Meir ve Zwi Zamir neden israrla uzla§ma- 

ya yana§madi? Herkes ozel timin Filistinlileri ve Israilli sporculari oldiirdiigiinii bildigi halde 

bu neden kamuoyundan gizli tutuldu ve neden katliam Filistinliler tarafmdan yapilmi§ gibi 

gosterilerek, Golda Meir'in kurdugu X Komitesi tarafmdan birgok Filistinli aydm katledildi? 

Olayla ilgili bazi ilging bilgiler §unlardir: 

• israil Biiyiikelgiligi, Alman Hiikiimeti'ne bazi emirler vermi§tir. (he Monde, 17 Ekim 1992) 

• Yahudi Sosyolog Gilbert Mury: "Miinih katliami, eli silah- 

li ki§ilerin silahsiz insanlari oldiirmesidir. Fakat bu silahli ki¬ 

ller, israilli sporculara ve Filistinlilere ate§ agan Alman poli- 

sidir." agiklamasim yapmi§tir. (he Monde, 19 Eyliil 1972) 

• Leon Schrimann: "israilli sporcularm siirekli korumalari o 

sirada neden gorevlerinde degillerdi?" (Dossier Secret Sur Is¬ 

rael: he Terrorisme, Vincent Monteil, sf.86) 

• Yahudi Sosyolog Gilbert Mury 6 ki§inin imzasmm bulun¬ 

dugu agiklamasmda, Golda Meir'in antla§maya razi olmaya- 

rak, israilli sporculari oliime mahkum etmesinin bir vah§et 

oldugunu belirtmi§tir. (Dossier Secret Sur Israel: he Terrorisme, 

Vincent Monteil, sf. 87) 

# Tel Aviv'den Moshe 

Dayan ba§kanligmda ge¬ 

len ozel bir tim, Alman 

polisiyle gorii§meler 

yapmi§tir. (Dossier Secret 

Sur Israel: he Terrorisme, 

Vincent Monteil, sf.8) 

• "Alman polisinin ola- 

ym ba§mdan itibaren 

FKO'liilerle vardigi ant- 

la§maya sadik kalmaya 

hig niyeti yoktu. Bunun 

sebebi Bonn'daki israil 

yetkililerinin higbir §e- 
israilli ozel tim ile birlikte katliami gergekle§tiren Alman Gizli Servisi 

BND'nin ozel timi. 
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kilde rehine ve mahkum degi§ toku§una yana§mamasidir... Alman polisi isra- 

illi sporcularm kimler tarafmdan olduriildugiinu kesin olarak kamtlayacak olan 

otopsi sonuglarmi halka agiklamayi da reddetmi§tir." (Le Monde, 9 Eyliil 1972) 

• "Eger gergekten Filistinlileri oldiirmek iqin operasyon yapilmi§ olsa, her Filistinli igin iki 

vurucu olmasi gerekirdi. Ama 11 Filistinli iqin sadece 5 tane vurucu vardi. Karanlikta helikop- 

teri kullananlar bile vurulmu§lardi. Diger pilot yere yatip olii taklidi yaparak kurtuldu. Bu 

olaylarm tam ortasmda olan Golda Meir, Willy Brandt'a kar§i higbir kizgm ifade kullanmami§- 

ti. Olay oncesi Tel Aviv’den Miinih’e bir Boeing kalkmi§ ve iki uzmani ta§imi§ti. isimleri gizli, 

gok onemli bu iki israilli subay, Almanya'ya gelmi§ti." (E'Express, 11-17 Eyliil 1972) 

L’express dergisinin Munih baskinini ele alan sayisi, 

"Munih'de Dram" basligi ile yayinlanmisti. 

• Yahudi Dayam§ma Dernegi Ba§kam Bert¬ 

ram Zweiben, olay sonrasi demecinde ’Bir 

misilleme hareketi ancak diinya gapmda 

Arap diplomatlarimn oldiiriilmesiyle olur' 

demi§tir. (Dossier Secret Sur Israel: Ee Terroris- 

me, Vincent Monteil, sf. 88) 

0 "Munih Olimpiyat Koyii'nde olen israilli 

sporcularm iizuntusu yerini zamanla rehi- 

neleri kurtarma giri§iminde bagarili olama- 

yan Almanlara kar§i duyulan kine birakti." 

(§alom Gazetesi, 17 Haziran 1992) 

Filistinliler, esirlerin degi§ toku§unun 

saglanmasi igin gergekle§tirdikleri bu ey- 

lemin israil tarafmdan bu §ekilde kullam- 

lip turn Filistinli aydmlarm teker teker 

katledilmesine yol agacagim tabii ki dii§ii- 

nmemi§lerdi. Fakat bir oliim timi olan 

Mossad igin, israilli sporcularm Filistinli- 

lerin yamnda oldiiriilmesi propaganda 

amaciyla kullanacaklari kiigiik bir ayrmti- 

dan ba§ka bir §ey degildi. Bu olaydan son- 

ra sugsuz birgok Filistinli, olayla ilgili ol- 

duklan gerekgesiyle oldiiriildii. Oysa ope¬ 

rasyon sirasmda olayla ilgili Filistinliler, oliim timi tarafmdan zaten oldurulmu§lerdi. 

"Filistin Devrimci Destek Grubu olaydan sonra bir deklarasyon yaymlar. Yaptiklari hareketin 

insancil amagli oldugunu soyler. ’israil hapishanelerinde giiriiyen, aci geken ve i§kencelere 

maruz kalan 200 sava§gimizi aimak iqin yapildi. Alman polisi tarafmdan planlanan kanli ope¬ 

rasyon, tamamen Golda Meir'in istegi iizerine yapildi. Bu vah§ice hareket bu drama sebebiyet 

verdi. Filistinlilerin yaptigi insancil harekete nazaran qok fazla vah§iydi. imzalayanlar arasm- 

da iiniversiteden Vincent Monteil, sosyolog Gilbert Mury, Dominikali Paul Planquard ve bir 

avukat olan Michele Bauvilard vardi.’ Aym gun New York'ta bir te§kilat ’turn diinyadaki Arap 
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diplomatlari oldiirme karari aldi.' Bu te§kilatm adi ’Yahudi Koruma Dernegi' 

idi." (L 'Express, 11-17 Eylul 1972) 

israilli sporcularm oldiiriilmesi olayma, Alman Gizli Servisi BND'nin Mossad'la 

baglantismi saglayan Yahudi Ba§kam Markus 'Misha' Wolf'un admin kari§masi, olay iize- 

rindeki soru i§aretlerini arttirmi§tir. 

"Ug yil once, Avrupa'nm en geli§mi§ casusluk orgiitiiniin ba§kam olarak emekli olan, usta Do- 

gu Alman casus Markus 'Misha' Wolf'un ba§lica uluslararasi teror saldinlarmda suq ortagi ol- 

dugu samliyor. 

The Post Gazetesi, yayimlanan bir ko§e yazismda casus Wolf'un §u olaylarla ili§kisi oldugunu 

iddia etti: 1972 Miinih Olimpiyatlari'nda israilli atletlere kar§i diizenlenen Kara Eylul saldiri- 

sina silah saglanmasi..." (§alom, 23 Mayis 1990) 

Mossad'm Almanya'daki en giivenilir dostu BND Ba§kani Yahudi Markus Wolf'un Miinih 

olimpiyatlarmda israilli atletlere kar§i diizenlenen saldirida silahlari Filistinli Kara Eyliil gru- 

buna bizzat kendisinin temin etmesi, olaydaki Mossad gudumiiniin agik bir ornegidir. Kara 

Eyliil grubunun Mossad hesabma gali§an Abu Nidal'le baglantili olmasi ise olayi daha agik ha¬ 

le getirmektedir. (Kara Eyliil-Abu Nidal baglantisi: The Middle East, Temmuz 1978) 

MossacTm Niikleer Oyunlan 

Mossad'm en onemli amaglarmdan biri de israil'in biiyiik bir niikleer giice ula§masidir. 

Bu dogrultuda niikleer silah iiretimi igin, diinyamn en biiyiik niikleer santrallerinden biri olan 

Dimona'nm kurulmasi amaciyla Mossad ge§itli operasyonlar diizenlemi§tir. 

israil'in kurulu§undan itibaren Devlet Ba§kam Ben Gurion, niikleer giig elde etmeyi 

amaglami§ ve israil kurulduktan 7 ay sonra Maurice Surdin, Fransiz Atomik Enerji Komisyo- 

nu iiyesi ve Fransiz atom bombasimn mimari, israil'e getirilmi§ti. Rus 

kokenli bir Yahudi olan asil adiyla Moshe Surdin onderliginde, is¬ 

rail Atomik Enerji Komisyonu 1952'de kuruldu. Ba§ma Ernst 

David Bergman getirildi. Ben Gurion, bilim adamlari, asker- 

ler ve politik dam§manlar, niikleer reaktor satm aimak igin 

her firsati kolladilar. 1955'de bir firsat yakalandi. Tel 

Aviv'in 10 mil giineyinde Eisenhower'm bari§ iqin atom 

programi dahilinde Nahal Sorek'te kiigiik bir reaktor 

olu§turuldu. Aym yil §imon Peres daha biiyiigii iqin 

Fransa'dan bir §ans yakaladi. Ben Natan, Fransa'nm isra- 

il'e niikleer reaktor vermesi iqin lobi faaliyetlerinde bu- 

lundu. 3 Ekim 1957'de Bourgers Maunoury ve Di§ i§leri 

Bakam Pineau, Peres ve Ben Natan ile gizli bir antla§ma im- 

zaladi. Antla§ma 24 megawatlik bir reaktoriin gerekli teknik 

donamm ile israil'e verilmesini igeriyordu. 

israil'de kapali kapilar arkasmda bu konu qok tarti§ildi ve 

gizliligini her zaman korudu. Niikleer santral her§eyi gizli Ben Gurion 
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Israil'in Negev Qolu'ndeki Dimona Nukleer Santrali 

olan bir iilkede tarihte gorulmedigi kadar gizli tutuldu. Peres, israil istihbaratmdan nukleer 

santrali korumalarmi istemedi. (Junkii ona gore Israil'in nukleer giiciinun, ayri bir nukleer is- 

tihbarat servisine ihtiyaci vardi. 1957'de Peres nukleer meseleler igin yeni bir istihbarat servisi 

kurdu ve ba§ma Benjamin Blumberg'i getirdi. Blumberg daha once Haganah'da gali§mi§, 1948- 

49 Sava§i'ndan sonra Shin-Beth'e katilmi§ti. Shin-Beth'te gorevi, Savunma Bakanligi'nda ve qe- 

§itli projeler iistunde gali§an fabrikalarda giivenligi saglamak ve gizliligi korumakti. Bu bolii- 

me Lakam adi verildi. Lakam ajanlari bilim ate§eleri olarak Avrupa ve ABD'deki Israil konso- 

losluklarma giderler ve aldiklari bilgiyi Di§ I§leri Bakanligi'ndan once ofislerine rapor ederler. 

Bilim dam§manlari halktan her tiirlii bilgi almakla ve gonderildikleri iilkedeki biitun bilim 

adamlari ile ili§kiye gegmekle yukumliidurler. Peres'in destegi ile Blumberg, Lakam istihbara- 

tim diger bran§lardan ayri tutuyordu. Isser Harel bu konuda: "Devletin ust diizeyinde bazi ki¬ 

nder bile Lakam'i olu§turan iinitelerden habersizdir" demektedir. 

"Fransa'dan gelecek yeni reaktor en gizli konudan bile daha gizli bir konu idi. Fransa'dan ge- 

len yeni reaktor iqin Negev (^olii segildi. (Negev Tevrat'ta ibrahim Peygamberin sevdigi vaha 

olarak gegiyor) Bu konuda sadece Lakam degil, Fransiz istihbarati da hassasti. Paris'ten papaz 

kiligmda bir ajan Negev’e gonderildi. Dimona'daki bu in§aat iqin orada ya§ayan halka bir 

tekstil fabrikasi in§a edildigi soylendi. Bu fikir Blumberg’indi. Charles De Gaulle, israil'in Di¬ 

mona Reaktoru'nii askeri amagla kullanacagim hissediyordu ve bu, Fransiz Ba§kam rahatsiz 

ediyordu. Mayis 1960'da De Gaulle Di§ i§leri Bakanma, israil Konsoloslugu'nu artik Dimo- 

na'ya uranyum gondermeyecekleri konusunda haberdar etmesini istedi." (Every Spy a Prince, 

Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.66-74) 

Fakat, israil nukleer silah iiretmeye kararliydi. Gerekli malzemeleri bulmak igin yeni ope- 

rasyonlar diizenledi: 

.-.V.ViV 



"Fransa'nm silah ambargosu koyarak uranyum sevkiyatim durdurmasi iizeri- 

ne israil zor durumda kalmi§ti. Moshe Dayan her ne pahasma olursa olsun atom 

bombasi istedigini belirterek 'gerekirse bu nesneyi galmaliyiz' diyordu. Isser Harel'in ye- 

rine Mossad §efi olan Meir Arit 200 ton uranyum bulma gorevini iistlenmi§ti. Uranyum bul- 

ma operasyonu son derece gizli i§ler arasmdaydi. Bu komando harekatma kimyada bir kur- 

§un bile§iminin adi verildi: Tlumbot Operasyonu'. 

israil Gizli Servisi Bruksel'deki Madenler Genel Merkezi'nde bii- 

yiik miktarda uranyum bulundugunu tespit etmi§ti. Bu uranyum 

MGM'ye, Belgika Kongosu'nda faaliyet gosteren bir firmadan kal- 

mi§ti. Uranyum Antwerpe'nin dogusunda bir koyde depo edilmi§- 

ti. Mossad §iipheyi gekmeden uranyum satm alacak bir i§ arkada- 

§1 aramaya ba§ladi. Tabii bu arkada§ uranyumu oldugu gibi israil'e 

devredecekti. 

Nihayet Mossad ajam Daniel Aerbel uygun bir tip buldugunu bil- 

dirdi. Bu, Alman i§ adami Herbert Schulzen'di. Shulzen, Wiesba¬ 

den de 'Asmara Kimya §irketi'nin ortagiydi. Bu §irket kimyasal ve 

radyoaktif zehirlenmelere kar§i kullanacak yeni ilaglar ve yon- 

temler bulmakla ugra§iyordu." (Hayat Dergisi, 24: Aralik 1980) Benjamin Yeru§almi ya da 

Burhan Yarisal 
"Fakat Shulzen'in kiigucuk §irketinin 200 ton uranyumu degil i§- 

letmek, depo bile edemeyecegi Belgika'daki MGM'nin §ef yar- 

dimcisi Denis Dewez tarafmdan anla§ilmasi zor olmayacagmdan, Asmara'ya italya'dan Sarca 

admda paravan bir ortak firma bulundu." (Hayat Dergisi, 5.1.1981) 

"Ziirih'te 24 saatte 1500 marka kurulan Biscayne Traders Shipping Corp. araciligiyla Liberyali 

bir deniz ula§im §irketi kuruldu. §irketin ba§kam Mossad ajam Daniel Ert'ti. §irketin diger or- 

tagi ise Turk armatorii Burhan Yarisal idi. 1968, 27 Eylulii'nde Burhan Yansal'm 1.2 milyon 

Mark odeyerek aldigi 78 metrelik Scheersberg adim ta§iyan geminin yonetimi de Mossad'm 

emriyle Percey Barrov'a verildi." (Milliyet, 27 Kasim 1986) 

"Turk Armatorii Burhan Yarisal olarak gegen §ahis Benjamin Yeru§almi admdaki Mossad aja- 

mydi. Mossad'm giivenilir elemanlarmdan Benjamin Yeru§almi, nasil becerdigi bilinmemekle 

birlikte bir Turk pasaportu edinmi§ ve Burhan Yarisal kimligine biirunmu§tu." (Milliyet, 27 Ka¬ 

sim 1986) 

"Yeni kaptan Londra'dan ugakla gelirken beraberinde tamamen Mossad ajanlarmdan olu§an 

tayfalarmi da getirtmi§ti. Uranyumun her hareketi AET iginde Euratom denilen te§kilat tara¬ 

fmdan denetleniyordu. Euratom sonunda Mossad tarafmdan ayarlanan Dewez'in baskilariy- 

la uranyum ticareti iqin izin verdi. 29 Kasim 1968 giinii gemi gece yarismda Kibris agiklarm- 

daki bir israil tankerine yana§arak yukiinii birakti." (Hayat Dergisi, 1 Ocak 1981) 

"israil tankeri yiikledigi uranyumu Hayfa Limam'na getirir ve bu krymetli madeni oradan is¬ 

rail niikleer santrali Dimona'ya gotiirur. Euratom, olayi ancak 7 ay sonra fark eder." (Hayat 

Dergisi, 1 Ocak 1981) 
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Euratom olayi 7 ay sonra mi fark etti? Yoksa Euratom ve Atom Enerji- 

si Komiserligi Ba§kanlari olayi ortbas mi etti? Bunlar hirer soru i§areti olarak bel- 

leklerde kaldi. 

"NATO’da Ugiincii Diinya iilkelerine kar§i niikleer silah kullanimmi ongoren plantar tarti§i- 

liyor. Dagilan Sovyetler Birligi'nin eski Cumhuriyetleri, Irak, Libya, Kuzey Kore, Misir, §ili, 

iran ve Hindistan'a yeni tehdit kaynaklari goziiyle bakiliyor. Oysa 1960’lardan beri faaliyetle- 

ri pekala bilinen bir niikleer sabikali daha var diinyada. Bati'nm ozenle 'kara liste’ lerin di§m- 

da tuttugu, biitiin suglamalardan uzakta ya§ayan bu iilkenin adi israil. 

Amerikalilar, gazetecilerin ortaya attiklari sorulari bugiine kadar gegi§tirmeyi tercih ettiler. El- 

de yeterli kamt bulunmadigim soyleyip, birgok suglamayi UFO hikayeleriyle bir tuttular. 

1990’da ingiltere Avam Kamarasi'nda bir soruyu yamtlayan eski Di§ i§leri Bakam William 

Waldegrave, ’israil, bilgimiz dahilinde, higbir zaman kimyasal, biyolojik ve niikleer silahlara 

sahip oldugunu dogrulamadi ya da inkar etmedi' demekle yetinmi§ti. 

Son alti yilda israil'den gelen niikleer tehlikeyle ilgili pek gok makale ve kitap yaymlandi. 

1991'de gikan "The Samson Option" kitabimn yazan Seymour Hersh, ABD Ba§kanlanm, isra- 

il'in siirekli geni§leyen niikleer giiciinii diinya kamuoyundan saklamakla sugladi. C^e§itli qev- 

reler, Batili iilkelerin, casus uydularma ve kamuoyunun heniiz haberdar olmadigi ileri tekno- 

lojik yontemlere ragmen israil’e inanmasimn ’saflik’ olacagmi belirttiler. 

Niikleer silahlarm smirlandirilmasi antla§masim imzalamayan israil’in fiizeleri, tiim Yakm ve 

Ortadogu'yu vurabilecek kapasitede. Niikleer sava§ ba§liklan yerle§tirebilen fiizeler Tiirki- 

ye’ye de uzanabiliyor. isabet oram yiiksek Jericho 2B tipi balistik fiizeler, 1660 km'lik menzil- 

leriyle Trakya’nm tiimiinii hedefleyebiliyor. israil'in elindeki diger fiizeler ve ozellikleri §oyle 

siralamyor: Jericho 1, Fransa kokenli, menzili 650 km. Jericho 2, israil'de geli§tirilmi§, menzili 

1450 km. §avid fiizeleri, israil yapimi, menzili 4500 km. ABD'nin israil'e verdigi Lance fiizele¬ 

ri, menzili 96 km. Yine ABD'nin verdigi MGM5-2C tipi Lance fiizeleri, menzili 130 km. Niik¬ 

leer sava§ ba§liklarim yerle§tirebilecegi sava§ ugaklari ve uzun menzilli toplari bulunan isra¬ 

il, notron bombasi yapimmda kullamlan araglarla, bir kenti yok edebilecek giigte hidrojen 

bombalarma da sahip." (Nokia Dergisi, 7-13 Mart 1993) 

CIA'in Sirlarmi (^alan Mossad A jam: 

Jonathan Pollard 

Mossad'm bir grig gosterisi olarak gerekle§tirdigi eylemlerden birisi de, Siyonist Pollard 

vasitasiyla CIA'in sirlarmi galmmasiydi. 

"Jonathan Pollard: ABD donanma istihbaratmda israil iqin casusluk yapan bir Siyonistti." 

(Dangerous Liaison, Andrew and Leslie Cockburn, sf.40) 

"Pollard'm casusluk olayi, israil'in Amerikan istihbarat sirlarmi aimak iqin giri§tigi gabamn bir 

gostergesidir. Jonathan Pollard, israil iqin casusluk yapan, Birle§mi§ Milletler Denizcilik istih¬ 

barat Servisi'nde bir memurdu. 31 ya§mdaki Amerikali, Washington'daki israil Biiyiikelgili- 

gi'ne sigmmaya gali§irken, FBI tarafmdan yakalandi. Bu, iki miittefik arasmdaki ili§kilerde 

gerginlige sebep oldu. 

A 

344 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

"FBI yoneticisi Raymond W. Vannal, FBI'm Amerika'da 

ya§ayan en az bir diizine ajamn israil’e bilgi sizdirdigi- 

m bildigini soyliiyor. Pollard birgok defa Pentagon'dan 

kutularla bilgi galdi. Pollard bilgileri Siyonist Albay 

Avrem Sella'ya veriyordu. Pollard askeri bilgileri elde 

ettikten sonra Paris’e gitti, orada onu iinlii Mossad 

ajanlarmdan Rafael Eitan ve Sella kar§iladilar... israil 

Konsoloslugu'nda gali§an Joseph Yagur da, Pollard’i 

besleyenlerdendi. Pollard, geri goturulmesi gereken 

dokiimanlan fotokopisi gekilmek iizere, israil Konsolo- 

su Sekreteri Irit Erbin'in Washington'daki apartman 

dairesine goturiiyordu." (Middle East International, 13 

Haziran 1986) 

Resimde ClA'in sirlarini galan Mossad 

ajam Pollard goruluyor. 

"Pollard Washington'a doniince 3 haftada bir ABD askeri merkezinden bilgi galdi. Diger son- 

baharda Pollard israil'e liiks bir gezi yapti. Jonathan adma bir pasaportla yolculuk yapiyordu. 

Olay ortaya gikmca israil, ABD'den oziir diledi. Donemin Di§ i§leri Bakam Yahudi George 

Schultz ozurii kabul etti. Olay hiikumet tarafmdan ortbas edildi. Binlerce beige galmdigi hal- 

(Ustte) ABD Dig Igleri Bakam George Schultz'un, Pollard olayimn ortbas edilmesinde buyuk katkilari oldu 

Schultz israil eski Basbakam §amir'le birlikte. 
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"64 ki§ilik haham komi- 

tesi Pollard'i ziyarete gidi- 

yor." (Jerusalem Post, 5 Ara- 

lik 1992) "Milyonlarca Yahudi 

Pollard'in hapisten cikmasi igin 

Beyaz Saray'a mektup yazdi." (Je¬ 

rusalem Post, 21 Kasim 1992) 

"Jonathan Pollard'in serbest bira- 

kilmasi igin kurulan israil Halk Ko- 

mitesi'nin Baskam Amnon Dror, 

Bush'un gorevinden ayrilmasindan 

once Pollard'in birakilmasmi iste- 

di." (Jewish Bulletin, 18 Aralik 

1992) 

israil'in Bashahami Mordechai Eli- 

yahu da Pollard'i hapishanede ziya- 

ret edenler arasindaydi. (yanda) 

de, 163 tanesini geri getirdi." (They Dare to Speak Out, Paul Findley, sf.334) 

Pollard olaymi dlizenleyenler ise Israil tarafmdan odlillendirildiler: 

"Pollard casusluk olaymda rol oynayan iki israilli ise qok onemli gorevlere getirildi." (They Da¬ 

re to Speak Out, Paul Findley, sf.334) 

"israil hukiimeti kendileri igin ajanlik yapacak olan Pollard’i i§e alanlari odiillendirmeyi iize- 

rine almi§ti." (Middle East International, 13 Haziran 1986) 

"Bu tarihi raporlar, israil'in gegmi§te yaptigi tiim denemelerin affedildigini gosteriyor. 1979 

CIA raporuna gore israil'in en onde gelen istihbarat adamlan olaylardan siyrilmigti." (Middle 

East International, 13 Haziran 1986) 

"israil Devleti'nin Ba§hahami Mordechai Eliyahu, Pollard'i ziyaretinde onu kutsayarak, kendi- 

sine bir siddur verdi." (Washington Jewish Week, 19 Mart 1992) 

israil"in nigin boyle bir operasyon duzenledigini, Balkan Reagan'm §u ifadesi gozler onli¬ 

ne sermektedir: 

"israilli casusun 21 Kasim'da Washington'da yakalandigim duydugunda, Balkan Reagan, hii- 

kiimet sekreterine donerek sordu 'Neden bunu yapiyorlar?'. israil sadece sormakla ogrenece- 

gi bilgiler igin neden Pollard'i kullanarak galmi§ti?" (Middle East International, 25 Temmuz 1986) 

Mossad'm boyle bir operasyon dlizenlemesinin nedeni, kendi miittefiklerine bile yaptigi 

glig gosterisi ali§kanligiydi. 

• • 

Mossad Pollard Yontemini Daha Once de Uygulami§ti 

Mossad, mlittefiklerini bile oyuna getirme yontemini daha ba§ka olaylarda da uygulami§- 

tir. Bir glig gosterisi olan bu operasyonlar aym zamanda gergek "patron"un kim oldugunu ha- 

tirlatmak amaciyla tekrarlanmi§tir: 

"1979'da ABD'nin israil Bliylikelgisi Andrew Young, FKO'yle resmi olmayan bir bulu§ma ayar- 

lamaya gali§irken telefonlan dinlendi... 

..V.VnV 
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1980’de Washington Post ko§e yazarlarmdan Jack Anderson'un agiklamasma 

gore ABD Hava Kuvvetleri istihbaratmm yardimci miidiirii Joseph Churba gizlilik 

konusundaki temizligi kaybetti. Churba, Reagan'm dam§mamydi... 

Diger bir israil istihbarat olayi da 1978’de gergekle§mi§tir. Di§ ili§kiler Senatosu'nun komite- 

sindeki bir yaver olan Stepen Bryen, sozde Arap ordusu hakkmdaki Pentagon’un bilgilerini is¬ 

rail resmi yetkililerine sunmu§tu. FBI bu konuda ara§tirma yapti, Adalet Bakanligi da yapti 

ama sonugsuz kaldi... 

Aym §ekilde 1960'larm ortalarmda CIA ve FBI'm yaptigi bir ara§tirma da sonugsuz kalmi§tir. 

Mossad 200 ton plutonyumu Pennsylvania’daki iiretim merkezinden ba§ka bir yere aktarmi§- 

ti. Merkezin sahibinin New York'taki israil Biiyiikelgiligi'yle yakm baglantisi oldugu ogrenil- 

di." (Middle East International, Ocak 1986) 

"Amerikali yazar Seymour Herch’e gore bu niikleer fabrika kanunsuz kurulmu§tu. israil hala 

bu casusluk ve istihbarat operasyonlarma Amerika’da devam etmektedir." (Middle East Inter¬ 

national, Ocak 1986) 

• • 

Mossad Ajani Vanunu, Israilfe Ihanet Etti mi? 

1986 yilmda turn diinyada yanki uyandiran bir olay gergekle§ti. israil'den kagan bir tek- 

nisyen, bir ingiliz gazetesine israil'in dev bir niikleer santral in§a ettigini ve burada qok sayida 

niikleer silah iirettigini agikladi. Soz konusu reaktor, Negev (^olii'ne kurulmu§ olan Dimona 

Niikleer Santrali idi. Diinyanm en biiyiik birkag niikleer santralinden biri olan Dimona'nm ha- 

berini veren ki§i ise, bir hahamm oglu olan israil'e 8 ya§mda yerle§mi§ Vanunu idi: 

"Bir hahamm oglu olan Vanunu niikleer teknisyen olarak gali§mi§ ve radikal politikaya siiriik- 

lenerek israil'in Komiinist Partisi olan Rakah'a girmi§tir." (Newsweek, 10 Kasim 1986) 

Olay gergekten bu kadar basit miydi? Vanunu, israil'e gergekten ihanet etmi§ miydi? 

"The Sunday Times, Dimona'daki israil'in niikleer programmdan bahsettiginde biitiin gozler bu 

sirlan agiklayan Vanunu'ya 

gevrildi. israilli teknisyen Va¬ 

nunu israil'in sadece niikleer 

Revea 1 ed: the 
Israel’s nuclear 

silah iiretmeyi bildigini degil, 

bunu iirettigini gosteren fo- 

tograflar ve belgelere sahipti. 

Bu rapor pek qok cevaplandi- 

rilmasi gereken soruyu da be- 

raberinde getirdi. 

Vanunu'nun Dimona reklamim yaptigi The Sunday Times, 'israil'in Nuk- 
leer Sirlari Aciklamyor" basligi ile gikti. 

Vanunu'yu bu bilgileri agikla- 

maya iten hareket noktasi 

neydi ? Neden ihanet etmi§ti? 

Binaya kamerayi nasil sok- 

mu§tu ve yakalanmadan 60 

ul 

ft 



KABALA 

VE 

MASONLUK 
1 

fotografi nasil gekmi§ti? Belki bunu yapmasma izin verilmi§ti. Neden Vanunu 

gergek bir giivenlik ara§tirmasi yapilmadan Dimona'da i§e ba§latilmi§ti? Ve neden 

Vanunu birdenbire en hassas yer olan radyoaktif ayri§tirmalarm yapildigi ve bombamn 

hazirlandigi Machon H’de gali§tirilmaya ba§lanmi§ti? 

Olay patlak verdikten kisa bir sure sonra, israil'deki bir giinliik gazete olan Haaretz ba§yazism- 

da artik super giiglerin di§ariya uydurma haber ta§iyanlan kullanmaktan kagmdiklarim yaz- 

mi§ti. Fakat Mossad kaynakli bu haber bile Vanunu olaym- 

dan §iipheleri uzakla§tiramadi. Alevlenen bolgesel tahmin- 

lere gore o sahte muhbirdi. Vanunu’nun hem birdenbire ha¬ 

ber olmasi, hem de ortadan kaybolmasi, her ikisi de qok tu- 

hafti. Onca plan yapip fotograflari kagiran biri iqin hikayesi- 

ni bastirmak iqin yaptigi giri§imler qok acemiceydi. Biitiin 

aksi iddialarma ragmen kendi ki§isel giivenligi konusunda 

qok gev§ekti. Birgok ki§i onun bir hikayesi oldugunu biliyor- 

du ve bunu agiklayabilirlerdi. Bu olay olmadan evvel Lond- 

ra’daki israil Konsoloslugu’na Dimona’da gorevli ki§ilerin 

tamtilmasi iqin pasaportunun kopyasi yollanmi§ti. Orada 

ba§ka insanlarla baglanti kurmasi imkansizdi. Fakat The 

Sunday Times ona eri§mi§ti. Vanunu israil’in niikleer giiciinii 

ortaya gikarmi§ti. Bu bir kaza miydi yoksa onceden mi ha- 

zirlanmi§ti? Tabii ki Vanunu’nun her§eyi bilmesi gerekmez- 

di, ama tahmin edilebilecekler di§mda bir §ey agikladigi da 

soylenemez." (Middle East International, 7 Kasim 1986) 

Mossad ajam Vanunu 

Ama^li Sizmti 

The Sunday Times'da yaymlanan bu makale Israil’in, Bati’daki istihbarat servislerinin 15 

kati kadar olan 200’e yakm niikleer sava§ ba§ligma sahip oldugunu bildirilmi§, bu hikayeyle 

ilgili fotograflarm Giiney Israil’deki Dimona niikleer yerle§im yerinde gekildigi soylenmi§ti. 

Gazete kaynagimn Mordechai Vanunu isimli 32 ya§mda, 10 yil Dimano’da gali§mi§, Israilli bir 

niikleer teknisyen oldugu belirtildi. 

Makalenin yayimlanmasmdan sonra Vanunu, Londra’da gozden kaybolmu§tu. Raporla- 

ra gore Vanunu, Israil istihbarat te§kilati Mossad tarafmdan kagirilmi§ ve devlet sirlarim aqik- 

lamak sugundan yargilanmak iizere Israil’e g6tiiriilmii§tii. 

"Vanunu olayi, bazi israillilerin bu olaym israil’in askeri giiciinii dii§manlara kar§i ispatlamak 

iizere hiikiimetin planimn bir pargasi olduguna inanmalarma yol aqti." (Newsweek, 10 Kasim 

1986) 

"Bazi kaynaklar. The Sunday Times'a yapilan agiklamamn israil tarafmdan sizdirildigim ve boy- 

lece israil’in gozdagi vermeyi amagladigim iddia etti." (Terciiman, 21 Ekim 1986) 

"Vanunu sonrasi gikan skandal israil gizli servislerinin Arap iilkeleri kar§ismda israil niikleer 

giiciinii daha caydmci gostermek iqin yapilmi§ti. Bu tez israil iqin gok i§tah agiciydi. (^iinkii 
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Iran-Irak Sava§i'na baktigimizda gok biiyiik bir potansiyel agiga gikiyordu. 

Bunlar israil iqin yeni bir tehditti. Mossad atom bombasi guciinu kamtlamak iqin 

boyle bir senaryo planlayabilirdi. Zaten Shin Beth'in (israil lq Giivenlik Servisi) Vanu- 

nu’nun yaptiklarim anlamami§ olmasma kimse inanmadi." (Israel Ultra Secret, Jacques De- 

rogy-Hesi Carmel, sf.66) 

Espionage dergisi de Vanunu’nun Mossad iqin 

gali§tigmi veya Ortadogu politikasmda bir piyon 

olarak kullanildigmi belirtiyor. 

"Mordechai Vanunu, israil’de bir yerlerde iyi 

korunan bir hiicrede. israil gizli servisi adma i§ 

yapmi§ olan Vanunu’nun durumu bugiin gok 

kari§ik bir sir. 

Vanunu soylentiye gore politikada sol g6rii§e 

sahip biri ve Filistinlilere sempati duymaya ba§- 

ladi. Bunu gizlemedi de. ilk sir burada ortaya qi- 

kiyor? Boyle bir politikaya sahip olan Vanu¬ 

nu’nun israil’in en gizli niikleer ara§tirma biin- 

yesi olan Dimona’da gali§masma nasil izin veril- 

di? Yalmzca gali§masma izin verilmekle kalin- 

mayip gizli silah yapimi iqin bir ara§tirmaci tek- 

nisyen olarak da nasil gorev aldi? 

Vanunu’nun bu agiklamalari oncesinde Suriye, 

israil'e kar§i askeri bir harekat du§uniiyordu. 

Vanunu’nun agiklamalarimn Suriye’nin hareket- 

lerini kisitlamak iqin israil’in ozel bir plam oldu- 

gunu soylemek mantiksiz degil. Vanunu'nun 

The Sunday Times'd verdigi fotograflarm gabuk 

gekildigi du§unuliirse kalitesi biraz fazla kagiyordu? Hergiin gekilen degi§ik askeri tesisat re- 

simlerini andmyordu. Bu yiizden Vanunu Mossad iqin gali§iyordu veya Ortadogu politikasm- 

da bir piyon olarak kullamldi. Soylenti bitmiyordu. Vanunu Avustralya’ya giderken Mosko- 

va’da durmu§tu. Diger durdugu durak da Bangkok’du. israilli miifetti§lere gore ise Vanunu 

transit bir yolcuydu. Bu iki durakta da Vanunu’nun cebinde mikrofilmler oldugu halde KGB 

ajanlarma bunu vermemi§ti. Belki bunu ba§ka merkezlere verecekti. Oyleyse bunlari kendi 

adma mi yoksa Mossad adma mi yapiyordu? 

i§ler Vanunu’nun israil’e geri donmesiyle daha da kari§iyor, sari§m bir kadimn Vanunu'yu 

kandirip yatla israil’e kagirma hikayesi dogru mu? israil’in dedigine gore, Vanunu iki yildir 

Dimona’daki bu faaliyetini de kapsayan bir giinluk tutuyordu. Bu soylentiye gore Vanunu bir 

kiz arkada§ bulamadigi iqin intihar edecegini yazmi§ti. Defteri ba§kasmm yazdigi dii§unulu- 

yor. Kim ve neden? Yine §iipheler Mossad’da toplamyor." (Espionage, May is 1987) 

israil, niikleer gucunu gostermek igin sergile- 

digi Vanunu olayim beyaz perdeye de aktardi. 

"Secret Weapon" adli film bunun ornek- 

lerinden. 
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Mossad, Senelerce Vanunu §ovufnu Sergiledi 

31 Temmuz 1992 tarihli Jewish Chronicle'da Vanunu'nun hapishane §artlari- 

nin iyile§tirilmesiyle ilgili yazilar yer aldi. Bu akla bir soru getirmektedir: Artik Vanu¬ 

nu §ovunun sonuna mi gelindi? §u unutulmamalidir ki, Mossad bir oliim timidir, ihanete 

verdigi ceza oliimdiir ve eger Mossad Vanunu'yu oldiirmeyip yillarca bu §ovu siirdiirmii§se, 

Vanunu olayi belleklerde uzun sure kalacaktir. Mossad bu tiir yalan haber yayma olaylarmi us- 

talikla kullanarak giig gosterisi yapmaktadir. 

"Tel Aviv bolgesinde i§gi Partisi Sekreteri olan Eliahu Speiser'in belirttigine gore israil i§gi Par- 

tisi Simon Peres'in ozel faaliyet alam oldu. Peres sadece kendisinin ayrmtiyla bildigi skandal- 

lari kamufle etti: Vanunu, Pollard, Shin Beth olayi, iran trafigi. Bunlar sistematik yalan haber 

yayma (dezinformasyon) olaylaridir ve bunlarm yanli§ bilgilendirme ozellikleri KGB'ninkin- 

den gok daha gergekgi..." (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf. 229) 

"Mordechai’nin davasim iistlenen israil’in tanmmi§ avukatlarmdan Avigdor Feldman'a gore 

davada her§ey ilk ba§mdan beri israil Gizli Servisi'nin istekleri dogrultusunda organize edili- 

yor." (Nokia Dergisi, 7-13 Mart 1993) 

Vanunu, 1960flardan Beri Bilinen Niikleer Santrali 

Bir Sir(!) Olarak Agikladi 

"John Me Cone, yeni alinan istihbarata gore israil'in Negev'te Fransizlarm yardimiyla gizlice 

bir niikleer reaktor in§a ettiginin ortaya giktigmi soyledi. Ve Times muhabiri Finney'in bu ha- 

beri yazmasim istedi. Finney, 19 Aralik 1960’da Times'm birinci sayfasmda israil'in Dimona'da 

bir niikleer santrala sahip oldugunu yazdi. Bu haberde Finney Amerikan kamuoyuna. Art 

Lundahl ve Dino Brugioni'nin iki yildan daha fazla bir zaman once Beyaz Saray'a bildirdigi 

Vanunu olayi 7 yil boyunca kamuoyunu me§gul etti. Vanunu mahkemeye goturiilurken. 
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§eyleri anlatiyordu. Israil, Fransizlar'm yardimiyla plutonyum iiretecek bir 

niikleer reaktor in§a ediyordu." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.100) 

1960'lardan beri bilinen israil'in Dimona'daki Niikleer Santrali hakkmda, 1986 

yilmda Vanunu'nun soyledikleri Israil igin gergekten ihanet olabilir mi? Oysa 1980 yilimn 

Aralik aymda Tiirkiye'de yaymlanan Hayat Dergisi'nin Mossad adli yazi dizisinde bile Israil'in 

Negev (^olii'ndeki Dimona adli niikleer santralinden ayrmtili bigimde bahsediliyordu. Dergi- 

de Dimona Niikleer Santrali'ne ait bir resim dahi bulunuyordu. Hatta Israil'in 1960'lardan be¬ 

ri Dimona'daki santral igin gerekli uranyumu bulmak amaciyla giri§tigi casusluk oyunlari da 

bilinmekteydi. ABD Devlet Ba§kam Kennedy'nin Dimona'daki niikleer santrale kar§i gikmasi 

ve daha sonra geli§en esrarengiz oliimii de Dimona'nm bir sir olmadigim anlamak agismdan 

onemli bir bilgidir. 

MossacTm Bir Ba§ka Casusluk Numarasi: 

ftEichmannfm Ka^irilmasi" 

• Eichmann neden kagirildi? 

• Kagirilan Eichmann mi, yoksa Eichmann hala ya§iyor mu? 

• Eichmann'm amlan 1992'de nereden gikti? 

• Mossad'm Eichmann §ovu ne kadar gergek? 

Tarihgiler, II. Diinya Sava§i oncesinde ve sirasmda Naziler tarafmdan yakla§ik 29 milyon 

sivil insamn toplama kamplarmda, gettolarda, siyasi cinayetlerde katledildigini bildirmekte- 

dirler. Ku§kusuz bu katliamdan en gok paymi alan Yahudiler olmu§tur (Soykirimda oldiiriilen 

Yahudilerin sayisi 6 milyonu bulmaktadir), ancak onlarla birlikte Qngeneler, Polonyalilar, 

Slavlar, dindar Katolikler, Yehova §ahitleri, bedensel ve zihinsel oziirliiler gibi farkli etnik, di- 

ni veya sosyal gruplara ait milyonlarca insan daha hayatim kaybetmi§tir. Sagduyu sahibi tiim 

insanlar gibi biz de, bu eziyetleri ve i§lenen cinayetleri kimyoruz. Ancak bu noktada, onemli 

bir tarihi gergegin de vurgulanmasmda yarar goriiyoruz. Tarihi belgeler ve kaynaklar, Nazi Al- 

manyasi'nm Israil'in bazi kuruculari (yani Siyonistler) ile gizli bir i§ birligi iginde olduklarmi 

gostermektedir. Bunun nedeni, Siyonistlerin Nazi baskisimn Avrupa Yahudilerini Filistin'e gog 

etmeleri iqin iyi bir gerekge olu§turacagmi dii§iinmeleridir. Kendi soyda§larma -ve daha pek 

qok millete- korkung bir zuliim getirecek olan Nazi Imparatorlugu'nu, ekonomik ve siyasi yon- 

den desteklemi§, Naziler'in irkgi politikalarmi alki§lami§lardir. 

Bu ise onemli bir konudur, giinkii Nazi vah§eti ve bu vah§ete maruz kalan Yahudilerin 

trajedisi, II. Diinya Sava§i'ndan bu yana politik bir malzeme olarak kullamlmaktadir. Israil 

Devleti, kendi i§gal ve teror politikalarmi me§rula§tirmak ve kendisine yonelik ele§tirileri sus- 

turmak igin, siirekli olarak "soykirim" kavramma sigmmi§tir. Israil'in kurulmasi, biiyiik olgii- 

de soykirim kavramimn getirdigi uluslararasi destek ve sempati sayesinde mumkiin olmu§tur. 

Bu amagla diizenlenmi§ olan operasyonlardan biri de iinlu Eichmann olayidir. Adolf 

Eichmann, Nazi Almanyasi'nm Siyonizm'e duydugu sempati ile unlii subaylarmdan birisidir. 

Koyu bir Siyonizm taraftan olan Eichmann'm gorevi ise, Yahudilerin gog i§leri ile ilgilenmek- 

tir. Sava§ oncesinde ve sirasmda Eichmann ve Siyonistlerin ittifak halinde hareket ettikleri bi¬ 

linen bir gergektir. (Bkz. Harun Yahya, Soykirim Vah§eti) 



Eichmann olayinin en onemli parcasi yapilan durusmalardi. Eichmann'in avukatinm dahi Yahudi olmasi bu 

olayin capi hakkinda bilgi vermeye yetmektedir. 

Ne var ki sava§ sonrasmda, Eichmann Mossad tarafmdan gizlendigi Arjantin'de yakala- 

mp israil'e goturuldii, yargilandiktan sonra da idam edildi. Pek 50k soru i§areti ile dolu olan 

kaginli§ oykiisii kisaca §oyledir: 

"11 Mayis 1960’da ak§am saat 6:30’da, Eichmann her zamanki gibi otobiisten indiginde, 3 ki§i 

tarafmdan etrafi sarildi. Bir dakikadan kisa bir sure iginde bekleyen bir arabaya bindirilip, Bu- 

eonos Aires'te kiralanmi§ bir eve goturuldii. Higbir uyu§turucu, ip ya da kelepge kullamlma- 

di. Profesyonelce Eichmann tamndi ve higbir §iddete gerek kalmadi. Kim oldugu soruldugun- 

da 'Ben Adolf Eichman'im've §a§irtarak ekledi: 'israillilerin elinde oldugumu biliyorum' dedi. 

(Daha sonra agikladigma gore bir gazetede Ben Gurion'un Eichmann'in bulunup yakalanma- 

smi istedigini okumu§)" (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.219) 

Kimdir Eichmann? Bunun cevabim diger bir Yahudi kaynagi Encyclopedia Judaica'da §u §e- 

kilde agiklanmaktadir: 

"Sava§m sonunda Eichmann hapse atildi. Fakat gergek kimligi bulunamadi. Hapisten kagip 

1950'de Arjantin'e gitti. Ricordo Klement adi altmda Buenos Aires'de ya§adi. Diinya gapmda 

yapilan ara§tirmalar Mayis 1960’da sona erdi. israilliler, onu zorla alip israil'e ugurdular. Bu 
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Mahkemede Eichmann’in kol- 

tugunda oturan, daha sonra da 

yakilip kulleri denize savrulan 

gergekten Eichmann miydi? 

olayda israil, hem ABD'den hem de SSCB'den destek gordii. (Nazi suglularimn yargilanmasi 

olaymda) 1961 Nisam’ndan Aralik ayma kadar siiren duru§masmda suglu bulundu. Eichmann 

1962'de israil'de sava§ suglusu olarak Ramleh Hapishanesi’nde asildi, oliisii yakildi, kulleri 

Akdeniz'e dokuldii." (Encyclopedia Judaica, cilt 6, sf.520) 

Yahudi kaynaklara gore Eichmann'm oykusii bu §ekilde. Fakat i§in ash nasildi? Mossad 

Eichmann'm arkasmda higbir iz birakmadi, hatta kiilunu bile. Kagirilamn Eichmann olup ol- 

madigi ise sadece Mossad tarafmdan bilinen bir sir olarak kaldi. Fakat Eichmann'm hayati bu 

sirlari araladi ve gergekler su iistiine gikmaya ba§ladi. 

Eichmann Aym Zamanda Mason 

"Eichmann'm genglik arkada§larmdan gali§tigi §irkete kadar hepsi Yahudi cemaatinin igindey- 

di. Masonlara yakla§masi da bu siralarda oldu ve Schlaraffia Locasi'na kabul edildi." (Eich¬ 

mann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.28) 

"Hemen ardmdan da bir Nazi olarak daha iyi gorev yapacagma inandigmdan SS te§kilatma 

almdi. O yillarda bugiin bilinenin tarn aksine Nazi Partisi masonlarla dolup ta§maktaydi. 

Eichmann'm gorevindeki ilk i§i masonluk hakkmdaki butiin bilgileri dosyalamak ve mason- 

luk muzesini kurmak oldu. Ardmdan Yahudilerle ilgili yepyeni bir boliime gegti." (Eichmann 

in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.33) 

Eichmann'm kariyeri de bu siralarda ba§ladi. Theodor Herzl'in "Der Judenstaatumi (Yahu¬ 

di Devleti) okuduktan sonra Siyonizmi SS arkada§lan arasmda yaymayi amagladi. Eichmann'a 

verilen gorev Almanya'daki Yahudilerin Filistin'e gonderilmesiydi. Eichmann 1935 yilmda Al- 
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man polis kararnamesinde, Filistin'e gog etmeye egilimli olan Siyonist 

genglerin, diger Yahudilere oranla kayirilmasim oneren bir kanun gikarilmasmi 

da ba§armi§ti. 

"Amaglanan tek §ey Alman Yahudilerinin kendi istekleriyle ya da bilinen diger yollardan Fi¬ 

listin'e gogunii saglamakti. Aym yil iginde Eichmann, Haavarah-Transfer adiyla bilinen bir 

antla§manm Nazi otoriteleri ve Filistin Yahudi Acentasi arasmda yapilmasmi sagladi. Bu ant- 

la§maya gore Filistin'e gidecek olan Yahudiler paralarmi da yanlarmda gotiirebileceklerdi. 

Bunlarm yanisira Eichmann Filistin'e gidecek onciilerin kullanmasi igin 6 milyon poundun da 

toplanmasi i§iyle ilgilendi." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.58) 

\\ 

"1937 yilmda Eichmann, Filistin topraklarmm Yahudilerin yerle§mesine uygun olup olmadi- 

gim ara§tirmak iizere Filistin'e gitti. O siralarda bir Nazinin iilke di§ma gikmasi, ozellikle uzak 

bolgelere gitmesi yasakti." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.56-57) 

"Bir yil sonra Yahudi Gog Ofisi'nin Viyana Ba§kam olarak Viyana'ya atandi." (Eichmann in Je¬ 

rusalem, Hannah Arendt, sf.39) 

"Burada Siyonist delege Motze Bar Gilad'la bir antla§ma imzaladi. Bu antla§ma uyarmca, Eich¬ 

mann geng Yahudilerin yeti§mesi igin Viyana di§mda bir giftlik satin aldi. Gerekli malzeme 

saglanarak burasi bir sava§ kampi haline getirildi. Elbetteki kampm ve egitilen Yahudilerin 

korunmasi da Nazi askerlerine aitti. 1938'in sonuna kadar bu kampta 1000 kadar Yahudi geng 

egitildi. Bu gengler daha sonra Filistin'de birgok Miisluman Arap'm oldurulmesinden sorum- 

lu Haganah-Stern-Irgun getelerinin kadrolarim 

olu§turdular." (Eichmann in Jerusalem, Hannah 

Arendt, sf.54) 

Aym sirada 150.000 kadar Yahudinin kanuni 

yollardan yurt di§ma gikarilmasi ve Filistin'e yer- 

le§tirilmesi yine Eichmann'm sayesinde oluyordu. 

"Storfer, 1940'da Eichmann'm yardimlanyla 

3.500 Yahudiyi Avrupa’dan gikartti, ki bu sirada 

Avrupa'nm yansi Yahudilerle doluydu. Goriilen 

§u ki Yahudilere elinden gelen her yardimi yapti. 

Eichmann, 1939'da Prag'daki Yahudiler igin, bir 

ba§ka Yahudi gog biirosu kurdu." (Eichmann in Je¬ 

rusalem, Hannah Arendt, sf.58-60) 

"Eichmann, Madagaskar-Uganda arasmda kala- 

kalmi§ti. Her zaman 'Yahudi kahramam Herzl 

tarafmdan dii§lenen Yahudi Devleti fikrini' dii§- 

ledigini iddia etmi§ti." (Eichmann in Jerusalem, 

Hannah Arendt, sf.71) 

"Eichmann: Zihnimde tasarlayabilecegim goziim Nazi Sava§ Suclusu olarak yargilanan Eich- 
w u j i . ii i, , i , , i mann, aslinda koyu bir Siyonizm taraftari idi. Yahudilerin ayaklarmm altma taze, kati toprak 3 3 

koymak. Boylece kendilerinin, sadece kendilerine 
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ait topraklari olacak. Ve ben bu goziime memnuniyetle katilirim. Memnuniye- 

timin nedeni ise bu goziimun Yahudiler tarafmdan da istenmesi." (Eichmann in Jeru¬ 

salem, Hannah Arendt, sf.51) 

1939 §ubati'nda Viyana'da yapilan bir toplantida Eichmann, Alman Yahudi liderleri 

ile bir antla§maya vardi. Viyana'da kurdugu kamplarm aymsimn i§gal altmdaki Prag'da da ku- 

rulmasim kararla§tirdilar. 1940 yilmda sava§ butiin hiziyla devam ederken Eichmann gene Av- 

rupa'dan 35.000 Yahudinin Filistin'e gonderilmesini ba§ardi. 

"1941 yilma kadar Eichmann 250.000'den fazla Alman Yahudisinin diizenli bir §ekilde Filistin’e 

yerle§mesini sagliyor." (Eichmann in Jerusalem, Hannah Arendt, sf.57-58) 

Bu Yahudiler gog ederken mal varhklarmm buyiik bir bolumunii Yahudi otoritelere bira- 

kiyorlardi. Bu para yeni israil Devleti'nin kurulmasmda kullamliyordu. Biitiin bu bilgilerden 

sonra akla bir soru geliyor: Gergekten oldiirulen Adolf Eichmann miydi, yoksa bu da her za- 

manki gibi Mossad'm bir oyunu mu? 

Arjantin'de yakalandigi soylenen Eichmann, aslinda hayatmda Arjantin'e gitmemi§ti: 

"Nazi avcisi Simon Wiesenthal: ’Eichmann higbir zaman Arjantin’e girmedi'." (Jewish Chronic¬ 

le, 7 §ubat 1992) 

Konuyla ilgili olarak Mossad tarafmdan bagimsiz bir ara§tirma yapma imkam tamamen 

ortadan kaldirilmi§tir; Eichmann'la ilgili turn evraklarm kayip olmasi bu durumu daha iyi 

agiklamaktadir: 

"Eichmann hakkmda yazili higbir kaynak bulunmuyor, evraklarm hepsi kayip." (Jewish Chro¬ 

nicle, 7 §ubat 1992) 

Goruldugii gibi Adolf Hitler'in ozel sekreteri Martin Bormann hakkmda iki dosya hazir- 

layan Nazi avcisi Simon Wiesenthal, 'Eichmann higbir zaman Arjantin'e girmedi. Fakat oliimii- 

ne kadar Avrupa'da ya§adi' sozleri ile bu ihtimale dikkat gekmektedir. 

"Dr. Samuels ayrica son bulgularm buzdagi iqin bir ipucu olu§turdugunu, Buenos Aires’deki 

Alman Buyiikelgisi'ne Arjantin'de higbir sava§ suglusunun bulunmadigim soyledi." (Jewish 

Chronicle, 7 §ubat 1992) 

"Kagirilan ki§inin Eichmann olmadigim belirtmek iqin bir israil giinluk gazetesi ’Wachmann 

Eichmann degil’ diye ba§lik atmi§ti." (Newsweek, 22 Temmuz 1992) 

MossacTm 'Korkun^ Ivan §ovuf 

Eichmann olayimn bir benzeri de "Korkung ivan" davasidir. Yillardir israil mahkemele- 

rinde yargilanan ve siirekli basm yoluyla giindeme getirilen bir diger "sava§ suglusu" Korkung 

ivan lakapli John Demjanjuk'dur. Fakat deliller bu olayda da pek gok gariplikler oldugunu or- 

taya koymaktadir: 

"Yeni gergeklere gore israil'in elinde yanli§ suglu var. John Demjanjuk israil mahkemeleri tara¬ 

fmdan soykirim suglusu bulunup idama mahkum ediliyor. Fakat yeni deliller israil'in elinde- 

ki adamm yanli§ ki§i oldugunu gosteriyor. i§te yeni delillerden bazilari: Duru§mada Treblin- 

ka'dan kurtulan be§ ki§i olduklarmi iddia eden §ahislar Demjanjuk’u, Korkung ivan olarak ta- 

mmliyorlar. Fakat Sovyet ar§ivlerine gore tammlanan Korkung ivan Marchenko, Demjan- 
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juk'tan 9 ya§ biiyuk. Bu olay Adolf Eichmann'mki gibi. Bir israil giinluk gaze- 

tesi ’Wachmann Eichmann degil' diye ba§lik atmi§ti." (Newsweek, 22 Temmuz 1992) 

Demjanjuk'un kimligi hakkmda §a§kmlik uyandiran ilging bir olaylardan biri de 

§udur: 

"Demjanjuk New York'tan israil’e tutuklu olarak getirildiginde ugaktan iner inmez Kutsal Top- 

raklan opmek igin yere egilmi§ti." (Der Spiegel, sayi 11,1986, sf.187) 

"israil’de gikan Haaretz Gazetesi bile Demjanjuk iqin ’O bir Nazi suglusu muydu, yoksa Cleve- 

land’da demir parmakliklar ardmda kapatilan bir zavalli miydi?' diyerek oynanan oyunu bir 

parga yansitiyor." (Newsweek, 2 Arahk 1991) 

2 Aralik 1991 tarihli Newsweek Dergisi'nde ise Korkung ivan masalmi §u §ekilde anlatil- 

maktadir: 

"Demjanjuk’un davasma gelince, ki o kadar onemli bir §ahsiyet degildi, 45 yil sonra gergekten 

kim onun ’ivan' oldugundan emin olabilir? israil Demjanjuk’u bir tiyatro salonunda yargiladi. 

Devrin Adalet Bakam Avraham Sharir bile mahkeme oncesi Demjanjuk'tan 'Nazi Sava§ Suglu- 

su’ diye bahsetti. Savunma Avukati israilli Yoram Sheftel ’Mahkemede hiq §ansimiz yoktu. Da- 

valiya hergiin gozdagi veriliyor. Ling etme istemi vardi' diyerek mahkeme §artlarmi belirtiyor- 

du. Kudiis ibrani Universitesi'nden Yehuda Bauer'in sozleri her§eyi agiklar nitelikte. Yehuda 

Bauer ’Demjanjuk davasimn israil igin onemi, geng nesile soykirim olaylanm sunmu§ olmasi- 

dir' diyor." (Newsweek, 2 Aralik 1991) 

'Korkung Ivan” olarak kamuoyuna tamtilan 

John Demjanjuk. 
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Demjanjuk olaymda §ahitler ve avukatlar gorevlerini tam anlamiyla 

yaptilar. Eichmann'm avukati gibi Demjanjuk'un avukati da Yahudiydi. Bir 

kilinin belirttigi gibi Israilli avukat Yoram Sheftel, Demjanjuk'a yapilabilecek 

til savunmayi yapti. Korkung Ivan temsili 7 sene kamuoyunu me§gul etti. 

Hile Yolu (By Way Of Deception) Kitabmi 

Mossad mi Yazdirdi? 

Yakm gegmi§te Mossad hakkmda yazilan bir kitap biitiin diinyada biiyiik yanki uyandir- 

di. Kitabm yazari Viktor Ostrovsky, eski bir Mossad'm ajani oldugunu ve kitabmda eski orgii- 

tiiniin biitiin yonlerini ortaya koydugunu soyliiyordu. "By Way of Deception" (Hile Yolu) isim- 

li kitap sati§ rekorlari kirarken, okuyanlar da "Mossad 50k biiyiik bir organizasyon oldugunu" 

dii§iinmekten kendilerini alamiyorlardi. 

Mossad ajam Victor Ostrovsky'nin kitabi, her§eyden haberdar olan, CIA ve diger biitiin 

gizli servislerden 50k daha ileride bir Mossad anlatiyordu. Ancak bunlar Mossad'm asil agiga 

gikarilmasi gereken sirlari miydi? Mossad'm diinyamn en guglii istihbarat servisi olarak anla- 

tilmasi, Filistinlilere kar§i yapilan kimi eylemlerin agiklanmasi ve Mossad tarafmdan yapildi- 

gi goktan anla§ilmi§ olan eylemlerin ilk defa duyuruluyormu§ gibi aktanlmasi Mossad'm ne 

kadar aleyhine olmaktaydi? Victor Ostrovsky bu kadar abartili anlattigi bir gizli servisin, bu 

durumda onu istedigi zaman oldiirebilecegini bilmiyor muydu? Biitiin bu gergekler Mossad'm 

Eichmann, Vanunu ve Korkung Ivan §ovu'nu ammsatmaktadir. Mossad iirettigi senaryolarla 

hem biitiin diinyaya giig gosterisi yapmakta, hem de -gerekirse diizenlenecek sahte bir eylem- 

le- vatan haini rolii verdigi ki§iye gereken cevabi vermektedir. 

Mossad; kontrgerilla orgiitlenmesinden iilkeler igindeki provokasyonlara, sayisiz faili 

meghul cinayetten, masonluga ve mafyaya kadar uzanmi§ bir zincirdir. Fakat "Hile Yolu Mos¬ 

sad" bu kirli gama§irlara deginmekten nedense kagmmi§tir! 

israil Gostermelik Engellemelerle Kitabm 

Sati§mi Artirdi ve Hedefine Ula§ti 

Kitap gikar gikmaz Israil -gostermelik olarak-, kitaba kar§i biiyiik bir tepki gosterdi. Kita¬ 

bm yaymlanmasim sozde engellemeye gali§ti. Igindekileri reddetti. Bunun sonucunda da elbet- 

te kitap, birden diinyamn en iinlii ve en 50k satan kitaplari arasma girdi. Newsweek dergisi ki¬ 

tap hakkmda §unlari soylemekteydi: 

"israil, gizli servisi hakkmdaki kitabm yaymlanmasim onlemeye gali§iyor. Mossad'm kisa ve 

olay dolu tarihindeki sessizligi eski ajan bozdu. Kendi ifadesine gore, Victor Ostrovsky, Mos- 

sad'a kar§i dikba§lilik yapmca, servisin iki resmi yetkilisi onun sessizligini satm almaya gali§- 

tilar. Bir israil yetkilisi agilan davamn mahkemesinde ' Ostrovsky'i milyoner yaptik' diyordu. 

Ertesi giin 50.000 adet satildi." (Newsweek, 24 Eyliil 1990) 

Time dergisi ise kitap hakkmda §unlan yazmi§ti: 

"israil bu kitabm basilmasmi onlemeye gali§iyor, ama gabalar bo§a gikiyor. Kitap Amerika'da 

basiliyor. Victor, 40 ya§mda hem Kanada hem de israil vatanda§i, 1980'de Mossad ajam olu- 

yor." (Time, 24: Eyliil 1990) 
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Ostrovsky'nin turn dunyada yanki uyandiran ki 

tabi Turkiye'de de yayinlandi. 
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Bu Eylemlerin Ogrenilmesi Mossad'a Ne Zarar Verebilir? 

"Hile Yolu Mossad"da kamuoyuna gore Mossad'm "50k gizli sirlan" anlati- 

lmaktadir. A§agidaki "sirlarm" ortaya gikmasimn, giig gosterisi yapmayi yontem hali¬ 

ne getirmi§ olan Mossad'a ne zarar verebilecegi ise onemli bir tarti§ma konusudur: 

• 1978'den beri Mossad, Amerika'da 50k gizli operasyonlara giri§mektedir. Kod adi "Al" 

olan, sayilari 24-27 arasi, tecriibeli gorevlinin hizmet verdigi iinitede onde gelen 3 ajan Mossad 

§efine dogrudan rapor vermektedir. 

• Birle§mi§ Milletler Biiyiikelgisi Andrew Young'm istifasmm sebebi FKO'ye kar§i sem- 

pati beslemesidir (1979). Young, FKO delegesi Zehdi ile goru§mek iqin anla§mi§, bunu haber 

alan israil de Young'i istifa etmeye zorlami§tir. 

• 1983'de Mossad'm Beyrut'taki muhbiri bir rapor gondererek, Beyrut'taki radikal §i- 

iler'in biiyiik bir Mercedes kamyonu patlayiciyla doldurduklarmi haber vermi§tir. Mossad bu 

saldirimn hedefinin Amerikan bolgesi olabilecegini bilmekteydi. Fakat Amerikalilari bu konu- 

da agikga uyarmadi. Saldiri gergekle§ti ve 241 Amerikali asker hayatim kaybetti. Ustelik isra- 

illi bir resmi yetkili de geli§meleri, "Biz burada Amerikalilari korumak igin bulunmuyoruz, on- 

lar biiyuk bir iilke diyerek" diyerek yorumlami§ti. 

• Mossad'm bilgisayarmda 1.5 milyondan fazla isim vardir ve serviste 1200 ajan gali§- 

maktadir. 

• Iran-Irak sava§i sirasmda Mossad, sicak sava§i devam ettirmek iqin iki tarafli oynami§, 

her iki tarafa da silah satmi§tir. Sri Lanka olaylarmda da aym taktik kullamlmi§tir. 

Dikkat edilirse, agiklanan bu eylemler Mossad'i etkilemeyecek ve bilinmesi aleyhte her- 

hangi bir durum olu§turmayacak bilgilerdir. Ne var ki bunlar kitapta biiyuk sirlar gibi anlati- 

lmaktadir. 

Mossad bu kitap vasitasiyla bir kez daha turn diinyaya biiyiik bir organizasyon oldugu- 

nu empoze etme imkam buldu. Boylece diinya kamuoyunun Mossad hakkmdaki bilgileri, yi- 

ne bizzat Mossad tarafmdan sunulmu§ oldu... 

Richard Deacon'un "Israil 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" kitaplarmda, "Hile Yolu Mossad" kitabmda anlatilan 

olaylar 50k onceden, hatta daha da ayrmtilanyla belgelendigi halde, bu yazarlar, Israil tarafm¬ 

dan Ostrovsky'e gosterilen tepkinin onda birini bile gormii§ degillerdir. Bu durum 50k onemli 

bir gergege i§aret etmektedir. Ostrovsky'nin kitabi bir tiir reklam araci olarak kullamlmaktadir. 

Ostrovsky'nin, Saddam Hiiseyin'in gerektiginde oldiiriilmesi iqin plan yapan iiq iist dii- 

zey Mossad ajamndan biri olmasi da bir ba§ka dikkat gekici durumdur. 

Wiener dergisinde bu olay §oyle anlatilmaktadir: 

"Mossad'm iist diizey ajanlarmdan Victor Ostrovsky'nin Saddam Hiiseyin'i oldiirme plam 

§oyle: Saddam Hiiseyin'e etkisini 8 saat sonra gosteren bir zehir kullamlacak. Saddam'm ye- 

mekleri ba§ka biri tarafmdan kontrol edildikten 6 saat sonra Saddam tarafmdan yenildigi iqin 

8 saat sonra etkisini gosteren zehir Saddam'a her sabah helikopterle gelen deve siitiine kari§- 

tirilacak. Zehirin katilmasi iqin ya helikopter degi§tirilecek ya da siit degi§tirilecek." 

Ostrovsky nedense bu 50k onemli planlardan hiq bahsetmemektedir. 
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MOSSAD TARAFINDAN KAPATTIRILAN 

KENNEDY DOSYASI 

CIA, Castro, Johnson, KGB, silah tiiccarlari, FBI ve mafya hipotezleriyle kafalarm ka- 

ri§tirildigi, Mossad'm admin titizlikle gizli tutuldugu Kennedy bilmecesi... Oysa ABD'nin Si- 

yonistlere kar§i gikan tek Ba§kam John Fitzgerald Kennedy, Israil Ba§bakam Ben Gurion'a, Is- 

rail'de yapilmakta olan Dimona Niikleer Santrali'ne, Israil'in Ortadogu politikasma, Siyonist 

silah tiiccarlarma, mason dam§manlarma, Amerika'daki Yahudi lobisine, lobinin en giiglii ismi 

Rockefeller'a ve masonik orgiitlere ters du§mii§tii. 

Kennedy'nin 1963 yilinda Texas'ta oldurulmesinin ar- 

dmdan kurulan ve Warren Komisyonu olarak bilinen Sena- 

to Ozel Soru§turma Komisyonu, cinayeti tek ba§ma hareket 

eden Lee Harvey Oswald'm i§ledigi sonucuna varmi§ti. An- 

cak hem cinayetin sorumlusu olarak gosterilen Oswald'm 

hem de heniiz mahkeme online gikmadan onu oldiiren Jack 

Ruby'nin ve olaya adi kari§an bazi ki§ilerin ku§kulu bigim- 

de oldiiriilmeleri, ote yandan soru§turmanm yiiriitiilmesin- 

deki bazi ku§kulu noktalar, ABD kamuoyunda birgok spe- 

kiilasyona yol agmi§ti. Olayla ilgili olarak toplanan binlerce 

sayfalik belgenin bugiine dek gizli tutulmasi da ortaya bir- 

50k komplo teorisinin atilmasma neden oldu: 

"CIA, Oswald ve Oswald! oldiiren Jack Ruby arasmdaki 

ili§kileri ara§tiran Nelson Rockefeller’m Ba§kanlik ettigi 

bir komisyonun kayitlarmm agiklanmasi isteniyor." (Mil- 

liyet, 14 Agustos 1992) Kennedy'nin ters du§tugu Yahudi 

Kennedy'nin devre di§i birakili§mm ardmda bazi so- lobisinin en giiglu isimlerinden 
birisi Nelson Rockefeller. 

rular zihinlerde kaldi: 

Kennedy'nin 

gorevden alma- 

yi du§Lindugu 

FBI §efi mason 

Edgar Hoover, 

Truman (sag 

yanda), John¬ 

son (ustte) ve 

Nixon (yanda) 

ddnemlerinde 
Baskanlarin 

gozdesiydi. 
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Cinayeti goren 47 §ahit, kaza veya hastalik sebebiyle (!) ya da intihar 

ederek (!) oldii. FBI'ya gore Oswald cinayeti tek ba§ma i§lemi§ti. Tek silah kul- 

lamlmi§ti. ABD gizli servisi olaya kari§mami§ti. Olay basit bir bireysel teror hareketi 

olarak gosterilmek isteniyordu. 

Olayi sozde ara§tirmak amaciyla iki komisyon kuruldu. 1964 ve 1975'de kurulan Warren 

ve Rockefeller komisyonlarmda aym sonuglara ula§ildi. Komisyonlarm raporlarma gore Ruby 

a§iri milliyetgiydi ve katil olarak tanitilan Oswald'1 da Ba§kanmi oldiiren ki§iden intikam ai¬ 

mak amaciyla 61durmii§tu. Oysa, Oswald ve Ruby'nin beraber hareket ettikleri ortaya gikti. 

Olayi goren birgok §ahit Warren Komisyonu'nca dinlenmiyor, dinlenenlerin ifadeleri de 

degi§tiriliyordu. Daha sonra, mason senator Frank Church'iin Ba§kanligmi yaptigi Church Ko- 

misyonu'nun hazirladigi raporda da higbir sonuca ula§ilamamasi bu suikastin arkasmdaki 

giiglerle ilgili onemli ipuglari veriyordu. 

Ortada, bir komplo diizenlenmi§ oldugunu agikga gosteren bazi gergekler vardi. Dikkati 

dagitmak igin, Kennedy'yi mafyamn oldiirdugu soyleniyordu. Acaba mafya toren giizergahi- 

m degi§tirebilir miydi? Ba§kanm korumalarmi kaldirabilir miydi? FBI'yi, Dallas polisini, War¬ 

ren Komisyonu'nu yonlendirebilir miydi? Otopsiye miidahele edip, medyaya yalan haber yaz- 

dirabilir miydi? 

Kennedy 3 ayn yerden gelen kur§unlarla vurulmu§tu. Bu, otopside kamtlanmi§, ama iis- 

tii ortulmii§tu. Bazi polisler buna §ahitti. (Polis Craig) 

Olayla ilgili ipuglan: Kennedy'nin yamnda vurulan Texas Valisi Conoly'nin kanli iinifor- 

io 
h- <j) 

(0 
&- 

N 
CO 

CO 
CM 

■> 0) 
.g £ 

Yukaridaki karikaturde, Rockefeller Komisyonu'nun sorumsuzlugu "comission" (komisyon) kelimesinin 

c'sinin dusiip "omission" yani "sorumsuzluk" kelimesinin kalmasiyla anlatilmis. 



masi temizleyiciye, Kennedy'nin limuzin arabasi yikamaya gonderiliyor. 

Ba§kamn beyninin ise kayboldugu soyleniyordu! 

Oswald'm 2 kur§unundan 8 yara izi giktigi soyleniyordu. Fakat otopsi geregin- 

ce yapilmiyor, askeri doktorlar tarafmdan ortbas ediliyordu. Ordudaki general ve amiral- 

ler otopsiyi yonetiyorlardi. 

Birgok kaynak Oswald'm Amerikan gizli servisi CIA'e kayitli oldugunu yazdi. Oswald bu 

tip bir i§ iqin 50k daha onceleri "hazirlanmi§" bir ki§iydi. CIA, suikastten 50k daha onceleri Os- 

wald'i Rusya'ya gondermi§ti. Oswald Rusya'da kendini bir vatan haini olarak gosteriyordu, 

ama aslmda CIA, onun oradaki durumunu en ince ayrmtisma kadar yonetiyordu. Daha sonra 

Rusya'dan ayrildi. Kiiba'da bir delegasyonla g6ru§tii. Bu arada CIA, higbir §ey bilmiyormu§ 

gibi davramyordu. Oswald, ardmdan Isvigre'de bir iiniversiteye yazildi. Buradan Ingiltere'ye 

gitti. Sonra Sovyet vatanda§i oldu. 2 yil sonra Henry Kissinger'in ileride ortagi olacak olan B. 

Classon, Oswald'm ABD'ye donu§iinu ayarladi. FBI ve CIA turn bu geli§meleri denetliyordu. 

Oswald, 62'de Pentagon'da gali§maya ba§ladi. 63'de FBI aniden Oswald'm KGB ajam oldugu 

soylentilerini yaydi, bu konuyla ilgili Oswald'a ait sahte belgeler ortaya gikanldi. Boylece Ken¬ 

nedy suikasti oncesi, Oswald'i bir KGB ajam gibi gosteren senaryo diizenlenmi§ oldu. Ken¬ 

nedy suikastinden 1-2 gun once Oswald Kiiba'yi savunan anti-Amerikan yazilar yazdi ve Dal- 

Kennedy suikastinde Mossad'in en buyuk yardimcisi olan FBI §efi mason Hoover, Kennedy ile ya§adigi 

muddetce ters dusmustii. 
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tehdit mektuplari verdi. Ve bunu nedense CIA, FBI 

ve Deniz Kuvvetleri haberalma binalarimn bulundugu bir meydanm ortasmda 

yapti! Bu senaryo, aslmda olaym igine Kiiba ve KGB gibi degi§ik alternatifler sokmak 

iqin yapilmi§ti. Kennedy'nin oliimiinden sonra ise Oswald'm CIA ajanligiyla ilgili turn 

belgeler yok edildi. (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.41-51) 

Olayi israrla KGB'nin iizerine atanlarm ba§mda ise CIA'in Mossad'la baglantilarim ger- 

gekle§tiren eski CIA §efi James Jesus Angleton vardi: 

"Angleton, Oswald’m KGB ajam oldugu tezinin unlii savunucularmdan. Oysa Angleton Os¬ 

wald gibi CIA ajanlan hakkmda en qok bilgiye sahip ki§i." (US News and World Report, 17 Agus- 

tos 1992) 

Dikkati dagitip, mafya-Kiiba teorileri ortaya gikarmak iqin mafya-Kiiba baglantili birgok 

CIA ajam olayla ilgiliymi§ gibi gosterilerek, dikkat ba§ka yonlere gekiliyordu. Bu bir aldatma- 

caydi. Ayrica, mafya da zaten Mossad'm bir uzantismdan ba§ka bir §ey degildi: 

"ABD mafyasimn ba§i Yahudi mafya babasi Meyer Lansky, zaten Mossad'la dogrudan baglan¬ 

tili gali§iyor. Mossad'm bilgisi di§mda eylem yapmasi miimkun degil. Meyer Lansky, CIA ile 

de ortak gali§iyor." (Israel Connection, La Mafia En Israel, Jacques Derogy, sf.71) 

Fakat olaym gok degi§ik boyutlari vardi. Kennedy oliimunden once, CIA Ba§kam mason 

Allen Dulles'i gorevinden almaya karar vermi§ti. 

Oswald ve onu oldiiren Ruby'nin Dallas'taki polis otoriteleriyle ve FBI'la yakm ili§kileri 

vardi. FBI Ruby'i birgok gorevde kullanmi§ti. 

"Ruby konu§masmi engellemek iqin hapiste kendisine kanser yapici ilaglar verdigini soyler ve 

esrarengiz bir §ekilde kanserden oliir." (People's Almanac 3, David Wallechinsky, Irving Wallace, 

sf.15) 

Olayla ilgilenen polis M. Tippit, olaydan kisa bir sure sonra elinde Oswald'm resmini ta- 

§iyordu! Daha sonra olduriildu. Dallas'da bilinmeyen bir nedenle askeri koruma gorevlileri 

gorevlendirilmedi. Oswald askeriye tarafmdan 12 saat soru§turuldu. Sonug agiklanmadi. 

"Kennedy suikastini soru§turan Warren Komisyonu Oswald'm suikasti tek ba§ma i§ledigi so- 

nucunu gikardi, fakat Amerikan halkimn sadece yiizde 10'u buna inandi." (US News and World 

Report, 17 Agustos 1992) 

Suikasti Ortbas Eden "Loca": Warren Komisyonu 

Kennedy suikastini gozmek igin gorevlendirilen Warren Komisyonu'ndaki ki§ilere bakil- 

digmda, bu ki§ilerin Kennedy'nin oliim emrini bizzat vermi§ ki§iler oldugunu gormek zor de¬ 

gildi. I§te Warren Komisyonu'nun biraderleri: 

"Earl Warren, 33 Dereceli biiyiik iistad mason, Komisyon Ba§kam." (Who's Who in America, 

Marquis, 38. Bash, cilt 2,1974-1975, sf.3218) 

"Allen Dulles, CIA'in kurucusu, Kennedy'nin gorevden almayi du§imdugii mason, CFR, Bil- 

derberg iiyesi, mafya baglantili CIA §efi." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.19) 
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"Allen Dules israil'in Mossad'i ile ortak operasyonlar yapiyordu." (Ropes of 

Sand, Wilbur Crane Lveland, sf.95) 

"Gerald Ford, mason, aym zamanda Bilderberg iiyesi." (Who's Who in America, Marquis, cilt 

1,1980-1981, sf.1121) 

"Ford, Malta locasi no 405’e kayitliydi. 1963’de 33. dereceye yiikseldi." (Mais qui Gouverne 

L'Amerique, Georges Virebeau, sf.19) 

"John Me Cloy, mason, CFR, Bilderberg iiyesi." (La Trilaterale et Les Secrets du Mondialisme, Yann 

Moncomble, sf.171) 

"Hale Boggs, CFR iiyesi; Richard Russell, mason." (Who's Who In America, Marquis, 38. Bash, 

cilt 2,1974-1975, sf.2670) 

"John Sherman Cooper, Rotaryen." (Who's Who In America, Marquis, cilt 1,1982-1983, sf.667) 

Suikast hakkmda komisyonca iiretilen teoriler, komisyonun CIA-FBI ve Johnson’a baglili- 

giyla ilgili sorular ortaya gikardi. (^iinkii komisyon KGB teorisini israrla giindemde tuttu. Res- 

mi KGB masali, medya tarafmdan da koriiklenince, JFK 

dosyalari agilmadan kapatildi. FBI §efi mason Edgar Ho¬ 

over ve Kennedy’nin yerine Balkan olan Lyndon Johnson 

kimin emrindeydi? Kennedy’nin kar§i giktigi Vietnam Sava- 

§i'ndan kimin gikari olabilirdi? Bu sorular bizi Mossad hipo- 

tezine biraz daha yakla§tiriyor. Johnson Israil'in gelmi§ geg- 

mi§ en iyi dostu oldu. Hoover, Mossad'm ABD'deki tiim ey- 

lemlerini ortbas eden bir "dosf'uydu. Vietnam, Arap-Israil 

sorunlanna ABD'nin tarafsiz yakla§masim engelleyen 

onemli bir faktor oldu. Yahudi silah tiiccarlari Vietnam'dan 

onemli karlar elde ederken Israil, Vietnam krizinden istifa- 

Altta Kennedy suikastini ortbas etme gorevini ustlenen Warren Ko- 

misyonu ve yanda Komisyon'un Baskam Earl Warren gorulmekte. 
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de ederek Kennedy'nin kar§i giktigi Diamona'daki niikleer santralin in§asi- 

na biiyiik bir hiz verdi. 

Suikastte birgok perde aralanmi§ olmasma ragmen, giiniimiizde bile Yahudi lo- ^ 

bileri kontroliindeki medya kamuoyunu aldatmaktadir. Kennedy belgeselleri, JFK filmi 

gibi birgok program araciligiyla olay genelde mafya-Kiiba-KGB agirlikli, bazen de Mossad'dan 

bagimsiz bir CIA-FBI komplosu gibi gosteriliyor. Jack Ruby ve Oswald, her ikisi de FBI ajam 

olarak gali§mi§ti. Kennedy Hoover'i FBI §efliginden almayi planliyordu. Suikast giinii Hoover 

ozel bir i§ igin (!) Dallas'taydi. 1977 yilmda olay hakkmda bilgisi olan 10 FBI ajam garip ve agik- 

lanmayan ko§ullarda oldii. L 

Suikaste Goz Yuman Mason FBI §efi Edgar Hoover 

Kennedy'nin oliimiinden once gorevden almayi dii§iindiigii Hoover, Mossad'm ABD'de- 

ki turn eylemlerine goz yuman bir "dosf'uydu. I§te bu eylemlerden birkagi: 

"Carl Duckett, 1976 Marti'nda meslegine mal olacak bir hata yapti; israil'in niikleer silahlan 

hakkmda agikga konu§tu. Ancak sarho§ birinin, israil niikleer silahlarmdan uluorta soz ede- 

cek kadar ihtiyatsiz olabilecegi ima edildi. Daha sonra Duckett'm, o anki CIA Ba§kam George 

Bush tarafmdan istifaya zorlanarak istifasi saglandi." (The Sampson 's Option, Seymour M. Hersh, 

sf320-321) 

CIA ajam Carl Duckett'm, Israil'in 3 ya da 4 niikleer bombaya sahip oldugu §eklindeki 

1968 yilma ait gok gizli CIA degerlendirmesi, bir Ameri- 

kan Yahudisi olan Zalman §apiro'nun 4 bombaya yete- 

cek miktarda olan, yakla§ik 100 kg.'dan fazla zenginle§- 

tirilmi§ uranyumu israil'e kagirmi§ olmasma dayamyor- 

du. Kagirilan uranyum, Duckett'm Israil'in en az on 

bombaya sahip oldugu §eklindeki degerlendirmesinin 

de temeliydi. CIA agismdan §apiro, Israil'e destek olan 

bir Yahudiden daha fazla bir §eydi. O, niikleer-yakit-i§- 

leme i§inde olan, Israil'e diizenli seyahatler yapan ve is¬ 

rail hiikiimetiyle bazi ciiretkar i§lere giri§en bir Yahudiy- 

di. Pek gok ba§ka yonden de tipik bir gifte sadakat orne- 

giydi. Litvanya'dan gog eden bir hahamm gok ba§arili 

ogluydu. §apiro'nun en biiyiik koruyucusu ise mason 

Hoover idi. 

"'FBI'in Edgar Hoover'i o sirada Helms'le Mossad 

ajam §apiro konusu yiiziinden didi§meyi tercih et- 

ti" diyor eski bir kongre soru§turma iiyesi olan ve 

§apiro hakkmdaki Senato ve Temsilciler Meclisi is- 

tihbarat raporlanm goren biri. CIA Hoover'a, "Ame- 

rika'daki kar§i casusluktan sen sorumlusun," diyor- 

du. "§apiro'yu soru§tur, casussa yakala onu!" Ho- 

over'in cevabi ise; 'Bir §ey almdigmdan gergekten 
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Kennedy, Israil'in menfaatlerini korumaya soz verdigi takdirde 

kendisinin segim kampanyasim destekleyeceklerini soyleyen 

Siyonistleri geri gevirmisti. 

TP 

emin degiliz. isra- 

il'e git. Dimona'ya gir! 

Eger delili (§apiro'nun 

uranyumunu) bulursan bize 

haber ver!' oldu. Bu bir tiir 

j 

m 

oyundu." (The Sampson's Opti- 

on, Seymour M. Hersh, sf. 324) 

"Edgar Hoover (1895-1992). 

Amerikan masonluk tarihinin 

en onemli insam. 1924’den olii- 

miine kadar FBI’yi yonetti. 

Onun mason olu§u, mason 

ba§kanlar igin bir garanti ol- 

mu§tur. 48 yillik ba§kanligi da 

bu §ekilde daha iyi anla§ilir." 

(Mais qui Gouverne L'Amerique, 

Georges Virebeau, sf. 31) 

Suikasti Mossad mi Diizenledi? 

1992 Mart tarihli Washington Report on Middle East Affairs dergisinde, eski senato iiyesi 

Paul Findley, Kennedy suikasti ile ilgili §unlari soylemekteydi: 

"Kimin Kennedy'i saf di§i etmek igin kuvvetli bir nedeni olabilirdi? ilging fakat §a§irtmayan 

bir gergek de Kennedy suikasti ile ilgili yazilan higbir raporda Mossad'dan kesinlikle bahse- 

dilmemesidir. Oysa olaydaki Mossad rolii gok agiktir. israil liderleri Kennedylere higbir zaman 

guvenmemi§lerdir. Balkan Kennedy'nin babasi ingiltere’ye ba§konsolos oldugu zaman israil 

aleyhtan faaliyetleriyle tanmiyordu. John Kennedy'nin Ba§kanlik kampanyasi sirasmda bir 

grup New York Yahudisi, Kennedy'nin Ortadogu politikasmi kendi gikarlan gevresinde olu§- 

turmasma kar§ilik, onun kampanya giderlerini kar§ilayacaklarmi vaat etmi§lerdi. Fakat, tabii 

ki Kennedy kabul etmemi§ti. Diger yandan Kennedy'nin yerine Balkan olan Lyndon Johnson 

politik kariyeri boyunca israil'e destek olup yardim etti. Tabii ki israil hiikumeti de Johnson 

Balkan olursa her§eyin lehlerine d6nii§ecegini bilmekteydi ve gergekten de oyle oldu. Ken¬ 

nedy'nin oliimunden sonra ABD ilk defa israil'e gok geni§ gapta silah gondermeye ba§ladi. 

1967 Haziran sava§i sirasmda Johnson el altmdan israil'e hem malzeme hem de personel yar- 

dimmda bulundu. Gergekten de Mossad'i suikaste gotiirecek her turlii neden vardi. Ve israil 

hiikumeti de kendi amaglari igin ABD'li hayatlari kurban etmeye can atiyordu." (The Washing¬ 

ton Report on Middle East Affairs, Mart 1992) 

Emekli ABD Di§ ili§kiler Servis yetkilisi ve §u anda Washington Report On Middle East Affa¬ 

irs' in editorii olan Richard Curtis de suikastteki Mossad parmagim §u §ekilde belirtmekteydi: 

"O zamanda ve §u anda geni§ gapta inamlan, Mossad'm suikastte parmagi olduguydu. Sebep 

de Kennedy hukumetinin gereginden fazla Ortadogu politikasma el atmasiydi. Kennedy, Ce- 
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zayir'in Fransizlardan bagimsizligim kazanmasi gerektigini savunan ilk ABD 

senatoriiydii." (The Washington Report On Middle East Affairs, Mart 1992) 

Kennedy'nin ardmdan Ba§kanlik koltuguna oturan Johnson ise, Mossad'm ara- 

digi ozelliklere sahipti: 

"Johnson iktidara gelir gelmez, CIA’in hep kar§i oldugu Kennedy'nin Arap taraftari politika- 

smi bir kenara atti. Johnson doneminde Yahudi Walt Rostaw'm Ba§kanm ozel dam§mam ol- 

masi israil iqin gok biiyiik §ansti. Washington'daki goru§meler sirasmda, Mossad ile CIA ara- 

smda gizli bir anla§ma imzalandi." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.192) 

Johnson aym zamanda masondu: 

"Johnson'un masonluk tekris toreni Teksas'da yapildi." (Mais qui Gouverne E'Americ\ue, Georges 

Virebeau, sf.19) 

Kennedy suikasti Israil-ABD ili§kilerinin en bozuk oldugu donemde gergekle§ti. Israil bu 

sugun Kennedy'e ait oldugunu dii§iiniiyordu. 

"John Kennedy suikasti 1962'de Golda Meir’le yaptigi goru§me sirasmda Amerikan-israil ili§- 

kilerinin bozuldugu bir donemde gergekle§ti. 1963 yilmda ABD ile israil arasmdaki ayrilma 

noktasi, Amerika'nm Filistinli gogmenler sorununu ele alan BM asamblesinde temsilci olma- 

siydi. israil her Arap iilkesiyle, BM'in kari§masi olmadan, tek tek anla§mayi tercih etmektey- 

di. (^iinkii ancak israil dogrudan uzla§ma goru§melerinde giiq kullanabilirdi, kar§ismdaki 

Arap iilkesi kullanamazdi." (Taking Sides, American Secret Relations with a Militant Israel, Step¬ 

hen Green, sf.185) 

israil Kennedy'nin kabul etmedigi Arap iilkeleriyle ayri ayri anla§malar yapma stratejisi- 

ni bugiin uygulayarak bari§i engellemekte ve kendi istegi dogrultusunda kararlarm almmasi- 

ni bu sayede rahatlikla saglamaktadir. 

"Kennedy suikasti, israil basmimn 'ABD'nin BM genel asamblesinde gogmen sorunu iqin aldi- 

gi gorevi protesto kampanyasi' yaptigi sirada gergekle§ti. Gazetelerde editor ko§eleri ve ma- 

kaleler hemen yeni Balkan Johnson'a ovgiiler yagdirmaya ba§ladi. israil basmi Johnson'm Ba§- 

kanligi igin oldukga heyecanlanmi§ti. israil i§gi Federasyonu aylik yaymi Omer, yeni Ameri- 

kan hukiimeti sayesinde daha geni§ ve derin ili§kileri beklediklerini belirtmi§ti. Pek qok isra- 

illi gazete, Balkan Johnson'm Amerika'daki israil sempatizanlarma kar§i onceki Ba§kanlardan 

daha fazla cevap verici olacagim savunuyordu. Ozellikle yakla§an 1964 segimlerinde Herut ve 

Haboker (en biiyiik iki israil gazetesi) bu sempatizanlari hareketlendirmek iqin gagrilarda bu- 

lunuyordu." (Taking Sides, American Secret Relations with a Militant Israel, Stephen Green, sf. 185) 

Ba§ka bir biiyiik israil gazetesi olan Yediot Ahoronot §oyle yorum yapmi§ti: 

"Lyndon Johnson'm goreve ba§lamasiyla, eger Amerika'nm bizim hayati gikarlanmiza engel 

oldugunu hissedersek, Ba§kana dogrudan daha kolay ula§acagimiza dair hig §iiphe yoktur. " 

(Taking Sides, American Secret Relations with a Militant Israel, Stephen Green, sf. 186) 

"Johnson Hiikiimeti'nin ilk 3 yilmda, Amerika'nm israil iqin olan destegi hem nitelik hem de 

miktar bakimmdan oldukga geli§ti. ABD, Kennedy hiikiimeti zamamnda 40 milyon dolar yar- 

dim yapmi§ti. 1965'te miktar 71 milyona, 1966'da ise 130 milyona gikti." (Taking Sides, Ameri¬ 

can Secret Relations with a Militant Israel, Stephen Green, sf. 187) 
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VATIKAN, MASON ve SIYONIST PAPALAR, 

SIYONiZME TERS DU§EN PAPALAR 

Kitabm bu boliimiinde Hiristiyan diinyasmin merkezi konumundaki Vatikan'm iqi- 

ne sizmi§ olan karanlik isimleri ele aldik. Elbette bu bolumiin hazirlanmasmdaki amag, Hiris¬ 

tiyan diinyasmi ve bu diinyamn dini liderlerini ele§tirmek veya hedef aimak degildir. Burada 

konu edilen kimseler, belli bir karanlik gevreyi temsil eden az sayida ki§idir. Bu ki§ilerin varli- 

gmdan tiim Vatikan'i sorumlu tutmak mantikli ve akilci bir yakla§im degildir. Ku§kusuz Vati- 

kan iginde de, ilerleyen satirlarda deginecegimiz kirli ili§kilere bula§mi§ birkag ki§i oldugu gi- 

bi, bu kimselere ve temsil ettikleri ideolojilere kar§i olan ve bunlara kar§i amansiz bir miicade- 

le yiiriiten samimi ve diiriist ki§iler de bulunmaktadir. Unutulmamasi gereken onemli bir hu- 

sus ise, hangi inanca mensup olursa olsun, kotiiluge kar§i olanlarm iyilik ve giizellik iqin itti- 

fak etmesi, diinyayi, ozlem duyulan bari§a ve huzura gotiirecek olan en onemli adimlardan bi- 

ridir. Bu dogrultuda, Musliimanlarla samimi dindar Hiristiyanlarm ve elbette Yahudilerin, in- 

sanligi felaketlerin igine siirukleyen dinsiz ideolojilere kar§i yuriitecegi fikri miicadele biiyuk 

onem ta§imaktadir. Hiristiyan diinyasmin igine sizmi§ karanlik unsurlarm de§ifre edilmesi bu 

nedenle de qok onemlidir. 

Masonluk, Katolik Kilisesi tarafmdan yiizyillar once "dinsizlik" olarak tammlanmi§ ve 

herhangi bir Hiristiyamn mason olmasi yasaklanmi§ti. Masonluk, en biiyiik dii§manlardan bi- 

ri olarak kabul edilmi§ti. 

"1738'de masonluga kar§i bir Papa Emirnamesi yaymlandi... Buna gore. Papa, higbir ayirim 

yapmadan tiim masonlarm agikga Kilise'ye zarar vermeye ve bu §ekilde Hiristiyanlari isa'nm 

getirdigi dogrulardan mahrum etmeye gali§tiklanm ifade ediyordu." (Ars Quator Coronatorum, 

Transactions of Quatuor Coronati Lodge, no. 2076, Cyril M. Batham, sf.2) 

Fakat, yasak olan masonluk, zamanla Vatikan'a sizmaya ba§ladi. Vatikan tarihine bir bak- 

mak bunu anlamak igin yeterlidir: 

"Vatikan Di§ i§leri Bakam Agostino Casaroli, mason." (La Trilaterale et Les Secrets du Mondialis- 

me, Yann Moncomble, sf.138) 

"italyan masonlugu agikga politika ve dinle baglantilidir." (The Brotherhood, Stephen Knight, 

sf.270) 

"Masonlugun Roma Katolik Kilisesi'nde sempatizanlan, hatta iiyeleri vardi." (The Brotherhood, 

Stephen Knight, sf.247) 

"1973'te Kiliseye bagli olan ’Kurtulu§ Ordusu' isimli kurulu§ ile masonlar arasmdaki baglanti 

dikkatleri iizerine gekti. Aym yil 19 Haziran’da, Dini i§ler Sorumlusu Baden Hickman Or- 

du’nun gorevlilerin herhangi bir mason locasma girmelerini yasakladigmi soyledi. Daha son- 

ra yapilan ara§tirmalar sirasmda ingiltere’de iiq adet kilise mensuplan iqin ozel loca oldugu 

ogrenildi. Bu localar, Standora Locasi 6820, The Lodge of Constant Trust 7347 ve Lubilate Lo- 

casi 8561. Avustralya Melbourne’da da bir digeri vardi: Haglilar Locasi..." (Ars Quator Corona¬ 

torum, Transactions of Quatuor Coronati Lodge, no. 2076, sf.5) 



w 
"Aym donemde kendine ’Anglo-Katolik’ sifatmi uygun goren biri "Masonluk 

Uzerine Bazi Yansimalar" adli bir kitap yaymladi. Bu kitapta masonik faaliyetlerle 

ilgili geni§ bilgi bulunmamakla beraber Fort Newlon, Lawrence, de Castello ve Wood¬ 

ford gibi mason rahiplerin gali§malarma geni§ yer verilmekteydi. Yazar, §oyle bir iddiada 

bulunuyordu: 'Tehlike §udur ki, isa’nm en bifyiik dii§mam kiliseyi yonetiyor'." (Ars Quator Co- 

ronatorum, Transactions of Quatuor Coronati Lodge, no. 2076, sf.5) 

"Bir ba§ka din adami Dr. Cawthorne §oyle yakimyordu: ’Masonluk ogretisi aqikqa anti-Hiris- 

tiyandir. Rica ediyorum artik higbir kilise mason locasi olarak kullamlmasm'." (Ars Quator Co- 

ronatorum, Transactions of Quatuor Coronati Lodge, no. 2076, sf.17) 

Grand Orient (Fransiz Biiyiik Locasi)-Vatikan baglantisi, masonlugun Hiristiyan alemine 

ne derece sizdigim gostermektedir: 

"Grand Orient, ingiltere Bankacilik kurulu§lari ve uluslararasi banker Meyer Amshel Rothsc¬ 

hild tarafmdan finanse edilmi§tir. Bugiin Grand Orient; Trilateral Komisyonu, Bilderberg Gru- 

bu ve turn diinyadaki sosyalist partilerle yakm ili§ki igindedir. Baglantilari Vatikan'a kadar 

uzanmi§tir ve gegen seneler boyunca onde gelen Katolik Kilise mensuplarimn anti-Hiristiyan 

Grand Orient'in gizli iiyeleri oldugu soylenmi§tir." (The Spotlight, 4 Ocak 1993) 

Vatikan'a Sizan Masonlarin Kara Para Ili§kileri 

"Vatikan §ehrinin gevre duvarimn etrafmda bir tur yapilsa bir saatten fazla siirmez, ama Vati- 

kan'm servetini saymaya kalksalar, bu §iiphesiz qok daha uzun surer." (1m Namen Gottes?, Da¬ 

vid A. Yallop, sf. 130) 

Vatikan, Italya'nm iginde kiigiik bir §ehir-devlet. Papa'nm iilkesidir, ama Papaligm igine 

sizan masonik bir orgiitlenme, burayi dev bir kapitalist organizasyona d6nii§turmeye gali§mi§- 

tir. 

Vatikan, biitiin Hiristiyan aleminden asirlardir biiyiik bagi§lar aliyordu. Bu bagi§larm i§- 

letilmesi igin Vatikan'da bankalarm kurulmasi, bu kiigiik toprak pargasmi mafya-masonluk 

ikilisinin onemli bir hedefi haline getirdi. Vatikan bankalarimn elinde biriken dev servet, diin- 

yamn diger sermayedarlariyla ortak olma sonucunu getirdi. Sonugta, Vatikan, Rothschild, 

Morgan gibi uluslararasi Yahudi bankerlerle ortak hale geldi: 

"Vatikan Gmbtt'm kollari biitiin diinyaya yayilmi§ti. Ba§ka bankalarla siki baglar 6riilmii§tii. 

Paris ve Londra’daki Rothschild bankacilik sistemi 19. yy'dan beri Vatikan’la i§ yapiyordu. Na- 

gara (Papa Pius XFin yakm dostu), Vatikan Mali i§ler Bakanligma segildiginden beri, i§lerin 

qapi ve i§ ortaklarimn qapi daha da geni§ledi: Bunlara §u bankalar sayilabilir: Credit 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 Borsasi'nda krymetli 

evrak alip satmak istediginde kullamlirdi. General Motors, Gulf Oil, General Electric, Bethle- 

em Steel, IBM, ve TWA gibi §irketlerde Vatikan'm ortaklan vardi." (1m Namen Gottes?, David A. 

Yallop, sf.137) 

"Nagara Vatikan'a General Motors, Gulf Oil, General Electric, Bethhem Steel, IBM, ve 

TWA'dan da hisseler ahnmi§ti." (1m Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.138) 
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Uluslararasi Yahudi §irketleri ile ortak hale gelen Vatikan, ote yandan 

mafyayla da baglanti kurdu. Vatikan, Italya'daki ayagim P2 Locasi'nm olu§tur- 

dugu mafyamn para aklama merkezi oldu. Vatikan'm parasi ve bankalari "kutsal" 

olarak kabul ediliyordu. Italyan mafyasi. 

P2, di§ari para gikarmak istediginde parayi 

Vatikan bankasma yatiriyor, oradan yurtdi- 

§mdaki bir ba§ka bankaya yollatiyordu. Va- 

tikan'm bu bankalarma ise kimse sorgu-su- 

al edemiyordu. Yurtdi§mdan para sokmak 

iqin de aym yontem kullaniliyordu: 

"Amerikan mafyasinm smirlarla proble- 

mi yoktu. Aklanmi§ paranm bir kismmi 

italya'ya sokmak istediginde, bunu Vati¬ 

kan Bankasi iizerinden yapiyordu." (Im 

Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.181) 

"Mafyamn Vatikan Bankasi'na, ital- 

ya’dan para giri§ giki§lari iqin hizmet et- 

mesinden dolayi, Vatikan en sonunda 

para aklama i§lemlerinin sahibi duru- 

muna geldi." (Im Namen Gottes ?, David A. 

Yallop, sf.180) 

David A. Yi 
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vv Im Namen Gottes?"adli kitap yayinlandiginda turn 

Avrupa'da biiyuk yanki meydana getirdi. 

Vatikan Masonlarma 

Ters Dii§en Papa: 

I. Jean Paul 

Vatikan'a 1978 yilmda yeni bir papa se- 

gildi: Papa I. Jean Paul. I. Jean Paul, biraz 

farkli bir papaydi. Vatikan'da bir §eyler 

dondugiinii hissediyordu. Papa segilmeden bir sure once Vatikan Bankasi'm, bu bankamn bag- 

lantilarmi ara§tirmaya ba§ladi. Kardinalleri, piskoposlari ara§tirdi. Sonugta qok ilging noktala- 

ra vardi. P2 Mason Locasimn Vatikan'la baglantilarmi ve "Biiyiik Vatikan Locasi"m, bu locaya 

iiye olan 121 kardinali, piskoposu ve rahibi ke§fetti. Oysa masonluk asirlar oncesinden kilise 

tarafmdan "dinsizlik" olarak tammlanmi§ti. Bu sisteme engel olmaya <jali§ti. Fakat papa seqil- 

dikten 33 giin sonra faili meghul bir zehirlenme ile hayatim kaybetmesi, "tehlikeli" gali§mala- 

rimn sonu oldu. 

I. Jean Paul, heniiz papaliga segilmeden once Vatikan'm mali i§lerinde bir "kari§iklik" ol- 

dugunu fark etti: 

"Papa I. Jean Paul, heniiz papa segilmeden once, Vatikan’m finansal problemleriyle ilgili bir- 

qok §ikayete maruz kaldi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf. 125) 

"31 Agustos'da italya'nm onde gelen ekonomi gazetelerinden II Mondo'da I. Jean Paul'e uzun 
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bir mektup yaymlandi. Mektuptaki sorular §oyleydi 

'Vatikan'm finans marketlerinde spekiilator gibi davranmasi hak mi? Vatikan'm ken- 

. bankasi diye adlandirdigi bir bankamn ital- 

ya’dan ba§ka iilkelere, kanun di§i sermaye transferi 

yapmasi hak mi? Bu bankamn italya’daki bazi ki§i- 

lerin vergi kagirmasma yardim etmesi hak mi?" (Im 

Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.123) 

Vatikan hakkmda bu tiir §eyler eskiden beri soy- 

leniyordu. Fakat I. Jean Paul, bunlarm dogru olup ol- 

madigim ilk kez ara§tirmaya ba§ladi. Ara§tirdikga da 

mason localarmi ve Vatikan'daki kontrollerini fark etti: 

"Papa I. Jean Paul'iin dikkati gizli, kanundi§i olan 

ve gali§mayla giicii ve zenginligi birle§tiren, ital- 

ya’nm gevresine yayilan bir mason locasi iizerine 

yogunla§ti. 

Bu locamn adi P2 idi. Bu loca Vatikan'a derinleme- 

sine niifuz etmi§ti. Papazlarla ve piskoposlarla ili§- 

kisi ve bizzat kardinallerle baglantisi vardi. Papa I. 

Jean Paul, P2'yi kilisenin viicudunda ya§ayan ve 

yok edilmesi gereken zararli bir virus olarak gor- 

dii." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.13) 

■v- 

Vatikan'daki masonlari saptayan ve Vati¬ 

kan Bankasi'nin yolsuzluklarmi sorusturan 

Papa I. Jean Paul. 

VatikaiPda P2 Biraderleri: 

Banker Sindona, Piskopos 

Marcinkus, Kardinal Cody 

I. Jean Paul'un masonluk-mafya-Vatikan bag- 

lantismi ara§tirirken kar§ila§tigi birgok isim vardi. Bunlarm en onemlileri Vatikan Bankasi'nin 

Ba§kam mason Piskopos Marcinkus, onceki Papa VI. Paul tarafmdan goreve getirilen Vati¬ 

kan'm mali dam§mam P2 iiyesi Sindona ve onlarla ortak gali§an Kardinal Cody idi. Jean Paul 

ara§tirdikga, bunlarm P2 iiyesi olduklarmi ve diger bir P2 iiyesi Banker Calvi ile gali§tiklarmi 

buldu. Hepsinin ardmda da P2 iistadi Licio Gelli vardi elbette. 

I. Jean Paul, Vatikan'm mali i§lerindeki anormalligi ara§tirirken, ilging bir ali§veri§ i§lemi 

gergekle§ti. Vatikan Bankasi'nin biiyiik hissesine sahip oldugu ve "Papazlarm Bankasi" olarak 

amlan Banca Cattolica Veneto, P2 locasimn iiyelerinden Banker Calvi'ye satildi: 

"Papazlarm Bankasi olarak amlan Banca Cattolica Veneto, patrikligin haberi olamadan gizlice 

sahip degi§tirdi. Bankayi satan Vatikan Bankasi Ba§kam Piskopos Paul Marcinkus, satm alan 

ise Banco Ambrosiano'nun Mailand §efi Roberto Calvi idi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, 

sf. 59) 

"I. Jean Paul, olayi gizlice ara§tirmaya ba§ladi. Roberto Calvi ve Michele Sindona gibi iki isim 
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ogrenebildi. Ogrendigi §eyler tiiyler iirperticiydi. Dogrudan Papa'ya gelecek 

bir suglamamn varligim anladi. Ayrica Calvi ve Sindona'nm kilisenin onde gelenle- 

ri oldugunu ve Papa VI. Paul'un yaninda yiiksek itibar sahibi olduklanm ogrendi." (Im 

Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.60) 

I. Jean Paul'un buldugu isimler gergekten 50k onemliydi. Bun- 

lara sirayla goz atilirsa; Vatikan'm mali dam§mam olan Sindona, 

tiirn diinyada kritik baglantilari olan bir mason, eroin ticaretinden 

Latin Amerika diktatorlerine uzanan bir zincirin onemli bir halka- 

si, tam anlami ile kirli i§ler uzmamydi: 

"Sindona, mafyamn bankeriydi ve yonettigi paralarm onemli bir 

kismi, dogrudan eroin ticaretinden geliyordu. Bu adam. Papa VI. 

Paul'un Vatikan'a mali dam§man olarak segtigi ve italya'daki ki¬ 

lisenin bugunkii ekonomik durumunu in§a etmesini giivenle ri- 

ca ettigi adamdi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.172) 

"Sindona'nm mason locasi Propaganda 2, kisa adiyla P2 ve iista- 

di da Licio Gelli idi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.159) 

"Sindona mafya ve P2 Locasi'ndaki biraderleri tarafmdan korun- 

mu§tu." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.281) 

Sindona'nm Vatikan'a yakla§masmm nedeni de, para aklama 

politikasmdan kaynaklamyordu: 

P2 Locasiyla devlet icinde 

devlet kuran ve sonunda 

hemen hemen butun ital- 

ya'yi kontrol eden Licio 

Gelli. 

"Cambino ailesi, (Bir mafya ailesi, diinya gapmda i§ geviriyorlar, ozellikle New York ve Paler- 

mo'da) Sindona'yi, bu ailenin eroin i§inden kazandigi paramn yatinmim yeniden organize et- 

mek iqin gorevlendiriyor. Bu ailenin bir para aklayiciya ihtiyaci vardi. Sindona biiyuk miktar- 

da sermayeyi italya di§ma ve igine ta§imasi gerektigini anlami§ti. Ve bunu yaparken mali bii- 

royu uyandirmamasi gerektigini biliyordu. Sindona bu i§ iqin ideal ki§iydi." (Im Namen Got¬ 

tes?, David A. Yallop, sf.151) 

"Palermo'daki toplantidan 17 ay son- 

ra Sindona mafya paralarimn yardi- 

miyla ilk bankasim satin aldi. O eko- 

nomi gangsterliginin ana kuralim an- 

lami§ti: Eger bir bankayi yagmala- 

mak istiyorsan, onu satin al." (Im Na¬ 

men Gottes?, David A. Yallop, sf.152) 

Michele Sindona, mafyamn, masonlarin 

ve Vatikan'in mali dam§mam. 
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"Sindona Italyan bankalarmdan Vatikan Bankasi yoluyla Schweizer Bank (Is- 

vigre Bankasi) kasalarma, kendisine ve Vatikan'a ait kanundi§i do viz ve kapital 

transferi yapiyordu. Bu Vatikan'i, kutsalligim fakirlerin hayrma yonlendirmek yerine, 

tam tersine italya'nm di§ma kirli para akmasma yardim eder hale getirmi§ti." (Im Namen 

Gottes?, David A. Yallop, sf.173) 

Sindona'nm Vatikan iizerinden aklayarak di§ari 

gikardigi P2'nin kirli paralari, Latin Amerika'nm fa§ist 

diktatorlerinin finanse edilmesinde kullamldi. P2 Lo- 

casi, Israil ve Mossad'm da biiyiik yardimmi alan bu 

fa§ist rejimlere destek olmak igin bir ekip olu§turdu: 

"Sindona, Licio Gelli'nin iistadi oldugu P2'nin adam- 

larmdan etkin bir takim olu§turdu ve bu adamlar 

Arjantin, Paraguay, Uruguay, Venezuella ve Nikara- 

gua'ya hiikmettiler. Sindona, o zamamn Nikaragua 

Diktatorii Somoza hakkmda Romali bir avukata 2" v ^ if 

§unlari soyliiyordu: Somoza gibi adamlarla gali§ma- 

yi tercih ediyorum. Bir diktatorle, bir demokratik re- 

jimle ba§a gelmi§ ki§iye nazaran gok daha iyi i§ ya- 

pilabilir. Bunun gibilerde gok kontrol olur. Onlar dii- 

rustliige inamr ve bu da banka i§leri iqin kotudiir." 

(Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.184) 
Papa I. Jean Paul ve kendisinden sonra 

Papa olan VI. Paul. 

Vatikan'in P2 uyesi mali damsmam Sindona'nm ortaklarindan Kardinal Cody 
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I. Jean Paul'un baglantilarmi ke§fettigi diger bir onemli isim 

kan Bankasi Ba§kam mason Piskopos Marcinkus idi: 

"Marcinkus, Papa Paul tarafmdan Vatikan Bankasi Ba§kanligma atanmi§ti." (Im Namen 

Gottes?, David A. Yallop, sf.179) 

I. Jean Paul, Papa segilmeden once, o 

anki Papa'ya, VI. Paul'e gitmi§ ve mali ko- 

nulardaki §iiphelerini anlatmi§ti. Bu olaym 

ardmdan Marcinkus'la yaptigi goru§me, I. 

Jean Paul'un olaym boyutlarmm farkma 

varmasma yardimci oldu: 

"Ortada dola§an soylentilere gore, I. Jean 

Paul, Papa VI. Paul'e mali konulardaki 

problemlerden bahsetmi§. Papa ise §u 

cevabi vermi§ti: 'Mali durumumuz he- 

niiz diizelmedi. Sen en iyisi Monsenyor 

Marcinkus'a git ve §ikayetini dile getir.' 

I. Jean Paul, Marcinkus'un biirosuna gitti ve Banca Cattolica Veneto'nun Roberto Calvi'ye sa- 

tili§i ile ilgili §ikayetini aktardi. Konu§masi bittikten sonra Marcinkus ona kapiyi gosterdi ve 

§oyle dedi: 

Vatikan'in Kissinger'i olarak tammlanan mason 
Kardinal Casaroli Papa ile birlikte. 

'Sizin bugiin yapacagmiz daha iyi bir i§ yok mu? Siz kendi i§inize bakm, ben de kendi i§ime 

bakayim." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.242) 

I. Jean Paul, adeta "kurtlar sofrasi"ndaydi. §ikayete gittikleri, i§in ba§mi geken ki§ilerdi: 

"Marcinkus'un sorumlulugu dogrudan Papa VI. Paul'e kar§iydi. Papa'nm, Marcinkus'un ne 

kadar pisligi gizledigini bilmedigini dii§unmek qok gocukga bir §ey olur." (Im Namen Gottes?, 

David A. Yallop, sf.365) 

Bunlarm yam sira, Vatikan Devlet Sekreteri mason Kardinal Villot, "Vatikan'in Kissinger'i" 

olarak amlan Vatikan Di§ I§leri Bakam mason Kardinal Casaroli, P2 ile ortak gali§an §ikago'dan 

Kardinal Villot gibi isimler de Papa'nm ters du§tiikleri arasmdaydi. 

"Cody Vatikan'in ortasmda kendi mafya ve P2'sine sahip gibiydi." (Im Namen Gottes?, David A. 

Yallop, sf.421) 

Papa’nm Ke§fettigi "Biiyiik Vatikan Locasi" 

I. Jean Paul, 26 Agustos 1978 gunii Papa segildi. 

Papa I. Jean Paul, bir sure sonra Vatikan'la ilgili ?ok onemli bir bilgi daha buldu. Buldu- 

gu, masonlugu dinsizlikle e§ deger tutan Katolik inancimn merkezindeki "Biiyuk Vatikan Lo- 

casi"ydi! 

"P2 bir gok §eyle ilgilendigi gibi Vatikan'la da ilgileniyordu. 1978 Eyliilu'nun ilk giinlerinde 

Papa I. Jean Paul, gizli bir emirle, ali§ilmi§m di§mda bir haber ajansi olan Osservatore Politi- 

ca (O. P.)'nm abone listesine isminin eklendigini ke§fetti. Ajans tek ki§ilik bir i§letmeydi ve Mi- 

no Pecorelli admda bir gazeteci tarafmdan yonetiliyordu. Osservatore Politica'nin okuyucula- 
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ri arasmda yiiksek mevkili politikacilar, gazeteciler ve onemli olaylari onceden 

bilmeye onem veren ki§iler vardi. Bu ki§ilere §imdi Papa I. Jean Paul de dahildi. 

Eyliil ayimn ilk giinlerinde Papa I. Jean Paul'un goziine buradaki bir yazi takildi, bu yazi- 

da ’Biiyiik Vatikan Locasi’ndan bahsediliyordu. Bu listede mason olduklan iddia edilen 121 

isim vardi. Bu 121 ki§i arasmda, yeni ki§iler olmakla birlikte, birgok kardinal, piskopos ve di- 

ger yiiksek riitbeli ki§iler vardi. Bu veriler Luciani'nin (Papa I. Jean Paul) masonlarla gevrilmi§ 

oldugunu gosteriyordu. Ve mason olmak normal olarak Kilise’den gikarilmakla e§ degerdi! 

Kardinallerin Papa segimi iqin toplandiklan yerde birgok onemli pozisyondaki ’Papa adaylan- 

nm' mason oldugu dedikodusu dola§iyordu. §imdi 12 Eyliil’de yeni Papa bu isim listesine sa- 

hipti. Papa I. Jean Paul olaya bir din adammin kesinlikle bir locaya dahil olamayacagi nokta- 

smdan hareket ederek bakti. O bir kisim, kendisinin de tamdigi, yeni katoliklerin mason loca- 

larmda oldugunu biliyordu. Bununla birlikte ya§amayi ogrenmi§ti, ama i§ din adamlarma ge- 

lince olayi kati degerlendiriyordu. Roma Katolik Kilisesi uzun zaman evvel masonlugu qok 

agik bir §ekilde reddetmi§ti. Ku§kusuz yeni Papa konu hakkmda konu§maya hazirdi, ama 121 

loca iiyesinin isminin yazili oldugu bir liste bir tarti§manm ba§langici iqin fazlaca cesur idi. 

Devlet Sekreteri Kardinal Villot, 

Loca ismi Jeanni, loca numarasi 

041/3, 6 Agustos 1966'da bir Zii- 

rih Locasi'na almmi§ti. Vatikan 

Di§ i§leri Bakam Kardinal Agosti- 

no Casaroli, Kardinal Ugo Poletti, 

Roma temsilcisi Kardinal Baggio, 

Vatikan Bankasi'ndan Piskopos 

Paul Marcinkus ve Monsenyor 

Donato de Bonis, hepsi masondu. 

§a§km olan Papa, Vatikan’m 'Kim 

Kimdir?’i gibi bir liste tutuyordu 

elinde." (Im Namen Gottes?, David 

A. Yallop, sf.245,246) 

Biitiin bunlari ogrenen Papa I. 

Jean Paul, Vatikan'daki bu masonlari 

temizlemek igin bir plan hazirladi. 

Kilit noktalardaki biraderleri yava§ 

yava§ Vatikan di§ma gondermeyi 

amagliyordu. 

"Marcinkus, I. Jean Paul'le kar§i- 

la§tiktan sonra Banka'nm makam 

dairesine geri dondugiinde, bir 

dostuna giivenerek §oyle dedi: 

'Buradan ayrilabilirim, bu Pa- 

P2'nin Vatikan uzerinden akladigi paralar, Latin Amerika'nin fa§ist 

rejimlerini desteklemek igin de kullamliyordu. Ustteki, Arjantin 

Diktatoru General Juan Peron ve P2 ustadi Licio Gelli dostlugu da 

bu baglantinin bir yansimasiydi. 
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pa'nm digerlerine gore gok farkli gorii§leri var. Burada degi§iklikler olacak. 

(^ok biiyiik degi§iklikler.' Marcinkus hakliydi. I. Jean Paul, o gun ogleden sonra Vi 

lot'a, Marcinkus’un hemen gorevden ayrilmasi gerektigini soyledi. Bir ay veya bir hafta 

sonra degil, hemen ertesi 

gun." (Im Namen Gottes?, Da¬ 

vid A. Yallop, sf.293) 

"Papa'nm Baggio'yu Ro- 

ma'dan Venedik’e gonderme 

kararimn birgok sebebi vardi. 

Bunun en onemlisi ise Luci- 

ani'nin elde ettigi §u bilgiydi: 

Mason Baggio, Loca ismi Se- 

ba, Loca No - 85/2640/, 14 

Agustos 57’de locaya alm- 

mi§." (Im Namen Gottes?, Da¬ 

vid A. Yallop, sf.291) 

Vatikan'i masonlardan te- 

mizleme yoniindeki bu gabasi 

ise. Papa igin sonun ba§langici oldu... 

Papa'ya P2fden ’italyan ^6ziimiif 

Papa'nm bu beklenmedik hareketi, P2 kurmaylari arasmda biiyuk bir tedirginlige neden 

oldu. Bunun iizerine, hiq vakit kaybetmeden Papa iqin kesin karar verildi: "Italyan goziimu." 

"Sindona iqin problemler italya'da, ozellikle Vatikan’daydi. Eger Marcinkus devrilirse Calvi'yi 

de gotururdii, eger Calvi dii§erse Sindona'yi da beraber gekerdi. Problemlerini cinayetlerle 

gozmeye ali§ik bir adam, kendisine italya'da bir tehdit olu§turan Papa'yi oldiirmeyi istemez 

miydi? Sindona, Calvi, Marcinkus, ve Kardinal Cody: 28 Eyliil 1978’de butiin bu adamlarm, 

belirli konularda karar alan Papa I. Jean Paul igin kotii §eyler planlamalarmm sebepleri vardi. 

Ba§larma gelen olaylarm korku verdigi iki adam daha vardi Licio Gelli ve Umberto Ortolani. 

28 Eylul’de alti adama bir yedincisi de eklendi. Luciani'nin kendilerine kar§i planladigi ted- 

birleri ogrenen Vatikan'm Devlet Sekreteri Kardinal Villot. Villot, korkuyu ogrenmi§ti." (Im 

Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.283) 

"Cody, Marcinkus, Villot, Calvi, Sindona, Gelli. Bu adamlardan en az bir tanesi 28 Eyliil ak§a- 

mi veya 29 Eyliil sabahi gergekle§ecek bir plan yapti. Plan italyan goziimiiniin uygulanmasm- 

dan dogdu: Papa olmek zorundaydi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf. 300) 

Ve 29 Eyliil 1978'de italyan goziimii gergekle§ti. Papa I. Jean Paul §iipheli bir oliimle ha- 

yata gozlerini yumdu. Fakat P2'nin adli tibba, savciliklara uzanan kollari olaym ortbas edilme- 

sini ve normal bir oliim gibi gosterilmesini sagladi. 

"I. Jean Paul, 100 yildan beri tek ba§ma olen ilk Papaydi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, 

sf.300) 
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"Papa oldiiruldu. Ama higbir otopsi yaptmlmadi." (Im Namen Gottes?, David A. 

Yallop, sf.312) 

"italya'da Papa'nm enfarktiisten oliip olmedigini yargilayabilecek birisi varsa o da Profe- 

sor Giovanni Rama'ydi. Rama 1975'ten beri Papa'nm tedavisini yapiyordu. Fakat, Papa'nm 

Vatikan'daki oliimuyle alakali higbir §ekilde Rama ile baglanti kurulup, konu§ulmadi. Profe- 

sor Doktor Rama, 'Beni gagirip Papa'nm cesedini incelememi istememelerine gok §a§irdim' de- 

di." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.352) 

Italyan usulii gozumiin sahipleri ise Vatikan'daki kurulu diizenleri sayesinde "i§"lerine 

devam ettiler: 

"Villot, Cody, Marcinkus, Calvi, Sindona, Gelli: Katil zanlisi olarak her biri kuvvetli bir faktor 

olu§turuyor. Kardinal Villot, Vatikan Devlet Sekreteri makammi korumak, digerlerini makam- 

larma zarar gelmesine kar§i korumak iqin Papa'yi oldurmu§ olamaz miydi? 

Kardinal Cody, kendisini Chicago'daki mevkiinden uzakla§tirmaya gali§an Papa'yi Vati¬ 

kan'daki arkada§lari yardimiyla 61- 

diirmu§ olamaz miydi? Bir banka 

enstitusiinde soz sahibi olan Pisko- 

pos Marcinkus, Institute per le Ope- 

re Religiose'nin (Vatikan Banka- 

si'nm) Ba§kam olarak kalmak iste- 

digi iqin cinayet i§lemi§ olamaz 

miydi?" (Im Namen Gottes?, David A. 

Yallop, sf.353) 

"Savciligm yaptigi normal bir ara§- 

tirmada bu iiq adam (Villot, Cody, 

Marcinkus) birgok soruyu cevap- 

landirmak zorundaydilar. Bugiin 

be§ yil sonra bu yolla bir agiklama 

artik miimkun degil. Villot ve Cody 

oldiiler, Marcinkus ula§ilamaz bir 

§ekilde Vatikan'da oturuyor." (Im 

Namen Gottes?, David A. Yallop, 

sf.354) 

"Kim Papa'yi oldiirduyse bunu bo- 

§una yapmadi. Villot Devlet Sekre¬ 

teri olarak kaldi. Cody mevkiini ko- 

rudu. Marcinkus ve yardimcilari 

Mennini, De Strobel ve de Bonis 

Vatikan Bankasi'm yonlendirmeye 

devam ettiler ve Banco Ambrosiano Papa segilmesinden 33 gun sonra oldiirulen, Vatikan'in ma- 

ile olan i§lerin geli§mesini sagladi- son olmayan "durust" Papasi I. Jean Paul. 



Roberto Calvi ve P2 Locasindaki muttefikleri, Papa I. Jean Paul'un olumunden sonra en 

90k, olayi arastiran Yargic Emilio Alessandrini'den cekiniyorlardi. Ve 29 Ocak 1979'da Yar- 

gig Emilio Alessandrini de faili meghul bir cinayetin hedefi oldu. 

lar. Calvi, adamlari ve P2'nin iistadi Gelli ile Ortoloni, Vatikan Bankasi'm kalkan olarak kulla- 

narak zimmete para gegirip, hilekarliklarmi devam ettirdiler. Wojtyla (Polonyali Kardinal), I. 

Jean Paul’un Kardinal Cody'nin ayrilmasma karar vermesine sebep olan belgeleri elinde tutu- 

yordu. O ayrica Vatikan’da masonlarm soziinun gegtigini gosteren belgeleri elinde tutuyor- 

du." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.364) 

Sozde Muhafazakarlarm Locasi: Opus Dei I 

Jean Paul'iin tasviyesinin ardmdan Papa segilen II. Jean Paul, masonlarla iyi geginmek du- 

rumunda kaldi. Bunun bir sonucu olarak da, Kilise iginde olu§mu§ olan bir loca. Papa tarafm- 

dan "kutsandi": 

"Papa II. Jean Paul segimi olaylarm yoniinun tarn tersine, eski Papa VI. Paul’un fikirleri dog- 

rultusunda degi§tirdi. Ornek olarak masonlugun Vatikan'a niifuz etmesini alalim. Yeni Papa, 

yalnizca ge§itli localardan gelen masonlarm Vatikan smirlari igine girmelerine izin vermemi§, 

aym zamanda da kilisenin iginde olu§an bir locaya hayir duasi etmi§ti. Locamn adi Opus Dei 

idi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.365) 

Opus Dei, muhafazakarlarm locasi: 

"Bu Katolik tarikat birgok agidan P2'ye yakm ve genel olarak Kilise iginde ve Vatikan §ehrin- 

de artan bir kuvvet... 

Opus Dei, uluslararasi mesafeye uzanan Katolik bir organizasyon. Uye sayisi smirli tahminle- 

re gore 60.000 ve 80.000 arasmda, ama etkisi onemli olgiilerde. Opus Dei gizli bir te§kilat ve ki- 
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lise adaletine gore kesin olarak yasaklanmi§. Buna ragmen, Katolik kilisesinin 

uq sag kanadim bir viicutta toplami§ ve birgok taraftari oldugu gibi birgok dii§ma- 

m da olmu§tur. Uyelerinin sadece yiizde be§i din kesiminden olup bu kiigiik bir kismim 

olu§turuyor, kalan kisim her iki cinsten olup yeni katilanlardir. Her tiir kesimden iiyesi var. 

Toplumun akademik ve politik olarak yiiksek seviyelerine gelecek olan ogrencileri kendisine 

gekmek igin gaba gosteriyor. Dr. John Roche, Oxford Universitesi'nde dogent ve eski bir Opus 

Dei iiyesi. Te§kilati kotii niyetli ve gizli olarak karakterize ediyor." (Im Namen Gottes?, David A. 

Yallop, sf.366) 

Opus Dei'yi, sadece Vatikan'da degil, fa§ist diktator Franco'nun ya da Hirvatistan'daki fa- 

§ist orgiitlenmelerin hemen yanmda da gormek miimkiindiir. 

"Ug tane Opus Dei iiyesi, 60'li yillarda, ispanya diktatorii Franco'nun kabinesinde gorev aldi." 

(Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.367) 

Sozde dini kurulu§ Opus Dei, P2 ve diger localarla ortak hareket eden bir kapitalist orga- 

nizasyondur: 

"Opus Dei aym zamanda gok biiyiik bir zenginligi de ifade ediyordu. Jose Mateos, ispanya'nm 

en zengin adami. Opus Dei'ye milyonlar vermi§ti. Bu paramn onemli bir kismi onun Calvi'yle 

ispanya ve Arjantin'de yaptigi kanun di§i i§lerden geliyordu. P2 gorevlisi (katibi) ve Opus Dei 

gorevlisi i§ birligi igindeydi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.368) 

Olayi ozetlersek. Papa VI. Paul'den sonra "Giiler yiizlii" Papa diye de tanman Papa I. Je¬ 

an Paul'e, Papa segilmesinden 33 giin sonra P2 tarafmdan "italyan goziimii" uygulandi. Siyo- 

nist sermayeli §irketlerle Vatikan'm ortakligi, Vatikan'm igine Siyonizme hizmet eden unsurla- 

ri dahil etmi§ti. Papa I. Jean Paul adiyla goreve ba§layan Venedik Kardinali Albino Luciani, Va- 

tikan'm mali hesaplarma el koydu. Bunun iizerine Siyoniz¬ 

me ters dii§en diger Papalar gibi Papa I. Jean Paul de P2 

Mason Locasimn emriyle susturuldu. Vatikan'm gergek 

yoneticisi Kardinal Marcinkus P2 iiyesi ve P2-mafya-Vati- 

kan iiggeninin kilit ismiydi. Biitiin bunlar, Vatikan'da neler 

dondiigiiniin bir gostergesiydi. Aforoz edilen masonlu- 

gun, Hiristiyan diinyasimn merkezini bu denli sarmi§ ol- 

masi, qok dikkat gekiciydi. 

"Bir Katoligin bir mason locasma iiyeligine miisade edil- 

medigi ve bu bagliligm cezalandmlacagi 1738'den beri 

gegerliydi. Vatikan tabii ki higbir agiklama yapmiyordu 

bu sefer. Biitiin P2 locasmda olan 'iyi Katolikler' italyan 

yargi makammm eline dii§meden isimlerini loca listele- 

rinden sildirmek iqin plan yapiyorlardi." (Im Namen Got¬ 

tes?, David A. Yallop, sf.400) 

Opus Dei'nin kurucusu Ispanyol 

Monsenyor Joselmaria Escriva de 

Balaguer. 
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* BASIN KRALI, MOSSAD AJANI 

MAXWELL'IN SIR DOLU OLUMU 

Basin krali olarak bilinen ve diinyada sayisiz yaym organmdan olu§an dev bir kar- 

telin sahibi Robert Maxwell'in §iipheli oliimii, "Bu da Mossad'm oyunlarmdan biri mi?" soru- 

sunu akla getirebilecek karma§adaydi. "Maxwell oldiiriildii mil, ya§iyor mu?" Bu sorulara ger- 

qek cevabi yalmzca Israilli yetkililer verebilir. Karma§anm boyutunu gorebilmek igin ise done- 

min gazete ba§liklarmdan, Maxwell olayi hakkmda genel bir bilgi edinmek faydali olacaktir: 

"Maxwell'in oliimiinii resmen agiklanmasmdan 45 dakika once gazetesine bildiren Jerusalem 

Post polis muhabirinin kimligi hala gizli tutuluyor. Gazetenin bir yazan olan Fettman, bu ga- 

zetenin olayi 45 dakika onceden nasil bildigi sorusuna cevap veremiyor." (Sabah Gazetesi, 13 

Kasim 1991) 

"Robert Maxwell yiikseli§inden itibaren sir dolu bir ki§ilikti. Nasil zengin oldugunu da kimse 

bilemedi, nasil oldugunu de." (Para, 17 Kasim 1991) 

"ingiltere'de yaymlanan Sunday Sports gazetesinde KGB istihbaratma dayamlarak, denizde 

bogulan ki§inin Maxwell'in kullandigi dublor olan Andreas oldugu ve Maxwell'in katilmadi- 

gi bazi toplantilara bu ki§inin gonderildigi belirtildi." (Meydan, 16 Kasim 1991) 

Maxwell'in garip oliim senaryosu basmda §u ba§liklarla yer almi§ti: 

"Maxwell'in oliimu muamma." (Hiirriyet, 7 Kasim 1991) 

"Basin Baronu'nun sir dolu oliimu." (Para, 17 Kasim 1991) 

"Maxwell'in oliimiinde biiyiik sir." (Cumhuriyet, 7 Kasim 1991) 

"Maxwell oliimii muamma." (Meydan, 14 Kasim 1991) 

"Maxwell'in oliimii tarti§iliyor." (Meydan, 13 Kasim 1991) 

"Kalp krizinden oldiigiine inamlmiyor! Maxwell'in sirn goziilemedi." (Hiirriyet, 11 Kasim 1991) 

"Kaza degil, kalp krizi degil." (Sunday Mirror, 15 Aralik 1991) 

"Maxwell'in oliimii de ya§ami ve yaptiklan gibi bir muamma §imdilik... Kalp krizi mi? Cina- 

yet mi? Yoksa gizli orgiit parmagi mi?" (Nokta, 24 Kasim 1991) 

"Maxwell olmedi." (The Guardian, 15 Kasim 1991) 

"Maxwell olmedi." (Sunday Sports, 15 Kasim 1991) 

"Basin krali olmedi mi?" (Terciiman, 16 Kasim 1991) 

"Maxwell olmedi." (Turkiye, 16 Kasim 1991) 

"Maxwell ya§iyor mu?" (Gunaydin, 16 Kasim 1991) 

"Maxwell'in hayatta oldugu iddia ediliyor." (Meydan, 16 Kasim 1991) 

"Maxwell ya§iyor mu?" (Yeni Asya, 16 Kasim 1991) 

"Maxwell'in oliimiindeki esrar aydmlanmak bir yana daha karma§ik bir nitelige biiriindii." 

(Hiirriyet, 14 Ocak 1992) 
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"Maxwell’in hayatta olmasi gok muhtemel. Kendini oldii gostermek iqin kulla- 

Kr nabilecegi bir benzerine sahip oldugunu biliyorduk. Kanarya Adalan'nda denizden ^ 

gikarilan cesedin zehirli gazla kalp krizi gegirtilerek oldurulen Andreas oldugu ve gali- 

§anlarm emekli sandigmdan 426 milyon sterlin galdigi one suriilen Maxwell'in, Giiney 

Amerika'da gizli bir yere gitmi§ olmasmm kuvvetli bir ihtimal oldugu kaydedildi." (Sunday 

Sports, 15 Kasim 1991) 

Biitiin bunlar, i§in iginde garip bir §eyler dondugiinu gosteriyordu. Maxwell'in oldugunu 

ispatlamak" iqin Israil'de gizli bir otopsi yapildi: 

"israil’de gizli otopsi... Maxwell'in cesedine olumimden 4 gun sonra Tel Aviv’deki saglik ens- 

titiisunde gizli bir otopsi yapildi. Otopsi israilli doktorlar tarafmdan yapildi. Otopsiyi yapan 

israilli doktorlar di§ yapismdan cesedin Max- ^ 

well'e ait oldugunu soylediler." (Hiirriyet, 14 

"The Guardian gazetesi ceset iizerinde yapilan 

di§ ve parmak incelemelerinin, cesedin Max¬ 

well'e ait oldugunu kanitlayamadigim belirt- 

ti. Aynca cesede yapilan otopside Maxwell’in 

kulagma benzemeyen bir kulak yapisi sap- 

tandi." (The Guardian, 15 Kasim 1991) 

Mossad ajam Maxwell kutsal kippasiyla (sagda) 



Yf, $ f j 
r A,? /jffjT 

&/J%k 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 
liii vCvv 

' f v./.j 
1 !■ i Wir 

i 

:LJ 

J 

Mossad ajam Maxwell Israil igin iyi bir dosttu. 

"§amir: 'israil can dostunu yitirdi’." (Hiirriyet, 7 Kasim 1991) 

"Bir C^ek Yahudisi olan Maxwell'in cenaze toreni gorkemli bir §ekilde Kudiis'te yapildi. Ce- 

naze torenine donemin israil Devlet Ba§kani Haim Herzog, Ba§bakam izak §amir ve gok sa- 

yida Yahudi katildi. 

Sorular: 

1. Her zaman yamnda bir sekreter bulunduran Maxwell, yatma neden yalmz bagina bindi? 

2. Ak§am yemeginden yatma gece 22.00 'de dondii. Kaptanla en son ertesi sabah 04.45'te ko- 

nu§tu. Bu kadar sure iginde Maxwell ne yapti? 

3. Yata herhangi biri, kimseye gorimmeden girebilir miydi? 

4. Kayboldugu anla§ilmca kaptan neden ispanyol makamlari yerine Londra'yi haberdar etti? 

Neden denizde hemen bir arama ba§latilmadi? 

5. Kayboldugu neden ancak 54 metrelik yatm 3 kez aranmasmdan sonra anla§ildi? 

6. Adli Tip uzmanlan yati inceledi mi? 

7. Yatta daima 4 ki§i devriye gezerdi. Neden kimse, Maxwell'in denize dii§tugunu gormedi, 

duymadi? 

8. ingiliz-israil Dostluk Dernegi toplantismda bir konu§ma yapmasi gereken Maxwell bunu 

niye iptal etti? Diizenleyiciler neden iptal kararmi toplantiya bir saat kala agikladilar?" (Cum- 

huriyet, 15 Kasim 1991) 

Maxwell'in Israil'deki kutsal Zeytin Dagi'nda hahamlar tarafindan duzenlenen cenaze toreni. 
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Acaba bu §iipheli oliimim nedeni ne idi? Kaybolu§undan bir sure on- 

ce Seymour M. Hersh, "The Sampson's Option " adli kitapta Maxwell'in Mossad 

ajanligim agiklami§ti. Gorev yapma alam bitip aym zamanda de§ifre olan Maxwell 

garip bir oliime dogru yol aldi. 

ingiltere'de yaymlanan Business Age dergisi Maxwell'i Mossad'm oldurdiigime dair yaba- 

na atilmayacak kamtlar one siirdu. ingiltere'de yaymlanan Business Age dergisinin yazarlarm- 

dan Kevin Cahill yonetimindeki bir gazeteci ekibi ispanya, israil, ABD, Kanada ve irlanda'da 

yaptiklari ara§tirma ve roportajlardan sonra Robert Maxwell'in Mossad'm denetimindeki eski 

ajanlarca olduruldugii sonucuna vardilar. Bu arada iinlii Pulitzer odiillu Amerikali yazar Sey¬ 

mour Hersch "The Sampson's Option" isimli kitabim yazmi§, Maxwell ile Mossad arasmdaki 

organik baglari if§a ederek Maxwell'in sahip oldugu Mirror Grubu'nun borsada biiyuk olgiide 

deger kaybetmesine yol agmi§ti. Hersh kitabmda Maxwell'in kisa siire igerisinde iflas edecegi 

kehanetinde de bulunmu§tu. Kitabm yaymlanmasmdan sonra basm imparatorunun israil iqin 

olan onemi bir anda kayboldu. i§in ilging yam, Maxwell'in cesedinin bulunmasmdan ug gun 

once 2 Kasim 1991'de israil kabinesine yakm bir yetkilinin Hersch'e Maxwell'in safdi§i edilmek 

iizere oldugunu soylemi§ olmasidir. 

Maxwell'in kullamlma fikri donemin Ba§bakam izak §amir'den gelmi§ti, ama operasyon 

tamamen Mossad'm kontrolii altmdaydi. §artlarm degi§mesi ile israil ile Sovyetler Birligi ara- 

smda para aki§mi saglayan Maxwell'in bir degeri kalmami§, iistime ustliik kendisine verilen 

paralarm bir kismim hesabma gegirmi§ ve geri odenmesi istenince de §antaj yapmaya kalkmi§- 

ga^etealntn iddlasi ortaligi kangtiirTi 
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ti. Biitiin §artlar Maxwell'in aleyhine geli§mi§ti. Otopsi yapmak isteyen bir- 

50k doktorun istegi her nedense Maxwell'in ailesi ve avukatlannca geri gevril- 

di. Israil'de yapilan gizli otopsiden sonra Maxwell Kudiis'te devlet toreniyle gomiil- 

dii. 

Business Age dergisi konuyu §oyle agiklami§ti: 

"2 Kasim 1991'de, Robert Maxwell'in cesedinin Kanarya Adalan'nda bulunmasmdan iiq gun 

once israil Kabinesine yakm bir kaynak, Seymour Hersch'e Maxwell'in ortadan kaldmlacagi- 

m soyledi. Patolojistlere ve ispanyol yargi otoritelerine gore Maxwell'in oliimii cinayetti. Fa- 

kat neden 61durulmu§tii? Dogu Blogunda ve turn diinyada §irketler agi vardi. Maxwell isra- 

il'e her para sagladigmda bir kismmi da kendine ayiriyordu. Bu rolii nedeniyle onceki borgla- 

rim odemenin gereksiz oldugunu du§iinuyordu. israil parasiyla Maxwell milyarder konumu- 

na geldi. Maxwell israil'deki birgok kurulu§a borgluydu ve onlar Maxwell'e odemesi iqin bas- 

ki yaptikga, o da bunlari agiklamakla tehdit ediyordu. Bir israil-Amerikan fonu olan Ora Vak- 

fi'ndan para almi§ti. Aynca israil'in kendisine 80'lerde Mirror’u kurmasi iqin verdigi borglan 

da odeyemiyordu. Boylece Maxwell'e operasyonlarmda ve Mirror Grubu'nun kurulmasmda 

yardim eden eski Mossad gorevlilerini oliimle tehdit ediyordu. 80'lerde Maxwell, israil'in Sov- 

yetler Birligi ile olan ticari baglantisiydi... israil'e jetiyle yaptigi garip ve sik ziyaretler higbir 

zaman agiklanamadi. 

C^ek Yahudisi olan Maxwell'i kullanma fikri Ba§bakan Izak §amir'indi, fakat bunun idaresi qo- 

gunlukla Mossad'm elindeydi. Maxwell'in rolii parayi dola§tirmaktan ibaretti, ozellikle Dogu 

Blokuna. Maxwell israil'den yillarca biiyiik miktarlarda para borg almi§ti ve geri odememi§ti. 

isimleri kanuni nedenlerle saklanan israilli gorevliler Sicilya'da Katanya'ya giderek mafya 

baglantili iki kiralik katil tuttular. Bu, 1980'lerin ba§mda Avrupa'daki cinayetler iqin Mossad 

tarafmdan uygulanan standart prog- 

ramdi. Bu iki adam onceden de Mossad 

iqin gali§mi§ti ve iyi tanmiyorlardi. Bu 

Katanyali kiralik katillere i§in resmi bir 

Mossad gorevi oldugu izlenimi verildi. 

Zaman kisaydi. Bunun nedeni 68 ya§m- 

daki Maxwell'in i§ imparatorlugu gok- 

meden oldurulmesiydi. Durumunu sa- 

vunmasi engellenmeliydi; ayrica israil 

ajanlarma yaptigi tehditleri gergekle§- 

tirmemeliydi. Maxwell 31 Ekim'de yat 

gezisine gikmaya karar verince katille- 

rin eline dii§tii. israil istihbarati Max- 

well'in tiim uluslararasi ileti§imlerini 

dikkatle izliyordu. Hayati boyunca 

Maxwell'in faaliyetleri ge§itli gizli ser- 

vislerce takip edilmi§ti: Mossad, MI-6, 
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KGB, CIA, Dogu Bloku’ndaki diger gizli servisler. 4 Kasim'da Maxwell uydu 

telefonuyla bazi yerleri aradi ve bunlar Kanaryalar'daki CIA merkezinden ve Kib- 

ns'taki iissii ile israil'deki Mossad tarafmdan dinlendi." 

Maxwell oldii ama, cevapsiz birgok soruyu da hig §iiphesiz beraberinde goturdii. 

MOSSAD VE DIGER GIZLI SERVISLER 

Mossad, operasyonlarim yalmzca kendi biinyesi iginde surdiirmez. Diinyadaki pek gok 

iilkenin gizli servisi Mossad'a yardim etme durumunda birakilir. C^ogu zaman bu iilkelerdeki 

localar, Yahudi lobileri ve finansorler, soz konusu gizli servisleri Mossad'la ortak gali§maya 

iter. Sonugta Mossad, kimi zaman zorla da olsa bu istihbarat orgiitlerini ma§a olarak kullana- 

bilmektedir. 

Mossad, KGB'ye Nasil Sizdi ? 

"KGB'nin etkin pozisyonlarmdaki Yahudi ajanlarma en iyi ornek, israil Ba§bakam Ben Guri- 

on'un ba§ dam§mam Israel Beer'dir. Siyonist te§kilatm ilk giinlerinde tanmmi§ bir isim olan 

Beer, Haganah'm list diizeydeki askeri komutanlarmdandi. 1950'de politik kariyerine ba§ladi- 

gmda askeri ve istihbarat orgiitleriyle yiiksek diizeyli ili§kisine devam etmekteydi. 1968’de 

oliimunden once israil'in en iyi §ekilde gikarlanm gozettigini soyledi." (The Middle East Inter¬ 

national, Ocak 1982) 

"Israel Beer 1948-49 Aman §efi, Mossad §efi Isser Harel'in onemli yardimcisi." (Every Spy a 

Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.8) 

"KGB-Mossad arasmdaki baglanti Yahudi orgiitleri araciligiyla da kurulmaktaydi: 

"B'nai B'rith ve KGB arasmda en giiglii ili§ki B'nai B'rith'in Ba§kam Kenneth Bialkin'den geger. 

Ben Gurion'un damsmam Aman §efi israel Beer, 

KGB'de calisarak KGB'nin bilgilerini Mossad'a 

vermi§ti. (Yanda) KGB sirlarim ClA'e tasiyan 

Yahudi ajan Levchenko. (Ustte) 
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Bialkin zamanmda B'nai B'rith'le KGB arasmda yakm ili§kiler olmu§tu." (Les 

Professionnels de L 'Anti-Racisme, Yann Moncomble, sf.252) 

Mossad, dunyamn turn gizli servislerine oldugu gibi KGB’ye de sizmi§ti. Buna 

bir ba§ka garpici ornek de SSCB'de ya§ayan KGB ajam Yahudi Levchenko idi: 

"Stanislav Aleksandrovich Levchenko, Yahudi bir KGB ajam." (KGB, The Hidden Hand, John 

Barron, sf.55) 

"1981 Agustosu'nda KGB Yiizba§isi Levchenko askeri mahkeme tarafmdan ihanetten suqlu 

bulundu. KGB sugunu gizli tuttu." (KGB, The Hidden Hand, John Barron, sf.48) 

Levchenko, KGB iginde oldukga aktif ve onemli bir role sahipti: 

"Onceleri Levchenko KGB 'de ideal bir gorevli gibiydi. KGB, Levchenko'yu Japonya'ya yolla- 

di. (^iinku Japonya endiistriyel yonden gok geli§mi§ti. Bu amagla Japoncayi qok iyi konu§an 

Levchenko'yu kullandilar. Moskova Universitesi'nin yabanci diller bolumimde yaptigi ara§tir- 

malar sonucunda ve birkag kez Japonya'ya giderek Japoncayi gok iyi ogrenmi§ti. Sovyet Ban§ 

Komitesi'nde ve Afrika-Asya Dayam§ma Komitesi'nde gali§arak zeki bir propagandaci oldu- 

gunu gostermi§ ve yabancilari da etkileyebilecegini kamtlami§ti. Moskova Radyosu iqin qevi- 

riler hazirladi. Novoye Vremyo dergisinde makaleler yazdi. KGB onu karizmatik goruntusiiyle 

de etkili oldugu iqin diplomatik yemek- 

ler gibi organizasyonlarda kullandi." 

(KGB, The Hidden Hand, John Barron, 

sf.50) 

"Levchenko, Tokyo'daki ABD istihbarat- 

gilariyla baglanti kurdu. Daha sonra Tok¬ 

yo iizerinden ABD'ye kagti. Karargahlar- 

da, FBI ofislerinde, CIA'in sakli konfe- 

rans salonlarmda, Hava Kuvvetleri iisle- 

rinde, Ulusal Sava§ Koleji'nde, Kong- 

re'de, Beyaz Saray'da Levchenko KGB 

hakkmda konu§tu. Levchenko disiplinli 

bir tempoyla haftamn her giinii 12 saat 

CIA'e bilgi verdi." (KGB, The Hidden Hand, John Barron, sf.182,194) 

Diinyadaki turn teror orgiitlerini silahlandiran Yahudi Henri Curiel de KGB'de yillarca 

aktif gorev alarak bu bilgileri Mossad'a aktarmi§ti. Sharansky, 1977 yilinda Sovyet gizli belge- 

lerini CIA ve Mossad'a sizdirmi§ti. Yahudi Sharansky Siyonizm konusunda uzun yillar mili- 

tanca miicadele etmi§ti. 

"Sharansky §u anda israil'in BM temsilcilerinden biri." (§alom, 8 §ubat 1989) 

Aynca Amerika uzmam Sovyet tarihgi Nikolai Yakovlev, "CIA'in Hedefi SSCB" adli ki- 

tapta iinlii Rus niikleer fizikgi Saharov ve karisi Yelena Bonner'in Yahudi oldugunu ve ulusla- 

rarasi Siyonizme hizmet verdigini detayli olarak anlatmaktadir. 

Natan Sharansky, donemin 

basbakam §imon Peres ile birlikte. 
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KGB'nin amblemi 

KGB'nin En Unlii Ajam Kim Philby de 

Mossad'm Emrinde 

"KGB’nin iinlii ajanlarmdan Kim Philby, KGB-Mossad goru§melerinde kanal olu§turuyordu 

Karisimn Litzi Friedmann admda bir Yahudi olmasi da, Kim Philby'nin gizlice israil amagla- 

rma hizmet ettigi dii§uncesini giiglendiriyordu. Mossad, Philby’e ingilizler tarafmdan arandi- 

Jp- 

gim haber veriyor ve ona yardim ediyordu." (Israel's Most Secret Service Mossad, Ronald Payne, 

sf.178) 
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Ustte KGB merkez binasi gorulmektedir. 

"Philby'nin e§i ’Siyonist' Litzi Friedmann’di." (The World Order, A Study in the Hegemony of Pa¬ 

rasitism, Eustace Mullins, sf.96) 

"OSS ve CIA igin ingiliz baglantisi olan Kim Philby de ispanya Sivil Sava§i'nda me§hur olmu§- 

tu... 1943'te Viyana'da Komunist-Siyonist ajan Litzi Friedmann ile evlendi. Evliligindeki §ahi- 

di Teddy Kollek’di. Kollek, israil teroristlerinin mali destegini sagliyordu. §imdiyse Tel Aviv’in 

Belediye Ba§kam'dir. 

Sovyet kostebegi olarak gali§an Philby 1934'te Hitler taraftari dergi (Anglo-German Fellows¬ 

hip'!) yaymlamak iqin Schroder Bank'tan para almi§ti. Times daha sonra onu ispanya'ya iq sa- 

va§i yazmaya gonderdi... Philby orada General Franco'yla g6ru§tii... 1940'da ingiliz SIS'e alm- 

di. 1949'da Philby, CIA ve FBI ile SIS baglanti gorevlisi olarak Washington'a gonderildi. J. Ed¬ 

gar Hoover (mason, FBI §efi) sik sik CIA'den James Angleton ve Philby ile Harvey's Resta- 

urant'ta ogle yemekleri yiyordu. Roma'da CIA §efi iken Angleton, Siyonist teroristler Teddy 

Kollek ve Jacob Meridor ile yakm olarak gali§ti ve sonradan CIA'in israil masasmm §efi oldu. 

Amerikan vergi mukelleflerince finanse edilen uluslararasi Mossad Casusluk operasyonunu 

kurmak iqin Philby'ye yardim etti." (The World Order, A Study in the Hegemony of Parasitism, 

Eustace Mullins, sf.102) 

"Philby'nin Sovyet ajam oldugundan §iiphelenildigi halde CIA ve FBI'm qok gizli dosyalan 

ona gosteriliyordu. 1984'te Tad Szulc, Washington Post'ta Philby'nin higbir zaman Sovyet ajam 

olmadigim fakat CIA kaynaklarma gore iiqlu bir ajan oldugunu yaziyordu." (The World Order, 

A Study in the Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.103) 

Alman Gizli Servisi BND-Mossad Baglantisi 

Alman Gizli Servisi BND'nin Mossad ile olan baglantisim, bu servisin 30 yila yakm §efli- 

gini yapmi§ olan Yahudi asilli Markus Wolf agikga ifade etmektedir: 
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’Dogu Almanya istihbarat Servisi’nin ba§mda 1958’den 1987’ye kadar Markus 

Wolf bulunuyordu. Soguk Sava§'m bu en gozde casusu, Bati Almanya'da ve diger 

NATO ulkelerinde yiizlerce ajan yeti§tirdi. Almanya birle§tigi zaman. Wolf tutuklanmak- 

tan kurtulmak igin Moskova’ya kagmi§- 

ti. Gegen ay Almanya'ya dondii, §u anda 

Berlin’de ya§iyor. Alman Hukumeti’nin 

kabul ettigine gore Federal istihbarat Ser¬ 

visi, tarim malzemesi adi altmda israil 

gizli servisi Mossad'a askeri malzeme 

yollami§. Bu sizi §a§irtti mi? 

Wolf: Hayir, sayilmaz. iyi biliriz ki Fede¬ 

ral istihbarat Servisi (BND) ile Mossad 

arasmda yakm bir i§ birligi vardir. Mos- 

sad’dan BND’de, BND’den de Mossad’da 

delegeler vardir." (Newsweek, 11 Kasim 

1991) 

"Markus Wolf kendisinden sonraki BND 

§efi Klaus Kinkel ile beraber Mossad de- 

legeleriyle goru§meleri surduriiyor." (Der 

Spiegel, 1991, sayi 43) 

Yahudi §ef Markus Wolf'un Ba§- 

kanligmda Alman gizli servisi BND, 

Miinih Olimpiyatlari'nda israilli spor- 

cularm olduriilmesi, Margaret Thatc- 

Alman gizli servisinden Yahudi Markus Wolf. 
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her'e suikast giri§imi, Beyrut' 

ya kari§mi§tir. 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 

CIA ajanimn olduriilmesi gibi birgok ola- 

"Ug yil once, Avrupa'nm en geli§mi§ casusluk orgiitiiniin ba§kani olarak emekli olan, Do¬ 

gu Alman usta casus Markus ’Misha’ Wolf’un ba§lica uluslararasi teror saldinlarmda suq or- 

tagi oldugu saniliyor. 

The Post gazetesi, yaymlanan bir ko§e yazismda casus Wolf'un §u olaylarla ili§kisi oldugunu 

iddia etti: 1972 Miinih Olimpiyatlari'nda israilli atletlere kar§i diizenlenen Kara Eyliil saldiri- 

sina silah saglanmasi, Margaret Thatcher’i oldurmek igin Brighton Grand Hotel'in IRA tarafm- 

dan bombalanmasi, 1983'te Beyrut'taki Amerikan Konsoloslugu’nda 17 CIA ajanimn oldiiriil- 

Yahudi asilli olan Wolf, bir kitap yazmak iqin yakm gegmi§te Dogu Berlin’den Moskova'ya git- 

mi§ti. Batili istihbarat kaynaklarma gore gergekte Wolf, Mikhail Gorbagov tarafmdan KGB’nin 

yeniden diizenlenmesi igin Rusya'ya gagrilmi§ bulunuyor. Batili kaynaklara gore, Sovyetler 

bir KGB generali olan Wolf'u ve Bati Alman kurulu§larma yerle§tirdigi ’adamlarim’, Birle§mi§ 

Almanya'yi NATO’dan gikarmak iqin kullanmayi planliyor. 

Dogu Almanya’da reform hareketlerinin lideri olmasma ragmen, birgok Dogu Alman, Wolf’un 

§imdi resmen dagilmi§ olan Alman gizli polis orgiitii ’Stasi' ile ili§kisini goz online alarak, ken- 

disinin gergek amaci konusunda ku§ku duyuyorlardi." (§alom, 23 May is 1990) 

Bu arada BND, pek gok istihbarat orgiitunun Mossad'a yaptigi"hizmeti" de yapmi§, Isra- 

il aleyhtari tutuklulari "sorgulanmalari" igin Mossad ajanlarimn eline vermi§tir. 

"1979'da Almanya'da bir skandal ortaya gikti. Bu skandal Der Spiegel de agiklandi. Buna gore 

israil ajanlari Alman hapishanelerine alimp, rahatlikla Filistinli mahkumlan sorguya gekebili- 

yorlardi. Hiristiyan Demokrat Partisi Ba§kam Franz Joseph Strauss da bunu basin toplantism- 

da teyit etmi§ti. BND ve Mossad ili§kileri Camp David’den sonra daha da kuvvetlenmi§tir." 

(The Middle East International, Eyliil 1981) 

BND-Mossad ili§kisinin kilit isimleri arasmda eski Nazi subaylan da vardi: 

"BND Ba§kam, eski Nazi subayi Gehlen de Mossad’la siki i§ birligi igindeydi. Gehlen, Alman 

gizli servisi BND’nin ba§mda bulundugu siirece BND ile Mossad arasmda etkin bir i§ birligi 

vardi. Mossad Almanlarla yaptigi bu i§ birligine kar§ilik Alman cezaevlerinde bulunan Mos¬ 

sad aleyhtarlanm sorguladi." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.57) 

"BND Ba§kam Gehlen emekli olunca, yerine Gerhard Wessel gegti. Gerhard Wessel de Gehlen 

gibi eski bir Nazi subayiydi. Daha sonralari BND'ye yeni geng isimler de katildi. Fakat Siyo- 

nizm ile iyi giden ili§kiler hiq bozulmadi. Eski Nazi ajanlarimn israil'i giiglendirmeye yardim 

etmesi boylece siiriip gitti." (The Middle East International, Eyliil 1981) 

Almanya'da kontrgerilla hareketinin admin da "Gehlen Hareketi" olmasi son derece dik- 

kat gekicidir. BND'nin baglantilari, Siyonist finans lobisi Trilateral ve Rockefeller'a kadar uza- 

myordu: 

"BND’den Gehlen, 1955 yilmdaki Bilderberg toplantisma da katildi." (Ees Vrais Maitres Du 

Monde, Gonzales Mata, sf. 26) 
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"Manfred Murstein takma adli Mossad ajam BND'de gali§iyor. Yillarca Monzar A1 Kassar ad- 

li uyu§turucu ve silah kagakgisim Mossad adma takip ediyor. Saddam Hiiseyin'in gerektigin- 

de oldurulmesi igin yapilan planlardan biri Murstein'a ait. Plan §oyle: Saddam Hiiseyin’e ya- 

km bir ki§iyi para kar§iligi ya da tehditle ayarlayip Saddam'm odasimn plam istenecek. O ki- 

§inin haberi olmadan iistiine patlama giicii yiiksek olan patlayici yerle§tirilecek. Sigmagm te- 

sisatim yapan Alman §irketiyle anla§ilip bu bombamn ate§lenmesi ayarlanacak. 

BND'den Ghunter (Yahudi), David Rockefeller yonetimindeki Trilateral Komisyonu’nun ku- 

rulmasmda yer aldi." (Wiener, 2 §ubat 1991) 
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w Fransiz Gizli Servisi "SDECE" ve Mossad 

Daha once de vurguladigiiruz gibi, Mossad, diinyadaki hemen her istihba- ^ 

rat orgiitiinu kendi amaglari dogrultusunda kullanir. Fransiz gizli servisi SDECE'yle 

olan baglantilari bunun bir ornegidir: 

"israil’in Fransiz istihbarat servisi SDECE ile yakm ili§kisi vardir." (Dangerous Liaison, Andrew 

and Leslie Cockburn, sf.60) (The Middle East International, Eyliil 1981) 

"Fransiz istihbarati ve ordusu illegal olarak israil gizli servisiyle gok saglam bir ili§ki kurmu§- 

tur. Fransa-israil gizli servislerinin i§ birliginde en buyiik pay Albay Haim Herzog'undu. Fran- 

sa Devlet Ba§kam De Gaulle’iin gizli servisler konusunda en yakm dam§mam Jacques Foc- 

cart'm Yahudi olmasi SDECE-Mossad baglantisimn giicunii gostermek agismdan kiigiik bir or- 

nek." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.189-192) 

"SDECE israil Devleti kurulduktan sonra Mossad'm olu§masma da yardim etti. 3 ajanlar (is- 

rail-Fransa-ingiltere) Suvey§ Kanali’nm istilasmda gali§iyorlardi. 1961 ortasmda Mossad, SDE- 

CE’nin giivenilir bir muttefigi haline geldi. General De Gaulle’iin israil Ba§bakam David Ben 

Gurion’la dostlugu bunu etkileyen bir faktordii. 1961'de israil'i 'dostumuz ve miiffetigimiz' 

olarak nitelendiriyordu. israil'in Dimona'daki Nukleer Santrali, Fransizlarla beraber kuruldu. 

Fransiz gizli servisi SDECE'nin elemanlan israil'in bu projesine goniilden yardim ettiler." (The 

Sampson's Option, Seymour M. Hersh) 

"1950'li yillardan beri Fransa ile israil arasmdan su sizmiyor. Fransiz Savunma Bakam Tel Aviv 

saatine gore ya§iyordu. iki devletin list diizey gorevlilerinin birbirinden saklisi gizlisi yok. iki 

iilkenin casuslari birbirleri iqin gali§iyorlar. 1956'da Sosyalist Guy Mollet zamamnda Fransiz 

hukiimetinin iginde israil Savunma sorumlulariyla gizlice gali§acak bir boliim agildi. §imon 

Peres ve yamndaki Mossad ajanlarimn Fransa'da Saint Dominique sokagmda gali§ma yapabil- 

mesi iqin bir biirolari oldu." (Israel Ultra Secret, Jacques Deroy-Hesi Carmel, sf.73) 

Mossad-SDECE baglantisimn bir diger ajam, P2 Locasi'ydi: 

"P2 Locasimn iiyelerinden Miceli, SDECE Fransiz gizli servisindendi." (Les Vrais Maitres du 

Monde, Gonzales Mata, sf.302) 

Yahudi finans lobisi de SDECE'ye el atmi§ durumdadir: 

"(Yahudi) David Rockefeller korumasi altmdaki Ricard da Fransiz istihbarati SDECE'dendi." 

(Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.89) 

"1 Temmuz 1981'de SDECE'nin ba§ma Alexander de Marenches'in yerine Pierre Marion geger. 

14 Temmuz torenlerinden hemen sonra Marion, Tel Aviv'e ugar. Fransiz ve israil gizli servis- 

leri arasmdaki bagi guglii bir hale getirmek iqin yapilmi§tir bu gezi. Marion, Mossad Ba§kam 

Izak Hoffi tarafmdan kar§ilamr." (Israel Ultra-Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf.283) 

• • 

MossacTm Ingiliz Istihbarat 

Servisi MI-6 ile i§ birligi 

ingiliz gizli servisi de Mossad'm hesabma gali§an servisler arasmda yer almaktadir. Zaten 

bu orgiitiin kurucusunun da Siyonist finansor Rothschild olmasi konuyu agiklayan onemli bir 

bilgidir: 

E 
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_r 
jpF "Yahudi Lord Victor Rothschild Ingiliz Istihbarati MI-6'yi kurdu." (Every Spy a 

Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.91) 

"ingiliz istihbarat yiiksek diizey yetkililerinden MI-6 boliim §efi Maurice Oldfield ve Peter 

Wright, Amerika’da CIA §efi Angleton'un yaptigim ingiltere’de yaptilar. Mossad'la ingiliz is¬ 

tihbarati arasmda siki baglar olu§turdular. Daha sonra Mossad baglanti subaylari MI-6 ile 

Mossad ve CIA arasmdakine benzer bir i§ birligi anla§masi imzaladilar. (israil'in ingiliz istih- 

barati'nda en onemli adami Maurice Oldfield, Kudus Belediye Ba§kam Teddy Kollek’e her za- 

man Siyonizmi benimsedigini soylemi§ti) Oldfield 1970 yilinda MI-6'nm ba§ma gegti ve ingil- 

tere'de her zaman israil'in savunucusu oldu." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, 

sf.92) 

Mossad- ispanya Gizli Servisi CESID Baglantisi 

"ispanya'da, 100'den fazla Mossad ajam gali§maktadir. ispanya, Mossad’m operasyonlanm 

gergekle§tirdigi aktif bir bolge... Mossad ispanya'da en onemli ajanlarmi kullandi, gosterme- 

lik amaglarla operasyonlar diizenledi, halen diizenliyor. Sessiz bir §ekilde etkili ve guglii bir 

te§kilatlanma kurdu. ispanya’da Mossad gayri resmi bir §ekilde gali§iyor ve olaylarm gogun- 

da da ispanyol haberalma te§kilatlariyla i§ birligi yapiyor. ispanyol gizli servisi CESID ve As- 

keri istihbarat, Mossad'la i§ birligi yapiyor. israilli casuslar ispanya'da yetkililer tarafmdan 

higbir takibe ugramami§lardir. Mossad'm ispanyol gizli servisleriyle yaptigi i§ birligi geni§ 

gapli. Birgok ispanyol askeri, istihbarat gorevlisi ve turn kontra birlikleri egitimlerini israil'de 

yapiyorlar. Mossad'a bagli israilli diplomatlar ispanya yonetiminde etkili olan partilerle bag¬ 

lanti kuruyorlar." (Cambio, No 804, 27 Nisan 1987, sf.50) 

Ve Diger Gizli Servisler... 

"Mossad Avrupa'da ne isterse yapar; istediklerini gergekle§tirmek iqin biitiin gerekli yardimi 

ise Avrupa'nm gizli servisleri ve polisten elde ediyorlar." (Cambio, No 804,27 Nisan 1987, sf.50) 

Mossad'm italyan gizli servisi SISMI ile de yakm i§ birligi vardir. Bu konuyu israil'in ital- 

ya iizerindeki Siyonist emelleri kismmda inceledigimizden burada tekrar ele almayacagiz. 

"Mossad diger uluslarm giivenlik servisleriyle Kilowatt adli uluslararasi gizli bir gruba kati- 

larak baglanti kurdu. Bu gruba italya, Belgika, Almanya, ingiltere, Liiksemburg, Hollanda, is- 

vigre, Danimarka, Kanada, Fransa, irlanda ve Norveg gizli servisleri iiye. Mossad'm aynca 

Portekiz, ispanya ve Avusturya ile de baglantisi var. Bu iilkelerin birgogunda Mossad'm istas- 

yonu vardir. Bu istasyonlar genellikle israil konsolosluklarmda 'diplomasi 'adi altmda operas- 

yonlarmi yuriiturler." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.153-154) 

"Norveg'te yakalanan israil oliim komandolari bu duruma §a§mi§lardir. (^iinkii israil ve Batili 

gizli servislerin varliklari, bir anla§ma geregi israil komandolarma simrsiz dokunulmazlik 

saglami§ti. Filistinli aydm Wael Zu-alter ve Mahmut Ham §avi'nin Roma ve Paris'te olduriil- 

diikleri sirada israil gizli servis §efi general Zwi Zamir'in de Roma ve Paris'te bulunmasi ye- 

rel gizli servislerin goziinden kagm§ olamaz." (Israel's Sacred Terrorism, Eivia Rokach, Son Soz) 
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Mossad Faaliyetlerine En Biiyiik Destek: 

israil Di§mda Ya§ayan Siyonistler 

"El-Al Havayollari Mossad’m turn diinyada koruyucu ortiisii gorevini goriiyor. Mossad, 

El-Al Havayollari'm o iilkeye rahatlikla sizmak ve gerekli istihbarat iqin paravan olarak kul- 

lanir. 

Mossad’m Politik Hareket ve Baglanti §ubesi, gizli ikinci Di§ i§leri Bakanligi konumundadir. 

Mossad’m Politik Hareket §ubesi’nin amaci, hedef iilkelerde endiistriyel ve ticari kurulu§lar 

olu§turmak ve bunlarm hiikiimet iizerinde baski kurmalarmi saglamak, bu iilkeye dam§man- 

lar gonderip onemli mevkilere ajanlar yerle§tirmektir. Bu, israil tarafmdan diinya gapmda uy- 

gulanan bir sistem. Endiistriyel ve ticari kurulu§larm ba§mda bulunan iilke di§mdaki Yahudi- 

lerin yamnda, konsolosluklarda da Mossad ajanlari diplomasi adi altmda gorevlerini siirdii- 

riirler." (Every Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melmon, sf.153) 

"israil’in diger iilkelerde pek goriilmeyen bigimde, israil di§mda, diinyaya dagilmi§ Yahudi ce- 

maatinden anlamli ve sadik bir kadrosu vardir. Bu, ayricalikli bir goniillii Siyonist yardimci- 

lar §ebekesidir. Bu Siyonistler siyasi olsun ya da olmasm, bulunduklari iilkelerdeki i§yerleri- 

ni, mevkilerini, gorev ve olanaklanm Mossad’m hizmetine sunarlar." (By Way of Deception, Vic¬ 

tor Ostrowsky-Claire Hoy, sf.16) 

"Diinyamn her yerindeki Yahudi topluluklarmda Siyonistler ve sempatizanlan vardir. Ve bu ki- 

§iler israil gizli servisine destek verirler. Mossad’a bu kanallarla bilgi ve materyel verilir. Bu ki- 

§iler yoluyla propaganda yapilir ve diger pek gok hedef elde edilir. Mossad’m aktiviteleri isra- 

il'in resmi veya resmi olmayan kurumlariyla baglanti igindedir. Bu resmi olmayan kurumlarm 

bir kismi ozellikle bu i§ iqin kurulmu§tur. israil'in gizli servisi ge§itli iilkelerdeki Yahudi top- 

lumlarma, organizasyonlarma dayamr. Bu organizasyonlar ajansi giiglendirir ve bilgi akimmi 

artirir." (They Dare to Speak Out, Paul Bindley, sf.149) 

"Her israil vatanda§i potansiyel birer ajandir. Mossad’m ba§ansmm en onemli nedeni, her is¬ 

rail vatanda§im potansiyel bir ajan olarak kabul etmesiydi. Orgiitiin giigliiliigiiniin bir nede¬ 

ni de, Mossad’m bilgileri toplarken ya da eylemlere giri§irken bunlari dogrudan kendi ajanla- 

nyla degil, iigiincii ki§iler araciligiyla yaptirmasidir." (Nokta, 14 Haziran 1987) 

"Bir CIA gorevlisine gore, suikast ve kara propaganda gibi psikolojik ve yari askeri, sabotaj tii- 

riinden eylemlerin yamnda; israil istihbarat servisinin i§levlerinden biri de; 'Bati'daki israil 

kar§iti gruplan susturmak iqin kullamlmak iizere bilgi toplamaktir.' Diinyamn hemen her iil- 

kesinde var olan Yahudi cemaatlerinde, israil gizli servisine yogun destek veren Siyonistlere 

her tiirden sempatizan bulunmaktadir. Bu tiir baglantilar ozenle kurulmakta, korunmakta ve 

bilgi, yamltmaca, propaganda ve ba§ka amaglarda kullamlmaktadir. Aym zamanda muhalefe- 

ti notralize etmek iqin anti-Siyonist unsurlara da sizmaya galigilir." (Kader Uggeni, Noam 

Chomsky, sf.34) 

Mossad Tiirkiyefde Neler Yapti? 

israil'in Tiirkiye iizerinde hesaplari var mi? Bu soruya bir cevap bulmak elbette son dere- 

ce onemlidir. Bu konuda akla gelen olaylarm biri, 90'll yillarm ba§mda donemin israil Savun- 

ma Bakam §aron'un soyledigi "Tiirkiye ilgi alammiz igindedir" soziidiir: 



KABALA 
VE 

MASONLUK 

mm m 

m 
V 

jpF "Filistin Kurtulu§ Orgiitii Lideri Yaser Arafat bagirip duruyor: 'Dava Israil’le 

bizim anla§mazligimiz degildir, diinyamn ba§ma oriilmekte olan goraplardir.' Bir 

sure once Tiirkiye'ye de §oyle seslenmi§ti: 

'Ortadogu'da yeni tuzaklarla kar§i kar§iyayiz. Tiirkiye'yi de igeren birtakim Siyonist hesap- 

larla ilgili onemli raporlar aliyorum. Kesinlikle sizi bir gemberlere sokmaya gali§iyorlar... Dik- 

katli olun.’ 

O zaman bu sozlerin iizerinde durulmadi pek. Ola ki go- 

gumuz Arafat'm destek saglamak iqin propaganda yapti- 

gmi dii§iindiik. Ama tuhaf bir haber giindeme geldi: 

israil'in saldirganlik §ampiyonu Savunma Bakani §aron, 

iinlii italyan gazetecisi Oriana Fallaci ile konu§masmda 

Tiirkiye'yi kendi ilgi alanlari iginde gordiigiinii agiga vur- 

du." (Refik Erduran, Gune§, 16 Eyliil 1982) 

Tiirkiye'nin israil igin hayati stratejik onemi ise Libera¬ 

tion dergisinde §oyle anlatilmi§tir: 

"Bir israilli yonetici soyliiyor: Tiirkiye bizim stratejik de- 

rinligimiz. Ozellikle bizim akcigerimiz. Onsuz bogulu- 

ruz." (Liberation, 8 Agustos 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'm Tiirkiye'yi nasil bir ilgi 

alam haline getirdiginin onemli gostergeleridir. 

Mossad'm Tiirkiye'deki geni§ faaliyetleri, teror soru- 

nu ve faili meghuller gibi hassas konulari igermektedir: 

W. Jj J 

Eski Savunma Bakani §aron, su an 

Ba§bakanlik gorevini yurutmekte. 

"Emekli albay ve avukat Emin Deger'e gore istikrarli bir Tiirkiye istemeyen Mossad'm, Tiirki¬ 

ye'deki teroriin tirmanmasmda parmagi olabilirdi. 12 Mart oncesi ve 12 Eyliil oncesindeki 

olaylar 1 Mayis 1977 olaylarma MOSSAD'm kari§mi§ olabilecegini belirtiyor. 1940'larm sonun- 

da istanbul Mossad ajanlan iqin onemli bir merkezdi." (Nokta, 14 Haziran 1987) 

"1954'te Tiirkiye diinyada higbir iilkenin olmadigi §ekilde, iiq uluslararasi savunma paktma 

bagliydi. Bu ali§ilmadik statii, israil yetkililerinin Ankara'yi oncelikli politik ve askeri dikkat 

merkezi yapti. Tiirkiye'nin agik istihbarat iqin geni§ bir faaliyet alam olu§turdugunu ileri sii- 

ren israilli politikacilar, istihbarat toplamak amaciyla Ankara temsilciligine askeri ate§e bulun- 

durulmasmi onerdiler. israil'in Tiirkiye'deki faaliyetleri iqin Tiirkiye'nin politik pozisyonu 

onemli bir nedendi. Ortadogu'daki kilit cografi pozisyonuyla Tiirkiye'nin israil iqin degeri art- 

maktaydi." (Israel, Turkey and Greece, Uneasy Relations in the East Mediterranean, The Hebrew Uni¬ 

versity of Jerusalem, Amikam Nachmani, sf.6-7) 

"israil Di§ i§leri Bakanligi Genel Direktorii Walter Eitan, Tiirkiye'nin Ortadogu'daki geli§me- 

lerle ilgili bilgi iqin en iyi istihbarat kaynagi oldugunu soyledi. Bu amaglarla israil, Ankara 

temsilciliginde daha etkili ileti§im faaliyetleri planladi ve Tiirkiye'nin Irak ve Suriye smirlari- 
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na yakm §ehirlerinde konsolosluklar kurmak iqin gabalar harcadi." (Israel, Twr- 

fccy Greece, Uneasy Relations in the East Mediterranean, The Hebrew University of Je¬ 

rusalem, Amikam Nachmani, sf.3-6) 

"israil Gizli Servisi'nin ABD'de ve diger Bati iilkelerinde Siyonizm taraftari hiikiimet gorev- 

lileriyle yakm baglantilar kurdugu birgok delille kamtlanmi§tir. CIA aragtirmasimn gosterdi- 

gine gore ’Mossad israil iqin onemi olan her iilkenin list diizey yetkilileri ve hiikumet gorevli- 

leriyle ili§ki igindedir.' 1978 Bahan'nda Washington'da bir skandal qikti ve Senato’nun Di§ ili§- 

kiler Komitesi'nden (CFR), Stephen Bryen’m israilli yetkililere gizli bilgi aktardigi anlagildi. 

Senator Abraham Ribicoffun yardimcisi Morris Amitay ve Richard Perle-Senator Henry Jack- 

son’un yardimcisi-Siyonist lobinin gekirdegini olu§turdu." (Zionism Counts On Terror, Sergei Se¬ 

dov, sf.61) 

18 Mart 1993 tarihli Milliyet gazetesinde Yonca Ozkaya, israil ve ABD'nin Tiirkiye iizeri- 

ne son planim ele almi§ti. Plan, Mossad'm sozciisii Melman'm imzasiyla gikan haberden almti 

yapilarak aktanlmi§ti: 

"iran'a kar§i Tiirkiye'yle birlikte hareket etmeyi planlayan ABD ve israil yetkililerinin §ubat 

ayi sonunda Washington’da 'ABD, Tiirkiye ve israil'in Ortak Chkarlari' ba§likli bir beige hazir- 

ladigi bildirildi. israil gazetesi Haaretz'de 12 Mart'ta Yossi Melman imzasiyla gikan ’Tiirkiye Se- 

genegi Tekrar Giindemde’ ba§likli makalede, Amerikalilarm iran'a kar§i bolgede bir kar§i giig 

olu§turmak istendiginden soz ediliyor. Melman'm makalesi §oyle: "israil Ba§bakam izak Ra¬ 

bin, onceki giin ABD'de Balkan Clinton ile biraraya geldi. Gorii§mede ele alinan konular ara- 

smda 'Tiirkiye segenegi' de yer aliyor. 'Tiirkiye segenegi' terimi, diplomasi ve Ortadogu siya- 

si ili§kileri uzmam Yahudi asilli Amerikali Profesor Nadav Safran'a ait. israil Di§ i§leri Bakam 

§imon Peres, gegen ay Washington'da Amerika'li yetkililerle gorii§iirken Tiirkiye'ye bu konu- 

da daha fazla destek olunmasi konu§uldu." (Milliyet, 18 Mart 1993, Yonca Ozkaya) 

Bu durum, 1986 Nisam'nda Mehmet Altan'm "Bati, Tiirkiye'nin nereye kadar kalkmmasi- 

m ister" sorusuna Siileyman Demirel'in verdigi cevapta da hissediliyordu: 

"Bati'nm Tiirkiye'ye kar§i di§ politikasmi ayarlarken gozettigi iki husus vardir. Bir tanesi Tiir¬ 

kiye'nin Yunanistan'i ezecek giice sahip olmamasi, digeri de bir giin israil iqin tehlike te§kil 

edebilecek giice sahip olmamasidir. Gerek israil gerek Yunanistan Bati'nm karakollaridir. Ay- 

ri devletlerdir, ama bunlari Bati ile mii§terek saymak lazimdir. 

Bati ile kargilikli menfaatler dendigi zaman, bizim menfaatimiz giiglenmek ve kuvvetlenmek- 

tir. Onlarm menfaati de, onlarm gayelerini a§an kuvvetlendirmeye mani olmaktir. Biitiin me- 

sele onlarm iradesine tabi olmadan giiglenip, kuvvetlenmeyi ba§arabilmektir." (Qevik Kuvvetin 

Golgesinde, Ufuk Guldemir, sf.205) 

israil, bolgede bir 'Teror Devleti' olmaya devam etmektedir. §ii-Siinni gati§masi, suni 

Tiirk-Kiirt ayrimi Mossad'm Ortadogu'da kullandigi 'Bol ve Pargala' ilkesinin bir sonucu ola- 

rak siirekli koriiklenmektedir. Bolgenin giivenligi ve bari§i igin atilacak adimlarda, bu bilginin 

goz oniinde bulundurulmasi gereklidir. izi bir tiirlii bulunamayan bombalarm ve cinayetlerin 

arkasmdaki asil giicii goz ardi etmek Tiirkiye'yi karanliklara itmekten ba§ka bir §ey olmaya- 

caktir. 
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"Amerika ve israil istihbarat te§kilatlari arasmda a§iri 

derecede yakm bir gali§ma ili§kisi vardir." (Between 

Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.96-97) 

"Mossad, ABD’deki en aktif gizli servistir. Yillar 

boyunca israil, ABD'nin gizli di§ politikasmi og- 

renmi§tir. Bu tip olaylar Pentagon'da, Hiikii- 

met'te, Kongre'de, Milli Giivenlik Servisi'nde ve 

hatta ABD'nin Gizli Servisi'nde gali§anlar tarafmdan 

desteklenir." (They Dare To Speak Out, Paul Bindley, 

sf.338) 

Diinyada Siyonizmin giicii, israil'in faaliyetlerinden 50k daha 

geni§tir. Diinyadaki super giiglerin iizerindeki Yahudi lobilerinin giidiimii goz online almdi- 

gmda, gergek tablo ancak anla§ilabilir. Aym §ekilde, Mossad'm faaliyetleri de Mossad ismiyle 

smirli degildir. Mossad, gogu kez ortaya ba§ka §ekillerde gikar. Mossad'm orgiitleyip yonlen- 

dirdigi yan kurulu§lar, ornegin mafya, kontrgerilla, sahte anti-semitik orgiitlenmeler gibi pa- 

ravan te§kilatlar Mossad hedefleri dogrultusunda faaliyet gosterirler. 

Mossad'm iizerinde en etkili oldugu orgiitlerden biri de CIA'dir. ihtilaller yapan, hiikii- 

metler kuran, diinyamn en biiyiik orgiitii CIA, Mossad ile biiyiik bir i§ birligi igindedir. Ancak 

ku§kusuz CIA'in isminin kari§tigi bu eylemlerden ve Mossad'la birlikte yiirutulen bazi operas- 

yonlardan turn CIA gali§anlarmi sorumlu tutmak mumkiin degildir. ilerleyen sayfalarda da 

goriilecegi gibi, CIA'in kurulu§ a§amasmdan itibaren CIA iginde ve yonetiminde Mossad'la 

baglantisi olan bazi kimseler gorev almi§, yine bazi masonlarm orgiit iizerinde etkisi olmu§tur. 

Ama bu, te§kilatm geneli iqin gegerli bir durum degildir. Siyonistler ve masonlar ile i§ birligi 

igerisinde hareket eden ki§ilerin yam sira, CIA'de ulusal gikarlari iqin gali§malarda bulunan 

pek 50k iyi niyetli insan da gorev yapmaktadir. Dolayisiyla CIA'in bazi politikalari ve eylem- 

leri ele§tirilirken, bu ele§tirilerin CIA'in tiirn faaliyetlerini kapsamadigi agiktir. Bu ele§tirilerde 

kastedilen, belli bir iilkenin veya ziimrenin menfaatlerinin, diinya halklarimn huzuru ve gii- 

venliginin online gegtigi yanli§ ve tek tarafli politikalardir. Nitekim bu uygulamalar -ABD de 

dahil- diinyamn pek 50k iilkesinde, farkli dinlerden, milletlerden ve gorii§lerden sagduyu sa- 

hibi tiim insanlar tarafmdan kmanmaktadir. 

Mossad-CIA baglantisimn gegmi§i ise Israil'in ilk kuruldugu yillara dayamr ve oldukga il- 

gi gekicidir: 

"Mayis 1951'de Ben Gurion ABD'ye gitti. CIA Ba§kam Walter Bedell Smith ve onun yardimci- 
• • 

si Allen Dulles'le yaptigi toplantida Gurion agik bir teklifte bulundu. Acaba Israil Istihbarat 

Servisi, CIA ile birlikte ^ali§amaz miydi? CIA bu teklifi biiyiik bir sevin^le kabul etti. Gu- 

rion'un ziyaretinden bir ay sonra Shiloah, Washington'a giderek detaylari gorii§tii. Bedell 

Smith, Dulles ve James Jesus Angleton bu konuyla ilgili ki§ilerdi. James Jesus Angleton kari- 

yerinin sonuna kadar CIA-Mossad ili§kileri iqin gali§ti. CIA'de de §ef oldu." (Dangerous Liaison, 

Andrew and Leslie Cockburn, sf.41) 
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"ABD, Israil olu§tugu anda istihbarat ali§veri§i iqin 

anla§mi§ti. CIA ve FBI yeni arkada§larma §ifreleme 
J 

ve §ifre gozme iqin gerekli malzemeyi vermeye ve / 

israil yoneticilerine bunlari kullanmayi ogretmeye / 
a 

hazirdi. Haim Herzog ve Mossad'm ilk §efi Re- 
/ I uven Shiloah Israil adma ilk baglantilari kurdu- 

lar." (Israel's Most Secret Service Mossad, Ronald ! Jjkfc] 

Payne, sf.26) 

1974 yilmda CIA'den ayrilan Philip Agee ise, 'm 

Mossad'la ili§kilerini §u §ekilde anlatmaktadir: ^ 

"CIA merkezinde o zamanlar son derece gizli tutulan 

ozel bir boliim kurulmu§tu. Bu boliimiin tek gorevi CIA 

ile Mossad arasmdaki ili§kileri yiiriitmek ve ortak 

operasyonlar diizenlemekti. Bu bolumim §efi James 

Jesus Angleton’dur. CIA Savunma Boliimu Ba§kam 

Angleton, §ah kar§iti yiiz binlerce iranli'ya i§kence eden ve oldiiren §ah'a bagli Iran gizli ser- 

visi SAVAK’m elemanlarmi israilliler ile birlikte egitmi§ti. Amerikan ve israil gizli servisleri 

arasmdaki bu siki i§ birligi Angleton doneminde doruk noktasmdaydi. 

Nixon taraftari a§iri tutucu Angleton, Amerikan basmi ve kamuoyu tarafmdan §iddetle suq- 

lanmaya ba§lami§ti. Angleton’un emriyle §ili Devlet Ba§kam Allende’nin devrilmesi igin CIA 

kanaliyla darbe diizenlenmi§ ve yine onun emriyle CIA ajanlari Vietnam Sava§i sirasmda on 

binlerce Amerikan vatanda§mi sava§ aleyhtari olduklari igin izletmi§ ve haklarmda dosyalar 

duzenletmi§ti." (Hayat, 12 Ocak 1981) 

Angleton'm en bilinen ve onemli ozelliklerinden biri de israil ile yakm ili§kileri idi. Oyle 

ki, Angleton pek qok insan tarafmdan 'Mossad'm manevi babasi' olarak tammlamyordu. Fark- 

li kaynaklarda soz konusu ili§ki §u §ekilde anlatilmaktadir: 

"Angleton israil'le 20 yil boyunca hep gok samimi ili§kiler iginde oldu. Hatta bu samimiyet o 

kadar ilerlemi§ti ki, bazi bilgileri Yakm Dogu’daki kendi servisinin (CIA) operator ve ana- 

Mossad'in "manevi babasi", CIA 
§efi James Jesus Angleton. 

Solda bir done- 
min CIA Ba§ka- 
ni James Schle 
singer, unlu 
stratejist Henry 
Kissinger ile 
birlikte. Sagda 
ise, William 
Colby. 
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listlerinden bile gizledi. 1984’te Suudi Arabistan'dan, Nikaraguali Sandinist 

hareketin kontralarma silah saglamak iqin gizli bir yardim almi§ti. §imdi ise israil 

sayesinde iran'a yapilan silah sati§larmdan onlara komisyon saglama yollanm any or..." 

(Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel-Robert Laffont, sf.154) 

"Kudus ile Tel Aviv arasmdaki yolda bir mezarrn iizerindeki kayitta hem ingilizce hem de ib- 

ranice §oyle yaziyor: "James Jesus Angleton 1917-1987. iyi arkada§imizm amsma." Bu adam 

CIA'in en gizemli ve guglii ki§ilerindendi. israil ile gok iyi ili§kileri oldugundan israil'de ona 

qok saygi gosteriliyor." (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.15) 

"israil'in 3 ana haber alma servisinin ba§mda bulunanlar, unlii CIA §efi Angleton onuruna. 

Kudus yakmlarmda bir tepede ulusal bir orman adadilar. Eski bir Mossad gorevlisi, CIA §efi 

Angleton igin ’O bizim manevi babamizdi' diyor. 

Mossad, Krusgev’in 1956 yilmdaki SBKP’nin 20. Genel Kurulu’nda, Stalin yonetimini suglayan 

konu§masmi daha onceden ele gegirmi§ ve Amerikalilara hediye etmi§ti. Bu biiyuk bir siyasi 

olaydi. CIA Savunma Boliimu Ba§kam James Angleton'a bu hediye verilmi§ti." (Hayat, 12 Ocak 

1981) 

Gegmi§te CIA'de gorev yapan §efler arasmda da, tipki Angleton gibi Mossad ile yakm ili§- 

kileri bulunanlar vardi: 

"James Schlesinger CIA’in ba§ma Nixon tarafmdan 1972’de getirilir. CIA’in ba§mda 5 ay kal- 

masma ragmen 1000 super ajan yeti§tirir. Bunlar hukiimet darbe- 

si yapmada uzmanla§tmlmi§ ki§ilerdir. 

Schlesinger 5 ay sonra Savunma Bakam olur. Bunu Henry Kissin¬ 

ger saglar. Amaci CIA’deki degi§meleri engellemek, CIA'i tama- 

men elinde tutmaktir. Kissinger’le Schlesinger’in ayn egilimle- 

ri, ayn fikirleri, ayn davram§lari ama tek amaglan vardi.” (Les 

Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.90) 

Kissinger, 1968'de Nixon'un milli giivenlikle ilgili ozel 

dam§manligma getirildi. ABD Ba§kam'nm giivenlik mii§aviri 

olan Kissinger, boylece ABD'nin gergek hiikumeti olarak kabul 

CIA §efleri Allen Dulles (1953-61), John Me Cone (1961-65), Richard Helms (1966-72), James 

Schlesinger (1972) 
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edilen National Security Council (Milli Giivenlik Konseyi) ve gorevi bu 
ip ■ 

meclise yardim etmek olan National Security Council Planning Board (Milli Gii- 

venlik Planlama idaresi) ve Operations Coordinating Board (Operasyon Koordinas- 

yon Idaresi) isimli te§ekkullerin kontroliinu ele aldi. CIA, Milli Giivenlik Konseyi’ne bag- 

liydi. Boylece Kissinger CIA’e de hiikmetmi§ oluyordu. Daha sonra Balkan Yardimcisi, Nel¬ 

son Rockefeller'in destegiyle ABD Di§ I§leri Bakam oldu. 

Watergate skandaliyla CIA, Amerikan kamuoyunda itibarmi kaybetti ve faaliyetleri zayif- 

ladi. Birgok eylem ve ajan da agiga gikti. Watergate skandalmdan sonra bir hiikumet buhramy- 

la toplumsal §ok gegiren Amerikalilar, CIA'in diinyanm dort bir yanmda karanlik i§lere kari§- 

masim istemiyorlardi. 

Ote yandan israil ise, CIA'i kontrol altmda tutmak iqin kilit noktalara yerle§tirdigi bazi 

adamlarim kullandi. Pentagon'da gorev yapan kimi Israil sempatizanlari da Israil tarafmdan 

kullanildi: 

"ABD Genelkurmayi: ’Pentagon’da her ofiste bir Yahudi sempatizam var. Bir^ok er, zaman za- 

man israil’de ^ali§mi§tir. Bazi personel iiyeleri zaten Yahudi, israilli." (They Dare To Speak Out, 

Paul Findley, sf.146) 

Israil'in, ABD'nin devlet kurumlari iizerindeki etkisi aslmda CIA ile de smirli degildir. Is- 

rail'in yonlendirmesinin etkili oldugu ba§ka devlet kurumlari da vardir: 

"1977'de ABD Hava Kuvvetleri'nden Joseph Churba'nm israil'le gizli ili§kileri oldugu ogrenil- 

di. 1979’da BM Amerika temsilcisi Andrew Young, Filistin Kurtulu§ Orgiitu temsilcisiyle yap- 

tigi gizli konu§malan Mossad’a verdi. 1984’de CIA dam§mam Charles Waterman, israil Biiyii- 

kelgiligi'ne yakm bir basim evine bilgi verdi. 1985'de California'da Hutington’un §irketlerin- 

den birinin mudurii olan Richard Smyth, israil’e kanun di§i yollardan niikleer patlamalar 

i^in kripton yolladigi ortaya gikmadan az evvel yok oldu. Aynca NATO yanmda bir dam§ma 

biirosunda da gali§iyordu." (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy- Hesi CarmeTRobert Laffont, sj.168) 

CIA'in daha sonraki §eflerinden William Casey de, israil ile yakm ili§ki kuran ki§ilerden- 

X 
I , f 

dir: 

"Casey ba§a geldikten sonra yabanci gizli servislerle ili§ki iqine girmesi gerektigini anlar. Ama 

ozellikle israilliler'le gizli bir ortaklik geli§tirilmesi yollarim arar. Hatta 1982'de Tshal'm II. Bii- 
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rosu'nun §efi General Sagu'yla Langlay'deki merkez lokallerinde israilliler'le 

yaptigi goru§melerinde §unlari soyliiyor: 'Bir probleminiz oldugunda beni aramak- 

ta tereddiit etmeyin.' 

16 Mart 1984'de ilk telefonu kendisi eder. Aym gun kagirilan Beyrut §ube §efi Buckley’in bu- 

lunmasmda yardim etmek ister. Bu ilk ve son arama olmaz. Bir sonraki yil CIA'in Etiyopya'dan 

kagmlan bir ajanim bulmada da yardimci olur. Mossad’m 1985'de iran’i silahlandirmasi olaym- 

da da Casey iki sorumluyu cesaretlendirmekten gekinmez. Ali§veri§i organize eden Balkan da- 

ni§mani Me Farlane ve Oliver North.” (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy- Hesi Carmel-Robert Laf- 

font, sf.156) 

Casey gorev yaptigi donem boyunca, Mossad'la ortak pek 50k i§ yapti: 

”16 Mart 1984'de William Casey'e Langley'den bir telefon gelir. Beyrut ajam William Buckley bi- 

linmeyen ki§ilerce kagirilmi§tir. Buckley sadece bir ajan degil, Casey'in OSS'den (Office of Stra¬ 

tegic Service) samimi arkada§idir. Buckley, CIA'in casuslar listesindeydi. Bir ihanet olaymda ba¬ 

sin tarafmdan tanmmigti. Bu yiizden onu gergek kimligiyle Beyrut'a gonderemezlerdi. Bu ogre- 

nilirse CIA adma bir rezalet gikardi. Bu yiizden hemen Mossad’i aradi." (Israel Ultra Secret, Ja- 

ques Derogy- Hesi Carmel -Robert Laffont, sf.282) 

"Bu ileti§im artik gok normal kar§ilamyordu. israil'in her yere ula§an 'uzun eli', diinyamn en iyi 

gizli servisi olarak tanmigi, Liibnan'da israil ordusunun bulunmasi ve Casey'nin israil'e olan ki- 

§isel sevgisi bu refleksi agikliyordu. Ama dahasi da vardi. 1983'de de Etiyopya'da Bush'un bir 

casus arkada§i kagirilmigti. O zaman da Bush ve Casey hemen Mossad'i arami§lardi. Bunun kar- 

§iligmda Mossad, ABD gizli servislerinden bir yardim istemi§ti. Amerikan ordularimn gektigi, 

Irak niikleer santrallerinin resmi israil'e verildi. Bush, Washington'daki israil bifyiikelgisi Meir 

Rosen'e 'Size bir iyilik borgluyum' der. 1985 Ocak aymda Mossad bu sozii hatirlatir. Yahudilerin 

israil'e giderken Sudan'da durdurulduklarmi soyler. Diizinelerce ABD ugagi bu Yahudilerin Ki- 

zildeniz i gegmelerine yardimci olur. Casey, israil casusluk servislerinden yardim isteyen tek 

istihbarat gorevlisi degildi.” (Israel Ultra Secret, Jaques Derogy- Hesi Carmel -Robert Laffont, sf.281) 

"CIA Ba§kam William Casey 1981 ilkbaharmda Yakm Dogu'daki Mossad ofislerini ziyaretinden 

sonra olu§an Mossad hayranligmi asla gizlememi§tir. Osirak'm bombalanmasi sirasmda isra- 

illiler'in uydu resimleri olmasa ba§anli olamayacaklardi. Casey Mossad'la olan giiven baglanm 

saglamla§tirmak istemi§ti. Bu nedenle ba§a James Angleton getirildi. Angleton, israil ile o kadar 

samimi bir ili§ki igerisine girmi§ti ki, Yakm Dogu'yla ilgili ozel bilgileri kendi servisinden bile 

sakliyordu.” (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf.154) 

"Casey Mossad'la ortak ili§kilerinde Me Farlane ve Oliver North'u on plana gikarmi§tir. Oliver 

North, Beyaz Saray'daki biirosundan hemen terfi edip list diizeylere yiikselmi§tir. Ve gizli ope- 

rasyonlarm iplerini elinde tutmaya ba§lami§tir. Bu operasyonlarda bazen ABD resmi politika- 

smdan farkli yollar da izlenmi§tir.” (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf.157) 

"Oliver North israil'le ortak gali§mak iqin, devletten William R Goode adli bir pasaport. Me Far¬ 

lane ise Amiral Pointdexter adli sahte bir pasaport alir. North, israil'de Peres'in ozel dam§mam 

olan Amiram Nir'le baglanti kurar." (Israel Ultra Secret, Jacques Derogy-Hesi Carmel, sf.157) 

3 Eyliil 1979 tarihli Newsweek dergisinde ise CIA-Mossad ili§kisi §u §ekilde anlatilmaktadir: 
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"Mossad, Hukiimetin iginde ve di§mda olan Yahudiler sayesinde ABD deste- 

W gini sagliyor. ABD’nin israil’e vermek istemedigi teknik bilgileri ele gegiriyor. 

CIA ajanlari, Mossad’m herhangi bir segkin Yahudi’den istedigi gibi yardim alacagim bil- 

diriyor. ABD, Mossad'm kendi topraklarmdaki operasyonlarma tolerans gosteriyor. 1954’de 

CIA ve Mossad arasmda bir anla§ma yapiliyor." 

Mossad'm bir diger ozelligi de, faaliyet gosterdigi iilkelerde o iilke iginde ya§ayan bazi Si- 

yonizm taraftari Yahudilerin de destegini aliyor olmasidir. Bu durum ABD igin de gegerlidir: 

"1979'da CIA bir analiz hazirladi. Bu 48 sayfalik raporun adi, 'israil yabanci casusluk ve gii- 

venlik servisi'. Raporda ABD'nin, Mossad'm operasyonlarmda odak noktasi olmaya devam 

edecegi bildiriliyordu ve Mossad'm operasyon yontemi de anlatiliyordu. Mossad yillardir 

yiiksek mevkilerdeki ve hiikiimetteki yetkililerden faydalanir. Dunyamn her yerindeki Ya- 

hudi topluluklarmda Siyonistler ve sempatizanlari vardir. Ve bu ki§iler israil gizli servisine 

destek verirler. Mossad’a bu kanallarla bilgi materyalleri verilir, propaganda yapilir ve di¬ 

ger amaglarla kullanilir. Mossad'm gali§malari israil'in resmi olmayan kurumlanyla baglanti 

igindedir. Bu resmi olmayan kurumlarm bir kismi ozellikle bu i§ iqin kurulmu§tur. israil'in giz¬ 

li servisi ge§itli iilkelerdeki Yahudi toplumlarma, organizasyonlarma dayamr. Bu organizas- 

yonlar ajansi giiglendirir ve bilgi akimmi artirir. Mossad yetkilileri Yahudi organizasyonlarla 

gok gizli bir §ekilde ili§kiye girer." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.149) 

CIA-Mossad yakm i§ birliginin yam sira Mossad, kar§i tarafa giig gosterisi yapacak ey- 

lemlerde de bulunur. Bu eylemlerin temel amaglarmdan birisi, 'i§ birligine yana§ilmasa da is- 

tenilenin elde edilebilecegi' mesajim vermektir: 

il 

23 Haziran 1975'te, Newsweetfte yayinlanan CIA ile ilgili bir karikatur 



"Israil Pentagon'dan bir mermi iiretme makinesi istemi§ti. Yetkililer hayir dese- 

ler bile israil'in alacagmi bildikleri iqin heniiz makine iizerindeki gali§malarm bitme- 

digini soylediler. 1967’de Richard Helms CIA Ba§kamydi. israil askeri servisi ABD’den bir 

rapor istedi. Rapor yanli§ bilgilerle doluydu. israil subaylan belgeyi tekrar gonderdiler. 

Belgedeki biitiin yanli§liklar diizeltilmi§ti. Ama belgeyi israil’in normalde bilmemesi gere- 

kiyordu, giinkii qok gizliydi. Ve israilliler Helms’e bir not eklemi§lerdi. ’Belki de Pentagon bi- 

zim ne istedigimizi anlamami§tir'." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.141) 

ABD Savunma Bakanligi asistanligi da yapmi§ olan Les Sanka'nm Israil'le ili§kilerde onem- 

li olan bir ba§ka konuda, silah sati§larmda, dikkat gekici agiklamalari vardir. Ortadogu politika- 

smda uzman olan Sanka'nm agiklamalarma gore "israil'e yapilan silah sati§larmda normal yollar 

izlenmemektedir." israil'e yapilan sati§lar diger iilkelere yapilanlardan farklidir: 

"israil'in Pentagon’daki operasyonlan her zaman hazir ve en profesyonel yontemlerdir. Bizim 

sistemimizi anlayan adamlari vardir ve her seviyede, en dipten en yiiksege tamdiklari vardir’." 

(They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.142) 

Mossad kurdugu ili§kiler agi ile, CIA ve Pentagon'u denetlemekten de geri kalmaz: 

"David Me Giffert, ABD Savunma Ofisi Sekreteri. israillilerin ise daha onun masasma ula§ma- 

yan belgelerden bile haberleri var. ABD'li bir subay, Mossad’m biitiin ABD’li politikacilann 

ya§adiklan yerlere dinleme cihazlan koyduklanni soyliiyor.” (They Dare To Speak Out, Paul 

Findley, sf.151) 

"John West: (ABD’nin eski Suudi Arabistan Konsolosu): 'Higbir telgrafimda israil'i ele§tiren bir 

§ey soylemezdim. C^iinkii higbir sir israil’e gizli kalmaz. israil hiikiimeti daha Washington’a 

ula§madan olayi ogrenirdi’." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.151) 

"Bir gun bir israilli, ismini vermek istemeyen ABD'li bir subaya geliyor ve israil'in istedigi aske¬ 

ri araglarm listesini veriyor. ABD’li subay olayi §oyle anlatiyor: 'Subaym bana uzattigi listede bir 

not vardi: 'Buradaki bilgiler son derece gizlidir ve sizin higbirini ogrenmeye yetkiniz yoktur.' Bii¬ 

tiin belgelerin kopyasmi sonradan yok etmekle emrolunmu§tum. Belgeler, bazi elektronik arag- 

larm kodlariyla ilgiliydi. Ben igindekileri bilmiyordum, ama israil biliyordu." (They Dare To Spe¬ 

ak Out, Paul Findley, sf.143) 

"israilliler kendi gizli operasyonlarmda kullanmak iqin teknik ve bilimsel bilgileri de galarlar. Bu 

galdiklanna ABD’nin ve diger Batili iilkelerin savunma sistemleri de dahildir. Yasak a§klan 

da baglanti kurmak iqin kullamrlar. Kudiislii bir kiz Amerikan konsolosluk gorevlisiyle a§k ya- 

§adi ve qok gizli belgeleri aldi." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.149) 

Turn bu bilgilerin gosterdigi gibi israil, Amerikan sistemini degi§ik yonlerden kontrol alti- 

na almi§ durumdadir. Bu sayede de ?ogu zaman istediklerini rahatlikla elde edebilmektedir. Bu- 

nun bir ornegini Amerikali bir silah uzmam §u §ekilde anlatmaktadir: 

"israil ajanlan ABD sisteminin gok yakm izleyicileridir. Bir silah uzmam Yahudilerin teknikleri- 

ni anlatiyor. 'Onlarla ilgili her konu, her §ehirde bir numaradir. Onlar sizin ne yaptigmizi bilir- 

ler, §u an ne yaptigmizdan ve yarm ne yapacagmizdan da haberdardirlar. §u an ne yaptigmi¬ 

zi ve ne soyleyeceginizi de bilirler. Kanunlari, kanunlarm gegmi§ini ve gelecegini de bilirler. Eger 

ele gegirmeye uygun gordiikleri §eylerde bir problem varsa israil gazetelerine haber sizdmrlar. 
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Hemen ertesi gun bir gazeteci Devlet Bakanligi’na veya Savunma Bakanligi’na 

gider. Bu gazeteci sadece israil devlet yetkililerinin bilebilecegi konular hakkmda \ 

gok detayli sorular sorar. Bazen de baski, dogrudan Yahudi lobisi AIPAC'tan gelir. i§ler 

tamamen sarpa sarmca bu sefer Kongre iiyeleri mektuplar ve telgraflar yollamaya ba§larlar. 

Bir gun israilliler bizden gizli bir liste istediler. Belgeyi daha once Carter'm sekreteri Harold 

Brow’la kontrol etmi§tik. Kimseye vermememiz gerekiyordu. Onlara ’Hayir' cevabmi verdim. 

Bir hafta sonra Harold Brown’dan bir telefon geldi. Senator Henry onu arami§ ve neden isra- 

il'e o belgeleri vermedigimizi sormu§. Belgeleri verdik’." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, 

sf.144) 

Mossad-CIA ili§kileri farkli kaynaklarda da §oyle ifade edilmektedir: 

"Mossad, Ortadogu’daki soguk sava§ta Amerika’nm en biiyiik yardimcisi. ili§kiler tek bu yon- 

de kalmadi, israil'in niikleer silah imal edebilmesi iqin di§aridan yardima ihtiyaci vardi. Bu i§ 

de Washington'a kaliyordu.” (Dangerous Liaison, Andrew and Leslie Cockburn sf.8) 

"Belgeler gosteriyor ki, 1950’den beri israil istihbarat ajanlan Amerikan hiikiimeti yetkililerin- 

den hassas istihbarat ve teknik bilgileri aimak iqin §antaj yapmi§lar, gizli dinleme cihazi yer- 

le§tirmi§ler, telefonlari gizlice dinlemi§ler ve rii§vet teklif etmi§lerdir." (Between Washington and 

Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.96) 

"CIA, Mossad’la aralarmdaki i§ birliginin derecesinin olduk^a yakm oldugunu ve o yiiz- 

den birbirleriyle ilgili casusluk yapmaya gerek bile kalmadigmi onaylamaktadir." (Between 

Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.95) 

"ABD hukiimetinin istihbarat kalesi Harvard Universitesi profesorii Nadav Safran, Ortadogu 

(^ali§malan Merkezi’nin ba§mda bulunuyordu. Safran CIA’den maddi destek alirken, aym za- 

manda Mossad’la da ili§ki iginde. Harvard Universitesi Basin Mudiiru Arthur Rosenthal da 

CIA’in maddi destegini biliyormu§. Amerikan Yahudi Komitesi’nin II. ba§kam ve Safran’m 

Harvard’daki onde gelen kefili Henry Rosovsky'nin, CIA baglantismi bildigi ortaya gikti." 

(Middle East International, 10 Temmuz 1986) 

Masonlar ve CIA 

CIA, 1947'de Truman Doktrini'yle birlikte, ABD'nin mason Ba§kam Henry Truman tara- 

fmdan kurulmu§tu. 1949'da Ba§kan'm onayi ile ba§ka iilkelerin iq i§lerine kari§ma yetkisi aldi. 

CIA, 1953'te iran petrol kaynaklarim millile§tiren Musaddik'm devrilmesi, 1954'te Guatemala 

Ba§kam'nm gorevden uzakla§tmlmasi ve bunun gibi birgok eylem gergekle§tirdi. 1950'li yillar- 

da masonlarm te§kilat iizerindeki etkinligi, ABD Di§ i§leri Bakam John Foster Dulles'in karde- 

§i ve list dereceli bir mason olan Allen Dulles doneminde iyice giiglendi. 

Masonlarm CIA iizerindeki etkisi halkm biiyiik gogunlugu tarafmdan bilinmez. Oysa 

CIA'in iq ve di§ faaliyetlerinde masonlarm yonlendirmesinin aqikqa goriildiigii pek 50k olay 

vardir. Bu olaylari te§his etmenin en onemli yontemlerinden birisi, yapilan eylemin neticesinin 

kimin lehine oldugunun dogru tespit edilebilmesidir. Bu yonde bir inceleme yapildigmda, 

CIA'in zaman zaman masonlar ve Siyonistlere fayda saglayacak eylemlerde bulundugu aqik- 

qa goriilecektir. 



1960'li yillardan ba§layarak CIA, Amerika'nm, diger deyi§le soz konu- 

su lobi ve sermayedarlarm, ho§una gitmeyen devlet adamlarma kar§i ortulii ci- 

nayet planlari diizenlemi§tir. Qn Halk Cumhuriyeti Ba§kam (^u En Lay, Burma'yi zi- 

yaretinde, CIA'in hazirladigi bir bombali suikastten kil payi kurtulmu§tur. Kongo'nun 1 

devrimci lideri Patrick Lumumba 1960'da once zehirli pasta ile oldiirulmek istenmi§, daha son- 

ra CIA'in katkisiyla yok edilmi§tir. Yerine Mobutu getirilmi§tir. CIA, ilging cinayet yontemleri 

geli§tirmi§tir: 

"Fidel Castro'yu zehirli puro ile ortadan kaldirma planmin altmdan gikan CIA Ba§kanlarmdan 

Colby, Senato Soru§turma Komutanligi'nda verdigi ifadelerle CIA'in yiiz metre uzakliktan ati- 

lan zehirli igneler geli§tirdigini, bu ignelerle oldurulenlerin otopsi kontrollerinde higbir ize 

rastlanmadigim itiraf etmi§tir." 

Bu operasyonlarm onemli bir kis- 

mi ise Mossad ile birlikte yurutulmii§- 

tiir: 

Colby, CIA'in §ili'de Allende rejimine 

kar§i giri§ilen darbedeki roliinii de yadsi- 

mami§tir. CIA Ortadogu'da, Mossad'la 

beraber ortak operasyonlar diizenlemi§- 

tir." (Milliyet, 20 Temmuz 1980) 

CIA'in temel amaci, Amerikan hii- 

kumetlerinin, gogunlugu gizli olan 

davram§larma giig kazandirip destek- 

lemek, ABD'yi, rakip tammayan ulusla- 

rarasi tek lider yapacak bir diinya dii- 

zeni kurmaktir. Hak ve hukuk gergeve- 

sinde yiirutuldugu miiddetge bu 

amagta bir sakmca yoktur. Her iilke kendini koruyacak, istikrarmi saglayacak ve giiglendire- 

cek faaliyetlerde bulunur, bu esnada istihbarat birimlerini de kullamr. Ancak bu hedefe ula§- 

maya gali§irken, temel insan haklarmi ihlal eden, halkm gikarmdan ziyade yalmzca belli qev- 

relerin gikarlarmi korumayi amaglayan bir politika izlenmesi kabul edilebilir degildir. 

L'Histoire dergisinin 1984 yili Eyliil sayisimn 70. sayfasmda, CIA §u §ekilde anlatilmaktadir: 

CIA §efi Robert Gates 

"CIA devlet iginde devlet gibi. istedigini yapiyor. Kanunun iizerinde yer ally or. Yerle§ik yapi- 

nm yikilmasmda yer aliyor. CIA pek qok gazeteciyi bilgi kaynaklarim ogrenmek iqin takip et- 

tirmi§tir. 1960-1965 yillan arasmda Fidel Castro'yu oldiirmek iqin CIA sekiz tane komplo dii- 

zenlemi§tir. C^ok degi§ik yontemler kullanilarak-dolmakaleme zehir koyarak, zehirli purolar- 

la, viicudu zehirleyen mayolarla- Castro oldurulmeye gali§ilmi§tir." 

Dunyamn Gergek Hakimleri isimli kitapta da CIA'in bazi faaliyetleri §oyle anlatilmaktadir: 

"31 Mayis 1961'de olduriilen Trujillo, 2 Kasim 1963'de olduriilen Giiney Vietnam Cumhurba§- 

kam Ngo Dinh Diem, 22 Ekim 1970'de olduriilen §ili lideri Rene Schneider; CIA turn bu olan- 

lardan haberdardi. Gerekli silahlan o temin etmi§ti. Eisenhower'm Lumumba'yi oldiirme em- 
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ri verdigi kesin. Trujillo’nun oldurulecegini de haber almi§ti. Castro olaymdan 

herkes haberdardi. Bir tek Kennedy haberdar edilmemi§ti. 

Kiiba'ya yonelik operasyonlarda ABD'nin her zamanki gibi tehlikede olma durumu yok- 

tu. Ne Castro, ne Trujillo, ne de Allende Amerika iqin bir tehlike te§kil etmiyorlardi. Kiiba’da 

Batista sayesinde Amerika, aslmda Yahudi §irketleri ITT, Standard Oil, General Motors, Gene¬ 

ral Electric gibi §irketler vasitasiyla yer alti kaynaklarimn %90’im, §ekerin %40’im, demiryol- 

larimn %45’ini, petroliin %100’unii kontrol ediyorlardi. Kumar, fuhu§, alkol, uyu§turucu piya- 

sasi da CIA kontroliindeki mafyamn elindeydi." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, 

sf.30) 

1960'li yillarda Kiiba'da CIA, mafya ile de i§ birligi yapmi§ti. Domuzlar Korfezi Qkartma- 

si'nda mafya eski sermayelerini yeniden ele gegirmek istiyordu. Amerikali yazar Beni Lyrocs, 

Amerika kitasmdaki uyu§turucu ve silah kagakgiligma ili§kin yazdigi kitapta, CIA'in uyu§tu- 

rucu ve silah kagakgiligma kari§tigi iilkelerde iq kari§iklik ve darbe gikardigim anlatmaktadir. 

70'li yillardaki CIA'in eylemleri Gonzales Mata'mn kitabmda ise §oyle aktanlmaktadir: 

"70'li yillarda sokaktaki insamn anlayamayacagi, ama ara§tiran iqin gok onemli olaylar olmu§- 

tu. Silah §irketi Lockheed'in skandali (son hedefi italya Cumhurba§kam Giovanni Leone), Wa¬ 

tergate Skandali, CIA tarafmdan hazirlanan katliam ve ihtilaller, Carrero Blanco’nun saf di§i 

birakili§i ve daha birgok olay... italya'da Fiumicino'nun, Calabressi'nin, Moro'nun, Fransa'da 

Revelli-Beaumont'un, Suarez'in, Zenteno'nun, Garcia Plata'nm oldiiriilmesi CIA'e bagli ey- 

lemler." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.12,14) 

"Uguncii diinya iilkelerinde Mossad'la birlikte operasyonlanm diizenleyen CIA’in Afrika'daki 

eski §efi John Stockwell, New Africa dergisine yaptigi itiraflarmda CIA'in iiguncii diinya iilke- 

lerinde gergekle§tirdigi gizli operasyonlar yiiziinden 2-3 milyon insamn oldiigiinu soyledi. 

Ornegin, CIA'in Endonezya’da ger^ekle§tirdigi operasyonda toplam 800 bin ki§i oldii. Her¬ 

kes tarafmdan bilinen Phoneix plam uyarmca katledilen 20.000 Vietnamli da bu rakama dahil- 

dir." (22 Aralik 1985, Hiirriyet) 

kt i*4 rum FAIlHIAlrMOEKl 

22 Aralik 1985 tarihli 

Hiirriyet gazetesin- 

de yayinlanan, CIA 

Afrika §efi John 

Stockwell'in, CIA'in 

Afrika'da yaptigi 

katliamlarla ilgili 

olarak New Africa 

dergisine yaptigi 

agiklamalarla ilgili 

haber. 



"CIA Nikaragua, Kambogya ve Angola’ya askeri miidahalede bulundu. CIA'in 

etkin Ba§kam William Casey bu konuda daha temkinli olan Balkan Yardimcisi John 

Me Mahon'un istifa edip, yerine Robert Gates’in gegmesiyle daha da rahatladi. Son za- 

manlarda CIA’in faaliyetlerinde askeri miidahaleler di§mda bir ge§itlenme de soz konusuy- 

du. C^ad’da Hissene Habren’in iktidara geli§inde katkisi ol- 

mu§tu. Liberya’da Balkan Samuel Doe’nin korunmasi iqin 

alinan onlemlere yardimci olmaktaydi. Etiyopya’da, Suri- 

nam'da, Mauritius’ta ise politikaya iyice burnunu sokmu§, 

muhalefete destek vermi§ti." (Nokta, 4 Mayis 1986) 

"12 yil CIA’de gali§tiktan sonra istifa eden John Stockwell: 

'Amerikan Senatosu'nun yaptigi bir ara§tirmaya gore, 

1961’den bu yana CIA, birkag bin gizli harekata giri§mi§, bu 

harekatlarm gogu kanli olmu§. Bu harekatlarda toplam 3 

milyon insan oldurulmu§, oldiiriilenler Rus degil, hatta gok 

az bir kismi di§mdakiler komiinist bile degil, Ugiincii Diinya 

halklan. ABD’nin yaptigi, siyasetini onaylamadigi bir iilke- 

nin siyasetini ve hiikiimetini degi§tirmek amaciyla o iilkede 

karga§a yaratmak. Ornegin Sandinista gerillalarmi degil, Ni¬ 

karagua halkim sefalete siiriikleyerek iilkeyi gokertmek." 

(Cumhuriyet, 18 Mart 1985, "Hiikiimet Devirme Teknigi", Yalgin 

Dogan) 

CIA'in di§ iilkelerdeki eylemlerinde AID'i (Uluslara- 

rasi Kalkmdirma Orgiitii) paravan olarak kullandigi da farkli kaynaklarda yer alan bilgiler- 

dendir. Ayrica DIA da (Savunma istihbarat Orgiitii) CIA'e yardimci gorev gormektedir. Biitiin 

bu kurulu§lar ise 40'lar Komitesi tarafmdan denetlenmektedir. 

"CIA iran, Sudan, Suriye, Guatemela, Ekvator, Zaire, Guyana, Gana’daki hiikiimetlerin devril- 

mesiyle ilgili suikastlerde gorev yapmi§tir. Yunanistan'daki albaylarm baskici rejimini iktida¬ 

ra getirme faaliyetlerine katilmi§tir." (CIA Diary, Philip Agee, sf.8) 

Eski CIA ajam Philippe Agee, yaptigi 

a$iklamalar ve yazdigi kitap ile biitiin 

dunyada biiyuk yanki uyandirmisti. 

"CIA iran’dan §ili'ye, Tibet'ten Guatemala'ya, Libya’dan Laos'a, Yunanistan’dan Endonezya'ya 

kadar iilkelerin politik iq i§lerine kari§makla 

suglanmi§tir. Suikastler, darbeler, oy satm al¬ 

ma, ekonomik sava§lar hepsi CIA'in e§iginde 

yatmaktadir. Bugiin dunyada CIA'in kari§ma- 

digi one siiriilen qok az politik kriz vardir." 

(American Foreign Policy, Charles W. Kegley, Eu¬ 

gene R. Wittkopf, sf.110) 

Clinton doneminde CIA Ba§kanligma geti- 

rilen James Woolsey de Mossad'la yakm ili§kisi 

oldugu bilinen CIA §eflerindendir ve hatta bazi 

gevreler tarafmdan 'Mossad ajam' oldugu ifade 

edilmektedir: CIA §eflerinden William Webster 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

"Clinton tarafmdan CIA Ba§kanligi'na getirilen James Woolsey Mossad ajam." 

(The Spotlight, 1 §ubat 1993) 

"CIA'in yeni Ba§kam James Woolsey, Jimmy Carter'm Donanma ikinci Sekreteri'ydi ve is- 

rail ile olan ili§kileri kuvvetlendirme taraftari olan bir ki§i- 

ydi, kendini israil’e adami§ti. Les Aspin ve 

Woolsey, Israil ordusuna daha fazla yar- 

hMpii ** dim saglamak icin gali§an Jewish Institu- 

4 ' I 1 Lw te ^or National Security Affairs (JIN- 

SA)fnm Yonetim Kurulu’ndaydi. Aspin 

MW 1992’de JINSA’dan Henry Jackson ’Distin¬ 

guished Service Award’ (Ozel Hizmet Odii- 

lii) almi§ ve Yahudi toplulugu ile israil'in 

olaganiistii destekgisi olarak tammlanmi§tir." 

(The Spotlight, 1 §ubat 1993) 

kA 
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CIA - israil Baglantilan 

CIA, ABD'deki Yahudi lobilerinin yam sira Israil'le de yakm i§ birligi igindedir: 

"CIA israil’e para yardimi yapmaktadir." (They Dare To Speak Out, Paul Findley, sf.193) 

"1960'larda CIA’deki en hassas harekatm kod adi; KK MOUNTAIN idi. (KK, CIA'in israil’le il- 

gili beige ve mesajlarda kullandigi kendi adidir.) Ve Mossad’a yapilan yillik milyonlarca do- 

larlik nakit odemeleri sagliyordu. Buna kar§ilik da Mossad, ajanlarmi Kuzey Afrika iilkele- 

rinde ve Kenya, Tanzanya ile Kongo gibi iilkelerde Amerikan ajanlarimn vekilleri gibi davran- 

makla gorevlendiriyordu." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.14) 

"1979’da Amerika'nm en onemli askeri sirn yoriingedeydi. Miistahkem mevzilerin iirkutucu, 

paha bigilmez degerdeki fotograflarmi gekiyordu. KH-11 diye bilinen bu uydu, bir teknolo- 

ji harikasiydi. C^ektigi resimler dijital olarak ’anmda’ yer istasyonlarma ula§tinliyor ve ha- 

ber alma birimlerince anmda analiz ediliyordu. 

ilk KH-11 uydusu Jimmy Carter'm, Balkan Gerald R. Ford’u yenmesinin ardmdan 1976'da fir- 

latildi. Carter yonetimi, Ford’un izinden gitti ve yiiksek kalitedeki resimlerin, ba§ka ellere geg- 

mesine izin vermedi. Haber alma konusunda Amerika’nm en yakm miittefiki olan ingiltere, 

fotograflari smirli olgiide ve ancak yeri geldiginde gorebiliyordu. Yogun giivenlik sistemi, 
• • 

Balkan Carter’m Israil’e KH-11 fotograflari vermeye karar vermesiyle delindi. Anla§ma; Is- 

rail’e, kom§ulari Liibnan, Suriye, Misir ve Urdiin’un smirlan iginde 160 km. (100 mil) mesafe- 

ye kadar olan yerlerdeki her tiirlii askeri harekati ya da ba§ka tehdit edici faaliyetlerle ilgili 

olarak uydunun kaydedecegi bilgileri elde etme izni veriyordu. 

Jimmy Carter'm bu yiiksek teknolojik goruntiileri israil'e verme karari, Amerikan istihbarati- 

nin bazi list diizey yetkililerince ku§kuyla kar§ilandi. Aslinda bu, bir yil once Misir Devlet Ba§- 

kam Enver Sedat’la Camp David’de ba§anli bir zirve toplantisi gergekle§tiren israil Ba§bakam 

Menahem Begin’e bir odiildii. Bu yetkililer, Beyaz Saraydakilerin pek gogunun anlamadigi bir 

§eyi anlami§lardi: Sisteme israil boyutunu katmak biiyiik bir taahhiittii. 
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KH-11, zamanmin, uzay ke§ifleri igin en ileri, en geli§mi§ teknoloji uriinuydu. 

Yakla§ik 19 m (64 fit) boyundaki uydunun can alici unsuru, kamerasmm oniindeki 

a§agiya bakan aynasiydi. Bir periskop gibi bir yandan bir yana donen kamera sayesinde 

uydu, atmosferde yol alirken tek bir bolgeyi izleyebiliyordu. Sonugta ali§ilmami§ boyutta 

yiiksek kalitede stereoskopik bir goriintu elde ediliyordu ki, bunu bil- 

gisayarla daha da mukemmelle§tirmek miimkundu." (The Sampson's 

Option, Seymour M. Hersh, sf.11-12) 

"KH-11 yoneticilerinin amaci, uydunun programmi dikkatle ve oncelik- 

leri hesaba katarak planlamak, dogru yerde, dogru zamanda bulunma- 

smi saglamakti. iyi yonlendirildigi takdirde, milyonlarca dolara mal 

olan bu uydu, smirli miktardaki yakitiyla qok daha uzun bir sure yo- 

riingede kalip, gok daha fazla bilgi toplayabilecek, daha 'hesapli' ola- 

cakti. Ne var ki, Carter'm israil’in KH-ll'e dogrudan ’girmesine’ izin ve- 

ren karan, bazi Amerikan haber alma birimlerinin uydudan daha az 

yararlanmasi demekti." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.13) 

"israilliler ise, KH-11 anla§masim Carter yonetiminin kendilerine duy- 

dugu saygmin ve destegin bir belirtisi §eklinde degerlendirdiler. 

1979 anla§masma gore, ozel istihbarat isteme hakki vardi. Her istegi tek 

tek ele almip inceleniyordu. Bu durum, ingiliz haber alma yetkililerini 

'gilgma' gevirdi. Kendileri, II. Diinya Sava§i miittefiki ve NATO iiyesi 

olduklari halde bu bilgilerden yararlanamazken, Israil bu sansa sa- 

hipti .ff (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.17) 

"israil gergekten de KH-ll'den en degerli istihbarati elde ediyordu. Bu 

konuda, Ronald Reagan'm, CIA Ba§kam William J. Casey'nin kilit adam 

olduguna dair i§aretler vardi. Casey, goreve geldigi giinden beri, uy- 

du fotograflannin Israil’le ortak kullanimini heyecanla destekliyor- 

du. Ve daha ilk giinlerde israil irtibat gorevlilerine, CIA merkezine ya- 

km bir ozel biiro tahsis edilmesini emretti. Bundan amag, KH-11 fotog- 

raflariyla ilgili Amerikali gorevlilerle israil gorevlilerinin dogrudan te- 

masmi kolayla§tirip turn onemli bilgilerin ellerine gegmesini saglamak¬ 

ti. israil iqin neyin daha onemli oldugunu ancak israilliler bilebilirdi zi- 

ra." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.24) 

"Eski bir NSA (Milli Giivenlik Te§kilati) list diizey yetkilisi, Reagan do- 

neminde israil askeri yetkililerinin, KH-11 uydusunun yeni gorev ve 

yoriingesinin tesbiti iqin yapilan Pentagon toplantilarma katildikla- 

rim ogrendiginde ofkeden deliye dondiigiinu soyledi. ’Bunu kim duy- 

i * sa sagim ba§mi yolmak geliyordu iginden’ dedi. Ne var ki, bir ba§ka 

M Amerikan istihbarat yetkilisi bu konuda qok daha rahat goriinuyordu. 

^ ’Gergekten de pek qok ki§i bunu ogrendiginde neye ugradigim §a§m- 

s, Watergate 

idali Donemi 

Casey, Reagan Donemi Unlu CIA Ba^kanlari 
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yordu, ama ben bunda bu kadar biiyiitiilecek bir §ey gormiiyorum dogrusu' 

dedi. Ona kalirsa, israil'e bilgileri dogrudan edinme izni verilmesi bir uzla§maydi. ■ 

'israil onemli higbir §eyin goziinden kagmasmi istemiyordu.’ ™ 

Zira Sovyet ve Dogu Avrupali Yahudi gogmen dalgalari israil’e akmaya devam ediyordu. 

Angleton ve israil’de aym i§i yapan meslekta§lari, Yahudi gogmen akinim yonettiler. CIA'de- 

kilerin gogunun fark ettigi gibi, Sovyet bloku iginden en onemli bilgileri, ilk sava§ sonrasi yil- 

larmda batiya saglayanlar Yahudi gogmenlerdi. Programlarm bazilari, KK MOUNTAIN’m bir 

boliimii olarak CIA kontenjan fonlarmdan finanse edildi. 

Pentagon’a atanan israil yetkilisi, KH-11 programi gorevlisine israil’in ihtiyaci olan bilgilerin 

neler oldugunu belirtiyordu sadece. KH-ll’in resimleri Washington’a ilettigi esnada yamnda 

dump beklemesine de izin veriliyordu. 

Richard Allen’a gore de, israil’in KH-11 anla§masim istisman o kadar onemli degildi dogrusu: 

’Pentagon’da dostlan vardi ve daha geni§ bilgileri gayr-i resmi olarak saglayabilirlerdi* di- 

yordu." (The Sampson's Option, Seymour M. Hersh, sf.25,26) 

"Giiglii bir israil yanlisi olan Allen, bundan etkilenmedigini soyliiyor. Gergekten de Amerikan 

istihbarat birimlerinde bile, 1981'de israil’in, neden Sovyetler Birligi’ne ait uydu resimlerini 

topladigim ve de §aron’un neden bu bilgileri edinmekte bunca israrh oldugunu anlayabilen 

pek fazla kimse yoktu. Aslinda israil'in kendisi de artik bir niikleer giigtii." (The Sampson's Op¬ 

tion, Seymour M. Hersh, sf.28-29) 

"Yiiksek diizeyde yetkili ve bilgili Amerikali ve israilli kaynaklar iki iilke arasmdaki istihba¬ 

rat ili§kisinin oldukga iyi oldugunu belirttiler. Bundan daha onemlisi i§ birligi olmasidir. Hat- 

ta, neredeyse ’yiiksek derecede hassas istihbarat alanlarmda’ aralarmda belirli bir i§ boliimu 

yapmi§lardir." (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.83-84) 

"istihbarat ili§kileri israil’le Amerika arasmda saglam bir §ekilde ilerledi. Adeta iki iilke istih¬ 

barat konularmda aym dalga boyundaydilar. Washington’daki israil Biiyiikelgiligi'ndeki Mos- 

sad vekili CIA ile yakm ili§kiler igerisindeydi. Gorev yapan Mossad ajanlari ba§ka isim altm- 

da ABD’de gali§malarim yiiriitiirler. Israil yetkilileri hemen hemen her gun CIA liderleriyle 

gorii§iiyor ve gali§iyordu. Kissinger bu iki te§kilatm yakm baglantismm farkindaydi." (Bet¬ 

ween Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.85) 

"Washington’daki israil Biiyiikelgiligi diplomatlarmm biitiin vakti, Amerikan Di§ i§leri Bakan- 

ligi Ulusal Giivenlik Konseyi, Pentagon ve CIA’deki uzmanlardan bilgi toplamakla geger. Yil- 

larca, israil Savunma Bakanlari Washington’a yaptiklari ziyaretler sirasmda CIA direktorleriy- 

le bulu§mu§lardir. Bu toplantilar higbir zaman halka agiklanan programlarda kayitli degildir. 

Fakat diizenli olarak gergekle§ir. Mossad Ba§kam Washington’u sikga ziyaret eder. Bu tiir ge- 

zilerden kamuoyunun haberi olmasa da, qok nadir kendilerinin ba§kalarmca fark edilmesine 

izin verirler. Mossad Ba§kani resmi misafir listesinde kesinlikle ’Mossad Ba§kani’ olarak 

gegnez. Amerika’daki CIA Ba§kam’nm tersine, israil’de onun kimligi gok gizli tutulur. igerde- 

kiler bilmese de CIA ve Mossad’m ili§kileri uzun yillardir kuvvetlidir. Bu ili§kiler en gok 

CIA’in casusu ve israil’le yapilacak gizli ili§kiler §efi olan James Jesus Angleton zamamnda art- 

mi§tir." (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.86-88) 
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"Bir Amerikali istihbarat uzmani §oyle diyor: 'israilliler Amerikan hukiimeti- 

nin her tarafma niifuz etmi§lerdir.' Dergide Mossad'm, hiikiimetin iginde veya di§m- 

daki Amerikali Yahudilerin yardimlariyla bir aqik veya zayif yon aradiklarim veya hukii- 

metin israil'e vermek istemedigi teknik bir istihbarati almaya gali§tiklari soyleniyor. Ust dii- 

zeyde bir CIA ajam dergide §oyle diyor: ’Mossad herhangi bir iistiin ve sivrilmi§ Yahudiye gi- 

dip yardim isteyebilir.' CIA'deki israil masasi §efi James Jesus Angleton doneminde CIA’e pek 

gok Yahudi almdi ve bunlar qok onemli konumlara getirildi." (Between Washington and Jerusa¬ 

lem, Wolf Blitzer, sf.93) 

FBI da aym gevrelerle baglanti iginde: 

"B'nai B’rith de, FBI'la ortak gali§maktadir. A§m sag hareketlere sizma gibi operasyonlarda 

FBI’dan yardim alir. Los Angeles Times'&a yer alan bir habere gore New Orleans bolgesi B'nai 

B'rith Ba§kam A. I. Botnick FBI'a 69.000 dolar vermi§ti. Bu §ekilde 2 iiyesini FBI'a sokmayi ba- 

§armi§ti. Bu ajanlar Alton Wayne Roberts ve karde§i Raymond'di." (Les Professionnels de L'An- 

ti-Racisme, Yann Moncomble, sf.248) 

"Pek gok Amerikali Yahudi bugiine kadar israil ve Ortadogu'yu igine alan gok hassas ulusal 

giivenlik gorevlerinde bulunmu§lardir. Mesela Henry Kissinger Di§ i§leri Bakam, Sol Zino- 

witz, Robert Strauss, Ortadogu uzmanlan... Ba§ka bir Amerikali'dan daha qok, 1973 Yom Kip- 

pur Sava§i'ndan itibaren Amerika'nm, israil ve Ortadogu politikasmi Kissinger §ekillendirmi§- 

tir." (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.95) 

"ABD'nin Baker donemindeki Ortadogu politikasmi da, Ortadogu Boliim Ba§kam Yahudi 

Dennis Ross, yardimci asistan Yahudi Daniel Kurtzer, Milli Giivenlik Konseyi iiyesi Yahudi 

Daniel Kurtzer ve Ortadogu uzmani Richard Haas 

412 
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Richard Haas, politika belirleme analisti Yahudi Aaron Miller belirliyor. izak 

§amir'e yakm gevreler bu ki§ileri 'Baker'm Yahudi ogullari' olarak tammliyorlar." 

(Newsweek, 1 Haziran 1992) 

Bu bilgiler bizlere bir kez daha Yahudi lobilerinin Amerikan yonetiminin belli kesim- 

leri iizerinde ne derece etkili oldugunu gostermektedir. Bu 

etkiyi degerlendirirken, hatirda tutulmasi gereken onemli bir 

nokta vardir: Her iilkede oldugu gibi Amerika’da da karar 

mekanizmalannda gorev yapanlann tek bir cepheden 

olu§madiklanm unutmamak gerekir. Amerikan yonetimi 

igerisinde de bazi Siyonist organizasyonlarm etkisi altmda 

kalan isimler oldugu gibi, bu orgiitlerin faaliyetlerinden etki- 

lenmeden gorevini devam ettirmeye gayret eden pek 50k ob- 

jektif ki§i ve kurum da bulunmaktadir. CIA'in Yahudi orga- 

nizasyonlanyla baglantisma bir ornek de, B'nai B'rith'in bir 

kolu olan ADL'nin, CIA Ba§kam William Webster'dan gordii- 

gii destektir: 
Arap ulkeleri uzmam Aaron Miller 

"1985’de donemin FBI Ba§kam William Webster daha sonra CIA’in ba§ma gegti. Turn §ubele- 

re, gorevlerini gergekle§tirmelerinde ADL ile i§birligi yapmalarim soyledi... Bugiin ADL’nin 

Irwin Suall tarafmdan New York merkezden yonetilen 'Fact Finding Department' (Delil Bul- 

ma Boliimu), CIA yardimiyla birgok operasyon yonetiyor: polis departmanlarma girmek, fe¬ 

deral hukiimete ve medyaya yanli§ ve garpitilmi§ haber saglamak gibi. 

Suall ve onun sadik arkada§lari ABD polis §efleri ve §erifleri iqin israil’e bedava seyahatler dii- 

zenliyordu. ADL tarafmdan finanse edilen israil ziyaretlerinin amaci ADL'ye gore; 'Yahudi 

devleti ve Amerikan polisleri arasmdaki duygusal baglan guglendirmek'ti." (New American Vi¬ 

ew, 15 Nisan 1993, sayi 8) 

Goruldugii gibi, Yahudi orgiitleri ve Mossad'm etki alam ge§itli yontemlerle FBI'a kadar 

uzanmaktadir. Mossad'm bunu saglamak igin kullandigi bir yontem de, Pollard orneginde gor- 

dugumiiz gibi, kimi zaman illegal yontemlerle, 'bilgi galmak'tir: 

"Tom Gerard, San Fransisco polisi ve FBI tarafmdan, Mossad'a polisin istihbaratmi satmak 

su^undan sorgulandi. Gerard 1980'lerin ortasmda CIA iqin El Salvador'da bomba uzmam ola¬ 

rak gali§mi§ti. 

Gerard'm amiri John Willet, Gerard'm Mossad'a bilgi sattigmdan §iipheleniyor. Ve ara§tirma- 

ya ba§liyor. Gerard bu arada Filipinler'e kagti ve yazdigi mektupla istifa ettigini bildirdi. Yapi- 

lan ara§tirma sirasmda, Gerard'm ADL iqin gali§an Roy Bullock'la baglantisi ortaya gikanldi. 

Gerard'm olayi israil basimnda man§etten verildi. Gerard, Jonathan Jay Pollard gibi kahraman 

olarak lanse edildi. israil'in giinluk gazetelerinden Haaretz'de Ba§bakan izak Rabin §oyle di- 

yordu; 'Gerard, insanlarm ya§amlarmi kurtarmak isteyen vatansever bir kahramandir.' 

Gerard 1991’de israil’e gitti, orada israil polisiyle ve istihbarat yetkilileriyle gorii§tii. Yolcu- 

lugun butiin masraflari ADL tarafmdan odendi. Gerard bir arkada§ma, israil'de bulundugu si- 

rada Etiyopyali Yahudilerin israil'e kagirilmasma yardim ettigini da anlatmi§ti." (The Spotlight, 

1 Subat, 1993) 
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Kontralar, Uyu§turucu Baronlan ve Silah Ticareti: 

MossacPm f Arka Bahgesi* Latin Amerika 

Son 25 yildir Latin Amerika'da yiiz binlerce insan 61duriilmu§, gocuklar bile i§ken- 

ce g6rmii§, kadmlann lrzma gegilmi§tir. Bolgede teror, garpi§malar, darbeler, yoksulluk, aq- 

lik ya§anmaktadir. 

Diinya uyu§turucu iiretimi ve sati§mda 1 numara olan Kolombiya'da hiikiimet-mafya qa- 

ti§malari ya§anmaktadir. Bu 

gati§malar sonucu, olaylarla 

ilgisi olmayan, masum hal- 

km kani akmaktadir. Bir 

ba§ka uyu§turucu iireticisi 

Peru'dur. Kelime manasi 

"Bolluk iilkesi" olan Peru'da 

bugiin "kronik kitlik" ya§an- 

maktadir. Panama'da ise, 

siirekli masum halkm kam 

akmakta ve ekonomi felg 

durumdadir. Nikaragua'da, 

sozde hukiimete kar§i sava- 

§an kontralar, halki katlet- 

mektedir. §ili, El Salvador, 

Guatemala'da digerlerinden 

farkli bir durum yoktur. De- 

gi§meyen tek §ey: Acimasiz teror, kan, vah§et, aqhk, sefalet... I§te Latin Amerika'daki kontrala- 

rm teroriinden bir ornek: 

Latin Amerika'da binlerce ki§inin katledilmesinin ardindaki isimlerden 

biri olan Mossad ajanlarindan Mike Harari. (Yukarida Norieaga'nin 

arkasinda siyah gozluklu.) 

"Kontralarm vah§eti onlara biiyiik iin kazandirmi§ti. Saglik merkezlerini, okullari ve halk 

merkezlerini tahrip ediyorlar, yakaladiklari insanlari en akil almaz §ekilde olduriiyorlardi. Bir 

ornek. The Guardian gazetesinde §oyle anlatiliyordu. ’Rosa'nm gogiisleri kesilmi§ti. Sonra gog- 

sunii yarip kalbini gikardilar. Erkeklerin kollarmi kirip, testislerini kesiyorlar ve gozlerini oyu- 

yorlardi. Bogazlan kesilip, bu yanklarmdan dillerini di§an gikararak oldurulmu§lerdi'.'' (The 

Guardian, 15 Kasim 1984) 

Turn bu olaylarm arkasmdaki en onemli karanlik giiq ise israil'dir. 

"israil’in onemli faaliyet sahasi ve pervasizca her tiirlii kirli i§e bula§tigi alan Latin Ameri¬ 

ka iilkeleriydi." (Hile Yolu-Mossad, Claire Hoy-Victor Ostrovsky, sf.15-89-257) 

"Mossad Latin Amerika'da diinyamn herhangi bir yerinde oldugundan daha faaldi." (Every 

Spy a Prince, Dan Raviv, Yossi Melman, sf.355) 

"Kontralara yataklik eden iilkelerin ba§mda gelen israil, silahlan kontralara aktanyordu." 

(ABD Terorii, Noam Chomsky, sf.70) 

Israil, Nikaragua'daki kontralardan tutun da, Kolombiya'daki askeri ve polis giiglerinden, 

Medellin kartelindeki kokain baronlarma kadar Latin Amerika'daki diktatorleri, devlet terorii 
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yapanlari egitmekte, yonlendirmekte ve silahlandirmaktadir. Israil'in yon- 

lendirdigi uyu§turucu ticaretinin en onemli pargalarmdan biri de Panama'dadir. 

"Panama'ya uyu§turucu kagakgiligi, Mossad gozetiminde ve israil ugaklariyla yapildi". 

(2000 'e Dogru, 22 Eyliil 1991) 1 

"Mossad ajam Mike Harari, Panama'ya ozel bir gorev iqin gonderilmi§tir: Harari, Israil Hiikii- 

meti iqin ^ali§irken Panama diktatorlerinin yakm dostu olmu§tur." (Dangerous Liaison, Leslie 

and Andrew Cockburn, sf.254) 

"Michael Harari, General Manuel Noriega'nm arkasmdaki adam diye bilinir. Harari, Mos- 

sad'm el altmdaki operasyonlarma ba§kanlik ederdi. Kendisi Panama'da 'Deli Mike' diye bili¬ 

nir. Generalin akil hocasidir." (Dangerous Liaison, Leslie and Andrew Cockburn, sf.246) 

"Bazi israilliler Latin Amerika'ya tamamen yerle§tiler. Bunlarm arasmda %5-10 komisyon kar- 

§iligmda israil silah endiistrisi ile diktatorliik arasmda aracilik gorevi iistlenen silah tiiccarla- 

n var... 

israilliler Guatemala, Honduras, El Salvador ve Kolombiya’da askeri ve polis giiglerini 

egittiler. 1989 Agustosu'nda diinyaya yayilan bir video kasette Albay Yair Klein ve diger isra- 

illilerin kokain baronu Medellin'in suikast birligi olarak bilinen Kolombiya ordusunu egittigi 

ortaya gikti... 

Sadece Nikaragua degil, fakat Latin Amerika'nm herhangi bir yerindeki diger bir faktor, 

ABD'nin fa§ist mu§terilerinin ba§ka bir yerden silah satm almasiydi. Bu ozellikle israil'di." 

(The Washington Connection and Third World Lascisism, Noam Chomsky, Ldward S. Herman, sf.291) 

"israil 4 yil boyunca Latin Amerika'nm diktayla yonetilen iilkelerinde sag kanatlara askeri teq- 

hizat yardimi yapan destekgilerin ba§iydi. Ulkenin silah ihracatimn onemli bir kismi oraya git- 

ti." (The Middle Last International, Agustos 1987) 

"israil Latin Amerika'da dostlar edinmekle kalmami§, gergek hayranlar kazanmi§tir. Bunlar, 

§ili'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 diktatorii Somoza, halkm destegini kaybettikten sonra bile, Mossad ajanlari ona 

silah saglayarak halka kar§i kanli diktatorlugiinu surdiirmesine yardim ettiler." (Hayat Dergi- 

si, 12 Ocak 1981) 

ffisrail, istihbarat ve gizli polis konusunda da Pinochet rejimine ozellikle yardimci oldu. §i- 

lili liderler israil'e ve israil-§ili ili§kisine pozitif duygular besliyorlar." (The Israeli Connection, 

Benjamin Beit-Hallahmi, sf.100) 

"Guatemala'da israilli askeri dam§manlar gorev yapmaktadir. Korkung katliamlardan sorum- 

lu olan rejim, ba§arismi qok sayida israil dam§manm sagladigi giice borgludur. Guatemala'nm 

onceki kanli Lucas Garcia rejimi israil'e duydugu hayranligi agikga dile getirmi§tir." (Kader Ug- 

geni, Noam Chomsky, sf.559) 

"israil'in onemli mu§terileri arasmda Napoleon Duarte tarafmdan yonetilen El Salvador ikti- 

dar cuntasi var ki, bu cuntanm silahli kuvvetleri bu sene ayda ortalama 2000 insan oldiir- 

diiler. Cuntanm askeri malzemelerinin %81'i israil'den geliyor." (The Israeli Connection, Benja¬ 

min Beit-Hallahmi, sf.85) 
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"Paraguay'm yakm dostlari Giiney Amerika ve §ilili General Augusto Pinoc- 

het'dir. israil'in Paraguay Ba§kam Stroessner ile olan ili§kisinden israil basimnda 

’mukemmel’ olarak bahsediliyordu. Diktator El Excelentisimo sadece israil yapimi silah- 

lar kullamyordu ve israil silahlarmm iyi bir mii§terisiydi." (The Israeli Connection, Benjamin 

Beit-Hallahmi, sf.103) 

"Tegucigalpa'da bir Mossad istasyonu vardir. Mossad bolgede israil'in yaptigi operasyonlarla 

me§guldiir. Bu operasyona kontralari egitmek de dahildi. israil, Orta Amerika tarihinin bir 

pargasi olmu§tur. 1975'de israil, bolgeye biiyiik bir silah sati§ kaynagi olarak girdi. Time der- 

gisine gore 1984'de israil'in bolgedeki silah satiginin tutan 12 milyon dolar. Bu bolge qok fakir 

oldugu iqin birkag milyonluk silah binlerce insani donatir, aym CIA kontralarmda oldugu gi- 

bi. Birgok Orta Amerikali general israil'e hayran olduklarmi sik sik belirtirler." (The Israeli Con¬ 

nection, Benjamin Beit-H mi, sf.77) 

Bolgedeki generallerle israilli emekli subaylar arasmda ki§isel ili§kiler vardir. Bu subay- 

lar Orta Amerika’da dola§ip kendi ki§isel yardimlarmi teklif ederler. 

israilli teknisyenler de resmi ili§kilerin sonucu olarak bu bolgeye giderler. Bu generallerin 

israil'le baglantiya gegmeyi tercih etmelerinin bir sebebi de ABD'deki giiglii israil lobileridir. 

Mossad, CIA, Mafya, Bilderberg, Masonluk ve 

YENi DUNYA DUZENi 
1953 -1961 arasi CIA Ba§kanligi yapan, Amerikan istihbarat servislerini yeniden diizenle- 

yen ve CIA'i kuran mason Allen Dulles, 

ABD'li senator ve mafya avukati mason Thomas Dewen, 

CIA ve mafyaya maddi destek veren milyarder H. Hughes, 

Hollanda Prensi Bernard'm ortagi mason Maximilian Kohnstamm, 

CIA Ba§kam Bedell Smith, 

ABD Uluslararasi i§ler Servisi'nin Miiduru Braden, 

Yahudi mafya babasi ve mafyayi CIA yararma gokulusla§tiran ki§i Meyer Lansky, 

CIA Uluslararasi i§ler Miiduru, Avrupa Hareketi'ni yoneten mason Joseph Retinger; 

Bu ki§iler, yeni diinya diizenini CIA-mafya-masonluk iiggeniyle gergekle§tirmek iqin ga- 

li§malari ba§latan ki§ilerdir. 

Bu ki§iler ve bu ki§ilerle i§ birligi iginde hareket edenler, 50'li yillarm ba§mdan itibaren, 

izledikleri politikamn, Avrupa'da rahatsizlik olu§turdugunu fark edip, daha etkili bir yolla Av- 

rupa'ya hiikmetmeye karar verdiler. Bu da lobi orgiitleriyle olacakti: 

"1952'de Avrupa Hareketi'nin Genel Sekreteri, mason Joseph Retinger Avrupa'ya donii§iinde 

uluslararasi orgiit kurmanm gerekliligini agiklar. ilk kurulu§ toplantismda CIA Ba§kani Willi¬ 

am Donovan, CIA'den Bedell Smith, Hollanda Prensi Bernhard ve NATO Genel Sekreteri Jo¬ 

seph Luns onderliginde toplanan ki§iler gelecekteki Bilderberg kuliibiin ilk temellerini atarlar. 

Bu toplantiya katilan diger ki§ilerin gogunlugu da masondur." (Les Vrais Maitres du Monde, 

Gonzales Mata, sf.19) 

1954 yilinda ise mason Joseph Retinger'in ba§kanligmda Bilderberg kuliip kuruldu. Bu 

kuliibiin iiyeleri arasmda masonlar, politikacilar, gizli servis iiyeleri, CIA ba§kanlari, mafya 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

iiyeleri bulunmaktaydi. Bilderberg'in kurucularmm ve yeni iiyelerinin ba- 

zilan §u isimlerdi: 

Petrol trostii David Rockefeller, 

NATO Genel Sekreteri mason Brosio, 

CIA Avrupa Boliim §efi mason Gigliotti, 

italyan iistad-i azami Cartini, 

CIA kurucularmdan mason Allen Dulles, 

CIA Uluslararasi I§ler Mudurii, Bilderberg Genel Sekreteri, aym zamanda mason Joseph 

Retinger, 

CIA Ba§kam mason William Donnovan, 

CIA'den mason Braden, 

ABD'li senator mason Martin, 

Belgika Di§ I§leri Bakam mason Van Zeeland. 

"Bu ki§iler Avrupa organizasyonunda onemli rol oynadilar. Avrupa Ekonomik Birle§me Der- 

negi, Avrupa Kiiltiir Merkezi, Avrupa Hareketi, Avrupa Konseyi gibi organizasyonlarm tii- 

miinde bu isimleri gormek mumkiin." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf. 19-22) 

"Bilderberg'i ilk ba§ta CIA kurdu. Ama daha sonra kendisi Bilderberg politikasmm bir enstrii- 

mam haline donu§tii. CIA ba§kamm Bilderberg seger... David Rockefeller korumasmda, 

CIA’den Walters ve Rocca, Trilateral komisyonun temellerini attilar. CIA'den Merriman ve 

D. Abshire Bilderberg toplantilarma katilanlardan bazilan." (Les Vrais Maitres du Monde, Gon¬ 

zales Mata, sf.89) 

"David Rockefeller, banker Rothschild, Henry Kissinger, Brzezinski 70'li yillarda bu lobileri or- 

giitleme i§ini ele alirlar. Kissinger politik hayata Rockefeller ve CIA sayesinde gelmi§tir. 

Brzezinski de Rockefeller tarafmdan korunmu§tur. David Rockefeller, Trilateral ve Nelson 

Rockefeller, Bilderberg Ba§kani olarak bu orgiitlerde alinan kararlarda onemli rol oynami§lar- 

dir." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.90) 

Mafyanm Merkezi Sicilya, Yahudilerin En Yogun Bulundugu Yerdir 

Mafya, hakkmda 50k konu§ulan ama ne oldugu tarn olarak bilinmeyen konulardan biri- 

dir. Mafyanm dimyamn pek qok iilkesinde etkili olabilmesinin ana nedenlerinden biri ise, 

onemli istihbarat servislerinde gali§anlarla yapilan gizli i§ birlikleridir. Bu i§ birliklerinden go- 

gu zaman serviste gorev yapan gogunlugun haberi olmaz. Bu nedenle pek gok insan, gizli ser- 

vislerin mafyayi gokertmek igin ugra§tigmi, ancak bunda bir turlii ba§arili olamadigim dii§u- 

niir. Fakat i§in ig yiizii pek de gorundiigii gibi degildir. 

"Amerikan ticari hayatimn higbir a§amasi, mafyanm yatirim teklifleri §eklindeki sizmasmdan 

giivende degil. Amerikan hayatmdaki etkisine ragmen mafya kiiguk. Hepsi italyan asilli. 

Ozellikle Sicilya'dan, bunlarm gogu da Yahudi. Mafya olan herkes kan ve ate§ yemini ile bag- 

lamyor. Rejimlere ya da kugiik gruplara baglamyorlar. Bu gruplarm ba§mda rejim babalari ya 

da tegmenler geliyor ki onlar da emirlerini klamn babasmdan aliyorlar." (Time, The Mafia Big, 

Bad, and Booming, 1977) 
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"Sicilya’da uzun siireli ve geni§ bir Yahudi yerle§mesi vardi." (Yahudi Diinyasi, 

ileti§im yayinlan, sf.46) 

"Sicilya mafyasimn uluslararasi uyu§turucu sati§i i§inde Kuzey ve Giiney Amerika'nm 

sug aileleriyle uzun siireden beri baglantilan vardi." (Newsweek, 8 Haziran 1992) 

Mafya, Kontrgerilla, CIA, Mossad Ortakligmm Kilit Ismi: 

Yahudi Banker Meyer Lansky 

"Yahudi olan Meyer Lansky'nin asil adi Meyer Suchowljansky." (Israel Connection, La Mafia en 

Israel, Jacques Derogy, sf.67) 

"II. Dunya Sava§i sonrasi, Meyer Lansky Florida’da ku- 

marhaneler imparatoru haline geldi. A1 Capone ve Salva¬ 

tore Luciano ile i§ birligi yapti." (Israel Connection, La Ma¬ 

fia en Israel, Jacques Derogy, sf.68-69) 

"Kumar, igki ve fuhu§tan kazandigi turn paralari isvig- 

re’de Yahudi banker Tibor Rosenbaum'un yonettigi Inter¬ 

national Credit Bankasi'na degi§ik yollardan gonderiyor- 

du. International Credit Bankasi'm yoneten Yahudi Ro¬ 

senbaum bir hahamdi. Hahamligim ve a§iri dindarligim 

Avrupali hazineci roliiyle gok iyi bagda§tirmi§ti. Haham 

yeti§tiren bir aileden geliyordu. International Credit, ku- 

rulmasmdan kisa bir sure sonra Avrupa'dan israil'e yolla- 

nan turn yardimlarm ilk gegit noktasi durumundaydi ve 

ozellikle silah yardimlarmm. Mii§terileri arasmda Israel Corporation en onemli yeri tutar. Bu- 

nun yoneticilerinden biri Yahudi Banker Rothschild’dir. 1967'de Life dergisi bu skandali orta- 

ya gikarir. israil-Haham Rosenbaum-Rothschild-Mafya-Lansky baglantisi agiklamr. Rosenba¬ 

um'un israil'deki temsilcisi israil Gizli istihbarat Orgiitii Shin Beth'in §efi Amos Manor'dur." 

(Israel Connection: La Mafia en Israel, Jacques Derogy, sf.70-71) 

*Unlii mafya lideri 
Charles 'Lucky'Luci¬ 

ano bile Meyer Lansky 
igin;'ipleri o oynati- 

yordu ve onun miizigi- 
ne gore herkes kuklalar 

gibi oynuyordu’ 
demi§ti." 

The Spotlight, 
1 Mart 1993 

"Lansky ve yakm arkada§i Yahudi Doc Stacher hakkmda. Senator Robert Kennedy donemin- 

de biiyuk soru§turmalar agilir. Bunun iizerine Doc Stacher israil'e giderek hapis cezasmdan 

kurtulur. Tel-Aviv'e yerle§ir." (Israel Connection: La Mafia en Israel, Jacques Derogy, sf.72) 

1968'de Robert Kennedy olduriilur. Cinayetin failleri her zaman oldugu gibi bulunamaz: 

"1970 sonunda Lansky, israil'e gok gizli bir giri§ yapar. Burada Stacher'la bulu§ur. israil'deki 

sosyal kurulu§lara yardimda bulunur. Ilan adli bir kurulu§a ba§kan olur. Kudiis'te kendi adi- 

na bir sinagog yaptirmak igin bagi§ta bulunur. Zaten daha once ABD'de de kendi adma bir si- 

nagog yaptirmi§tir. ABD'de Amerikan Yahudilerini Birle§tirme Dernegi'ne de onemli yardim- 

larda bulunmu§tur." (Israel Connection, La Mafia en Israel, Jacques Derogy, sf.77) 

"II. Dunya Sava§i sonrasi turn diinyada kontrgerilla hareketi ba§latilir. Bu hareket igin 

ABD'den 38 milyon dolarlik bir yardim gelir, ozellikle CIA'den. 3 milyon dolar da ba§ka §ir- 

ket ve patronlardan ahnmi§tir. Bu olaym kuruculari arasmda CIA §eflerinin yamnda bir isim 
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goze garpar, Yahudi mafya babasi Meyer Lansky." (Israel Connection, La Mafia 

en Israel, Jacques Derogy, sf.19) 

"Amerikan gizli servislerini yeniden diizenleyen, CIA'i kuran ve 1953-1961 arasi Balkan- 

ligmi yapan mason Allen Dulles, Meyer Lansky'nin avukatligim yapmi§tir." (Israel Connecti¬ 

on, La Mafia en Israel, Jacques Derogy, sf.19) 

Meyer Lansky ornegi mafya-gizli servisler baglantismm en garpici orneklerindendir: 

"Meyer Lansky biitiin organize suglarm en parlak beyniydi. Lansky, namusuyla ticaret yapan 

bir i§yeri kursaydi diye anlatiyordu bir FBI gorevlisi, §imdi General Motors'tan bile biiyiik bir 

imparatorlugun sahibi olurdu. Kariyeri boyunca igki kagakgiligmdan, biitiin Amerika’ya ya- 

yilan kumarhanelerinden, tefecilikten ve borsadan kazandiklanyla 300 milyon dolann 

iizerinde ciddi bir servet sagladi. En biiyiik arzusu israil'de sessizce bir ko§ede ya§amakti." 

(Aktuel, 13-19 Agustos 1992) 

"Anthony Summers’m "Resmi ve Gizli: J. Edgar Hoover'in Gizli Ya§ami" adli kitabmda FBI §efi 

Hoover'in e§cinsel oldugu ve bu gergegi saptayan mafya babasi Meyer Lansky'nin bunu Ho¬ 

over'e kar§i oliinceye kadar koz olarak kullandigi belirtiliyor. FBI §efi Hoover’in kadm kiligi- 

na girmi§ ve cinsel ili§ki halindeki fotograflari OSS §efi William Donnovan tarafmdan Meyer 

Lansky'e veriliyor ve bu fotograflarm Meyer Lansky tarafmdan hayati koz olarak kullamldigi 

soyleniyor." (Hiirriyet, 6 §ubat 1993) 

Anthony Summers, Meyer Lansky-Hoover baglantismi anlatmaya §oyle devam etmekte- 

dir: 

"Meyer Lansky, Hoover'in e§cinsel olduguna ili§kin somut kamtlari, FBI'm faaliyetlerine kari§- 

masmi onlemek iqin kullandi. Hoover'in oliimunden iki yil oncesine, 1970'e kadar Lansky'e 

higbir federal suglama yoneltilmedi. Bir ara vergi kagirdigi one siirulduyse de bu bir sonug 

vermedi ve 1983'te oliinceye kadar ozgiirce ya§adi." (Hiirriyet, 6 §ubat 1993) 

Meyer Lansky'nin ilging bir baglantisi da P2-Mafya-Vatikan iiggeninin onemli ismi Sindo- 

na iledir: 

"Sindona, Me Caffrey ve Borghese bir italyan bankasi olan 'Universal Banking Corp.'a ortak- 

lardi ve bu banka Meyer Lansky ve mafya iqin onemli bir hareket sahasiydi. Banco Ambrosi- 

ano'nun iflasi Vatikan'a bir milyar dolara mal oldu ve Ba§kam Roberto Calvi'nin oliimuyle so- 

nuglandi." (The World Order, A Study in the Hegemony ou Parasitism, Eustace Mullins, sf.lll) 

Meyer Lansky'nin finanse ettigi Haganah ve Stern teror geteleri ise Israil'in kurulmasmda 

onemli rol oynadilar: 

"israil Devleti, Macar Yahudisi olan Tibor Rosenbaum tarafmdan kurulmu§tu, kendisi isvig- 

re'deki International Credit Bank'taki kontroliiyle Haganah ve Stern terorist getelerine silah ve 

para sagladi. International Credit Bank, Meyer Lansky'nin mafya ve gizli operasyonlari igin 

yabanci bankasiydi ve gizli operasyonlari iqin Mossad'm Avrupa Fonu'nu idare ediyordu." 

(The World Order, A Study in the Hegemony ou Parasitism, Eustace Mullins, sf.119) 

Buraya kadar ele alinan bilgilerin de gosterdigi gibi, "Mossad'm -ya da Israil'in- en biiyiik 

yardimcilari Israil di§mda ya§ayan bazi Yahudilerdir" yargisi dogruluk payi igermektedir. Bu- 

nun bir ornegi de, mafyamn Avrupa'daki baglanti merkezi olarak bilinen International Credit 
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Bank'm yoneticisi, Yahudi mafya babasi Lansky ve Yahudi banker Rothsc- 
F 

hild ile ortak gali§an Rosenbaum'dur: 

'Rosenbaum, Cenevre'deki International Credit Bank'm sorumlu yoneticilerinden olup, 

aym zamanda mafya ve Hollanda Krali Bernhard ile ili§kileri vardir. Rosenbaum Macaris- 

tan'da dogmu§, ikinci Diinya Sava§i'nda o iinlii Yahudi direni§ orgutiinun onde gelen isimle- 

rinden olmu§tur. Koyu bir Siyonist olarak, kuruldugu giinden bu yana israil Devleti'ni hara- 

retle savunmaktadir. 

1949 yilinda, isvigre ve israil arasmdaki ticari ili§kileri saglayan Helvis Management Corpora- 

tion'i Rosenbaum yonetir. Rosenbaum'un, israil i§gi Partisi'nin finansoru ve israil'i ekonomik 

agidan destekleme politikasimn mimari Pinhas Sapir ile yakm dostlugu vardir. Gergekte maf- 

yamn Avrupa'daki baglanti noktasmi olu§turan International Credit Bank'm 1960'dan ba§laya- 

rak yoneticisi durumuna gegen Rosenbaum, Las Vegas gazinolarmdan kagirilan milyonlarca 

dolarm Edmond Rothschild'in tasarruflan ile yanyana bulunmasmi saglamaktadir. 

Siyonistlerin kanunsuz i§lerini ortbas etmek ve dokunulmazlik elde etmek iqin sik sik uygu- 

ladigi bir yontem olan Biiyukelgilik sifati aimak, Rosenbaum tarafmdan da kullamlmi§tir. 

O devirde IOS §irketini kuran Bernie Cornfield ile siki bir i§ birligi iginde olan Rosenbaum, ay- 

m zamanda Liberya'nm Avusturya'daki Biiyukelgisi sifatiyla da Bati Afrika yoneticileri arasm- 

da etkin bir yere sahiptir. Finans ve politika ili§kilerini, Rosenbaum'un Cenevre'deki bankasi 

araciligiyla gergekle§tiren Cornfield’in mu§terileri, verilen hizmetin kargiligim, IOS §irketinin 

hisse senetlerini yeniden satm alarak odemektedirler. 

Birlikte gayet iyi gali§an iki ortaktan Cornfield, seriivenci, hayalperest bir ki§idir. Rosenbaum 

ise onun tarn tersine, kill kirk yaran, diizenli olarak sinagoga giden, sofu bir ki§idir. Ama, fi¬ 

nans alamnda buyiik bir adi vardir. Nitekim, kendisine biiyuk giiven duyan israil hukiimeti, 

1968 yilinda ihtiyag duydugu askeri malzemenin satm almma i§lerini Rosenbaum'a birakmi§- 

tir. Bir keresinde, o siralar israil Ba§bakam olan §imon Peres, 'Ulusal Giivenlik' gerekgesiyle 24 

saat igerisinde 7 milyon dolara gereksinim duymu§ ve o an Rosenbaum'a ba§vurmu§tur. Ro¬ 

senbaum parayi saglami§tir. 

Arap devletleri tarafmdan boykot edilen Yahudi kurulu§larmm ba§mda gelen International 

Credit Bank'i kullanan Rosenbaum, Lozan'daki Ortadogu petrol §irketlerinden israil adma 

petrol satm alir." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.170) 

"Life dergisi 1968 yilmdaki bir sayismda, Rosenbaum'un ortagi Sylvain Fredman'm mafya ba¬ 

basi Meyer Lansky ile birlikte galigtigim, Miami'den transfer ettigi 350 bin dolari Cenevre'de¬ 

ki bankada, 'Maral 2818' nolu hesaba yatirdigim agiklami§tir. Kumarda yitirdigi paralari kar- 

§ilamak iqin kasayi zimmetine gegiren muhasebeci Rosenbaum da, Edmond Rothshild tarafm¬ 

dan yonetilen ve kontrol edilen Israel Corporation^ ba§vurur." (Vodka-Cola, Charles Levinson, 

sf.171) 

"Israel Corporation'm i§levi, Siyonist gevrelerden topladigi paralari israil'deki yan resmi ve 

resmi sektorlere, ornegin denizyollari tagimaciligi yapan Zim gibi §irketlere yatirmaktadir. 

israil Sanayi ve Ticaret Bakanligi eski genel mudurlerinden ve Israel Corporation'm yonetici¬ 

lerinden Michael Tsur, dostu Rosenbaum iqin §irket fonlarmdan gektigi 8.5 milyonu avans ola¬ 

rak verir. Aslinda, yine Rosenbaum'a ait olan Liechtenstein Prensligi'nin ba§kenti Vaduz'daki 
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International Credit Bank'm hesabma transfer edilen meblagm toplami 14 mil- 

yon dolardir. (^unkii sadece Israel Corporation'm hesabmdan degil, Zim Navigati¬ 

on ve Oil Rafineries admdaki israil §irketlerinin Liiksemburg ve Vaduz gibi yerlerde bu- 

lunmasi, agilan soru§turmalarm sonugsuz kalmasim saglar. Cenevre’deki International Cre¬ 

dit Bank'm israil'de qok biiyiik yatinmlan vardir." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.172) 

Meyer Lansky ve Tehlikeli Baglantilan 

Mafya babasi Meyer Lansky'nin garip ve tehlikeli baglantilan, P2 ve Vatikan'm kara para 

bankeri Sindona'dan, Rosenbaum'a, Nixon'dan, Soguk Sava§'m mimari Truman'a, CIA §efi 

Dulles'ten, Yahudi bankerler Rothschild ve Rockefellerlar'a kadar dayanmaktadir. Bu gizli ili§- 

kiler agmda, Meyer Lansky de onemli bir rol iistlenmi§ti. Mafya patronu Meyer Lansky'nin Ni- 

xon-Sindona-Rosenbaum-Rotschild-Rockefeller'la birbirinden ilging baglantilan Charles Le- 

vinson'm unlii "Vodka-Cola" kitabmda §oyle anlatilmaktadir: 

"Richard Nixon'm belli ba§li iki koruyucusu vardi. Bunlardan birisi Pepsi-Cola §irketinin Ba§- 

kam Donald Kendall idi. Nixon, Kendall igin, kapitalistlerin mall olan §urubu Brejnev'in vod- 

kasi ile degi§ toku§ yapti. Oteki koruyucusu ise mafyamn finansor patronu Meyer Lansky'den 

ba§kasi degildi." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.113) 

"Sindona ve Rosenbaum gibi Nixon'un di§mda oldugu samlan olaylarm, aslmda Dogu ile ya- 

pilan i§ birligini simgeledikleri bilinmektedir. Gergekte bu finans giigleri. Vodka Cola iktida- 

rmda, yasal olmayan yollarda muazzam meblaglari bir yandan ote yana aktardilar. Mii§terile- 

ri arasmda Moskova Narondy Bankasi (Londra'daki Sovyet Bankasi), Vatikan ve italyan Ko- 

miinist Partisi gibi birbirleriyle geli§en giigleri birarada barmdirdilar. Turn bu skandallar siire- 

since, i§ adamlari ile Vodka-Cola yanda§lari arasmda yogun ili§kilerin kuruldugunu hep bir- 

likte gorecegiz." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.114) 

"Nixon'm Dogu ile ili§kilerini geni§letmesi sirasmda, mafya ile olan baglantismi, herhangi bir 

New Yorklu'ya benzeyen, silik soluk yuzlii Meyer Lansky gergekle§tiriyordu. Meyer Lansky 

otuz yildan bu yana mafyamn asil patronu olarak goriiluyordu. Gergek bir mali uzman olan 

Lansky, Capone, Dillinger, Lucky Lucinao, Frank Nitri gibi mafya patronlarmdan daha uzun 

Soldaki resimde 

Amerika'nm unlii 

mafya babalarindan 

Bugsy Siegel (orta- 

da) gorulmektedir. 

Siegel, 1947'de 

Lansky'nin (sagda) 

adamlari tarafindan 
oldurulmustur. 
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ya§amayi ba§armi§ti. §imdi de ’Cosa Nostra’ devrinin yontemlerini guniimu- 

ziin ekonomik gergeklerine mukemmel bir §ekilde uyguluyordu. Bankalari, §irket- 

leri kontrol ediyor, sendikamn parasim en onemli smai ve mali yatirimlarda degerlendi- 

riyordu. Boylece mafyayi Amerikan ekonomisinin gergek bir pargasi durumuna sokmu§tu. 

Lansky bu gizli kapakli i§leri, bankacilik dalaverelerini gok iyi biliyordu. Las Vegas'ta ’Laund- 

ring’ admi verdigi haraca baglama sistemini o kurmu§tu. Bu sisteme gore, mafyanm kontrolii 

altmdaki her gazinonun kapam§mda bir adami geliyor, buradan sonra haraglari getirdigi gan- 

tayi havaalanma gotiiruyor ve bu para aym gun Bahama Adalari, Porto Rico, isvigre ya da bir 

ba§ka yerde agilan hesaba yatiriliyordu. Boylece ABD vergi yasalarimn denetiminden kurtu- 

lan bu paralar i§ yerlerini satin aimak, istenilen siyasi akimlari finanse etmek iqin kolaylikla 

kullamliyordu. Zaten kimse Lansky’nin kamu i§leriyle yakmdan ilgilenmedigini soyleyemez- 

di. Roosevelt, Truman, Eisenhower ve Nixon’un ba§kanlik segimlerinde adayliklarim onun 

destekledigini bilmeyen yoktu. Lansky ile Nixon arasmdaki yakm ili§kiler, 1940 yilinda Ni¬ 

xon, Duke Universitesi'nde hukuk boliimiinde ogrenciyken ba§ladi. Nixon, o zamanlar siirek- 

li a§k romanlari okuyan, bir giin FBI ajam olmayi arzulayan, igine kapamk bir tipti." (Vodka- 

Cola, Charles Levinson, sf.120) 

"Nixon, bu hayalleri gergekle§meyince, Lansky'nin Bati yakasmdaki sendikal i§leriyle ilgile- 

nen Bugsy Siegel ile birlikte, avukatlik biirosunda gali§maya ba§ladi. 1941’de, Siegel'in giri§i- 

miyle, Havana'ya gizli bir ziyarette bulundu. Daha sonra, amlarim yazarken, buraya 'yerel bir 

avukatlik biirosu aimak iqin geldigini' belirtti. Oysa kaldigi otel mafyanm, g6ru§tiigu ki§iler 

ise Lansky'nin i§ yaptigi ki§ilerdi, Lansky o zamanlarm vergi kagirma ve karanlik i§ler yapma 

§ampiyonu olarak Karayibler'e biiyiik onem vermekteydi. Gazino i§letmek, kadm ticareti ve 

esrar sati§i, geri kalmi§ yorelerin yoneticilerine de gelir sagladigi igin, bu i§lere izin veriliyor- 

du. Karayibler sayesinde cinayet 

sendikasi biiyuk bir servet yapti. 

Nixon’un Kiiba'ya yaptigi ilk gezi 

sirasmda, Lansky, Diktator Fulgen- 

cio Batista'nm en giivenilir sag kolu 

durumundaydi. Bu serveti hakli 

gosterebilmek igin, aralarma onur- 

lu siyaset adamlarmm almmasma 

karar verdi. 1946'lardan sonra 'Ka- 

rayibler'in Amerikan kiyilarma ki- 

zillarm yakla§masmi onleyecek en 

son Hiir Diinya Pargasi' oldugu 

kampanyasi agildi. Sozde anti-ko- 

miinist ve mafya yanlisi gruptan 

Florida senatorii George Smathers, 

bu giigler sayesinde Maliye Komis- 

yonu’na segildi. Truman ile poker, 

Eisenhower ile golf oynadiktan Richard Nixon 
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sonra gelecegin Ba§kam Nixon ile dostluk kurmakta gecikmedi... 

Bugsy Siegel'in California’daki halefligini iistlenen Mickey Cohen, Nixon’un her i 

kampanyasma onemli miktarda bagi§larla katildi." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.121) tb 

"Nixon ABD ba§kanlik segimlerine iki kez adayligim koyan. New York eski valisi ve Cum- 

huriyetgi Parti Segim Komitesi’nin etkin iiyesi Thomas Dewey'in yardimlariyla 1952'de Eisen¬ 

hower'in yardimciligma atandi. Dewey, 1943 yilinda mafya babasi Lucky Luciano'nun salive- 

rilmesine izin veren ki§iydi. Luciano o tarihten sonra Sicilya'ya yerle§ti ve ABD'ye gidecek 

olan mafya iiyelerine lojistik destek sagladi. Dewey'in ozellikle, Meyer Lansky'ye ait Mary 

Carter Paint Company'nin biinyesinde CIA'in eski Ba§kam Allen Dulles ile ili§kileri qok onem- 

lidir. Bu §irketin ortaklari arasmda yer alan bebek yiizlu Charles Rebozo ile Nixon arasmda 

kurulan dostluk yan yana oturmaya degin vardi. Hatta, her ikisinin 'aydmlar, liberaller' konu- 

sunda aym duygulari payla§tiklari, bu zumrelerin ABD'nin maneviyatim kemirdiklerini iddia 

ettikleri goruldii." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.123) 

"isvigre Exchange and Investement Bank, Lansky'nin isvigre'de kullandigi tek banka degildi. 

Elinin altmda tutugu John Pullman ve ozellikle Tibor Rosenbaum araciligi ile mu§terileri ara¬ 

smda Rothschild ailesinden tutun da israil Devleti'ne, Hollanda Prensi Bernhard'a (Bilder- 

berg'in kurucularmdan ve mason) degin ki§ilerin yer aldigi International Credit Bank'i da 

kontrol ediyordu." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.124) 

"Lansky 1970 yilinda, yururliikteki yasalarm §ekilden ibaret oldugunu gosteren en §a§irtici gi- 

ri§imi gergekle§tirdi. Resort International araciligi ile Peloguin'in ba§mda oldugu yeni bir §ir- 

keti 2 milyon dolar sermaye ile kurdu... Amerikan hisse senetleri borsasma kote edilen Resort 

International 1969 yili Ocak aymda, Pan-Am'm, Gulf Western'deki 900 bin hissesini satm aldi. 

Lansky'nin §irketi bundan bir ay sonra, David Rockefeller'a ait Chase Manhattan Bank'la giz- 

li goru§meler yaparak 1.5 milyon hisse senedinin daha sahibi olma yollanm aradi." (Vodka-Co¬ 

la, Charles Levinson, sf.125) 

'Diinyamn en biiyuk mafya babasi' Yahudi Meyer Lansky, israil'e baglihgim her yoniiyle ispat 

etmi§ durumda. Meyer Lansky diinyamn en gii^lii Yahudi organizasyonu B'nai B'rith'i de fi- 

nanse etmi§ti. 

israil'in sadik dostu olan ve sonradan oraya yerle§en Lansky, birgok yakimyla birlikte, B'nai 

B'rith'in ve Amerika'daki israil Lobisi'nin finansal destekgisi olmu§tur." (The Spotlight, 15 Mart 

1993) 

ADL’nin Karanlik ili§kileri 

Uluslararasi B'nai B'rith'in bir kolu olan ADL (Anti Defemation League) te§kilatmm ol- 

dukga ilging bir oykiisii vardir. G6runii§te yalmzca propaganda amagli olan kurulu§u biraz 

ara§tirmca, qok degi§ik hedefleri oldugu ortaya gikmaktadir. Pek qok insan ADL'nin Ameri- 

ka'da etkin olan Yahudi lobilerinden biri oldugunu ve en onemli faaliyetinin de ABD'nin iq ve 

di§ politikasmi israil lehine yonlendirebilmek iqin hiikiimet iizerinde baski yaptigim dii§iinur. 

ADL'nin bu yonde faaliyet gosterdigi ve bu gali§malarmda da oldukga ba§anli oldugu dogru- 

dur ancak ADL'nin bu ba§anyi hangi yollarla elde ettigi qok onemli bir noktadir. Bu konuda ya- 

pilan ara§tirmalar ve ge§itli kaynaklarda yer alan bilgiler, ADL'nin gogu zaman gayrime§ru yol- 



larla (mafya ile olan baglantisi ile) gelir elde ettigini ve bu geliri bazi ABD'li 

politikacilara rii§vet vermek igin kullandigim gostermektedir: 

"ADL sadece bir Yahudi haklan lobisi degildir. Bagli oldugu B'nai B'rith biinyesinde ku- 

ruldugundan beri ingiliz gizli servisleriyle ve ^e§itli gizli orgiitlerle i§ birligi iginde ol- 

mu§tur. ADL irkgi Ku Klux Klan'a yakmdir. Bunun yarn sir a Kolombiya’daki Medellin koka- 

in karteliyle yakm ili§ki igindedir." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, 

sf.3) 

ADL'nin, diinyamn en biiyiik mafya babasi "Organize Sugun Yonetim Kurulu Ba§kam" 

Yahudi Meyer Lansky ile birlikte organize ettigi kirli i§ler de oldukga ilgingtir: 

"Moe Dalitz, altmi§ yildan beri organize suglarm en onemli ismi ve bunlarm ’Yonetim Kurulu 

Ba§kam' Meyer Lansky’nin sag koludur... Meyer Lansky Kiiba'ya giderek ilk kumar, uyu§tu- 

rucu ve para agim kurarken, Moe Dalitz onun ozel haklara sahip ortagiydi. Benjamin 'Bugsy' 

Siegel (mafya babasi Siegel'i ilerleyen satirlarda inceleyecegiz) da bir ba§ka ortaklanydi... 

Lansky ve Siegel Cinayet §irketi'ni, ya da Meyer ve Bugsy (^etesi'ni kurarak kanunsuz iqki ve 

uyu§turucu trafiginin yasaklanm deldiler... Lansky'nin 1983'teki oliimunden iki sene sonra 

Moe Dalitz ADL'nin goniillu hizmetkari olarak tammlandi... Uyu§turucu parasmm giicii art- 

tikga, ADL'nin politik ve finansal etkinligi de artti. Hisse hirsizlari Ivan Boesky ve Michael 

Milken ve uyu§turucu bankerlerinden Edmund Safra ile Moe Dalitz, ADL'nin sava§ sandigi- 

na milyonlar akittilar." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.25) 

"1929'da Meyer Lansky'nin New York 'sug komutanlarmdan' Frank Erickson, Sterling Ulusal 

Bankasi'm (Sterling National Bank) kurdu. Erickson para aklama konusunda uzmandi. 

1926'da Arnold Rothstein olduruliince yerine Lansky gegti ve 'Ulusal Sug §irketi'nin Yonetim 

Kurulu Ba§kam' oldu." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.32) 

"Theodore Silbert, ADL'nin on plandaki adamiydi. ADL banka hesaplarmi Sterling Ulusal 

Bankasi'na yatiriyordu ve bankamn hisselerine yatirim yapiyordu. ADL'nin yatirim yaptigi di- 

ger §irket ise Amerikan Banka ve Sigorta §irketi (American Bank and Trust Company- 

ABT)'ydi. Bu §irketin ba§mda ADL-New York komiseri ve B'nai B'rith Uluslararasi Ba§kam 

Philip Klutznick vardi... 

ADL'nin Sterling Ulusal Bankasi'yla olan ili§kisi Theodore Silbert'ten sonra da devam etti. 

Bankamn uzun zaman Ba§kam ve ADL'nin adami olan Maxwell Raab, Meyer Lansky'nin In¬ 

ternational Airport Hotel Corporation'da i§ 

ortagiydi. Reagan Yonetimi sirasmda 

ABD'nin italya Biiyukelgisi oldu." (The Ugly 

Truth about the ADL, Executive Intelligence Re¬ 

view, sf.34) 

"1963'te ADL finans kaynaklanm artirmak 

iqin Hollywood yapimcisi Dore Schary'yi 

Ulusal Yonetim Kurulu Ba§kam olarak atadi. 

Bu donemde Schary, Metro Goldwyn Mayer 

Stiidyolari'nda qok gugluydii. Schary, suq §ir- 
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ADL ile baglantili kara para simsari Michael Milken. 
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ketinin onde gelenlerinden Abner ’Longie’ Lwillman ile yakm arkada§ti. L will- 

man, Lansky’nin Hollywood film endiistrisine girmesini saglayan ki§iydi.” (The 

Ugly Truth about the ADE, Executive Intelligence Review, sf.37) 

"1970'lerde ADL'den Kenneth Bialkin, hukuk firmasi ’Willkie, Fart and Ballagher' araciligiyla 

Robert Vesco'nun ’Investors Overseas Service' (IOS) §irketini devralmasim sagladi. §irketin ku- 

rulmasi igin gerekli finansi Rothschild ailesi saglami§ti ve §irket Bernie Cornfeld tarafmdan ku- 

rulmu§tu. IOS, Meyer Lansky’nin uluslararasi suq §irketi igin cephe rolii oynuyordu. IOS ’sati§ 

personeli’ uluslararasi smirlarda nakit dolu bavullarla dola§iyorlardi. Paralarm bir kismi yerel 

yatirimcilardan geliyordu, fakat gogunlugu Lansky’nin kumar, fuhu§ ve §antaj yoluyla elde et- 

tigi gelirden geliyordu." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.42) 

"Bu nakitler isvigre’nin en dolandirici ve gizli bankalarmdaki hesaplara yatinliyordu. Banka- 

larm bir kismi IOS takimma dahildi. Cenevre’deki International Credit Bank ve Nassav, Baha- 

ma’dan Bank of World Commerce, Lansky’nin i§leri igin kullamliyordu. BCI, Mossad memur- 

larmdan Tibor Rosenbaum’a aitti; BCI’m Ofis Mudurii Sylvain Ferdman, Lansky’nin yakmla- 

rmdandi ve Bank of World Commerce mudurii Alvin Malnik ise Lansky’nin ’muhasebeci- 

si’ydi. 

Lansky ve adamlari, yer alti bankacilik operasyonlarmi isvigre’den Karayipler’e ta§iyarak 

ABD’ye kokain ve Marihuana kagakgiligim artirmaya karar verince, ADL ve Kenneth Bialkin 

eliyle bu organizasyonu diizenlediler." (The Ugly Truth about the ADE, Executive Intelligence Re¬ 

view,, sf.43) 

"Meyer Lansky’nin riiyasi gergekle§iyordu: Organize suq ortaklarmi ABD ekonomisini olu§tu- 

ranlarm yerine oturtuyordu ve ADL buna adim adim yakla§mi§ti." (The Ugly Truth about the 

ADE, Executive Intelligence Review, sf.54) 

j1 

Bir halkla iliskiler kurumu olmamn 90k daha 

otesinde faaliyetleri olan ADL’nin Ulusal Baskam 

Kenneth Bialkin. 

"Viski Baronu" Edgar Bronfman, ADL'nin Mos- 

kova'daki "dostu". 
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ADL, turn Filistinlilerin yok edilmesi tezini savunan fanatik haham 

Kahane'nin kurdugu teror grubuyla da i§ birligi igindeydi: 

"Jewish Defense League (JDL)'in kurucusu Haham Meir Kahane’nin biyografisini yazan 

Robert Friedman'm belirttigine gore, bu militan Yahudi grubu, kuruldugundan beri gizli 

tutulan ixq ki§ilik bir komite tarafmdan yonetiliyordu. Bu komitede, israil Ba§bakam ve 

Mossad operasyonlari §efi izak §amir, sag kanat israil parlamenteri Geula Cohen ve Brooklyn 

ADL Ba§kam Bernard Deutsh vardi." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Revi¬ 

ew, sf.69) 

"Son 20 senedir Wall Street avukatlarmdan Kenneth Bialkin ADL’nin onde gelen isimlerinden 

biri olmu§tur. ADL’nin ulusal yonetim komitesinde yer alan Bialkin, 1982-86 yillari arasmda 

Ulusal Balkan olmu§tur... 

Bialkin'in §ohretinin asil nedeni, Amerika'nm uyu§turucu diinyasmdaki roliine yaptigi katkiy- 

di. Kenneth Bialkin’in perde arkasmdaki manevralari olmasaydi, Kolombiya'daki Medellin 

Kokain Karteli'nin ABD'de gikarma yapmasi miimkim olmayacakti. Bialkin, Edmund Safra ve 

American Express ayriligim yumu§attigi gibi, finansor Robert Vesco ile Medellin Karteli’nin 

lojistik §efi Carlos Lehder Rivas arasmdaki i§ birligini de sagladi. Sonug olarak Karayipler’den 

ABD'ye ula§an kagakgilik yollari birle§erek 1980’lerde Amerikan sokaklarmi marihuana ve ko¬ 

kain ile doldurdu... 

Carter doneminde ve Reagan’dan onceki diger donemlerde, ABD ekonomisi galinti para igin 

uygun hale gelmi§ti. ’Uyu§turucu dolarlari' ABD’de dolup ta§iyordu ve Bialkin anladi ki, eger 

bu parayi toplayacak biiyuk bir finansal firma kurarsa, kari simrsiz olacakti. 

Hizli bir ilerlemeyle Bialkin, Lehman Brothers ile Kuhn, Loeb and Co.'nin birle§mesini sagla¬ 

di. Shearson Hayden Stone ise Loeb Rhodes’i satm aldi. 1984'te bu kurulu§larm hepsi Ameri¬ 

can Express Company tarafmdan satm almdi ve adim sonra Shearson Lehman American 

(Amex) Express olarak degi§tirdi... Bialkin bu §irkette yonetim kurulunda bir yer edindi. Bial¬ 

kin'in yakm arkada§i Henry Kissinger ise, birgok uluslararasi §irketin dam§manligmi yapma- 

nm yamsira, Amex'in yonetim kuruluna katildi." (The Ugly Truth about the ADL, Executive In¬ 

telligence Review, sfAl, 47) 

"1983'te Bialkin bu sefer Amex ortakligmm, Edmund Safra'nm Cenevre’deki Ticari Kalkmma 

Bankasi (Trade Development Bank) ile birle§mesini sagladi... Bu §irketin biiyuk hissedarlarm- 

dan biri de, Meyer Lansky'nin adamlarmdan olan Carl Lindner'di. Lindner United Fruit 

(Brands) Company’nin sahibi oldu. 1978'deki resmi rakamlara gore ABD'ye giren kanunsuz 

uyu§turucularm %20'si, Giiney ve Orta Amerika’dan United Brands araciligiyla kagiriliyordu 

ve bu §irket ABD istihbarati ve organize suglarla uzun siiredir baglantidaydi." (The Ugly Truth 

about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.47) 

"Kasim 1985'te israil ajam Jonathan Pollard tutuklamnca, Kenneth Bialkin israil'e giderek uy¬ 

gun savcilarm atanmasmi ayarladi." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Revi¬ 

ew,f sf.71) 

ADL'nin Rusya'daki iiyesi Yahudi Bronfman hanedam da oldukga faaldi. Rus mafyasimn 

patronu "Viski imparatoru" Edgar Bronfman'm ilging politik ili§kileri de vardi: 
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"ADL’nin ’Moskova'daki dostlarmdan biri de Edgar Bronfman’di. Ugiincii ne- 

sil Bronfmanlar ba§anyla babalannm kagakgilik i§ini sozde kanuni bir ’Seagram 

Viski imparatorlugu’na donii§turdiiler. Bu donii^iimii ABD Hazine Dairesi destekledi 

ve uzun siiredir biiyiik suglarla elde ettikleri paralarm aklanmasma kar§ilik olarak birkag 

milyon dolarlik vergi aldilar. 

... Bronfman ailesi bu anla§madan miiltimilyoner olarak gikti... 1972'de Montreal’de Kanada 

Suq Komisyonu bir rapor yaymlayarak Mitchell Bronfman’m §ehrin en biiyiik gangsterle- 

rinden Willy Obront ile suq ortagi oldugunu soyledi. Bu ikili uyu§turucu kagakgiligi ile suq- 

lamyordu." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review sf.81) 

"Bronfman, Diinya Yahudi Kongresi'nin (World Jewish Congress) kontroliinii devralarak bu- 

nu ADL’nin uluslararasi bir koluna donii§tiirdii ve Ulusal Komisyonu'nda yer aldi. 1986’da 

Bronfman’m Yahudi Kongresi'nden bir yardimcisi Dogu Almanya’daki acimasiz komiinist re- 

jimle baglanti kurdu. Bronfman’m Seagram §irketi, Dogu Almanya’nm Komiinist Partisi 

SEO’in alkollii iqki dagiticisi oldu. 

...1988’de Edgar Bronfman, Dogu Berlin’e giderek SEO lideri Erich Honecker ve partiden Her¬ 

mann Axen ile gorii§tii. Bu ziyarette Bronfman, Dogu Alman liderine Washington’da Ronald 

Reagan’la gorii§me ayarlama sozii verdi. Edgar'm karde§i ve i§ ortagi Charles ise Honecker 

diktatorliigiiniin yakm arkada§iydi. Kendisi Kanada-Dogu Alman Dostluk Birligi’nin ba§ka- 

mydi ve iki iilke arasmdaki pasaportlarda vizeleri kontrol edebiliyordu." (The Ugly Truth abo¬ 

ut the ADL, Executive Intelligence Review, sf.82) 

Bfnai B'rith-Mossad-Mafya Baglantisi ve 

Evsei Agron’un Kurdugu Rus Mafyasi... 

"Rus mafyasmi Evsei Agron kurmu§. Admdan da anlayacagmiz gibi bir Rus Yahudisi. Caniler 

ordusu olu§turmu§ Agron. Adamlarmm gogunu israil’den getirtmi§. Bunlarm hemen hepsi is- 

rail’de komando egitimi gormii§ profesyonel katiller. Amerika ’Yahudileri bize yollaym’ diye 

kampanya agmca, israilli bu mafya elemanlan New York'u doldurmu§." (Hiirriyet, 21 §ubat 

1993) 

"italyan-Amerikan mafya suq gruplarimn ve ailelerinin olu§turdugu diinya gapmdaki giig, 

§imdi yeni nesil di§ kaynakli suq orgiitleri tarafmdan ele gegiriliyor. Adalet Bakanligi Savcisi 

Rudy Guliani bu aileleri mahkum ettiriyor ve basmda zafer kazandiktan sonra gorevden ay- 

rilarak New York Vali adayi oluyor. Guliani'nin tek ozelligi kampanyasi sirasmda yabanci bir 

iilkeye -israil’e- sadakatini ifade etmesiydi. Guliani'nin yaptigi, eski italyan-Amerikan suq or- 

giitlerini kapatmakti. Fakat sonug olarak gogunlugu Yahudi olan ve Guliani'nin favori iilkesi 

israil'den ve Rusya'dan gelen gangsterler, onceden italyanlar’m elinde olan suq gruplarim 

kontrolleri altma aldilar. Rusya dogumlu bu suglularm gogunlugu 1970’lerde KGB’nin hapis- 

tekileri serbest birakmasiyla New York’a geldi ve gogunlugunu gogmen Sovyet-Yahudileri 

olu§turuyordu. Savci Pattick J.Catter'a gore 'Ruslar, israillileri getirmeye ba§ladi.' Catter, Rus- 

israil i§ birligi iqin: ’Bunlarm asil i§i uyu§turucu, bunlar profesyonel asker olarak egitilmi§ler 

ve ne italyanlar’dan ne de digerlerinden korkmuyorlar' diyordu. 
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Catter'm soylemeyi unuttugu ise gangsterlerin en etkin politik giig tarafmdan 

korunmasi-israil ve onun lobilerinin ozel gikarlarim koruyan B’nai B'rith. Yabanci 

gangsterler uzmani James Rosenthal’e gore: 'Rus geteleri yakmda dunyamn en biiyiik sug 

orgiitii olacak. Rus Yahudisi suq gruplan rahatga hareket ediyor ve ozellikle Los Angeles ile 

Philedelphia’da. Los Angeles'ta ’israil mafyasi’ ozellikle gok etkin. 

Rusya dogumlu e§kiya Meyer Suchowjansky -ya da Meyer Lansky- mafya diinyasmda 'pat- 

ronlarm patronuydu’ve diinya gapmda sug te§kilatlarmm 'Yonetim Kurulu Ba§kam'ydi. Un- 

lii Mafya lideri Charles 'Lucky' Luciano bile Lansky i^in ’ipleri o oynatiyordu ve onun miizi- 

gine gore herkes kuklalar gibi oynuyordu.’ demi§ti." (The Spotlight, 1 Mart 1993) 

Til 

h 

t 

Yahudi mafya babasi Bugsy Siegel. 

Mafya Babasi Benjamin Bugsy Siegel 

Lansky'nin yamnda, ABD'deki diger bir biiyiik mafya babasi da Bugsy Siegel'dir. 

"Benjamin 'Bugsy' Siegel, 28 §ubat 1906'da Brooklyn'de varlikli bir Yahudi ailesinin gocugu 

olarak dogdu." (Aktiiel, 21-27 Mayis 1992) 

"Gangsterlik kariyerine New York'un dogu yakasmda, kara 

para naklinde muhafizlik yaparak ba§ladi. 1918'de Birle§ik 

Cinayet §irketi (Murder Incorporated) olarak, Meyer 

Lansky ile ortaklik kurdular ve araba hirsizligmdan iqki ka- 

gakgiligma, kumardan kiralik katillige her i§i yaparak bii¬ 

yiik bir prestij kazandilar. 1937'de karisi ve gocuklarmi terk 

ederek soyda§i Micky Cohen'le birlikte Mafya'yi bati yaka- 

sina ta§idi. Siegel birkag yil iginde bir imparatorluk kurdu. 

Gazinolari, kumarhaneleri vardi, tefecilik ve uyu§turucu sa- 

ti§i yapiyor, iilke gapmda mii§terek bahis oynatiyordu. Ne- 

vada'nm batismda bir oyun vahasi kurmak iqin yola qikti ve 

kellesine bigilen biiyiik meblaga ragmen biitiin imkanlarmi 

kullanarak dogu sahillerindeki Las Vegas'ta 'Flamingo Oteli'ni in§a ettirdi ve qok biiyiik para- 

lar kazandi." (Aktiiel, 13-19 Agustos 1992) 

"Mussolini'ye yakmla§mak iqin italya'ya dinamit satma projesi yapti. 1940 yilinda Harry Gre- 

enberg'i oldiirmek sugundan Los Angeles hapishanesine girdi. Telefonu istedigi gibi kullana- 

biliyor, yemekleri Los Angeles'm en liiks restoranlarmdan geliyordu. Kendisine kar§i agilan 

dava dii§tiikten sonra, mahkemede aleyhine tamklik edenlerin hepsi esrarengiz bigimde orta- 

dan kayboldu. Bir tanesi polis korumasi altmdayken, kaldigi binamn 13. katmdan dii§tii." (Ak¬ 

tiiel, 21-27 Mayis 1992) 

Yahudi mafya babasi Bugsy Siegel'in, italya'nm fa§ist diktatorii Mussolini ve Nazi subaylari 

Goering ve Goebbels ile qok yakm ili§kiler iginde bulunmasi da onemli bir nokta. 

"Bugsy Siegel, Mussolini'ye patlayici madde satmaya gali§iyordu. Aynca Siegel, Hermann Go¬ 

ering ve Joseph Goebbels'in evlerine qok sik girip gikan birisiydi." (Jewish Chronicle, 3 Nisan 

1992) 
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Biitiin bu bilgiler goz oniinde bulunduruldugunda, diinyamn onde 

gelen istihbarat orgiitlerinin on yillardir "bir tiirlii ba§ edemedigi mafya"nm go- 

riiniimii degi§iklik gostermektedir. Bu orgiitlerin gergek anlamda "miicadele" ettigi 

bir mafyanm, aslmda varligmi siirdiirmesi kesinlikle miimkiin degildir. Ne var ki soz ko- 

nusu "miicadele" gogu zaman biiyiik bir propaganda olmaktan oteye gitmemektedir. Mafya 

babalarmm istihbarat servisleri ile olan gizli ili§kileri, gergekte boyle bir miicadelenin olmadi- 

gim tam tersine, bu iki sistemin -servisler iginde mafya lehine faaliyet gosteren bazi ki§iler ne- 

deniyle- iq ige oldugunu gostermektedir. 

Mafyanm ardmdaki gergek giig anla§ildigmda, mafya iqin kullamlan Cosa Nostra deyimi 

ile ilgili olarak da akla bir soru gelmektedir: Cosa Nostra mi Kosher Nostra mi?... 

Mafya-gizli servisler ili§kisinin bir benzeri aslmda teror orgiitleri igin de gegerlidir. Soz- 

de, on yillardir ba§ta Mossad olmak iizere birtakim gizli servisler, uluslararasi terorizme kar§i 

biiyiik bir sava§ vermekte, ama biitiin gabalarma ragmen bir tiirlii terore son verememektedir- 

ler. Uluslararasi teror yiizlerce masum insamn canim alir, binlerce insana zarar verirken bura- 

ya kadar ele aldigimiz gizli ili§kiler agi, birtakim menfaatleri nedeniyle, terore goz yummak- 

tadir. 

Bunun en onemli orneklerinden biri, C^akal Carlos olarak tanman iinlii teroristin hikaye- 

sidir. En tehlikeli uluslararasi teroristlerden biri olan Carlos tiim diinyada biiyiik eylemler dii- 

zenlemi§, ancak bir tiirlii hakettigi ceza ile kar§ilik g6rememi§tir. Hatta yerini kimse bilmemek- 

te, bir tiirlii yakalanamamaktadir. ... 

Bu garip durum kar§ismda, "Im Namen Gottes?" - isimli kitabm yazari David A. Yallop, 

Carlos'u Suriye'de bulmu§, roportaj yapmi§ ve §u soruyu sormu§tur: "Bu adami ben, tek ba- 

§ima bir gazeteci olarak bulup elimi kolumu sallayarak yamna gidiyorum, istihbarat servis¬ 

leri nasil olur da yerini bilmez, gocuk mu kandiriyorlar?" 

Diinyadaki Tiim Teror Orgiitlerini 

Silahlandiran Mafya Babasi: Henry Curiel 

"Fransiz ve diger Bati haber alma servisleri, IRA, Alman Kizil Ordu Fraksiyonu RAF, Japon Ki- 

zil Ordusu, Belgika'daki kent gerillalari, Hollanda, Por- 

tekiz, Yunanistan, iran ve Tiirkiye’nin giineydogusun- 

daki ayrilikgilarm da Curiel'le ili§kisi vardi. CIA yetki- 

lileri merkezi Paris'de olup, pek qok terorist gruba pa¬ 

ra, silah, dokiiman ve egitim saglayan bir orgiitiin §efi 

olan Henry Curiel oldiigii igin, ’diinyamn tiim ter oris t- 

leri matem tutuyorlar' demi§lerdi. 

22 Ekim 1977 giiniinden iki giin once iinlii Alman sa- 

nayicilerinden Hanns Martin Schleyer, Fransa-Alman- 

ya smirma yakm Mulhouse’da bir otomobilin bagajm- 

da, kafasma iiq kur§un sikilarak 61diiriilmii§ olarak bu- 

lunmu§tu. Sanayiciyi kagiranlar, onu tutsak olarak tut- 

tuklari kirk be§ giin iginde Paris'ten kirk dokuz mek- Mafya babasi Henry Curiel 
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tup gondermi§lerdi. Cinayeti i§lemi§ olan Baader Meinhof militanlari, hig ku§- 

kusuz, giivenlik giiglerinden kurtulmak igin acele sigmacak yer aramaktaydilar. Ve 

Fransa'da kendilerine yardim edecek olamn kim oldugunu biliyorlardi. 

Henry Curiel, 'Yardim ve Dostluk' isminde bir dernek kurmu§tu ve bu dernegin, Ugiincii 

Diinya iilkelerindeki demokrat olmayan hiikiimetlere kar§i sava§anlara, yardimci olma ama- 

ci giittiigiinii soylemekten gekinmiyordu. Dernekte bazi Katolik ve Protestan rahipler de da- 

hil olmak iizere ge§itli iilkelerden yiiz kadar goniillii gali§maktaydi. Bir Dominikan Kilisesi 

ona, toplantilari iqin bir salon vermi§ti. Barmak Ulke Fransa isimli bir grup da, kimsesizleri ba- 

rmdirmasi iqin yer tahsis etmi§ti. Henry'nin bir gecelik transferleri ve gece yarilari gelen ziya- 

retgileri ile Afrika, Giiney Amerika ve Ortadogu'dan gelen kuryeler, gevrenin dikkatini pek 

gekmiyorlardi. Bunlar, sozde iyiliksever bir adamm gali§malariydi. 

Daha sonra Curiel'in gali§ma araci ortaya qikti. Cruiel, iiq katli bir servis agi gali§tiriyordu. 

Fransa uzun siireden beri politik miiltecilere kucak agan bir iilkeydi ve Paris boyle bir i§ iqin 

bigilmi§ kaftandi. Ulkelerinden kagan rejim dii§manlari Fransa'ya zarar vermeme ko§ulu ile 

sava§larim buradan yiiriitebiliyorlardi. 

Paris'te hemen her iilkeden anar§ist ve terorist gruplari vardi ve bunlarm gogunlugu da daya- 

m§madan yardim goriiyorlardi. Dayam§manm 

yillik toplantilarma gagrilanlara higbir adres ve- 

rilmez, kiigiik bir tren istasyonunda toplanma- 

lari ve kendilerinin oraya gonderilecek araglar- 

la almacaklari bildirilirdi. Toplantiya katilanlar, 

daha sonra sekiz giinliik bir egitim goriirlerdi. 

Farkli iilkelerden gelen egitmenler kendi iilke- 

lerinin polis metodlarmi, sahte pasaport hazir- 

lamayi, aldiklari paralari nasil kullanacaklarmi 

ve polis tarafmdan sorguya gekildiklerinde ne 

§ekilde davranacaklarmi ogretirlerdi. Bunlara 

sadece, amator statiilerini kaybetmeyecekleri 

kadar bilgi verilirdi. 

Dayam§manm hizmetleri iicretsizdi. Viet- 

nam'dan kagan Amerikan askerleri Curiel'in 

misafirhanesinde rahatga kalabiliyorlardi. Ku- 

zey Afrika'dan donen Kara Panterler, Paris'te 

birkag gece gegirdikten sonra, Quebec'teki yer 

alti orgiitii Kurtulu§ Cephesi kanali ile ABD'ye 

gonderiliyordu. 

ispanya'daki ETA ve GRAPO gerillalari, Irak, 

Haiti, Fas ve Sudan'daki kanun di§i komiinist 

partileri ile Tupamora da dahil, Giiney Ameri¬ 

ka'daki dort be§ gerilla orgiitii bu gruplar iqin- 

Henry Curiel. 
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deydi. Daha sonra Fransiz ve diger haber alma servisleri IRA, Alman Kizil 

Ordu Fraksiyonu (RAF), Japon Kizil Ordusu, Belgika'daki kent gerillalari, Hollanda, 

isveg, Portekiz, Yunanistan, iran ve Tiirkiye'deki terorist gruplari ile Irak, iran ve Tiirki- 

ye'nin giineydogusundaki ayrilikgilarm da Curiel’le temaslari oldugunu haber aldilar. Cu- 

riel'in yardimcisi Joyce Blau, bu ki§ilerle konu§abilmek igin onlarm dilini ogrenmi§ti. 

1976 yilmda Arjantin'de polis tarafmdan Trogkist ERP orgiitiinun gizli evlerinden birine yapi- 

lan bir baskmda, Avrupa'da §iddet eylemleri yapacak Avrupa Tugayi isimli bir orgutiin kuru- 

lu§una dair planlar ele gegti. Orgiit, Uruguay’daki Tupamarolar ve Arjantin, Bolivya, §ili ve 

Paraguay'daki terorist gruplar tarafmdan kurulmu§, Devrim Koordinasyon Cuntasi tarafm¬ 

dan desteklenecekti. Para ve silah yardimi ise Kiiba tarafmdan yapilacak ve Paris'ten yoneti- 

lecekti. Burada da Curiel’in mukemmel 'hizmet’ veren grubu roliinii oynayacakti. 

Curiel'in yardimcilan da onun arada sirada ortadan kaybolmasmm nedenlerini, nerelere gitti- 

gini ve bu kadar parayi nereden buldugunu merak ediyorlardi." (M5,1984, sayi 4) 

"Misirli bir Yahudi olan Henry Curiel, 27 yil Paris'te ya§ami§. Fransiz iq istihbarat servisi DST 

dosyalarmda adi yabanci ajan olarak gegiyor. Bati’daki biitiin biiyiik uluslararasi casusluk te§- 

kilatlarmda adma bir dosya bulunur. 

Henry Curiel, Kahire'de zengin bir Yahudi bankerin oglu. 1942'de Misir Komiinist Partisi’nin 

kurulmasma yardim etmi§tir. 

Curiel'in mii§teri listesi oldukga etkileyici: ispanya'da Bask'larm ETA'si, GRAPO'nun kent ge¬ 

rillalari, Irak'm, Haiti'nin Fas'm ve Sudan'm yasa di§i komiinist partileri ve Tupamaroslar da 

dahil olmak iizere Latin Amerika'nm dort veya be§ gerilla grubu. Latin Amerika'da Curiel sa- 

dece ki§isel servisleri degil, biitiin diizenlemeleri yapiyordu. 1976'da Arjantin'de Trogki taraf- 

tari ERP'nin evinde polis, Avrupa'da gerilim stratejisi iqin bir 'Avrupa Tugayi' ba§latma plam- 

m agiklamakla ilgili dokiimanlari buldu. 

1946-48 arasi Krai Faruk tarafmdan hapsedilen Curiel, hemen ardmdan Avrupa'ya gitmi§ ve 

Faruk Misir'dan atilir atilmaz, Curiel Misir'a donmii§tiir. 4^ r 

Turn teror orgutleri Henry Curiel tarafmdan sistemli olarak orgutlenip silahlandirildi, orgutler arasi baglanti 

saglandi. (Sol ba§tan) Maskeli IRA militam, yanmda Carlos, Japon Kizil Ordusu lideri ve ETA militam. Biitiin 

bu teror §ebekeleri Henry Curiel ve Annababi tarafmdan desteklenmi§ ve onlara yataklik yapilmisti. Car- 

los’un Suriye'de oldugunu agiklayan David Yallop'un dedigi gibi "ClA'in, MI6'nm, BND, SISMI ve SDECE'nin 

onun nerede oldugunu bilmemesi akillara durgunluk veren bir geydi." (Hurriyet, 27 §ubat 1993) Bu gizli 

servislerin Yallop'un kendi cabalariyla buldugu Carlos'un yerini bilmemeleri soz konusu degildi. 
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Curiel, Sovyet Komiinist Partisi’nin ba§ teorisyeni Mickhail Suslov ile de bera- 

ber gali§mi§ ve Suslov 1960’da onu ilgilendirmeyen Fransiz hiikiimet belgeleriyle 

yakalanmi§ti." (The Secret War of International Terrorism, Claire Sterling, sf.49-51) 

"Curiel ailesi Sefarad kokenli Yahudi. 19. ve 20. yiizyillarda Misir’m en onemli ailelerinden. 

Aile kapitalist ve anti-kapitalist olarak ikiye aynliyor: 

Henry Curiel: Turn teror orgiitlerini barmdirip yonlendiren onemli bir isim. 

Daniel Curiel: Kahire’de banker 

Andre-Weil Curiel: Mason, sosyalist militan 

Roland Curiel: Sovyet casusu 

Raymond Curiel: italyan Komunist militan." (Le Veaud'or est Toujours Debout, Henry Coston, sf. 

245) 

Curiel ailesinin fertleri de, Henry Curiel gibi diinyadaki teroriin yonlendirilmesinde 

onemli gorevler iistlenmi§lerdi. Henry Curiel The Brotherhood Of The Rose' (Giiliin Karde§li- 

gi) tipi turn teror orgiitlerini yonlendirme, onlari barmdirma ve yalmz kendi evlerinde kar§it 

orgiitlerin birbirlerine eylem yapma yasagimn bulundugu bir sistemin kilit ismiydi. Diinyada- 

ki anar§inin tek elden yonlendirilmesinde iistiine dii§en gorevi tarn anlamiyla yapti. Biiyiik is- 

tihbarat servislerinin bazilarimn da bu sisteme harfiyen uymasi garip ama gergekti. Sistemin 

mimari Mossad da roliinii gerektigi bigimde uyguladi. 

• • 

Teror Orgiitleri Baglantisi ve Kadm Terorist Annababi 

Yer alti orgiitii arkada§lari tarafmdan "Annababi" olarak isimlendirilen ve Anna Maria 

Grenzi, Marina Fedi, Waltraud Armruster gibi ge§itli isimler kullanan bu iinlii kadm terorist, 

Berlin'de Petra Krause ismi ile dogmu§tu. Isvigre polisi kendisini yakaladigmda onu, "yiizyi- 

hn teroristi" olarak tammladi. Fakat onun yakalam§i 1975 yilinda, yakla§ik 12 iilke polisi, bazi 

arkada§larmi yakaladiktan sonra oldu. Bir Alman Yahudisi olan Petra Krause, bir Italyanla ev- 

lenip Italyan vatanda§i olmu§tu. 

Petra Krause yakalandigi zaman, Ziirih'te Avrupa'mn segkin teroristlerine silah saglayan 

bir diikkan gali§tirmaktaydi. Carlos'un yonettigi Paris'teki Avrupa Direktorliigii, Fransiz Sol- 

culari, italyan Kizil Tugaylari, Baader Meinhof Orgiitii, irlandali teroristler, ispanyol Basklari 

ile iranli ve Yunanli teroristler en iyi mii§terileri arasmdaydilar. Bu teroristler istedikleri silah- 

larm sipari§lerini veriyorlar, Krause'nin geng anar§istlerden olu§an yardimcilari da, bunlari is- 

vigre ordu depolarmdan galarak Ziirih'teki gizli depolarmda teslim iqin sakliyorlar veya tren- 

le, otomobille mii§terilerine ula§tmyorlardi. Bazi ozel durumlarda silahlarm teslimini bizzat 

Petra Krause yapiyordu. 

"isvigreli anar§istlerin silah sati§ organizasyonu, Henry Curiel’in organizasyonu kadar geni§ 

degildi. Bu gen^ anar§istler, konsolosluklann bombalanmasi, bankalann taranmasi ve iin- 

lii ki§ilerin oldiiriilmesinin planlanmasi gibi eylemlerde de bulunmalarma ragmen, bu ki- 

§ilerin ba§lica yaptiklan, silah saglamak ve satmakti. Aldo Moro cinayeti ile ilgili 3 Ocak 

1980 tarihinde yayimlanan italya Ba§savcisi Guido Guasco'nun iddianamesinde §unlar soyle- 

niyordu: Gizli servislerin raporlarma gore, Kizil Tugaylar da dahil olmak iizere, ge§itli iilke- 
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lerde bulunan yikici yer alti orgiitleri birbirleri ile temasi, Ziirih'teki Eco Kitap 

evi oldugu sanilan bir merkez biirosu kanali ile saglamaktadirlar...' Bu merkez Pet¬ 

ra Krause tarafmdan i§letilmektedir." (M5,1984, sayi 6) 

Narko-Terorizm ve israil Baglantisi 

israil'in Latin Amerika'daki "narko-terorizm'le olan baglantisi ile ilgili Fransizca yaymla- 

nan Arabies dergisinde gikan bir yazida §u bilgiler yer aliyor: 

"israil kendini her zaman terorizme kar§i en etkin giiq olarak gosterir. Ama bu goriintiiniin 

tam tersine, israil hukumetinin list diizey memurlan Kolombiya uyu§turucu baronlarmm ser- 

visine ozel narko-terorist askerler olu§turmaya ugra§iyorlar. Albay Yair Klein tarafmdan yo- 

netilen ve bu tip hizmetler veren gruplardan birinin adi Hod-Hahanit. 

Bazi israilli gevrelerin (ozellikle Mossad'm ozel i§lerde kullandigi eski casus ve askerlerin) 

uyu§turucu ve para operasyonlariyla olan ili§kileri, Kolombiya olaylarimn patlamasmdan on- 

celere dayamyor. 

Ornegin israil'deki bazi entegrist radikal partiler, israil mafyasmdan para tahsil ediyorlar. Bu 

paralan aklamak iqin Amerikan bankalarmda hesap agiyorlar. Daha sonra paralar bankadan 

bankaya ge^erek -ozellikle Karayipler ve isvigre bankalan- bu fonlar israil’deki hesaplara 

geliyorlar. Bu geri donii§ operasyonu, israilli §irketlerin soz konusu transit iillkelerde yer alma- 

siyla kolayla§tmliyor. Bu para aklayicilarmm en onemlilerinden biri Bissah Ben Or. Ben Or, 

kontralara silah satiyor ve adi Irangate'e kari§mi§. Ben Or, kendine asistan ve Kolombiya'da sa- 

hibi oldugu §irketlere temsilci olarak ba§ka bir Yahudi'yi segmi§: Mike Harari. Harari Orta 

Amerika'daki olagan di§i olaylarda tanman bir ki§i. Pek gok kaynak onu Mossad ajam olarak 

tammliyor. 1981 yilmda Panama Biirosu'nda bulunmaktaydi. 

Burada gorevini ortbas etmek iqin israil sigorta §irketi 'Harrier' de onemli bir goreve sahipti. 

israil'e yolladigi paralar sonrasi biiyiik komisyonlar alirdi. Bu paralar Bissah Ben Or'un hesa- 

bmda son buluyordu. Aynca Noriega'nm da arkada§iydi. Ve onun sayesinde israil'in Panama 

Buyiikelgisi iinvanim alir. Zaten Noriega'nm 84'deki israil gezisini de Mike Harari ayarlar. 

Odiillendirmek iqin Noriega, Harari'yi Ozel Dam§mam atar. Sonug olarak Mike Harari Pana- 

mali mafya ba§kanmm yakm korumaligim organize eder. Bunun iqin de bu bolgede giivenlik 

iqin bulunan pek gok israil ozel servisinden yardim ister. 

Yediot Aharonot gazetesi 1989 Nisan'mdan itibaren israil askerlerinin Medellin Kokain Karte- 

li'nin hizmetinde oldugunu dogruluyor. Ama §amir Hukiimeti bu ki§ilerin gali§malarim en- 

gellemek igin higbir giri§imde bulunmadi. 

1988, Agustos ba§mda Amerikan televizyonu NBC, israilli askerlerin Medellin Karteli'nin ba- 

ronlarmi egittigini ve silahlandirdigim soyledi. Bu kartel, kokain d6nu§umiinun ve dagilimmm 

ABD'ye gidi§ini kontrol ediyor. israil basmi bu haberleri ba§tan savici §ekilde ele aliyor. Orne¬ 

gin 30 Agustos 1988 sayili Jerusalem Post, Kolombiya baglantismdan gok basitge bahsediyor. 

Olay daha biiyiik boyutlardadir. Puerto Boyacio'da Acdegam isimli bir Koylii ve Qftgi Birligi 

kurulmasmi bizzat Medellin Karteli te§vik eder. Bu grup Escobar ve Jose Gonzalo Rodrigu- 
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ez tarafmdan finanse edilen gergek bir ozel ordudur. Kolombiya ordusuyla 

gok yakm ili§ki igindedir. Zaten bu ordu da Kartel'in igine kadar i§lemi§. Ayrica B2 

gibi gizli servislerle de baglantili. Bu ordunun gorevi silah zoruyla halka, ozellikle coca 

ureticilerine boyun egdirmek. Acdegam’m askerleri, yani ’Sicarios'lar gok iyi silahlandiril- 

mi§lar. Onlar Kolombiya’daki katliamlarm gogundan sorumlular. 

Devlet iginde devlet olan vurucu timi olu§turuyorlar. Medelin tarafmdan kurulan bir partiyi 

de olu§turan yine onlar, bu partinin adi ise Morena (Mouvement de Renovation Nationale) 

Gonzalo Rodriguez Gocha'nm milisleri Orta Amerika ve Kolombiya'da yerle§mi§ pek gok is- 

railli grup gibi aym tip ihtiyaglari kar§iliyorlardi. Bu gorevlerin sosyal amaci ’Private Security 

Training’ §irketinde turn agikligiyla diinyaya tanitiliyordu. 

DUNYA UZERINDEKI GIZLI UYU§TURUCU TRAFIGI 
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Bu §irketlerden bir tanesinin yoneticisi Albay Yair Klein'di. 1987’de Kolombiya 

hiikiimeti onu Hod Hahanit'in sosyal servisine goreve gagirmi§ti. Ama olay sonug- 

lanmadan Yair Klein ba§ka bir israilli albay la kar§ila§ir. Mario Shoshani... Bu ki§i Adnan 

Ka§ikgi'ya, Gaith Pharan’a ve Akram Ojjeh’e gok yakmdi. Kaynaklarimiza gore Shashani, 

Latin ve Orta Amerika'da operasyon yapmak isteyenlerin mutlaka gegmesi gereken bir durak. 

Onunla ortak gali§an ki§iler ise Bissah Ben Or, Mika Harari, General Ze’evi ve Amiram Nir 

(Liibnanli Yahudi i§ adami). 

Shashani vatanda§i Albay Klein’i, Ko¬ 

lombiya hukumetinin servisinde kal- 

maktansa, ACDEGAM adli milis for- 

masyon okulunu yonetmek igin ikna 

etti._ 

Medellin Karteli'nin milislerini silah- 

landirmak igin israilliler araci oluyor- 

lardi. Bu yonde Miami gift tarafli bir 

pompa gorevini goruyor: Orta ve Gii- 

ney Amerika'ya giden silahlar bura- 

dan yola gikiyor: narkodolarlar en son 

buraya ula§iyor. Ornegin 1989 Temmuzun’da Miami giirnriikguleri Medellin’e giden 3 silah 

konvoyunu durdururlar. Konvoyda 2 Kolombiyali, 1 israilli, David Kanduiti vardir. 

Eski Panama diktatoru Noriega'mn Muhalefet Partisi lide- 

rine duzenlettigi saldiri, Time dergisine kapak olmustu. 

Antrenman kampi Puerto Boyacio ya- 

kmlarmda Fantaisie adalarmda yapil- 

di. 9 haftalik gali§ma 3 boliimden olu- 

§uyordu. Yair Klein, ABD’deki nakit 

800.000 dolan aliyordu. Bu gikarma 

Kolombiya ordusundan Albay Luis 

Boharquez tarafmdan desteklenmi§ti. 

Egitmenler arasmda israilliler, Alman- 

lar, ingilizler ve Giiney Afrikalilar 

vardi. 

Bush hukumetinin Medellin Kartelin’e sava§ agmasi iizerine, kamuoyuna yansiyan Fantaisie 

adasi olayi sebebiyle, israil basmi hukiimetine hesap sordu. §amir, israillilerin bu tip §aibeli 

olaylara katildigma dair haberler duymanm uzucii oldugunu soyledi, israil hukumetinin diin- 

yamn dort bir yamndaki olaylardan sorumlu tutulamayacagim ekledi. Ama israil'de yaymla- 

nan Yediot Aharonot gazetesinin Kolombiya'ya gonderdigi ozel temsilci (27 Agustos 1989), Ko¬ 

lombiya gizli servislerinin 1989 Nisam'nda israil hukiimetine bir rapor gonderdigini yazdi. Bu 

raporda israil askeri gruplarimn uyu§turucu baronlarimn servisinde gali§tigi konusunda hii- 

kiimeti uyariyordu. Aharonot, §amir hukumetinin bu hareketi durdurmak igin higbir gali§ma 

yapmadigim da ekliyor. 

8 Eyliil 1989’da israil Radyosu Yair Klein’i 'izinsiz Know-How ihracati' yapmakla suglar. Kle¬ 

in eger suglamrsa iilkesinin gok list diizey sorumlulari hakkmda ba§larma i§ agacak agiklama- 
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lar yapmaktan gekinmeyecegini soyler. Yediot Aharonot ve Hadashot gazeteleri 

Klein’m soyleyecegi §eylerin gergek anlamiyla bir bomba oldugunu yazarlar. 

Yair Klein, kendisinin sadece Mario Shoshani’nin yardimcisi oldugunu soyler. Onun Fan- 

taisie adasmdaki turn olaylardan sorumlu oldugunu da soyler. Ayrica, Shoshani’nin arkasm- 

da israil’in en on plandaki insanlarimn saklandigim bildirir. 

Londrali kaynaklara gore israil baglantisimn igindeki onemli ki§ilerden biri §amir’in partisi Li- 

kud’un Knesset'teki milletvekili, eski askeri giivenlik sorumlusu Yehovshova Saguy'du. Sa- 

guy’un Kolombiya’da silah sati§mda uzmanla§mi§ bir §irketi vardi. 

70’lerin ba§mdan beri israil Orta ve Latin Amerika'daki birgok orduya, teknik ve giivenlik agi- 

dan, gerillalara kar§i sava§ta yardim etti. Silah yardimlari diizenli olarak yapiliyordu. Bunla- 

rm biiyiik boliimu 1982'de Beyrut'ta Filistinlilerden alinan silahlardi. 

26 Agustos 1989 tarihli Hadashot gazetesine gore Kolombiya’daki 20 israilli §irketten sadece 6 

tanesinin yonetim yetkisi vardi: 

ISDS: istihbarat-Anket, Leo Wagelser yonetiyor. 

Katlab: Yosef Lenjosky yonetiyor. 

Unknown: Abraham Shafaratz 

Chaiden: Sholomo Koris 

Atlas: Moshe Basr (Mokky) 

Altmci §irketi yonetenin adi bilinmiyor. Yair Klein'm adi ise gegmiyor. 

Tiim bu olaylar israil hukumetinin ticari uniinii etkilemiyor. Medellin milisleri olayi patladi- 

gi sirada, Israel Aircraft Industries Kolombiya'ya 13 avci ugagi (Kfir) satmi§ti. Kontrat 6 Ekim 

Aldo Moro'nun oldurulmeden 

once Kizil Tugaylar tarafin- 

dan gekilen fotografi. Fotog- 

rafta da goruldiigu gibi Kizil 

Tugaylarin amblemi bircok 

teror orgutunde oldugu gibi 5 

koseli yildiz. 

Aldo Moro, Moshe Dayan ile yaptigi bir goru§- 

me esnasinda. 

Mi 
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1988’de israil’de Kolombiya Savunma Bakam General Rafael Molina tarafm- 

dan imzalanir. 5 gun sonra §ili'ye 12 Kfir satilir. Bu sati§lari israil'in a§iri sag partisi 

Moedet'in lideri Rhovam Ze’evi saglami§tir. Bu ikisinin ortak ozelligi Latin Amerika’da 

karanlik i§lere bula§mi§ olmalandir." (Arabies, Ekim 1991, Le mensuel du monde Arabe et de la 

Francophonie) 

Aldo Moro Cinayeti ve Perde Arkasi 

(Kizil Tugaylar, Masonlar, Mafya, CIA, Mossad, Bilderberg, Gladio) 

Gizli servislerin teror orgiitleri ile zaman zaman i§ birligi yapabildigini agiklayan italya 

Ba§bakam Aldo Moro, bu agiklamasmdan bir sure sonra bir suikastin hedefi oldu. 

Italya Ba§bakani Aldo Moro'nun olduriilmesi olaymda basin, Kizil Tugaylar'm o gun Mo- 

ro'nun izleyecegi yolu nereden ogrendikleri konusundan hiq bahsetmedi. Oysa giizergah, po- 

lis tarafmdan her giin degi§tiriliyordu. 

Eger Moro'yu oldiirenler Kizil Tugaylar ise, katillerin yakalanmasmm nasil bu kadar im- 

kansiz oldugu, grubun kisa bir sure iginde ar§iv ve fi§leri nasil hizli bir §ekilde ele gegirdigi de 

bugiine kadar kimse tarafmdan agiklanamadi. Goz ardi edilen bir diger konu da, bu oliimden 

kimin ne yarari oldugudur. Bazi politikaci ve polisler Kizil Tugaylar'la Batili iilkeler arasmda 

alaka kurmaya gali§iyorlardi. Bazilari ise, Kizil Tugaylar'm arkasmda Israil'in tipik yamltma 

yontemi olan KGB'yi bulmaya gali§iyorlardi. 

Suikastten once Roma'daki Amerikan Biiyukelgisi, Washington'a surekli Moro hakkmda 

raporlar yolluyordu. Carter'm Ulusal Giivenlik Dam§mam Brzezinski, Italya Ba§bakam Aldo 

Moro'ya Washington'a gelmemesini, giinkii kimsenin onu gormek istemedigini soylemi§ti. 

"78'de Carter, bir Avrupa iilkesindeki komiinizm hareketlerini dii§manlikla kar§iladigim belirtir. 

3 Mart'ta aym Amerikan Biiyukelgisi M.Gardner (Trilateral iiyesi), 'Aldo Moro italyan politi- 

kasmin en tehlikeli ve en bulamk insamdir' der. 16 Mart'ta Aldo Moro olduriilur. Polis 56 giin 

boyunca teroristleri durduramaz. Ellerindeki bilgi ve belirlenmi§ isimlere ragmen. (Carrero 

Blanco olaymda da oldugu gibi) 

italyan siyasi partileri bu olay iizerine bir ara§tirma komisyonu kurulmasma gerek olmadigi- 

m soylerler. Onlara gore bu qok basit bir olaydir. 

Aldo Moro olmeden once arkada§ma 'Politik gizgimi bana odetecekler, goreceksin. Aym Ber- 

linger gibi, O da SSCB'de anla§ilmami§ti. Beni de ABD ve Almanya anlayamadi' demi§ti." (Fes 

Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.261) 

"Moro 30 ya§mdaki kansma mektup yazar; Elonora, yakmda beni oldiirecekler. Arkada§lar be- 

ni kurtarabilirlerdi fakat kurtarmadilar." (Time, 22 May is 1987) 

"Moro ozel gizli bilgiye sahip. Bunun iginde Milli Giivenlik Plam, CIA'in NATO iilkelerinde- 

ki kanadi Gladio, uyu§turucu mafyasimn hukiimete baskisi... Soru§turmayla ilgili polis me- 

muru 24 saat ortadan kayboluyor. Yeni bir kagirilma mi diye tela§ ederken Sicily a'da yazlik ev 

kiralamaya gittigi ogreniliyor. Cossiga 'Plan Zero'yu oneriyor ancak bu plamn fotokopisi po- 

lislerde yok, kimileri ise hiq bilmiyor. Son derece umursamaz ve gev§ek hareketler soz konu- 

su." (Newsweek, 10 Nisan 1978) 
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"Moro oldiikten sonra yerine P2 Locasi'm yoneten onemli isimlerden Giulio 

Andreotti gegiyor." (Hiirriyet, 4 §ubat 1989) 

Kizil Tugaylar'm yalnizca Moro suikastinde degil, Gladio tarafman daha pek 50k 

kirli i§te kullamldigi da daha sonra agiga gikan bilgiler arasmdaydi: 

"italyan gazeteleri, Hiristiyan Demokrat Partili Ba§bakan Aldo Moro’nun Kizil Tugaylar tara- 

fmdan once kagirilip sonra oldiiriilmesi olaymin gerisinde de Gladio'nun yattigimn, savcilik 

ara§tirmalarmda ortaya giktigmi yazdi. 70'li yillarda Gladio'nun iilkede terorizmi tirmandirdi- 

gi ve ozellikle de iqine sizmayi ba§ardigi solcu Kizil Tugaylar orgiitiinii yonlendirdigi belirtil- 

di." (Hiirriyet, 14 Kasim 1991) 

"Aldo Moro'nun oldurulmesini soru§turan komisyon, 'Parti ba§kanmm kagirilmasimn soru§- 

turulmasmda, Loca mensuplarmm bu konuda sessizce gegi§tirilmeyecek etkilerini' saptiyor- 

du. Ozellikle de, saklanilan yerin (Halk Hapishanesi) ara§tirilmasmda ve bulunmasmdaki sa- 

yisiz ba§arisizliklarm, bugiin P2 Biraderleri'nin poliste ve gizli servislerdeki niifuzlarmdan 

kaynaklandigi ortaya gikti. O zamanki P2 mensuplarmm bilgilerine gore, Ustad Gelli gizli ser- 

vis yoneticilerinden ve soru§turmanm §efinden siirekli olarak, olup bitenlerin en son durumu 

hakkmda bilgi alabiliyordu." (Gladio, Leo A. Muller, sf.33) 

"Bu arada sol terorizmde de 'Gladio' §iipheleri dogdu: Polis ve gizli serviste 'P2'nin list diizey 

yoneticileri vardi. Mahkemelerin ve parlamento komisyonlarimn bilgilerine gore; silahli mii- 

cadelenin iiyeleri bol miktarda degildi ya da tamndiktan sonra izlenmiyorlardi. En skandal 

koparan ornek; her tugaycimn ortaya gikarilmasmdan sonra -Moro kaginldigmda da, heniiz 

hayattayken de- onlarm hemen hemen tiimii biliniyordu. Fakat 'Gladyatorler'in elleri bunun 

iizerinde de oynuyordu. Daha sonra Moro'nun olduriilmesinde kullamlan silah (bir 'akrep') 

hakkmda uzmanlar, eski bir tamdigi buldular: Peteano suikasti olaymda da izleri goriilen her 

zamanki adam: Gladyator Marco Morin..." (Gladio, Leo A. Muller, sf.35) 

Kizil Tugaylar - Mossad Baglantisi 

Pek 50k teror orgiitii gibi Kizil Tugaylar da Liibnan'da Israil'in denetimi altmdaki kamp- 

larda egitim goriiyordu: 

"italyan teroristler de Ortadogu'da egitiliyor. Kizil Tugaylar yakalandigmda onlarm Liib- 

nan’daki yerle§im merkezlerinin haritasi ele gegiriliyor. Aldo Moro’nun oldiiriilmesinde 

kullamlan silah, Ortadogu’dan saglanmaktaydi.” (Political Terrorism and Energy, Yonah Ale¬ 

xander and Charles K. Ebinger, sf.49-50) 

"Kizil Tugay iiyeleri Ortadogu'daki kamplarda Almanya'nm Baader-Meinhof grubuyla bera- 

ber egitiliyor. Ortadogu'daki bu kamplarda egitimi Mossadli subaylar yapiyor." (Time, 27 Mart 

1978) 

"Tutuklanan Kizil Tugay lideri Renato Curcio, Mossad tarafmdan egitilmi§." (Nokta, 8 §ubat 

1987) 

israil'in italya'da edindigi miittefikler, yalnizca fa§ist gruplarla smirli degildi. 11 Ocak 

1982'de yaymlanan Panaroma dergisinde, Kizil Tugaylara mensup bazi teroristlerin sorgularm- 

da, israil ajanlarimn 1973'ten beri orgiitii destekledikleri yaziyordu. Dergideki habere gore is- 
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rail ajanlari teroristlere silah, para, egitim konusunda destek veriyor, Ital- 

yan Devleti'ne kar§i koruma vaat ediyordu. Israil ajanlari Kizil Tugaylar'dan, 

yardimlarma kar§ilik olarak italyan iq politikasmda istikrarsizlik olu§turmak iizere 

daha giiglii taahhiitler vermelerini ve sansasyonel eylemlere giri§melerini istiyordu. 

Bu tutumun nedeni konusundaki soruya kar§ilik Panorama'da §oyle bir cevap yer almak- 

taydi: 

"israil, italya'yi istikrarsizliga siiriikleyerek, Akdeniz bolgesindeki giiglii konumunu bitirmek 

istiyor." 

Roma’da tero rist eylemleri soru§turan gorevli Ferdinando Imposimato, II Messaggero ga- 

zetesinde 17 Ocak 1982 tarihinde yer alan bir roportajmda Panorama'yi dogrulamaktadir. Bu ro- 

portajda "israil gizli servisinin komplocu italyan orgiitlerine sizdigi ve bu orgiitlere bir^ok 

kez silah, para ve bilgi yardimi yaptigi bir ger^ektir. israil planlarimn amaci iilkeyi istikrar¬ 

sizliga suriikleyerek Akdeniz bolgesinin denetimini kendilerinin devralmasmi saglamakti." 

denilmektedir. 

italya’da reklamcilik ve ozel televizyonculuk dalmda faaliyet gosteren biiyiik Yahudi §irketle- 

ri italyan Komiinist Partisi yoneticileri ile yakm ili§ki iginde. Mossad ile gok yakm ili§kide olan 

italya'daki i§adamlari, italyan Komiinist Partisi yoneticilerini kullanarak faaliyetlerini yapi- 

yorlar." (2000'e Dogru, 10 Ocak 1993) 

"Kizil Tugaylar'm onde gelen simalan Mossad’i, italya'da istikrarsizlik olu§turmak iizere, bir 

italyan yargicm ’§eytan Plam' dedigi §eyin bir pargasi olarak, suikast hedefleri hakkmda bilgi 

saglayarak kendilerine yardim etmeye gali§tigim iddia ettiler. Radikal Partili bir parlamenter 

Mossad’m israil aleyhtan bir devlet adami olarak nitelenen Aldo Moro'nun ortadan kaldinl- 

(Solda) Mossad tarafindan egitilen Kizil Tugay lideri Renato Curcio. (Sagda) Alman Kizil Ordu teror 

orgutiinun amblemi de Kizil Tugaylar'da oldugu gibi be§ koseli yildiz. Kizil Ordu teror orgutunun de 

Kizil Tugaylar gibi israil ve Mossad ile yakm iliskileri var. "Kizil Ordu Fraksiyonu tiyesi Hans Joach 

Klein Almanya ve Avrupa'da aranmaya basladiktan sonra israil'deki bir Kibbutz'a kacarak saklan- 

mi§tir." (Israel’s Sacred Terrorism, Livia Rokach) Mossad destekli Aldo Moro'nun katilleri de Tel- 

Aviv'de saklanmisti. 
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masiyla ilgili olabilecegini soyledi. italyan Parlamentosu’nda israil’in italya'yi 

istikrarsizliga suruklemek istedigi agik olan Kizil Tugaylar'a yardim ettigi dogrulan- 

di." (Kader Uggeni, Noam Chomsky, sf.315) 

"Moro, terorizmin ve PCI (italyan Komiinist Parti)'nin durumunu analiz ediyordu. Bazi giz- 

li servislerin (CIA-israil Servisleri-Alman Federal Gizli Servisi BND) terorle baglantilarim da 

inceliyordu. Moro, oliimunden sonra italya Ba§bakani olan P2 Locasi iiyesi Andreotti'yi skan- 

dal ve yolsuzluklara kari§an insanlari korumakla sugluyordu. ’Lockheed Skandali 76’daki Hi- 

ristiyan Demokrat Partisi’nin gerileyi§i ve Komiinist Parti'nin yiikseli§inin bir meyvesidir. So- 

lun giiglenmesi yeni bir donemin bagladigini kamtlama ihtiyaci da getirmi§ti. Lockheed Skan- 

dali askeri alandaki yolsuzluklar arasmdan tesadiifen segilmi§ bir olaydi. CIA ve Mossad’m 

gegmi§te de italya ve ABD’de onemli bir rol oynadigi kanaatindeyim’ diyordu." (Les Vrais Ma- 

itres du Monde, Gonzales Mata, sf.263) 

"Aldo Moro olduriildukten sonra, tuttugu 53 sayfalik dokiiman Milan'daki evinde bulunuyor. 

P2 locasi iiyesi Ba§bakan Andreotti belgeleri gizli tutmaya galigiyor, fakat gazeteciler ortaya gi- 

kariyorlar. Moro ’Partiyle alakami kestim gok fazla rii§vet, gok fazla algaklik ve gok fazla ap- 

tallik var. Hiristiyan Demokrat Parti’den istifa edecegim' diyor. Andreotti'yi vicdansiz, karan- 

lik i§ler geviren biri olarak tammliyordu." (Newsweek, 23 Ekim 1975 ) 

"israil gizli servisi Mossad’m ozellikle Hiristiyan Demokrat Parti'nin Senato Ba§kam Spadoli- 

ni’yle iyi ili§kiler iginde oldugu dii§iinuluyordu." (Gladio, Leo A. Muller, sf.24) 

"Henry Kissinger 1975 yilinda italya’da kendi istekleri di§mdaki bir hiikiimete izin vermeye- 

ceklerini agikga beyan etmi§ti. Bir CIC (Kar§i istihbarat Birligi) uzmam olan Kissinger, ital¬ 

ya’da Gladio operasyonunu devreye sokacagim ima etmi§ti." (Terdr ve Giineydogu Sorunu, Feh- 

mi Koru, sf.54) 

P2 mason locasimn Mossad destekli Kizil Tugaylar’i kullanarak organize ettigi, Aldo Mo- 

ro’nun oldiiriilme olayi, italya’nm gerekli istikrarli yapiyi edinmesi igin attigi adimlardan biri- 

ni daha durdurmu§tu. Masonluk ve kontrgerillamn yogun faaliyet gosterdigi italya, bu buna- 

limm etkisinden uzun sure kurtulamadi. 

Patrick Seale’in "Abu Nidal A Gun For A Hire" ve David Yallop’un "Die Verschworung Der 

Lugner" kitaplarmda, Mossad hesabma gali§tigi ayrmtilariyla agiklanan Abu Nidal’in, Kizil Tu- 

gaylar ve Baader-Meinhof orgiitleriyle de baglantilari vardir: 

"italyan Ba§bakam Aldo Moro'nun oldurulmesine de kan§tigi soylenen Abu Nidal’in, Kizil Tu- 

gaylar ve Baader-Meinhof orgiituyle baglantisi oldugu soylenmekte." (The Middle East Interna¬ 

tional, Temmuz, 1978) 

Teror Orgiitleri Tek Bir Merkezden mi Yonetiliyor? 

inceledigimiz bilgiler agikga gostermektedir ki, Abu Nidal’den Carlos’a, Kizil Tugay- 

lar’dan Barzani’ye, ETA’dan Baader-Meinhof’a, Gladyatorler’den Neo-Naziler’e, C^etnikler’den 

Usta§alar’a turn teror §ebekeleri Mossad’la ig igedir. Bu orgiitlerin birgogu aym zamanda Opus 

i T1 

I 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Dei, P2, Thule gibi localarla yani masonlarla da dogrudan baglantilidir. 

Belli ba§li istihbarat servislerinin baglantilarmi ele aldigimizda olay daha da 

karma§ik bir hale gelmektedir. 

P2'nin bir list kolu Monte Car¬ 

lo locasi, Trapani C locasi gibi mafya 

localan, 20'lerin Giilii gibi darbeci 

Gladyator localar da bu karanlik siste- 

min di§lilerinden birkagidir. Biitiin 

diinyayi saran Gladio ve masonluk 

skandallarmm arkasmdan hep Italyan 

Andreotti gibi list diizey biirokratlar 

gikmaktadir. Bu durumda "teror olay- 

larmdan bu ki§ilerin ne menfaati var?" 

sorusuna da bir cevap bulmak gere- 

kmektedir. Tipki Misirli zengin bir Ya- 

hudi bankerin oglu olan Henry Curi- ....... . .. 

el'in tiim teror orgutlerini kendi evin- 

de barmdirip, silahlandirmasmdan ne kazanci olacagi sorusu gibi. Henry Curiel olayi, 'daya- 

m§ma' yontemiyle Tek Merkez' uygulamasim en garpici §ekilde gozler online sermi§ti. Daya- 

ni§ma evlerinde diinyamn ge§itli teror orgiitlerine mensup ki§iler birarada ya§amakta, di§ari- 

da ise sozde kanli hesapla§malar yapilmaktadir. Pek 50k istihbarat servisinin adresini ezbere 

bildigi bu dayani§ma evlerine hiq operasyon diizenlenmedi. Teroristler burada giiven iginde 

birarada bulunabilirlerdi. Diinya iizerinde boylesine kapsamli bir organizasyonu gergekle§ti- 

rebilecek tek bir giig vardir, o da tarih boyunca gizli yapisi ile varligim korumu§ olan, tarihde 

doniim noktasi sayilabilecek pek 50k olaym birinci dereceden planlayicisi konumundaki ma- 

sonluktur. 

Mossad-masonluk-gizli servisler-mafya-teror orgiitleri zinciri uyu§turucudan, fuhu§a, 

kumardan, silah kagakgiligma, kontralardan, gladyatorlere uzanan geni§ bir kirli i§ler yelpaze- 

sini kontrolii altmda tutmaktadir. 

• • • 

Teror Orgiitleriyle Localar lqiqe 

Italya ve Ispanya'da teror olaylari olu§turan ve faaliyetlerini masonlarm kontroliinde yii- 

riiten a§iri sagci bir orgiit olan RACOIN, P2 locasiyla baglantili olarak Italya'ya silah ticaretini 

saglamaktadir. 

"1976’da Ba§savci Occorsio’nun oliimunii ara§tirdigmda polis, RACOIN (Raporti Commerci¬ 

al! Internazionali) adli silah sati§iyla ilgilenen bir §irkete ait belgeler bulur. Yillik kazanci 500 

milyon dolar olan bir §irket. Gazeteler RACOIN'in arkasmda bir bakan, bir devlet sekreteri, 

bir meclis iiyesi, pek qok giivenlik servisleri miidiirleri ve masonlarm oldugunu agiklami§tir. 

Ba§savci Occorsio P2 Genel Sekreteri M. Mingheli'yi de adam alikoyma, kanunsuz para gizle- 

mekle suglami§ti. Coppolo da bu locamn iiyelerindendi. 
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Basbakan Carrero Blanco (soldan ucuncii siyah uniformali) 

§irket kuruldugunda 250 bin dolar olan biitgesi, kisa zamanda 20-25 milyon dolari gegmi§ti. 

Bu para gok uluslu topluluklardan ve gizli servislerden geliyordu. Bu paralar transit kanallar- 

la, ozel bankalarla geliyor, bu §ekilde para verenlerin bilinmesi onleniyordu. Sadece italya’da- 

ki bir Amerikan petrol §irketi 50 milyon dolarm iizerinde yardim yapmi§ti." (Les Vrais Maitres 

du Monde, Gonzales Mata, sf.23) 

"Estnella Roja (Kizil Yildiz): Peru ve §ili'de kurulmu§ CIA ile baglantili bir grup. Antikastrist 

yerlerde gali§malar yapiyor. CIA ve ITT'nin Allende'ye yaptigi operasyonda ta§imaciligi yapi- 

yor. 

La Ratil: Matizan'm Portekiz’deki kolu, ispanyol ve Portekiz gizli servisleriyle ortak Gine’de 

hukiimete darbe giri§iminde bulundular." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.109- 

110) 

Almanya'da Neo-Naziler'in orgutlenmesini saglayan da yine bir mason locasi olan Thu- 

le'dir. Muhafazakarlarm locasi olarak tanman Opus dei de fa§ist orgiitlenmede onemli bir lo- 

cadir. 

23 §ubat 1992, Ispanyol El 

Pais gazetesi ETA eylem- 

lerini konu edinmi§ti. ETA, 

IRA, RAF ve Kizil Tugaylar 

teror orgutleri arasinda 

siki baglantilar vardir. 
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Masonluk gibi gizli orgutlerin destekleri ile faaliyet gos- 

teren teror gruplarindan biri de, ispanya'yi kana bulayan 

ETA'dir. 

Ispanya Ba§bakani: Carrero Blanco 

Carrero Blanco, 11 Aralik 1973'te ETA teroristleri tarafmdan olduruldii. Yapilan ara§tirma 

larda herhangi bir ipucuna rastlanamadi. Daha sonra ETA'nm yaptigi anla§ildi. Cinayeti i§le 

yen ETA komandolari ise iki gizli servisin gozetimi altmda gali§malanm surduriiyorlardi. 



"Gergekle§ene kadar iki ayri gizli servis de olaya girdi. Ve Ispanyol gizli servis- 

leri giivenlik gorevlilerine birgok kez miidahele etti. Ayrica ispanyol polislere de, te- 

roristlerin durdurulup rahatsiz edilmemesi konusunda miidahale ettiler. 

1973 Ocak aymda Madrid’de pek gok terorist saptandi. Ama onlan yakalamak iqin higbir gi- 

ri§imde bulunulmadi. 

- Aym yilm §ubat aymda ispanyol gorevlisi Madrid’de bir kafede polisin aradigi teroristleri 

bulur. Bundan list diizey gorevlilerini haberdar ettiginde bu konuya kari§mamasi konusunda 

uyarilir. 

- 1973 Mayis aymda, Carrero Blanco'nun devamli gittigi kilisenin yakimndaki gizli servisler 

ETA’nm evlerine mikro yerle§tirmeye karar verirler. Apartmana girdiklerinde kapici alarm ve- 

rir. Bekgi onlara silah geker. 

- Ekim 1973'de bu apartmana yerle§tirilen dinleme aletlerinden, Carrero Blanco'ya kar§i bir 

bombali saldiri diizenlenecegini haber alirlar. 

- Gizli servisler teroristleri korur. Qok yiiksek derecedeki bir te§ebbiise ortaklik yaptigi anla§ilir. 

- Aym yiiksek ki§iler Carrero Blanco'nun yok olu§unun, iilkenin, ispanya ve Portekiz'deki 

stratejilerine kolaylik saglayacagim dii§iinurler. Ajanlarma bu te§ebbiisiin gergekle§mesi iqin 

her§eyi yapmalarmi soylerler." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.lll) 

ispanya'da Basklar’m ETA'si kontra bir giig olarak ortaya gikanlmi§ ve ispanya Gizli Servisi 

CESID'le direk baglantili olarak eylemlerini diizenlemi§ti. Akdeniz iilkelerinde aym ETA ozel- 

ligi ta§iyan birtakim kontra orgiitler de o iilkelerin gizli servislerinin yonlendirdigi bigimde 

hareket etmektedir. SISMI-Kizil Tugaylar baglantisi gibi! 

ETA gerillasi ile Der Spiegel dergisi arasmdaki roportaj Avrupa'nm iki biiyiik teror orgiitii ETA 

-IRA baglantismi da ortaya gikariyor. 

"Spiegel: ETA neden Ba§bakan Carrero Blanco'yu oldiiriiyor da eyaletba§i olan Franco'yu 61- 

diirmiiyor? 

ETA: inamyorum ki bugiin Franco’yu oldiirmenin pek anlami olmazdi. Bizce, Franco rejimi- 

nin devamliligim saglayan herhangi birini saf di§i birakmak daha onemliydi. Bask ve ispan- 

yollara fa§ist rejimin sivri yonlerinin zedelenebilir oldugunu gostermek istedik. 

Spiegel: Milli bir azmlikla ozellikle siki fiki birlikte gali§iyor musunuz, ornegin IRA ile? 

ETA: IRA ile ili§kilerimiz iyi, qok iyi." (Der Spiegel, sayi 11, sf.103,1974) 

Kizil Tugaylar lideri Renato Curcio ise diger teror orgiitleriyle ili§kilerini §oyle agikliyor: 

"RAF ve Action Direct ile ili§kimiz vardi. ETA ve IRA ile temaslarimiz oldu." (Hurriyet, Reha 

Erus, 6 Mayis 1993). 

17 Eyliil 1982 tarihli Hurriyet gazetesinde de ispanya'da yaymlanan haftalik Actuel dergi- 

sinden almti yapilarak Mossad'm Marsilya mafyasi araciligiyla ispanya eski Ba§bakanlarmdan 

Adolfo Suarez'e kar§i planladigi suikast giri§imi ve bunun onceden fark edilerek onlenmesin- 

den bahsedilmektedir. Bu da ispanya ve gevresinde donen kirli dolaplarm sadece basma yan- 

siyan kiigiik bir kismidir. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Mossad, Gladio, Mafya, Uluslararasi Terorizm... 

i§TE P2 MASON LOCASI! 

1981 yilmda Italya'da biitiin diinyayi sarsan P2 skandali patlak verdi. P2 adli loca- _ 

run, iilke igindeki inanilmaz kontrolu ve kirli i§leri ortaya gikti. Bu skandal masonlugun bir 

iilke iginde neler yapabilecegini ortaya koymakta ve yalmzca Italya'ya degil, masonluk faali- 

yetleri su yiiziine gikmami§ gogu iilkeye de i§ik tutmaktadir. I§te bu locanm oykiisii: 

ffP2 Mason Locasi, Yahudi lobileriyle, Mossad’la ve Israil'le dogrudan baglanti halindeydi." 

(The Middle East International, Temmuz 1981) 

"Gizli servislerde gorevli P2 iiyesi Albay Viezzer, Albay Antonio La Bruno ve General Giana- 

delio Maletti italya'daki israil Lobisi'nin gekirdegini olu§turuyorlar. Latin Amerika Cuntalari 

ve CIA ile baglantili oldugu bilinen P2 Locasi ba§kam Gelli'nin 7 Kizkarde§ler olarak bilinen 

Yahudi petrol §irketleriyle ili§kisi oldugu bilinmektedir. italya’nm israil taraftari lobileri ve 

Mossad arasmdaki baglanti, israil’in dogrudan P2'yle baglantisim ortaya koyuyor." (The Midd¬ 

le East International, Temmuz 1981) 

P2 olaymin iginde degi§mez isim Kissinger 

da vardi: 

"Bir Amerikan ara§tirma dergisi olan EIR, P2 

Locasi tarafmdan orgiitlenen Monte Carlo 

Locasi'nm biitiin diinyaya yayildigim, bu lo- 

caya ABD eski Di§ i§leri bakanlarmdan 

Henry Kissinger'm da iiye oldugunu soyle- 

mi§ti." (Papa Mafya Agca, Ugur Mumcu, sf.246) 

,fP2fnin 33. dereceye yiikselmi§ masonlar- 

dan olu§an iist konseyi Monte Carlo Komi- 

tesi adi ile tanmmaktadir.” (Ees secrets de 

E'Empire Nietzscheen, Aron Monus, sf.440) 

P2 Skandali'na kari§an italya'nm en biiyiik 

bankalarmdan Banca Nationale Del Lavaro'nun 

iiyeleri israil lobisinin en onde gelen isimleri 

Rotschild, Kissinger ve Rockefeller'dir: 

"Trilateral iiyesi Raymond Barre da Banca 

Nationale Del Lavaro'nun uluslararasi politi- 

ka konseyine iiye olmu§tu. Bu bankada pek 

gok Trilateral iiyesi vardi: Edmond de 

P2 Locasi §efi Licio Gelli. "Gelli'nin, emirleri 

ABD'nin eski Di§ \§\er\ Bakam Henry 

Kissinger'den aldigi soyleniyor" (Tanksiz 

Topsuz Harekat, Fatih Gullapoglu, sf.39) 

Rothschild, onun kuzeni Leon Lambert, Henry Kissinger ve David Rockefeller..." (Ees Financi¬ 

ers qui menent le monde, Henry Coston, sf.406) 

"Banca Nationale Del Lavaro, italya'nm en biiyiik bankalarmdan. Adi P2 Locasi skandalma da 

kari§ti. Trilateral'le ise yakm ili§kisi oldugu kesin. Karar komitesinin iiyelerinin hepsi Trilate¬ 

ral Komisyonunun iiyesi: Raymond Barre, Edmond de Rothschild, Henry Kissinger, Leon 
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Lambert ve David Rockefeller..." (Fes Financiers qui menent le monde, Henry Cos- 

ton, sf.450) 

P2 (Propaganda 2), 1966 senesinde Italy a Biiyiik §ark Locasimn o zamanki iis- 

tad-i azami Giordino Gamberini'nin emriyle kurulmu§tu. Locayi kurmakta ise iistad Licio 

Gelli gorevlendirildi. 

"Licio Gelli, italyan Askeri Gizli istihbarat Orgiitii ile siki ili§kiler igindeydi. Hatta o zamanlar 

orgiitiin ba§kam olan General Giuseppe Santovito, P2 mason locasma kayitliydi. Ayrica ital¬ 

yan Gizli Servisi'nin eski Ba§kam Albay Antonia Viezzer de locamn iiyeleri arasmdaydi." (Ter- 

ciiman, 27 May is 1981) 

"P2 mason locasimn iiyeleri arasmda devrin gizli servis sorumlulari, polis miidiirleri, hakim- 

ler, yargiglar, savcilar, avukatlar, Adli Tip gorevlileri gibi onde gelen insanlar vardi... Licio Gel¬ 

li, emrinde 142 milletvekili ve senatoriin oldugunu soyledi." (Gunaydin, 19 Aralik 1981) 

"italya'nm Agnelli'den sonra en biiyiik sanayicisi Yahudi asilli Carlo De Benedetti de P2 dava- 

smda yargilandi ve suglu bulundu." (Newsweek, 27 Nisan 1992) 

Gelli'nin gegni§i de oldukga ilgingti. SS'lere katilmi§, Nazi saflarmda sava§mi§, KGB'ye, 

CIA'e gali§mi§, fa§ist, komiinist ve kapitalist biriydi! 

"II. Diinya Savagi'nm ba§langig safhasmda Gelli Arnavutluk’ta sava§ti. Daha sonra SS’e ka- 

tildi. Orada iist diizey baskm onderi konumuna geldi ve Naziler igin baglanti memuru olarak 

gali§ti. Gorevlerinin arasmda italyan partizanlari ke§fetmek ve onlari emir sahiplerine gam- 

mazlatmak vardi. Erken elde ettigi servetini, sava§ zamamnda Yugoslav Devlet Hazinesi'nin 

sakli bulundugu, italyan §ehri Cattaro’da olmasma borgluydu. Bu hazinenin onemli bir kismi 

bir daha Yugoslavya'ya donmedi, giinkii Gelli onu galip, ortadan kaldirmi§ti." (Im Namen Got- 

tes?, David A. Yallop, sf.159) 

GLindem, 14 Kasim 1992 

Italyan P2 mason locasi hala 

italya'daki P2 Mason Locasi pek 90k mason locasinda oldugu gibi, teroristleri eylemleri igin kullanmisti. Ve 

1992 yilinda, karismis oldugu birgok skandala ragmen hala faaliyetini siirdiiriiyordu. Locamn iiyeleri arasin- 

da butun partilerden politikacilar, gazeteciler, istihbarat servisi iiyeleri, Adli Tip gorevlileri, askerler, polis mu- 

durleri bulunmaktaydi. P2 Locasi, istemedigi bir rejimin ba§a gelmesi durumunda hiikiimet darbesi yapmayi 

bile planliyordu. Bircok kisi locayla ilgili soru§turmanm gizli kalmasi igin ge^itli mekanizmalarin calistinl- 

digim belirtmisti. 

/ 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

"Gelli bir taraftan CIA igin hizmet verirken diger taraftan 1956’ya kadar KGB 

igin casusluk yapti." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.160) 

"P2fnin iiyeleri o kadar gizliydi ki, isimlerini sadece Gelli biliyordu." (Im Namen Gottes?, 

David A. Yallop, sf.163) 

"Pecorelli (gazeteci), Gelli'nin eski Nazi, eski fa§ist ve bazen de komunist oldugunu ve CIA ile 

qok iyi ili§kiler gozettigini agikladi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.375) 

Gelli, Latin Amerika diktatorlerini de destekliyordu: 

"Gelli, Nikaragua diktatorii Anastasio Somoza'nm lehinde konu§arak onun yolunu agmi§ ol- 

du. Diktator, birkag milyon dolar kar§iligi, Calvi'nin, diktatoriiniin iilkesinde bir karde§ firma 

kurmasi fikirini goz kama§tmci buldugunu agikladi. Calvi'nin bu organizasyondan elde etti- 

gi bir diger menfaat de, o andan itibaren omriiniin sonuna kadar kullanacagi bir Nikaragua 

diplomat pasaportuna sahip olmasiydi." (Im Namen Gottes?, David A. Yallop, sf.388) 

P2fnin 962 iiyesi kendi aralannda, hepsinin ayri bir ba§kam olan 17 gruba, daha dog- 

rusu hiicreye aynlmi§lardi. P2 iiyeleri bile diger iiyelerin kimler oldugunu bilmiyorlardi. Nis- 

peten daha fazla bilgi sahibi olan hiicre ba§kanlari bile ancak kendi hiicrelerini taniyorlardi. 

Italya'nm Biiyiik §ark Locasi'nm o zamanki biiyiik sekreteri Spartaco Mennini bile, P2'nin tiim 

iiyelerini bilmiyordu. Bir tek Licio Gelli sahipti bu listeye. Locamn ortaya gikmasiyla, iistad 

Gelli'nin giicii de belli oldu: 

"Akdeniz'in giiney kanadimn giicimii sarsmak, 

amaglanm giiden biiyiik bir programdi. Bu progra- 

mm birinci amaci gergekle§tirildi, ikincisi ise biiyiik 

olgiide saglandi. P2 mason locasi 1978'de Aldo Mo- 

ro'nun kagmlip oldiiriilmesi ve 1980'de 85 ki§inin 

oliimiine yol agan Bologna istasyonu'nun bomba- 

lanmasi gibi teror olaylarma kan§mi§ti." (Bulvar, 19 

Temmuz 1983) 

"17 Mart 1981'de polisler Gelli'nin Arezz'daki miithi§ villasmda ve Giole tekstil fabrikasmda 

962 ki§ilik P2 iiye listesini buldular. Ayrica yonetimle alakali dokiimanlar ve dosyalari ele ge- 

girdiler. P2 iiyelerinin listesi 'italyan Kim Kimdir?' 

deki gibi harf sirasma goreydi. itilaf kuvvetleri elli- 

nin iistiinde general ve amiralle kuvvetlendirilmi§, 

yonetim iki bakanla temsil ediliyordu; ayrica buna 

sanayiciler, gazeteciler (bunlarm arasmda Corriera 

della Sera'nm §efi ve diger redaktorler vardi), 36 par- 

lamento gorevlisi, pop yildizlari, i§ adamlari ve yiik- 

sek seviyeli polisler ekleniyordu. Bu devlet iginde 

devletti. Gelli'nin italya'yi kendi kontroliine sokmak 

istedigi soyleniyordu. Bu pek dogru degildi: O ital¬ 

ya'yi zaten kontroliine almi§ti." (Im Namen Gottes?, 

David A. Yallop, sf. 401) 

18 Haziran 1982, Roberto Calvi masonik 

rituellere uygun olarak olduruldii. 
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"P2 mason locasimn italya’da a§m sagci teroristlerin giri§tigi pek qok suikastin 

sorumlusu oldugu saptandi." (Hurriyet, 4 §ubat 1989) 

MP2 Locasi iiyesi, italya’daki Yahudi lobisinin onde gelen ismi Albay Viezzar 1960'larm so- 

nunda Bologna’daki tren istasyonunda yiizlerce ki§inin katledilmesi olayma yardimlariyla 

tammyor. Ayrica suglanan faillerin gogunun Liibnan’da israil kontroliindeki kamplarda egitil- 

digi soyleniyor." (The Middle East International, Temmuz 1981) 

"P2 mason locasimn mafyamn uluslararasi kagakgilik trafiginde onemli bir gorev iistlendigi 

konusunda, italyan adli makamlari somut deliller elde etti. Papa suikastine de kari§an Sindo- 

na admdaki italyan banker, gerek P2 locasimn, gerekse mafyamn elemamdir. Dr. Joseph Cri- 

mi Michele, Sicilya asilli Amerikan doktor, P2 ile Cosa Nostra arasmdaki baglantiyi sagliyor. 

Mafya, P2 mason locasma bagli ki§iler araciligiyla kirli paralarmi italya’da kullanmayi dii§iin- 

mii§. Bu nedenle Viannini in§aat §irketinin en biiyiik hissesini almayi, Rizzoli Editore’nin kar- 

de§ §irketi Cineriz'in tesis ve mallarmm biiyiik bir boliimiinii ele gegirmeyi istemi§tir. Mafya 

P2’nin viicudundan her firsatta yararlanmi§, bunun igin de Gelli ve Crimi araciliyla, gazeteci, 

savci, polis hatta generalleri bile kullanmamazlik etmemi§tir." (Milliyet Aktiialite, 12 Temmuz 

1981) 

"P2 Locasi’nm 962 iiyesinin adlan arasmda italyan gizli giivenlik orgiitii SISMI’nin ba§ta ba§- 

kam olmak iizere bir^ok gorevlisi, ^e§itli partilerden parlamenterler, elliyi a§km general ve 

amiral de bulunmaktaydi.” (Papa Mafya Agca, Ugur Mumcu, sf.247) 

"Ortoloni, bu orgiitun Giiney Amerika'ya agilan kapisiydi, Pazienza bu orgutiin qok uluslu 

odak noktasi, Carboni mafya baglantisi, Gelli mason diinyasma uzanan koprii, Marcinkus ise 

bu diinyayi Papa'ya baglayan gizli yoldu. italyan haber alma orgiitleri ile Vatikan arasmdaki 

dehliz i§te bu diinyamn altmdan gegmekteydi." (Papa Mafya Agca, Ugur Mumcu, sf.38) 

Locanin bir ba§ka ismi ise Vatikan-Mafya-P2 baglantisimn kilit ismi Calvi idi: 

"Fakat herhalde kesin olan, Vatikan ile Calvi’nin, Calvi ile mafyamn, mafya ile mason locasi 

ve Giiney Afrika’daki karanlik ^evrelerin birbirleriyle olan yakm ili§kileridir. Uluslararasi 

bankaciligm isvigre’deki beyinleri, bu ili§ki yumagimn en can alici noktalariydi." (Papa Mafya 

Agca, Ugur Mumcu, sf.246) 

"Calvi’nin olgunla§tirdigi Vatikan ili§kileri, mason localarmdan Vatikan’a kadar uzanan bir 

zinciri, halka halka birbirine baglamaktaydi. italyan mali oligar§isi, mafya ile mafya, mason 

localari ile mason localan, istihbarat orgiitleri ile istihbarat orgiitleri ve radikal sagci teror or¬ 

giitleri ile birbirine baglanmi§ti. Calvi, boylesine bir diinyada jet hiziyla yiikselmekteydi." (Pa¬ 

pa Mafya Agca, Ugur Mumcu, sf.237) 

P2 soru§turmasmi yonetenler ise fail-i meghul cinayetlere maruz kaldilar: 

"Gelli ile ilgili soru§turmayi yiiriiten Albay Rozzi, 1981 yili Haziram’nda kimler tarafmdan oldii- 

riilmii§tii? Guardia di Finanza’nm daire ba§kanlarmdan Florio’nun otomobil kazasmda olmesi 

neyi anlatiyordu? Bu kazada, P2 Locasi ile ilgili bir gantamn ^almmasma ne anlam veriliyor- 

du? Calvi'nin dosyasmi ele alan yargicm oldiiriilmesi, bu cinayet salgim iginde, ne gibi anlam ta- 

§iyordu? Calvi’nin sekreteri nigin intihar ediyordu?" (Papa Mafya Agca, Ugur Mumcu, sf.253) 
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Mussolini'nin, Ispanya Iq Sava§i'nda cumhuriyetgilere kar§i dovii§- 

mek igin gonderdigi gonulliiler arasmda yer alan P2 §efi Gelli, ozellikle Giiney 

Amerika iilkeleri ile yakm ili§kiler kurmu§tu. Gelli'nin Giiney Amerika'dan Avru- 

pa'ya kadar uzanan geni§ bir ili§kiler zinciri iginde CIA, KGB ve italyan istihbarat servis- 

leri ile yakm dostluklari vardi: 

"Amerikan politikasmm yildizlarmm yakm dostu olan mason §efi Gelli, niqin kagirilmi§ti? 

Gelli, Calvi'nin Londra’daki son yolculugunu diizenleyen isvigreli banker Albert Kunz tara- 

fmdan nasil kagirilmi§ti? Kimdi bu Kunz? Neydi Calvi ve Gelli ile yakmligi? Nigin Gelli Uru- 

guay'a goturulmu§tu? Monte Carlo mason locasmm Amerikali, ingiliz, italyan ve Fransiz iiye- 

leri kimlerdi?" (Papa Mafya Agca, Ugur Mumcu, sf.253) 

"Roma’da Via Veneto'daki Excelcior Oteli’nde haftada iig giin P2 lo- 

casma ba§kanlik eden Gelli'nin italya'da yaygm §iddet eylemleri 

diizenleyerek otoriter bir rejim kurmak amaciyla orgiitlenen askeri- 

sivil kadrolara onciiluk ettigi de bilinmekteydi. 1980 yili Agustos 

aymda, italyan komiinist partisinin en giiglii kalelerinden Bolog- 

na'da Gar'da patlatilan bombamn, P2 mason locasma bagli darbeci- 

lerce kondugu ileri siiriilmektedir. Gelli'nin sag teroristlerle yakm 

ili§kisi bulunan Florio Carboni ile gok yakm dost olduklan bilini- 

yordu. Carboni'nin Francesca Pazienza ile yakm dostlugunu ital¬ 

ya'da bilmeyen yoktu. Pazienza'nm italyan istihbarat orgiitleri ve 

CIA ile ili§kisi oldugu, iinlii ingiliz gazetesi Financial Times'm Ro¬ 

ma biiro §efi tarafmdan yazilan 'God's Banker' adli kitapta yer ali- 

yordu." (Papa Mafya Agca, Ugur Mumcu, sf.234) 

Bu arada, P2'nin Vatikan iizerinden kazandigi paralari 

kendi hesabma gegiren Calvi, masonik bir §ekilde katledildi: 

Bilderberg ve Trilateral uyesi, 
aym zamanda mason olan Fiat 
Ba§kani Agnelli, italya'daki 
olaylarin perde arkasindaki 
isimdir. Agnelli Yahudi banker 
Rothschild ile de ortaktir. 

"Londra'da 1981 yilmda bir kopriide asilmi§ olarak bulunan banker Calvi'yi masonlar torenle 

oldurmu§lerdi. Boynuna gegirilen halattaki mason diigiimu, ceplerinin mason sembolleriy- 

le doldurulmu§ olmasi, hatta cinayet mahallinin bile sembolik ozelliklerinden dolayi se^il- 

mi§ oldugu soyleniyordu. italya'da biraderligin simgesi olarak bir siyah ke§i§ figurii kullaml- 

mi§ti. Calvi'nin cesedi bulundugu kopriinun adi Blackfirairs, ingilizce'de siyah ke§i§ ya da si¬ 

yah ciibbeli ke§i§ manasma gelmekteydi. Calvi'nin bagli bulundugu ingiliz locasmm admin 

da Blackfirairs olmasi masonik cinayetin ba§ka bir ilging yonuydii." (Political Terrorism and 

Energy, Yonah Alexander & Charles K. Ebinger, sf.286) 

P2 Locasmdan Andreotti Aym Zamanda Italya Bafbakani 

"Roberto Calvi'nin dul e§i Clara kocasimn sagligmda, locadaki olaylari kendisine anlattigim 

ve 'Gelli ile Ortoloni'den daha onemli iki ki§i var. Bunlar P2'yi yonetiyor. Bunlardan biri Con- 

sentino, digeri de Gulio Andreotti'dir' dedigini aktardi. Calvi’nin P2 mason locasi ile ilgili 

sirlan agiklayacagi ku§kusuyla oldiiriilmu§ olabilecegi soyleniyordu. italya Di§ i§leri Baka- 

m Gulio Andreotti iilkede pek qok cinayet ve yolsuzluklara kari§an P2 mason locasmm onem¬ 

li bir ismiydi." (Hurriyet, 4 §ubat 1989) 



"Mafya ile de ili§kisi ortaya gikan Andreotti, Kizil Tugaylar'm Aldo Moro’yu 61- 

durmesine de goz yummu§tu. Andreotti, Michele Sindona (P2 iiyesi) iqin de ’italyan 

Liretini kurtaran adam' demi§ti. Andreotti ismi italya tarihinin karanlik gizli i§leriyle bii- 

tunle§mi§ti." (Sabah, 13 Nisan 1993) 

Italyan Mafyasi’nm onde gelen ismi Flono Carbo- 

ni de, banker Calvi'nin en yakm dostuydu. Carboni ise 

karanlik ili§kileri bilinen Francesco Pazienza ile her an 

beraberdi. Kisaca P2 locasmda pek qok karanlik ismin 

hepsi yan yanaydi. 

Andre Meyer-P2-Agnelli-Rockefeller 

Paris'teki israil Hahamlar Kumlu'nun mali so- 

rumluluguna yiikselecek kadar onemli bir i§ adami 

olan Andre Meyer, P2'nin onemli ismi Sindona, Rocke- 

fellerlar ve Agnelli arasmdaki bagm kilit isimlerinden 

birisi idi: 

"Andre Meyer Paris'teki israil Hahamlar Kuru- 

lu'nun mali sorumluluguna yiikseldi. Sava§i takip 

eden yillarda servetinin biiyiik boliimunii yabanci 

hesaplara aktardi. 1940'da ABD'ye gog ettiginde pa- 

Agnelli'den sonra Italya'nm iki numarali 

zengini sermayedar Carlo De Benedetti 

de P2 skandalina karismisti. O da Agnelli 

gibi italya'daki olaylarin perde arkasin- 
daki koordinatorlerdendir. 

rasim orada hazir buldu. Wall Street'te kendisine yardim edildi. David Rockefeller onun qok 

samimi bir arkada§iydi. Lyndon Johnson onun tavsiyelerini talep eder ve gok faydalamrdi. 

Giicii o kadar biiyudu ki ABD hukiimeti ITT-Mediobanco olaymda onu sugustii yakalamasi- 

na ragmen, suglayamadi." (Le Veau d'or est Toujours Debout, Henry Coston, sf.311) 

Rockefeller-Agnelli-Andre Meyer-Vatikan arasmdaki ba§ donduriicu baglantilar §oyleydi: 

"Chase Manhattan Bankasi'nm onemli bir bolumunii olu§tu- 

ran Chase International'm Yonetim Kurulu'nda Andre Me- 

yer'in yam sira, David Rockefeller ile Dunya Bankasi'nm eski 

Ba§kam John Me Cloy yer alir. Andre Meyer, 60 kadar qok u- 

luslu §irketin yonetim kurulunda yer alir. Rockefeller, Giovan¬ 

ni Agnelli'nin ki§isel servetlerini yonetir. Mii§terileri arasmda 

Vatikan'dan ITT §irketine degin ge§itli adlari gorebilirsiniz." 

(Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.152) 

Hahamlar Kurulu'nun onde gelen ismi Meyer'm, Sindona ile 

baglanti halinde olmasi oldukga dikkat gekici bir bilgidir. Lazard 

"Meyer, Rockefeller ailesiyle Fransiz bankalari arasmda baglantiyi olu§turur. Ornegin, Banque 

de Paris et des Pays Bas'nm en onemli hissedan Lazard Brothers'm, New York'taki kolu Pari¬ 

bas Corporation, Chase International Bankasi'nm Balkan Yardimcisi Robert Craft'm yoneti- 

minde gali§malarma ba§lami§tir." (Vodka-Cola, Charles Levinson, 

sf.151) 

Palme oldiirulmeden once 

onemli sirlar uzerinde gali^i- 

yordu. 
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Brothers'm bankasi da bu baglantida odak noktasi konumundaydi: 

"Sindona'nm finans imparatorlugu ba§i ABD'de, govdesi italya'da, kollan ise buldu- 

gu her mali kriz gatlagmdan fi§kiran bir ahtapota benzer. Baski gruplarmm, politikacila- 

rm satin almmasi bu imparatorluk igin giinliik i§lerden sayilir. Ulkeler iistii bir giice sahip 

bu finans gok uluslusunun mikroskop altmda bir incelemesi yapilacak olursa, biiyiik §irketler 

ile yeryiiziinde vergi kagirilan bolgeler arasmda nasil bir bag olu§tugu kolaylikla goriilebilir. 

Her§ey, 'Wall Street Diinyasi'nm Ustadi' diye tanman Andre Meyer'in New York’taki biirosun- 

da ba§lar. Lazard Brothers Bankasi'nm ba§kanligim 40 yildan bu yana siirdiiren Fransiz koken- 

li, Amerikan uyruklu Meyer'in, qok dengeci ve yasalari iyi bilen bir ki§i olmasi sayesinde ki§i- 

sel servetini 200 milyon dolara gikardigi soylenir. Bu banka, ozellikle ucuz kapitalist kredile- 

rin Dogu iilkelerine transferi konusunda buyiik faaliyet gosterir. 

O devirde, finans kesiminde biiyiik bir line kavu§an italyan maliyeci Sindona, imparatorlugu- 

nun dii§ii§ gosterdigi 1974 yilmda Liechtenstein, Liiksemburg, isvigre, Panama ve Liberya gi- 

bi yerlerde 146 §irketi kontrol etme durumundadir. %50 kamu sektorii niteligi ta§iyan impa- 

ratorlugunu kurmaya 1943 yilmda ba§layan Sindona, Lucky Luciano tarafmdan yonetilen 

Amerikalilar'm Sicilya gikartmasma katilmi§tir. 

1946'dan itibaren, tek ba§ma italyan hiikiimetini olu§turan Hiristiyan Demokrat Parti'ye gire- 

rek bu ili§kisini kesintisiz siirdiirmu§tur. Ba§kanliga getirilen Giulio Andreotti ile Merkez Sag 

Parti'nin Genel Sekreterligi sirasmda ba§layan bir dostlugu vardir. Bu sayede italya'da, komii- 

nistler di§mda tiim ileri gelen politikacilarla yogun ili§kiler kurmu§tur. Kendisini gok ciddi 

bulan ve i§ alanlarmi uluslararasi diizeye yayarak gelirlerini artirma amacmda olan Vatikan 

sorumlulari, Sindona'ya Hiristiyan Demokratlar'dan sonra Vatikan kapilarmi agmi§lardir." 

(Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.154) 
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"Bundan iki yil sonra. Time dergisi, Sindona'yi ’Mussolini'den sonra en onem- 

li italyan' diye tammlami§tir." (Vodka-Cola, Charles Levinson, sf.157) 

"Andre Meyer, Lyndon Johnson'm ozel dam§mamydi. David Rockefeller'm gok samimi ar- 

kada§i ve dani§maniydi. Agnelli’nin italya’daki ki§isel mal varliklarmi yonetiyordu. Robert 

Me Namara'yla gok samimiydi. Sindona imparatorlugu'nun kurulmasma yardim etti." (La For¬ 

tune Anonyme et Vagabonde, Henry Coston, sf.128) 

P2 Liderinden Olof Palme'ye Infaz Karan: 

'isvecj Agaci Devrilecek* 

CIA'den 2 ki§i, Palme'nin CIA ve P2 mason locasi i§ birligi ile olduriildiigunu soylemi§ti. 

CIA'den Dick Breneke, ayrica CIA'in 1970'li yillarda italya'da terorii destekledigini ve bu iilke- 

de P2 araciligiyla bir diktatorliik kurmaya gali§tigim da belirtmi§ti. 

"Palme cinayetini yuriiten Isveq polis §efi Hans Oelbebro, CIA’den Dick Breneke'nin italyan 

televizyonu RAI’de yaptigi agiklamalardan sonra bu g6rii§un ortaya giktigmi kaydetti." (Hiir- 

riyet, 7 Kasim 1992) 
• • 

"Amerika'da Breneke adli eski bir CIA ajam P2'nin Italya’daki katliamlan ki§kirttigmi, Is- 

ve^’te de Olof Palme’yi CIA adina oldurdiigiinii soyliiyor." (L'Espresso, 6 Ocak 1991) 

"Eski CIA ajam, P2 lideri Licio Gelli'nin donemin Balkan Yardimcisi George Bush’un dam§ma- 

nma Palme Suikasti’nden iiq gun once ’isveg Agaci Devrilecek’ §eklinde bir telgraf gektigini be- 

lirtmi§ti." (Cumhuriyet, 30 Temmuz 1990) 

"italya cumhurba§kanlarmdan Cossiga’nm, Gelli ile sik sik g6rii§tugu agiklamyor. Gladio, 

Cossiga'ya bagli oldugundan P2 ve Gelli konularmda Cossiga'ya soru§turma agiliyor... Ferdi- 

nando Imposimato (Bagimsiz senator, giivenlik servislerinden sorumlu parlamento komisyo- 

nu iiyesi) §unlan soyliiyor: 'Daha §imdiden elimizdeki belgelere bakmca Gladio-P2-kara pa¬ 

ra arasmda bir bag oldugu belli. Hepsi aym zamanda politika diinyasiyla da sikica baglanti- 

da. Gladyatorler ilk once SIFAR'm sonra SID ve SISMI’nin ba§mdaydilar. (Bunlar italyan Giz- 

li Servisi'nin adlari). Bu organizasyonlardan sorumlu 

ki§ilerin hepsinin Licio Gelli’nin locasmda olmasi sa- 

yesinde aym zamanda askeri sektorleri de kontrol edi- 

yordu. SID'in Ba§kam Vito Micelli aym zamanda P2’ye 

kayitli ve Gladio'nun iginde, bunun gibi birgok isim 

P2’nin ve Gelli'nin dostlan." (L'Espresso, 6 Ocak 1991) 

Uyu§turucu ve benzeri kara paralarm aklanmasm- 

lrsever 

P2'lerin ve italyan Gizli Servisi'nin bizzat bulunmasi 

diinyamn ge§itli yerlerindeki uyu§turucu olaylarmm 

perde arkasmda kimlerin bulundugunu qok agik bir §e- 

kilde gostermektedir. 

da sozde vatansever Gladiolarm, goruniirde hay 

"Rotschild Bankasi 

Miidurii Juerg Heer, 
• 

Italyan Ambrosiana 

Bankasi'mn Genel 

Miidurii Roberto 

Calvi'nin katillerine 

parayi, Rothschild 

Bankasi sahibi Baron 

Ellie de Rothschild'in bil- 

gisi dahilinde kendisinin 

verdigini soyledi." 

(Giinaydin, 

4 Ocak 1993) 
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'P2'den Sonra Sira P3'te mi?' 

"P2’nin de§ifre olmasi italya igin pek bir §ey fark ettirmedi aslmda: MP2 Locasi daha 

once kurulmu§ olan PI Locasimn devamiydi." (Die Spuren des Attentats, Claus Laras, Wer¬ 

ner Kahl, sf.145) 

"italyan bankaci Michele Sindona, iskog Riti'nin italyan Kolu Propaganda-2 (P2), mason loca- 

sina iiye ve bu locamn mafyayla siki baglantisi var. Bunun ilki olan Propaganda-1 Locasi Si- 

cilya mafyasimn kurucusu Gisseppe Mazzini tarafmdan kurulmu§tu. Mazzini ilk Komiinist 

Enternasyonel’in iiyesi, ingiltere’den Lord Palmerston’un ajam ve iskog Riti'nin Ustad-i Aza- 

miydi." (The Ugly Truth about the ADL, Executive Intelligence Review, sf.35) 

"P2 skandalmdan sonra merakla beklenen konu P2'nin devami P3, P4, P5'lerin ne zaman ka- 

muoyuna agiklanacagi. 

P2 Soru§turma Komitesi Ba§kam Signora Tina Anselmi iki yillik ara§tirma sonucu P2 hakkm- 

daki du§imduklerini §oyle agikladi: 'P2 hi^bir §ekilde olii degildir. Hala giice sahip. P2 ku- 

rumlarda faal. Toplumun iginde geziyor. Para, araglar ve biitiin imkanlar ellerinde'.” (Im Na- 

men Gottes?, David A. Yallop, sf.439) 

"italya’da P2'den sonra §imdi de P3'iin faaliyet halinde olup olmadigi sorusu giindemde." (Av- 

venimenti, 18 Kasim 1992) 

"italya’da P2'den sonra yine kara para aklama, mafya baglantili karanlik loca faaliyetlerinin 

devam ettigine dikkat gekilerek P2'nin yerine P3'iin mu faaliyete gegtigi soruluyor." (Panora¬ 

ma, 15 Kasim 1992) 

italya'daki kontrgerilla orgiitii Gladio hakkmda en qok bilgiye sahip ki§i P2 Locasi iistad- 

i azami Licio Gelli'dir. P2 mason locasma iiye olanlar arasmda ise, polis, asker, mafya, kontr¬ 

gerilla, basm, Adli Tip, milletvekilleri ve gizli servis mensuplari vardir. 
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Locasi’nm Bazi Uyeleri 

: Kurucu iistad-i azam 

: Nixon’a mali kaynak bulan Sicilyali finansor 

: Devlete kar§i pek gok komploya kari§tigi biliniyor. 

Fransiz Gizli Servisi (SDECE )’nden 

Sogno : italya CIA boliimiinden. Devlete kar§i darbe 

giri§iminde bulunmu§. 

Malizia : Askeri dam§man, Savunma Bakani Hukuk Dam§mam 

Alavena ve Aloja: Askeri istihbarat Servisi uyeleri (SID) 

Giudice, Mirigneli: Polisler 

Spagnulo 

Giudice 

Minghelli 

Viezzer 

Carollo 

Ursini 

Birindelli 

Romali General 

Giimriik Polis Miiduru 

Polis generali 

Albay SID iiyesi 

Demokratik Hiristiyan Partisi senatorii 

Bilderberg iiyesi 

Amiral, NATO eski ba§kam, Sosyal Hareket iiyesi 

Luris, Cetrulio, Tanassi, Orsello, Terrana: Politikacilar 

Apollonio, De Maria, Paola, Stellini, 

Renai : Orduda yiiksek dereceli ki§iler 

Picchiotti : General, eski Devlet Ba§kam 

Ciccolo : Amiral 

Barile : Doktor 

Dina : Savunma Bakanligi Genel Miidiirii 

Pasqua, Lombardi, Manino, Raspini, Pinello, 

Zambardino : Yargiglar 

Catalano, Scricciolo, Lonoce, Arcari, Albanese, Arena: Banka yoneticileri 

Franchi : italya Futbol Federasyon Ba§kam 

Ursini, Biamonti, Carta, 

Vassila : Finansorler 

Brusco, Carpinteri, Martino, Goggiolo, 

Domenichini : Gazeteciler 

Acoma, Vacarro, Compagno, Franco, 

Serio : Belediye Ba§kam ve Palermo Belediye dam§manlari 

Antonio Petrucci, Giulo Rondini: Papazlar 

Ayrica pek gok politikaci, askeri gorevli, adli tip yoneticisi, gazeteci ve 

papazm adi da var. 

(Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.301-302) 
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Baron Ellie de 

Rothschild, Cal- 
vi'nin oldurulme- 

si igin gereken 

parayi veren P2 

ile baglantili 

Yahudi finansor. 

De§ifre olan mason locasi P2'nin baglantilan turn diinyada or- 

giitlenmi§ mason localarmm baglantilan hakkmda fikir vermeye ye- 

tmektedir. Ortaya gikmayan daha kag P2 vardir acaba?... 

a 

V 

P2fden Calvi Infazi 

"Locaya ihanet" sugundan mason kurallarma uygun olarak oldiirulen Banker Calvi'nin 

Ingiltere'deki infazimn ardmda ise Yahudi sermayedar Rothschild vardi. 

"Rotschild Bankasi Mudiiru Juerg Heer, italyan Ambrosiana Bankasi'nm Genel Mudiiru Ro¬ 

berto Calvi’nin katillerine parayi, Rothschild Bankasi sahibi Baron Ellie de Rothschild’m bilgi- 

si dahilinde kendisinin verdigini soyledi." (Giinaydin, 4 Ocak 1993) 

"Eski mafya liderlerinden Thomasso Buscetta’nm soru§turma sirasmda admdan soz etmesiy- 

le de§ifre olan Banker Juerg Heer'in once yargiglara, daha sonra da American Wall Street Jour- 
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nal gazetesi ile Italyan Panorama dergilerine yaptigi agiklamalarimn siyaset, 

^ ekonomi ve mafya gevrelerinde §ok yarattigi belirtiliyor. 

isvigre’deki Rothschild Bankasi miidiirlerinden Juerg Heer, on yil once Londra’da oldiirii- 

len italyan Ambrosiana Bankasi'nm Genel Miidiirii Roberto Calvi’nin katillerine parayi, 

Rothschild Bankasi’nm sahibi Baron Ellie de Rothschild’m emirleriyle kendisinin odedigini 

agikladi. Juerg Heer katillere cinayetten 5 hafta sonra odedigi soz konusu parayi, mafya ile or- 

tak ili§kileri olan P2 Mason Locasi'nm istegi iizerine verdigini soyliiyor. Heer, parayi kimlere 

verdigini ve P2 mason locasmdan emri kimden aldigim ise agiklamaktan kagmiyor. 

Heer aynca 1976'da italya’nm, italyan sermayesinin di§an gikarilmasmi yasaklamasmdan son¬ 

ra bu iilkenin sermaye sahiplerine ozel hizmet vermek iqin banka iginde bir banka kurdugu- 

nu soyliiyor. Sermaye sahiplerinin adlarmi agiklamayan, ancak aralarmda qok onemli ki§iler- 

le mafya babalarimn bulundugunu belirten Juerg Heer, Ellie de Rothschild'in bu ki§ilerden yil- 

da 500 bin dolar ile 5 milyon dolar arasi komisyon aldigim soyliiyor. 

Ambrosiana Bankasi'nm Genel Miidiirii Roberto Calvi, 1982 yazmda Blackfriairs Kopriisii'nde 

P2 mason locasi ba§kam Licio Gelli’nin emirleriyle 61diiriilmii§tii. P2 mason locasiyla parasal 

ili§kiler iginde bulunan Ambrosiana Bankasi, ote yandan da Vatikan Bankasi Ba§kam Ameri- 

kan asilli Kardinal Paul Marcinkus ile de kirli para i§leri geviriyordu." (Giinaydin, 4 Ocak 1993) 

Ziirih'teki Rothschild Bankasi'nm kredi boliimii yoneticisi Juerg Heer ise, §u agiklamalari 

yapmi§ti: 

"SORU : Rothschild'in §u anda kanunsuz denilen operasyonlan nasil ba§ladi? 

CEVAP : italya'da yeni gikan bir kanunla ki§ilere kiyi otesi mal varligim agiklamak zorun- 

lulugu getiriliyor. Tito Carnelutti adli gok iinlii bir avukat bize geldi ve zor durumda olan bir- 

qok mii§terisi oldugunu soyledi. Rothschild Genel Direktorii Gilbert de Botton'la beraber yii- 

riitiiliiyordu operasyonlar. Paravan §irketlerle ortaklik kuruluyor, boylece mal varligi dii§iik 

gosteriliyor. 
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SORU : Ozel hizmetle neyi kastediyorsunuz? 

CEVAP : Consob'a (italyan Borsa Denetleme Kurumu) sahte beyan yapiyorduk. 

Hatta sizin iilkenizin hakimlerine de. 

SORU : Peki Licio Gelli'nin P2 Locasi’yla nasil ga- 

li§maya ba§ladimz? 

CEVAP : Angelo Rizzoli bizim mii§terimizdi. Riz- 

zoli’nin %20'si Bruno Tassan Din'indi. Tassan Din, De 

Button’a biiyiik odemeler yapacagim soyledi ve bu 

arada Luksemburg’daki Ambrosiano Bankasi’ndan 

Angelo de Bernardi diye birisi ortaya gikti ve bize 

kaynaklarm Bellatrix’den gelecegini soyledi. 95 ve 43 

milyon dolarlik iki partiden bahsediliyordu... Bir sa- 

bah P2 Locasi'nda onemli bir gorevi olan yakm bir 

italyan tamdigimdan bir telefon aldim. Gelli'nin ya- 

km adamlarmdan biriydi.... Talimatlar gergevesinde 

yarim bir 100 dolar elime gegti, ayrica bir valiz alma- 

mi ve 100 dolarm diger yarismi getirene bu parayi 

vermemi soyledi. (valizde 5 milyon dolar vardi)... Bu 

odeme Calvi'nin oldurulmesinden 5 hafta sonra ya- 

pildi... Bu paramn Calvi cinayeti iqin odendigini da- 

ha sonra yakm bir arkada§im haber verdi." (Panora¬ 

ma, 3 Ocak 1993) 

"Toreni yoneten ki§i keskin 

bir btgak tutuyor. Ilk once 

kendi bilegini giziyor. Sonra 

kanlanm kangtirdiktan 

sonra dudak dudaga opiigii- 

yorlar. Eski bir Mafya riti 

mi? Haytr, modern bir ma¬ 

son riti. i§ adamlanf polis 

memurlanf devlet biirokrat- 

lan, kardinaller, mafyanm 

liderleri ve mafya katilleri- 

nin tarn bir uyum iginde be- 

raberce bulunduklan bir lo- 

cada uygulanmtg bir rittf 

(italyanf Europe Dergisi, 23 

Agustos 1992) 

Italya'da P2fden sonra Biiyiik §ark Locasi Skandali 

P2'nin de§ifre olmasi aslmda italya igin pek bir §ey degi§tirmemi§ti. Daha sonra patlak ve- 

ren italya Biiyiik §ark Locasi skandali, masonlugun iilke iizerindeki kontroliiniin devam etti- 

gini ortaya koydu. 

"1981 yilimn Haziran aymda patlak veren ve NATO’yu olaganiistii boyutlarda tedirgin eden 

skandala yol agan P2 Mason Locasimn, qok gii^lii bir Mafya-Kontrgerilla-Gizli servis §ebeke- 

si oldugu ortaya gikmi§ti. Askeri casusluk, deniz ve silah kagakgiligi, esrar kagakgiligi gibi yol- 

suzluklari kapsayan P2 skandalma devletin en yiiksek diizeyindeki ki§ilerin kari§mi§ olmasi, 

biiyiik siyasi krize yol agmi§ti. Siyasi gorii§ii a§iri sag olan locamn amaci biiyiik bir italya ya- 

ratmakti. Neo-fa§ist akimlarm onciiliigiinii de bu loca yapmaktaydi. Skandala, Savunma Ba- 

kanligi'nda ve Savunma'da gorevli 175 yiiksek riitbeli subaym yam sira, iist diizey hiikiimet 

yetkilileri ve politikacilar kari§irken mason locasi ba§kam Licio Gelli skandalm patlak verme- 

sinden kisa bir siire once yurt di§ma kagmi§ti. 

italya'da dernekler yasasma aykiri olarak kurulan bazi mason localarimn mafya ile i§ birligi 

yaptigi, cinayet ve geni§ gapli yolsuzluklara kari§tigma ili§kin belgeler ortaya gikartildi. Ce- 

nevre Savciligi'nm agikladigma gore yasa di§i kurulan italya Biiyiik §ark Locasi’nm yolsuzlu- 

guna aralarmda politikaci, gazeteci, i§ adami, hakim ve yargiglarm bulundugu iist diizey bii- 

rokratlar da katilmi§ti. italya Biiyiik §ark Locasi lideri Giuliano Di Bernardo’nun onayi ile izin 
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verilen yasa di§i mason localarmm Kalabriya Mafyasi ile baglantisimn ele ge- 

girildigi, §imdilik 5 politikacimn adma rastlandigi ve bunlarm dokunulmazliklarimn 

kaldirilmasi iqin harekete gegeceklerini bildirdi. 

Bu arada, iilkedeki yasal mason localarma yapilan baskmlarda yasal olmayan mason locala¬ 

rmm iiyelerinin adlari ele gegirildi. Ayrica ele gegirilen belgelerde localarm iilkenin birlik ve 

biitiinliigiinii ortadan kaldirmak iqin kuruldugu, mafya ile ili§kilerinin bulundugu, cinayetle- 

re kari§tiklari, segimlerde oy kar§iligi politikacilardan 'torpil' temin ettikleri ortaya gikarildi." 

(Hiirriyet, 3 Kasim 1992) 

P2fnin Bir Kolu: Trapani C Locasi 

P2'nin onemli kollarmdan birisi de Trapani C locasi idi: 

"Trapani’deki mason locasmda iinlii isimler ve mafyamn ba§lan beraberdiler. 

P2 Locasi iistad-i azami Licio Gelli ile tarn bir baglanti iginde olan Trapani masonlarimn gizli 

bir boliimii olan C Locasi'na (Coperta=drtiilii) uyarlanan rit. Trapani, savci vekili Franco Mes- 

sina'nm cesur bir soru§turmasi sonucu ortaya gikarildi. Daha sonra §iipheli bir af tarafmdan 

kurtulan bu C Locasi'nm hala faaliyette olduguna dair §iipheler var. 

Basm garip bir §ekilde savci vekili Messina'nm ara§tirmasma ilgi gostermedi. Trapani gibi ital- 

ya’nm kiigiik bir §ehrinde, Carreca 2 Caddesi’nde, bir egitim merkezi ve italyan Birligi Derne- 

gi'nden ba§ka 6 tane de loca vardi: L’Iside, L’Iside 2, L'Hiram, La Civillo d'Alcamo, La Cadi- 

erove Osiride. Bu sonuncusu ise, qok gizli bir super loca, C Locasi. 

Bu soru§turmada ortaya gikan bir diger olay da, 1974 yilimn sonlarma dogru Motalepre’de kii- 

qiik bir evde, mafyamn en giiglii aileleri ve Trapani masonlugu arasmda bir anla§ma yapildi- 

giydi. C Locasi’na kimler iiyeydi? Vali vekili Guiseppo Chitarro, Emniyet Miidiir Vekili Save- 

rio Bonura, bolgenin iinlii Hiristiyan Demokrat Lideri Francesco Canino, mafya iiyeleri ve ka- 

tiller, mesela Mariano Agate (Carleone'lerin Mazaro dell Vallo yetkilisi, cinayetten omiir boyu 

hapis cezasi var), Calogero Attria (Partanra Mafyasi’nm ba§i, Borsellino ile i§ birligi yapan ve 

o ayaklamnca intihar eden Rita Atria ile akraba), Pietro Fundaro (Alcamo Mafyasi'nm patro- 
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nu), Gioacchino Calabro, (Pizzolungo katliami yiizunden omiir boyu hapis). 

Bu listeden ayrica Giuseppe Mandalari gibi, Palermo mafyasi iqin ticaret yaptigi bi- 

linen ve Toto Riina gibi patronlar patronu olan bir ki§inin §irketlerini yonettigi bilinen bir 

ki§i de gikiyor. 

Veya Gianfranco Alliata, Montrealli, 'Siyah Prens' a§iri saga simsiki bagli ve Licio Gelli'nin P2 

Locasi'na bagli. 

C Locasi ar§ivinden anla§iliyor ki, sadece §ehrin turn i§leri degil, Birgi Havaalam iqin yapilan 

milyarlik ihaleden, siradan vize olaylarma kadar her§ey bu garip mafya-mason baglantisimn 

elinde." (Europeo, 23 Agustos 1992) 

"Iside 2 Locasi Trapani bolgesinde, politik ve yonetimle ilgili birimlere sizma gorevi yapi- 

yordu. Italyan Gizli Servisi SISMI, biitun uyarilara ragmen patronlarm patronu Toto Riina'yi 

yakalayabilecekleri bir mafya toplantismi basmiyordu. (^unkii Riina gibi onemli mafya patron- 

lari, gizli mason derneklerine iiyeydiler." (La Repubblica, 8 Aralik 1992) 

■r 
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] Grand Orient de France Locasi'nin ustad-i azami Michel Reyt ve 

locamn giri§i. 

Fransa'da mason 

localari ve bu- 

rokratlar arasin- 

daki rusveti kal- 

kindirma projesi- 

nin, italya'daki 

ru§vet skandali 

kadar su ustiine 
cikmasina izin 

verilmemis olsa 

da "Buyiik Loca" 

nin faaliyet alam 

hakkinda bilgi 

vermesi agisin- 

dan onem ta- 

§iyor. 
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P2fnin Kontroliindeki Sosyal Demokrasi 

Italya'da tiirn bu olaylar ya§amrken, sozde "Sosyal adaletin koruyucusu" olan Sosyal De- 

mokratlar rii§vette, yolsuzlukta, mason localanyla olan baglantilarda diger partileri aratmadi- 

lar. P2, sosyal demokrasinin simrlarim da kendisinin gizdigini bir kez daha kamuoyuna gos- 

termi§ oldu. P2'nin anlayi§ma gore ru§vet, yolsuzluk, adam kayirma onemli ilkeler arasmda 

yer almaktaydi: 

"Sosyal Demokrat goru§leriyle tanman dii§iinur Massimo Cacchiari'ye sormu§lar: 'Neden Sos- 

yalist Parti'ye girmiyorsun?' 

'Te§ekkiir ederim' demi§ Cacchiari, 'Buna gerek yok; giinkii ben aileden zenginim.' 

Ba§kent Roma'da agizdan agiza dola§an bu anektod, italyan Sosyalistlerinin, bogazma dek 

saplandiklan skandalm boyutlarmi oldugu gibi sergiliyor. Oyle ki parti lideri eski Ba§bakan 

Bettino Craxi artik sokaga bile gikamiyor." (Nilgun Cerrahoglu'nun haberi, Sabah, 7 §ubat 1993) 

"italya eski Ba§bakam ve Sosyalist Parti Lideri Bettino Craxi'nin P2 Mason Locasi ile birlikte 

yolsuzluk yapmak, rii§vet aimak gibi suglara kari§tigi belirlendi. 

Ara§tirmalar P2 Mason Locasi ile Craxi arasmdaki baglantilari birer birer ortaya gikariyor. Sor- 

gu yargiglari P2 Mason Locasi-Craxi ili§kisinin ilk ipuglarim bir banka hesabimn incelenmesi 

sirasmda elde ettiler. P2 Locasmdan Roberto Calvi, 1981 yilmda savcilarm locamn tiirn evrak- 

larma el koymasmdan bir giin once bir isvigre Bankasi'na 3.5 milyon dolar yatirdi. Union Ban- 

ques Suisse 'Koruma' §ifresiyle agilan hesabm ortaklarmdan biri de Craxi'nin yakm arkada§i 

Silvano Larini. Larini de boylece, Milano'dan elde edilen rii§veti Craxi'ye aktariyor. 

itiraflara gore isvigre Bankasi'ndaki hesabm en biiyiik ortagi bir mason olan Fioro Fiorini. Fi- 
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orini'nin Sosyalist Parti ile i§ adamlan arasmda baglanti kurarak Milano skan- 

dalma bula§tigi soyleniyor." (Giinaydin, 5 §ubat 1993) 

I 

■L 
P2-Sosyal Demokratlar baglantisi, Sosyalist Parti Lideri Bettino Craxi'nin ve es- 

ki Adalet Bakani Sosyalist Parti Genel Sekreter Yardim- 

cisi Claudio Martelli'nin istifa etmesiyle sonuglandi. Ancak 

bu Italya'da beklenen "temizligin" tam anlami ile gergekle§- 

tirilmesi igin yeterli degildi. Bu geli§meleri takiben ya§a- 

nanlar da bunun bir gostergesiydi. 

Fransa'da da Biiyiik Dogu 

Locasi Skandali 

Diger Avrupa iilkelerinde de localarm ortaya gikan 

bazi faaliyetleri buzdagmm bir kismmi gozler online se- 

rmi§tir. Fransa'daki Biiyiik Dogu Locasi Skandali bu duru- 

ma bir ornektir: 

"Fransa Biiyiik Dogusu (Grand Orient de France) isimli 

mason locasimn iiyelerinden sayilan Michel Reyt, aym 

zamanda L'Hay-Les-Roses'teki Vickor Schoelcher locasi- 

nin da miidavimlerindendi. Masonlardan ve gok iist dii- 

zey politikaci biirokratlarmdan qok tamdigi vardi. Bu 

Stephen Knight'in fail-i meghulle 

oldurulmesine neden olan The 

Brotherhood kitabi 

politikacilarm biiyiik segim masraflari ve ba§ka giderleri Reyt tarafmdan kar§iliksiz finanse 

edilmi§. Bu ki§iler de biiyiik ihalelerin pazarlanmasim Reyt'e birakmi§. Reyt’in kullandigi ki¬ 

ller arasmda birgok belediye ba§kam, on milletvekili, bir bakamn soru§turmalari devam edi- 

yor. Reyt'in yardim ettikleri iginde Francois Mitterand, Ba§bakan Pierre Beregovoy ve SP ba§- 

kam Lurent Fabius da var. Eski Ba§bakan Michel Rocard'la Pierre Maroy’un adlari da gegiyor. 

Yolsuzlugu ortaya gikaran Savci Van Ruymbeke §u anki Meclis Ba§kam Henri Emmanuelli'yi 

de sorgulayacak." (UEvenement du Jeudi, 23-29 Ocak 1992) 

ingiltere'de Polis §eflerinden Savcilara, 

Avukatlardan Adli Tip'a Uzanan Mason Hakimiyeti 

Ingiltere masonlugun bir diger kalesidir. Bunu en ayrmtili olarak masonlukla ilgili iinlii ki¬ 

tabi "The Brotherhood "u yazdiktan sonra fail-i meghul §ekilde olen Stephen Knight agiklami§tir: 

"1970 ba§larmda Scotland Yard’da yapilan tasfiyelerde masonik suglularla rii§vet anla§malari 

yiiriiten ve Emniyet Miidiirii mevkisine kadar yiikselen mason polisler bulundu. Scotland 

Yard'da kurulan dedektif boliimiindeki ki§ilerin biiyiik gogunlugu masondu." (The Brotherho¬ 

od, Stephen Knight, sf.50) 

"Polis iginde masonik bir yapilanma olu§mu§tu, masonlar her boliimde gizlice biraraya gelip, 

hissedilebilir derecede kararlari etkiliyorlardi. ’Police Review' editorii Brian Clark'a gore: ’Ma- 

sonluk araciligiyla iltimas, terfilerde rol oynamaktadir. Asil onemli konu ise masonlar, Rotar- 
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yenler. Lions ve Round Table iiyeleri kendilerinden olan polislerden iltimas 

beklemektedir. Bazi polisler kendilerinden istenenden oyle utanmi§lardir ki, sonug- 

ta masonluktan aynlmaya karar vermi§lerdir." (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.71) 

"ingiltere’deki Ba§miifetti§'ten, Emniyet Miidiirii’ne kadar 200 ki§i iizerinde yapilan ara§tir- 

mada, 1981’de 186 tanesinin mason oldugu anla§ilmi§tir." (The Brotherhood, Stephen Knight, 

sf.75) 

"Scotland Yard dedektifleri arasmda rii§vet 1965'lerden beri masonik baskidan dolayi gok bii- 

yiidii." (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.81) 

"ingiltere ve Galler'deki hukuk sisteminde Masonluk senelerden beri yerle§mi§tir." (The Brot¬ 

herhood, Stephen Knight, sf.153) 

"1966'da ingiltere’de kurulan Mahkemeler Te§kilati Senatosu'nun ba§mda United Grand Loca- 

si’na bagli list dereceli mason olan hakim Widgery bulunmaktaydi." (The Brotherhood, Stephen 

Knight, sf.169) 

"Masonluk ingiltere ve Galler’deki savcilar arasmda qok giigliidiir." (The Brotherhood, Stephen 

Knight, sf.187) 

"ingiltere’deki 40.735 savciyi kapsayan Hukuk Toplulugu diinyadaki en onemli masonik ku- 

rulu§lardan biridir." (T/zc Brotherhood, Stephen Knight, sf.188) 

"Hukuk Toplulugu'nun kadro ve komitelerinin %90'i masondur." (T/zc Brotherhood, Stephen 

Knight, sf.189) 

italya’da da hukuk sistemi masonlarm kontroliinde. Bunu Biiyiik Ustad Di Bernardo Oscar, 

Luigi Scalfaro’ya yazdigi mektupta §u §ekilde agikliyor. "Basmdan ogrendigimize gore, Yiik- 

sek Mahkeme Konseyi, masonluga kayitli hakimlerin listesini veriyor, giinkii, masonluga ka- 

bul igin ettikleri yemin yiiziinden verecekleri kararlarda bagimsiz olacaklarmdan §iiphe du- 

yulmaktadir." (Corriera Della Sera, 6 Kasim 1992) 

Masonluk ve CIA 

italya'da mafyamn devletin turn kurumlarmi sar- 

digi, Andreotti gergeginin ortaya gikmasmdan sonra 

daha iyi anla§ildi. Mafya uzmam Pino Arlaki bu gerge- 

gi skandallar oncesinde §oyle agiklami§ti: 

"italya'da mafya, ali§ilmi§ yasa di§i yollan yetersiz 

bularak, devleti ele gegirme operasyonunu ustalikla 

surdiiruyor. italyan mafyasi bugiin bilinen uyu§turu- 

cu, cinayet, kumar, koruma ve soygun gibi i§leri hafif 

buluyor. Mafya uzmam Pino Arlaki, italyan mafyasi- 

nm en biiyiik gelir kaynagimn, italya Devleti oldugu- 

nu soyliiyor. 

"Arlaki: ’(^iinkii mafya, artik italyan Hiikiimeti'nin 

agtigi devlet ihalelerinin pe§inde’ diyor." (Gunaydin, 

14 Temmuz 1992) Palermo Belediye Baskam Orlando 
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Mafya baglantilarmi arastiran Savci Falcone'nin konvoyu dinamitlenerek bu hale sokuldu. 

CIA iginden bazi kimselerin mafya ile kurduklan i§ birligi uzun sure 

devam etti: 

"Mafya ile ABD gizli servisleri arasmda eskiye dayanan bir ili§ki oldugu bildiriliyor. 

Izvestia gazetesi muhabirlerinden ve KGB'nin Roma ajam Leonid Kolosov, gegtigimiz ay yap- 

tigi bir agiklamada, CIA'in mafyamn yardimiyla, 27 Ekim 1962'de italyan Devlet Petrol Ortak- 

ligi'nm kurucusu Enrico Matei'nin bulundugu ugagi havayi ugurdugunu one surmu§tii. 

Yine italyan mafyasi ile ABD ili§kisi konusunda eskiye uzatilan baglantilar da var. Buna gore 

Mussolini'nin ilgisini gekmeyince mafya, 1943 yilmda ABD hiikumeti ile i§ birligi yaparak, '"J 

Amerikan ordusunun Sicilya'ya gikartma yaptigi zaman, unlii mafya babasi Lucky Luciano 

serbest birakiliyor, mafyamn ikinci biiyuk babasi Vito Genoveze ise ABD Ordu Komutam Ge¬ 

neral Charles Poletti'nin giivenilir terciimam olarak Sicilya'ya gonderiliyor." (Giinaychn, 14 

Temmuz 1992) 

Mafya-CIA-Mossad i§ birliginin en garpici orneklerini Meyer Lansky-Bugsy Siegel-Lucky 

Luciano 'ugliisunu' incelerken gormii§tuk. 'Patronlarm patronu' Lansky, FBI §efi Hoover'in ho- 

moseksiiel ili§kilerine ait fotograflari kullanarak FBLm mafyayla miicadelesini tamamen dur- 

durmu§tu. Lansky'e bu fotograflari saglayan ise CIA §efi Wiliam Donnovan'dan ba§kasi degil- 

di. CIA §efi Allen Dulles'in Lansky ile i§ birligine girerek mafyamn CIA yararma qok ulusla§ti- 

rilma projesini gergekle§tirdigi de bilinmektedir. Bu i§ birligi Bilderberg kuliibun kurulmasi 

a§amasmda da devam etmi§tir. 
■ 

ABD'de mafya orgiitlenmesi konusunda, 'L'Evenement du Jeudi' dergisinin eski Palermo 
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Belediye Ba§kam Leoluca Orlando ile yaptigi roportajda da ilging bilgiler 

verilmekteydi: 

"Soru: Zamammizda ABD'liler hangi politik ve sosyal giiglere dayamyorlar? 

Orlando: Ozellikle masonluk ve mafyaya dayamyorlar. ABD'liler mafya iiyelerini iq i§leri ba- 

kam, belediye ba§kanlari yaptilar. Mesela iinlii e§kiya Salvatore Giuliano, ABD Ba§kam Tru- 

manin yakm arkada§idir. 

Soru: Sizce mafya, Amerikalilar tarafmdan soguk sava§ sirasmda kurulan, kontra gruplarm- 

dan Gladio'yla da ortak gali§ir miydi? 

Orlando: Sicilya'da bazi mafya gruplari kontrgerilla orgiitii Gladio ile gok siki baglidir. Trapa¬ 

ni tarafmdan yapilan bir anket, bu komandolarm ozellikle mafya iizerinde yogunla§mi§ bir or- 

ganizasyon olan Scorpiolar'la ili§- 

kisini ortaya gikarmi§tir." (E 'Evene- 

ment du jeudi, 6-12 Agustos 1992) 

"1969-1992 arasmda mafya Ro- 

ma'ya gonderilen savcilarm 13 ta- 

nesine de suikast diizenledi. Bu 

savcilar uyu§turucu trafigi ile maf¬ 

ya olaylarmi gozmekle gorevlendi- 

rilmi§lerdi. Pek qok italyan'a gore 

mafyamn adami olan politikacilar 

(Romali-Milano), olmesini istedik- 

leri polis ve savcilan Palermo’ya 

yolluyorlardi... Mafya ve devlet, 

devletin (!) giicunu smirlandirmak 

isteyenleri ortadan kaldirabilecek 

bir durumdadir." (Le Nouvel Obser- 

vateur, 6-12 Agustos 1992, sayi 1448) 

Mafya-Devlet baglantismi 

LfEspresso dergisi §oyle ortaya 

koymaktaydi: 

"Esas asker yollanmasi gereken yer 

parti toplantilari, parlamento, maf¬ 

yaya bagli politikacilarm bulundu- 

gu yerler. Mafya politik destek ol- 

madan, §imdi yaptigi i§leri yapa- 

maz, hatta ya§amasi mumkun de- 

gil." (L'Espresso, 23 Agustos 1992) 

"General Dalla Chiesa'nm oldiirul- 

mesinden 10 yil sonra, §imdi de 

Savci Falcone. 3 Eyliil 1982'de Ge- 

Italya'da uygulanan kesin yontem: Hedef kisileri dinamitlemek. 
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Gladio tarafmdan bombalanan Bologna Istasyonu. Italya'da halk- 

ta panik havasi olusturmak igin diizenlenmis onemli eylemler- 

den. 
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neral Dalla Chiesa'nm karisiyla oldurulmesi sonrasi Italya kendini imkansiz- 

^ liklar ya da isteksizlik kar§ismda buluyor. Giovanni Falcone gibi anti-mafya olayi- 

nm sembollerinden Tano Grasso ’Ba§ta Andreotti oldugu siirece, mafya kar§iti higbir olay 

yapilamaz' diyor. O mafya degil, ama 45 senedir iktidara getirdigi §ahislar mafyaya dahil. 

Palermo’nun her sokagma bir polis koysak da mafyaya tek bir §ey olmaz." (Le Point, 30 Mayis 

-5 Haziran 1992) 

italya'da masonluk-mafya orgutlenmesine kar§i direnen neredeyse turn avukat ve polis- 

ler oldiiler. 1982'de Palermo Jandarma Generali Dalla Chiesa ve karisi Emmanuela'nm oldurul¬ 

mesi, film diinyayi ayaga kaldirmi§ti. Diger olduriilenler arasmda Michele Reina - Hiristiyan 

Demokrat Partisi'nin il Sekreteri; 1979'da Pier Santi Matarella - Bolge Ba§kam; 1980'de Pio la 

Torre - Komiinist Parti iiyesi vardi. Ama higbiri Dalla Chiesa olaymda oldugu kadar etki mey- 

dana getirmedi. 

Le Point dergisinde Palermo eski Belediye Ba§kam Orlando ile kontrgerilla, mafya, faili 

meghul cinayetler hakkmda yapilan roportajda §unlar aktarilmaktaydi: 

"Palermo eski Belediye Ba§kam Leoluca Orlando: Mafya devletin, adaletin, borsamn tamamen 

kar§ismda, hem de devlet, adalet ve borsamn ta kendisi. iktidarla planlanmi§ cinayetler ara¬ 

smda qok siki bir bag var. Politikaci ve onemli i§ adamlari olaylan tamamen bilmektedirler. 

Dokunulmaz durumdalar, giinkii korunuyorlar. 10 yildir turn olaylarda hep aym politikacila- 

rm isimleri gegip duruyor. 

Palermo’nun ba§ka bir Belediye Ba§kam olan Vito Ciancimino, Andreotti'nin Lima ile (Salva 

Lima, Avrupali iiye) diizenli olarak Sicilyali arkada§lari ile ilgili toplantilar yaptigim soyliiyor. 

Ama Andreotti adalet tarafmdan hig duyulmadi. O Sicilyali arkada§larmi her zaman sonuna 

kadar korudu. 

■ * 
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italya'da polise kar§i duzenlenen teror eylemlerinden biri. 
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Dergi: Suglamalarmiz gok agir. 

Orlando: C^ok yeni degil bunlar. italya'da her§ey bilinir, her§ey soylenir. Ama higbir 

§ey yapilamaz. Benim kammca politikacilarm destegi olmadan 12 yildir olan bunca cina- 

yetten higbiri gergekle§emezdi. Gergekler yiiksek gorevlilerin gekmecelerinde ve oradan qik- 

maz. Halki sarsan higbir olay agiga kavu§madi. Piazza Fontana olayi, Italicus olayi, Aldo Mo- 

ro, P2 locasi. Pek qok sir kumlarm altma gomuldu." (Le Point, 29 Haziran-5 Temmuz 1991) 

"Palermo Belediye Ba§kam Orlando; 'dlduriilursem, arkamdan mafya katletti falan demesin- 

ler' diyor. ’Tetigi ^eken ya da bombayi yerle§tiren elleri yonlendirenler, iilkenin siyasi sini- 

fi igindedirV (Aktiiel, sayi 56, sf.51) 

Italya'da kontrgerilla eylemlerinden en onemlisi hig §iiphesiz Bologna Terminali'nde olan 

patlamaydi. Bu patlamada 85 ki§i oldii, 270 ki§i yaralandi. Soz konusu bu mafya-Gladio-ma- 

sonluk zincirinin en iistiinde yine Mossad ve 

israil vardi: 

"israil'in italyan ve diger Avrupali fa§ist 

orgiitlerle i§ birligi vardir. italyan makam- 

larimn, iilkelerindeki radikal sag terorizmi 

soru§turmalari sayesinde, kisa sure once 

en az 100 italyan fa§istin Liibnan'daki Ka- 

taeb kampmda Mossad tarafmdan silah ve 

patlayici maddeler konusunda egitildigi 

saptanmi§tir. italyan soru§turma gorevlile- 

rinin genel kamsma gore, Mossad'm bu 

egitim kamplarmda Bologna katliammi 

gergekle§tiren teroristler yeti§tirilmi§tir. 

Soz konusu katliamda 85 insan olmu§, 

yiizlercesi yaralanmi§ti." (Middle East In¬ 

ternational, 15 Ocak 1982) 

SID-Mossad is birligini gergekle^tiren isimlerden 

Gianadelio Maletti. 

f(^ekik Gozlii Lejyonerler' 

Kimler? 

Bologna'da iiq jandarma, yiizleri bereli, 

qok iyi otomatik silah kullanan iiq ki§i tarafm- 

dan olduruldii. Daha sonra telefonla bu olayi 

"(^ekik Gozlii Lejyonerler" isimli bir orgiit 

iistlendi. Olayla ilgili olarak yapilan yorumlar 

gergekleri <jagri§tiracak niteliktedir: 

"Yeni dii§man, bildigimiz uyu§turucu ta- 

cirlerinden veya dahi sabikalilardan degil. 

Bu yeni du§manm ismi bize Nazi ideoloji- 

sini gagri§tiriyor. Ama bu ismin arkasma 

israil'in italya uzerindeki Siyonist planlarini acikla- 

yan israil Ba§bakam Moshe §haret, Ben Gurion ile 

birlikte. 
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Alberto Dalla, Chiesa Anti-Mafya 

Yuksek Komiseri iken 3 Eylul 

1982'de olduruldu. 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 

kimler saklaniyor? Bu iiq katil kime hizmet ediyor? Yapilan agiklamalardan, 

bunlarm bu kadar profesyonel silah kullanabilmek igin, ati§ poligonunu degil, aske- 

ri kamplari kullanmi§ olmalari gerektigi anla§iliyor. 

Saldirganlara ula§mak iqin fazla delil yok. Sadece beyaz bir Fiat Uno ve bir Beretta 70 var. Bu 

silahi daha qok NATO’nun ozel organlan olan 

Noes ve Gis kullamyor. Agir ama gok kullam§- 

li bir silah, 22 Remington atiyor, adi suglularm 

bu silahi hiq kullanmamasi da polis ve askeri 

zor durumda birakiyor. Daha sonra bu orgiit 

mensubu bir ki§i, telefonla yaptigi agiklama- 

da, asil hedeflerinin merkeziyetgi ve otoriter 

rejimler oldugunu belirtiyor." (Panorama, 20 

Ocak 1991) 

israilfin italya Uzerindeki 

Siyonist Planlan 

"israil’in italya’daki olaylara mudahalesinin gok daha karma§ik bir gegmi§i vardir. italya stra- 

tejik konumu itibariyla Avrupa, Afrika ve Ortadogu arasmda bir koprii ba§idir. Arap diinya- 

siyla tarihsel baglari olan italya, anti-Siyonist katolik bir kiilturle yogrulmu§tur, orgutlii ve bi- 

lingli bir i§gi hareketine sahiptir. Amerika'daki egilimler iilkenin sosyal ve kiilturel geli§imi 

iizerinde etkili olmaktadir. Bu ozellikleri italya'yi diinya haritasmda israil'in komplocu eylem- 

leri iqin oncelikli hedef yapmaktadir. Siyonist bir lobiye ve Siyonizmi savunan aydmlara sahip 

olmayan italya, israil tarafmdan ’dii§man iilke’ olarak goriilmektedir. israil bu iilkeye Ameri- 

ka veya diger miittefiklerin baskisiyla da etkide bulunabilmektedir. Daha 40’li yillarda Haga- 

nah sabotajcilarmm, Arap iilkelerine silah ta§iyan gemileri italyan limanlarmda havaya uqur- 

masi ve Irgun teroristlerinin Roma’daki ingiliz Biiyukelgiligi'ne bomba atmasiyla, iilke Siyo¬ 

nist terorizmin yatagi haline geldi. 60'li yillarm ba§mda italya, Siyonist i§gi Partisi mensupla- 

rimn, resmi ve yari resmi radikal sagcilarm, fa§istlerin ve neo-Nazilerin italyan demokrasisini 

dinamitlemek iqin bulu§tuklari bir merkez oldu. Ordu ve giivenlik servisi ile de yakm ili§ki- 

ler kuruldu. Bu unsurlar daha sonra 1964'teki ba§arisiz darbe giri§imine katilmakla suglandi. 

1971’deki ikinci darbe giri§iminin lideri eski SS komutam Valerio Borgheise’nin israil’e kagtigi 

yolundaki haberler basmda yer almi§tir. Moshe Dayan'm onayiyla Valerio Borgheise tarafm¬ 

dan yazilan bir metin israil Savunma Bakanligi'nca yaymlanmi§tir. Dayan, Parlamento’da so- 

ru yoneltildiginde de bu konuyu dogrulami§tir. 

1972'deki segim kampanyasmda, Mussolini'nin eski sag kolu Fa§ist Parti Ba§kam Giorgio Al- 

mirante ve eski NATO Generali Gino Birindelli, israil list diizey yoneticileriyle kurduklari ya¬ 

km ili§kilerinden gurur duyduklarmi agikga belirtiyorlardi. 

1973'de Hiristiyan Demokrat Ba§bakan Mariano Rumor'a suikast yapan Bertoli’nin yamnda, 

cinayet araci olarak israil ordusunun i§aretini ta§iyan bir bomba bulunmu§tur. Yapilan ara§tir- 

ma sonucu suikastginin, bir sure oncesine dek bir israil Kibbutz’unda ya§adigi saptanmi§tir. 
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"Bu olaylarm her biri 'devlet giivenligi’ gerekgesiyle kamuoyundan gizli tutul- 

du. Bu nedenle gergekler bu giine dek her yoniiyle gun i§igma gikamadi." (Israel's 

Sacred Terrorism, israil Ba§bakanlanndan Moshe Sharett'in Ozel Giincesinden, VII-VIII-IX) 

"italyan ordusu ve gizli servisinin (SIFAR) yeni orta-sol hiikiimeti devirip, NATO destekli 

a§iri sagci bir askeri diktatorliik kurma hazirliklarmm arka planim israil'in verdigi raporlar 

olu§turmaktadir. Soz konusu giri§im son anda engellenmi§tir." (Israel's Sacred Terrorism, tsrail 

Ba§bakanlanndan Moshe Sharett 'in Ozel Giincesinden, IV) 

"1974'te SISMI'nin lq Giivenlik Servisi Ba§kam General Gianadelio Maletti israil baglantili. SIS- 

MI te§kilatmm iginde kirli i§lerin yapildigi ’Ofis K' adli bir boliim bulunuyor. Aslinda Gla- 

dio'nun silahlandmlmasiyla da bu Ofis K ilgileniyor." (Panorama, 13 Ekim 1991) 

"1973 yilinda Argo 16 adli ugak Mossad tarafmdan dii§uruluyor. Sebep bu ugakla Filistinlile- 

rin italya'dan Malta'ya ta§mmasi. Fakat Filistinlilerin bu ugakla Malta'ya ta§macaklarim ital¬ 

yan Gizli Servisi'nin di§anya sizdirmi§ olmasi gerek. Bunu gergekle§tiren de italyan Gizli Ser¬ 

visi SID'in Ba§kam Gianadelio Maletti. Maletti Mossad’m Roma §ubesi ba§kam Asa Leven'le 

yakm ili§ki iginde." (Panorama, 6 Ocak 1991) 

Maletti o yillarda SID-Gladio-Mossad i§ birliginin giizel orneklerini sergiliyor. 

P2 Mason Locasimn listelerinde 70'li yillarm turn gizli servis elemanlarimn ismi olmasi da §a- 

§irtici bir gergekti. SISMI’nin direktorii olan Giuseppe Santoviko 30 Ocak 1978 tarihinde And- 

reotti ba§kanligmda bir konsey tarafmdan Ulusal Giivenlik Otoritesi'nin ba§ma getiriliyor. 
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Italya'da ortaya gikan mafya-Gladio iliskisi, pek 90k unlii derginin kapaginda yer aldi 
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P2'ye kayitli olmasi ise inamlmaz ama gergek." (Panorama, 6 Ocak 1991) 

^ Italya, Vatikan gibi dini bir merkezi biinyesinde barmdirmasi ve Hiristiyan ■ 

aleminin kalbi gorevi gormesinden otiirii hedef iilke segilmi§tir, bu da mafya-Gladio- 

P2 orgiitlenmeleriyle kari§ikliga suruklenmesine sebep olmu§tur. 

Israil'in italya'da 1973'lerden sonra gergekle§tirdigi eylemler, mafya siisii verilerek ortbas 

edilmi§ ve anar§i Italya'mn giindemini siirekli me§gul etmi§tir. Olaylarm perde arkasma bakil- 

digmda ilk planda Italyan kontrgerillalari Gladio'ya, onlarm arkasmda P2 Mason Locasi'na, en 

geride de Israil gizli servisi Mossad'm ismine sikga rastlamr. Aldo Moro'dan savci katliamlari- 

na kadar uzanan zincirin halkalari tek bir merkezi gostermektedir. Boylesine onemli ve alt ya- 

pi gerektiren eylemlerde, mafya ancak bir piyon gorevi gormekte, gerektigi zaman kullaml- 

makta, gogu zamansa sugun iizerine atildigi bir e§kiyalar kuliibu olmaktadir. 

Italya’da Mason Localarimn Arkasma 

Saklandigi Te§kilat: MAFYA 

italya'da mason localarimn emirleriyle kontrgerilla tarafmdan i§lenen cinayetler, mafya 

teorileriyle ortbas edilmi§tir. Oysa mafyamn bu cinayetleri organize edecek ne giicii vardir, ne 

de masonluktan bagimsiz bir yetkisi. 

"Gizli P2 Locasimn ortaya gikanlmasmdan sonra, bu sefer de mafyayla P2 Locasi iistadi Gel- 

li’nin baglantisi ortaya gikanldi. i§leri Bakam Nicola Mancino'ya gore Gelli ile mafya ara- 

smdaki baglanti §iiphe gotiirmez nitelikte. Gelli'nin mafya ile toplantilarim Toscana’daki evin- 

de yaptigi kanitlandi. Acaba Gelli mafyamn da iistadi mi?” (L'Evenement du ]eudi, 3 Eyliil 

1992) 

"P2 ile mafya arasmda ili§ki vardir. Bunun iqin Sindona vakasim hatirlamak yeter." (Panorama, 

30 Agustos 1992) 

"Gazeteci yazar Tina Anselmi Bologna'da verdigi bir seminerde P2 Locasimn yeniden dogdu- 

gundan bahsetti. 1992 olaylan P2 baglantili du§iinuldugunde enteresan olaylarm ortaya gikti- 

gim belirtti. P2'nin her zaman mafya ile baglantili oldugunu soyledi." (II Sabato, 22 Agustos 

1992) 

■ 
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"Mafyanm ba§mdaki biitiin adamlar, ozellikle biiyiik §ef Toto Riina, masonlu- 

gun giidiimiindeydi. Politikacilarm, iinlii ki§ilerin biiyuk sirriyla giiglenmek igin 

masonlarm giidiimiinde kaldilar." (UEvenement du jeudi,10 Aralik 1992) 

"italya’da P2’den sonra yine loca faaliyetleri devam ediyor. Yeni gizli localar, kara para akla- 

mak ba§ta olmak iizere her tiirlii gayrime§ru i§ igin biraraya gelmi§lerdi, Milano, Firenze ve 

Roma’da yerle§mi§lerdi ve en list seviyeden iiyeleri vardi. Aym Gelli doneminde oldugu gi- 

bi... 

Angelo Jannore adli polis miidiirii, iki yil boyunca mafya kontroliindeki, Corleone’de bulun- 

du. Bunun iizerine iki rapor hazirliyor. Bunlar 68 sayfalik ve gok giiriiltii gikaracak nitelikte. 

(^iinkii bunlar masonlar ve mafya arasmdaki i§ birligini su yiiziine gikariyordu. Komutan bi- 

rinci dosyayi savci Falcone’ye verdi. Bir digerini de o donem Palermo Ba§hakimi Pietro Giam- 

manco’ya verdi. P2' ye benzeyen kanunsuz i§ler yapan gizli localardan bahsetti." (Panorama, 15 

Kasim 1992) 

"Gizli masonluk belgelerinde son yilm qok biiyiik skandallarimn izine rastlandi. Bunlarm ara- 

smda kimyasal atik trafigi, kanunsuz silah ticareti, eski Sovyetler Birligi’yle uranyum tica- 

reti var. Cordova'nm gabalariyla agiklanan ve 1984 yilmda tamamlamp parlamento komisyo- 
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(listte) Falcone'nin onlenemeyen sonu... (Yanda) Yargic 

Borsellini. 
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ANTONIO SCARDINO MICHELE REINA 

GIUSEPE MISURATA ROCCO CHINNICI 

PIETRO PATERNO CARLO PALERMO 

PAOLO SEMILLA 

ANTONIO SCOPHELITI 

ROSARIO LIVATINO SALVO LIMA 

A§agida P2 ve mafya is birligi ile i§lenen 
cinayetlerden bazi ornekler verilmiftir. 

Italya'da 
P2-Mafya-Gladio 
is birligiyle 
Oldurulen 
Kifilerin Listesi 

5 Mayis 1971 

Pietro Scaglione 

9 Mart 1979 

Michele Reina (Hiris- 
tiyan 

Demokrat Parti'nin 

Sekreteri) 

25 Eylul 1979 

Cesare Terranova 

6 §ubat 1980 

Gaetano Costa 
30 Nisan 1982 

Pio La Torre (Komunist 

Parti Sekreteri) 

3 Eylul 1982 

Carlo Alberto Dalla 

25 Ocak 1983 

Giangiacoma C. 

Montalto 

29 Temmuz 1983 

Rocco Chinnici 

25 Temmuz 1985 

Giusseppe Montana 

6 Agustos 1985 

Ninni Cassara 

12 Ocak 1988 

Giusseppe Insalaco 

25 Eylul 1988 

Antonino Saetta 

21 Eylul 1990 

Rosario Livatino 
12 Mart 1992 

Salvatore Lima 

23 Mayis 1992 

Giovanni Falcone 

19 Temmuz 1992 

Paolo Borsellino 
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nunca hazirlanan raporda, degi§ik amagli gizli mason localarimn oldugu ve 

bunlarm P2 skandaliyla ortadan kalkmadiklari, aksine daha da giiglendikleri ortaya 

qikti. 

...Goriinen Cenova'da faaliyet gosteren iinlii Gabosriali avukat Pietro Marie Muscolo'nun 

kendisine bagli super gizli locada, 300 gizli iiyesiyle olu§turdugu oriimcek agi. Bunlarm ara- 

smda daha once P2'ye kayitli olan Miceli Crimi de vardi. Bu adam aym zamanda Gelli'yle bir 

olup, biitiin gizli localari birle§tiren super P2 locasmi kurmayi planliyordu. Ayrica arkasmda 

biiyiik bir Amerikan destegi de vardi. 

Cordova'nm ara§tirmasmda Colosseum Locasi'nm da ismi gegiyor. Amerikan sagi ile italya 

arasmda masonik bir koprii olu§turan Giuliano Di Bernando'nun otoritesi altmda gali§iyor." 

(Avvenimenti, 18 Kasim 1992) 

"Siyasette, finans diinyasmda ve diger kurulu§larda sikga gordugiimuz ki§ilerin hepsi gizlice 

halkm durumunu belirler. Bunlar gizli mason localarma iiyedirler." (L'Espresso,15 Kasim 1992) 

Mafya- Gladio I§ birligi ve Savci Katliamlan 

Masonluk-mafya zincirini ortaya gikarmaya gali§an ve "ru§vet nedir bilmeyen" savcilarm 

ortak sonu: Fail-i meghul §ekilde olmek. 

"Hiristiyan Demokratlarm bu kez de SP ile birlikte kurduklari yeni koalisyon hukiimeti, eski 

tanmmi§ adlardan Andreotti, Craxi, Forlani, Cossiga gibilerini di§arida birakti. Gulio Ama- 

to’nun kurdugu yeni hukiimet geng ve yetenekli biirokratlardan olu§uyor. Bu genq biirokrat- 

larm gegmi§lerinin temiz olmasma. 

eski veya yeni skandallara kari§ma- 

mi§ olmalarma ve 'rii§vet nedir bil- 

memeleri'ne giiveniliyor. Ayrica P2 

ve Gladio gibi kontrgerilla orgiitle- 

riyle ili§kilerinin olmadigim da belir- 

tiyor. 

Politik diizeni ve devlete giiveni sar- 

san son olay, savci Giovanni Falco- 

ne’nin bir suikast ile oldurulmesiydi. 

Falcone yillardan beri Sicilya Mafya- 

si'na kar§i verilen miicadelenin ba§i- 

m gekiyor, saflarmi geni§letiyordu. 

(^ali§malan ba§anliydi. Ara§tirmala- 

rimn sonunda mafyaya buyiik dar- 

beler indirmi§ti. italyan halki, ozel- 

likle Sicilyalilar onu, Sicilya'yi kiska- 

ca almi§ olan ahtapotu pargalayacak 

diiriist bir savci olarak goriiyorlardi. 

Halkm goziinde adaletin semboliiy- 

dii. 
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■r Atom sigmagma benzeyen biirosuna giri§ giki§larmda gok siki korunmasma 

^ ragmen, mafya onu tasfiye edebildi. 

Falcone’nin e§inin ve be§ muhafizimn da oldiiriildiigii bu suikaste ili§kin yeni teoriler or- 

taya atildi. Diizen ve mafya arasmdaki bagm gergekligi tarti§ilmaya ba§landi. Eger mafyamn 

diizenin bir pargasi oldugu kamtlanabilirse, giineyde ve Sicilya'daki politik diizen daha da si- 

ki§acak. Aslmda Falcone bu bagi ortaya gikarmaya gali§iyordu. Soylenenlere gore, mafyadan 

daha onemli ve giiglii bir gevre, bir olasilikla kontrgerilla, Falcone’yi ve onunla birlikte bir yi- 

gm bilgiyi de havaya ugurmu§tu. 

Falcone'nin en yakm yardimcisi Paolo Borsellini de benzeri bir suikast sonucu, Palermo’da 18 

yaralimn yam sira ortadan kaldirildi. Ama bu arada halkm partilere ve politikacilara kar§i gii- 

veni kmlmaya ba§ladi, ho§nutsuzluklar artti." (2000'e Dogru, 16 Agustos 1992) 

'Temiz Eller' Operasyonu Sonucunda 

Italya'da Mafyamn Arkasmdan Devlet C^ikti! 

Italya'da 7 kez ba§bakanlik yapmi§ Hiristiyan Demokrat Parti'nin onde gelen isimlerin- 

den P2 locasi iiyesi Giulio Andreotti'nin mafya ile ili§kisi oldugu artik agikga bilinmektedir. Al- 

do Moro'nun olduriilmesinden P2 skandalma, mafyadan Gladio'ya her tiirlii karanlik i§in ar- 

kasmda 'Ya§li Tilki' lakabiyla amlan Andreotti'yi gormek miimkiindiir. 

"Soru§turma agan Palermo Savcisi, ’Elimde gtiglli deliller var' dedi. Savci 74 ya§mdaki And- 

reotti’nin hiikiimet ile mafya arasmda koprii gorevi yaptigim belirtti." (Sabah, 29 Mart 1993) 

"Palermo Ba§savcisi Giancario Caselli, sug duyurusuyla beraber aym zamanda 200 sayfalik bir 

raporu da imzalayarak Senato'ya gonderdi ve Andreotti'nin dokunulmazhgimn kaldirilmasi- 

m istedi. 47 yildir araliksiz parlamento iiyesi olan ve hiikiimetlerde savunma, maliye, di§ i§le- 

ri bakanliklari ve 7 defa ba§bakanlik yapan Andreotti, eski Cumhurba§kam Cossiga tarafm- 

dan omiir boyu senator olarak atanmi§ti." (Milliyet, 29 Mart 1993) 

"Giulio Andreotti, 26 ya§mda parlamentoya girdi. 7 kez ba§bakan, 33 kez de bakan oldu. Maf¬ 

ya ile i§ birligi yiiziinden §imdi boy hedefi. 10 yildir tabii senator... 

Soru§turmanm saglikli seyretmesi agismdan Andreotti'nin dokunulmazhgimn kaldirilmasmi 

isteyen Palermo savcilari, 'Andreotti'nin sag kolu Sicilyali Salvo Lima'nm gegen yil oldiiriilme- 

sinden samk, iig eski mafya iiyesi pi§manlik duyarak itirafta bulundular. Agiklamalarma da- 

yanarak 200 sayfalik bir soru§turma dosyasi hazirladik. Elimizde yeterince kamt var' dediler. 

Buna gore ozellikle 80'li yillarda birgok kagakgiligi ve cinayeti hasir alti etmekle suglanan And¬ 

reotti, yillardir parlamentoda mafya babalarimn korunmasmi ve i§ birligini iistlenen iist dii- 

zey devlet adami olarak gorev almaktaydi." (29 Mart 1993, Hiirriyet) 

"italya'nm eski Ba§bakam Hiristiyan Demokrat Senator Giulio Andreotti'nin mafya ili§kisine 

dair soru§turma tutanaklan, gergekleri gozler oniine serdi. Mafyamn ’Giulio Amca’sinm’ 

1968-92’de yer alti orgiitiine her tiirlii destegi verdigi belirtildi.” (Hiirriyet, 31 Mart 1993) 

"Rii§vet, yolsuzluk olaylarmdan sonra, mafyamn da devletin en iist kademelerine kadar siz- 

digimn ortaya gikmasi iizerine Giulio Andreotti ile birlikte 'Birinci Cumhuriyet'in filmi koptu' 

deniyor. Tiim bir yonetici smifi soru§turma halinde. Epoca dergisi 'Suglananlari liitfen ling et- 
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meyelim. Sadece yargilayalim. Ancak bu arada dogacak ikinci Cumhuriyeti 

saglam temellere oturtalim ’dedi.M (Hiirriyet, 1 Nisan 1993) 

P2-Gladio-Mafya Hukumetinin Yargilani§i 

Andreotti'nin Gladio-mafya-P2 iiyelerinden olu§mu§ hiikiimeti yargi online de qikti. 

Aslmda bu karanlik §ebeke turn diinya hiikiimetlerini derinden sarsti. Bu ittifaklarm de§if- 

re edidigi soru§turmalar, Italya'da 'temiz toplum' adi ile yiiriitiildii. P2'nin onemli isimleri 

Sindona ve Calvi de Andreotti dosyasimn karanlik simalari arasmda yer aldi: 

"Aldo Moro’nun kaginlmasmdan tutun da, P2 Mason Locasi, Calvi ve Sindona skandallan 

gibi italya'nm gelmi§ gegmi§ en karanlik skandallanyla oteden beri ozde§le§tirilmi§ olan 

Andreotti, §imdiye dek hakkmda agilan 28 parlamento soru§turmasmdan hep dokunul- 

mazligi arkasma sigmarak kurtulmu§ bulunuyor. Bu sefer de tlirn mucadelesini once bu 

dokunulmazligi korumaya dayandiriyor." (Nilgiin Cerrahoglu, Aktiiel, 29 Nisan-5 Mayis 

1993) 

"Tommaso Buscetta ve Francesco Marino Mannoia adli eski mafya iiyelerinin tamkliklari- 

na dayamlarak hazirlanan rapora gore, mafyayla miicadele etmesi iqin Sicilya'ya gonderi- 

len ve 1982 yilmda bir suikastte hayatim kaybeden terorle miicadele uzmam eski Sicilya 

Valisi Carlo Alberto Dalla Chiesa ve 1979 yilmda vurulan gazeteci Mimo Pecorelli, Andre¬ 

otti'nin verdigi emirlerle oldiiriildii. 

Raporda Andreotti'nin bu iki ki§iyi 1978 yilmda eski Ba§bakan Alda Moro'nun Kizil Tugay- 

lar tarafmdan kagirilarak olduriilmesine ili§kin sirn bildikleri gerekgesiyle oldiirttugli be- 

lirtiliyor. 

italyan basimnda yer alan haberlerde Dalla Chiesa'nm ve Pecorelli'nin hlikiimet darbesi 

yapmak iizere egitilmi§ gizli askeri orglit 'Gladio' hakkmda verdigi bilgilerin kopyalanm 

ele gegirdikleri iqin olduriildukleri belirtildi." (Milliyet, 16 Nisan 1993) 

"Cezaevinde zehirlenen banker Sindona, Londra'da bir koprii altmda asilan banker Calvi 

ve gegen yil evinin oniinde arabasma binerken kur§unlanan parlamenter Salvo Lima, hep 

bir ucu Andreotti'ye dayanan iinlii skandallarm ba§ kahramanlari olarak hatirlamyorlar." 

(Nilgiin Cerrahoglu, Aktiiel, 8-14 Nisan 1993) 

Bu arada P2 iiyesi ve Gladio skandalma da adi kari§an Andreotti'nin Iq I§leri Bakam 

Vincenzo Scotti, mafya iiyesi olmakla da suglandi: 

"Andreotti'nin lq i§leri Bakam Vincenzo Scotti Napoli Savciligi tarafmdan hem mafya iiye¬ 

si olmak, hem de rii§vet almakla suglandi." (Terciiman, 29 Mart 1993) 

Parlamento'da Mafya Komisyonu Ba§kam olarak gorev yapan Scotti'nin de mafya iiye¬ 

si oldugunun ortaya gikmasi gergekten ilgingti: 

"Parlamento'da Mafya Komisyonu Ba§kanligi'm yapan Scotti italya'nm mafya ile miicade¬ 

le eden bir numarali adami olarak biliniyordu. Fakat Scotti §imdi mafya iiyesi olmak ve 

rii§vet almakla suglandi." (Terciiman, 29 Mart 1993) 

Yine eski Iq i§leri Bakam Gladio iiyesi Antonio Gava da mafyayla i§ birligi yapmakla 

suglandi: 
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"Antonio Gava’nm da mafya baglantisi goz online almirsa, iilkenin giivenlik 

te§kilatma, polise ve finans diinyasma yon veren siyasetin en yiiksek katmanlarimn 

uyu§turucu trafigini yoneten canilerle yol arkada§ligi etmi§ oldugu ortaya gikiyor" (Nilgiin 

Cerrahoglu, Sabah, 1 Nisan 1993) 

Agnelli'nin Fiat'i da yolsuzluk dosyalarmda onemli yer tutmaktadir: 

"italya'nm en biiyiik ozel §irketi Fiat ve devlet kurulu§u ENI’nin list diizey yoneticileri §ubat 

1992'de agilan yolsuzluk dosyalarmm iginde. Ug eski Ba§bakan: Giulio Andreotti, Bettino Craxi m 

ve Arnoldo Foriani Giulio Amato hiikiimetinden be§ eski bakan da yolsuzluk dosyalarmm igin- 

de." (Cumhuriyet, 22 Nisan 1993) 

"Qzme'deki bunalima geni§ yer ayiran New York Times gazetesinin son yazisi 'Bu son krizle’ di- 

yor; ’italya’da olup bitenler artik gergek bir baba filmi senaryosuna ta§ gikartiyor. Diinyamn be¬ 

hind sanayi iilkesinin bunca yildir mafya patronlari ve gangsterleri koruyan politikacilarla yone- 

tildigi anla§iliyor. Zincirleme skandallar italya’yi giderek trafik i§iklari olmayan bir dort yol ag- 

zma itiyor'." (Nilgiin Cerrahoglu, Sabah, 1 Nisan 1993) 

italya’da ikinci Cumhuriyet Yamlgisi 

italya'da P2-Gladio-mafya skandallarimn ardi ardma patlak vermesi sonucunda Jakoben si- 

mfm iinlii bulu§u 'Ikinci Cumhuriyet' devreye sokuldu. Italya'da olup bitenler tarihte masonlugun 

birgok kez uyguladigi yontemlerin bir ba§ka ornegiydi aslmda. Mason orgiitlenmelerinde qok sik 

uygulanan bu modelde, yipranmi§ ve de§ifre olmu§ liderler tasviye edilerek, "diiriist" imajiyla am- 

balajlamp topluma sunulan geng liderlerin ba§a getirilmesi amaglamr. Kamuoyunda yipranmi§ li- 

derlerin yillardir askida tutulan rii§vet-yolsuzluk-adam kayirma gibi karanlik dosyalari masonik 

basm organlari tarafmdan if§a edilir. Toplum yararmm dii§iiniildiigiinii gostermek igin operas- 

yonlarma 'Temiz Eller' diyen bu ki§iler, halki yine masonik orgiitlenmenin belirledigi "diiriist" li¬ 

derler etrafmda toplayarak, masonlugun kontrolii di§mda olu§abilecek hiikiimet giri§imlerini de 

onlemi§ olurlar. 

Bu durumun tarihteki en garpici orneklerinden biri, Fransiz Ihtilali'dir. Kendi de mason olan 

Krai Louis etrafmda toplanan mason kurmaylari, daha sonra kilise ile birle§erek Hiirriyet-E§itlik- 

Karde§lik sloganlariyla krali tahttan indirmi§lerdir. Kilisenin de destegiyle ba§langigta biiyiik bir 

halk hareketine donii§en ihtilal, daha sonra masonik kurmaylar tarafmdan uygulanan ge§itli ey- 

lemler sonucunda kilise aleyhtari bir goriiniim almi§tir. Halkm biiyiik gogunlugunun dindar ol- 

masi nedeniyle binlerce insan katledilmi§ ve bu vah§et "ihtilaller kanli olur" laflanyla goz ardi 

edilmeye gali§ilmi§tir. 

Italya'daki 'Temiz Eller' operasyonu da Katolik halk kesiminden biiyiik destek gormii§tiir. 

Bu, yapilan halk oylamalarmda da agikga anla§ilmi§tir. Ancak daha sonra, Andreotti'nin dindar 

oldugu yolundaki yalan haberler ve Hiristiyan Demokrat Parti imaji kullamlarak italya'da maso¬ 

nik orgiitlenme, Katolik halka ve diiriist kilise mensuplarmi bir kez daha tuzaga dii§iirmeyi plan- 

lami§tir. ikinci Cumhuriyet'in birincisini aratmamasi igin localar yogun faaliyetlerine tekrar ba§- 

lami§lardir. 

ikinci Cumhuriyet'in en biiyiik destekgisinin uluslararasi masonlugun onde gelen birader- 

lerinden Fiat Ba§kam Giovanni Agnelli olmasi da §a§irtici bir durumdur. Rothschild'in kralin sof- 
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rasmdan kalkip Fransiz Ihtilali'ni finanse etmesine benzer nitelikte, Gladio- 

mafya-P2 orgiitlenmesinin finans beyni Agnelli de 'Ikinci Cumhuriyet' iqin qah- 

§an bir ki§idir. 

r 

Gladio'nun Kurmay Kadrosu 

italya'da Darbeci Masonlar: "20flerin Giilii" 

italya'da masonik gladyatorler degi§ik adlarla faaliyetlerini siirdiirmii§ler ve darbe oz- 

lemlerini her donemde canli tutmayi ba§armi§lardir. Provokatif kontrgerilla eylemleriyle iilke- 

nin karga§aya siiriiklenmesi ve fail-i meghul cinayetlerle dolu karanlik tarih bu masonik §ebe- 

kenin eseridir. Italya'da ortaya gikan '20'lerin Giilii' adiyla orgiitlenmi§ olan darbeci masonlar 

bunim ilging bir ornegidir: 

"17 Mayis 1973'de Komiser Calabresi’nin cenaze toreni yapilirken kalabaliga bir bomba atilir! 

Bilango, 4 olii, 80 yaralidir. Bu olay, tek ba§ma bir hareket degil, birbirini takip eden olaylarm 

ba§langici olacaktir. Yapan ise Bertoli isimli bir teroristtir. 

Bu suikasti takip eden darbe, adi 'Rosa dai Venti' (20'lerin Giilii ya da Riizgargiilii) adli bir 

grup tarafmdan hazirlanmi§ti. Bertoli denilen anar§ist, italyan Gizli Servisi SID'in memurla- 

rmdan yardim gormii§tii, Marsilya'da bir siire ya§adiktan sonra israil'e gog etmi§ ve 2 yil ora- 

da kalmi§ti. Bu suikasti yapmak iqin israil'den italya'ya geldiginde bu 'Yirmilerin Giilii' adli 

grupga misafir edilmi§." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf. 77) 

"Eger 20'lerin Giilii adli grup tarafmdan hazirlanan bu darbe ba§anli olsaydi, 2000'e yakm po- 

litik ve askeri gorevli devre di§i kalacakti. Komplocularm ortaklarmdan Avukat Marchi yaka- 

landigmda, yamnda bazi tehlikeli ortaklarm kimliklerinin belirlenmesine ve zararlarmm en- 

gellenmesine yarayacak belgeler vardi. Bu ki§iler: 

-Molino, (Padove polis §efi) 

-Cacallaro, (Gladio ile suikastgilerin ili§kisini saglayan ki§i) 

-Spiazzi Calbay, (Verona'daki gizli servislerin ba§kam) 

-Dominioni, (NATO'nun Psikolojik Sava§ Boliimii Ba§kam) 

-Nordella, (gizli servislerle ortak gali§an general. Olay dan sonra yurt di§ma kagmayi ba§ardi. 

Nordella'nm avukati Degli Occhi, daha sonra i§ birlikten tutuklandigmda, yamnda bir gangs¬ 

ter grubunun soyduklari bankaya ait faturalar vardi.) 

Bu konuyla ilgilenen savci Tamburino’nun tutuklanan askerlerle ilgili bilgi dam§mak igin ba§- 

vurdugu SID §efi Micelli, cevap vermeden once Savunma Bakam'na dani§ir ve 'miimkiin olan 

en az bilgiyi verin' talimatim alir. Bakanm bu ortakligi sonucu Micelli bilgi vermedigi gibi, 

savciyi tamamen yamltmak iqin yanli§ bilgiler verir. Tiim bunlara ragmen mahpuslar konu§- 

maya ba§larlar ve diger ortaklar ortaya gikar: 

-Ricci (General) 

-Fanalli (Hava Kuvvetleri eski Ba§kam) 

-Pecorella (Carabinieri Albayi) 

-Casero (General) 

-Lo Vecchio (Albay) 
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finanse etmekle 

-Marzollo (Gizli Serviste Albay) 

-Venturi (Gizli Servis Komutam) 

Ayrica iinlii sermayedarlardan P2 iiyesi Sindona ve Lecari de plai 

landilar. 

- 'Rose' (Giil) Operasyonu’ iizerine yapilan resmi ara§tirmalar, olaylardan birkag ay evvel askeri 

yonetimin onemli mevkilerinde birgok atamalara ve tahliyelere sebebiyet verdi." (Les Vrais Mait- 

res du Monde, Gonzales Mata, sf.78) 

"Bu atamalara -gok gariptir- Savunma Bakanligi tarafmdan karar verilmemi§ti. Atamalar, 1973 

yilmda Sindona ba§kanligmda yapilan gayriresmi toplanti sonucu kararla§tirilmi§ti. Bu top- 

lantiya Sindona, Johnson (NATO Savunma Servisi Generali), Cacioppo ve Cabrini adli amiral- 

ler ve o zamanki Savunma Bakam P2 iiyesi Andreotti katilmi§ti. 

Bu, ’Rose' planma benzer bir §ekilde, devlete kar§i bir gizli komplo da Bilderberg iiyesi diplo¬ 

mat Eduardo Sogno tarafmdan yonetiliyordu. Bu komployla ilgili dokiimanlara gore darbe 

'sert, gabuk ve acimasiz' olmaliydi. 

Eduardo Sogno, II. Diinya Sava§i sirasmda OSS igin gali§iyordu. Allen Dulles (mason) tarafm¬ 

dan CIA’e sokulduktan kisa bir siire sonra anti-komiinist hareketin kurucusu olarak ortaya gi- 

kar. Daha sonra CIA tarafmdan finanse edilen ’Demokrasiyi Savunma Komitesi’ni kurar. 

1971-73 yillan arasmda Fiat §irketi, 187 milyon dolar, Agnelli'lerin sahibi oldugu Turin Endiist- 

ri Birligi de 12 milyon bagi§lar. Ve 1974 yilmdan itibaren de ay da 7 milyon vermeyi vaat eder. 

28 Mayis 1974'de Piazza delle Logia’da sagcilarm gosterisi sirasmda bomba patlar, 6 ki§i oliir, 

100 den fazla ki§i yaralamr. Ara§tirmayla gorevli savcilardan M. Arcari, polisin ortak gali§mak 

istememesini ve iistii Travato'nun hareketini resmi olarak protesto eder. Polis §efi Diamara, 

savci olay yerinde ara§tirma yapmadan once alam tamamen yikatir. Bu yiizden savci higbir 

teknik analiz yapamaz ve patlayicidan eser dahi bulamaz. 

Ertesi giin savcimn oglu polislerce tutuklamr. Teroristlerle ortaklikla suglamr. Bunun iizerine 

Arcari olaydan gekilir. Eldeki tutuklular, ya serbest birakilir ya da uzaklardaki hapishanelere 

gonderilir. Savci basma yaptigi agiklamada §unlari soyler: 

’Savci ve iistii beni uzakla§tirdilar ve suikasti yapan gruptaki polisler ortaya gikmasm diye 

ara§tirmalara hile kattilar. MAR (Devrimci Harekat Grubu)'na katilan polisler, gok iist derece- 

de polis ve iist diizey ig i§leri Bakanligi gorevlileridir... Tutuklananlarm arasmdaki Malfredi 

adli bir ki§i ig i§leri Bakam'nm bir ortagiydi. Giivenlik Miifetti§ generali. General Musolino te- 

roristleri koruyordu. Komiser Calabresi’yi oldiiren Nardi, uzun siire binba§i Mezziani'nin 

evinde saklandi...' 

Gazeteciler bu agiklamalari niye yaptigim sordugunda ise ’Bunlari gergekler ortaya giksm di¬ 

ye soyliiyorum. Teroristler iist diizey gorevlilerince korunurken, olaydan alakasiz genglerin 

tutuklanmasi dogru degil.' diye cevap verdi. 

3-4 Agustos'ta ’Italicus' adli uluslararasi bir trenin yakmlarmda bir bomba patladi. 12 ki§i 61- 

dii, diizinelerce insan yaralandi. A§iri sagci orgiitlerle ilgili bir siirii ipucu yigdilar. Olayda 

savci Occorsio gorevlendirildi. Savci gizli servisten bu orgiitlerle ilgili bilgi istedi. Gizli servis 

bu iig orgiitiin ilkinin var olmadigim, son ikisinin bari§sever oldugunu soyledi!" (Les Vrais Ma- 

itres du Monde, Gonzales Mata, sf.79-80) 
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Kontrgerilla 
NATO ani$masiyla fainilmiis 

AkjQ Moro c lnay«tlfiin crtays iir, Hir up NATO'y a glrerkan ulkatJnda 3I1II brguiun 
dufmasmi da kkiul alimk rorjnda. Italpn poilii Imkftni olduju hildt.potifk bk tarcltila 

Moro’yu kufflrmidL Paparnarw: “llttyi'dikl GUdlo'mn benztrl, Yunmlatpn'cJa 'Kintim 
im1 tdli flfgyl." VI TQfkiye kolul 

Yuzyil, 11 Kasim 1990 

"Bir gizli servis gergekten bu orgiitlerin asil yiizunu bilmeyebilir miydi? Ust diizey yetkilileri- 

nin tek tek tutuklanmasi ile bu gizli servis, bu sorularimiza cevap vermi§ oldu." (Occarsio da- 

ha sonra Roma'da olduruldii.) 

Mossad’la baglantili olan SID Ba§kam Maletti ve Yarbay Labruna (NOD’un Ba§kam, ekstre- 

mist gruplarm sizdirma ve yonlendirmesiyle ugra§iyor)'ya yapilan suglamalar §unlardi: 

-Padoue'daki neo-fa§ist Marco Pozzan'i SID lokalinde giinlerce koruduktan sonra 13 Ocak 

1973’de ispanya'dan kagirtmak igin sahte pasaport saglamak. 

-Bu pasaportu aimak igin kanunsuz beige diizenlemek. 

-Giannettini'ye yardim etmek. (SID ajam, Roma, Milano, Brescia olaylarmdaki teroristleri yo- 

neten ki§i.) 

Devlet guvenliginin ortakligi olmadan, degi§ik gizli servislerin koruma ve yardimi olmadan, 

casuslara yapilan maddi yardim olmadan bu teror hareketleri gergekle§emezdi." (Les Vrais Ma- 

itres du Monde, Gonzales Mata, sf.81) 

"Bu olaylarla ilgili §imdiye kadar pek gok gazeteci ve bagimsiz savci ara§tirma yapti. Yapilan 

her ara§tirmanm sonucunda, teroristlerin yiiksek diizeydekilerle ortakliklari oldugu bulundu. 

Ama en biiyuk saldiri uzun sure adaletten sorumlu olan ki§iden geldi. Roma Ba§savcisi Spag- 

nuolo; Ocak 1974'de konu§tu: 'Polis te§kilatmi temizle- 

mek lazim. 50'li yillardan beri lq i§leri ve gizli servisler 

politik hareketlerde gorevli memurlari korudular. Le¬ 

one, Henke, Miceli, (askeri giivenlik hizmetleri sorum- 

lulan). Rumor (Hukiimet Ba§kam), Mangano (Polis Te§- 

kilat Ba§kam)' 

D’Amato polisin igindeki kari§ikligm sebebi. Ama bi- 

zim ba§savci gorevde oldugu donem boyunca onlarla 

ortak gali§tigim unutuyor. 1969'dan beri ne zaman ki bir 

savci onurlu bir §ekilde gorevini tamamlamak ve cina- 

yetleri takip etmek istese, italyan Yiice Mahkemesi tara- 

fmdan anla§ilmaz sebeplerle gorevden alimyor, daha 
P2 uyesi italyan Gizli Servisi 

SISMI'nin Baskani Martini. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

uslu ve zararsiz bir goreve getiriliyor." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales 

Mata, sf.82) 

Neo-fa§istlerin olaymda adliyenin tavn da ilgingtir: 

"1968 yilmda patronlarla gizli servislerin ili§kisini saglayan bir gizli servis albaymm intiha- 

rim ara§tirmak isteyen savci Pesce gorevden alimr. Buldugu belgeler gizli servislere iade edi- 

lir. Telefon dinleme olayim ara§tiran savcmrn buldugu beige ve kayitlar mahkemeden yok 

olur. Bu ara§tirmada politikacilar, italyan gizli servisi, yabancilar ve pek gok isim geger. Ama 

yargiglik bu gorevi Roma mahkemesine devreder ve tutuklulari serbest birakir. 

Ve daha pek qok yargig olaylardan uzak tutulur. Teroristler de davalar sonucu tek tek serbest 

birakilir." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.83) 

"italyan politika smifi, sadece sagcilar degil, eksiksiz turn kanatlar, gikarlari ve politik karlari 

iqin bu §iddet olaylarmdan faydalandilar. Bu simf bu saldirilardan dogrudan ya da dolayli 

yoldan faydalandi." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.85) 

P2 Donemindeki italya 

"italya'da Cumhurba§kam Cossiga, sava§ sonrasi CIA tarafmdan kurulan Gladio'ya katildigi- 

m itiraf ediyor." (L'Evenement Du Jeudi, 6-12 §ubat 1992) 

"italya Cumhurba§kam Cossiga P2 ve Gladio ile baglanti halinde." (L’Espresso, 6 Ocak 1991) 

"italyan Cumhurba§kam Cossiga, Gladio ile olan ili§kisi agiga giktiktan sonra: 'Ulusa hizmet 

eden bir sirrm pargasi oldugumu soylemekten gurur duyanm'." (International Herald Tribune, 

13 Kasim 1990) 

"italya'da Ba§bakan Andreotti'de P2 Locasi'nm onemli isimlerinden." (The Brotherhood, Stephen 

Knight, sf.273) 

"Andreotti aym zamanda mafya ile iq ige." (Milliyet, 29 Mart 1993) 

"italya lq i§leri Bakam Antonio Gava mafyamn adami." (Sabah, 4 Nisan 1993) 

"italya Genelkurmay Ba§kam Amiral Giovanni Torrisi mason." (The Brotherhood, Stephen 

Knight, sf.273) 

"italya Adalet Bakam Adolfo Sarti mason." (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.273) 

"italya Sosyal Demokrat Parti lideri Pietro Longo mason." (The Brotherhood, Stephen Knight, 

sf.275) 

"italya Yargitay Ba§kam Corrado Carnavale 'mafyamn yargici'." (Sabah, 4 Nisan 1993, Nilgun 

Cerrahoglu) 

"italya'da aynca ba§bakanm en yakm gali§ma arkada§i ve Kabine Ba§kam Mario Semprini de 

mason." (The Brotherhood, Stephen Knight, sf.275) 

"Siyaset hayati boyunca sayisiz skandala adi kari§an ,'tilki' lakapli Ba§bakan Giulio Andreotti 

Gladio'ya 'sadece tertemiz yurtseverlerin dahil oldugunu, bu i§in tamamen yasal oldugunu' 

'agikladi. Andreotti ve Askeri istihbarat Orgiitii Ba§kam Amiral Martini, Senato Komisyonu 

oniinde verdikleri ifadelerle bu orgutiin 'tamamen di§ saldinya kar§i hazirlandigim, iilkenin iq 

meseleleriyle higbir ilgisi olmadigim agikladilar.' Ancak gerek yasallik iddiasi, gerekse 'iilkenin 

iq meseleleriyle ili§kisizlik' iddiasi gayet tutarsizdi. 'Yasallik', 'me§ruluk' iddiasi, Gladio'nun 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

10.000'e ula§tigi soylenen personelinden sadece 622'sinin kimliginin askeri is- 

tihbarat orgiitii SISMI’nin bilgisi dahilinde oldugunun soylenmesiyle golgeleniyor- 

du." (EP, 31 Ocak-7 §ubat, 1993) 

"Gladio sempatizam Ba§bakan Andreotti ve Amiral Martini’nin P2 iiyesi olmasi da i§in caba- 

siydi... P2 iiyeleri arasmda 43 tane parlamento iiyesi, 54 devlet gorevlisi, 183 tane askeri ko- 

mutan bunlarm; 30’u General, 8'i Amiral ve ayrica Genelkurmay Ba§kam, 19 tane hakim, avu- 

katlar, polis komiserleri, bankerler, gazete sahipleri, yazarlar, ba§ yazarlar, 58 profesor, Adli 

Tip Gorevlileri, politik parti ba§kanlan, 3 haber alma servisi ba§kam bulunuyor." (The Brother¬ 

hood, Stephen Knight, sf.273) 

NATO ve GLADIO 
Hemen biitiin Avrupa iilkelerinde orgiitlenen Gladio'nun Nazilerce kurulan "Kurt 

Adam" adli gizli orgiitten esinlendigi soylenmektedir. 

Gladio'nun olu§umunda ba§rolii oynayan ki§i bir Nazi olan: General Reinhard Geh- 

len'dir. Gehlen bu onemli projenin iireticisi ve belirli olgiide ba§arili da olan bir uygulayicisi 

olarak, Hitler'in yakm gevresinde bulunmu§ bir ki§idir. Gladio'nun olu§um hikayesi, Gehlen 

tasarimimn NATO ve CIA stratejileri gergevesindeki uygulamasim yansitmaktadir. 

Nazi Generali Reinhard Gehlen'in Mossad'la baglantisi da i§in ilging yonlerinden biridir: 

"Gladio'nun tohumlan II. Dunya Sava§i sirasmda bir nazi generali tarafmdan atildi. Sava§ 

bitince, CIA, 'vatansever' a§iri sagcilari, komiinistlere, sosyalistlere ve liberallere kar§i orgiit- 

leyerek Gladio'ya son §eklini verdi. 

1990 sonlarmda Avrupa kamuoyu 'Gladio' skandali ile galkalandi. Gladio, italya'da devlete 

bagli, ama biiyiik olgiide ozerk hareket eden bir silahli yer alti §ebekesi olarak ortaya qikti. 

Bu §ebeke, gizli servislere tanman gizlilik olgiilerini kat kat a§an, neredeyse denetim di§i bir 

'resmi illegalite' iginde hareket ediyordu! italya Ba§bakam Andreotti'nin 'biitiin NATO iilke¬ 

lerinde benzeri orgiitlenmelerin var oldugunu' agiklamasi, skandalm gapmi uluslararasila§- 

tirdi. ^ok gegmeden anla§ildi ki, bu resmi illegal orgiitler hemen biitiin Avrupa iilkelerinde 

vardir. 

Bu orgiitlerin kurulu§ gerekgesi, italya'da ve her yerde a§agi yukari §oyle agiklamyordu: ’Si- 

villerden, dii§man i§gali halinde cephe gerisinde kontrgerilla faaliyeti yiiriitecek bir direni§ 

agi olu§turmak.' Ancak 'Gladio'lar, italya'da ve her yerde, hiq de o kadar temiz degiller. 

'Muhtemel bir i§gale kar§i hazirlik' gibi 'vatanseverce' bir gerekgeyle me§rula§tirilan bu or¬ 

giitler, yillarca iilkelerinin siyasi hayatim, kamuoyunu-iilkelere gore degi§en dozajlarda-te- 

rorize eden bir 'i§gal giicii' gibi i§lev gordiiler. 

ABD'nin ve CIA'in dolayli veya kimi zaman epey dolaysiz gozetimi altmda olmalariyla §a- 

ibe altmdaydi. Birim amirlerinin, koordinatorlerinin gizli servis elemam oldugu, ona bagli 

gali§an 'personelin' ise sivillerden olu§tugu hiicreler bigiminde orgiitlenen Gladio'lar, 'vata- 

m di§ariya kar§i savunmaktan' qok, ideolojik olarak 'di§ giigle' ozde§le§tirdikleri bir 'iq dii§- 

mam' hedef alan, kronik bir iq sava§ hesabim veya beklentisini giiden yapilardi." (EP, 31 

Ocak-7 §ubat 1993) 
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Gizli Orgiit Gladio, Mason Localannm 

Telkinleriyle Kuruldu 

"L’Espresso, NATO ve CIA ile ili§kili olan Gladio orgiitiinu bir tiir devlet getesi olarak ta- 

mmladi." (Milliyet, 13 Kasim 1990) 

"NATO kaynaklan: 'Gladio' yararli bir orgiittiir." (Milliyet, 16 Kasim 1990) 

"CIA eski Ba§kam William Colby: 'Gladio var.' (Milliyet, 13 Kasim 1990) 

5 Kasim 1990 Sabah gazetesinde "Terorun faili NATO mu?" ba§likli haberinde gazeteci ya- 

zar Mehmet Altan NATO'ya bagli gizli teror orgiitii Gladio'nun biiyiik gapli pek gok teror ve 

darbecilik faaliyetlerinde parmagimn oldugunu agiklami§ti. 

Diger bir gazete haberinde ise §u bilgiler aktarilmaktaydi: 

"NATO gergevesinde, ABD'nin destegiyle kurulan gizli Gladio orgiitiiniin §imdiye kadar sa- 

mldigi gibi sadece italya, Belgika ve Yunanistan'da degil, NATO iiyesi biitiin iilkelerde faali- 

yet gosterdigi belirtildi." (Milliyet, 12 Kasim 1990) 

Mehmet Ali Birand'm 16 Kasim 1992 tarihli 32. Gun ve Ahmet Altan ile Ne§e Diizel'in 29 

Kasim 1992 tarihli Bizim Koltuk programlarmda da NATO-Gladio baglantisi agiklanmi§ti. 24 

Temmuz 1992 tarihli yazismda gazeteci-yazar Mehmet Yale de NATO-Gladio baglantisma de- 

ginmekteydi. 

Gladio, Latince "gladius" (kilig) kelimesinden gelmektedir. Orgiitun NATO nezdindeki 

gizli adi ise "The Allied Coordination Commitee" (ittifak Koordinasyon Komitesi)dir. 

Gladio'nun iistiinde NATO'nun yam sira mason localannm da oldugu ortaya gikmi§tir: 

"Gladio Skandali ile birgok iilkeyi kasip kavuran, sag ve sol eylemcilere mal edilen teror olay- 

larimn arkasmda, ideolojik gruplarm degil, gorevi 'rejimi korumak ve kollamak' olan NATO 

gergevesinde kurulmu§ gladyatorlerin oldugu ortaya gikti. Bunlar aym zamanda CIA ile irti- 

batli, biiyiik gogunlugu P2 Mason Locasi gibi mason localarma iiyeydiler. italya'daki mason 

locasi P2'nin lideri Licio Gelli idi. Gladio teror orgutiinun iginde ast ve list riitbeli askerler, ba- 

kan, ba§bakan ve devlet ba§kanlari, yazarlar, gazeteciler, istihbaratgilar, Adli Tip gorevlileri, 

turizmciler, hukukgular, politikacilar da vardi. 

Zaman, 24 Temmuz 1992 
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*Zaten 24 Kasim 1990 tarihli Der Sipegel dergisi de, 'Kuzu Postundaki Kurt' ba§- 

likli haberinde, askeri darbelerde Gladio’nun da biiyiik bir rol iistlendigini yaziyordu. 

Biitiin giivenirligini yitirmekte olan NATO, artik ban§ ittifaki olmaktan gikip 'teror ve kan' 

makinesi haline donii§mek iizere. i§te CIA ve mason localan iq ige ’Gladio’!" (Mehmet Yale, Za- 

man, 24 Temmuz 1992) 

11 Kasim 1991 tarihli Yiizyil dergisi ise bu gizli baglantilari §oyle agiklamaktaydi: 

"italyan polisi yerini tesbit edebildigi halde, hatta Aldo Moro’yu kagiran Kizil Tugaylar'a men- 

sup iiyeler ellerindeki tutukluyu geri verebilmek iqin ozel qaba harcayip, isteklerinden taviz 

verdikleri halde, ba§arisiz kaliyorlardi. Yillardir ortak yolda yiiriidiikleri arkada§lari ve hiz- 

metine ko§tugu devlet Moro'yu ortada mi birakmi§ti? Perdenin arkasmda her§eyi kontrolii al- 

tmda tutan bir el mi vardi? Aldo Moro’nun yargilandigi Kizil Tugaylar'a ait Halk Hapishane- 

si'nden gikan belgeler, italya'da NATO'ya bagli gizli bir orgiitiin varligim ortaya gikardi. Bu- 

lunan belgelere ek olarak Moro'nun el yazisiyla yazdigi mektuplar da italya’da NATO'ya bag- 

11 gizli bir orgiitiin varligim ortaya gikardi. Gladio, Latince kisa kilig, pala admda silahli bir bir- 

lik, gizli bir askeri komando orgiitii olarak faaliyet yiiriitiiyordu. Gorevi teror sahnesinde ta- 

yin edici rol oynamak. 

Aldo Moro'nun ya§adigi son haftalarda, oliimle tehdit edilirken, yazdigi mektuplardan birin- 

de §unlar yer aliyor: 'Di§ i§leri Bakam oldugumdan beri belirli durumlarda gerilla faaliyetle- 

rine kar§i miicadele etmekle gorevlendirilen 

gizli askeri bir orgiitiin varligma §ahit oldum.' 

O siralarda Moro, Hiristiyan Demokrat Parti 

Ba§kam'ydi. Gizli istihbarat §efi Vito Miceli 

de bu tarife tipatip benzeyen bir orgiitten 

bahsetmi§ti. italyan Ba§bakam P2 Locasimn 

onde gelen isimlerinden Guilo Andreotti bu 

gergeklerin bir kismim yarim agizla bir meclis 

komisyonunda dogruladi. 'italya'yi di§ tehli- 

kelerden koruyacak bir istihbarat agi' diye ta- 

mmladi bu esrarli orgiitiin varligim. Gegmi§ 

ba§kanlar, savunma bakanlari, Gladio iizerin- 

de tarn bilgi sahibi olmami§lardi. 

Venedikli inceleme hakimi Felici Casson, is¬ 

tihbarat Servisi SISMI'nin dosyalarmda bazi 

ipuglari buldu. 'SISMI' her hiikiimet degi§ikli- 

ginde, en yiiksek seviyedeki gizlilik derece- 

sinde, yeni Roma yonetimini bir orgiitiin var- 

ligmdan haberdar ediyordu. Yiiksek seviye¬ 

deki politikaci devlet yoneticileri, iq yiiziinii 

bilmedikleri bir gizli orgiitiin varligiyla ilgili 
Leo A. Muller'in "Gladio" adli kitabinm kapaginda da 
NATO-Gladio baglantis. gozler onune serilmi§. bir mektuP okuyuP imzalayip geri veriyorlar- 

Leo A, MiilJer 

GLADIO 
(KONTKGKKtLI.A) 
JiOOl K SW.VjIN MIRAS! 
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di. Mektuplardan tam olarak anla§ilamayan bu komando birligi 40 ki§i civarm- 

daydi. 

Casso'nun elde ettigi bilgilere gore italya'nm NATO'ya girmesinden sonra italya ve Ame- 

rikan istihbarat te§kilatlari arasmda yapilan bir anla§ma geregince bir 'ozel birlik' kuruldu. 

Bu birligin yardimiyla 'NATO’nun yumu§ak karni', Sovyetler'in saldirilarma kar§i daha iyi ko- 

runabilirdi. 

Moro olayi, bu sorunun cevabma i§ik tutuyor. Polis Moro'yu kurtarabilecek her tiirlii imkana 

sahip oldugu halde, politik bir tercih olarak Moro'yu kurtarmiyor ve komunistlerle Moro’nun 

arasim agmak mi istiyordu? 

Birgok yorumcu bu olaylarda 'neo-fa§ist'lerin elinin olabilecegini belirtti. Sayisiz bombalama- 

dan higbirinin faili bulunmadi ve higbir olay mahkeme oniinde agikliga kavu§madi. istihbarat 

orgiitiiniin buralarda parmagi var miydi? Bombalarm fitilini ate§leyenler iginde 'Gladio' da 

var miydi? Yukaridaki sorulardan sonra Moro’nun mektuplarmdan anla§ilan noktalara done- 

lim: Moro daha onceleri kamuoyunda duyulmami§ olan NATO'ya bagli ’anti-gerilla eylem- 

ler'den soz ediyor. Moro, milli giivenlik yetkililerinin ve istihbarat tegkilatimn bile bilmedigi 

gizli askeri egitim kampi, biirokrasi di§i direk i§ birligi, milli egemenligin zedelenmesi, resmi 

NATO kumandanligi konularmdaki bildiklerini de mektubuna ekliyor. Bu orgiitiin bir ge§it 

partizan sava§ma hazir olarak yeti§tirildigi gibi, Sovyet casuslarimn muhtemel eylemlerine 

kar§i gerilla eylemleri yapmasi da ongoriiliiyor. Andreotti'nin 'NATO'ya paralel olarak gali§an 

istihbarat orgiitii' agiklamasiyla, yukaridaki tammlar birbiriyle gaki§iyor. 

Andreotti, bu orgutiin 1970'de dagitildigim agikladi. Ancak biraz sonra daha iyi hatirlayarak 

'Hayir, 1972'de' dedi. Bu hayaletin 1980'de hala ya§adigi, usta gazeteciler tarafmdan Andreot¬ 

ti'nin agzmdan almdi. Boylece o da orgiitiin §imdi bile ya§adigmi agikladi ve ozellikle, yiiksek 

sesle bagirdi: 'Bu i§ten sava§ sonrasi biitiin Ba§bakanlar haberdar edilmi§tir'." 

§imdi herkes bu skandaldan yakasmi kurtarmaya gali§iyor. Bu ati§malar arasmda neo-fa§ist- 

lerin, a§iri sagci terorist gruplarm NATO baglantili olarak silah ve cephanelerle donatildigim 

ogreniyoruz. 

• • 

Kontrgerilla Orgiitlerinin Avrupa 
• • 
Ulkelerindeki Adlan 

italya'da "Gladio" olan bu orgiitiin adi, 

Almanya'da "Gehlen Harekati", 

Fransa'da "Riizgar Giilii", 

ingiltere'de "Secret British Network Revealed", 

Belgika'da "SDRA-8", 

Hollanda'da "NATO Command", 

Avusturya'da "Schwert", 

Yunanistan'da "B-8, Sheepskin"dir. 

Yunanistan'da italya'daki Gladio ben- 

zeri kontrgerilla orgiitiinden, 1984 yi- 

linda goreve ba§larken haberdar edil- 

digini daha once soylemesine ragmen, 

84'e kadar var oldugunu Te Nea adli 

muhalefet gazetesine eski Yunanistan 

Ba§bakam Andreas Papandreu agikli- 

yordu. Milli hakimiyetle bagda§mayan 

bu orgiitiin gizli kapakli ili§kilere da- 

yandigim ve her yeni katilan NATO 

iiyesine imzalatilan anla§ma gergeve- 

sinde kuruldugunu, boylece bu karan- 
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lik §ebekeye her tiirlii eylem iqin aqik qek verildigini sozlerine ekledi." (Yiizyil, 

11 Kasim 1990) 

"ilk a§ama NATO iilkelerinde 'Gladio' yapilarmm kurulmasiydi (Ellili ve altmi§li yillarda) 

ikinci a§ama ’Gladio' yapilarmm saklanmasi ve bigimlenmesinin yamnda; etkin politikacila- 

rm rii§vetle susturulmasi ve elde edilmesiydi. Panorama’nm haberine gore yetmi§li yillarm so- 

nunda CIA bunun iqin sadece italya'ya 60 milyon dolar aktarmi§ti. Turn Avrupa'ya dagitilan 

ise 200 milyon dolarm iistiindeydi. Ugiincii a§ama ’etkin ajanlarm’ egitilmesi ve yerle§tirilme- 

si, ekonomide ve siyasette, ama ozellikle medyada ve i§ diinyasmda dii§iince liderlerini, yol- 

dan gikmi§ politikaci ve hiikiimetleri siki§tirmak, bazen ABD dostu politikaya yonelmek ve 

bunu talep etmekti." (Gladio, Leo A. Muller, sf. 39) 

"Fransiz Gladio temsilcisi, italyan enformasyonlarma gore, Ekim sonunda NATO gizli servis- 

lerinin Briiksel’deki oturumlarma katilmi§ti. Mitterand’m siki dostlarmdan biri olan Francois 

de Graussoure, Fransiz ’Gladio’ orgiitiiniin kurulu§unda bulunmu§tu." (Gladio, Leo A. Muller, 

sf.44) 

"ingilizlerin yardimlariyla olu§turulan ’Glaive’ admdaki Belgika Gladiosu 1949 yili ba§mdan 

beri SGR askeri gizli servisinin alt boliimii olan SDRAB'nin korumasi altmda kurulmu§ bulu- 

nuyordu. Sivil ’Glaive’ niivesi sekiz 

aktif ve on emekli subaydan olu§u- 

yordu. SGR §efi Tiimgeneral Ray¬ 

mond van Calster Kasim’da turn 

L'Espresso dergisi Gladio'yu kapak yapmi§ti. 

Avrupa Gladiosu’nun i§ ba§mdaki 

yoneticisiydi. Raymond Bruksel'de- 

ki ACC kurmaylar konferansmi da 

yonetmi§ti. 

Belgika’daki ’Glavie’ nin ortaya qiki- 

§i, Belgika'da seksenli yillarda so- 

rumlusu belli olmayan terorist dar- 

belere askerlerin katildigim dii§iin- 

diirtmeye ba§lami§ti. 'Brabant katli- 

amcisi' olarak iin salan teror orgiitii 

’Sava§an Komiinist Hiicreler’ ilk 

ba§lardaki gibi Briiksel Gladio yo- 

netici gevresinin 'Clandestine Coordi¬ 

nation Commitee' (Gizli Koordinas- 

yon Komitesi) nin benzeri ’CCC’ ki- 

saltmasiyla aym oldugunu goster- 

mi§ti." (Gladio, Leo A. Muller, sf.45) 

"isvigre’de NATO’ya bagli bir yer 

alti ve provokasyon orgiitii olarak 

gali§an ve varligmdan isvigre Fede- 



ral Parlamentosu’nun dahi haberdar olmadigi gizli teror ordusu P-26 ve buna 

bagli olarak gali§an gizli haber alma te§kilati P-27 feshedildi. Bu arada isvigre'deki 

Gladio’nun uzantisi olan orgiitlerin biitiin vatanda§lari fi§ledigi, vatanda§lar hakkmda 

ingiltere ve ABD’nin isvigre Federal Parlamentosu’ndan daha gok bilgiye sahip oldugu ve 

kurulu§ mensuplarimn devamli olarak ingiltere’de egitildikleri de gun i§igma qikti. 

Avusturya'da Kontrgerilla'nm organizatorii eski lq i§leri Bakam Franz Olah'di. CIA'den para 

ve silah yardimi aliyordu." (E'Espresso, 1 Eyliil 1991) 

Ustelik Gladio'nun emir-komuta zinciri Mossad'a kadar uzamyordu: 

"Almanya'daki kontrgerilla hareketi Gehlen Organizasyonu, sava§ sonrasi donemde istihba- 

rat toplamak iizere kurulan bir orgiit. Orgiitiin ba§i Reinhard Gehlen, CIA yoluyla ABD’den 

destek aliyor. Bu orgiit iqin gali§an Alman yetkililerden biri Nasir'm dam§manligmi yapiyor. 

Gereken bilgileri yetkililere aktariyor. Organizasyonda israil'le baglantidan haberi olan gok az 

ki§i vardi. Baglantilar daha ileriki safhalarda Fransiz istihbarat Servisi'ndeki Mossad ajanma 

haber verilerek Paris'te yiiriitiildii. Fransa bir NATO iiyesiydi ve bu Mossad ajanimn da NA¬ 

TO iilkeleri arasmda askeri istihbarat edinme yollari vardi." (The Israeli Secret Service, Richard 

Deacon, sf.142) 

"ingiliz yazar Sefton Delmer §oyle diyor; israil oyle bir pozisyondadir ki, Misir'la Federal Al- 

manya arasmdaki belgeleri ele gegirebilmektedir. Bundan hiq §iiphem yok. Ustelik israil'in bu 

iki iilkede de elgiligi yok. 

"israil, Gehlen Organizasyonu'yla sadece Misir hakkmda bilgi toplamiyor, aym zamanda Bati 

Alman istihbarati’nm i§leyi§ini ve CIA'yle saglam baglantilanm da inceliyordu." (The Israeli 

Secret Service, Richard Deacon, sf.145) 

"Mossad hesabma gali§an BND §efi Reinhard Gehlen, ellilerde, Soguk Sava§ sirasmda Ameri- 

kalilarm en onemli adamiydi. 1953'te Berlin direni§i ve 1956'da Macaristan olaylan gibi pek 

qok devrimin organize olmasma yardimci oldu. Ayrica Sovyetler Birligi’ne yiizlerce ajan sok- 

tu." (The Israeli Secret Service, Richard Deacon, sf.149) 

Gladio Nasil Ortaya C^ikti? 

"Kontrgerilla orgiitiinun italya'daki kar§iti Gladio’dur. Gladio killq anlamma gelen gladyator- 

den tiiretilmi§tir. Bu orgiitiin hiinerleri italya’da ortaya giktigi zaman istihbaratgilar 'super 

NATO', 'paralel NATO've benzeri tammlamalarla CIA'i maskelemek istediler. 

Ama daha sonra yapilan agiklamalardan orgiitiin CIA'in destek ve denetiminde oldugu orta¬ 

ya gikti." (Milliyet, 18 Kasim 1990), (Cumhuriyet, 11 Kasim 1990) 

"3 Mayis 1988 giinii iiq italyan Jandarmasi, Kuzey Sagrola yakmlarmda Peteano koyiinde, ku§- 

kulandiklan bir aragta arama yapmak iqin bagaji agtiklarmda, arabada meydana gelen patlama 

sonucu olmii§lerdi. Bu olaydan sonra, Kuzey italya'da bir dizi operasyon sonunda, kirsal alan- 

larda topraga gomiilii 127 silah, tahrip kalibi ve patlayici madde deposu ortaya gikanlmi§ti. 

Venedikli Savci Felice Casson, bulunan silah ve patlayici madde depolarimn italyan gizli ser- 

visi SISMI'nin denetiminde oldugunu saptadi. Jandarmalari oldiiren iiq neo-fa§isti omiir boyu 
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hapse mahkum ettirdi. Ancak, bir generalle bir yarbaym soru§turmayi saptir- 

maya gali§tiklarmm farkma varmca, tipki Yunanistan’da Lambrakis'in oldiiriilmesi 

olaymda oldugu gibi, italya Ba§bakani Andreotti'ye gizli servis ar§ivlerini incelemek iqin 

ba§vuruda bulundu ve ba§vuru belgesinin bir kopyasmi da Parlamento Giivenlik Komisyo- 

nu’na gonderdi. 

Ocak 1990'da yaptigi ba§vuruya uzun sure yamt alamayan Casson, i§in pe§ini birakmadi. So- 

nugta, 20 Temmuz 1990'da Andreotti ile gorii§erek italyan istihbarat Servisi’nin ar§ivine gir- 

meyi ba§ardi. Yaptigi ara§tirma sonucunda Gladio’nun 1956 Kasim aymda italyan ve Ameri- 

kan gizli servisleri tarafmdan Sovyetler Birligi ve Var§ova Pakti'ndan gelecek bir istila olasili- 

gma kar§i, bir direni§ orgiitii gekirdegi olu§turmak iqin kuruldugunu saptadi. italyan Anaya- 

sasi'na gore uluslararasi anla§malarm meclis tarafmdan onaylanmasi zorunlu oldugu halde, 

26 Kasim 1956'da CIA ile Sifar (Sifar: O donemdeki italyan istihbarat orgiitiiniin simgesiydi) 

araciligiyla, iisler ve silah depolari olu§turulmasi, yiizlerce ki§inin kontrgerilla sava§i iqin egi- 

tilmesi amaciyla gizli ve yasa di§i bir orgiit kuruluyordu. 

1956 yilmda asker-sivil kari§immdan olu§an orgiitiin egitim kamplari ve iisleri Sardunya ada- 

smda kurulmu§tu. Savci Casson'un incelemelerinden ku§kulanan SISMI Ba§kam, Amiral Mar¬ 

tini, degi§ik yollari deneyerek Casson"un gali§masmi engelliyordu. Bunun iizerine Casson, 

Parlamento Teror Komisyonu'na yazdigi bir mektupla Amiral Martini'yi §ikayet etti ve gali§- 

malarmi siirdiirdii. Ko§eye siki§an Andreotti gizli orgiitii agiklamak durumunda kaldi ve boy- 

lelikle tiim Avrupa iilkelerini kapsayan Gladio Skandali patlak verdi. Bu arada savci Casson, 

italya Cumhurba§kam Cossiga'yi da, i§e bula§mi§ gordiigii iqin tamk olarak dinlemek iizere 

soru§turma kapsamma aldi. italya yasalarma gore cumhurba§kanlarmm sorgulanmasi miim- 

kiin olmasma kar§m, Cossiga ifade vermekten kagmdi. (^iinkii yillardan bu yana Hiristiyan 

Demokrat Parti, CIA dolarlari ile beslenmektedir. Aldo Moro'nun katledilmesine kadar uza- 

nan tertiplerin iginde bulunma olasiligi bulunan ki§ilerin, soyleyecekleri sozleri bulunmakta- 

dir ku§kusuz. italya'da da gerek Gladio gerekse SISMI ve hatta P2 Mason Locasi CIA'den 

ve NATO’yu kan$ttrdi 

tiTiu^i. feir>iyi]fen iLhtptii ftcifclHTM 
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Milliyet, 13 Kasim 1990 
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maddi destek gormu§ ve CIA ile iq ige gali§mi§lardir. Ornegin neo-fa§istlerce 

gergekle§tirilen Bologna istasyonunun bombalanmasi olaymda 80 ki§i 61mu§tiir. Bu 

olaym soru§turmasmi saptirmaya gali§an SISMI Balkan Yardimcisi General Musumici 

mahkum olmu§tur. CIA gorevlisi Richard Erenneke Licio Gelli ba§kanligmdaki P2 Mason 

Locasma, bazen ayda 10 milyon dolara kadar ula§an maddi yardim yapildigim agiklami§tir. 

Guniimuzde P2 Locasimn yasa di§i faaliyetleri ortaya gikmi§ bulunmaktadir." (Ozel Sava§ Te- 

ror ve Kontrgerilla, Talat Turhan, sf.48-49) 

"italya'da Gladio olayi dalgalanmaya terk edildi. Bir yil sonra italya Cumhurba§kam Frances¬ 

co Cossiga, 'son yirmi yilda meydana gelen, suglulari bulunmayan 18 davamn rafa kaldirilma- 

sim' istedi. Gladio olayim ortaya gikaran Savci Casson §imdi bazi gevrelerce "Terbiyesiz savci' 

diye adlandmlmaktadir." (Hiirriyet, 14 Kasim 1991) 

21 Mart 1991 tarihinde qok ilging bir §ey daha olmu§tu. Italya Cumhurba§kam Francesco 

Cossiga, Italyan Radyo Televizyon Kurumu'nun (RAI) ugiincii kanalmdaki 'Cose La Patria' (Va- 

tan Nedir?) programmda yaptigi on be§ dakikalik konu§masmda, hem NATO'nun gizli teror 

orgiitu Gladio'yu hem de mason locasi P2 mensuplanm, vatan a§kiyla yamp tutu§an milliyet- 

qi ve vatanseverler ilan ediyordu. Ona gore, asil ihanet §ebekeleri devlet ve millet du§manlari, 

Gladiocu ve mason olmayanlardi! 

"Gladio tarafmdan oldiirulen Aldo Moro'nun amaci, mason locasiz, mafyasiz duriist bir hiikii- 

met kurmakti." (Nokia, 25 Kasim 1990) 

Panaroma dergisinin 20 Ocak 1991 tarihli sayisinda, Gladio tarafindan orgutlenen kontrgerilla birliklerine geni§ olarak 

yer verilmi§ti. 



italya'da P2 locasi, gizli servislerle i§ birligi iginde gali§arak, qok kisa bir zamanda italyan 

siyasi ya§ami iizerinde etkin bir kontrol olu§turup, P2-Hiristiyan Demokratlar-Gladio iiggeni- 

ni kurmu§tu. Bu iiggene en biiyiik yardimci olarak Italyan Sanayici ve I§ Adamlari Dernegi, 

Lions kuliipleri ve benzeri dernek ve kurulu§lar kullamlmi§ti. P2 Locasmdaki generaller, tiim 

NATO iilkeleri nezdinde kurulan kontrgerilla te§kilatlarmdan biri olan Gladio'nun mason lo- 

calarmdan aldigi talimatlar dogrultusunda, eylemlerini gergekle§tirmesi ve bu eylemlerin ort- 

bas edilmesi gorevlerini iizerlerine almi§lardi. Savcilar da P2 tarafmdan kendi gikarlari dog- 

rultusunda karar vermeleri igin kullamlmi§, buna yana§mayan savcilar ise Sicilya'ya atana- 

rak, haklarmda oliim fermanlari verilmi§ti. 

MCIA’den onceki ABD gizli servisi OSS’nin gizli dosyalari, gizli bir masonik kurulu§ olan ve 

italya'nm pek gok segkin ki§isini igine alan P2 Mason Locasmm eline gegti. CIA ve P2 arasm- 

daki adam Micheal Sindona idi ve bu ki§i CIA'in italyan segimlerine pompaladigi 65 milyon 

dolan gotiiren ki§i idi. Sindona, Nixon hukuk firmasi ve John Me Cottrey ile baglantida idi." 

(New World Order, A Study in the Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.lll) 

"Giivenilir kaynaklarda italya'da Hiristiyan Demokrat Parti ve Liberal Parti'nin CIA ile ili§ki- 

de bulundugu belirtilmektedir." (American Foreign Policy, Charles W. Kegley,Jr. Eugene Wittkopf, 

sf.109) 

"italya'da ortaya gikanlan P2 Mason Locasimn Gladio ile baglantisi saptanmi§ti. Locamn Ba§- 

kam Licio Gelli'nin notlarmda P2'nin NATO iiyesi iilkelerde ve Ortadogu'da iiyeleri oldugu 

bilgisi yer aliyor. Kontrgerillamn yiikseli§i ile masonlarm etkisinin artmasi paralel geli§iyor." 

(2000'e Dogru, 20 Aralik 1992) 

"P2 Mason Locasi lideri Licio Gelli, darbe giri§imine hazirlik olmak iizere teror olaylarmi or- 

giitlemekten yargilanmi§ti." (Milliyet, 12 Nisan 1988) 

P2 Mason Locasi iistadi Gelli ve italyan istihbarat orgiitii gorevlileri italya'da, terorii 

yonlendirdikleri igin mahkum oldular. 

"Masonlarm tiim diinyada iktidara, kapitalizmin uluslararasi orgiitlerine, finans kurulu§lari- 

na, Silahli Kuvvetlere, giivenlik ve istihbarat orgiitlerine girdikleri ve bu orgiitleri kontrol al- 

tma alip yonlendirmeye gali§tiklan bilinmektedir." (Doruk Operasyonu, Talat Turhan, sf.37) 



// / ' Gladio: Masonlugun Yasa Di§i Sokak Giicii 

■pr P2 Mason Locasi agiklanan tek masonik kontrgerilla §ebekesiydi. Fakat ma- 

sonlugun sirlarmi korumaktaki ustaligi dii§iiniiliirse, P2'nin bir istisna degil, diger iil- 

kelerdeki localara bir ornek oldugu gergegi ortaya gikmaktadir. Dolayisiyla kontrgerilla, 

masonlugun yasa di§i sokak giicii olarak kar§imizda §ekillenmektedir. 

Masonluk kontrgerilla ile alt orgiitlere inebilmektedir. Bu orgiitlenmeler arasmda Adli 

Tip, savcilik ve emniyet gibi onemli kademeler de vardir. Diinyamn pek 50k yerinde Mossad- 

masonluk-kontrgerilla zincirinin bu kademelerde ezici giigleri mevcuttur. Kontrgerillamn te- 

mel ozelligi ise aynen masonluk gibi halka kapali olmasidir. Bu gizlilik, zaman zaman mason- 

lar tarafmdan ancak "gerektigi kadar" de§ifre edilmektedir. Masonluk kontrolii di§mda kontr- 

gerillamn kendi kendini de§ifre etmesi ise asla soz konusu degildir. Devletlerin kontrgerillayi 

agiklamasi da miimkiin degildir. Zaten genelde, kontrgerilla hakkmda soru sorulan ki§iler de 

bu zincirin iginde yer alan ki§iler olmakta, dolayisiyla dogru bilgiye ula§mak imkansizla§mak- 

tadir. Bunun en iyi orneklerinden biri, "Kontrgerilla agiklansm" diyen P2 Locasimn onde gelen 

isimlerinden Italya Ba§bakam Andreotti ve yine "Kontrgerilla vardir" diyen P2 Locasi iistad-i 

azami Gelli'dir. Aldo Moro, savci katliamlari ve benzeri cinayetlerin faili P2 Locasi, yalmzca 

kontrgerillayi inkar etmek degil, aym zamanda masonlukla baglantisiz gostermek ugra§mday- 

dilar. Bu da masonlarm "gerektigi kadar de§ifre etme" yontemlerinin onemli bir pargasiydi. 

(^e§itli kaynaklarda bu yasa di§i orgiit §u §ekilde tammlanmaktadir: 

"Dolayli saldirilari onlemek iqin politik, ekonomik ve askeri bir sirra yardimlar yapilmalidir. 

Askeri yardimlarm ilk hedefi, mahalli silahli kuvvetlerin egitimi ve silah donatimi olmali... 

Mahalli kuvvetlerin egitimi, partizan sava§ ve taktikleri ile, kar§it sava§ taktiklerinin ogretil- 

mesi esasma oturtulmali. Bununla beraber pratikte goriildiigii gibi, sadece mahalli kuvvetle- 

re bel baglanamaz. Amerikan silahli kuvvetlerinin de bu harplere katilmasi gerekmektedir... 

Mahalli kuvvetlerin butiin komuta ve idari organlari Amerikan uzmanlari tarafmdan kontrol 

edilmeli. Fakat bu kontrol i§leri o iilke kamuoyundan gizli tutulmali." (Deference and Defense, 

Indirect Agression boliimii, G. Soyder, sf.231-238) ve (Amerikan Harp Doktrinleri, sf.311) 

Gladio-Teror Orgiitleri ili§kisi 

"FM 30-31B adli dosyada Amerikan istihbarat Orgiitleri'nin birgok iilkede a§m solun igine ozel 

eylem gruplari sizdirarak teror hareketleri diizenledigi bildiriliyor. Anar§i, teror orgiitlerine 

sizan bu ozel ajanlarla §iddetlendiriliyor." (Giinaydin, 1 Ekim 1979) 

Diinyamn hemen her yerinde sayisiz teror orgiitii faaliyet igindedir. Ama bunlar nedense 

ge§itli istihbarat servislerinin butiin gabalarma ragmen (!) bir tiirlii tarn anlami ile engellene- 

mezler. Zaman zaman bu teror orgiitlerinin birbiriyle baglantili oldugu ortaya gikar, "uluslara- 

rasi terorizm"den bahsedilir. Kimi zaman da bu orgiitlerin Mossad'm hesabma gali§tigi bilgisi 

giindeme gelir, ama nedense hemen bu "zararli bilgiler" hasir alti edilir ve kamuoyuna unut- 

turulur. 

Aslinda bunlar bir gergegi ortaya koymaktadir: Anar§ist orgiitlerin bazilanm, bir kisim is¬ 

tihbarat servisleri ve bunlarm uzantisi olan kontrgerilla kurmaktadir. Bu orgiitlerin ihtiyag 

duydugu istihbarati da, parayi da saglayan bu zincirdir. Kontrgerilla himayesi di§mda soz ko- 
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nusu anar§ist orgiitlerin ya§amasi ise miimkiin degildir. Bu orgiitleri, ihti- 

yaci kalmadigmda ortadan kaldirmayi da iistlenmi§ olan kontrgerilla, diinyada- 

ki sag-sol pek 50k onemli teror orgiitiinii yonetmektedir. Zaten yiizlerce ki§iden olu- 

§an bir gizli orgiitiin boyle bir koruma kalkani olmadan, halkm ve giivenlik giiglerinin go- 

ziinden kagmasi mumkiin degildir. Kontrgerilla, himayesinde olan teror orgiitlerinin istihba- 

rat ve koruma gorevini de yiiriitiir. Haklarmda yapilan ihbarlari gizler (izleme, takip, vs. gibi 

bahanelerle), zaman zaman uygun gordiigii tarihlerde uygun aralar ve uygun §artlarda bu or- 

giitlerin iginden katledilenler de olabilir. Oldiiriilenler arasmda en alt militan kesimden olabi- 

lecegi gibi en list kademelerden de isimler yer alabilmektedir. 

Masonlugun yasa di§i sokak giicii konumundaki kontrgerilla, komiinizm ve fa§izmi de 

kullanmaktadir. Komiinist ya da fa§ist ideolojiye bagli militanlar, kendilerini kisa siirede 

kontrgerilla alamnda bulmaktadirlar. Cmnkii her militamn, geni§ge orgiitlenmeye her teror or- 

giitiiniin geli§mi§ bir istihbarata gereksinimi vardir. Ozellikle devlet te§ekkiillerinde kendileri 

hakkmda yer alan bilgiyi ogrenmeleri gerekir. Aym §ekilde orgiitiin de, i§ledigi cinayetlere goz 

yumulmasma, cephanesinin saklanmasma, adamlari yakalandigmda hapishaneden kagmlma- 

larimn saglanmasma ihtiyaci vardir. I§te kontrgerilla bu imkanlari saglar. 

Italyan kontrgerillasi Gladio, sozde milliyetgi ve vatansever olduklarmi iddia eden sokak 

serserilerine, mafya takimma, para ve sadist zevklerini tatmin edecek ortami fazlasiyla sagla- 

maktadir. 

14 Kasim 1991 tarihli Hurriyet gazetesinde yer alan bir haberde Gladio ve teror orgiitleri 

baglantismi aqikqa ortaya koymaktadir: 
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Gladio, faaliyet gosterdigi turn ulkelerde hem sag hem de sol goru^lii teror orgutlerini yonlendirerek tero- 

rizmi tirmandirmaktadir. 
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"i§ine geldigi zaman sag teror orgiitlerinin, i§ine geldigi zaman da sol teror or- 

gutlerinin igine sizan, sonra da bu orgiitleri birbirine dii§iiren, bu orgiitleri kulla- 

narak teror olaylarim ki§kirtan ve bunlara ayri ayri sabotajlar yaptirtan Gladio’yu 

ko§eye siki§tirmak imkansizla§ti." 

CIA ajani David Galula ise konuyla ilgili olarak §unlan soylemektedir: 

"...ilk adim, §uursuz terorizm: §uursuz tero- 

rizmden maksat ayaklanma hareketleri ve 

sebepleri iqin fazla alaka toplamak ve halkm 

dikkati bir defa gekildikten sonra gizli olarak 

bulunan taraflari cezbetmektir... 

jbwrifcnn ktihhniqf QI 
ot, tU Ifinnn qiiNnfonil 
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ilk itafa — 
Iri ttWfi fVp ■ ■ | 

vi I 

ikinci adim, segilmi§ terorizm: Segilmi§ tero¬ 

rizm gargabuk, §uursuz terorizmi takip eder. 

Bundan maksat isyam bastirmakla gorevli 

olan tarafi halktan uzak tutmak, halki miica- 

deleye sokmak ve asgari olarak halkm pasif 

suq ortakligim temin etmektir. 

Bu da memleketin muhtelif yerlerinde bazi 

kimseleri, hala en yakm temasi olan kiigiik 

riitbeli hiikiimet memurlarmi, polis, postaci, 

belediye reisi, belediye meclis azasi ve ogret- 

men gibi insanlari oldiirerek yapilir. 'Yuna- 

nistan’da giri§tigi sansasyonel saldirilarla 

kendisinden soz ettiren T7 Kasim Teror Or- 

giitii'niin askeri silah ve teghizat kullandigi 

ve askeri personeli biinyesinde istihdam etti- 

gi ileri siiriildii. Bu ipuglari orgiitiin Kizil Tugaylar gibi kontrgerilla oldugu iddialarmi 

giindeme getirdi." (Zaman, 7 Kasim 1991) 

"J^rrr " i- r 
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Gunaydin, 1 Ekim 1979 

Gladio Orgiitlenmesinde Kimler Gorev Alir? 

Mason localari, fa§ist orgiitler ve Mossad ile iq ige faaliyet gosteren Gladio orgiitlen- 

mesi, giiglii bir istihbarat baglantismi gergekle§tirmek iqin a§agidaki ki§ileri biinyesinde 

barmdinr: 

"FM 31-16 simgeli Counter Guerilla Operations (Kontrgerilla Harekatlan) adli Amerikan 

Talimnamesi'nin 34. sayfasmda, az geli§mi§ iilkelerdeki ’Temizlik Harekati'nm gergekle§- 

tirilmesi iqin, kontrgerilla orgiitlenmesinin iginde, ACC (Bolge Koordinasyon Merkezi) 

emrinde de gorevlendirilecek §ekilde kimlerin birlikte sunulacagi belirtilmekte ve ek ola¬ 

rak CMAC (Civil Military Advisory Committee), Sivil- Asker isti§are Komite'sinin kurul- 

masi da onerilmektedir. Boyle bir orgiitlenme iginde bulunmasi gereken ki§iler amlan ta- 

limnameye gore: 



2) Okul idaresi ve miidiirleri 

3) Onde gelen din temsilcileri 

4) Yargiglar ve hukuk temsilcileri 

5) Sendika lideri veya liderleri 

6) Etkili basin yaym organlarmm yayimcilari 

7) Biiyiik i§ ve ticaret kurulu§larmm temsilcileri 

8) Diger etkili ki§ilerden olu§maktadir. 

Kontrgerilla orgutlenmesinin boyutu bu denli geni§ kapsamlidir. italya’da Gladio adli kontr- 

gerilla orgutlenmesinin P2 Mason Locasi ile ilgisini gosteren haberi, bu konuda iyi bir ornek 

olu§turmaktadir." (Kontrgerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan, sf.34) 

Basm-MOSSAD-Gladio i§ Birligi 

Bazi basm organlari ve kontrgerilla, diinya gapmdaki onemli eylemlerin, fla§ haber §ek- 

linde yayilmasi veya ortbas edilmesi, suglularm de§ifre edilmeden gizlenmesi ve yalan haber 

yayilmasmda i§ birligi yapar. Kontrgerilla eylemi gergekle§tirir, etkisini kontra-basm yapar. 

Kontrgerilla bomba patlatir, kontra basm sansasyonunu ayarlar. Sugluyu sugsuz, ahlakliyi ah- 

laksiz gosterir, uyu§turucu kagakgismdan bahsetmez, bu suglamalari masum ki§ilerin iizerine 

yikar. Kontrgerillamn gergek hedefi, kendilerini engelleyecek giig olarak gordiikleri samimi 

dindar insanlar ve samimi gergek vatanseverlerdir. Basm da en onemli silahlaridir. Gergek mil- 

liyetgiler ve dindarlar pek qok iftiraya maruz kalirken, kontrgerilla ve yanda§lari, en onemlisi 

hepsini idare eden mason qevre entelektiiel, aydm, vatansever tabaka olarak adlandirilir. Bu 

telkin diinyamn onde gelen basm-yaym kurulu§larmda bu §ekilde verilerek, kitle propaganda- 

si yapilmi§, halk bu §ekilde belli bir dii§iinceye itilmi§ olur. Kontra-basm gok saldirgandir, ko- 

laylikla iftira atar, kendilerinin her zaman hakli ve dogru olduklari imajim verirler. Yalan ha¬ 

ber yayma araci olan bu kurulu§larm sahiplerine goz attigimizda, her§ey daha da iyi §ekillen- 

mektedir. 

Basm krali Mossad ajam Maxwell, diger basm krali Rupert Murdoch, Italyan basm krali 

Benedetti, NBC, ABC televizyonlan. New York Times' dan Arthur Sulzberger gibi basm ve tele- 

vizyon kurulu§larmm onemli isimleri ile gizli servisler arasmdaki ili§kiler dikkat edilmesi ge- 

reken bir konudur. 

ABD'deki israil Medyasi 

israil o iilkelerdeki lobileri sayesinde, diinyamn pek qok iilkesinde medya iizerinde olduk- 

ga etkili olmaktadir. Bu etki sayesinde, diinya kamuoyu genellikle Ortadogu'daki geli§meleri is¬ 

rail tarafli ogrenmekte, diinya giindemini etkileyen pek qok geli§me hakkmda da genellikle si- 

mrli bilgi edinmektedir. israil'in, medyasi iizerinde en gok etkili oldugu iilkelerden birisi de 

Amerika'dir. ABD medyasi iizerindeki bu etki. Mother Jones dergisinde §oyle anlatilmaktadir: 



"Israil’in imajini daha iyi duruma getirmek iqin uygulanan bir yontem de Has- 

bara Projesi'dir. Bunun taraftarlan arasmda onde gelen ABD medya yoneticileri de 

vardir. Bunlar yabanci bir hiikiimete halkla ili§kiler konusunda yardim etmekten gekin- 

miyor. 

Aslmda Amerikalilar israil'in ne kadar baginin belada oldugunu ve israillilerin kendi hiikii- 

metlerinin politikalarmi kontralari, iigiincii diinya iilkelerini ve Giiney Afrika'yi silahlandir- 

malari nedeniyle ele§tirdigini bilmiyor ve bazi me§hur Amerikan editorleri ve yaymcilari, sah- 

te tarafsizliklanm kaybedip israil'in halkla ili§kiler dam§manlari olduklari iqin bunun boyle 

kalmasim istiyor. 

Diinya Siyonist Organizasyonu, Hiikiimet Basin Ofisi, Kudus'teki Diinya Yahudi Yazarlar Bir- 

ligi tarafmdan Ocak 1985'te diizenlenen konferansta 'Commentary’ editorii Norman Podho- 

retz'in belirttigine gore: "Hem Yahudi hem de genel basmda yazan Yahudiler israil'i savunmak 

zorundadir, israil'e kar§i yazilara katilamazlar. israil'in ge§itli ele§tirilere maruz kalmasi isra- 

il’in dii§manlarma yardim ediyor. Bu da israil'in demokratik bir iilke olmadigim agikga orta- 

ya koyuyor. 

Birgok ABD yazari Podhoretz'in israil'le ilgili dii§iincelerini payla§iyor. Bu Ortodoksluga mey- 

dan okuyanlar ise israil lobisinden -bunun iginde editorlerin bir koalisyonu, yaymcilar, israil 

taraftari komiteler, zengin i§ adamlari var- merhametsiz bir saldiriya maruz kaliyorlar ve bun¬ 

lar anti-israil taraftarlarmi cezalandiriyorlar. 

Amerikan Yahudi Kongresi eski Ba§kam 'israil, Amerika'da sevilmekte ve savunulmaktadir' 

diyor. israil ve ABD arasmdaki kor ve kargilikli 'a§k', medyada israil'in garpitilmi§ bir imajma 

neden oldu. Bu yiizden ABD'nin gergekgi di§ politikacilar belirlemesi engellenmi§tir. 

Ayrica ABD'de israil lobisinin ele§tirmenlere saldirmasi, haber aki§mi kisitlamasi ve Yahudi 

toplulugundaki tarti§malari bastirmaya gali§masi, i§gal altmdaki topraklarda israil giiciinii 

saglamla§tirmi§tir. 

Aslmda Yahudi ve Hiristiyan yazarlar medya destegi saglamaktadir. Washington Post editorii 

gegen Ekim'de kendisiyle yapilan bir roportajda §oyle demektedir: "israil taraftari oldugumu 

soylerler. Samrim bu hay atm bir gergegidir." 

israil hiikiimeti Beyrut'a saldirdigim sava§m ilk giinlerinden beri yabanci basmdan sakladi. 

Sava§m mimari Ariel §aron sava§m amaci konusunda yalan soyledi, gok siki sansiir uygulat- 

ti, yanli§ olii sayilari verdi ve cephelere giri§i yasakladi. ibrani medyasmi da aym yontemle 

kontrol etti. 

israil hiikiimet gorevlilerinden birinin soyledigine gore, basm alamnda bulunan Amerikan Ya- 

hudileri kendi i§verenlerinden daha fazla israil'e 'sadakat' gosteriyorlar. 

Bir list diizey israil hiikiimet gorevlisi ABD'ye geldiginde gegirdigi zamamn %40'mi basmla 

gorii§meye ayinyor. New York'ta 1985-86 arasi israil Konsoloslugu'nda basm yoneticiligi ya- 

pan Menachem Shalev, 'iyi arkada§lar televizyonculugun ve her onemli gazetenin iginde bu- 

lunabilir. Bunlarm isimleri bir ate§eden digerine aktanlmaktadir. israil'in ABD'de etkin basm 



destegi almasi gok onemlidir' agiklamasim yapiyor... Bunun iqin Shalev'e gore 

basin ili§kileri israil hiikiimeti iqin 'en oncelikli' §eydir. 

israil'in ABD'deki on konsolosu bolgesel medyayi kontrol eder ve yazarlarla baglanti ku- 

rar. Shalev 'israil’in Amerika'daki varligi her yere yayilmi§tir' diyor ve ekliyor. ’Gazetelere 

baski uygulamak televizyonlardan daha kolay. Gazete idarecileri daha kolay elde edilebilir. Ve 

pek gok yaymciyla da gok yakm ili§kilerimiz var.' 

ABD'nin israil'le olan ozel ili§kisi akil kari§tiriyor. 'Gegen sene israil 3 milyar dolardan fazla 

ABD yardimi aldi ve bu diinyamn herhangi bir yerinden daha fazla ve ABD'nin toplam yar- 

dim paketinin be§te birini olu§turuyor. Buna kar§m 45 Afrika iilkesi 979 milyon dolar aliyor, 

bu da yardim paketinin on be§te biri." (Mother Jones, §ubat-Mart 1987) 

Garip Bir ili§ki Daha: Gladio-KGB lq lqe 

Anti-komiinist bir pakt olarak kuruldugu ileri siirulen NATO, son geli§melerden de anla- 

§ilacagi gibi bamba§ka amaglar igermektedir. italya'da saptanan a§agidaki olay da bunun gar- 

pici bir ornegidir. 

"Trieste'yle Udine arasmda iginde niikleer bomba fabrikasyonu iqin gerekli olan maddelerin 

de oldugu, yasa di§i silah trafiginin smiri gegiyor. Talep Katar'dan Libya'ya kadar qok ge§itli. 

Savcilik olaym iginde uyu§turucu mafyasi, KGB ve Gladio'nun bulundugunu belirtiyor. Gla- 

dio'nun KGB'yle ne alakasi var? Bu bir sir olarak kaliyor." (Avvenimenti, 18 Kasim 1992) 

NATO biinyesinde kurulmu§ gizli orgiit Gladio'nun nasil KGB ile beraber hareket ettigi 

tabii ki uzun zaman merak konusu olmaya devam edecektir. 

Gladio, israirin Gizli Ordusu 

Mossad'm kurulu§ amaci siyonist hedeflerin gergekle§mesine katkida bulunmaktir. Bu 

noktada Mossad'm i§levi, Siyonizmin hegemonyasma bagli bir diinya olu§turmak, diger mil- 

letlerin ve inanglarm ise somurii sistemi iginde kullamlmasim, giiglenmemesini saglamaktir. 

Bunun iqin kullandigi temel yontem ise, diger milletleri kaos ve istikrarsizlik igine siirukleye- 

cek olan sava§, kari§iklik, teror ortamlari hazirlamak, bu ortamlari ki§kirtmak, "diizensizligin 

diizeni"ni kurmaktir. Kontrgerilla ise, bu hedefi gergekle§tirmek igin kurulmu§ bir alt orgiittur. 

Yaptigi i§, hedef iilkelerde, temel Mossad yontemi olan §iddeti hayat §ekli haline getirmi§, sa¬ 

dist ve saldirgan ruhlu ki§ileri beslemek, orgiitlemek ve yapay ideolojileri de kullanarak ey- 

lemlere yoneltmektir. 

"israil'in diinyadaki turn kontrgerilla hareketlerinin egitimi iqin kurdugu merkez Mossad 

Aman Kfar Sir kin, Tel Aviv ve Mossad Aman Beer sheba, israil'de bulunuyor. Ayrica ikinci 

merkez de Jonathan Institute Jerusalem, israil'de. Buradan yollanan subaylar diinyadaki 

kontrgerilla hareketlerinin egitimi ve idaresi gorevini alirlar. Ayrica bu merkezde bazi kontr¬ 

gerilla gruplari bizzat egitim goriir. Mossad'm Inkata §ubesi Giiney Afrika'daki kontrgerilla 

hareketlerini, Hindistan'da Sihler, Sri Lanka'da Tamiller, Peru'da Aydmlik Yol, italya'da Kizil 

Tugaylar, Sirbistan'da C^etnik ve Sirbistan Yenileme Harekati, Hirvatistan'da Usta§a, ispan- 



ya’da ETA, Ermenistan’da AS ALA gibi birgok kontrgerilla hareketinin egitimi- 

ni yapar." (Yeni Dunya Diizeni, Halid Ozkul) 

ABD'nin biiyiik tekellerinden Yahudi Rockefeller grubu 1956 yilmda §u oneriyi 

ileri siirdii: 

'ABD'nin gikarlarma uygun dii§meyen herhangi bir durumu diizeltmek igin diinyanm nere- 

sinde olursa olsun, derhal miidahale edebilecek yeteneklere sahip ozel askeri birlikler kurul- 

mali. Bu ozel askeri birliklerin gok hareketli olmasi ve ge§itli lokal harpleri ba§ariyla sona er- 

direcek yetenekte olmasi gerekir. 

Rockefeller grubunun onerdigi ozel askeri birlikler Amerikan kontrgerillalarimn ilk niivesini 

meydana getiriyordu. Rockefeller grubunun onerisi dogrultusunda Stratejik Miidahele Birlik- 

leri kuruldu." (Rockefeller Vakfi'nm Raporu, Prospects of America, Amerikan Harp Doktrinleri, 

sf.271) 

Kontrgerillalarm fikir babalarmdan bir diger isim de, uluslararasi Yahudi lobileri Bilder- 

berg. Trilateral ve CFR iiyesi Me Namara idi: 

"Amerika Eski Savunma Bakam, Diinya Bankasi'nm yillarca Ba§kanligim yapmi§ Me Namara; 

'Gerilla ve anti-gerilla sava§ taktik ve bigimlerini iyice ogrenmi§ ve di§ miidahaleler de ozel si- 

lahlarla donatilmi§ kiigiik birlikler kullanmak gerekir'." (Rockefeller Vakfi'nm Raporu, Prospects 

of America, Amerikan Harp Doktrinleri, sf .356-357) 

"Bu yeni kuvvetler Me Namara'nm belirttigi gibi kontralardi. Bu orgiitlenme turn diinyada ya- 

pildi." (Peter Parret, John W. Shy, Guerillas in the 1960, sf.42) 

Rockefeller grubunun bir raporunda ise kontralarm amaci §u §ekilde agiklanmaktaydi: 

"Gerek bizim gerek diinya devletlerinin giivenligini saglamak igin mahalli kuvvetler ve akim- 

lar tarafmdan siki§ik durumda birakilmi§ olan dost hukiimet ve rejimlere silahli yardimlar 

yapmak zorunlulugunu duymaliyiz. Bu zorunlulukla yapilacak askeri miidahale, ne klasik as¬ 

keri stratejiye uymakta ne de geleneksel diplomatik miidaheleye benzemektedir. Bu askeri 

miidahalenin kendine ozgiin bir niteligi ve bigimi vardir." (Rockefeller Vakfi'nm Raporu, Pros¬ 

pects of America, Amerikan Harp Doktrinleri, sf.298) 

Unlii stratejist Kissinger'm da bu konudaki gorii§leri oldukga ilgingtir: 

'Eger hiir diinya, yava§ fakat siirekli bir erozyondan kurtulmak istiyorsa, lokal savunma sa- 

va§larma hazirlanmali ve bu sava§lar iqin gerekli onlemleri alip, gerekli ordular kurulmalidir. 

Somiirgecilige kar§i Ayaklanma Hareketi'nin hemen her tarafi sardigi bir donemde. Penta¬ 

gon'daki bazi otoriteler hala toptan-red-yildirma stratejisinde inatla ayak diretiyorlar. Bir yan- 

dan hiir diinyanm sosyalist devletlere kar§i konvansiyonel bir denge kuramayacagim soyler- 

ken, diger yandan yildirma stratejisinde ayak diretmek, anla§ilmaz bir tutumdur.' 

Kissinger, "Nuclear Weapons And Foreign Policy" adli kitabmda, total sava§ ile lokal sava§m 

uygulama ve sonuglarmi incelemi§tir. Kissinger'a gore, 'total sava§, ABD iqin, dolayisiyla ka- 

pitalizm iqin intihardir. Asya, Afrika ve Giiney Amerika'daki Ulusal Kurtulu§ Sava§lari ancak 

lokal-smirli sava§larla onlenebilir. Bu bolgenin smiri sosyalist blok iilkeleri smirlarmdan ba§- 

lar." (CIA, Kontrgerilla ve Turkiye, Emin Deger, sf.125) 



'Devlet iginde devlet' halinde 6rgiilenmi§ olan Gladio, NATO gergeve- 

sinde kurulmu§tu. CIA, bu orgutiin kurulu§unda rol oynami§ti. Italya'daki Gla¬ 

dio ve diger NATO iilkelerindeki benzer kurulu§lar, sivil ve askeri 'yerli' istihbarat or- 

giitleri yamnda 'gizlilik' esasi ile gali§an bazi derneklerin iiyelerini de igine almi§lardi. Gla¬ 

dio skandali, Italyan P2 Mason Locasi ve Italyan istihbarat Te§kilati ile ordunun bazi kesimleri- 

nin yakm i§ birligi igerisinde oldugunu ortaya gikardi. 

Skandalm ortaya gikardigi bir diger gergek de, italya'yi bir ara kasip kavuran teror olay- 

larmin biiyiik bir boliimiinun, NATO gergevesinde kurulmu§ Gladio orgiituniin eseri oldu- 

guydu. Suikastlar, siyasi cinayetler, bombalama ve tedhi§ olaylari, kokleri devlet iginde olan 

bu orgiit elamanlarmm eseriydi. 

Kontrgerilla orgiitlenmesinin mimarlarmdan en onemlisi hiq ku§kusuz Henry Kissin- 

ger'di: 

"1968 yilmdan giinumuze degin, ABD'nin yuruttiigii smirli sava§larm, teorik ve pratik planda 

geli§tirilmesinde zaman, emek harcayan uzmanlardan en onemlisi Henry Kissinger’dir." (Biga- 

gin Sirtindaki Tiirkiye, Suleyman Geng, sf.20) 

"Kissinger'in NATO igindeki gizli orgutlenmenin ABD’deki sinir uglarmdan oldugu sonradan 

ogrenildi." (Tiirkiye'de Laiklik ve Fikir Ozgiirliigii, Fehmi Koru, sf.178) 

ABD'nin eski Di§ i§leri Bakanlarmdan Henry Kissinger'in, ABD'nin ikinci Dunya Sava§i son- 

rasmda Almanya'da Nazi artiklarimn toparlanarak yeniden orgutlendirilmesi faaliyetinde oy- 

nadigi rol belgelenmi§tir." (Kontrgerilla Cumhuriyeti, Falat Furhan, sf.24) 

Gladio Kimlerin Emrinde? 

Kontrgerillanm kimlerin emrinde oldugunu New York Times muhabiri James Lemoyne ve 

eski CIA ajam Philip Agee §oyle agikliyorlar: 

TRIESTE/QUANDO GLADIO 
LAVORA CON L'EX-KGB 
Fra IHeste e Udine passa la frontiem del traffico iltegate di 
armi compresi i material per la fahbricazione delle bombe 
rtudean, Le destinazioni sono le piu disparate, dal Qatar alia 
Libia. La magtstratura scopre che vi sono cQim>olti traMcanU di 
draga mafiosi ex agenti dei servizi segreti sovietici e anche 
dtcmi "gladiatari*,. 
-—-LUIGI GRIMALDI ^™ 

Anti-komunist maskesi dusen Gladio'nun, KGB'yle ic ice oldugunu ele alan haberlerden biri de Avveni- 

menti'de yayinlanmi§ti. 
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"ABD’nin di§ iilkelere ekonomik yardimmdan daha gok zenginler yararlan- 

maktadir. Bunlar vergi vermedikleri gibi siirekli olarak iilke di§ma para gikarmakta- 

dirlar. Ogullari askerlik yapmaz. Vergi vermek fakir halkm i§idir. Ya§amak zenginlere, 61- 

mek fakirlere dii§mii§tiir. Ne var ki bu i§ boliimiinden yoksullar hiq de memnun goziikme- 

mektedirler. Di§ yatirimlarm ancak kiigiik bir kismi yoksullara ula§abilmektedir. Siyasi giig 

sosyetenin elindedir. Fakirlere siyaset vasitasiyla da durumlarmi diizeltme yolu tikanmi§tir. 

Halk polisten ve askerden korkmaktadir. Yasal yollardan haklarmi aramak bu insanlar iqin 

olacak i§lerden degildir. Fakir halk ile zenginler arasmda fakirlerin hakkim temsil edecek ha- 

kimlerin varligi hayal bile edilememektedir." (James Lemoyne, New York Times, 5-7 Nisan 1987, 

16 §ubat 1987) 

"Eski CIA ajam Agee ise §oyle diyor: 'Ben Kapitalizmin gizli polislerinden biriydim. Yoksul iil- 

kelerdeki Amerikan §irketlerinin hisse senedi sahiplerinin kaymagmi yemelerini siirdiirmele- 

rini saglamak iqin politik barajm sikmtilarim Amerikan kapitalizminin gizli polisinden ba§ka 

bir §ey degildir ki. Yoksul iilkelerde CIA ba§arismm anahtari, niifusun kaymagimn gogunu yi- 

yen %2 ya da %3’liik kismimn bulunmasidir. §imdi gogu iilkelerde bu simfm geliri 1960'dan 

bu yana daha da artmi§ ancak bir kenarda birakilan ve niifusun %50 ya da %70’ini te§kil eden 

simflarm gelirleri ise daha da azalmi§tir." (CIA Gunlugu, Philip Agee, sf.760 -766) 

Kontrgerilla’nm kullandigi sokak serserilerinin ikiyiizliiliigii her yonden ortadadir. Uyu§- 

turucu kagakgiligim yapanlar da, gikar gati§masi oldugunda yakalatanlar da onlardir. Fail-i 

meghul cinayetlerin faili bu gruplardir, fakat sahte failler iiretmekte de iistlerine yoktur. 

So d set bafti un Gladio 
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1 Eyltil 1991 tarihli 

L'Espresso dergi- 

sinde yayimlanan 

ve ge§itli ulkeler- 

deki Gladio orgut- 

lenmelerini anlatan 

kupur. 
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Gladio Yapisi ve Tarihteki Benzerleri 

Kontrgerilla, aslmda yeni bir orgiit degildir. Ismi farkli da olsa tarihte birbi- 

r rine benzeyen kontrgerilla yapisma sahip orgiitlere rastlamak miimkiindiir. Kontrge- 

rillamn, Siyonizm ve masonlugun sokak giicii, bir anlamda gizli askeri kanadi oldugu goz 

r oniinde bulundurulursa, bu tiir orgiitlerin tarihinin de masonluk tarihiyle paralel durumda ol¬ 

dugu sonucu ortaya gikmaktadir. Masonluk, tarihteki ge§itli operasyonlarmda da, orgiitleyip 

finanse ettigi sokak giicii niteligindeki gruplan kullanmi§tir. 

Kontrgerilla, masonlugun klasik sokak giiciiniin yalmzca yeni bir ismidir. Bu goriinme- 

yen masonik ordunun prensipleri de masonlukla paralel; sir verilmez, toplantilar gizlidir. Ma- 

sonlarm mason olduklarmi gizleyi§leri gibi, kontrgerilla iiyeleri de kendilerini gizlerler. Birbir- 

lerini gizli parola ve gizli masonik i§aretlerle tamrlar. Siirekli vah§et ve siirekli teror, bu gru- 

bun ana diisturudur. 

Masonlugun kullandigi tarihteki kontrgerilla benzeri orgiitler oldukga ilgingtir. Bu orgiit- 

ler, Fransiz Ihtilali'ne kadar uzanmaktadir. Fransiz Ihtilali'nin lider kadrosunu olu§turan ve he- 

men hepsi mason olan Jakobenler, aym zamanda bir tiir kontrgerilla orgiitiiniin lideriydiler. Ja- 

kobenler. Sans Culotte'lar ve daha sonra da Kirmizi Boneliler adi verilen kiralik sokak serseri- 

lerine teror eylemleri diizenletiyorlardi. Aym §ekilde, Bol§evik Devrimi'ni diizenleyen ya da 

Hitler'i iktidara getiren iinlii "fail-i meghul" Reichteig yangimm gikartanlar da kontrgerilla ka- 

rakterindeki orgiitlerdi. Hitler doneminde, SA ve SS olarak §ekillenen bu orgiit, toplantilarim 

Thule Locasi adi verilen mason locasmda yapmaktaydi. Illumine masonluk, yani ihtilalci ma¬ 

sonluk, Jakobenler ile Fransiz Ihtilali'nde, Thule locasi ile Almanya'da, P2 ile italya'da kendini 

gostermi§tir. 

Italya'da 19. yiizyilm ba§larmda ortaya gikan Carbonari cemiyeti de Illiiminizm ile bag- 

lantiliydi. Esas amaci kiliseyi yikmak ve din aleyhtari bir diizen kurmakti. Milano, Londra ve 

Berlin'de bulunan bazi Yahudi bankacilardan biiyiik mali destek gordii. Bilinebilen en iist te- 

§ekkiilii "Haute Vente" idi. Bu 40 ki§ilik bir heyetti ve bu heyete Volpe, Piccolo, Tigre, Clauss 

gibi birgok Yahudi dahildi. Carbonari cemiyetinin uzantilari bugiin de faaliyet halinde. Asil 

amag yapilacak provokasyonlarla halki kiliseden sogutmak, kilise dii§manligim sozde laiklik 

olarak gostererek halki kutuplara ayirmakti. Giiniimiizde Italya'daki Brendizi Locasi mason- 

luk-kontrgerilla baglantisimn en agik orneklerinden biridir. Brendizi Locasi, Avrupa'nm ge§itli 

iilkelerindeki iist diizey kontrgerilla yapismdaki orgiitlerin bulu§ma yeridir. 

Yugoslavya Olaylannm Perde Arkasmda 

Cletnik Kontrgerilla Gruplan 

Kontrgerilla Yugoslavya'da da faaliyet gostermi§tir. (^etnik kontrgerilla gruplari, Bosna- 

Hersek'teki katliamm mimarlaridir. Katliami gergekle§tiren gergekte Sirp halki degil, mason li- 

derlerin orgiitledigi (^etnik orgiitiidiir. 

"Mojimilo yerle§im bolgesinin komutani Bo§nak Nejat Aynadzig, Her (^etnik Sirptir, ama her 

Sirp (^etnik degildir' diyor. Ve Bosna Hersek’in C^etnik olmayan Sirplari, Bo§naklarla omuz 

omuza, 'soyda§lari’na kar§i sava§iyor." (EP-Ekonomi Politika, 10-17 Ocak 1993) 
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(^etnikler ile masonlarm yakm ili§kisi Bosna Savagi’nm konu edildigi 

boliimde detayli olarak incelenmi§tir. Tarihte (^etnik getelerini ilk kez biraraya 

getirip orgiitleyen ki§i mason "Kasap" Mihailovig'tir. 1992-95 yillari arasmda ya§anan 

Bosna Sava§i sirasmdaki liderleri de yine bir ba§ka mason olan Milosevig'tir. (^etniklerin 

nasil bir orgiit oldugu §oyle tarif edilmektedir: 

"Diinyadaki belli ba§li kontrgerilla/paradox-militer orgiitlerinin arasmda Sirbistan’daki C^et- 

nikler bulunuyor." (Yeni Dunya Diizeni, Halid Ozkul, sf.87) 

'Kontrgerilla" orgiitlenmesinin merkezi ise yine aym kitapta §oyle bildirilmektedir: "Para- 

dox-militer/Kontrgerillamn merkezi: Mossad ve Aman: Kfar Sirkin, Tel Aviv, Israil." 

Hitler'in Kurdugu Kontrgerilla Gruplan: SS ve SA 

Hitler, Alman kontrgerillasimn liderlerindendi. Kurdugu SA ve SS gruplari tipik kontrge¬ 

rilla orgiitleriydi: 

"SA'lar 1921de Hitler'in Muhafiz Birligi olarak dogdu. Orgiitsel dayanagi Nazi hareketine ka- 

tilmi§ serserilerdi." {Ana Britannica, sf.864) 

"Sokak e§kiyalari, eski katiller, i§siz, giigsiiz ki§ilerin olu§turdugu bir orgiit olan SA'lar, rakip 

partilerin toplantilanm basiyor, Hitler'in fedailigini yapiyorlardi." (The Life and Death of Adolf 

Hitler, Robert Payne) 

SA'larm yontemi de turn fa§ist orgiitlerde oldugu gibi teror ve i§kence olmu§tur: 

"Berlin'de SA'ya ait bir ko§kte i§kence odalari bulunuyordu. itiraf ettirmek iqin burada akla 

gelebilecek her tiirlii i§kence yapiliyordu." (Encyclopedia Judaica, cilt 4, sf.714) 

Fa§ist-Siyonist lider Jabotinsky'nin kurdugu kontrgerilla grubu Kahverengi Gomlekli- 

ler'den esinlenen Hitler, SA'lan yani bir diger adiyla Kahverengi Gomlekliler'i kurdu. SA'larm 
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ba§mda ise Yahudi Pfeffer Von Solomon bulunmaktaydi. 

Hitler 1925 yilmda kendi korumasi igin SS adi verilen daha organize bir 

hHf birlik kurdu. Diger bir kontrgerilla grubu olan SS'ler daha 50k orduya yonelikti. 

SS'lerin rolii 50k farkliydi. Herhangi bir SS subayi Alman generalinden daha yukarida yer 

almaktaydi. Kontrgerillamn turn ozellikleri SS'lerde de goriilmektedir. Devlet iginde devlet ya- 

pisi gosteren Hitler'in 50k ozel ordusu SS'lerin ba§mda iinlii fa§ist Himmler bulunuyordu. 

Gestapo ise tipik bir istihbarat te§kilatiydi. Rejim aleyhtarlarmi saptiyordu. Gestapo'nun 

ba§mda Heidrich bulunmaktaydi. Kontrgerilla yapisimn zengin ornegini Gestapo orgiitlenme- 

sinde de gormek miimkiindiir. Orgiitiin kurulu§ §emasmda; "Cinayet Boliimii" de vardir. Go- 

riiliiyor ki, Naziler kendilerine kar§i olanlari oldiirmek igin devlet iginde cinayet i§lemekle go- 

revli birimler olu§turmu§lardir. 

Alman Nazizmi ile italyan fa§izmi ve onlarm istihbarat orgiitlerine (ozellikle Gestapo) 

baktigimizda bunlarda cinayet i§leme birimleri bulundugunu goriiyoruz. Kontrgerillamn tiim 

ozellikleri Hitler'in SS ve SA'larmda toplanmi§ti. Nazi komutanlarm yonlendirdigi sokak e§ki- 

yalan ve katiller her tiirlii i§kenceyi, katliami yapiyorlardi. 6 milyon Yahudinin ya§amma mal 

olan korkung soykirimi da yine bu Gladio benzeri Nazi orgiitlenmeleri gergekle§tirmi§tir. (Hit¬ 

ler ve fa§ist orgiitlenmeleri ile ilgili daha detayli bilgiyi Fa§izm bolumiinde bulabilirsiniz.) 

Gladio ve Fa§ist Orgiitler lq lqe 

"Ozellikle Avrupa'da son yillarda tirmam§ gosteren irkgi-fa§ist hareketlenmelerin ardmda Gla¬ 

dio olarak da bilinen NATO'nun gizli yer alti orgiitlenmesinin bulundugu belirlendi. Gla- 

dio'nun Avrupa'nm belli ba§li irkgi-fa§ist orgiitlerin liderleri ve ABD kokenli Ku Klux Klan 

temsilcileri ile belli araliklarla toplanarak strateji ve eylem plam belirledikleri italya'nm iinlii 

gazetelerinden Corriera Della Sena ve La Repubblica'da yayimlandi. italya'nm Verona kentinde 

Gladio'yla toplanti yaptiklari saptanan fa§ist orgiit temsilcileri Gladio'nun belirledigi eylem 

stratejisi dogrultusunda hareket ediyorlardi." (Meydan, 21 Kasim 1991) 

"italya'yi kasip kavuran neo-fa§ist teroriin gerisinden biitiin ha§metiyle italyan kontrgerillasi 

Gladio gikiverdi. Ba§ kontrgerillacimnsa italya Cumhurba§kam Cossiga'dan ba§kasi olmadigi 

herkesin bildigi bir 'sir' artik. Belgika kontrgerillasim ke§fetti, Fransa geri kalmadi ve gerisi go- 

rap sokiigii gibi geldi. (Kontrgerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan, sf.173) 

Goriildiigii gibi uluslararasi terorizmin ve devlet teroriiniin vurucu giicii olan oliim man- 

galari, Alman Nazizmi'nden giiniimiize kadar uzanmaktadir. Oliim mangalarmm simgesi, ay- 

m zamanda onlarm i§levini agiga vurmaktadir: Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay, ispan- 

ya'da ko§ullandirilmi§ ve dolarla beslenen a§iri sagci militanlar, kurduklan partiler ve biirok- 

rasideki yanda§lari oliim sagmakta, teror estirmektedirler. 

Gladio Karakteri ve Beklenen Kar§i (^oziim 

Masonlarm, kontrgerilla sistemini kurmalan ve ayakta tutmalari, bu sisteme uygun yapi- 

daki insanlarm bolca bulunabilmesinden kaynaklanmaktadir. §iddeti, bir zevk ve §eref goster- 

gesi haline getirmi§, giicii putla§tirmi§, haklimn degil giigliiniin yamnda olan grup ve ki§iler 



bulundugu siirece, karanlik giig merkezleri kendine ma§a bulmakta zorluk 

gekmeyecektir. 

§iddete dayali fa§ist kiiltiiriin ya§atilmasi ise, soz konusu giiglerin iizerinde ozel- 

likle durdugu bir konudur. Irkgiligi, §iddeti, sava§giligi yiicelten, giizel ahlaki, sevgiyi, bari§ 

ve huzuru ise goz ardi eden bu fa§ist du§iince yapisimn yayilmasi iqin §imdiye dek gali§mi§ olan 

ideologlarm biiyiik gogunlugunun mason olmasi elbette bir tesadiif degildir. Bugiin de biitiin 

diinyaya filmier, romanlar, resimli romanlar araciligiyla soz konusu fa§ist dii§unce yapisi enjek- 

te edilmektedir. Bu propaganda ile kan dokiicii kabadayi karakteri, "gozii pek, bilegi ve yiiregi 

giiglii" gibi sahte tammlamalar altmda kendine me§ruiyet zemini bulmaktadir. 

Once sahte bir haksizlik ortami olu§turmak, sonra saldirmak, sonra halki kendini savun- 

maya mecbur edip, sonra tekrar saldirmak kontrgerillamn en onemli taktigidir. 

Ancak bu sistemin ortadan kaldirilmasiyla, mutlak bari§ ve huzur gagi olu§abilir. Diinya 

iizerindeki bu cinayet §ebekesinin goziilmesi, gergek huzurun ya§anmasma vesile olacaktir. Bu 

durumdan sonra, artik silahlanma ve sava§ sanayine, terore ve ondan korunmaya yonelik or- 

ganizasyonlara ayrilan para refaha, egitime, beslenmeye, barmmaya, giyime, sanata, gevre dii- 

zenlemelerine ve her tiirlii giizellige, iyilige ve mutluluga harcanabilir. 

Mossad'dan kontrgerillaya uzanan zincirin ortadan kalkmasi ise 50k giiglii bir sistem ge- 

rektirmektedir. (Junkii pek 50k iilkede hiikiimetler ve hiikiimet ba§kanlari, kontrgerilladan 

§iddetle gekinmektedir ve kontrgerilla bir anlamda devlet iginde devlet konumuna gelmi§tir. 

Kontrgerillayi ortadan kaldirabilmek igin, son derece saglam bir dii§iince yapismdan temel 

almmasi gerekir. §iddete, gurura, nefrete dayali olan bu sisteme kar§i beklenen kar§i gozumiin 

tamamen bu yapimn di§mda olmasi, sevgiye, adalete, fedakarliga, algakgonulluliige, merha- 

mete dayali olmasi §arttir. Bunlarm di§mda yapay goziimlere, gegici tedbirlere sarilmak sonug 

vermez, vermeyecektir. 

Unutmamak gerekir ki, ba§ta kontrgerilla hareketleri olmak iizere, yeryuziinde kan do- 

kenler ve bu eylemleri organize edenlerle yapilacak miicadele mutlaka fikri alanda olmalidir. 

Daha once de vurguladigimiz gibi, bu gevrelerin varliklarim devam ettirebilmelerinin nedeni 

eylemleri iqin kullanabilecekleri yapida ki§ileri -ahlaki zaaflari olan ve kolay yonlendirilebilen 

bilingsiz kitleleri- kolaylikla bulabilmeleridir. Ahlaken giiglii, manevi degerlerine sahip gikan, 

vicdan ve sagduyu sahibi, ki§ilikli insanlarm sayisimn gogalmasi bu ki§ilerin hayat sahalarimn 

sona ermesi anlamma gelecektir. Bu ise ancak din ahlakimn yaygmla§masi ile mumkiin olur. 

Bununla birlikte, asla unutulmamasi gereken onemli bir konu da, bu gevreler ne kadar bii- 

yiik ve giiglii goriinseler de, ne kadar iyi organize olmu§ ve ne kadar planli hareket ediyor ol- 

salar da her§eyleri ile tamamen Allah'm kontrolii altmda olduklaridir. Bunlarm ve kurduklari 

turn planlarm Allah'm kontrolii altmda oldugunu Allah Kuan'da bizlere §oyle bildirmi§tir: 

Ger<jek §u ki, onlar hileli-diizenler kurdular. Oysa onlann diizenleri daglan yer- 

lerinden oynatacak kadar da olsa, Allah katinda onlara hazirlanmi§ diizen (kotii 

bir kar§ilik) vardir. (Ibrahim Suresi, 46) 

% 

Onlar hileli diizenler kurdular. Biz de onlann farkinda olmadigi bir diizen kur- 

duk. Artik sen, onlann kurduklari hileli-diizenin ugradigi sona bir bak... (Neml 

Suresi, 50-51) 



Bosna-Hersek’de buyiik bir insanhk drami yasandi. Savunmasiz Miislu- 
manlar algakga katliama tabi tutuldu. Her vicdanli insan burada uygu- 

lanan vahseti lanetledi. Ve tabii vahsetin uygulayicilarmi da... 
Ama bu katliamm kimlerin "eseri” oldugunu anlayabilmek igin olaya 
daha genis bir agidan bakmak gerekmektedir. Sirp vahsetinin karan- 

lik gegmisine baktigimizda ilging gergeklerle karsilasmaktayiz. Benzer 
bir vahseti gegmiste uyguiayan Cetnik lideri mason Mihailovig'i, onun 
"biraderi" Sirp lideri Milosevics, Sirbistan-israil yakinlasmasini, Sir bis- 

tan 'in kritik baglantilarmi gdz oniinde tutmak gerekmektedir. Hirvatistan'da 
localarm orgutledigi fagist gruplar, Siyonist silah tuccarlari, gizli servislerin 

senaryolari, Balkanlar'da yasanmis olan vahsete isik tutmaktadir.. 

Sosyalist blok dagilirken, Avrupa'nm eski sosyalist iilkelerinde de son derece hizli ge- 

li§meler meydana geldi. Vaclav Havel, Petre Roman gibi mason liderler elinde bu iil- 

keler yeniden §ekillendiler ve "Yeni Diizen"e uygun hale getirildiler. Bu iilkeler arasm- 

da, Giiney Slavlari'nm birle§mesiyle olu§an Yugoslavya ise 50k degi§ik bir rota gizerek tarihin 

en buyiik katiamlarmdan birine sahne oldu. Yugoslavya'yi diger eski dogu bloku iilkelerinden 

ayiran ozellik ise Musliiman bir topluma, Bosnali Musliimanlara ev sahipligi yapiyor olmasiy- 

di. Ve Yugoslavya'nm pargalanmasi sonucunda Avrupa'nm ortasmda bagimsiz bir Musliiman 

devlet olu§tu: Bosna-Hersek. 

Bunun ardmdan Bosnali Miisliimanlara uygulanan vah§ete tiim diinya tamklik etti. An- 

cak biz bu boliimde, olaylarm bilinen detaylarmi ele almayip, olaylarm perde arkasmi arala- 

maya gali§acagiz. Sirp teroriiniin bilinmeyen oykiisiinu, Sirplara kimlerin destek verdigini in- 

celeyecegiz. Rusya'nm ve Yunanistan'm Sirplari destekledigi, kamuoyunun biiyiik gogunlugu 

tarafmdan bilinmektedir. Biz olaym biraz daha degi§ik bir boyutunu, goze garpmayan bir yo- 

niinii ortaya sermeye, Sirp vah§etinin ardmdaki degi§ik bir giicii giin i§igma gikarmaya gali§a- 

cagiz: Masonluk. 

Vah§etin Ilk Basamagi: Belgrad Biiyiik Locasi 

Bosna-Hersek'te ya§anan katliam, tesadiifler sonucu, kisa bir siire iginde, aniden patlak 

veren bir olay degildir. Musliimanlara kar§i yiiriitiilen bu sistemli vah§etin oykiisii, 1900'lii yil- 

larm ba§ma kadar uzanmaktadir. Fransiz Biiyiik Locasi'nm yardimiyla 9 Haziran 1919'da, Sir- 

bistan'm ba§kenti Belgrad'da Yugoslavya Biiyiik Locasi'nm kurulmasi, Bosna'daki vah§etin ta- 

rihi agismdan oldukga onemlidir: 
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"Yugoslav Biiyiik Locasi 9 Haziran 1919’da kuruldu. Merkezi Belgrad’daydi. 

300'e yakm iiyesi vardi. 1928’de Ustad Stojkavig, Tchedimir Mihailovig'e yerini dev- 

retti. 1934'te Uluslararasi Mason Kongresi Belgrad’da toplandi. 40’a yakm Avrupali iil- 

keden katilim oldu... Localarm gali§malari gun gegtikge daha da giiglendi." (Dictionnaire de 

la Franc-Magonnerie, Daniel Ligou, sf.1262-1263) 

Belgrad'da kurulan bu loca, aslmda 1850'lerde kurulan ilk Belgrad Locasi'nm bir deva- 

miydi. Belgrad Locasi, oldukga ilging ozelliklere sahip bir locaydi. Adeta "Balkanlarm P2'si" 

denebilecek bir yapiya sahipti. Turk masonlarimn yaym orgam Mimar Sinan dergisinde, bu 

durum §oyle ozetlenmektedir: 

"Belgrad Locasi ile ilgili bilgiler, 'Masoni U Jugoslaviji - Yugoslavya'da Masonlar 1764-1980' 

adli kitapta. Dr. Levis'in raporunda yer aliyor. Raporda §oyle denilmekte: 'Belgrad'da, Hiir 

Duvarcilar adim ta§iyan gizli bir orgiit mevcuttur. Belgrad Locasi'nm faaliyet yonii politiktir 

ve maksat ve gayelerine, mevcut durumu yikmakla varmaya gali§ir... Belgrad Locasi, Balkan- 

lar'daki ana locadir. Vidin, Svi§tov, Rusguk, Varna, Ni§ Localan Belgrad Locasi'na baglidir. Bu 

yilm 5 Agustosu'nda Belgrad'da genel toplanti yapilacak ve bu toplantiya tiim bagli localar de- 

legeleri katilacaktir... 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Belgrad Locasi, turn iilkelerin devrimci kuliipleri ile devamli temas halinde- 

dir... Radosavijevig'in sozlerine gore, Belgrad Locasi, Pe§te hiir masonlan ile de te- 

mastadir ve gayesi Belgrad'da iktidan yikmaktadir... Loca'nm 60 ya§larmdaki bir 

iiyesi aym dii§iinceye sahip birinin huzurunda, yakmda Belgrad Locasi'ndan biiyiik i§- 

ler zuhur edecegini ve bu i§lerin biitiin diinyayi §a§irtacagim ve siirpriz olacagim soyle- 

mi§tir. Bu ifadeden Loca'nm politik planlari da sezilmektedir." (Mimar Sinan, 1987, sayi 65) 

Loca iiyesi masonun "kehaneti" dogruydu. Gergekten de Belgrad Locas'mdan "biiyiik i§- 

ler zuhur etti"... Birinci Diinya Savagi’nm ardmdan Yugoslavya topraklarmda Sirp-Hirvat-Slo- 

ven Kralligi kuruldu. 1919'da, bu yeni Krallikta, "Sirplarm, Hirvatlarm ve Slovenlerin Biiyiik 

Locasi" ismiyle yeniden Belgrad Locasi olu§turuldu. Bu Loca'nm, 1926 yilmda bastirdigi, yal- 

mzca loca iiyelerine mahsus ve iginde locada alman kararlarm, kabul edilen prensiplerin bu- 

lundugu kitapgik, masonlarm Bosna-Hersek'te ya§ayan Miisliimanlardan dolayi o donemler- 

Bosna-Hersek katliaminin kokle- 

ri 1919'da kurulan Belgrad Loca- 

si'na kadar dayamyor. Cogunlu- 

gunu Sirplarm olu§turdugu loca, 

Balkanlarin ana locasiydi. (Altta) 

Yanda locamn kurucusu ustad 

masonlar birarada. 

lm 
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de duyduklari rahatsizligi agikga gostermektedir. Kitapgikta, masonik idealler agismdan Kral- 

lik smirlan igindeki §artlari inceleyen Loca'nm, Bo§naklara ozel bir ilgi gosterdigi de goriil- 

mektedir. 
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Be I grad Locasi'nm 1926 yilinda ba- 

silmi§ olan ve Muslumanlarla ilgili 

kararlarin yer aldigi kitapcigi. Loca, 

"Sirplarin, Hirvatlarin ve Slovenlerin 

Buyuk Locasi" olarak tamtiliyor. 

Loca’nm 1926'da yaymladigi "Manifestation Magon- 

nique De Belgrade - Compte Rendu Officiel" (Belgrad Lo¬ 

casi Manifestosu) ba§likli kitapgigm 47. sayfasmda yer 

alan satirlarm terciimesi §oyledir: 

"Masonik hedef ve ideallerin tesisi iqin uygun olmayan §art- 

larm goz oniinde bulundurulmasi gerekir... Bolgedeki Miis- 

liiman nufus, bu §artlarm en onemlisini te§kil etmektedir. Bu 

toplumun guglenmesi ve baskm bir yapiya kavu§masi, ma¬ 

sonik idealler agismdan, Belgrad Locasi'nm olu§masmdan 

§iddetle kagmmasi gereken bir durumdur. Boyle bir duru- 

mun olu§mamasi iqin azami ozen gosterilmelidir." 

"Balkanlarm ana siyasi locasi" olan bu Loca'nm Miis- 

liiman Bo§naklarm giiglenmemesine dair verdigi karar, 

son derece onemlidir. Bu kararlar, dogal olarak, akla bazi 

sorular getirmektedir: "Acaba Belgrad Locasi bu 'azami 

ozen'i nasil gosterecekti?" Bu "ozen"e ragmen Musliiman- 

lar etkin konuma gelirse ne olacakti? Loca, o zaman ne gi- 

bi tedbirler alacakti? Miislumanlarm "yok edilmesi" mi 

giindeme gelecekti? 
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Sirp, Hirvat ve Slovenlerin biiyiik locasimn bu karan aldigi donemde, 

Sirp-Hirvat-Sloven Kralligi simrlarmda Musliimanlara baski ve katliam uygula- 

masi da ba§lami§ti: 

"Sirp-Hirvat-Sloven Kralligi'nm kurulmasimn ardmdan Musliimanlara yonelik soykirim po- 

litikasi artirilarak siirdiiriildii. Sancak, Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya’da soykirim uy- 

gulandi. Kralligm ilk yillarmda, yalmzca Dogu Bosna’da 3.000 Miisliiman higbir nedeni olma- 

digi halde oldiiriildii." (A Survey of The History of Genocide Against The Muslims in The Yugoslav 

Lands, Prof. Mustafa Imamovig, sf.70) 

1992-95 yillari arasmda Bosna'da Miisliimanlara uygulanan vah§etten kisa bir sure once 

de, Dogu blokunun klasik kapalilik politikasi sonucu kapatilmi§ olan mason localarimn Sirbis- 

tan'da biiyiik bir §atafatla yeniden agilmi§ olmasi da oldukga dikkat gekicidir: 

"Yugoslavya'da masonlar yeniden faaliyete gegti... Tanjug haber ajansma gore, Yugoslavya Bii¬ 

yiik Locasi, Bati Almanya Biiyiik Locasi'nm destegi ile Belgrad'da yeniden olu§turuldu. Yu¬ 

goslavya Biiyiik Locasi'nm yeniden faaliyete gegmesi dolayisiyla diizenlenen torenlere Bati 

Avrupa iilkelerinin yam sira Amerika ve Kanada'dan da gok sayida mason katildi." (Sabah, 14 

Temmuz 1990) 

Localarm agili§ torenlerine gok sayida iist diizey Sirp yoneticinin katildigi bilinmektedir. 

Bu ilging geli§me, vah§etin mimarlari hakkmda onemli bir ipucu vermektedir. Ilerleyen sayfa- 

larda Bosna Sava§i'nda ya§anan vah§etin biraz daha oncesine doniip, Sirp teroriiniin nasil yiiz- 

yillar boyu sistemli bir §ekilde koriiklendigini inceleyecegiz. 
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ANAHTAR KiTAP: YUGOSLAVYA'DA MASONLAR - Sirp terorune kimlerin fikir babaligi yaptigmi, tarihteki 

Musliimanlara yonelik Sirp vah$etlerini kimlerin yonettigini ogrenebilmek igin, Sirbo-Hirvatga dilinde yazili 

olan "Masoni U Jugoslaviji (1764-1980)" (Yugoslavya'da Masonlar 1764-1980) adli kitaba ba§vurduk. Kitap, 

her ne kadar son donemde iktidarda olan masonlardan soz etmese de, Sirp teroruniin tarihsel kokeni hak- 

kinda 90k onemli bilgileri igeriyor. Kitabin tercumesinde ve daha pek 90k bilgiye ulasmamizda bize yardim- 

ci olan Bosnali Musliimanlara te^ekkur ederiz. 
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i. i 

Sirp Irk^iligmm Masonik Gelenegi 

Belgrad Locasi'nm kararlarimn nasil uygulandigim incelemeden once do- 

niip, ya§anan vah§etin temeli olan Sirp lrkgiligmi incelemek gerekiyor. Sirplar tarafm- 

dan uygulanan vah§et, asirlardir a§iri Sirp milliyetgileri tarafmdan yiiriitiilen bir beyin yi- 

kama faaliyetinin sonucudur. Radikal Sirp milliyetgileri "Sirplarm biitiin irklarin en iistiinii ve 

anasi" oldugunu iddia edecek kadar radikal goru§lere sahiptirler. 

Onemli olan, boylesine "toplu bir paranoya"nm nasil olu§abildigi -ya da olu§turulabildi- 

gi-, boylesine bir irkgiligin nasil in§a edildigidir. Diinyanm ba§ka yerlerinde irkgiligin kimler 

tarafmdan ki§kirtildigmi hatirladigimizda ise, bu kitabm konusu olan masonluk faktoriiniin 

Sirp teroriindeki roliinii aramamak miimkiin degildir. Ve olayi bu yoniiyle inceledigimizde, 

Sirplar arasmda irkgiligm, diinyanm diger pek 50k yerinde oldugu gibi mason localari ile iqi- 

qe geli§mi§ bir hareket oldugunu goruriiz. 

19. yiizyilm ba§larmda, localarm gergekle§tirdigi Fransiz Ihtilali'nin riizgarlan, Osmanli yo- 

netimindeki azmliklara ula§ti. Bunun sonucu olarak azmlik isyanlan ba§ladi. Bu isyanlarm loca- 

lar tarafmdan desteklendigi, "Yugoslavya'da Masonlar" kitabmda §u §ekilde anlatilmaktadir: 

"Sirbistan Yiiksek Kurulu'nun almanagmda (1912-1913), mason localarmm Osmanli donemi 

Balkan isyanlarmda, isyancilari destekledigi belirtiliyor." (Masoni U jugoslaviji, Zoran Nemezig, 

sf.347) 

Soz konusu isyanlarm ilki, 1804 yilmda ba§layan Sirp isyamydi. Sirp isyanmm lideri "Ka- 

rayorgi" adiyla tanman bir Sirp milliyetgisiydi. "Masonlar S6zliigu"nde, bu isyamn Karayorgi 

ile birlikte bir diger onemli ismi olan Petar Icko'nun olaylardaki rolii §oyle ifade edilmektedir: 

"Peter Icko, Belgrad’daki biiyiik locaya kayitliydi. 1800 yilmda diger bazi masonlarm da yar- 

dimiyla, ’Sirp halkmin ozgiirliigii igin’ Tiirklere (Osmanli'ya) kar§i ilk ayaklanmayi organize 

etti. Askeri bir giig olu§turmaya gali§irken, bu gabasi Tiirk yetkililerince haber almdi ve hare- 

ketin, Icko ile aym locaya kayitli olan Papaz Alexa Nenadovig gibi onde gelenleri idam edildi. 

Icko ise kagarak kurtulabildi. Fakat bastirilan bu isyan, Tiirklere kar§i diizenlenen diger isyan¬ 

larm ate§leyicisi oldu. Icko da bu isyanlarda onemli bir politik rol oynadi. Icko, daha sonra Ka¬ 

rayorgi tarafmdan Belgrad Belediye Ba§kanligi'na atandi." (Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, 

Daniel Ligou, sf.1263) 

Petar Icko ile isyam yoneten diger isim olan Karayorgi'nin masonlugu hakkmdaki bilgi 

ise "Masoni U Jugoslaviji" kitabmda belirtilmektedir: 

"Petar Icko ile de yakm ili§ki iginde olmasi nedeniyle masonlar, onun da mason oldugu tezini 

savunuyor. Ayrica kullandigi sembol ve i§aretlere bakilirsa Karayorgi'nin Belgrad Locasi'na 

bagli oldugu anla§iliyor." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Nemezig, sf.153) 

Ancak daha da onemli olan, Karayorgi Ayaklanmasi sirasmda, Sirplarm ilk biiyiik gapli 

"etnik temizlik" hareketini gergekle§tirmi§ olmalaridir: 

"Miisliimanlarm imha edilmeye gali§ilmasi ve sistemli bir §ekilde zulme ugratilmasi, 1804'de- 

ki ilk Sirp ayaklanmasmda Sirbistan ve Karadag'm geni§leme politikasi ile yogunla§ti. Bu iki 

devlet Miisliimanlari yok ederek etnik yonden ’temiz’ bolgeler olu§turmak istiyordu. Unlii 

Sirp tarihgisi Stojan Novakovig’in bildirdigine gore, ’Tiirklerin genel imhasi’ 1804’teki ayak- 
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lanma doneminde ba§ladi. Bu Tiirkler Bosnali Musliimanlar anlamma geli- 

yordu." (Bulletin - State Commision for Gathering Facts on War Crimes in the Republic of 

Bosnia-Herzegovina, Ekim 1992, sf.6) 

Osmanli, Karayorgi Ayaklanmasi'm bastirmaya gali§irken, yeni bir Sirp ayaklanmasi 

da 1815'te Milos Obrenovig onderliginde ba§ladi. Obrenovig, 1815'te Sirp Prensi olarak tamn- 

di. Daha sonra yerine oglu Micheal Obrenovig gegti. Sirp Prensinin en biiyiik ozelligi, "Mason- 

lar S6zlugii"de §oyle bildirilmektedir: 

"Micheal Obrenovig: Mason Sirp Prensi. Aynca mason Mazini ve Garibaldi ile gok yakm ili§- 

kileri vardi." (Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, Daniel Ligou, sf.1263) 

Sirp lrkgiligmm temellerini atan ve bu yonde faaliyet gosteren ba§ka isimler de vardi: 

"Ulusal bilincin uyam§i: Giiney Slavlarm 19. yiizyil ba§larmda Avrupa’daki yeni du§iince 

akimlariyla tam§masi ozellikle dil, edebiyat ve kultiir alamnda ulusal kaynaklara donii§ yo- 

niinde giiglu bir egilim dogurdu... Sirp aydmlarmdan Dositej Obradovig standart bir Sirp ede¬ 

biyat dili olu§turma gabalarma giri§ti. Onu izleyen Vuk Stefanovig Karadzig de Kiril Alfabe- 

si’nin Sirpga'ya uyarladi." (Ana Britannica, cilt 22, sf.454) 

Sirp lrkgiligmm kuruculanndan olan Obradovig de tipki, Micheal Obrenovig gibi mason- 

du: 

"Dositej Obradovig: Mason Sirp edebiyatgi, daha sonra bakan oldu. Trieste Locasi'na bagliydi." 

(Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, Daniel Ligou, sf.852) 

Obradovig'in masonlugu, "Masoni U Jugoslaviji" kitabmda da yer almaktadir: 

’’Dositej Obradovig’in mason oldugu Sirp kaynaklarmda belirtiliyor.” ("Magonnerie en Ser- 

bie, Son Historic et Son But Actuel", Bulletin Officiel du Bureau de Nachatee, No: 33,1909) 

Aym §ekilde, Stanoje Stanojevig, 1931’de yazdigi "Hiir Masonluk" adli kitabmda Dositej Obra- 

dovig'i onemli masonlar arasmda saymaktadir." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Nenezig, sf.149) 

Obradovig'in yolunu izleyen Vuk Stefanovig Karadzig'in masonlarla olan yakm ili§kisi de ay- 

m kitapta anlatilmaktadir. (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Nenezig, sf.166) 

'Camileri Yikm!f Emrini Veren Radikal Piskopos: 

Petar Petrovig Njegos ve Masonik Baglantilan 

Sirp irkgihgmm arka plamm ara§tirirken "(^etniklerin babasi" sayilabilecek olan Karadag- 

li piskopos Petar Petrovig Njegos'u goz ardi etmek miimkun degildir. Miisluman katliamimn 

ba§ ideologlarmdan olan Njegos, Bo§nak profesor Ismail Balig'in makalesinde §oyle tamtil- 

maktadir: 

"Bosnali Musliimanlara kar§i soykirim hareketi, Osmanli ordusunun 1683'de Viyana’da yenil- 

gisinin hemen ardmdan ba§ladi Bu soykmma Karadag'da 'Istraga Poturica' (Tiirkle§mi§ olan- 

larm yok edilmesi) adi verilmi§ti. Aym vah§et, 18. yiizyilda yine tekrarlandi. Kanli senaryo, bir 

Ortodoks papazi ve §air olan Petar Petrovig Njegos (oliirnu: 1851) tarafmdan, 'Gorki Vijenac’ 

(Dag C^elenki) adli destansi §iirinde tarif edilmi§ti. Njegos, kendisinden sonraki turn katliam 

ve baskilara ideolojik bir temel hazirladi. 



19. yiizyilda yiikselen radikal Sirp milliyetgiligi, kendisine biiyiik olgiide Nje- 

gos’un gali§masim temel aldi. Sirplarm tarihsel kahramanliklarmdan dem vuran qa- 

li§masi neredeyse biiyiik saygi gormeye ba§ladi. Sirp Kralligi'nda -aym daha sonra onu 

izleyen Yugoslav devletleri gibi- Njegos'un gali§masi okullarda ogrencilere okutuldu. Nje¬ 

gos, §iirsel gali§masmda, daha once Karadag'da, Piskopos Danilo'nun (oliimii: 1735) kralligi 

doneminde, Miisliimanlara uygulanan soykirimi overek anlatiyor, bu vah§eti kutsal bir zafer 

olarak tarif ediyordu. Njegos'un yazdigi §iirdeki kahramanlardan birisi, Vaivode Batric, Kara- 

dag'm o donemdeki ba§kenti Cetinje'de yapilan katliami overek §oyle anlatiyordu: 'Cetinje’de 

Hiristiyanligi kabul etmeyen bir tek Turk birakmadik, oyle ki, burada olanlari anlatacak laiq- 

bir canli §ahit kalmadi. Higbir Turk evi ayakta kalmadi.' 

Njegos'un islami kimligin yok edilmesini te§vik etmek iqin kullandigi slogan qok agikti: 'No 

lomite munar i dzamiju' (Turn camileri ve minareleri pargalaym!)" (Who Are The Bosnian Mus¬ 

lims and What is The Background of The Present Conflict in Their Home-Country?, Prof. Ismail Baliq, 

sf.3,5) 

Njegos hakkmda ba§ka kaynaklarda da benzer bilgiler detayli olarak anlatilmaktadir: 

"Yakm tarihte, Bosnali Miisliimanlara kar§i soykinm hareketi, 18. yiizyihn ba§larmda, Ka- 

radag’da Islam’i kabul etmi§ olanlann yok edilmeleriyle ba§ladi. Bu soykinm, Petar Petro- 

viq Njegos tarafmdan 'Gorski Vijenac' adli gali§masmda oviilerek anlatildi. Bu destansi qah§- 

ma, daha sonra Sirplar ve Karadaglilar tarafmdan Musliimanlara uygulanan tiim soykinm ve 

baskilara ideolojik temel hazirla- 

di. Njegos §iirini, ilk Sirp ayak- 

lanmasimn ve Miisliiman katli- 

amimn lideri olan Karayorgi'ye 

ithaf etmi§ti." (A Survey of The 

History of Genocide Against The 

Muslims in The Yugoslav Lands, 

Prof. Mustafa fmamoviq, sf.59) 

Miisliimanlara yonelen (^etnik 

vah§etinin en onde gelen fikir baba- 

si olan, yazdiklari Sirplar tarafmdan 

biiyiik ilgi goren Njegos'un, maso- 

nik baglantilan da oldukga dikkat 

gekicidir. Njegos da, Sirp vah§etinin 

"masonik gelenegi"nin bir pargasi- 

dir. "Masoni U Jugoslaviji" kitabm- 

dan Njegos'un masonlarla kurdugu 

yakm ili§kileri §u §ekilde aktaril- 

maktadir: 

Petar Petrovig Njegos 
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"Njegos’un mason olup olmadigi ile ilgili kesin bilgi yok... Fakat, 19. yuzyil 

Sirp biiyiikleri olan Vuk Stefanovig Karadzig ile Petar Petrovig Njegos'un mason- 

larla qok yakm §ahsi ili§kiler kurdugu biliniyor." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Nemezig, 
■ 

sf. 166) 

Njegos'un resimlerinin mason localarimn duvarlarmi siisledigini goz oniinde bulundur- 

dugumuzda, konu daha da netle§mektedir: 

"Bosna-Hersek'in 1908’de Avusturya-Macaristan donemindeki ilhakmdan sonra, Sirp mason- 

lan, Macar masonlarmdan aynlarak ’Sirbistan Yiiksek Meclisi’ni kuruyorlar. Belgrad’da 'Hiir 

Masonlar Evi’ agiliyor. Bu locamn iqi degi§ik resim ve sembollerle siislii. Balkon kismmda Do- 

sitej Obradovig ve Petar Petrovig Njegos'un resimleri var." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Neme- 

zig, sf.173) 

Bu arada, duvarlarmda Njegos'un resimleri bulunan bu locamn, yazimn ba§mda incele- 

digimiz ve "Musliimanlarm etkin bir konuma gelmesinin engellenmesi gerektigini" kararla§ti- 

ran Belgrad Locasi oldugunu da hatirlatmakta fayda vardir. 

Njegos'un ba§lattigi masonluk-Ortodoks iq igeligi, daha sonra onu izleyen pek 50k Orto- 

doks Kilisesi mensubunca da devam ettirildi: 

"Sirbistan’daki localarda, devlet adamlarmdan, Ortodoks Kilisesi mensuplarma, hatta haham- 

lara kadar pek qok ki§i yer aliyordu." (Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, Daniel Ligou, sf.1265) 

Saraybosna Suikastinden Bugiine Uzanan Masonik Sirp Irk^iligi 

Yiikselen radikal milliyetgilik hareketleri sonucunda Sirplar ve Karadaglilar 1878'deki 

Berlin Anla§masi ile bagimsizliklarim kazandilar. Yuzyilm ba§mdan beri suren isyanlar sonun- 

da amacrna ula§mi§ti. 

Sirplar, Balkan Sava§i'nda Osmanli'ya kar§i sava§tilar. Sirp lrkgiligimn en ate§li donemle- 

rinden biri olan bu donemde "Biiyiik Sirbistan" hayalleri kurulmaya ba§lanmi§ti. Acaba bu ha- 

reketin onderligini kimler yapiyordu? Bu konuda onemli bazi bilgileri, Bosnali Musliiman Mu- 

hammed Bosnavi §oyle anlatmaktadir: 

"1903 yilmda iig Sirp, birisinin adi Ljubo Ljuboyevig, Belgrad'da 'Birlik ya da Oliim' adli gizli 

bir orgiit kurdular. Bu iiq ki§inin ikisi avukat, digeri de generaldi. Aralarmdan birisini Briik- 

sel'e, oradaki mason localariyla ili§ki kurmasi iqin yolladilar. Bu localardan, provokasyon gibi 

ge§itli orgiitsel yontemler ogrenmek amacmdaydilar. Amaglari Avusturya-Macaristan impara- 

torlugu'nu yikmakti. Hirvatlan ve Bo§naklari din degi§tirmi§ Sirplar olarak goriiyor, onlarm 

hepsini iqine alacak bir devlet kurmayi amagliyorlardi. Eger Bo§nak ve Hirvatlar, 'Sirpla§ma- 

yi' kabul etmezlerse, yok edileceklerdi. Bu orgiit daha sonra 'Kara El' olarak bilinen orgiitii 

kurdu. Avusturya Ar§idiikii'nii vuran Gavrilo Princip de bu orgiite bagliydi." 

I. Diinya Sava§i'm ate§leyen kivilcim olarak bilinen, Avusturya-Macaristan Ar§idiikii'ne 

diizenlenen suikasti ve "tetikgi" Gavrilo Princip'i biraz daha detayli incelemek gerekmektedir: 

"1914 yilmda Avusturya Ar§idiikii Franz Ferdinand ve kansi Sofia, Bosna'nm Sirbistan'a katil- 

masmi savunan radikal Sirp milliyetgisi Gavrilo Princip tarafmdan Saraybosna'da oldiiriildii." 

(War Crimes in Bosnia-Hercegovina, A Helsinki Watch Report, Agustos 1992) 
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Acaba Bosna'yi Sirbistan smirlari igine aimak ve "Biiyiik Sirbistan" 

kurmak hevesinde olan Princip kimdi? 

"Avusturya veliahtmi Saraybosna’da vuran Gavrilo Princip’in mason oldugu biliniyor- 

du." (La Republique du Grand Orient, Henry Coston, sf.98) 

"Masonlarm, Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahti Ferdinand’a, Gavrilo Princip adli 

radikal Sirp milliyetgisi tarafmdan diizenlenen suikastte parmagi oldugu iddiasmi, ingiliz ga- 

zetesi John Bull 11 Temmuz 1914 tarihli sayismda yazmi§ti. Buna gore, Gavrilo Princip suikas- 

ti i§lemeden once, Paris'teki ’Grand Orient' Locasi’ndan para ve talimat alip suikasti i§lemi§ti. 

Avusturya-Macaristan basim da suikasti tezgahlayanm mason localari oldugunu bildiriyor- 

du." (Masoni U Jugoslaviji, Zoran Nenezig, sf.304) 

"Gavrilo Princip, Yahudi asilliydi." (Wie der Weltkrieg 1914 "Gemacht" Wurde, E. Ludendorff, sf. 

29) 

"Saraybosna komplosunun hazirlanmasmda gizli Sirp orgiitlerinin etkisi asla yadsmamaz. Ar- 

§idiik’e kar§i kullanilan silah bir Sirp orgiitii olan 'Narodna Odbrana' tarafmdan saglanmi§ti 

ve bu orgiitiin ba§mda masonlarm oldugu biliniyordu. Amag, Avusturya-Macaristan Slavlari 

arasmda devrimci bir ajitasyon olu§turmakti." (La Republique du Grant Orient, Henry Coston, 

sf.96) 

Suikasti gergekle§tiren Princip'in mason olmasi ve onun arkasmdaki orgiit Narodna Odb- 

rana'nm "loca" olarak ozetlenebilecek olan yapisi, "Buyiik Sirbistan" hedefinin kimler tarafm¬ 

dan savunuldugunu, desteklendigini agikga gostermektedir. Bu suikastin ardmda masonlarm 

olmasi, a§iri Sirp milliyetgiliginin localar tarafm¬ 

dan provoke edildiginin onemli bir gostergesi 

olarak ortaya gikmaktadir. 

Saraybosna suikastinin masonlar tarafmdan 

diizenlenmi§ oldugu bilgisi son derece onemli- 

dir. (^iinkii Saraybosna komplosunun planlayici- 

larmdan olan Vasa Cubrilovig, daha sonra Eski 

Yugoslavya'daki Sirp lrkgiligmm temeli sayilabi- 

lecek olan 1937 Memorandum (muhtira)'unu ha- 

zirlami§tir: 

"1937 ve 1939’da radikal Sirp milliyetgileri iki 

gizli memorandumu benimsediler. 1937’deki 

memorandumu, 1914'de Avusturya Macaris- 

tan veliahtma suikastte bulunanlardan ve da¬ 

ha sonra Sirp Akademisi iiyesi olan Vasa Cub- 

rilovic hazirlami§ti. II. Memorandum'u Aka- 

demi iiyesi ve Nobel Odiilii almi§ olan Ivo 

Andric hazirladi." (Etnische Sauberung, Vol- 

kermord, fur Grobserbien, Von Tilamn ziilch, 

sf.21) 

I. Dunya Sava§i'm baslatan kivilcim, radikal Sirp 

milliyetgisi Princip'in masonik Sirp gizli orgii- 

tuniin yardimiyla, Ar§iduk'u vurmasiydi. 

s 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

fttid 

II. Memorandum'u hazirlayan Ivo Andric'in de Belgrad Locasi'na 

bagli bir mason oldugunu da goz ardi etmemek gerekir. (Masoni U Jugoslaviji, Zo- 

ran Nenezig, sf.433, 556) 
pi 

Sirbistan di§mda, sozde "ezilen" (!) Sirplarm oldugunu ve onlarm "kurtarilip" Sirbis- 

tan simrlarimn geni§letilmesi du§iincelerini savunan Saraybosna Suikasti'nin faillerinden Va¬ 

sa Cubrilovig'in hazirladigi bu Memorandum son derece onemlidir. (^iinkii, 1986 yilmda, yine 

Sirp Akademisi tarafmdan, 1937'deki Memorandum ornek almarak, Sirp a§iri milliyetgiligini 

ki§kirtan yeni bir Memorandum hazirlanmi§tir. Bosna-Hersekli Miisliimanlara uygulanan 

vah§etin ideolojik temelini olu§turan bu Memorandum, Sirp lider Milosevic ve ekibinin temel 

politikasmi olu§turmu§tur: 

"Bu iki Memorandumu hazirlayanlar Milosevic’in ornek aldigi 86 Memorandumu'nun da fi- 

kir babalanydi... Milosevig'in politikasimn kaynagim 1986'da agiklanan ve Sirp Bilim ve Sanat 

Akademisi'nin, Sirp olmayan halklara kar§i propagandasmi igeren Memorandumu olu§turur. 

iginde, 'Sirp halkma kar§i diizenlenen bir tuzagm' korkung senaryosu yazilmi§ti. Halka, sava§- 

maktan ya da yok olmaktan ba§ka bir segenegin olmadigi telkini verilmi§ti. 

Bu gizli Memorandum, bir milyonun iistiinde basildi ve Sirplarm arasmda elden ele dola§ti. 

Daha sonra Sirp ve Hirvat gazetelerinde yaymlandi. Memorandumu hazirlayanlar yalnizca 

yazarlar, Akademi iiyeleri degil, aym zamanda devlet ve parti adamlari ve kamuoyu tarafm- 

dan otorite kabul edilen ki§ilerdi. Bunlarm ba§mda sava§ taraftari ve sava§i ki§kirtici roman- 

lariyla iinlii Dobrica Cosig geliyordu. Cosig'in en yakm dam§mam Svetozar Stojanovic ile Mi- 

losevig'in partisinin Balkan Vekili Mihajlo Markovig de bu grubun iiyeleriydiler. Markovig, 

Memorandum'da Sirp simrlarimn ileride uygulanacak §ekilde formiile edildigini tasdikledi." 

(Etnische Sauberung, Volkermord, fur Grobserbien, Von Tilamn ziilch, sf.16,19) 

1940'larda Sirp geteleri "Qetnik'leri orgiitleyen ve buyiik bir 

Bo§nak katliamina girisen Mihailovic, en az bugunku kadar 

korkunc bir teror uygulamisti. Mihailovic'in en onemli ozellik- 

lerinden birisi de tescilli mason olmasiydi. 

Ve mason locasi niteligindeki Narodna Odbrana'dan, Milosevig'in temel aldigi 1986 Me- 

morandumu'na uzanan, "Biiyuk Sirbistan” ideolojisi, 

ilk uygulamasmi II. Dunya Sava§i yillarmda, a§iri 

Sirp milliyetgisi mason General Mihailovig zamamn- 

da, (^etnik geteleriyle ortaya koydu. 
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II. Diinya Sava§i Sirasmdaki 

fMasonikf C^etnik Vah§eti 

II. Diinya Savagi’nm ardmdan ABD ve Ingiliz destegiyle 90'li yillardaki katliama ben- 

zer bir teror uygulayan Sirp Mihailovig getesi, Belgrad Locasi’nm verdigi kararm en iyi uygu- 

layicilarmdan biri oldu. Mihailovig, Balkanlarm Milosevig'ten onceki kasabiydi. 90'larm ba§m- 

da uygulanan Miisliiman katliammm bir benzerini gergekle§tirmi§ti: 

"Bo§nak dramlan ve Mihailovig geteleri... Saraybosna, bizim tarihimizin eski ve isirganli bir 

pargasi. O yorelerdeki Miisliimanlarm yiizyillar boyunca gekmedikleri aci kalmadi. Ve §imdi- 

kinden daha da korkuncunu ne zaman ya§adilar biliyor musunuz? 1941'de Mihailovig’in or- 

giitledigi (^etnik getelerine kar§i... Mihailovig emrindeki (^etnikler, Miisliimanlari oldiirmeyi 

bir zevk haline getirdiler. Bo§nak delikanlilarm girtlaklarim keserken fotograf gektirmeyi bir 

kahramanlik gosterisi sayiyorlardi. Katlettikleri insanm girtlagma dayanmi§ bigaklanyla giile- 

rek poz veriyorlardi objektiflere. O sirada kendilerinden biri de yine giilerek bir tas tutuyordu 

bogazlanacak gencin gogsii iistiinde". (Sabah, 10 Agustos 1992) 

"Mihailovig'in ba§im gektigi gruplar, C^etnikler, o donemde Musliimanlari vah§ice katlettiler." 

(Le Nouvel Observateur, 13-19 Agustos 1992) 

"C^etnikler: II. Diinya Sava§i sirasmda Sirp Generali Draga Mihailovig'in Kralci sava§gilan. Par- 

tizanlara kar§i sava§iyor, kimi zaman Nazilerle i§ birligi yapiyor ve Miisliimanlari topluca kat- 

lediyorlardi. Hirvatlar ve Miisliimanlar bugiinkii Sirp kuvvetlerini (^etnik olarak nitelendiri- 

yorlar. Sirp tarafma bagli milisler de kendilerini C^etnik olarak tammliyor." (Liberation, Kasim 

1992) 

Qetnikler, tecaviiz, iskence gibi vahsice yontemleri kullarak yuz bine yakin Musluman katlettiler. 

Ustte bu terorun hedefi olmus Muslumanlardan bir grup. 



Sirp lrkgiligmm karanlik gegmi§inden gelen soykirim yontemi, C^etnik ^ 

gruplan tarafmdan II.Diinya Sava§i doneminde de acimasizca uygulandi: 

"Miisliimanlarm ya§adigi en trajik olay II. Dunya Sava§i'yla ba§ladi: 100.000’den fazla 

Musliiman, C^etnik ve Usta§a katillerinin hedefi olup hayatlanni yitirdiler... 1941-1945 yil- 

larmda Bosna-Hersek’te Miisliimanlara yapilan bu katliam, aslmda 250 yillik bir tarihi olan, 

sistemli ve planli bir zuliim, tarihi, kiiltiirel ve etnik bir imha operasyonuydu... Katliam, algak- 

qa diirtiilere ve karanlik bir gegmi§e dayanan bir ihtiras suguydu." (A Survey of The History of 

Genocide Against The Muslims in The Yugoslav Lands, Prof. Mustafa imamoviq, sf.58, 59) 

"Yazili ve sozlii belgeler gok aqik bir bigimde Muslumanlarm biiyiik gogunlugunun sava§ ope- 

rasyonlarmda veya kamplarda degil, evlerinde, terorizmin hedefi olarak oldiiklerini gosteri- 

yor. Miisliimanlari tek tek bulup oldiiren saldirganlar ise genelde onlarm eski kom§ulariydi. 

C^etnik hareketine katilmi§ olan Sirp kom§ulari...M (A Survey of The History of Genocide Against 

The Muslims in The Yugoslav Lands, Prof. Mustafa imamoviq, sf.58) 

Hirvat Usta§a getelerini ilerleyen boliimlerde ayrmtilariyla inceleyecegiz. §imdi ise katli- 

amda ba§i geken (^etnikleri ele alacagiz. Sirp lrkgiligmm vurucu giicii olan (^etnikler, Miislii- 

manlara kar§i asirlardir uygulanan katliamlarm asil sorumlusudurlar: 

"Bosna-Hersek'te soykirim gergekle§tiren turn diizenli ya da diizensiz Sirp birlikleri ’(^etnik' 

olarak tammlanmaktadir. '(^etnik’ deyimi, Osmanli imparatorlugu doneminden kalmadir ve 

’isyan' anlamma gelen ’(^ete’ soziinden tiiremi§tir. O donemdeki Sirp isyanlarmm amaci, sade- 

ce Osmanli imparatorlugu’na kar§i sava§mak degil, aym zamanda biitiin Musliiman niifusu- 

na kar§i soykirim uygulamakti. (^etniklerin hareketi Balkan Sava§lari’ndan sonra Sirp, Hirvat 

ve Sloven Kralligi’nm kurulmasi doneminde (1918-1920) de devam etti. O donemde (^etnikler 

3.000 Miisliiman sivili oldiirdii. (^etniklerin II. Diinya Sava§i sirasmda gergekle§tirdikleri en 

biiyiik suq ise 100.000’den fazla Miisliimamn katledilmesiydi. C^etnik hareketinin ideolojisi, 

Miisliimanlarm ve Hirvatlarm bulunmadigi 'homojen bir Sirbistan' meydana getirmekti. (^et- 

nikler her zaman Sirp hegemonyasmm kavgaci yumrugunu temsil etmektedirler. 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde §imdiki saldirganligm ve Miisliimanlara kar§i soykirimm ay- 

m ideoloji altmda, aym metodlarla siirdiiriildiigiinii dii§ii- 

niirsek, Bosna-Hersek’te gati§an tiim diizenli veya diizensiz 

Sirplara ’^etnikler’ denebilir." (On Chetniks' Crimes Commited 

Over Muslim Girls and Women, The Riyasat of Islamic Commu¬ 

nity, sf.7) 

Kendine, Sirp vah§etinin fikir babasi Njegos'un ismini veren Chicago'daki 

Sirp Tarih ve Kultur Cemiyeti'nin "General Mihailovic" adli kitabi. Kitabin 

yazari Radoje Vukcevig, nedense, ove ove bitiremedigi Cetnikler tarafin- 

dan katledilen 100.000 savunmasiz Muslumandan hig soz etmiyor. 
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Cetniklerin 'Locasi' 

Isin en dikkat cekici yonlerinden birisi de, II. Dunya Savasi'nda, 100.000 

Muslumani oldiiren, Miisliiman kadmlara tecaviiz eden Qetniklerin lideri Mihailo- 

vig'in, yiiksek dereceli bir mason olmasidir: 

"Draga Mihailovig: (1893-1946) italyan mason dergisi Hiram, Draga Mihailovig'in mason oldu- 

gunu yaziyor. italya Biiyiik Locasi'nm bir organi olan bu dergideki yaziyi Birader Salvador 

Loi, 1980 Eyliil tarihli, 5 numarali dergide yaymlami§.." (Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, 

Daniel Ligou, sf. 805) 

Aym kaynakta, o donemde biitiin Sirp masonlarmm Mihailovig'in onderliginde (^etnik 

gatisi altmda birle§tigi bilgisi de yer almaktadir: 

"Yugoslavya'nm sava§a girmesinden sonra masonlar Draga Mihailovig onderliginde birle§ti- 

ler." (Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, Daniel Ligou, sf.1262-1263) 

Bundan sonra (^etnik hareketinin onde gelen ideologlari, Sirbistan'i etnik olarak "armdir- 

ma" fikrini geli§tirdiler: 

"ikinci Dunya Savagi'nm ba§lamasiyla birlikte, (^etnikler, sistemli bir §ekilde ’Musliimanlarm 

fiziksel imhasi' hareketine ba§ladi. Bu soykinm programi, C^etniklerin onde gelen ideologla- 

rmdan Stevan Moljevic tarafmdan ozellikle vurgulanmaktaydi. Moljevic, Homojen Sirbis- 

tan’ adli makalesinde, ve -kendisiyle aym gorii§ii payla§an- bir diger (^etnik ideologu olan 

Dragica Vasic'e §ubat 1942 yilmda yazdigi mektubunda, iilkenin turn ’Sirp olmayan element- 

lerden temizlenmesi’ gerektigini soyliiyordu. Bunun iqin yabancilar cezalandirilmali ve ait ol- 

duklari yerlere gonderilmeliydiler: Hirvatlar Hirvatistan’a, Miisliimanlar Tiirkiye’ye veya Ar- 

navutluk’a... Draga Mihailovig bu mantik dogrultusunda kumandanlarma Musliimanlarm 

imhasma yonelik qok sayida emir verdi." (A Survey of The History of Genocide Against The Mus¬ 

lims in The Yugoslav Lands, Prof. Mustafa imamovig, sf.72) 

Ustteki almtida isimleri gegen en onemli (^etnik ideologlari Stevan Moljevic ve Dragica 

Vasic’in mason olmalari da olaym perde arkasmi agiklayan onemli bilgilerdendir: 

Mihailovic yonetimindeki Cetniklerin Muslumanlara uyguladigi 

katliamin magduru cocuklar. 

"Draga Mihailovig, II. Diinya 

Sava§i yillarmda Sirp direni§i- 

ni orgiitlediginde dikkati qe- 

ken, qok sayida masonun ya- 

mnda yer almasiydi. Bu ma¬ 

sonlar arasmda ozellikle C^et- 

nik ideologu Dragica Vasic ve 

Stevan Moljevic’in adi geg- 

mektedir... Aynca 1944 yilmda 

(^etnik Milli Merkez Komitesi 

Genel Sekreterligi’ne sicilli bir 

mason olan Duro Durovic se- 

gilmi§ti." (Masoni U Jugoslaviji, 

Zoran Nenezig, sf.493) 



(^etnik ideologu Dragica Vasic'in Belgrad Locasi'na bagli oldugu ise 

aym kitabm 557. sayfasmda yer alan bir diger bilgidir. Biitiin bunlar, Miislii- 

manlara yonelen (^etnik teroriiniin kimlerin eseri oldugunu bir kez daha gostermek- 

tedir. Masonlarm onderligini yaptigi (^etnikler'in Siyonistlerle i§ birligi iginde olmasi da 

onemli bilgiler arasmdadir: 

I 

"Amerikan memurlari ve tamklari arasmda aylarca Mihailovig ordusunda olanlar vardi. Yu¬ 

goslav Yahudileri, Mihailovig’in birgok list kademe ekibinde de yer aliyorlardi. Eski Sirp ordu¬ 

sunda da adeta efsaneydiler. I. Dunya Sava§i ve sonrasmda, Siyonistler kendilerine israil top- 

raklari ve Amerika di§mda en giivenli yer olarak Sirbistan'i buldular. Bir gogu Mihailovig’in 

arkada§larmm arasmda yer aldilar... Bolgedeki Siyonistler, Mihailovig'in adamlan tarafmdan 

kullamliyorlardi." (General Mihailovich, Dr. Radoje Vukcevic, Serbian Historical and Cultural Soci¬ 

ety’, sf.101) 

"Draga Mihailovig'in onderligini yaptigi Sirp gerilla hareketi (^etniklerin arasmda gok sayida 

Siyonist vardi. Bunun yam sira (^etniklerin arasmda ozel bir 'Yahudi Tugayi’ kurulmu§tu." 

(The Universal Jewish Encyclopedia, cilt 10, sf.620) 

Mihailovig'in istihbarat merkezinin Kudiis'te bulunmasi da pek 50k gizli baglantiyi agiga 

gikarmaktadir: 

"(^etniklerin Kudiis'te 'Karayorgi' adli bir radyo istasyonu vardi... Mihailovig, istihbarat iqin 

bu radyo istasyonunu kullamyordu..." (General Mihailovich, Dr. Radoje Vukcevic, Serbian Histo¬ 

rical and Cultural Society, sf.14, 66) 

Tito Donemindeki Baskilar 

II. Dunya Sava§i'nm hemen ardmdan, Yugoslavya'da ya§ayan Miisliiman topluluk Ti- 

to'nun komiinist rejimiyle kar§i kar§iya kaldi. "Ozyonetim"i ile Rus-ABD ekseni di§mda iigiin- 

cii bir yol tutan, Misir'm mason lideri Nasir ile birlikte Baglantisizlar Hareketi'nin liderligine 

soyunan Tito kimdi? Tito'nun baglantilari hakkmda fazla bir bilgi yok. Ama asil ismi Josip Broz 

olan bu liderin kendine segtigi "Tito" takma ismi oldukga dikkat gekicidir. Profesor Hikmet 

Tanyu'nun hazirladigi "Tevrat Terimleri Sozliigii"nde Tito kelimesi hakkmda §u bilgiler yer al- 

maktadir: 

"TiTO: Harodim Reislerinin Prensi. Siileyman'm mabed i§gileri iizerine tayin ettigi §efler bu 

isimle amliyorlardi. Tito’nun mabed §efi veya Prensi oldugundan bahsediliyor." 

Zaman zaman Tito'nun birliklerine kar§i sava§an (^etniklerin, sava§ sonlarmda Tito'ya ka- 

tilmalari ilgingti: 

"Krala sadik, Sirp getniklerle Josip Broz Tito'ya bagli komiinist partizan hareketi arasmda gar- 

pi§malar oldu... Fakat daha sonra bazi C^etnik gruplan komiinistlere katildi." (Etnische Saube- 

rung, Volkermord, Fur Grobserbien, Von Tilamn ziilch, sf.15) 

Tito, II. Diinya Sava§i'nm ardmdan Yugoslavya'yi yeniden kurmu§, bir devletler federas- 

yonu olu§turmu§tu. Fakat bu federasyon iginde Miisliiman Bo§naklar ve Arnavutlar, en dii§iik 

statiide tutulmuslar, 'kurucu millet' olarak tanmmamislardi. 



Mason (^etnik ideologu olan Vasa Cubrilovig, Tito'dan biiyiik destek 

alan isimlerin ba§mda geliyordu: 

M30'lu yillarda, 'Biiyuk Sirbistan' ideologu olarak bilinen Vasa Cubrilovig, yazilarmda Bos- 

nali Miisliimanlara ve Arnavutlara olan nefreti alevlendirmeye ba§ladi. Ancak bu fa§ist dii- 

§iincelerine ragmen Tito tarafmdan Bakan yapildi..." (Etnische Sauberung, Volkermord, Fur 

Grobserbien, Von Tilamn ziilch, sf.16) 

Tito doneminde siiren Islam aleyhtari propaganda ve baskilar da Belgrad Locasi'nm ka- 

rarlarma uyuyordu. "Islam'm Avrupa'daki son halkasi" olarak degerlendirilen Bo§naklar bu 

donemde de potansiyel tehlike olarak goriildii ve yine asimile edilmeye gali§ildi. Bosnali Miis- 

liimanlarm Ikinci Diinya Sava§i'nda ugradigi soykirim, Miisliimanlarm bilinglenmesi tehlike- 

sini dogurabilecegi igin, Tito rejimi tarafmdan adeta unutturulmu§tu: 

"Bir Sirp-Karadag egemenligi halini almi§ olan komiinist rejimde Musliimanlarm trajik geg- 

mi§leri unutturulmu§ ve adeta konu§ulmamasi gereken bir konu olmu§tu. Sanki hayatim kay- 

beden Miisliimanlar diger milletlerin bireylerinden daha az degerli ve daha az insanlarmi§ gi- 

bi, gergegin kasitli olarak gizlendigi dii§iincesi akla geliyor. Yiizlerce, binlerce gocuk, kadm, 

ya§li, her ya§tan Miisliimamn vah§ice katledildigi qok sayidaki infaz alanlari, sadece Miislii- 

man ve etnik olarak farkli olduklan igin oldiiriilen masum insanlara dahi en ufak saygi duyul- 

maksizm unutturuldu." (A Survey of The History of Genocide Against The Muslims in The Yugos¬ 

lav Lands, Prof. Mustafa fmamoviq, sf.57) 

Miisliimanlari asimile etmeye yonelik gali§malar, Tito rejiminin temel politikasi duru- 

mundaydi: 

"Miisliimanlar, biiyiik bir gogunlugu 11. Diinya Sava§i sirasmda 61diiriilmii§ olmalarma rag¬ 

men, varliklanm sava§ sonrasmdaki on yilda sayisal gogalma ve zihinsel geli§me ile kamtla- 

dilar. Bu geli§me, kiiltiirel-politik varliklarimn inkarimn ve manevi varliklarimn tahribinin sis- 

tematik bir §ekilde uygulanmasma ragmen oldu. Egitim miifredati o §ekilde planlanmi§ti ki, 

komiinist hakimiyetindeki 45 yil boyunca Miisliimanlar okullarda kendileri, soylari, gegmi§- 

leri, edebiyatlari ve genel manevi ve maddi miraslan hakmda higbir §ey ogrenemiyorlardi. 

1945'ten sonraki yillarda Miisliiman dini liderlere zul- 

medildi, gogu hiikiim giydi. Onlarca yil boyunca, Miis- 

liimanlarm kutsal ve diger yapilari yikildi, mezarlikla- 

ri pargalandi, eski Miisliiman Bo§nak kentlerinin mi- 

mari ve §ekilsel yapisi tahrip edildi ve Miisliiman so- 

kaklarimn bigimleri degi§tirildi. Kisaca amag, Miislii¬ 

manlari sozde Yugoslavya'nm, fakat aslmda Biiyiik 

Sirbistan'm kiiltiirel-politik tabam iginde asimile ve 

yok etmekti. Miisliimanlar ellerindeki biitiin giigleriy- 

le, bu baskilara kar§i giktilar." (A Survey of The History 

of Genocide Against The Muslims in The Yugoslav Lands, 

Prof. Mustafa imamoviq, sf.75) 

Tito nizam vaziyetinde 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Onde gelen bir Bosnali Miisliiman'm, Tito donemi ile ilgili yaptigi ba- 

zi yorumlar oldukga ilgingti: 

"Tito doneminde tiim ordu Sirplarm elindeydi. Ordu generallerinin %80’i Sirpti. Bu or- 

du ise Avrupa’nm en biiyiik dordiincii ordusuydu. Bize siirekli olarak Sovyet tehdidi ile 

kar§i kar§iya bulundugumuz, bu nedenle dev bir ordumuzun olmasi gerektigi soylenirdi. 

Ama ilging olan, Amerika'nm Truman doneminde yaptigi ’Yugoslavya'ya yapilan herhangi bir 

saldiri Amerika’ya yapilmi§ sayilacaktir' agiklamasiydi. Buna gore aslmda Sovyet i§gali diye 

bir tehdit yoktu. Sirplarm egemenligindeki bu ordunun bugiinler iqin hazirlandigim dii§iinii- 

yorum. Tito, Yugoslavya'nm en giizel yerlerinde yaptirdigi 48 ayri villasmda giinlerini gegiren 

bir adamdi. Kendisini eglendirmesi iqin -Ortagag krallari gibi- soytarisi vardi. Tito’nun Sirpla¬ 

rm elinde bir figiiran olduguna inamyorum." 

Komiinist rejim, son yillarmda estirmeye ba§ladigi yumu§ama havasma ragmen, Miislii- 

manlar iizerindeki baskiyi artirarak devam ettirmi§ti: 

"Tito'nun 1980’de oliimiinden beri Yugoslavya’da nisbeten daha geni§ bir hiirriyet olmu§tur. 

Yazik ki, iilkenin Miisliiman azmligimn bu yeni yumu§amadan hisse almasma miisaade edil- 

memi§tir. Aksine onlar bu akimm ba§lica hedeflerinden biri olmu§lardir... 1981’den beri go- 

gunlukla Kosova’da 1.000'in iistiinde Musliiman, Yugoslavya'da biiyiiyen siyasi mahkumlar 

listesine katilmi§ bulunuyor. Bu, Giiney Afrika'daki siyasi mahkumlarm tamamimn iki katm- 

dan daha fazladir." (Impact International, 8-21 Nisan 1983) 

izzetbegovig ve Yiikselen Bosna 

Bosna'nm ugradigi korkung katliamm 

nedeni neydi? Bosna kimleri kizdirmi§, te- 

la§landirmi§ti? Bu sorularm cevabim ara- 

mak eski Yugoslavya'da nelerin oldugunu 

anlamak iqin §iiphesiz oldukga onemlidir. 

Bosna'yi bazi gevreler igin sozde tehlikeli ha¬ 

le getiren etkenlerin ba§mda §iiphesiz lideri 

Aliya Izzetbegovig geliyordu. 

Izzetbegovig, dindar bir Miisliimandi. 

Saraybosna'da yiiksek ogretim gordiigii su¬ 

re boyunca konferanslar vererek, yazilar ya- 

zarak halkm manevi olarak bilinglendiril- 

mesinde aktif rol oynadi. Tavirlan Tito Yu- 

goslavyasi'nda "rahatsizlik" kaynagi olmu§- 

tu. 1949'da "Geng Miisliimanlar" olu§umu 

igindeki faaliyetleri nedeniyle totaliter rejim 

tarafmdan 5 yil hapse mahkum oldu. 1970 

yilinda iinlii "Islam Bildirisi"ni yaymladi. 

Tiim diinya Miisliimanlarma uyam§m ve ye- Izzetbegovic ve arkada§larina komunist rejim tara- 

findan uygulanan baski, Turk basininda da 

konu olmustu. 
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niden dirili§in gagrisim yapti. 1980 yilmda yazdigi "Dogu ve Bati Arasmda 

Islam" adli eseri biiyiik yankilar uyandirdi. Izzetbegovig, daha sonra Ingilizce'- 

ye ve Tiirkge'ye de gevrilen bu kitabmda, diinyadaki mevcut sistemleri inceliyor, hep- 

sinin agiklarim, yanli§larim ortaya koyuyor ve insan igin en uygun sistemi gosteriyordu: 

Islam ahlaki. Bu hareketi, yeniden komiinist rejimin sert tepki gostermesine neden oldu. Ve Iz- 

zetbegovig Yugoslavya'mn en kotii hapishanesinde 14 yil hapse mahkum edildi. 

Izzetbegovig, kitabmda "birinci dereceden sakmcali" bir konuya yani masonluga da de- 

ginmi§ti: 

"Yahudi dini (apocalyptic) edebiyatmda Mesih og alan ve adaleti icra eden ki§i olarak oviil- 

mektedir. Yahudi adaletinin esas tutumu i§te budur. Burada, yani diinyadaki cennet fikri 

oziinde Yahudidir ve sadece igerigi bakimmdan degil, kaynagi itibariyla da oyledir. ’Bu kalibi 

Aziz Augustin Hiristiyanliga, Marx ise sosyalizme intibak ettirmi§tir.' (B. Russel, The History of 

Western Philosophy). ’Yeryiiziinde cennet’ isteyen biitiin ihtilaller, iitopyalar, sosyalizmler ve di- 

ger akimlar oziinde Eski Ahit’ten (Tevrat) ileri gelmektedir, Yahudi kokenlidir. 

insanligm bilim temeli iizerinde ronesansim vaat eden mason dii§iincesi de pozitivist ve Ya¬ 

hudi kokenlidir. Pozitivizm, masonluk ve Yahudilik arasmdaki ig ve di§ baglantilari ara§tir- 

mak §iiphesiz ilging olurdu. Boyle bir ara§tirma sadece dii§iince yoniinde degil, son derece 

agik baglanti ve tesirler de ortaya gikacaktir." (Dogu ve Bati Arasmda Islam, Aliya Izzetbegovig, 

sf.277) 

9 yil sonra hapisten giktigmda, Izzetbegovig kendisini seven, destekleyen kitlelerle kar§i- 

la§ti. Demokratik Hareket Partisi-SDA'yi kurdu. 1990 yilmda yapilan ilk gok partili segimde 

SDA birinci parti durumuna geldi. Stadyumlarda, on binlerce ki§inin katildigi SDA toplantila- 

ri yapiliyordu. 

"Ben simdiye kadar daima 

Musluman kaldim ve bundan 

sonra da Musluman olarak 

kalacagim. Bugun islam igin 

calismaktayim ve hayatimin 

sonuna kadar da islam igin 
calisacagim. Cunkii benim 

igin islam, yuce, iyi ve guzel 

olan her ne varsa hepsinin 

diger adidir." 

14 yil hapse mahkum olma- 

dan once izzetbegovig bun- 

lari soyliiyordu. 1989'da ha¬ 
pisten giktiginda kendisini 

ve davasim seven Bosnali 

Muslumanlarin destegiyle 

karsilasti. Kendisine bagla- 

nan yiginlar, goktan localari 

rahatsiz etmeye baslamisti. 

.tVV f- 
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"Izzetbegovig Devlet Ba§kanligi’na getirildiginde tam bir halk kahramani hali¬ 

ne gelmi§ti. Osmanli Devleti'nin bolgeden gekilmesinden sonra ba§layan ve giinii- 

miize kadar siiren katliam, tehcir, baski ve eziyet doneminden sonra Miisliimanlarm hak- 

larim cesaretle savunmasi, halkm onu ’Aliya, Aliya’ gigliklariyla bagrma basmasma yetmi§- 

ti.” (Dogu ve Bati Arasinda Islam kitabimn dnsozu) 

Izzetbegovig'in onderligindeki Bosna, elbette yeni diizenin patronlari igin kabul edilir bir 

giig degildi. Muslumanlarm niifusu arttigi gibi, her tiirlii engellemeye ragmen Miisliiman halk 

daha da bilingleniyordu: 

"Bosna-Hersek'in etnik yapisi, son on yilda daha biiyiik bir Miisluman gogunluga dogru kay- 

di. Miisliimanlarm dogum orani digerlerine gore daha yiiksekti. Ayrica, 1981 yilinda kendile- 

rini ’Yugoslav' olarak tammlayan %7.9'luk niifusun onemli bir boliimii, 1991’de kendini ’Miis- 

liiman' olarak tammlayacakti." (Remaking the Balkans, Christopher Cviic, sf.76) 

"Komiinist rejimin giiciinii yitirdigi ve hiirriyetin dogdugu kisa donemde (1990-1992), Bosna, 

bir 'islami Ronesans’m giiglii gosterilerine sahne oldu. Televizyonlarda sikga goriinen islami 

mesajlar, bunlara pek ali§ik olmayan Yugoslav toplumunu oldukga §a§irtti." (Who Are The Bos¬ 

nian Muslims and What is The Background of The Present Conflict in Their Home-Country?, Prof. Is¬ 

mail Balig, sf. 7) 

Izzetbegovig gibi bir liderin onderliginde, biiyiiyen ve bilinglenen bir Islam toplulugunun 

Avrupa’nm ortasmdaki varligi biiyiik bir problemdi. Belgrad Locasi yillar once, bu toplulugun 

"etkin bir konuma gelmesi"nin doguracagi sakmcalardan bahsetmemi§ miydi? Izzetbegovig’in 

"sakmcali" sozleri goktan localarm kulaklarmi tirmalamaya ba§lami§ti.. 

Boyle bir liderin onderligindeki Bosna, yeni diizenin patronlari iqin ne anlama gelirdi? 

Sistemin karanlik isimleri, kurmak istedikleri din di§i sisteme kar§i en biiyiik hedef olarak Is- 

lam’i segmi§lerdi. §imdi, Avrupa'nm ortasmda, modern ve "Avrupali" bir toplum olan Bosnali 

Miisliimanlar, Izzetbegovig'in hedefledigi gibi Miisliiman ve modern bir devlet kurarsa ne 

olurdu? Belli ki, bu gidi§ menfaatperest ve diinya genelinde pek qok karanlik ittifaklar kurmu§ 

gevreler iqin son derece tehlikeliydi. Zaten vah§i saldirilari sirasmda Sirplar da, "Islam'a kar§i 

Avrupa'nm tarihsel misyonu"nu yerine getirdikleri yalanim one siiriiyorlardi: 

"Sirplar Bati kamuoyuna sistemli bir §ekilde §u mesaji vermektedirler: ’Eger Avrupa'nm gobe- 

ginde israil’e rovan§ olacak bir islam devletinin kurulmasim istemiyorsamz, bizi ve bu askeri 

eylemimizi dogrudan veya dolayli yollardan destekleyiniz. Biz, Avrupa'nm genel gikarlari 

adma hareket ediyoruz'." (Bosna-Hersek ve Tiirkiye, Yrd. Dog Dr. Mediha Akarslan, sf. 51) 

izzetbegovi(jfe Kar§i Alternatif Liderler: Pasi^ ve Abdi^ 

Izzetbegovig'in belirli gevrelerde neden oldugu rahatsizlik, once alternatif ve "uygun" li¬ 

derler bulma politikasi §eklinde kendini gosterdi. Bunun bir sonucu olarak ortaya, ilging bag- 

lantilari olan, Bosna halkimn menfaatinden qok farkli gevrelerin menfaatini kollayan bir isim 

gikti: Adil Ziilfikarpasig. Ziilfikarpasig, Izzetbegovig'in kurdugu Demokratik Hareket Partisi- 

SDA iginde yer almi§ bir politikaciydi. Zamanla Izzetbegovig'e kar§i bir muhalefet hareketi ge- 

li§tirdi. Daha sonra yanda§lariyla partiden ayrilarak MBO-Bosna Miisliiman Organizasyonu 



adli partiyi kurdu. Izzetbegovig'in hareketi yerine alternatif tarzlar geli§tir- 

meye gali§iyordu. Peki kimdi bu Ziilfikarpasig? Bosna'nm birlige en 50k ihtiyag 

duydugu bir donemde, Bosnali bir diplomatm bildirdigine gore, sahibi Yahudi olan 

Isvigre'deki bir bankada yiiriittiigii "karli i§lerini" birakip iilkeye donerek, anla§ilmaz bir 

ayrilik hareketini neden ba§latmi§ti? 

"Demokratik Hareket Partisi SDA’nm, Miisliimanlarm ulusal partisinin bir disiplin problemi 

ortaya qikti. Liderliginde gatlak olu§mu§tu. Daha kiigiik olan grubun lideri bir i§ adami olan 

Adil Ziilfikarpasig idi. Yugoslavya'da Rolls Royce kullanan tek politikaciydi. isvigre'de karli 

bir i§ten sonra Miisliiman iilke kurmayi amaglayan SDA'ya onderlik etmek iqin Bosna'ya don- 

dii. Ziilfikarpasig: ’Bosna entelijensiyasi bizim elimizde’ diyordu. 'Agik bir demokratik yapiy- 

la, liberal bir Avrupa Partisi olu§turacagiz.' Fakat Ziilfikarpasig, halka pek giivenilir gelmiyor. 

Rolls Royce'unun varligi bile §iipheli bir mal varligi olarak goriiliiyordu." (A Paper House - The 

Ending of Yugoslavia, Mark Thompson, sf.98) 

"izzetbegovig ise §oyle diyordu: ’§imdilik partimiz kapsayici olmak zorunda. Herkesi temsil 

etmek isteyen partiler kiigiik ve zayif. Bu bir iq sava§ riskini dogurur, asil amacimiz Bosna- 

Hersek’i birarada tutmaktir. C^ok belirsiz bir doneme giriyoruz. §imdiye dek Musliimanlarm 

politik lideri olmadi. Birlige ve biiyiik bir partiye ihtiyacimiz var.’... Gergekten de, Miisliiman- 

larm birle§mekten ba§ka bir segenegi yoktu. izzetbegovig, Ziilfikarpasig'in partisinin, SDA'ya 

ait Miisliiman oylarmm %1'i veya 2'sini alacagim tahmin etti. Boyle de oldu. izzetbegovig, di- 

gerlerinden farkli olarak, Bosnali Musliimanlarm, eger birle§mezlerse, yok olup gideceklerini 

qok iyi biliyordu." (A Paper House - The Ending of Yugoslavia, Mark Thompson, sf. 99,103) 

Bosnali Miisliiman milislerin komutam Ahmet Adilovig'in, Tiirkiye'de bulundugu do¬ 

nemde, Ziilfikarpasig hakkmdaki agiklamalari ise §iiphesiz dikkate degerdi: 

"Adil Ziilfikarpasig hakkmda iyi §eyler soylememiz miimkiin degil... Ama onun bazi eller, giz- 

li orgiitler tarafmdan, Miisliimanlarm arasmi bozmak, Miisliimanlarm arasmda ayrilik gikar- 

mak amaciyla gonderildigi dii§iincesine sahibiz." 

CIA Yugoslavya’ya 
18 ay daha tamyor 
P Titounun dike si YugosJavya'nm en fazla 18 ay sonra kanli 

olay 1 ann ardmdan parqalanaca£ji CIA uzmarlari tarafmdan 
Iddia edilirken, merkezi yonetimin stviHeriri kar$i koymasindan 
korktuQu iqln as kef ga^irmaklan (jekindigt beliritliyor. 

Sabah, 30 Aralik 1990 

— 
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Yine aym diplomatm bildirdigine gore, Bosna Hersek'te yaymlanan 

islami Diigunce Dergisi Yazi I§leri Miidiirii Prof. Dr. Idris Resig ise Ziilfikarpasig 

hareketinin "masonik" kaynakli oldugunu belirtmi§ti. 

Kimilerine gore, 20 Eyliil 1991’de izzetbegovig'e kar§i diizenlenen bir suikast giri§iminin ardm- 

da da Ziilfikarpasig'in partisi vardi. (Bosna-Hersek ve Tiirkiye, Yrd. Dog Dr. Mediha Akarslan, sf.52) 

Izzetbegovig'e alternatif bulma arayi§i Ziilfikarpasig'ten sonra da devam etti. izzetbego¬ 

vig'e kar§i "liberal cephe" olu§turan bazi Bo§nak politikacilar gikti ortaya. Bunlarm en onemli- 

lerinden biri Fikret Abdig'ti. Abdig, aranan ozelliklere sahipti. Bosna'nm Bihag bolgesinde et- 

kin olan, mal varligi ile iinlii Abdig, aslmda Pasig gibi yolsuzluklara bula§mi§ biriydi: 

"Avusturya Savciligi, Abdig'in sahibi oldugu Agromerc adli §irketin soru§turma gegirdigini 

dogruladi. Avusturya’da yayimlanan Kurier gazetesi, soz konusu §irket hakkmda, yakla§ik 8 

milyon ABD dolari tutarmda yolsuzluk yaptigi suglamasiyla soru§turma yapildigmi yazdi. 

Gazete, Abdig'in §irketinin, Bosna'daki miilteci kamplari igin harcanmasi gereken parayi, zim- 

metine gegirmekle suglandigim kaydediyor." (Zaman, Mustafa Ozcan, 28 Haziran 1993) 

Hatta Lord Owen, 93 Haziram'nda Cenevre'de yapilan ban§ goru§melerine izzetbegovig 

ve yardimcisi Eyiip Ganig'in yerine Abdig'in gelmesini isteyecekti. Owen, burada Abdig'i ove- 

cek, sozde uzla§maci ki§iligine olan begenisini dile getirecekti. Fakat Abdig'in "darbe" hayalle- 

ri, Armija BiH'in (Bosna-Hersek Ordusu) izzetbegovig'e tam bagliligim bildirmesi ile biiyiik 61- 

giide suya dii§tii. 

Sirp saldirilari boyunca Izzetbegovig, masonik gevrelerin hedefi oldu. Sirp liderler, siirek- 

li olarak manevi degerleri on plana gikarmakla sugladiklari izzetbegovig'i, kendi uyguladikla- 

ri vah§etin sorumlusu olarak gostermeye gali§- 

tilar. Tamamen hayal iiriinii senaryolar iizeri- 

ne in§a edilen bu gabalar, malum gevrelerden 

de destek gordii. 

Yugoslavya'nm Pargalanmasi 

Bosna, Yugoslavya'da yeni kurulmak iste- 

nen Biiyiik Sirbistan igin biiyiik bir tehlikeydi. 

Bunun iizerine, bu toplum igin kesin goziim 

yiiriirliige kondu: "Etnik temizlik". Yugoslavya 

Birligi'nin pargalanmasi bu yontemin uygula- 

maya konmasmm ilk adimmi olu§turdu. Par- 

galanma siireci ise en ince detaylarma kadar 

hesaplanmi§ti. CIA'in, Yugoslavya'nm parga- 

Localarm Yugoslavya'yi pargalama karari gergekten 

de CIA'in onceden haber verdigi gibi 18 ay iginde 

uygulandi. Bu kararin uygulanmasinda onemli rolu, 

localarin yogun oldugu ulkeler oynadi. 
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lanmasim 18 ay once bildirmesi i§in ilging yanlarmdan biriydi: 

"CIA, Yugoslavya'ya 18 ay daha tamyor... Amerikan Gizli Haber Alma Orgutu’ne go¬ 

re, Yugoslavya’nm pargalanmasma sadece 18 ay kaldi. Tito’nun iilkesine 18 aylik orniir bi¬ 

gen CIA uzmanlan, bu sonun kanli bir ig sava§la gelecegini de savunuyorlar." (Sabah, 30 Ara- 

Mm *■■■ 

_ 

26 Ekim 1990 tarihli Newsweek’Xe 

"2000 Yilinda Avrupa" olarak isim- 

lendirilen bir harita yayinlandi. Hari- 

ta Sirbistan'i, biitun Bosna-Hersek'i 

ve Makedonya'yi yutmug olarak 

gosteriyordu. 2000 yilina dek go- 
gunlugu Musluman olan iki devlet 

yok edilip "BUYUK SIRBiSTAN" si- 

mrlari igine alinacakti. Haritayi ci- 

zen "eller" boyle karar vermigti... 

lik 1990) 

CIA'in bildirdigi pargalanma operasyonuna ise, Avru- 

pali devletler destek oldular. Sirbistan'm iilkede hegemon- 

ya kurmaya yonelik tavirlari Slovenya, Hirvatistan ve Bos- 

na'yi rahatsiz ediyordu. Bu a§amada Almanya bu cumhuri- 

yetlere giivenlik sozii vererek pargalanmayi sagladi. Once 

Slovenya ve Hirvatistan bagimsizlik ilan ettiler. Bosna, Sir- 

bistan'la ba§ba§a kalmak ya da ig sava§ tehlikesi ta§iyan ba- 

gimsizlik segenekleri arasmda birakildi. Bosnalilarm ig sa- 

va§ korkusu "demokratik Avrupa'da buna izin verilmez, biz 

sizi tamriz, o zaman Sirplar saldiramaz" sahte giivencele- 

riyle giderilmeye gali§ildi. Oysa Bati'nm iginde yer alan bir 

kisim gevreler, nelerin olacagmi aslmda gok iyi biliyordu. 

"Avrupa, Yugoslavya'nm dagilma siirecine seyirci kalirken he- 

men ardmdan ortaya gikan Slovenya, Hirvatistan ve Bosna- 

Hersek’in bagimsizliklarim tammaya ko§tu. Hem de bu yeni 

devletlerin simrlarimn giivenligini hig dii§unmeden. Geliyo- 

rum diyen olay gergekle§ti ve on binlerce ki§i oldii, yaralandi." 

(Juan Goytisolo, Hiirriyet, 16 Eyliil 1992) 

526 
.-.V.Vi1. 
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rYugoslavya'nm pargalanmasi ile ba§layan Sirplarm Bosna-Hersek'i i§gali, 

turn diinyayi §a§irtti. Fakat gergekte bu i§gal, bazi gevreler iqin hig de §a§irtici degildi. i 

CIA, yukarida anlatildigi gibi, pargalanmayi onceden bildirmi§, hedeflenen Yugoslavya ha- 

ritasi ise, heniiz iq sava§m ba§lamadigi 1990 yilmda Newsweek tarafmdan gosterilmi§ti. Harita- 

da, Yugoslavya'nm pargalanmasi sonucu olu§turulmak istenen "Biiyiik Sirbistan" haritasi bile 

verilmi§ti. 

Newsweek'in haberinde §oyle denilmekteydi: 

"20. yiizyilm bu son on yilmda, Avrupa yeni bir goriinum alacak. Yeni devletler dogacak, eski 

smirlar kayacak, yeni bolgesel 

grupla§malar olu§acak... Bu ozel 

haberde, Newsweek 10 yil sonrasi- 

na gidiyor. Bu harita elbette haya- 

li bir resim, kimse tam olarak Yeni 

Avrupa'nm §eklini bilemez. Ama 

§u kesin ki, degi§iklik acili ve kor- 

kulu olacak. Bu i§lemi yonlendir- 

mek, yeni Avrupa diizeninin yapi- 

larim kurmaya ba§lamak iqin 34 

milletin liderleri bu hafta Paris'te 

bir ar ay a geliyorlar" 

Yugoslavya'da once Slovenya ve 

Hirvatistan, sonra da Bosna-Hersek 

bagimsizlik ilan etti. Kisa siirede pat- 

lak veren iq sava§la birlikte Sirbistan, 

once Hirvatlarla garpi§ti, daha sonra 

Bosna-Hersek'i i§gal etmeye ba§ladi. 

Avusturya 

Macaristan 

lovenya 
irvatistan 

Romanya 

BUYUK SIRBISTAN 

Bagimsiz^i 
Krina Bolge 

arada 

Kosova. 

akedonya 

rnavutl 

unanistan 

(Ustte) NewsweeK'm ya- 

yinladigi "2000 Yilinda 

AvrupaMnm haritasinda, 

Yugoslavya ozellikle be- 

lirtilmi§ti. Fakat harita- 
da "Buyuk Sirbistan" 

Bosna-Hersek ve Make- 

donya'yi i<?ine almi§ du- 
rumdaydi. Bosna'nm 

adi bile haritadan silin- 

misti. 

(Yanda) \q sava§ ba§- 
lamadan onceki Yugos- 

lavya'nin haritasi bu 

durumdaydi. 

HirVE,!!&TJin 
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Newsweek'te "2000 Yilmda Avrupa" ismiyle yaymlanan harita ise gok il- 

ging bir gergegin ifadesiydi. Haritada gizilen smirlarda Sirbistan, Bosna-Hersek'i 

ve Makedonya'yi yutmu§ durumdaydi. Bosna ve Makedonya, "Biiyiik Sirbistan"m si- 

mrlari iginde yer aliyordu. Heniiz Sirp i§gali ba§lamadan, i§gal sonunda hedeflenen "Bii¬ 

yiik Sirbistan" haritasi yaymlamyordu. 

Haritaya gore, 2000 yilimn Avrupasi'nda Hirvatistan'a yer vardi. Belki de onun igin Sirp- 

lar Hirvatlari kisa siirede "pas gegip" Bosna'ya yoneldiler! 

Newsweek, sava§ ba§lamadan once boyle bir kehaneti (!) nasil yapmi§ti? Acaba onceden 

planlanmi§ Sirp i§galini dogal gostermeye gali§an bir propaganda mi yapiliyordu? Yoksa ilgi- 

li gevrelere i§galin miijdesi mi veriliyordu? Bu sorularm cevabi ne olursa olsun, sonugta 2000 

yilmda Bosna-Hersek'in varligi kabul edilmiyordu. 

Balkanlarm Ikinci Mason Kasabi: Slobodan Milosevic 

Sirp lideri Slobodan Milosevic 1986 yilmda "Tito'dan sonraki en karizmatik Yugoslav li- 

deri" propagandasiyla iktidara geldi. Sistemli bir propaganda ile a§iri Sirp milliyetgiligini ko- 

riikledi, (^etnik getelerini yeniden kurdurdu. Yugoslavya'nm pargalanmasi ve diger cumhuri- 

yetlerin bagimsizlik ilan etmeleri ile birlikte Sirp yonetimindeki Federal Yugoslav Ordusu'nu 

ve (^etnik milislerini once Hirvatlara sonra da Miisliiman Bo§naklara saldirtmaya ba§ladi. 20. 

yiizyilm en biiyiik katliammi i§leyen ve "Balkanlarm Kasabi" olarak adlandirilan Milosevig'e 

bu "buyiik gorev"in (!) verilmesi elbette bo§una degildi. Milosevic 33. dereceden bir iistad ma- 

sondu. Milosevig'in masonlugu degi§ik kaynaklarda yer almaktadir: 

"Bosna'daki Miisluman milislerin lideri halka olaylarm ’Siyonist bir komplo' oldugunu ve Sirp 

lideri Slobodan Milosevig'in mason oldugunu agikladi" (Jewish Chronicle, 10 Nisan 1992) 

• _ • _ _ • 

"Bosna Hersek'te yaymlanan Islami Du§unce dergisi Yazi I§leri Miidiirii Prof. Dr. Idris Resig'in 

belirttigine gore Milosevic masondur." (Zaman, 1 Ocak 1992) 

Slobodan Milosevig Bosna 

katliamimn onde gelen 

sorumlularindan. 

Sirp vah§etinin liderligine Milosevig'ten daha uygun 

bir isim bulunamazdi. 

"Bir Avrupali diplomat, Milosevig hakkmda §oyle diyor: ’O, 

bir fanatiktir. Ama aym zamanda son derece kurnaz, zeki ve 

gerektiginde gekici bir ki§ilige biiriinebilen bir fanatik. Aci- 

masizlikla yetenegi gayet iyi bagda§tirir'." (Cumhuriyet, 3 Ha- 

ziran 1992) 

Milosevig, Ortodoks bir papazm oglu, Komiinist Par¬ 

ti kadrolarmda yeti§mi§ bir "aparatgik" ve de ate§li bir ra- 

dikal Sirp milliyetgisi idi. Heniiz Komiinist Parti kadro- 

sundayken Kosova'da Sirplara yaptigi ate§li ve ajitatif ko- 

nu§masmm ardmdan artan popiilaritesi, 1986'da, maso- 

nik memorandum gelenegini tekrarlayan Sirp Sanat ve Bi¬ 

lim Akademisi'nden aldigi destekle birlikte onu iktidara 

ta§idi. 1989'da Sirbistan Devlet Ba§kam oldu ve elindeki 
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medya giiciinii kullanarak (^etnik psikolojisini yeniden hayata dondiirdii: 

"Milosevig'in giidiimiindeki 8. Kongre'nin ardmdan Parti kamuoyunda, basmda ve 

entelijensiyada a§iri Sirp milliyetgiligi sistematikle§meye ba§ladi. Radikal milliyetgi gele- 

negin II. Diinya Sava§i oncesindeki mirasma da el atildi. C^etnik hareketi, Sirp milletinin 'ta- 

rihsel dii§manlari'na kar§i direnen 

onurlu bir hareket olarak yeniden me§- 

rula§tirildi." (Yugoslavya-Milliyetgiligin 

yrovokasyonu, Taml Bora, sf.107) 

Eski Buyiikelgi §iikrii Elekdag ise, Mi¬ 

losevic hakkmda §u yorumu yapmaktadir: 

"Bosna’daki Sirp saldirilarmm ve soyki- 

rimin ba§ sorumlusu, §imdi bari§ hava- 

risi roliindeki Sirbistan Ba§kani Slobo¬ 

dan Milosevig'tir. Bu eski komiinist 

hempasi, 1987’den bu yana Sirp aydm- 

larimn ve Ortodoks Kilisesi’nin de yar- 

dimlariyla, Sirplan, Bosna-Hersek ve 

Hirvatistan topraklari iizerinde tarihsel 

haklari olduguna inandirma kampanya- 

si surdurmu§, fanatik Sirp milliyetcileri- 

ni Miisliiman Bosnalilara ve Hirvatlara 

kar§i derin bir kin ve nefretle doldur- 

mu§, etnik armdirma planlarim hazir- 

latmi§ ve katliami yiiriiten Sirp milis 

kuvvetlerinin Sirp ordusu tarafmdan si- 

lahlandmlmasmi ve egitilmesini sagla- 

mi§tir. Karadzic onde goriinmekle bir- 

likte, bugiine kadar ipler daima perde 

arkasmdaki Milosevic’in emrindeydi." (Milliyet, 9 May is 1993) 

Milosevic'in daha ileri donemde, nasil bazi Batili biraderlerinin eliyle sozde "bari§ hava- 

risi" ilan edildigini de ilerleyen boliimlerde inceleyecegiz. 

ut. 
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Milosevig'in masonluk belgesi 30 Agustos 1992 tarihli 

Zaman gazetesinde de yayinlandi. 

israil Faktorii ve Sirbistanfm 

Kritik Baglantilan 

Sirplar nicin boyle bir katliama giri§mi§lerdi? Bu sorunun cevabi, Bosna-Hersek faciasmi 

anlamak ve cozmek icin §iiphesiz kilit noktayi olu§turmaktadir. Bosna-Hersek katliammm mi- 

marlari, belli ki Avrupa'nm ortasmdaki bu Miisluman toplumun varligmdan rahatsizlardi. Mi- 

hailovic'in katliamlari, Tito donemindeki baskilar hep bu rahatsizligm sonucuydu. Yugoslav- 

ya'nm parcalanmasi ve dogal olarak bunun getirdigi kaos ortami, ikinci bir (^etnik operasyo- 

nu yapma firsati dogurdu. Bunun icin de katliamm mimarlari yine "Sirp Karti"m oynadilar. 

II. Diinya Sava§i sirasmda "Mihailovic birader"in onderligindeki icraatlari, ya da a§iri Sirp 

f*- 



milliyetgiliginin masonik gelenegi ortadaydi. Newsweek'te Bosna'yi yutmu§ 

olarak gosterilen "Biiyiik Sirbistan" haritasi ise bu "sabikali" toplumun yeniden 

"infaz" gorevini ustlendiginin bir i§aretiydi. 

Masonluk i§in iginde olunca israil faktorii de dogal olarak giindeme gelmektedir. Bu 

konuya i§ik tutabilecek olan ilging geli§meler, iq sava§ oncesi giindeme geldi. Sava§tan once 

kurulan Sirp-Yahudi Dostluk Dernegi bunlardan biriydi: 

"Sirp-Yahudi Dostluk Dernegi'nin iilke gapmda 10.000 iiyesi var. Bu iiyelerin ba§mda da Yu- 

goslavya Devlet Ba§kam Dobrica Cosig geliyor. Klara Mandig tarafmdan 1988’de Belgrad’da 

kurulan dernegin turn Sirbistan’da ve aynca israil'de, Los Angeles, Chicago ve Toronto’da §u- 

beleri var. Dernek Milosevic yonetiminden biiyiik olgiide destek goriiyor" (The Times Magazi¬ 

ne, 8 May is 1993) 

Bu derneklerin agikga Sirbistan-israil benzerligini ortaya koymalari tepki topladi: 

"Sirp-Yahudi Dostluk Dernegi'nin en gok tepki toplayan aktivitesi Sirp ve israil arasmda ben- 

zerlik kurma gabalan oldu." (Jewish Chronicle, 10 Nisan 1992) 

Bu derneklerin, Sirp-israil yakmla§masmm mimari ise, iinlii stratejist Henry Kissinger idi: 

"ABD'de yaymlanan The World of Sunday gazetesinin 25 Nisan sayismda yer alan bir yazida, 

ABD'nin Sirbistan'a kar§i tavir almasmi bir yil engelleyen etkenin, Kissinger'm Washing- 

ton'daki Belgrad yanlisi lobisi oldugu belirtiliyor. Bu lobi, Nisan ayma kadar Slovenya, Hirva- 

tistan ve Bosna-Hersek'in bagimsizhklarmm ABD tarafmdan tanmmasmi engellemeyi ba§ar- 

di. Kissinger lobisi, Sirp yonetiminin Kosova'daki Arnavut gogunluga kar§i giri§tigi insan hak- 

lari ihlalleri konusunda ABD Kongresi'nde giindeme getirilen karar tasarilarmm ertelemesin- 

de de etkili oldu. 

ABD Di§ i§leri'nin parlak diplomati Kissinger, emekli ol- 

duktan sonra ABD yonetimi igindeki ve uluslararasi dii- 

zeydeki dostluklarmi paraya gevirmek iqin bir lobicilik 

§irketi kurdu. Kissinger’m gozde ortaklari ise 'Di§ i§leri 

Bakanligi'ndan Lawrence Eagleburger ve Pentagon'dan 

Brent Scowcroft'du. Washington'daki diplomatik kaynak- 

lar, 1970'lerin sonundan itibaren uzun vadeli istikrarli bir 

Yugoslavya tablosu qizen 'Kissinger ortaklan'mn, milyon- 

larca dolar degerindeki ozel yatinmlarm Yugoslavya'ya 

kanalize edilmesini sagladiklarim belirtiyorlar. Bu yati- 

rimlarm en biiyiik kismi da, Eagleburger'm Belgrad Bii- 

yiikelgiligi sirasmda gergekle§ti. Yugoslavya Biiyiikelgili- 

gi'nden sonra emekliye ayrilan ve Kissinger'm lobisine 

katilan Eagleburger, daha sonra ise 'Di§ i§leri Bakanli- 

gi'nm 2. iist diizey yetkilisi oldu. Brent Scowcroft ise, Bal¬ 

kan Bush'un Ulusal Giivenlik Dam§mam. Bu iki adam, 

ABD'de Yugoslavya'ya ili§kin kararlarm ahnmasmda bi- 

Sirbistan-israil ili§kisinin kilit isimlerin- rinci derecede rol oynadilar. 

den biri, iinlii stratejist Henry Kissinger 

idi. 
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Bu arada dikkat gekici geli§me de, israil'le, Sirbistan arasmda diplomatik ili§- 

kilerin kurulmasi oldu. Kissinger'm da bunda onemli rolii oldu. Bu arada Avrupa ve 

ABD kamuoyu, Sirp milislerin ve Federal ordunun Bosna’daki Miisliimanlari katletmesi- 

ne kar§i gittikge sesini gikarmaya ba§larken ve Birle§mi§ Milletler, Sirbistan'a ekonomik am- 

bargo karari alirken, Belgrad'da Sirp-israil Dostluk Dernegi kuruldu. 

Kisa bir sure oncesine kadar Belgrad yonetimi, Baglantisizlar hareketinin lider iilkelerinden 

biri olarak, israil'i Araplarla olan anla§mazlik konularmda en qok ele§tiren ulkelerin ba§mda 

geliyordu. §imdi ise Yeni Yugoslavya'yi kuran Sirbistan, resmi olarak israil'i destekliyor. Milo¬ 

sevic yonetimi, Tel Aviv iizerinden Washington'daki israil lobisi yoluyla silah saglamamn yol- 

larim anyor." (Ortadogu, 19 Haziran 1992) 

Kissinger ile Eagleburger ve Scowcroft'un, Sirp liderlerle yakm ili§ki iginde oldugu Ame- 

rikan Spotlight dergisinin 9 Kasim 1992 tarihli sayismda da yer aldi. 

Sirbistan'm israil'e yakmla§ma siireci, Sirp Ba§bakam'nm 1990 Haziram'nda israil'e yapti- 

gi ziyaretle yeni bir a§ama kaydediyordu: 

"Sirbistan Ba§bakam Dr. Stenko Ramilovig iilkesi ile israil arasmdaki baglarm gok yakmda ku- 

rulacagim agikladi. Gegtigimiz hafta israil'e resmi bir ziyarette bulunan Yugoslavya'nm en bii- 

yiik federe devletinin Ba§bakam Stenko Ramilovig, israil Ba§bakam §amir ile yaptigi gorii§me- 

sinden sonra iilkesinin israil ile baglanm yeniden tesis etmekte kararli oldugunu ve Yugoslav- 

ya halkimn israil ile tarn ili§ki kurulmasmdan yana oldugunu soyledi. Bir Sirp yetkilisi de iil¬ 

kesinin israil ile ticari baglarmi geli§tirmek istedigini ve yakmda israil ile ticari anla§ma yapi- 

lacagim agikladi." (§alom, 13 Haziran 1990) 

Acaba israil'le baglantilar, yalmzca "ticari" miydi? Bu i§ birliginin askeri boyutlari oldu- 

guna dair haberler de yayildi: 

"israil’in Bosna-Hersek’te sava§an Sirp askerlerine egitim verdigi bildiriliyor. Kuveyt'te ya- 

ymlanan El Emba dergisine agiklama yapan Saraybosna muftiisu Salih Tugalovig, Musliiman- 

lari gozlerini kirpmadan oldiiren (^etnik milislerinden 2.000 tanesine israilli uzmanlar tarafm- 

dan askeri egitim verildigini bildirdi." (Giinaydin, 16 Temmuz 1992) 

^ sava§ durumuna gelen iilkenin silahlandirilmasi ise yine aym kaynaktan oldu. israil ya 

da israil'in gudumiindeki "militarist" bolgelerdeki, Giiney Afrika, Latin Amerika, Liibnan'da- 

ki silah tiiccarlari devreye girdiler: 

"israil ve Giiney Afrika gibi militarist devletlerde yerle§ik silah tiiccarlari olsun, Latin Ameri¬ 

ka, Liibnan gibi iq sava§ cografyalarmda i§ yapan tiiccar ve kagak^ilar olsun, 'Yugoslav paza- 

rma' hevesle saldirdilar." (Yugoslavya-Milliyetqiligin Provokasyonu, Taml Bora, sf.170) 

"Ote yandan BM komisyonlarmca hazirlanan bazi raporlar, israil'in de Sirbistan ve Karadag'a 

uygulanan ambargoyu delen devletler arasmda oldugunu bildiriyor. Raporlarda, israil'in Sirp 

Cumhuriyeti'ne ugak ve tank yedek pargalariyla hafif silahlar gonderenlerin arasmda oldugu¬ 

nu ve gegtigimiz ay iginde Bosna Sirplarma yeni bir parti silah gonderdigini vurguluyor. Ay- 

rica, israil ve Eski Yugoslavya arasmda tank iiretimine dair ortak bir anla§ma oldugu hatirla- 

tiliyor. Bunun yamsira, Mossad'm Sirplara Bosna Cumhuriyeti'nin kurdugu baglantilar hak- 

kmda bilgi verdigi belirtiliyor." (El Muslimin, 6 Agustos 1993) 
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Bu arada Sirplarm bazi devletlerin yardimiyla uyu§turucu ticareti ya- 

parak, silah iqin finansman sagladigi da bildirildi: 

"Alman gizli servisi yetkilileri, Sirplarm, uluslararasi piyasalarda uyu§turucu satarak Bos- 

na-Hersek'te suren sava§ iqin parasal kaynak sagladigim one siirdu. Ba§bakan Helmut 

Kohl'un, Alman gizli servisleri ile ilgili dam§mam konumundaki Bernd Schmidbauer, ellerin- 

de, Sirplarm uyu§turucu kagakgiligmdan kazandiklan soz konusu biiyiik miktardaki paramn, 

sava§ta malzeme saglamak amaciyla kullamldigma dair raporlar bulundugunu one siirdu. 

Schmidbauer, Sirplarm, bu yolla kazandiklan paramn miktarimn milyonlarca dolarla ifade 

edilebilecegini soyledi. 

Hanover Allgemeine Zeitung gazetesi ise, Sirplarm, uyu§turucu ticaretinde tek baglarma i§ gor- 

mediklerini belirterek, Alman gizli servisleri tarafmdan Kohl’e sunulan ve politik agidan bom¬ 

ba etkisi yaratacak bilgiler igerdigini one surdiigii raporlarda, bazi iilkelerin Sirplara yardim- 

ci olduklan yolunda bilgilere yer verildigini yazdi." (Milliyet, 25 Nisan 1993) 

izlenim Dergisi yazari Ahmed Davudoglu da, Bosna’yi ele alan bir yazismda "israil fakto- 

rii"ne dikkat gekmi§ti: 

"Bu stratejik (islami) yoneli§i engellemek isteyen sistemik unsurlar birbirleriyle ilintili iiq ayri 

taktigi devreye sokmak istemektedirler. Birincisi Adriyatik'ten Qn'e, Fas'dan Pasifik Adalari- 

na kadar uzanan stratejik etki alamndaki islam kar§iti unsurlar arasmda ortak bir menfaat ala- 

m olu§turmaktir. Bu cografya igindeki sistemik unsurlar harekete gegirilmi§tir. Bu agidan Sir- 

bistan, Yunanistan, Giiney Kibns, israil, Ermenistan, Giircistan, Hindistan ve Singapur arasm- 

daki ili§kilerin yogunla§masi dikkatle izlenmesi gereken bir olgudur. 

Yunanistan'm Sirbistan’a birle§me tekliflerine kadar varan agik destegi, israil’in Hindistan ve 

eski Yugoslav Cumhuriyetleri'ndeki etnik temizlik hareketlerine sagladigi lojistik ve istihbarat 

destegi, Tiirkiye’deki Yahudi lobisinin Ermenistan ile ili§kileri artirmak iqin gosterdigi yogun 

gaba, israil ile Singapur arasmda gittikge yogunla§an ili§kiler bu agidan tutarli ve anlamli ge- 

li§melerdir...." (Izlenim, Mart 1993) 

Bosna konusunda israil faktoriiniin onemli bir yeri olduguna deginen ba§ka kaynaklar da 

vardi: 

"Rusya, Yunanistan, Romany a ve dolayli olarak israil Sirplar'a uygulanmasi gereken silah ve 

petrol ambargosunu delmeselerdi, Sirplarm §imdiye kadar ayakta kalmasi beklenemezdi." 

(Bosna-Hersek ve Turkiye, Yrd. Dog Dr. Mediha Akarslan, sf. 86) 

Bosna-Hersek Ba§bakan Yardimcisi 

Agikladi: fSirplarfa Israil Yardim Ediyor* 

Olaydaki israil faktoriinii incelemeye devam ettikge, israil ile Sirplar arasmdaki ili§kinin 

tahmin edilenden de derin oldugu anla§ilmaktadir. Sirp vah§eti siirerken, Tiirkiye'de bulunan 

Bosna-Hersek Ba§bakan Yardimcisi Muhammed Cengig, haftalik Yoriinge dergisinde kendisiy- 

le yapilan bir roportajda son derece onemli agiklamalarda bulunmu§tu. Balkanlar'da ya§anan 

katliamm ardmdaki giicii Bosna-Hersek Ba§bakan Yardimcisi §oyle ozetliyordu: 
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"Bildiginiz gibi olaylari israil ki§kirtiyor. Daha once iran'a, Irak'a, Cezayir’e ve 

Azerbaycan'a yapilanlar, §imdi Bosna-Hersek'e kar§i yapiliyor. Kisaca israil, Bal- 

kanlarda islam Sancagi’nm yukselmesini istemiyor. Kafkaslar’da ve Ortadogu’da sergile- 

nen tabloyu Balkanlar'da da gizmek istiyorlar. Hatta Tiirkiye’nin Giineydogu bolgesinde 

meydana gelen olaylarm kaynagi da yine Siyonistlerdir.... Kosova'da, Uskiip'te, hatta Saray- 

bosna’da genglerimize verilen zehirli haplar israil patentliydi. Tiirkiye Cumhuriyeti’nin Gii- 

neydogusu’nda olay gikaranlarm gogu Mossad ajam." (Yoriinge, 12-19 Nisan 1992) 

Cengig'in verdigi bilgiler, israil'in silah yoniinden de Sirplari desteklemi§ oldugunu gos- 

termektedir. israil'de egitilen (^etnik milisleri, kullandiklari kimyasal-biyolojik silahlari da is- 

rail'den almi§lardi: 

"israil’in eli Kosova'ya ula§iyor... insan Haklan Komisyonu, Sirplarm ’Kosova’da Musliiman 

ogrencileri zehirlemek igin kullandiklari zehir ve yontem ile Filistin’deki Muslumanlarm ze- 

hirlenmesindeki yontem ve zehirin aym oldugunu duyurdular. Komisyon, zehirlenen Miislii- 

man ogrencilerin yemek artiklarmdan Almanya ve Fransa'ya gonderdi. Alman sonugtan, ola- 

ym Mossad tarafmdan hazirlanmi§ olabilecegi kuvvetle samliyor. Sirplar ile israil arasmdaki 

ili§kiler, ozellikle israil'in Uganda ugaklariyla Sirplara silah sevkiyati yapmasmdan sonra hay- 

lice geli§ti." (Panel Dergisi, Kasim 1991) 

israil'den ithal bu korkung yontemi sava§ boyunca 

Sirplar acimasizca uyguladilar: 

’’Sirplar, gocuklari bile zehirliyor... ingiltere’deki bir in¬ 

san haklari grubu, Bosna-Hersek’te Sirplar'm kontroliin- 

deki tutsak kamplarmda siirekli idamlar gergekle§tigini, 

Sirbistan’m Kosova bolgesinde de gocuklarm zehirlen- 

mekte oldugunu bildirdi." (Bugiin, 12 Agustos 1992) 

Durumu §iiphesiz en iyi cephedekiler biliyordu. isra- 

il-Sirbistan baglantismi, Tiirkiye'ye yaptiklan ziyaret sira- 

smda Bosnali Musliiman milislerin liderlerinden Edin Be- 

govig ve Suleyman Clelikovig, aylik Degi§im dergisinin 

kendileriyle yaptigi roportajda §oyle agiklami§lardi: 

’’israil Sirplara ilk yardim eden iilke. Sirp geteleri C^etnikler, israil’de egitildiler. Taktik-tek- 

nik yardim israil'den geliyor. Ayrica uluslararasi platformlarda israil, Sirplarm aleyhine olan 

kararlarm gikmasmi engelliyor. israil lobisi Sirplar igin gali§iyor." (Degi§im, Nisan 1993) 

Biitiin bunlar Sirp teroriiniin ardmda kimlerin oldugunu agikga gosteren onemli bilgilerdir. 

Donemin Bosna-Hersek Basbakan 

Yardimcisi Muhammed Cengig, Sirp 

teroruniin ig yuzunii ortaya koyan ol- 

dukga onemli agiklamalar yapti. 

fEtnik Temizlikf Kimin Yontemi? 

Sirp geteleri Qetniklerin, israil'in destegiyle uyguladiklari "etnik temizlik" vah§eti, aslinda 

"ithal" bir yontemdi. Bu yontemin "mucidi" ise Siyonist ideoloji ve ideoloji iizerine kurulmu§ 

olan israil Devleti'dir. Bu gergegi, Turkish Daily News gazetesinin 12 §ubat 1993 tarihli sayism- 

daki yazismda Tiirkkaya Ataov §oyle dile getirmi§tir: 

vyrwvw.w 



'Etnik temizleme sadece Yugoslavya'da degil Filistin’de de var. Filistin sorunu 

II. Dunya Sava§i sonrasi donemde meydana gelen 'etnik temizleme'lerin anasi. Siyo- 

nistler gelip bolgede kendi devletlerini kurmadan once Filistin, sakin ve geli§mi§ bir bol- 

ge idi. Bu durum iglerinde din adamlari da olmak iizere birgok Avrupali tarafmdan gozlem- 

lenmi§ti. O zaman bu kutsal topraklari ziyaret etmi§, ba§tan a§agi turn topraklari gezerek yiiz- 

lerce Arap kasabasimn adim kayit etmi§lerdi. 

1948 Sava§i oncesi, sonrasi ve sava§ esnasmda Siyonistler yiizlerce Filistinliyi topraklarmdan 

gikarmi§lardir. israil'in ilk Ba§bakam Chaim Weizmann, 'ingiltere ne kadar ingilizse, Filistin'i 

de o kadar Yahudi yapmak istiyorum’ diyordu. Araplarm gikariligim 'memleketin iyice temiz- 

lenmesi' olarak goren yine oydu. Palhmah komutam Yigol Allan ise §oyle diyordu: 'Kagmala- 

ri igin elimizden geleni yaptik.' Siyonistlerin kurdugu Haganah, Irgun, ve Stern orgiitleri de 

aym §ey iqin gaba gosteriyordu. Sonug toplu gog ya da 'etnik temizleme' idi. Arap koylerini si- 

lahli birlikler basmi§, sivil halk topluca oldurulmu§tu. Hoparlorlerle yapilan duyurular da sag 

kalanlari kagirtmi§ti, 'Bu kan goliinden gidin' deniliyordu. Filistin sava§ tarihgisi E.O'Ballan- 

ce, 'Filistin Araplari, kovulup kagmaya mecbur edilmi§ti.' diye yaziyor. Uri Avnery ise o giin- 

leri §oyle yorumluyor: 'israil politikasi Arap niifusu temizlemeye yonelikti.' Diger topraklar 

da sava§, i§gal ve etnik temizleme ile ele gegirildi. Bu siireg, uzun ve trajik bir ba§ari -Bati'nm 

himayesinde yapilan bir i§gal- ile gergekle§tirildi. Sonug yurdundan koparilan insanlardi. 

Bosna trajedisine gelince, agikga uluslararasi hukuga aykiri hareket eden Sirp komutanlarmm 

oldugundan bahsediliyor. Giin gelecek, biitiin diinya bu tip deh§et verici katliamlara ilgi gos- 

terecek. Ancak §unu da biliyoruz ki §imdiki israil Ba§bakam izak Rabin, 'Dani Operasyonu' si- 

rasmda yarbay iken 12 Temmuz 1948'de karargahtaki Yiftah Tugayi'na §u emri vermi§ti: 'Ya§a 

bakilmaksizm Lydda'da bulunan yerli halk suriilecektir.' Goge te§vik etmek igin insanlar oldii- 

riilmu§, 50.000'den fazla ki§i de aym esnada suriilmu§tu. 

1967 Sava§i'nda, toplam 5.000 ki§ilik 3 koyde (Beit Nuba, Emmos, Yolou) insanlar topraklarm¬ 

dan surulmu§, koyler yikilmi§tir. Bu sirada israil Silahli Kuvvetler Komutam izak Rabin'di. Bu 

olaylarda israil askeri olarak gorev yapan Amos Kenan, Knesset (israil meclisi) iiyelerine gon- 

derdigi muhtirada turn bu olaylari anlatmi§tir. Rabin daha sonra Kanada TV'sinde yer alan bir 

roportajda olaylardaki sorumlulugunu kabul etmi§tir. 

1980'lerin sonunda Rabin Savunma Bakam iken, israil askerlerine Filistin intifadasmi "dove- 

rek" kirmayi emretti. Sonug Filistinli genglerin kemiklerinin kirilmasi idi. Hatta bu olaylardan 

biri de televizyonda gosterildiginde biitiin diinyada rezalet olarak degerlendirilmi§ti. Biiyiik 

ihtimalle bu gaddarlar halen katliamlarma devam ettiklerinden bu sahnelerin filme almmasi- 

m artik onliiyorlar. Etnik temizlik hala giindemde, hem Filistin'de hem de Yugoslavya'da." 

Etnik temizlik israil yontemiydi. Acaba israil bu yontemi Sirplara dogrudan mi "ihrag" et- 

mi§ti. Admin agiklanmamasim rica eden Bosna-Hersek'li bir diplomatm bu konudaki yorum- 

lari ise §oyledir: 

"Olaym iginde israil'in biiyiik etkisi olduguna eminim... Bu konuda fazla beige yok, zaten go- 

gu belgeler sava§ta (^etnikler tarafmdan imha edildi... Ama Arkan, Seselj ve Bokan komuta- 
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smdaki bazi C^etnik gruplarimn israil’de egitim gordiigiinii biliyoruz. Sancak- 

li bir SDA (izzetbegovig'in partisi) ba§kam bu konuda detayli agiklamalarda bulun- 

du.... Sirbistan'm israil Biiyiikelgisi de eski bir (^etnik mensubu.... Bu konuda bazi dikka- 

ti geken geli§meler oldu. israil'in parlamento ba§kani Sirbistan'i iki kez ziyaret etti. Ayrica 

C^etniklerin elinde Uzi marka silahlar var... ’Etnik temizlik' yontemini dii§iiniin, ornegin 

500.000 ki§ilik bir kenti bo§altacaksmiz, Miisliimanlardan armdiracaksimz. Bu normalde 

miimkiin degil, boyle bir §eyi gergekle§tirmek imkansiz, bu ancak gok biiyiik bir profesyonel- 

lik ister. israil di§mda kimsenin boyle bir uzmanliga sahip oldugunu sanmiyorum. Sirp saldi- 

rilan 92 Nisam'nmda, Ramazan bayrami sirasmda aniden ba§ladi, oyle bir vah§et uygulandi 

ki, dev §ehirler bo§aldi." 

(^etnik-israil Baglantisi 

Sava§ devam ederken, Sirp vah§etinin perde arkasi hakkmda onemli agiklamalar yapan 

bir Bosnali Miisliiman da Muhammed Bosnavi idi. Bosnavi, Sirp-israil baglantisi ile ilgili gok 

ilging bilgiler vermi§ti: 

"Kosova'da 1988 ya da 89 yilmda Musliiman genglerde garip bir hastalik ba§gosterdi. §iddet- 

li kriz ile kendini gosteren hastalik genq kizlarm gebe kalmasmi omiir boyu onleyecek bir et- 

kiye sahipti. Hastalik fabrikalarda gali§an genglerde goriiliiyordu. Fabrika'da doktor olarak 

gorevli olan Jakovitzali Musliiman doktorun tesbitine gore, hastalik kimyasal bir madde ne- 

deniyle ortaya gikiyordu. Burada §unu hatirlatmak gerek; Kosova'daki fabrikalarda uygula- 

nan prosediire gore fabrikayi once Sirp i§giler terk ederdi, onlarm hepsi giktiktan sonra Miis- 

liimanlar gikardi. Miisliiman i§gilere bu sirada bir ge§it kimyasal gaz piiskiirtiilmii§ oldugu 

gorii§ii yaygmla§ti. 

Daha sonra bolgeye Helsinki'den gelen gozlemciler, bu gazm, israil tarafmdan daha once Fi- 

listinlilere kar§i kullamldigim tespit ettikleri gaz oldugunu soylediler. Kimyasal silah israil ya- 

pimiydi! Aym gazm birkag ay once Misir'da da kullamldigi 

basmda gikti." 

Bosnavi, ayrica Sirp-Yahudi Dostluk Dernegi'nin Ba§kam 

olan Klara Mandig'in, Bati'da Sirbistan adma lobi faaliyeti yap- 

tigim da bildirdi. 

Sirp-israil baglantisi ve Kosova'daki zehirleme olaylari ile 

ilgili benzer bilgiler, Izlenim dergisinde yer alan bir haberdede 

ele ahnmi§ti: 

"Sirp yoneticilerinin son yillarda sik sik yaptiklari israil ziya- 

retleri, Balkan canilerinin kimlere giivendigini ve nerelerden 

destek gordiiklerini ortaya koymaktadir. Di§ i§leri ve istih- 

barat gorevlilerinin kar§ilikli ziyaretlerinde israil'in, Filistin- 

li Miisliimanlara kar§i geli§tirdigi zuliim, baski, i§kence ve 

soykirim taktikleri; Sirplarm Miisliiman Arnavutlara uygu- 

lamasi amaciyla ogretilmektedir. 

Perde arkasinda Milosevig'e bagli 

olan, israil merkezli "Kontrgerilla" 

orgutii Qetnik cetelerinin lideri 

Vojslav Seselj. 



Bu taktiklerin en vah§isi ve diinyada sadece Filistin ve Kosova uygulamalari ile 

iki ornegi olan 'ogrenci zehirleme’ olayi, hala tesirini icra ediyor. Kosova'nm ge§itli 

yerlerinde bir giinde 7.400 ogrenci zehirlendi. Kisa ve uzun vadede ge§itli etkileri olan de- 

gi§ik zehirlerin zararlari, hala tam olarak g6ziilmu§ degil. Bazilarmm degi§ik etkileri yillar 

sonra anla§ilacak. Avrupa'daki Filistin durumundaki Kosova'da, Musliiman Arnavutlar'i kat- 

letmek ve yok etmek igin gizli bir ’Sirp-Siyonist i§ birligi' kurulmu§ bulunuyor." (Re§at Nuri 

Erol, Izlenim, §ubat 1993) 

Bosnavi'nin anlattiklari arasmda, (^etnik-Israil baglantisma dair ba§ka onemli bilgiler de 

yer almaktaydi: 

"Sava§ ba§lamadan bir yil once Karadag'daki Barr limamnda, iginde binlerce ton silah bulu- 

nan bir gemi bulundu. Kim tarafmdan kime gonderildigi belli degildi. Daha sonra ortaya qi- 

kan tek §ey geminin Liibnan'dan geldigiydi. Bu donemlerde (^etniklerin israil'de egitildigine 

dair gazetelerde haberler qikti. Daha sonra (^etniklerin lideri Seselj ise milislerinin israil'de egi- 

tim gordiigunii aqikqa soyledi, bununla ovuniiyordu. 

Krayina bolgesindeki C^etnikleri Captain Draga adli bir kiralik gerilla egitti... Draga Yugoslav- 

ya'ya gelmeden once israil'de gali§mi§... Draga ile Sirp-Yahudi dostluk dernegi ba§kam Klara 

Mandig arasmda qok yakm ili§ki var. 

Sirplar, Hirvatlara ilk kez Hirvatistan'm Pakracts kentinde saldirdilar. Bir otobusiin igindeki 

biitiin Hirvatlar oldiiruldu... Daha sonra (^etniklerin bu saldinda Uzi ve diger bazi israil silah- 

lari kullandigi ortaya gikmi§ti." 

Bosnavi'nin, Sirp-israil ili§kisi hakkmda anlattigi ba§ka onemli bilgiler de vardi. Anlatti- 

gma gore, Bosna'daki katliam ba§lamadan kisa sure once Belgrad radyosunda, Belgrad'daki 

Etnoloji Miizesi'nde duzenlenen bir toplantidan naklen yaym yapilmi§ti. Toplantida Dobrica 

Cosig'e kadar uzanan biiyuk bir Sirp yonetici kadrosu yer aliyordu. Bosnavi, toplantidaki il- 

ginq olayi ise §oyle anlatmaktaydi: 

"Toplanti sirasmda kiirsuye Avi Weiss adli bir adam gagrildi. Bu isim bir Sirp ismi degildi. Al- 

man ismi olabilecegini du§undiim. Kiirsuye gelen Weiss, konu§masmm sonunda Sirplara §u 

ciimleyi soyledi: ’Siz segilmi§ bir halksmiz, kutsal bir halksmiz. Misyonunuz var ve bunu 

ger^ekle§tireceksiniz.f O zaman bu misyonun ne oldugunu o kadar iyi anlayamami§tim." 

Bosnavi, bu Avi Weiss ismini aylar sonra bir ba§ka 

yerde daha duymu§. Daily News gazetesinde, iktidan yi- 

tirdikten sonra ABD'ye yaptigi bir ziyaret sirasmda Sov- 

yet Yahudileri ile ilgili bir konuda Gorbagov aleyhine ya- 

pilan bir gosteriden bahsedilmi§. Gosteriyi diizenleyen, 

fanatikligi ile tanman Haham Kahane'nin daha once li- 

derligini yaptigi radikal Yahudi orgiitii Jewish Defence 

League imi§. I§in asil onemli yam ise, Jewish Defence Le- 

ague'e bagli protestocularm ba§mda Haham Avi Weiss'in 

yer aliyor olmasiymi§! Bosnavi §oyle diyor: "Meger Al- 

man sandigim, Sirplara 'segilmi§ ve misyon sahibi bir 

halk' olduklarmi soyleyen bu adam bir hahammi§!" 

Milosevic'in finansoru ve yakin dostu 

banker Vasilievig, Kudus'te israil 

medyasina demeg veriyor. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Bir ba§ka Bosnali Miisliiman tarafmdan Sirp-Israil ili§kisine dair veri- 

len diger bilgiler de oldukga dikkat gekiciydi: 

"Milosevic iktidara geldikten sonra Di§ i§leri Bakanligi'na Aleksandar Prlja'yi atadi. 

Prlja'nm ilk gittigi iilke ise israil’di. Bunun ardmdan qok sayida heyet, israil ve Sirbistan ara- 

smda mekik dokudu. Bu donemde 3.000 C^etnik milisinin israil'de egitildigi haberi duyuldu... 

Eski Sirp ordusunda da gok sayida Yahudi general vardi. Bunlarm ba§mda General Todorovig 

geliyordu." 

O if 

israilli uzmanlar tarafindan egitiIdikleri bildirilen ve israil 

baglantili Dafiment Bank tarafindan finanse edilen "zalimli 

gi ile iinlu" Qetnik lideri Arkan ve onun komutasindaki Qet 

nik grubu 

Milosevi^fin ve (^etniklerin 

israilli Finansorleri 

(^etnik teroriiniin perde arkasmi 

ara§tirirken, bu teroriin en biiyiik so- 

rumlusu olan Milosevig'in kimler tara¬ 

findan destek gordiigiinii de incelemek 

gerekiyor ku§kusuz. 

Milosevig'in iktidara yiiriiyii§iiniin 

ardmdan, sonradan ortaya gikan onem- 

li bir finans destegi vardi. Sirbistan'm 

iki biiyiik bankasi, Dafiment Bank ve 

Yugoskandic Bank Milosevig'i -ve ge§it- 

li (^etnik gruplarim- segim kampanyala- 

ri sirasmda ve daha sonra mali yonden 

desteklemi§lerdi. Sava§la birlikte Sirbis- 

tan'a uygulanan ambargonun delinme- 

sinde de bu iki bankamn biiyiik rolii ol- 

du. Bu bankalarla ilgili haberler, 1993 

baharmda detayli olarak diinya basmi- 

na da yansidi. 

1993 Marti'nda Sirbistan'da geli§en 

Yugoskandic Bank ve sahibi Jezdimir 

Vasilievig ile ilgili skandal, Sirp lideri 

Milosevic kimlerin finanse ettigi konu- 

sunda ilging bilgileri ortaya serdi: 

"Yeni Yugoslavya basm ve yaym kurulu§- 

larmdan yapilan agiklamalara gore, Sir¬ 

bistan Devlet Ba§kam Slobodan Milose- 

vig'in segim kampanyasma mali destekte 

bulundugu bildirilen banka sahibi Jezdi¬ 

mir Vasilievig, pazartesi iilkeyi aniden 

terk etti.... Aynca, Yeni Yugoslavya'da, 

onceki giin de iki bankacmm cesetleri bu- 
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lundu. Gizemli bir §ekilde olen bu ki§ilerin de, skandal ile ili§kileri oldugu ile- 

ri suriiluyor." (Milliyet, 13 Mart 1993) 

Segim sirasmda Milosevic finanse eden Vasilievig'in kagtigi iilke Israil'di! israil 

onu qok iyi kar§iladi. Vasilievig, Milosevig'in kendisinden zorla para aldigim ve bu yiizden 

de ona "sava§ agtigim" bildirdi: 

"Sirbistan'da siyasi arena, Devlet Ba§kam Slobodan Milosevig'in admin da kan§tigi banka 

skandali ile galkalamyor. Milosevig’in yakm dostu olan ozel bir banka sahibi ge^en sail gii- 

nii yiiz binlerce ki§inin mevduati ile israil’e ka^ti. Yugoskandic Bankasi'nm sahibi, 44 ya§m- 

daki Jezdimir Vasilievig Sail ak§ami ailesiyle geldigi Tel Aviv'in Ben Gurion havaalanmda ga- 

zetecilere, ’Milosevic ve yanda§lari benden §antajla 7 milyon dolar aldilar. Sirbistan liderine 

kar§i rniicadelemi buradan surdiirecegim' dedi." (Hiirriyet, 12 Mart 1993) 

Mason Milosevig’le, "anayurdu" Israil olan Vasilievig'in dovu§lerinin "dam§ikli" olup olma- 

digi ise akillarda kalan soru oldu. Zaten Sirbistan'da da bu konuda bazi yorumlar yapilmi§ti: 

"Bazilari Vasilievig'in hala Milosevic iqin gali§tigim, ona bazi biirokratlari ve Karadag'li lider- 

leri ekarte etmek iqin zemin hazirladigim soyliiyorlar." (The Sunday Times, 14 Mart 1993) 

Sicilya dogumlu kansi ile Israil'e kagan Vasilievig'in bankasimn yamnda, ba§ta soyledigi- 

miz gibi segimlerde Milosevig'i destekleyen bir banka daha vardi: Dafiment Bank. Milosevig'le 

ve C^etnik gruplari ile gok yakm ili§kiler kuran, onlari finanse eden bu bankamn ozelligi ise yi- 

ne Israil'le olan baglantilariydi. "(^etnik finansorii" olarak adlandirabilecegimiz bu banka hak- 

kmda Ingiliz basimnda yaymlanan bazi haberler §oyledir: 

"Vasilievig'in Yugoskandic adli bankasimn yamnda Yugoslavya'nm diger buyiik bankasi Dafi- 

na Milanovig adli orta ya§li bir bayan tarafmdan yonetilen Dafiment Bank. Dafina Milanovig, 

Milosevig'e qok yakm, zaten Milosevig'e finansal yardimda bulundugu ve onun tarafmdan ko- 

rundugu soyleniyor. Ayrica Milanovig'in, Arkan adiyla tanman bir Sirp paramiliter grubun 

(C^etnik) liderine yardim ettigi biliniyor." (The Sunday Times, 14 Mart 1993) 

"Dafiment Bank'm sahibi Dafina Milanovig, bankasimn ’milyarlarca dolarlik' sermayesi oldu- 

gunu soyliiyor. Bildirdigine gore, merkezi Belgrad’daki bankamn Londra'dan Liiksem- 

burg'dan, Miinih’ten, Bulgaristan, Yunanistan, Kibris ve Tel Aviv’e uzanan bir agi var. Yaym- 

ladigi bro§iire gore, Dafiment Bank, 1991 yilinda kurulmu§, sermayenin %75'i Bayan Milano- 

viq, %25’i de Israel Kelman adli bir Yahudi i§ adami tarafmdan kar§ilanmi§. Birle§mi§ Millet- 

lerin ekonomik ambargo ve yaptirimlarma ragmen bankamn i§lerinin nasil hala bu kadar iyi 

gittigi ise adeta bir sir.... Bayan Milanovig, hukiimetin a§iri milliyetgi politikasmi tamamen be- 

nimsiyor. Hatta soyledigine gore, Hirvatistan'm i§galinden sonra olu§turulan Krayina’daki 

’Sirp Parlementosu'na maddi destek veriyormu§. Ayrica, Krayina bolgesinde Arkan adiyla ta¬ 

nman ve sava§ suglusu ilan edilen (^etnik lideri Zeljko Raznjatovig'e de maddi destek veriyor- 

mu§." (The Independent, 11 Mayis 1993) 

"Batili diplomatlar, Bayan Milanovig'in Bosna'daki Sirp kuvvetlerine silah almalari iqin yardim 

yaptigim, Vasilievig'in ise 1991'de Hirvatistan'daki sava§ iqin Sirp birliklerine askeri malzeme 

sagladigim bildiriyorlar." (The Guardian, 13 Mayis 1993) 

Aslmda, (^etnik hareketinin "finansal" desteginin, tam bir kaosun hakim oldugu bu iilke- 

de derinlemesine ortaya gikmasi miimkun degildir. Zaman, Sirplari bugiine getiren faktorlerin 



"1970’te CIA, Sindona'dan Yugoslav Merkez Bankasi tarafmdan yatirilmi§ iki milyon dolarlik 

parayi ustlenmesini istedi. Sindona ricayi geri gevirmedi ve kagitlari (evraki) satin aldi. CIA 

durumu iistlendi ve onun dostlan yoluyla Yugoslavya’ya giri§ini sagladi. Sindona da CIA’e 

bolgedeki a§iri sag egilimli politik gruplari destekleyerek yardim etti." (Im Namen Gottes, Da¬ 

vid A. Yallop, sf.183) 

Sindona, uluslararasi teror §ebekesi P2’nin mali i§lerinden sorumluydu. Masonlar, gogu 

iilkede desteklemek istedikleri rejimleri Sindona kanaliyla besliyorlardi. Giiney Amerika'nm 

fa§ist diktatorlerini Sindona finanse ediyordu. Peki Yugoslavya'da Sindona'nm destekledigi 

"bolgedeki a§iri sag egilimli gruplar" kimlerdi? Biraderi Milosevig'in Sindona ile baglantisi ol- 

mu§ muydu? Bunlar zaman iginde belgeleri ile ortaya gikacaktir. Ancak bu arada gozden kag- 

mamasi gereken bir ba§ka nokta da, Sirp lideri Milosevig'in bir siire sonra Belgrad Bankasi'nm 

ba§ma gegecek olmasiydi: 

"Milosevic, 1987’de, 45 ya§im yeni bitirmi§ti. Parlak ve qok hirsli bir yonetici teknokrat kariye- 

ri ile Belgrad Bankasi'nm ba§ma gegtikten sonra, dogrudan politikaya atilmi§ti." (Yugoslavya - 

Milliyetgiligin Provokasyonu, Taml Bora, sf.106) 

Sirp ceteleri ardlarinda binlerce katledilmis masum insan biraktilar. 



Kontra Orgiitii Cletnikler, Israil’in Ordusu 

israil faktoriinii incelerken, israil tarafmdan diinyamn ge§itli bolgelerinde 

egitilen teror geteleri olan "kontra'lari goz ardi etmek miimkiin degildir. Kontralara 

biiyiik benzerlik gosteren Qetnikleri, bu nedenle qok detayli olarak incelemek gerekmekte- 

dir. Zaten katliamm uygulayicilari da turn Sirplar degil, "Cletnik olan Sirplar"dir: 

"Mojimilo yerle§im bolgesinin komutani Bo§nak Nejat Aynadzig, 'Her (^etnik Sirptir, ama her 

Sirp (^etnik degildir' diyor. Ve Bosna Hersek'in C^etnik olmayan Sirplari, Bo§naklarla omuz 

omuza, 'soyda§lan'na kar§i sava§iyor." (EP-Ekonomi Politika, 10-17 Ocak 1993) 

Unutmamak gerekir ki, Bosna'da ya§anan sava§ a§iri milliyetgi C^etnikler ile Miisliiman- 

lar arasmda gegmi§tir. Vicdan sahibi Sirplar da (^etnik zulmiine sava§ boyunca kar§i gikmi§, 

Miisliimanlarm yamnda yer almi§lardir. C^etnikler ise, Siyonizmin ve masonlugun meydana 

getirdigi bir ordudur. 1990'larda C^etnikleri yenide orgiitleyip hayata dondiiren Milosevic de, 

tipki 1940'larda (^etnikleri organize eden Mihailovig gibi masondur. (^etniklerin Mihailovig do- 

neminde Kudiis'teki radyo istasyonlarmi, goz ardi etmek miimkun miidiir? (^etniklerin giinii- 

miizde yapilan tariflerinden biri ise §oyledir: 

"Diinyadaki belli ba§li Kontragerilla/paradox-militer orgiitlerinin arasmda Sirbistan'daki (^et- 

nikler bulunuyor.” (Yeni Dunya Diizeni, Halid Ozkul, sf.87) 

Soz konusu bu "kontragerilla" orgiitlenmesinin merkezi ise yine aym kitapta §oyle bildi- 

rilmektedir: 

"Paradoxmiliter/Kontra-gerillanm merkezi: MOSSAD ve AMAN: Kfar Sirkin, Tel Aviv, israil." 

israil'in egittigi kontra gruplari arasmda sayilan (^etnikler ve uyguladiklari akil almaz 

vah§etin bazi ornekleri §u §ekildedir: 

"The Observer gazetesinde bildirilenlere gore, Arkan takma ismi ile bilinen vah§i gerilla, insan 

kasabi ve sadist ruhlu Ra§atovig, sava§ suglusu olarak ilan edilen listenin ba§larmda yer ali- 

yor. §u anda 800 ki§iden meydana gelen, insanlikla uzaktan yakmdan alakasi olmayan, oldiir- 

mek iqin egitilmi§, oldiirmekten ve i§kenceden zevk alan, kendilerine 'Kaplanlar' diyen vah§i 

(^etnik grubunun ba§mda yer aliyor. Daha once Hirvatistan ve Bosna'da gok sayida cinayetler 

i§leyen, insanlari sokak ortasmda kur§una dizen, camileri insanlarla doldurup yakan, ozellik- 

le Vulkovar ve Bijeblina kasabalarmda akillara durgunluk verecek, soykirimi yapmi§ olanla- 

rin en belirginleri bu C^etniklerdir. Onlari bu kadar me§hur eden uyguladiklari vah§i yontem- 

lerdi. insanlarm bogazlarmi keserek oliime terk eden, ufak gocuklarm kafalarim dipgikle ezen, 

oliilerin bile viicutlarim pargalayan, bu (^etniklerdi. Onlarm en iinlii vah§iligi ise, yoldan ge- 

qen hamile kadmlarm karmm yararak gocugu gikarmalari daha sonra da hem anneyi, hem de 

gocugu oliime terk etmeleriydi" (Zaman, 2 Ocak 1993) 

"Sayisiz tutsak acimasizca 61diiriilmii§, katliama ugrami§ ya da canli olarak yakilmi§tir. C^et- 

nikler, Bratunac bolgesindeki Vuk Karadzic ilkokulundaki kampta tutsak olan Miisliimanla- 

rin kanim aldilar ve bunu Sirbistan'a gonderdiler. Ba§ka bir kasabada C^etnikler 10 cm. uzun- 

lugundaki givilerle masum insanlari kapilara astilar; kulaklarmi, burunlarim ve diger organ- 

larim kestiler, beyinlerini pargaladilar ve canli ya da olesiye doviilmii§ tutsaklarm iizerinden 

tanklarla gegtiler. Suq delillerini saklamak iqin cesetleri buldozerlerle gomdiiler. Kadmlara, 
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geng kizlara ve hatta kiigiik kizlara tecaviiz edip sonrada gogiislerini, cinsel 

organlarim kestiler ve bagirsaklarim di§ari gikarttilar. C^ocuklari oldiirdiiler, canli 

canli yaktilar, kollarim kesip annelerini, bebekleri olene dek kanlarmi igmeye zorladilar." 
p 

(Concentration and Extermination Camps, Republic of Bosnia-Herzegovina War Crimes Investiga¬ 

tion Bureau, sf.15) 

israil'in teror yontemlerini, stratejik yonden gikarlarma hizmet edecek olan orgiitlere ih- 

rag ettigi, vah§etin "know-how"mi pazarladigi bilinen bir durumdur. Ba§ta soyledigimiz gibi 

Latin Amerika'da Israil'in uyu§turucu pazarim kontrol altmda bulundurmak igin destekledigi 

kontralar bunun bir ornegidir: 

"Tegucigalpa’da (Nikaragua'da bir bolge) bir Mossad istasyonu vardir. Mossad bolgede isra- 

il'in yaptigi operasyonlarla me§guldiir. Bu operasyona kontralari egitmek de dahildi. israil, 

Orta Amerika tarihinin bir pargasi olmu§tur. 1975'de israil bolgeye biiyiik bir silah sati§ kay- 

nagi olarak girdi. Time dergisine gore 1984’de israil'in bolgedeki silah sati§mm tutan 12 mil- 

yon dolar. Bu bolge gok fakir oldugu iqin birkag milyonluk silah binlerce insam donatir. Bir- 

gok Orta Amerikali General israil'e hayran olduklanm sik sik belirtirler." (The Israeli Connecti¬ 

on, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.85) 

"Kontralara yataklik eden iilkelerin ba§mda gelen israil, silahlari kontralara aktariyordu." 

(ABD Terorii, Noam Chomsky, sf.70) 

Mossad egitiminden gegen kontralarm vah§etinin de (^etniklere benzemesi ise son derece 

dikkat gekicidir. 

"Kontralarm vah§eti onlara biiyiik iin kazandirmi§ti. Saglik merkezlerini, okullan ve halk 

merkezlerini tahrip ediyorlardi. Yakaladiklari insanlari, en akil almaz §ekilde oldiiriiyorlardi. 

Bir ornek, The Guardian gazetesinde §oyle anlatiliyordu: 

"Rosa'nm gogiisleri kesilmi§ti. Sonra gogsiinii yarip kalbini gikardilar. Erkeklerin kollarim ki- 

rip, testislerini kesiyorlar ve gozlerini oyuyorlardi. Bogazlari kesilip, bu yariklarmdan dilleri 

di§an gikanlarak 61diiriilmii§lerdi" (The Guardian, 15 Kasim 1984, The CIA, A Forgotten History) 

Yeni Diizenin Gizli Patronlanndan Sirp Teroriine Destek 

II. Diinya Sava§i sirasmda, mason Mihailovig'in onderliginde 100.000'e yakm Miisliimam 

katleden (^etniklerin, Kudiis'ten ABD'ye ve Avrupa'ya kadar uzanan bir masonik kompleksten 

destek gordiigiinii incelemi§tik. Aym giiglerin bu kez de modern (^etniklerin destekgisi olup 

olmadiklari ister istemez akla gelmektedir. Bu nedenle, olaym israil faktoriiniin yam sira qok 

onemli bir diger boyutu da Bati'nm, daha dogrusu Bati iginde yer alan bazi gevrelerin tavridir. 

Bosna-Hersek katliami konusunda hemen herkesin birle§tigi bir nokta vardir: "Bati igerisinde 

yer alan bir gevre Bosna Sava§i boyunca bu vah§eti durdurmak igin yeterinde gaba gosterme- 

mi§, Bati'daki yetkili organlarm gereken miidahelede bulunmamalari iqin elinden geleni yap- 

mi§tir." Bu dii§iince dogru, fakat eksiktir. Eksik olan yon, Bati iginde Bosna zulmiinii kasten 

goz ardi eden organizasyonun ve kurulan komplonun dev boyutlarimn fark edilememesidir. 

Sirbistan zulmiine zamamnda son verilmemesi, yalmzca "Bosna'da petrol olmamasi" gibi eko- 

nomik nedenlerle agiklanabilecek kadar basit degildir. Zaten bu, soz konusu gevrenin kendi 

yaym organlarmda vermeye gali§tigi sahte bir imajdir. 
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Batili iilkelerde, bilindigi gibi, iilke yonetiminde soz sahibi olan "baski 

gruplan" vardir. Ozellikle ABD'nin politikalari, bu gruplarm yonlendirmelerin- 

den a§iri derecede etkilenir. Bosna Sava§i boyunca da bu konuda, bu baski gruplarimn 

ya da lobilerin biiyiik etkisi oldugu bir gergektir. Bu yiizden, "ABD §u §ekilde davrandi, BM 

boyle yapti" §eklindeki yorumlar bize olaym iq yiizunu tam olarak gostermemektedir. 

Peki bu baski gruplan Bosna konusunda neler yaptilar? Mason localan ve Israil'le 50k ya- 

km ili§kileri olan (^etnikler, yaptiklari katliam sirasmda, bu lobilerin yonlendirdigi Batili dev- 

letler iginde yer alan bazi gevrelerin gizli de olsa destegini gordiiler mi? Bu soruya kolaylikla 

"evet" cevabi verebiliriz. Olaylarm geli§imi incelendiginde de, Bosna konusunda Batili devlet- 

ler iginde yer alan 'Gizli bir el'in yalmzca bir umursamazlik degil, bir "kasit" iginde bulundu- 

gu goriilmektedir. Bu kimseler, yalmzca katliami gormezlikten gelmekle kalmami§, dikkatli iz- 

lendiginde goriilecegi gibi, katliami desteklemi§lerdir. Bosna konusundaki bazi haber ve yo¬ 

rumlar incelendiginde, bu durum aqikqa goriilmektedir: 

"Saraybosna ate§ler iginde, Sirplar bastiklari koy, kasabadan topladiklari insanlari kadm-er- 

kek, gocuk-geng-ya§li demeden kur§una diziyorlar. Yiizlerce gelinlik kizm lrzma gegildi. Sa- 

raybosna'da ta§ ta§ iistiinde kalmadi. Benzin dokiip yakiyorlar, tanklarla yikiyorlar, iginde in- 

san oldugunu bile bile. Ne bigim etnik temizlik bu. BM'de, Yugoslavya iizerinde uqu§a yasak 

bolge olu§turmak, Sirplari ikna ederek gida yardimmi siirdiirmek, Niirenberg Nazi duru§ma- 

lari ornegi harp suglularimn yargilanmasi karari ile kanserli tiimorii aspirinle yok etmeye ga¬ 

llfly or... 

Di§ i§leri Bakam Hikmet C^etin'i sempatiyle dinler gorii- 

niimiinden ileri gitmeyen kimi Batili Di§ i§leri Bakan- 

larma ilaveten BM Genel Sekreteri Butros Gali ’Dun¬ 

ya (batiyi kastediyor) bu konuya ilgi gostermiyor' 

deyip siyrilmayi yegliyordu. Gali daha sonra 'Bos¬ 

na zenginlerin harbidir' §eklinde garip bir tammla- 

ma yapiyordu. Tiirkiye'yi yillardir Avrupa ailesine 

aimak istemeyen Bati, Avrupa ortasmda ozgiir, ye- 

ni bir Miisliiman devletin ye§ermesini kabullenmi- 

yordu." (Dogan Uluq, Hiirriyet, 12 Ekim 1992) 

Sava§m ilk donemlerinde Bosna sorununa "56- 

ziim" bulmak(!) amaciyla yapilan uluslararasi toplan- 

tilar da nedense goz boyamaktan oteye gitmemi§tir. 

Bati'nm, zaman zaman bulundugu giri§imler ise, yal- 

mzca Sirplarm zaman kazanmasma yarami§tir. Bu du- 

rumu en iyi ifade eden §iiphesiz iig yil boyunca Sirp 

zulmiine maruz kalan Bosnalilarm kendileriydi: 

"AT'nin Bosna'yi bolme plam... Bosna-Hersek'te qa- 

ti§malar diin de siirerken, soruna bir goziim bulmak 

amaciyla dolayli gorii§meler Londra'da ba§ladi... Sirplarm Londra'daki toplantiya harita ile 

geldikleri ve Bosna-Hersek'in iige boliinmesini isteyecekleri bildirildi. Bosna-Hersek Di§ i§le- 
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ri Bakam Haris Slajdzig, herhangi bir anayasal bolimmeyi kabul etmeyecekle- 

rini bildirdi. Slajdzig, bolgedeki gati§malar durmadikga, soruna siyasi bir goziim 

bulmamn da "anlamsiz" oldugunu vurguladi, ’G6ru§melerin, Sirplarm Bosna-Hersek'te- 

ki toprak gasplari igin arag olarak kullamldigim' soyledi. Slajdzig, ’Her goru§menin ardm- 

dan daha fazla insanimiz oliiyor, evlerinden suruliiyor ve daha fazla aci gekiyoruz. Sadece 

ate§kes ihlal edilmekle kalmiyor, 

kitle katliamlari, kitle surgiinleri 

devam ediyor. Buradaki goru§me- 

ler, Bosna-Hersek’te Sirplarm top¬ 

rak gaspi iqin vasita olarak kullam- 

liyor' kar§iligim verdi. Slajdzig, 

miiltecilerden ve Bosna-Hersek’te- 

ki gati§malardan Bosna-Hersek'i 

zamamndan once taniyan AT ve di- 

ger iilkeleri sorumlu tutarak, 'Bu- 

giinkii acilarda bu iilkelerin payi 

vardir' dedi." (Milliyet, 29 Temmuz 

1992) 

Sava§m ilk donemlerinde 

Bati diinyasmda etkili olan bu 

cephenin, tavn son derece agikti. 

Sirplarm i§ine kari§ilmayacak, 

"etnik temizlik"e dokunulmaya- 

cakti: 

"Sirbistan'a ambargo mu? Bizim 

’Batili beylerimiz' giinlerdir Sirbis¬ 

tan'a ’yaptirim’lari tarti§iyor. On- 

lar bu tarti§mayi yaparken, Bosna- 

Hersek’in zavalli Miisliiman hal- 

ki, Sirplarm insanlik di§i saldin- 

lan ile her gun biraz daha erimek- 

te. Zuliimden kaganlari da bunlara 

katarsak oralarda neredeyse Miis- 

liiman kalmayacak." (Fakir Armaog- 

lu, Terciiman, 30 May is 1992) 

"Geli§mekte olan iilkelere, her fir- 

satta insan haklari konusunda vaaz 

vermeye bayilan, Kuveyt'in Irak ta- 

rafmdan i§gali kar§ismda diinyayi 

ayaga kaldiran Batili iilkeler, Bos- 

na-Hersek’teki felaket kar§ismda 
Drina nehri Miisliiman Bosnaklann cesetleri ile dolu. 
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neden suskunluklarmi bozmuyorlar? 'Dostlar ali§veri§te gorsiin’ tiirunden ya- 

pilan ’uyari’ve 'tehditlerin' otesinde, bu insanlik trajedisine son verecek etkin on- 

lemleri almaktan neden kagmiyorlar?" (Cumhuriyet, 8 Agustos 1992) 

Bati, birtakim baski gruplarmm etkisi ve telkini ile, uzun bir sure Bosna katliammi yal- 

mzca gormezlikten gelmekle kalmadi, buradaki gergekleri diinya kamuoyundan gizledi. Sirp- 

larm kurduklari toplama kamplarmm varligi 50k onceden haber almmi§ olmasma ragmen be- 

lirli gevrelerin baskisi ile hasiralti edildi: 

"Sirplarm, Bo§naklara yaptigi zuliim ve vah§eti daha onceden bilmesine kar§m kayitsiz dav- 

ranmakla suglanan BM’den sonra The Guardian gazetesi de, ABD'nin olaylan Haziran aymdan 

beri bilmesine kar§m, bunu agiklamadigim ileri surdii." (Milliyet, 18 Agustos 1992) 

"ingiliz The Guardian gazetesi: ABD, Sirp vah§etini gizledi... ABD’nin, Sirplarm Bo§naklara 

yaptiklari zuliim ve vah§eti Haziran'da ogrendigi, ancak bunu agiklamadigi ileri suriildu. in¬ 

giliz The Guardian gazetesi, ABD’li yetkililere dayanarak, ABD istihbarat servislerinin, Sirp me- 

zalimini ve toplama kamplarim ogrendiklerini, ancak hukiimetin istihbarat raporlarim ’pek 

inandirici bulmayarak’ agiklamadigim yazdi. Gazeteye gore, bu raporlarda, Sirplarm, Miislu- 

man Bo§nak ve Hirvatlara zulmederek ’binlercesini’ oldurdiiklerinden soz ediliyordu. Gazete, 

raporlarm bolgeye gonderilen casuslar ile casus uydularimn edindikleri bilgiler i§igmda ha- 

zirlandigim, ancak ABD yonetiminin, toplama kamplarmm varligim ancak Temmuz sonunda 

agikladigim belirtti." (Tiirkiye, 18 Agustos 1992) 

(Mason lobilerinin ve birtakim baski gruplarmm Bati devletleri ve ozellikle de ABD iize- 

rindeki bu yonlendirmesi ilerleyen yillarda Bosna konusunda etkisini kismen de olsa yitirdi. 

Kamuoyundan gelen baskilarm etkisi ve Bosna'da ya§anan insanlik dramimn goz ardi edile- 

meyecek boyutlara gelmesi, ABD ba§ta olmak iizere, Bati'nm bolgeye miidahalede bulunmasi- 

m sagladi. Bu miidahele vesilesi ile sona eren sava§ sonrasmda ise, ozlenen bari§ ve istikrar ha- 

len tarn anlami ile saglanamadi.) 

Bosna'da katliam siirerken Batili giigler yava§ yava§ harekete gegtiler ve "insani yardim" 

kampanyasi ba§lattilar. Bu yardimi destekleyecek giiciin sayismi tespit edebilmek iqin diizen- 

lenen uzun toplantilarm sonug vermesi ise hayli zaman aldi. 

Batili devletlerin bu tavrim anlamak igin gogu kimse biiyiik zorluk gekti. "insan haklari- 

nin, demokrasinin, bari§m koruyucusu uygar Bati" nasil boyle bir vah§eti gormezlikten gel- 

mi§ti? Ve olayi vicdan ve durustliik olgiileri iginde degerlendiren hemen herkes §u yargiyi ka- 

bul etti: "Bati, Sirplarm yaptigi katliamm ne yazik ki bir anlamda ortagidir." Margaret Thatcher 

bile bunu agikga soyluyordu. Fakat oyle goziikiiyor ki, olaym iq yiizii qok daha farklidir. Her- 

§eyden once §u noktaya 50k dikkat etmek gerekir: Bati'nm Sirplarla ortakligi, yalmzca "miida- 

hale etmemek, kayitsiz davranmak" gibi pasif yontemlerle gergekle§miyordu. Bati iginde yer 

alan malum gevreler tarafmdan kimi zaman Sirp vah§eti gizleniyor, kasitli olarak Sirplara za¬ 

man kazandiriliyor ve en onemlisi Bosna'ya oldukga keskin bir silah ambargosu uygulamyor- 

du. Peki biitiin bunlar nasil agiklanabilirdi? i§te bu noktada olaym normalde fark edilmesi pek 

miimkiin olmayan boyutu ile kar§ila§iyoruz: Masonluk. Miisliiman katliammi temel hedef 

edinmi§ olan Sirp milliyetgiligi, buraya kadar ortaya kondugu gibi masonluk orgiitu tarafm¬ 

dan olu§turulmu§tu. Milosevig'in masonlugu ve Sirbistan'm "kritik baglantilari" bu gelenegin 
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bugiin de hala devam ettiginin bir gostergesiydi. Kisaca §u agik bir gergek- 

ti: Sirp vah§eti, bir anlamda masonlugun bir uruniiydu. 

Olaym bu yoniinii fark edince Bati'nm iginde bulunan Gizli El'in tavrmi anla- 

mak daha kolay hale gelmektedir. (^iinkii masonluk, uluslararasi bir orgiittiir. Diinyamn 

pek 50k yerinde, ozellikle Batili devletlerde son derece etkindir. Kendisine en biiyiik hedef ola- 

rak da Islam'i segmi§ oldugu ise §imdiye dek diger kitaplarimizda, siireli yaymlarimizda ve bu 

kitabm diger boliimlerinde ortaya kondu. Guniimuzde de uluslararasi localarm, Avrupa'nm 

ortasmda modern bir Miisluman devletten ne olgiide rahatsiz olacagim anlamak hig de zor de- 

gildir. Ve tabii, masonluk soz konusu olunca Israil'in de i§in iginde olmasi olaym kagmilmaz 

bir diger yoniidur. 

I§te, Bati'nm Sirplarla olan ortakligim bu perspektif iginde inceleyince ilging tablolar orta¬ 

ya gikmaktadir. Bati'yi bir biitiin olarak katliama ortak saymak elbette anlamsiz ve yersiz bir ka- 

bulden oteye gitmez. Ama, Bosna konusunda kilit roller oynayan, "Sirplarm gizli destekgisi" sa- 

yilabilecek onemli ki§i ve kurumlan inceledigimizde kar§imiza hep "biraderler" gikmaktadir. 

Kissinger'm Yonlendirdigi Eagleburger 

Yahudi lobileri, "Bati"ya ait pek 50k konuda oldugu gibi Bosna sorununda da kilit rol oy- 

nadilar. Sirplari engellemeye yonelik herhangi bir du§unce, gogu zaman bu lobiler araciligiyla 

susturuldu. Bunun bir ornegi, ABD'nin Bosna'ya miidahalede bulunmasimn en biiyuk engeli 

olarak tammlanan Di§ I§leri Bakan Vekili Lawrence Eagleburger'dir: 

"ABD’deki siyasi gevreler, Bosna'ya mudahalenin olanaksizligmi Di§ i§leri Bakan Vekili Law¬ 

rence Eagleburger'm varligma bagliyorlar. Bu gevrelere gore, Belgrad'da dort yil ABD'nin bii- 

yiikelgiligini yapmi§ olan Eagleburger, gok yakm bir 'Sirp dostu'. Lawrence Eagleburger, on- 

ceki gun ABC televizyonunun 'Bu Hafta' progra- 

mmda 'Neden Bosna degil Somali?' sorusunu ya- 

mtlarken, Somali'den gikmamn daha kolay ve so- 

nucunun daha etkili olacagim belirtti." (Milliyet, 8 

Aralik 1992) 

Bu "Sirp dostu" politikacimn en onemli ozelligi 

ise Henry Kissinger ekibinin onde gelen elemanla- 

rmdan biri olmasiydi: 

"Eagleburger, Bush hiikumetine katilmadan once, 

5 yil Kissinger Vakfi'nm ba§kanligim yapti, ki bu 

Vakif, firmalara uluslar arasi politikalar hakkmda 

ogiitler verir... Eagleburger: 'Bazi sorunlar vardir 

ki -Yugoslavya gibi- hemen goziirn bulunamaz, 

bazilarma da higbir zaman goziirn bulunamaz' di- 

yor." (Time, 7 Eyliil 1992) 

Eagleburger, aym zamanda masonik orgiitle- 
ABD'li siyasi gevrelerin 'Sirp dostu' olarak 

rin de onemli isimlerindendi: tammladiklari Eagleburger, Kissinger'in 

yakin cevresinden. 



"Lawrence Eagleburger Trilateral ve CFR iiyesidir." (Spotlight Reprint, Ekim 

1992) 

Dort yil boyunca ABD'nin Belgrad Biiyiikelgiligi'ni yapmi§ olan, iyi derecede Sir- 

bo-Hirvatga bilen Eagleburger'm bir diger ozelligi de Sirp liderlerle yakm baglantilar kur- 

mu§ olmasidir. Amerika'daki Yahudi lobilerinin giidiimiine kar§i olan ve bu yonde faaliyet 

gosteren "Liberty Loby" (Bagimsizlik lobisi) isimli kurulu§un haftalik yaym organi Spotlight, 

bunu §oyle bildirmektedir: 

"Eski Di§ i§leri Bakam Henry Kissinger, Washington tarihinin en giiglii ticaret adamlarmdan 

biridir. Ozel lobisi ve Kissinger Vakfi sayesinde bu eski di§ politika gari milyonlarca dolar ka- 

zandi. Kissinger’m mii§teri listesi, ileri gelenlerin ’Kim Kimdir? katologu gibidir. Spotlight, 

Bush hiikiimetinin yiiksek mevkiden di§ politika yetkililerinden ikisinin aqik olarak olaylarla 

baglantisim ortaya koymu§tu. Lawrence Eagleburger ve Milli Giivenlik Dam§mam olan Brent 

Scowcroft... Bu konuda Eski ABD Romanya Biiyiikelgisi David Funderburk’la yapilan bir ro- 

portajdan: ’Eagleburger, §imdi Balkan politikasim yonlendiriyor.' Spotlight soruyor; ’Spotlight, 

Eagleburger, Scowcroft ve Kissinger’m Sirp komiinist liderlerle gok yakm ili§kileri oldugunu 

ortaya gikardi, buna ne diyorsunuz?' 

Cevap: ’Bu kesinlikle dogru. Bu yilm ba§mda Hirvatistan'm bagimsizligim savunan bir grubu 

yonetiyordum. Yazilarimda Eagleburger'm Sirp komiinist liderlerle gok yakm ili§kisi, hatta 

maddi baglantilarimn oldugunu belirttim. Yugoslavya'da bir bankayla ve Yugo America adli 

otomobil fabrikasiyla baglantisi vardi. Biitiin bunlardan maddi gikarlar sagliyordu. Bugiin 

Bosna'da ve biitiin Yugoslavya’dakileri yakip yikan Sirp liderlere kar§i giittiigiimiiz politika- 

nm sebebi de budur." (The Spotlight, 9 Kasim 1992) 

Henry Kissinger'm iki en yakm adami olan Eagleburger ve Scowcroft'un Sirplarla olan 

ili§kileri. Spotlight dergisinin bir ba§ka sayismda da yer almaktadir: 

"Eagleburger'm Yugoslavya'daki Sirp komiinist liderlerle yakm finansal ili§kileri vardi. Eagle¬ 

burger, Yugoslavya'da bir bankamn ve ayrica bir otomobil fabrikasimn Amerikan kolu olan 

Yugo America’nm yonetim kurulundaydi. Tiim bunlardan finansal bir geliri vardi. Bu ki§iler 

Belgrad’daki Sirp yonetimiyle gok yakmdi ve bu sirada Sirplar, Bosnalilari katlediyordu. 

Eagleburger Yugoslavya'da Amerikan elgiligi yapmi§ti. Brent Scrowcroft da yine Yugoslav- 

ya’daki Amerikan Elgiligi'nde askeri ate§e olarak bulunuyordu. ikisinin de burada baglantila- 

ri vardi. Daha sonra bu ikisi, Henry Kissinger'm dam§manlik §irketinin ba§kam ve ba§kan yar- 

dimcisi oldular." (The Spotlight, 21 Kasim 1992) 

Kissinger'in en yakm adamlarmdan olan Scowcroft ve Eagleburger'i daha yakmdan ince- 

leyen ba§ka kaynaklar da vardir. Milliyet gazetesinin yazarlarmdan Turan Yavuz, "ABD'nin 

Milliyet, 8 Aralik 1992 



ja . * V 

^ ™_ 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 

idi 

Kurt Karti" adli kitabmda, Kissinger'm ve bu ikilinin, kirli i§leri ortaya qi- 

karilan Italyan BNL Bankasi'nda onemli fonksiyonlari oldugunu bildirmekte- 

dir. BNL ise, daha onceden sayisiz kirli i§i ve Israil'le olan baglantilari ortaya gikmi§ 

olan iinlii BCCI Bankasi ile i§ birligi igindedir. 

"BNL skandalmi soru§turan kongre iiyesi Henry Gonzales, Ulusal Giivenlik Dam§mam 

Scowcroft'un hisselerini igeren portfolyosunu agikliyor. Buna gore Scowcroft ve yine Kissinger 

Associates'in bir diger iiyesi ve halen ABD Di§ i§leri Bakanligi'm vekaleten yiiriiten Lawrence 

Eagleburger, maa§larmm yam sira BNL bankasmdan da dam§manlik iicreti aliyorlar. Eagle- 

burger'm, BNL'nin mii§terisi olan bir Yugoslav Bankasi'nm yonetim kurulunda oldugu ortaya 

gikiyor. Diger yandan Scowcroft'un yakla§ik 11 ABD savunma §irketinde hissesi oldugu anla- 

§iliyor. " (ABD'nin Kiirt Karti, Turan Yavuz, sf.311) 

Kirli bankacilik i§lerine bu kadar bula§an Eagleburger'm Yugoslavya'da bulundugu do- 

nemde Sirp lider Milosevig'in de banka yoneticisi oldugunu tekrar hatirlatmakta yarar vardir. 

Sirp vah§etinin ardmdaki bu bankacilik destegi §iiphesiz son derece onemlidir. Milosevig'i ve 

(^etnik gruplanm finanse eden Israilli bankacilari onceki sayfalarda incelemi§tik. 

Eagleburger hakkmda hatirlatilmasi gereken bir ba§ka onemli nokta da, "Sirp dostu" Eag- 

leburger'm, aym zamanda -tabii ki- iyi bir Israil dostu olmasidir: 

"Bugiin, Amerikan-israil ili§kisi, iki iilke arasmdaki yakm ili§kiyi garanti altma alacak §ekilde 

geli§mi§tir.' Bu, Lawrence Eagleburger tarafmdan 12 Haziran 1983'te verilen onemli bir de- 

megte belirtilmi§ti. ABD'nin israil'e yaptigi yardimm geleneksel ahlaki agiklamasma degindik- 

ten sonra: ’Bu ili§ki geni§ bir stratejik gikar tabanma oturmaktadir... israil'in giivenligi Ameri- 

ka iqin gok onemlidir ve biz de, bu giivenlige kar§i olan tehditlere kar§i sessiz kalamayiz' de- 

mi§ti" (Between Washington and Jerusalem, Wolf Blitzer, sf.74) 

Baker'm gekilmesinin ardmdan Di§ I§leri Bakanligi gorevine gelen ve boylece diinya ka- 

muoyu online gikan Eagleburger, bir miiddet sonra kamuoyundan gelen yogun baskilarm da 

etkisiyle Sirp yanlisi tavrim degi§tirmek zorunda kaldi, en azmdan bir sure igin bu ili§kiyi ra- 

fa kaldirmasi gerekiyordu. Sirp liderleri sava§ suglusu ilan etti. Fakat higbir yaptirimi olmayan 

bu gostermelik karar, bir yandan da Sirp liderlerin kendi iilkeleri iginde daha da giiglenmesi- 

ni sagladi. 

"(^etnik getelerinin lideri Seselj: 'Eagleburger beni sava§ suglusu ilan etti, benimse burada iti- 

banm ve giiciim artti'." (40. Paralel, Interstar Haber Programi, 15 §ubat 1993) 

"'Etnik temizlik' operasyonunun mimarlarmdan Sirp paramiliter giiglerinin kumandam Se¬ 

selj'in sava§ suglusu ilan edilmesinin ardmdan iilkedeki tepki qok agikti: Sirplar onu kahraman 

olarak gormeye ba§ladilar. Seselj §oyle diyordu: 'Turn diger Sirp vatanseverleri gibi ben de bu 

listede yer almaktan gurur duyuyorum.' " (The Sunday Times, 28 §ubat 1993) 

Kararm gostermelik oldugu uzmanlar tarafmdan da dile getirildi: 

"Time dergisinde yer alan haberde, g6rii§lerine ba§vurulan Oxford Universitesi'nden uluslara- 

rasi ili§kiler profesorii Adam Roberts, eski Yugoslavya'da biitiin kurallarm gignenerek sava§ 

suqu i§lendiginin bilinmesine ragmen, cezasiz kalan suglarm giderek artmakta olduguna dik- 

kat qekti ve Amerikan Hiikiimeti'ni temsil eden Di§ i§leri Bakam Lawrence Eagleburger'm sa- 
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va§ suglari hakkmda yaptigi konu§malarm ne kadar gergekgi oldugu konusun- 

da duyulan §uphelerin yogunluk kazanmaya ba§ladigmi ifade etti. Time'm haberine 

gore, uzmanlarm Washington hakkmdaki §uphelerini dogrulayan bir olay da, Eaglebur- 

ger'm gegen ay sava§ suqu i§leyenlerin bir listesini hazirladigmda, ABD'nin bu ki§ileri taki- 

be almadigi gibi, suglularm cezalandirilmasi iqin de higbir te§ebbiiste bulunmami§ olmasi." 

(Tiirkiye, 24 Ocak 1993) 

Birle§mi§ Milletler'in Bosna Ihmalleri 

Bosna Sava§i sirasmda BM'in uygulamalari, hakli olarak, vicdan ve sagduyu sahibi pek 

qok insamn tepkisini topladi. Nitekim sava§m bitmesinden yillar sonra da bizzat BM tarafm- 

dan yaymlanan raporlar, BM'in bu sava§ta bazi haksiz ve adaletsiz uygulamalarm iginde yer 

aldigim, bari§i ve huzuru saglama gorevini geregi gibi yerine getiremedigini gostermekteydi. 

Bu boliimde, heniiz sava§ devam ederken bu konuda Turk ve diinya basimnda yer alan bir ki- 

sim ele§tirilere ve bazi tespitlere yer verdik. Ancak turn bu hatali ve yanli§ uygulamalarm ya¬ 

rn sira, BM yetkililerinin biiyuk kismimn Bosna'da biiyiik hizmetler verdiginin de goz ardi 

edilmemesi gerekir. 

BM iginde yer alan bazi kimseler, uzun sure Bosna-Hersek'de ya§anan soykirimi gorme- 

mezlikten geldiler. Dikkat gekici bu umursamazlik, basmda §oyle yer almaktaydi: 

"New York kaynakli haberler dogru ise, BM delegesinin, Bosna-Hersek iqin 'Birakalim ne hal- 

leri varsa gorsiinler. Kendi i§lerini kendileri halletsinler' demesi, ba§ta ingiltere olmak iizere, 

Batililarm birtakim art niyetlerini akla getirmektedir. Ayrica insan ister istemez, ’Acaba Bosna- 

Hersek’te Miislumanlar kiriliyorlar diye mi boyle davramyorlar’ diye du§iinmek zorunda ka- 

liyor." (Tahir Armaoglu, Terciiman, 19 Mayis 1992) 

Bu tavir ku§kusuz, 'mazlumun yamnda yer almayan, zalimin destekgisi sayilir' gergegi- 

nin bir neticesi olarak, Sirplarm desteklenmesi anlamma geliyordu. BM, Sirplari ba§ka konu- 

larda da desteklemi§ti. Sirp vah§etine zaman kazandirmak amaciyla toplama kamplarimn var- 

ligimn gizlenmesi bunlardan biriydi: 

"Birle§mi§ Milletler kamplari biliyordu: Saraybosna'da gorev yapan Birle§mi§ Milletler Bari§ 

Gucii'nun 3 Temmuz tarihli notu, BM’nin toplama kamplarmdan haberi oldugu halde higbir 

giri§imde bulunmadigim kanitladi. BM'nin kamplarm varligim bildigi halde sessiz kaldigmm 

ortaya gikmasi §ok etkisi yaratti. BM yetkilileri, kamplarm varligi hakkmda kesin kamt olma- 

digi iqin bir §ey yapmadiklanm ileri surdii." (Sabah, 8 Agustos 1992) 

BM'nin tavrim, gazeteci-yazar Ali Sirmen ise §oyle yorumlamaktadir: 

"BO§NAKLARIN KARARL..Giivenlik Konseyi karari. Birle§mi§ Milletler Giivenlik Konse- 

yi'nin Bosna-Hersek'le ilgili olarak aldigi yeni karar, Sirp vah§et ve saldinlarim durdurmayi 

ve Bo§naklara can, lrz ve mal giivenligi saglamayi ongormiiyor... Sirplarla Hirvatlarm i§gal et- 

tikleri topraklardan sokiilup atilmasi ve Bo§naklarm yer ve yurtlarma donmelerinin gergek- 

le§tirilmesi de soz konusu degil. Kararm ozii: 'Musliiman Bo§naklarm kiyimma goz yumula- 

cak, ama onlar olduriilene veya sigmmaci olana kadar beslenecek'." (Ali Sirmen, Milliyet, 15 

Agustos 1992) 
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BM'nin izledigi bu politikada en biiyiik rolii ise §iiphesiz riitbeli ma¬ 

son ve §alom gazetesinin ifadesiyle "Yahudi Dostu" Genel Sekreter Butros Gali 

oynadi. Gali, Bosna ile ilgili raporlari giivenlik konseyinden gizleyerek Sirplara arka 

gikti. Aynca Bosna'ya askeri miidahale yapilmasma en biiyiik itirazi da yine Gali yapti: 

"Yugoslavya'daki Bari§ Giicii tarafmdan Birle§mi§ Milletlere gonderilen raporlari Genel Sek¬ 

reter Gali Giivenlik Konseyi'ne ula§tirmami§. Bu yiizden de katliam ve i§kenceler devam et- 

mi§. Rusya’nm BM Giivenlik Konseyi'ndeki temsilcisi ’Toplama kamplari, i§kence gibi §eyler 

bize hiq sunulmadi' agiklamasim yapti. Raporlarda Miisliimanlarm ugradiklari i§kenceler an- 

latiliyor, idam edilenlerden bahsediliyor. Gali’nin tutumu te§kilatta biiyiik bir §a§kmlik ve ka- 

n§iklik uyandirdi." (Tiirkiye, 8 Agustos 1992) 

Bu tavrim Bosna-Hersek'te yiizbinlerce Miisliiman olene dek israrla devam ettiren Butros 

Gali, Sirplara zaman kazandiran en biiyiik aktorlerden biri oldu. Zaman ilerledikge BM igin- 

deki malum gevrelerin amacimn ne oldugu daha iyi anla§ildi.. Bosna-Hersek'te son derece teh- 

likeli §artlar altmda incelemeler yapan Deniz Baykal, BM'in ne i§e yaradigim en iyi gorenler- 

den biriydi: 

"BARI§ GUCU'NDE SIRP ASKERLERi VAR... Deniz Baykal, BM Ban§ Giicii’nde Sirp Koken- 

li Ukraynali askerler oldugunu belirterek, §unlan soyledi: ’Ban§ Giicii'ne Sirp kokenli asker- 

lerin hangi mantikla almdigim anlamadim. Bunu anlamak da miimkiin degil. Bu askerler ora- 

da bari§ igin degil, Sirp ordusunun elemam gibi gali§iyorlar.' Bari§ Giicii olu§tururken, bolge- 

de etnik sava§ oldugunun dikkate almmasi gerektigini belirten Baykal, 'Boylesine dii§iincesiz 

bir uygulamaya gidilmesi maksatli olabilir. Bunun bir an once onlenmesi gerekir’ dedi. Bay¬ 

kal, BM’nin boyle bir hataya dii§mesinin kendisini hayretler iginde biraktigim kaydetti.... 

CHP Lideri, Bosna'dan aynlirken BM Komutam'yla kar§ila§masim da §oyle anlatti: 'BM Ban§ 

Giicii Komutam olan Misirli General'le uzun uzun konu§tuk. Konu§ma sirasmda bir ara ol- 

dukga gerilimli dakikalar oldu. C^iinkii Misirli General siirekli sanki iki e§it giig sava§iyormu§ 

da BM Giicii bunu durdurmaya gali§iyormu§ gibi bir iislup kullandi. Daha fazla dayanama- 

dim ve O na, ’Ger^ekleri niye sakliyorsunuz? Burada insanlar oliiyor. Musliimanlann kat- 

ledildigini soylemekten utaniyor musunuz? Yoksa korkuyor musunuz?’ diye sordum. Ko- 

mutan ne yapacagmi §a§irdi. Sonra bana hakli oldugumu, ama BM emrinde oldugunu soyle¬ 

di. Anladik ki BM giicii tarafli olarak davramyor'." (Hilrriyet, 7 Ocak 1993 ) 

Bosna ve Vance, Carrington ve Owen 

Bosna katliami ba§langicmdan sonuna kadar dev bir senaryoyu hatirlatmaktaydi. Belgrad 

Locasi'nm yillar once hedef gosterdigi Miisliimanlar, bu senaryonun uygulayicilan tarafmdan 

yok edilmeye gali§ilmi§tir. Bosna konusunda kilit rolleri iistlenenlerin hemen hepsi de bu loca- 

nin bugiinkii "birader'leridir. Lord Carrington ve daha sonra Carrington'dan "gorevi" devra- 

lan Cyrus Vance ve Lord Owen gibi, BM ve AT'nin Bosna-Hersek dramma "goziim"(!) getirme- 

si igin gorevlendirdigi isimlerin , hepsi son derece ilging baglantilan olan isimlerdir. 

Vance, Siyonizmin emir-komuta zincirinin temel orgiitii Bilderberg iiyesidir. Bunun ya- 

mnda ABD di§ politikasmi Israil gikarlarma gore yonlendiren, masonik lobi CFR'ye (Council 

on Foreign Relations) iiyedir: 



Cyrus Vance CFR ve Bilderberg iiyesi. 1968 ve 1976 yillarmda CFR’nin ba§kan- 

* ligim yapti." (La Trilaterale et Les Secrets du Mondialisme, Yann Moncomble, sf.299) 

"Cyrus Vance, Rockefeller Vakfi'nm yoneticiligini de yapti." (The World Order- A Study in 

the Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.47) 

Lord Owen, ya da gergek adiyla David Owen ise bir ba§ka iist-masonik orgiit olan Trila- 

teral'in iiyesidir: 

"David Owen Trilateral iiyesidir." 

(Trilateral Commision and Elite 

Planning for the World Management, 

Holy Sklar, sf.119) 

Carrington da Bilderberg 

iiyesi, hatta bu orgiitiin toplanti- 

larma ba§kanlik edecek kadar 

iist dereceli birisidir: 

"6-9 Haziran’da Almanya Baden- 

Baden’de yapilan Bilderberg top- 

lantisma Lord Carrington ba§kan- 

lik yapti." (Ceux Qui Tirent Les Fi- 

celles, Publications Henry Coston, 

1992) 
Bilderberg ve CFR iiyesi Cyrus Vance (solda) ve Trilateral iiyesi 
Lord Owen BM Yugoslavya Konferansi 

e§ba§kanligmi yiiriiten Cyrus 

Vance'm, Lord Carrington'm ve 

Lord Owen'm tutumu da BM'in 

gizgisinin aynisidir. Bu durum 

Hurriyet gazetesi yazan Dogan 

Ulug tarafmdan §oyle ifade edil- 

mektedir: 

"BM ile Avrupa Toplulugu’nun 

gorevlendirdigi iki ki§i Sirp kasa- 

bi Milosevig'in etnik temizligine 

kilif bulma gabasmda. ABD'li 

Cyrus Vance ile ingiliz Lord 

Owen, etnik temizlik adi altmda 

yiiriitiilen soykirimi durdurmak 

yerine Bosna'yi 10 pargaya bolerek 

Sirp kasaplarma neredeyse tepsi 

iginde teslim etmeye gali§iyorlar... insan haklari, evrensel adalet kavramlarim dillerinden dii- 

§iirmeyen, ama bunlan i§lerine geldigi yerde kullananlardan bu diinyada hesap soracak qik- 

mayacak mi?" (Hurriyet, Dogan Ulug, 11 Ocak 1993) 

Bosna'nin emanet edildigi isimlerden, Kissinger'in ortagi 
Rothschild'in akrabasi Carrington 
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Cyrus Vance ve Lord Carrington, Bosna yetkililerinin ifadesine gore 

de Sirp tarafmm gizli destekgileridir: 

"Cumhurba§kanligi Sarayi'na yapilan saldiri sirasmda sigmakta goru§tugum Cumhur- 

ba§kani vekili Eyiip Ganig, Bosna-Hersek'teki gati§malarm sebebi olarak BM ve AT iiyesi iil- 

keleri sugladi. Cyrus Vance ile Lord Carrington’m sadece giiq sahibi Sirp liderlerle goru§mele- 

ri yiiziinden Bosna-Hersek krizinin tirmandigim ileri siirdu." (Milliyet, 8 Arahk 1992) 

Vance ekibinin i§levini donemin Di§ I§leri Bakani Hikmet Cretin de oldukga net bir bigimde 

ifade etmi§tir: 

"(^etin’in ban§ miizakerelerini siirdiiren Cyrus Vance’in, izzetbegovig'in Bush tarafmdan kabul 

edilmesini engellemek igin yaptigi giri§ime tepkisi son derece sert... Cretin: 'Zaten olaylan bu 

hale getiren de Vance ekibi.. Ugu§ yasagi kararmm gikanlmasmi da engelleyen onlar' diye ko- 

nu§uyor... Ba§ta New York Times olmak iizere bazi ABD gazetecileri, Beyaz Saray ve Cyrus 

Vance’in tutumunu utang verici olarak niteledi." (Milliyet, 10 Ocak 1993) 

"Lord Owen §imdi de Sirplari yiicelten nutuklar atmaya ba§ladi. Biiyiik Sirp Ulusu'ndan bah- 

sediyor Owen. Yapilan son segimlerde gogunlugun Milosevic ve ondan daha beter sava§-isti- 

la-§iddet taraftarlarim destekledigini hatirlatirsak, tam da sirasi. Lord Owen, Milosevig’i 'ken- 

disiyle miizakere edilebilecek' bir adam olarak sunmaktan da geri durmuyor. Sirplarla Hirvat- 

lar arasmdaki ate§kesin bozulmami§ olmasi, Milosevig’in 'guvenilirligini' gosteriyormu§. Oy- 

sa Sirplar ordulanm geri gektikleri her bolgede, polis kiligma soktuklari asker ve C^etnikler 

araciligiyla terorlerini surduriiyorlar." (Frankfurter Allgemeine'den alinti, Meydan, 14 Ocak 1993) 

Vance ile birlikte Yugoslavya e§ba§kanligmi yurutmu§ olan Lord Carrington'm ilging ozel- 

likleri ise yalnizca Bilderberg uyeligi ile smirli degildir. Carrington'm Sirp-Israil yakmla§- 

masimn mimari olan Kissinger'la bir i§ ortakligi da vardir. Carrington ayrica, Ingiltere'nin 

iinlii sermayedari Rothschild ile de qok yakmdir: 

"Kissinger, ingiltere’den Lord Carrington’la ortak olarak Kissinger Associates dam§manlik fir- 

masmi kurdu... 1980'lerde Kissinger Associates araciligiyla, Henry Kissinger, Canli afyon lord- 

larimn i§ ortagi oldu." (Dope Inc. - The Book That Drove Kissinger Crazy, Lyndon La Rouche, sf. 8) 

"Uzun yillar ingiliz Di§ i§leri Bakanligi yapan Lord Carrington, §imdi Kissinger Associates'te 

Kissinger’in ortagi. Richard Davis ’The English Rotschild’de, Lorel Rotschild’in Lord Carring- 

ton’u Whitehall’daki evinde sik sik ziyaret ettigini soyliiyor. Aslinda Lord Carrington’un 

Rothschild ailesiyle evlilik bagi da var. ilk Lord Carrington, Archibald Primrose’ydi. Oglu Ro¬ 

sebery, Mayer'in kizi Hannah Rothschild’le 1878’de evlendi." (The World Order- A Study in the 

Hegemony of Parasitism, Eustace Mullins, sf.65) 

Carrington'm baglantilari P2 Mason Locasma ve P2'nin kilit ismi Sindona'ya kadar da 

uzanmaktadir: 

"Carrington, Hambros Bankasi'nm (Yahudi sermayeli) kurulundadir ve imvanmi aile olarak 

bankaciliktan almi§tir. Hambros Bankasi, italya’daki mali Michel Sindona ve P2 mason skan- 

dallarmm merkezinde bulunmu§tur." (Spotlight Reprint, Eyliil 1991) 

Carrington'm da Bosna'daki faaliyetleri Sirplari destekler nitelikteydi: 
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"Zagreb yakmlarmda biiyiik bir ordu deposu, silah yigmagi var. 'Biz bunlari bi- 

rakip gidin' dedik, ama birakmadilar. Araya uluslararasi giigler girdi. Bu giiglerin 

gayretleriyle. Lord Carrington’un gayretleriyle Hirvatistan'a, 'Birakm silahlarmi da alsm 

gitsinler', diye baski yapildi. Ama o silahlar Sirbistan’a degil, Belgrad'a degil dogruca Bos 

na-Hersek’e gonderildi ve buradaki Sirplara verildi." (Milliyet, 11 Ocak 1993) 

"Ate§kes 12 defadir ilan ediliyor ve 12 defadir ihlal ediliyor. Son 24 saatte 23 ki§i oldii. AT adi- 

na ban§ giri§imlerini yiiriiten Lord Carrington, ate§kesin bozulmasmdan turn taraflarm so- 

% 
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Masonik Orgiitler: BILDERBERG, TRILATERAL, CFR 

Bosna sorununu gozmekle (!) gorevli ki§ilerin iiye oldugu bu iiq orgiit de en bii- 

yiik uluslararasi masonik orgiitler. Bu te§kilatlarm yapisi, Bosna katliammm ardmda- 

ki asil giicii de ortaya koymaktadir: 

"Grand Orient (Fransiz Biiyiik Locasi) Trilateral Komisyonu ve Bilderberg Grup ile 

qok yakm ili§ki igindedir." (Spotlight, 4 Ocak 1993) 

"Bir Diinya Devleti kurmak iqin Bilderberg te§kilati, B'nai B'rith te§kilati ve diger giz- 
M 

li Yahudi te§kilatlari ile gayet siki i§ birligi yapmaktadir." (Newa Nation, Ocak 1964) 

"Bilderberg Grubun yillik toplantilarmda alman kararlar Merkez Komite ve Alman, 

Fransiz ve Amerikan Gizli Servislerince dogrudan miidahele ya da pek gok iilkede 

kanli olaylarla sonuglamyor." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, sf.24) 

"Bilderbergliler alt dereceden politikacilarm yonettigi kukla hiikiimetlerle halklan 

yonetmekten ba§ka bir §ey yapmiyorlar." (Les Vrais Maitres du Monde, Gonzales Mata, 

sf. 25) 

"CFR’nin 37 daimi iiyesinin 10 tanesi Yahudi, digerleri ise yiiksek dereceli masondur. 

ilk ba§kanligmi Amerikali senator Yahudi Rudy Boschwitz yapmi§tir." (They Dare to 

Speak Out, Paul Findley, sf.77) 

"CFR, Bilderberg ve Trilateral’in olu§turuldugu yerdir." (Le monde Secret des Bilderberg, 

Henry Coston, sf.4) 

"Trilateral komisyonu, Yahudi banka finansorii olan David Rockefeller'm fikridir. 

1972 yilmdaki bir Bilderberg toplantismdan sonra Rockefeller, komisyona iiye olarak 

uluslar arasi mason finansorleri, iist diizey politikacilan ve iinlii Yahudileri biraraya 

getirmeye ba§ladi. Komisyonun kurulmasmda kendisine en biiyiik destegi de yine 

bir Yahudi olan Zbigniew Brzezinski vermi§tir." (L'ONU et le Gouvernement Mondial, 

Lectures Frangaises, sayi 235, sf.7) 

"Trilateral iiyelerinin hemen hepsi aym zamanda Bilderberg, CFR, mason localari ve 

Siyonist orgiit B'nai B'rith'e de iiyedirler." (Les Veritables Maitres du Monde, Henry Cos- 

ton, sf.5) 

a 

!L P 

1 

* I 
r Mr bJ 

4 
In 

L ' P 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

fit: 

rumlu oldugunu soyledi. Carrington, ozellikle Hirvatlarla Sirplara kar§i sava- 

§an Musliimanlari sugladi. Bay Carrington'a gore olmek bile sugtu..." (Hiirriyet, 27 

Temmuz 1992) 

Vance, Owen, Gali... Bu iiq "birader"in Bosna katliami boyunca israrla Sirp yanlisi poli- 

tika izlemelerini Dogan Ulug §u satirlar ile ortaya koymaktadir: 

"Birle§mi§ Milletler’in 38 ve 33. katlarmda bayram var. Diinya politika ba§kentinin tepesinde 

Butros Gali giileg gehreyle birkag batili diplomata: ’Washington da plam takdis etti. Hirvatlari 

yakmda yola getiririz, §imdi ba§ sorun Bosnalilarda diyor, ellerini ovu§turarak. Be§ kat altm- 

da Cenevre ba§ muzakerelerini surdiiren e§ba§kanlarm kurmay karargahma donu§turdugii 

boliimden ne§esi gozluklerinden ta§arak gikan sozcii Fred Eckhard, ’Cyrus Vance ile Lord 

Owen, ABD hukumetinin siyasi giri§imlerine destek veri§ini memnunlukla kar§iliyorlar' diye 

konu§uyor. 

180 iiyeli politika merkezinde ipleri elinde tutan birkag Batili iilke ile Gali, son bir yildir diin- 

ya kamuoyu oniinde cereyan eden Sirp vah§etine yeni bir kilif uydurulmasmdan duyduklari 

mutlulugu gizlemeye dahi gerek gormiiyorlar. 75 ya§mdaki ABD eski Di§ i§leri Bakam Vance 

ile kendini begenmi§ligi her ciimlesinde taki gibi belirgin ingiliz meslekta§i Lord Owen, ’Ma- 

sumu cezalandir, saldirgam odiillendir' politikasmi utang duymadan, mazluma kabul ettirme 

gayreti pe§indeler. Bosnalilar 'Ambargoyu kaldirm, kendimizi sa- 

vunacak silah alalim.' diye yakariyorlar, dinleyen yok. 

Adriyatik'te gevrilen §ilebe BM ate§ puskurii- 

yor ’Bo§naklara nasil silah gider?' Ama Tu- 

na'dan Sirplara fuze, top ta§iyan gemilere 

kimse ses gikartmiyor." (Hiirriyet, Dogan 

UIuq, 15 §ubat 1993) 

Vance-Owen ekibinin Sirplarla kur- 

dugu ittifak tabii ki kamuoyuna yansitil- 

madi. Bari§ goru§meleri boyunca Sirp li- 

derleri Milosevic ve Karadzig bir tiirlu 

Vance-Owen ekibi ile "anla§amiyormu§" 

gibi gorundiiler. Hatta Sirplar, e§ba§kan- 

larm kendilerine haksizlik ettigini soylii- 

yorlardi. Bu durumun ise tek bir agikla- 

masi vardi; turn taraflar onceden belir- 

lenmi§ olan rollerini oynuyorlardi. 

■t “v 

Allah, 

yazmi§tir: 

Andolsun, Ben 

galip gelecegim 

ve el^ilerim de." 

Ger^ekten 

Allah, en 

biiyiik kuvvet 

sahibidir, gii^lii 

ve iistiin 

olandir. 

(Miicadele Suresi 
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fBosnafyi Yok Etmef Plam 

Sava§m sonuna dogru, Cenevre'de diizenlenen konferansta Bati'mn Bosna konu- 

sundaki plant iyice belli oldu. Ortaya siiriilen Cyrus Vance-Lord Owen imzali planda, Bosna 

niifusunun biiyiik boliimiinii olu§turan Musliimanlara verilmesi hedeflenen ufacik toprak 

pargast, "Batimn Miisliimanlart yok etme plant" olarak yorumlandt: 

"BATI’NIN BO§NAKLARI YOK ETME PLANT.. Bosna Hersek’te 9 aydtr Strp zulmiine maruz 

kalan Miisliimanlar, en agtr darbeyi Bati'dan yedi. §imdiye kadar Strp katliamma goziinii yu- 

man Bati, en kritik a§amada, Bosna Hersek’in etnik yapiya gore 9 eyalete aynlmasim ve iil- 

kenin yandan fazlasmin ’Sirplara hediye edilmesini’ ongoren bir plant dayatarak Miislii- 

manlart zor durumda birakti. isvigre'nin Cenevre ken- 

tinde onceki gun ba§layan ve bart§ iqin son §ans olan 

Bart§ Konferanst, Bosna Hersek’te gogunlugu olu§tu- 

ran Muslumanlartn yalntzliga itildigi bir platforma 

d6nu§tii." (Hiirriyet, 4 Ocak 1993) 

Bu hakstz plantn uygulanmasmt destekleyenlerin ba- 

§tnda Strp-Israil baglantismm kilit ismi Henry Kissinger 

da vardt. Hatta Kissinger, Musliimanlara bu plana mutla- 

ka uymalart gerektigi yoniinde ogiitler de vermi§ti: 

"Bosna konusunda CNN televizyonunun sorulartm 

cevaplayan ABD Dt§ i§leri eski Bakant Henry Kissin¬ 

ger da Cenevre'de bart§ masastna konulan plantn iyi 

bir plan oldugunu ve kabul edildigi takdirde, Bos- 

na’ya isvigre’deki kantonlar modelinin getirilebilece- 

gini soyledi." (Milliyet, 7 Ocak 1993) 

Bu plan Cenevre’den sonra da turn bart§ g6rii§me- 

lerinde giindemde tutuldu. Biiyiik basktlar sonucu, ba§ka gare olmadigtm goren Izzetbegovig 

plantn kabul etti. Bu plan kimin faydastna olduguna dair en iyi yorumlardan birini ise Bosna- 

lt Dog. Dr. Fikret Kargig §u §ekilde yapmaktaydi: 

"Vance-Owen plantnm temel varsaytmt, eski Yugoslavya’daki krizin Sirp-Hirvat ili§kilerinde- 

ki problemden kaynaklandtgt ve bu krizin bu iki etnik grup arastnda topragm ayrtlmastyla go- 

ziilebilecegiydi. Bosna Muslumanlarimn da iginde oldugu iigiincii gruba etnik ya da dini aztn- 

ltk statiisii verilecekti. Bu yakla§tma gore, bagtmstz Bosna-Hersek ancak bu §ekliyle kabul edi- 

lebilirdi. Bu yakla§tmsa gelecekte Musliimanlarm gogunlukta oldugu bir devletin olu§umunu 

onleyecektir. Plant ortaya koyanlar Musliimanlarm Bosna-Hersek niifusu igindeki payintn gok 

yiiksek (%44) oldugunu dikkate almt§lar ve bundan dolayt da Sirplartn ’etnik temizlik’ siire- 

cini tamamlamalarma izin vermi§lerdir... 

Plantn yapimcilart Hirvatlarm genel niifus igindeki oranlartnm (%17) gok dii§iik olu§una da 

dikkat etmi§ler; bu durumu Merkez Bosna’da geni§ topraklarm kontroliinii onlara vererek te- 
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lafi etmek istemi§lerdir. Bunun yarn sira planin yapimcilari Miisliimanlari ken- 

di topraklarmda Hirvatlara bagimli hale getirmi§ ve boylece de Adriyatik denizine 

ve Batili iilkelere gegi§in Hirvatlarm kontroliindeki bolgeler vasitasiyla miimkiin olabil- 

mesini saglami§lardir. §u agiktir: Vance-Owen plani Bosnali Miisliimanlari olmayacak sag- 

ma bir konuma getiriyor. Yani onlari kendi topraklarmda miilteci haline getiriyor ve kendi 

bolgelerinde Kizilderililer gibi ya§amalari sonucuna sebep oluyor. Planin yapimcilari Bosnali 

Miisliimanlarm bu plam ancak biiyiik bir baski altmda kabul edebileceklerini biliyorlar. Bu 

nedenle, Bosnali Musliimanlarm kendilerini silahlandirmalarma izin vermiyorlar." (izlenim, 

May is 1993) 

Kargig, "Vance-Owen Plam'mdan Daha Kotii Olan §ey Nedir?" adli makalesinde de yine 

aym gergegi dile getirmekte, makalenin ba§ligmi olu§turan soruya da §oyle cevap vermektey- 

di: "Vance-Owen Plam'nm uygulanmasi!" Kargig'in yorumu §oyleydi: 

"Askeri agidan Vance-Owen plam her iki tarafi da silahsizlandirmak istemekle Bosna-Hersek 

Ordusu'nun savunan giigleriyle, saldirgan askeri giigleri (bu giigler Sirbistan ve Karadag'm 

diizenli ordulariyla Bosnali Sirplarm diizensiz birliklerinden olu§uyor) aym kefeye koyuyor. 

Ve aym zamanda, Vance-Owen Plam gelecekteki Bosna devletinin de bir orduya sahip olma- 

sina izin vermiyor, oysa ki dii§man kom§usu gu^lii bir orduya sahiptir." (izlenim, Haziran 1993) 

Bo§nak Kadmlara Tecaviiz Eden BM Komutani 

BM iginde yer alan bazi isimlerin ve onemli kademelerdeki kimi ki§ilerin Bosna katli- 

ammdaki rolii zaman gegtikge daha da netle§meye ba§ladi: 

"Bosnali Miisliiman milislerin lideri Adilovig, BM'yi ikiyiizliilukle sugladi. i§lenen cinayetle- 

rin sorumlulugunun Sirplardan gok kendilerine silah izni vermeyen, ambargo uygulayan Av- 

rupa iilkeleri ve BM’ye ait oldugunu soyleyen Adilovig §oyle devam etti: 'BM Giigleri Sirpla- 

ra destek vermekte, askeri yardimda bulunmaktadir. BM Ordu Komutani Bari§ Temsilcisi Le¬ 

wis McKenzie de kadmlarimiza tecaviiz edenler arasmdadir." (Interstar Haber Biilteni, 4 Ocak 

1993) 

BM Komutani McKenzie'nin Miisliiman kadmlara tecaviiz ettigini, yargilanan Sirp sava§ 

suglusu Borislav Herak da dile getirmi§ti: 

"Tecaviizcii Sirp askeri Borislav Herak, Agustos aymda donemin Bosna'daki BM Komutani 

Kanadali General Lewis McKenzie'nin de, tecaviiz edilen kizlarm bulundugu 'Sonja'nm Ye- 

ri'ne geldigini soyledi. Herak, 'Sirp yetkililer bu ziyareti bekliyormu§ gibi davramyorlardi. Ka- 

nadali General 'Sonja'nm Yeri'nden, beraberinde dort geng Miisliiman kadmla birlikte, bir BM 

zirhli araciyla ayrildi. O General McKenzie'ydi. (^iinkii ak§am da televizyonda gordiim' diye 

konu§tu." (Sabah, 15 Mart 1993) 

Bazi basm organlarimn katliami diinya kamuoyuna duyurmasi ve askeri miidahale iqin 

baski olu§turmalari BM yetkililerine rahatsizlik veriyordu: 

"BM Genel Sekreteri Butros Gali, Giivenlik Konseyi'ne yazdigi mektupta basmi §ikayet ede- 

rek, 'Basm-yaym organlarimn yaymlarim Bosna-Hersek'teki trajedi iizerine yogunla§tirmala- 
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rinin, bari§ siirecindeki ilerleme sinyallerini engelledigini' iddia etti. ’Bu a§a- 

mada askeri miidahale ban§ surecini tehdit eder' dedi." (Milliyet, 5 Ocak 1993) 

Bati'nm iginde yer alan bazi gevrelerin, Gali'nin ve Eagleburger'm Bosna'ya olan 

baki§ agisim en iyi ozetleyenlerden biri de, sava§ 

sirasmda Bosnali Miisliimanlara yardim eden 

ABD'li Vietnam gazisi Giles Pace idi: 

"Ardan Zentiirk, Bosna-Hersek Devlet Ba§kam 

izzetbegovig'in cephe dam§manligmi da siirdii- 

ren ABD'li Vietnam Gazisi Giles Pace ile gorii§- 

tii. Pace, §unlari bildirdi: 'Saraybosna katliammi 

gordiikten sonra Musliimanlara yardim etmeye 

karar verdim. 7 aydir sava§an Miisliimanlari 

egitiyorum... Sirplarm 3.000 topgu bataryasi var, 

bizim ise 4 tane. BM'nin koydugu ambargo Sirp- 

lara silahsiz bu zavalli Bo§nak giftgileri kesmek 

iqin ye§il i§ik yakmaktan ba§ka bir §ey degil- 

di...Cenevre'deki ban§ gorii^meleri bir tuzak. 

Ben BM'ye sordum. Neden acil yardim iqin gok 

tehlikeli olan Saraybosna havaalani yerine Tuz- 

la'daki giivenlikli hava alanim kullanmiyorsu- 

nuz diye. Verdikleri cevap 'Siyasi' oldu... ABD 

Bosna'daki Musliimanlara yardim eden Viet¬ 

nam gazisi Giles Pace, uluslararasi orgiitle- 

rin Bosna'ya miidahalede geg kaldiklarini 

ifade ediyordu. 

Di§ i§leri Bakam Eagleburger, Yugo arabalarmm ABD'deki pazarlamasim yapan bir insan. Ga- 

li de Sirplari destekliyor. Bosna'nm ozgiir olmasi halinde Avrupa'nm ortasmda islam diinya- 

simn Hong Kong'u olacagim biliyorlar, bunu onlemeye gali§iyorlar." (HBB haber biilteni, 8 Ocak 

1993) 

Bir Diger Haksiz Uygulama: 

Silah Ambargosu 

Bosna'daki sava§m yoniinii tayin eden en onemli faktorlerden biri §iiphesiz silah fakto- 

riiydii. Sava§m ilk giinlerinden itibaren uygulanan silah ambargosu, sava§m gidi§atmi belirle- 

yecek kadar onemli bir rol oynadi. Sirplar, katliama ba§lamadan once yaptiklari biiyiik silah 

yigmagi ve tiimiiyle kontrollerinde olan Yugoslav ordusunun sayesinde ambargodan fazla et- 

kilenmediler. Miisliiman Bo§naklarm en biiyiik problemi ise silahlarimn olmamasiydi. Bu ger- 

qek defalarca Bosna-Hersek devlet adamlari tarafmdan dile getirildi: 

"Bosna-Hersek'in genq Cumhurba§kam Yardimcisi Eyiip Ganig'in konu§urken sesi titriyor. 'Bi- 

ze silah verin. Tiirkiye'den ba§ka yardim isteyecek kimsemiz yok. Silah verin ki Sirplari 10 

giinde peri§an edelim.' Ganig konu§masim siirdiiriiyor: ’C^oluk gocuk hepimizi oldiiriiyorlar. 

Elimizde qok az tiifek var. Genglerimiz tiifekleri sirayla kullaniyorlar. Mermiler de giderek 

azaliyor. Dayanma giiciimuzun sonuna geldik. 1-1,5 aydan daha fazla dayanamayiz. Ug ay¬ 

dir abluka altmdaki Goradze diverse her§ey biter. Sirplar Saraybosna'yi siiratle ele gegirirler. 

.tVV 
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Sirplar bizi katlediyorlar, diinya da bu biiyiik katliami seyrediyor. Bizle sava¬ 

nna demiyoruz. Sadece silah verin, Sirp saldirilanm durduralim'." (Milliyet, 29 Tem- 

muz 1992) 

"BO§NAKLAR SiLAH iSTiYOR. Bosna-Hersek Devlet Ba§kam Yardimcisi Eyiip Ganig, Sirp 

saldirganligma kar§i uluslar arasi askeri miidahalede bulu- 

nulmasi ve kendilerini savunabilmeleri iqin iilkesine 

yonelik silah ambargosunun kaldirilmasi gagrism- 

da bulundu. Ganiq, CNN televizyonunun soru- 

larim yamtlarken 'Saldirgam durdurmak iqin 

uluslararasi miidahale istiyoruz. Eger ulusla- 
Eger Allah 

size yardim ederse, 

artik sizi yenilgiye 

ugratacak yoktur ve 

eger sizi 'yapayalniz 

ve yardimsiz' biraka- 

cak olursa, ondan 

sonra size yardim 

edecek kimdir? 

Oyleyse mii'minler, 

yalmzca Allah'a 

tevekkiil etsinler. 

(Al-i Imran 

Suresi, 160) 

M 

rarasi topluluk buna hazir degilse, kendimi- 

zi savunabilmemiz iqin bize silah vermeli- 

dir' dedi. Ganig §oyle devam etti: "Bosna- 

Hersek’te iki milyonu a§km ki§i zorla go^e 

zorlandi. Kadinlann ve ^ocuklarm sokak- 

larda olduruldiigunii, Sirplarm cenaze to- 

renlerine ate§ ettiklerini goriiyorsunuz. Bi¬ 

ze yardim etmesi iqin diinya daha ne gibi ka- 

mt istiyor. Hiq kimseden bizim iqin olmeleri- || 

ni istemiyoruz, ama neden kendimizi savun- 

mamizi engelliyorlar?" (Sabah, 8 Eylul 1992) 

"Bosna Hersek Devlet Ba§kam Aliya izzetbe- 

govig, Hiirriyet muhabiri Dogan Ulug’a Tiir- 

kiye’ye §iikran borcu oldugunu soyledi. 'Bu- 

giin Bosna'da 10 Yahudi olduriilse tiim Bati 

iilkeleri Bosna'nm savunmasma gelir. Ama 

bunca Miisliiman kiriliyor umursayan kim?' diyen izzetbegovig, 'Ya bizi saldirgandan koru- 

sunlar ya da Bosna Hersek'e kendisini savunma hakki versinler' sozleriyle kirgmligim dile ge- 

tirdi." (Hiirriyet, 24: Eylul 1992) 

Miisliimanlarm ve Sirplarm ellerindeki silahlari kar§ila§tirmca durum daha da netle§iyordu: 

SIRPLAR: 21 uqak, 30 helikopter, 300 tank, 200 zirhli araq ve 1.000 topa sahipti. 

MUSLUMANLAR: 1 uqak, 2 helikopter, 5 tank, Zihli araq ve top yok, yalmzca hafif silahlar. 

(40. Paralel, Ali Kirca, InterStar Haber programi, Bosna ozel bolumii, 10 Mayis 1993) 

Silah Ambargosu Kimin Faydasma Oldu? 

Bosna-Hersek'in di§aridan kendisini savunacak silah almasma engel olan ambargo, Sirp- 

lari hig etkilemedi. Sirplar zaten eski Yugoslav ordusunun silahlarimn neredeyse tiimime, ay- 

rica onemli silah fabrikalarma sahiptiler. Ayrica, nedense Bosna'ya tek bir tiifek bile girmesine 

izin verilmezken, Sirplar uygulanan ambargoyu gok rahat delebildiler. Ambargoyu denetleyen 

diinyamn en biiyiik askeri giigleri ise, Sirbistan'a ambargoya ragman silah ve cephane girme- 

sini engelleyemediler. 
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Komunist blok dagilirken ardinda yine kan, gozyasi ve olum birakti. Tito'nun Yuguslavyasi parcalandi. Olu- 

san devletler arasinda acimasiz bir ig savag basladi. ig Savas'tan en fazla payini alan ise Bosna-Hersek 

Devleti oldu. Radikal Sirplarin yaptiklari katliam ve izledikleri vahset politikasi dunya tarihinde egine az 

rastlamr nitelikteydi. 
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"Birle§mi§ Milletler ve Avrupa Toplulugu'ndaki kaynaklar, Bati Avrupa Birli- 

gi’nin karari uyarmca Adriyatik'e gonderilen NATO filosunun, Sirbistan'm ambar- 

goyu delmesini onleyemedigini agikladilar. Filonun elinin kolunun bagli oldugunu ve 

politik oyunlarm esiri oldugunu belirten kaynaklar. Tuna Nehri iizerinden Bati ve Dogu’dan 

gelen petrol ve askeri malzemelerin kolaylikla Sirbistan’a ula§tigim belirttiler. Diplomatlar, bii- 

tiin uyanlara ragmen irkgi tutumunu surdiiren Sirbistan’a kar§i etkin bir politika izlenmesinin 

zorunlu hale geldigini kaydettiler." (Sabah, 7 Agustos 1992) 

"Yugoslavya'ya silah akiyor... Sirbistan ve Karadag’dan olu§an yeni Yugoslavya'ya uygulanan 

BM ambargosunun, bu iilkeye silah aki§im onleyemedigi bildiriliyor. Batili askeri uzmanlar, 

diinya silah ticaretinin biiyuk olgiide gizli i§ goren ’aracilar’ tarafmdan yurutiilmesi dolayisiy- 

la ambargonun etkisiz kaldigim one surdiiler." (Hurriyet, 11 Agustos 1992) 



Uygulanan ambargonun tam anlamiyla uygulanamadigimn bir ba§ka 

delili de 12 Ocak 1992 tarihli Newsweek'te yaymlanan "Ambargo Bir Hikaye" 

ba§likli haberde §u §ekilde aktarilmaktadir: 

"Denizden yapilan abluka elek gibi delinmi§, 'bu bir §aka' diyor NATO plan memuru. Bir 

Amerikan bahriye subayi, ’Dalmagya kiyi limanlarma giren gemilerle ilgili higbir ara§tirma 

yapilmiyor' diyor. ilgili devriyeler yalmzca 'ne ta§iyorsunuz?' diye soruyorlar. Ayrica Sirbis- 

tan'a ait ve dolu olan mavnalar Tuna nehrinde tampon tampona duruyorlar." 

Localarda Koriiklenen Sirp Radikalizmi 

Bosna Sava§i'nda turn diinya Bosnali Miisliimanlara kar§i uygulanan sistemli vah§ete ta- 

niklik etti. Sava§ sirasmda ve sonrasmda en dikkat gekici geli§melerden birisi de, Sirp kasabi 

olarak tanman Milosevig'e baglilik gosteren radikallerin sayismm siirekli artmasiydi. Aslmda 

bir tiir toplu paranoya ya§ayan bu insanlarm biiyiik gogunlugu, akil almaz vah§etlere dahi 

destek verdiler. Bununla beraber, ya§anan vah§eti §iddetle kmayan, kisa bir zaman oncesine 

kadar dostga ili§kiler iginde ya§adiklari kom§ularmm haklarmi savunmak isteyen pek 50k vic- 

dan sahibi Sirp oldugu da vurgulanmasi gereken bir gergektir. 

Bu bolumiin ba§mda Sirp lrkgiligmm nasil mason ideologlar tarafmdan sistemli bir bi- 

gimde ki§kirtildigmi incelemi§, a§iri milliyetgi Sirp- 

larm nasil Balkanlarm ma§asi haline getirildik- 

lerini gormu§tiik. Aym sistemli ki§kirtma 

Bosna Sava§i'nda da ya§anmi§tir ve giinii- 

miizde de zaman zaman Balkanlar'da 

ya§anan kiigiik gati§malarm da temel 

kaynaklarmdan biridir. Mason ideolog 

Vasa Cubrilovig'in 1937 Memorandu- 

mu'ndan esinlenerek hazirlanan 1986 

Memorandumu ile Sirplarm "haklari- 

m" aramaya ba§lamasi, Miislumanla- 

rm Balkanlardaki varligimn "Biiyuk 

Sirbistan'm" gelecegi igin bir tehlike ol¬ 

dugu yalanlari telkin edilmeye ba§lan- 

di. Mason Milosevic ve ekibinin temel 

politikasmi olu§turan ve tamamen ha- 

yali hikayeler iizerine kurulmu§ olan 

bu programa dayanarak, sistemli bir 

"nefret olu§turma" kampanyasi uygu- 

lamaya kondu. Sava§ boyunca bu nef¬ 

ret, bebeklerin bogazmi kesmeye, canli 

insanlarm ayagma nal gakmaya, yedi 

ya§mdaki kiz gocuklarma tecaviiz et- 

I HI 

Ah 

if 

(Ey Muhammed,) 

Allah’i sakin zul- 

medenlerin yap- 

makta olduklarm- 

dan habersiz san- 

ma, onlan yalmzca 

gozlerin deh§etle 

belirecegi bir giine 

ertelemektedir. 

(Ibrahim Suresi, 42) 
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meye kadar vardi. Bazi Sirplari boylesine biiyuk bir teroru uygulayacak ha¬ 

le getiren ki§i olan Milosevig'in, propaganda ve beyin yikama yontemleri ise kla- 

sik radikal milliyetgilik telkinlerinin bir turiidur: 

"Time dergisi, Milosevig’in taktigini §oyle anlatiyor: ’Milosevic once, Sirplarm bir soykirim 

tehlikesi ile kar§i kar§iya bulundugu yalan iddiasmi ortaya atiyor. Sonra diger Cumhuriyetler- 

deki Sirplari ayaklandirarak onlara yardim ediyor." (Cumhuriyet, 3 Haziran 1992) 

"Bu vah§et neden?... izzetbegovig bu soruya yamtim §oyle toparliyor: 'Bu teroristler cenazele- 

re bile ate§ ediyorlar. Boylesine bir acimasizlik, boylesine bir gaddarlik az goriilmii§tur. Bir 

tiir kara milliyetgiliktir bu. Bu a§iri Sirp milliyetgiligini fa§izmle garpm, Bol§evizmle garpm, i§- 

te sonug bu oluyor. i§te Slobodan Milosevic hem a§iri milliyetgi hem de Bol§evik. Bu ikisinin 

kari§immdan boyle bir canavar yaratildi. Onlarm goziinde biz Turkiiz. Onun igin de tarihin 

derinliklerinden gelen bir nefretleri var bize kar§i.." (Sabah, 9 Temmuz 1992) 

"Ljubomir Pajic yazismda diyor ki: ’Milosevic, Sirplara a§agi yukari her gun: Sava§malismiz, 

siki durmalismiz, yoksa yok olursunuz.' diyor." (Quick, 30 Temmuz 1992) 

Yapilan ara§tirmalar ve gorgii tamklarimn ifadeleri ile de agikga ortaya konan bir ba§ka 

onemli gergek ise, (^etnik milislerinin uyguladigi her tiirlu i§kence ve zulmiin, Sirbistan yone- 
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ticileri tarafmdan ayrmtili olarak emredilmi§ olmasidir. Diger bir deyi§le, 

ya§ananlar birkag 'dengesiz' ki§inin, kontrolsiiz a§iriliklari degil, Milosevic dik- 

tasmin planli bir yok etme politikasidir: 

"Sirplar kadmlara tecaviiz ediyor... Bolgedeki gevreler Sirp birliklerinin tecaviizii artik bir sa- 

va§ geregi olarak gordiiklerini ve askerlerin iistlerinden, ozellikle genq Miisliiman kizlarma te- 

caviiz etmek iizere kesin emirler aldiklanm belirtiyorlar." (Sabah, 24 Agustos 1992) 

Bu emirleri uygulamalan iqin Sirp askerlerine psikolojik baskiyi azaltacak bazi haplar da- 

gitildigi da basmda yer alan haberler arasmdaydi: 

"Bosna-Hersek'teki Sirp kampmdan kurtulan Alia Lujinovig, ye§il haplar alan Sirp gardiyan- 

larm hergiin tutuklularm bogazim kestiklerini anlatti." (Sabah, 14 Agustos 1992) 

Milosevig'in soykirim politikasi, insanlari birer oliim makinasim donu^tiirmu^, Bosna Sa- 

va§i'nda tarihte e§ine az rastlamr bir vah§et ya§anmi§tir: 

"KASAPLARA SU(^USTU...CNN televizyonunda yaymlanan haberde ise kamplardaki goriin- 

tiilerin yam sira, iki Sirp gardiyamn itiraflari yer aldi. Adlarim vermeyen iki gardiyandan bi- 

ri, 5 Miisluman geng kizm lrzma gegtigini, kizlarm daha sonra arkada§lari tarafmdan i§ken- 

ceyle olduriildugiinu, cesetlerin ise nehre atildigim anlatti. Diger gardiyan ise §oyle konu§tu: 

'Ben §imdiye kadar kag Miisliiman bldurdiigumu hatirlamiyorum. Yalmz bir tanesini kafasina balta 

vurarak bldiirdiigiimii hatirhyorum. Bana, 'Neden oldiiruyorsun?’ diye sorarsamz, onu da bilmi- 

yorum'." (Hiirriyet, 26 Temmuz 1992) 

Sirp terorimii, yakalanan bir "Sirp kasabi"nm itiraflari en iyi bigimde ortaya koyan ornek- 

lerdendir: 

"21 ya§mdaki Sirp militan Borislav Herak, Musliimanlari kesmek igin canli hayvanlar iizerin- 

de tatbikat yaptiklarim ve kadmlara tecaviiz ettikten sonra oldiirdiiklerini itiraf etti. ’istenen 

Bosnali Muslumanlara her tiirlu i§kencenin yapildigi toplama kamplarimn goruntulerinin, Hitler'in toplama 

kamplarindan higbir farki yoktu. 
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her§eyi yaptim, giinkii ba§ka segenegim yoktu. Emirlere uymak zorundaydim' 

diyen Herak'm ruhi dengesinin yerinde oldugu belirlendi. Herak §oyle devam etti: 

Gegen Haziran aymda Sirp kamplarma katildim. Burada egitim gordiim. Canli domuz- 

larla gogiis gogiise sava§ tatbikati yaptik. Onlarm bogazlarim kestik. Miisliiman esirlerin 

bulundugu Donja Bioca Kampmda 3 mahkumu avci bigagiyla paramparga ettim. 

Gegen yaz Saraybosna'nm kuzeyindeki Ahatovig Koyii'nde kala§nikofla 20 ki§iyi oldiirdiim. 

Bize verilen emir, 'herkesi oldiiriin, hig kimse sag kalmasm’ §eklindeydi. Biz de emirleri uygu- 

ladik. Bo§nak kadmlari, Saraybosna'nm kuzeyinde kurulmu§ bir kampta toplardik... Kadmla- 

ra tecaviiz eder, sonra yenilerine yer agilmasi igin onlari oldiiriirdiik. Ben de yirmi ya§larmda 

10 geng kiza tecaviiz ettim. ifadesinin sonunda yaptiklarimn cezasiz kalmamasmi da isteyen 

Herak, 'Sadece benim cezalandirilmam yetmez. Ben bunlari anlatirken diger tarafta aym vah- 

§et tiim §iddetiyle siiriiyor. Bu vah§eti durdurmak lazim.' dedi." (Hurriyet, 17 Arahk 1992) 

Ustelik Sirp milisleri uyguladiklari vah§ete kar§ilik radikal liderleri tarafmdan "odiillen- 

dirilmi§lerdir" de: 

"Bosna-Hersek Cumhuriyeti istanbul Fahri Ba§konsolosu Sacide Silayci, Bosna-Hersek'te sal- 

dirilarm par all askerlerce gergekle§tirildigini belirterek, ’Sirp geteciler, olduriilen her insan igin 

kaynagi bilinmeyen yerlerden 500-700 mark arasmda para aliyorlar’ diye konu§tu." (Milliyet, 

29 Temmuz 1992) 

"Bosna Enformasyon Merkezi’ne bilgi veren Miisliiman kaynaklar, daha once oldiirdukleri her 

Musliiman ba§ma 500 mark prim alan Snayperistlerin (Uzun menzilli, diirbiinlii tiifeklerle 

gizlendikleri yerden sivil halka ate§ eden insan avcilari) aldiklari primin 1000 marka gikanldi- 

gim haber veriyorlar." (Giinaydin, 21 Mayis 1992) 

Sirp Terorii ve Yaptigi Vah§et 

Bosna'da, iiq yil siiren sava§ boyunca, Miisliimanlara uygulanan "etnik temizlik" akil dur- 

duracak boyutlardaydi. Burada tarihin en biiyiik katliamlarmdan birisi uygulandi. Bu bolii- 

miin ba§larmda, (^etnik getelerinin Israilli uzmanlar tarafmdan egitildigine dair bilgileri ver- 

mi§tik. Gergekten de uygulanan katliam yontemlerine bakmca "Siyonist ideolojinin tarzi"m 

gormemek miimkiin degildir. Ayrica Bosnali bir diplomatm sozleriyle "yalmzca Israil boyle 

dev bir 'etnik temizlik' hareketini gergekle§tirebilecek tecriibeye sahiptir." Bu vah§et yontemle- 

rinin benzerlerinin Filistinli Miisliimanlar iizerinde nasil uygulandigim diger kitaplarimizda 

incelemi§tik. A§agida ise, Sirp teroriiniin deh§et verici orneklerine yer verecegiz. 

TECAVUZ 

"Sirplar tarafmdan lrzma gegilmi§ 50 bine yakm Bosnali kadmdan birgogunun hamile oldugu, 

bunlarm gogunun da bu hamileliklerinden kurtulmak iqin gerekli kiirtaj olanaklarmdan yok- 

sun bulundugu belirtildi. Tecaviiz kamplarma dii§en kadmlara hamile kalana kadar tecaviiz 

edildigi ve hamile kaldiktan sonra bu kadmlarm hamileliklerinin kiirtaj olanaksiz hale gelene 

kadar kampta tutulduktan sonra serbest birakildiklari belirtiliyor. Tecaviizii etnik temizlik 
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amaglarma hizmet edecek bigimde kullanan Sirplar, 'nefret iiriinii’ bir ku§ak 

yaratmaya gali§iyorlar." (Milliyet, 2 Ocak 1993) 

"Vogosca kentindeki bir olayda, (^etnikler zorla girdikleri bir evde, kiigiik bir kiza tecaviiz 

ettiler. Be§ tanesi kizm babasmi tutarken, altmcisi babasimn oniinde kiza tecaviiz ediyordu. 

Saldirganlarm i§i bittiginde kiz olmii§tii... Aym bolgede biri 13, biri 7 ya§mdaki iki kiza daha, 

annelerinin gozleri oniinde C^etniklerce tecaviiz edildigi bildirildi. Her iki kiz da oldii..." (On 

Chetniks' Crimes Commited Over Muslim Girls and Women, The Riyasat of Islamic Community, sf.3) 

YAKMA 

"Miisliimanlarm gozlerinin oyuldugu, kollarinm, bacaklarimn ve erkeklerin erkeklik organla- 

rimn kesildigini bildiren ajans, Sirp getecilerin katlettikleri Miisliimanlarm tanmmamasi iqin 

cesetleri topladiklan yerlerde yaktiklanm kaydetti." (Gunaydin, 20 Mayis 1992) 

“T* 
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Sirplar tarafindan yakilarak oldurulmus bir Bo§nak 

"Bir gorgii tamgi, Sirp getecilerin yaptiklarim 

gozya§lari iginde anlatirken §unlari soyledi: 

'Sirp saldmsi nedeniyle daglara kagan Bo§nak 

kadm ve gocuklari toplayip dag evlerine kapa- 

tiyorlardi. Sonra da, evlerin tiim gevresine ben- 

zin dokiip ate§e verdiler. Miisliiman kadm ve 

gocuklar gigliklar iginde diri diri yandilar. Biz 

ilerdeki ormanda saklandigimiz yerden bunu 

seyrettik..." (Sabah, 18 Eyliil 1992) 

"Camilerle hizmi alamayan Sirp katiller bu de- 

fa Miisliiman mahallelerdeki biitiin evleri tek 

tek havadan bombalayarak birer enkaza gevir- 

mi§...Havadan bombalama bitince, di§an kag- 

maya gali§an Miisliiman halkm iizerine ate§ 

agilmi§... Kimi ate§te yakilmi§, kiminin bogazi 

kor bigakla kesilmi§... Tek kelimeyle vah§et... 

Evleri yanan kadm ve gocuklar feryad figan ile 

di§anya kagmaya gali§iyordu... Ama Sirp ka til¬ 

ler koyiin etrafim sarmi§ kimsenin di§ari kag- 

masma izin vermiyorlardi... Goz gore gore 85 

kadm ve gocuk diri diri yandi gitti..." (Turkiye, 

8 Haziran 1992) 

Allah Biiruc Suresi'nde, Miisliimanlarm gegmi§te de yakilarak oldiiriildiikleri bildirmek- 

tedir: 

"Kahrolsun Ashab-i Uhdud. Tutu§turucu yakit dolu o ate§. Hani kendileri ate§ 

hendeginin ^evresinde oturmu§lardi. Ve miiminlere yaptiklarim seyrediyorlardi. 

Onlardan, yalnizca 'iistiin ve gxiglxi olanf oviilen Allah'a iman ettiklerinden dol- 



566 



ya intikam aliyorlardi... Ger^ek §u ki, mximin erkeklerle rniimin kadinlara i§ken- 

ce uygulayanlar, sonra da tevbe etmeyenler; i§te onlar i^in cehennem azabi var- 

dir ve yakici azab onlar i^indir." (Biiruc Suresi, 4-8, 10) 

COCUK KATLiAMI 

"Son iiq ay iginde kendisini en qok iizen olay neydi? izzetbegovig, bu soru yoneltilince, bir an 

durakliyor. ilk tepkisi, 'insanlik di§i olaylar o kadar gok ki’ oluyor. 'Bir hafta onceydi’ diye ba§- 

Sirp zulmunden 

en buyiik payi 

alanlardan bir 

kismi da gocuk- 

lardi. Sava§ ne- 

deniyle binlerce 
cocuk yetim ve 

oksuz kalirken, 

pek gogu da 

sakat kaldi. 
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liyor anlatmaya, ’Saraybosna’nm varo§larmda bir felaketi ya§adik. Kizli erkek- 

li bir grup kugiik gocuk kiraz agacma gikmi§lar. Giile oynaya kiraz yiyorlar. Makine- 

li tiifegin o korkung sesi duyuluyor. (^ocuklarm gigliklanyla, bu ses birbirine kari§iyor. 

(^evredeki tepelerden birinde mevzilenmi§ bir tankm ustiinden agiliyor ate§. Ustelik ate§e 

ara vermiyor teroristler. O yiizden anne babalar gocuklarimn yardimma ko§amiyorlar. (^ocuk- 

lardan bazilari yarali. Kiraz agacmda feryatlar iginde bir sure asili kaliyorlar. Fakat ate§ devam 

ettigi iqin kimse gidemiyor kiraz agacimn yanma. Ak§ama dogru yedi kiigiik gocugun oldiigu 

haberi geldi bana." (Sabah, 9 Temmuz 1992) 

"Banya Luka yakmlarmdaki Mayanka'da gocuklara i§kence ettiler. Bir keresinde yedi gocugu 

caddeye yatirip iizerlerinden tank gegirdiler." (Hiirriyet, 7 Agustos 1992) 

"Fahri Ba§konsolos Silayci, vah§etin insanlik sinirlarim gok a§tigim belirterek, Oliim olaylari 

normal bir §ekilde meydana gelmiyor. 2 giinluk bir gocugu hangeri iizerinde birakarak, kal- 

binden hangerlenmi§ bir §ekilde annesinin kucagma atiyorlar. 10 ya§mdaki bir kiz gocugunun 

kafasim kesip, ba§iyla top oynuyorlar" §eklinde konu§tu." (Tiirkiye, 25 Temmuz 1992) 

"CESETLERIN KOKMASI" 

"Halk top ate§i altmda yakmlarmm cesetlerini kaldirmaya cesaret edemediginden cesetlerin 

artik kokmaya ba§ladigim kaydeden Saraybosna Saglik Merkezi yetkilileri, §ehirde salgm has- 

Bosna soykirimi 

turn dunyamn goz- 

leri onunde, Avru- 

pa'nin orta yerinde 
gerceklestirildi. Ra- 

dikal Sirp ceteleri, 

gegtikleri yerlerde 

arkalarinda nere- 

deyse tek bir canli 

bile birakmiyorlar- 

di. Sirp saldirgan- 

lar, ele gecirdikleri 

kasaba ve koylerde 

once halka gegitli 

igkenceler uygulu- 

yor, kadinlara ve 

geng kizlara teca- 

vuz ediyor sonra 

da toplu olarak hal- 

ki kursuna diziyor- 

lardi. 
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talik tehlikesinin de ba§ gosterdigini ifade ediyorlar." (Tiirkiye, 29 Haziran 1992) 

KULAK BURUN KESME 

"Kamptaki i§kencecilerin onde gelenlerinden biri, 18 ya§mdaki Monika Simonovitch admda- 

ki Sirp kizi idi. Monika, sorguya gektigi tutsaklarm bazen kirik §i§e ile gozlerini oyar, kulak ya 

da burunlarim keserdi." (Cumhuriyet, 9 Agustos 1992) 

"Miisluman esir, 'Sirplarm 30 erkek esiri bir alanda toplayarak bogazlarmi kestiklerini, gozle¬ 

rini oyduklarmi, burun ve kulaklarmi kopardiklarim kendi gozlerimle gordiim. Aklimi kagiri- 

yordum' diye konu§tu." (Sabah, 6 Agustos 1992) 

BOGAZLAYARAK OLDURME 

"Gardiyanlarm tutuklularm bogazlarmi keserken 'gilgm kasaplar gibi’ olduklarim belirten Alia 

Lujinovig, §oyle dedi: 'Geng adamlari bogazlarmi kesebilmek igin yere yatiriyorlardi. Kagma- 

ya gali§am da vuruyorlardi. Sirp gardiyanlar dizlerini yere yatirdiklari tutuklunun beline da- 

yayip, saglarmdan kafalanm yukariya gekiyorlar, daha sonra da bogazlarmi kesiyorlardi." (Za- 

man, 14 Agustos 1992) 

KOPEKLERE PARCALATMA 

"Lujinovig, cesetlerin beyinlerinin kopeklere yedirildigini, doktorlarm da oldurulenlerin or- 

ganlarmi ozel sogutma sistemine sahip bir kamyona koyduklanm anlatti." (Zaman, 14 Agustos 

1992) 

Sirplar, Muslumanlarm ge^itli 

organlarim kesip hayvanlara 

yem yapiyorlardi. 
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Sirplar, irkgi bir ofke ile Muslumanlara ait olan her§eye saldirdilar. Savas 

sirasinda pek 90k cami Sirplar tarafindan yikildi. 

HAMILE KADINLARIN KARINLARININ YARILMASI 

"Hadzici Spor Merkezi'nde kadmlara ve kiz gocuklarma tecaviiz ettiler. 13 ya§mdaki bir kiz 

gocuguna 25 askerin tecaviiz ettigi ogrenildi. Ayrica hamile bir kadinin karni yarilarak, gocu- 

gu almdi." (Hiirriyet, 7 Agustos 1992) 

"HAYVANLARA YEM YAPMA" 

"Kendisini ’Meho’ olarak tanitan bir Miisliiman esir, Sirplarm kamplarda toplu katliam yap- 

tiklarim, cesetlerin ya girilgiplak nehre atildigmi ya da esirlerin gektigi el arabalariyla hayvan 

yemi fabrikalarma gonderildigini belirtti. Sirplarm bu vah§eti zevkle izledigini belirten Meho, 

her firsatta kendilerine baliklara ve hayvanlara yem olacaklarmm soylendigini bildirdi." (Sa¬ 

bah, 6 Agustos 1992) 

CAMILERIN HARAP EDILMESI 

"Foga §ehrinde bir tek cami kalmadi. Mostar'da da biitiin ibadethaneler tahrip edildi." (Flash 

TV, 1 Kasim 1992, saat 23:25) 

"Sirp topgularmm en qok hedef aldiklan yerler camiler." (L'Evenement du jeudi, 23 Ekim 1992) 

"Bosna-Hersek’te Sirplar 3 ya§mdaki bir gocugu babasimn gozleri oniinde agaca giviyle gakip, 

testereyle pargaladilar. Daha sonra gocugun pargalarmi ate§te kizartarak silah zoruyla babasi- 
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na yedirdiler." (TBMM'nin Bosna-Hersek He ilgili 25 Eyliil 1992 tarihli olaganiistii 

toylantisinda, RP Genel Ba§kam Necmettin Erbakan'in konu§masindan) 

(^etniklerin Ortiilii Destekgisi, 

Yugoslavya Ba§bakani: Milan Pani^ 

Sirp teroruniin gizli destekgilerinden biri de iq sava§m gikmasmdan sonra Yugoslavya Fe- 

derasyonu’nun ba§ma getirilen Sirp asilli Amerikan vatanda§i Ba§bakan Milan Panig oldu. 

Panig, Miislumanlara yapilan zulmii destekleyen ki- 

mi lobilerin gizgisinde hareket ediyordu. Sirplara zaman 

kazandirma politikasmm da uygulayicisiydi. Sik sik "Kat- 

liami durdurmak elimizde degil, zaman gerek" gibi gergek 

di§i bir bahaneyi tekrarlayan Panig'in bu bahanesi, Sirp 

vah§etinin en onemli desteklerinden biri oldu. 

Bunun yamnda, Panig'in eskiden beri radikal Sirp ha- 

reketleriyle devam eden yakm bir i§ birligi vardi: 

"Eczacilik iizerine gali§mak iqin komiinist Yugoslav- 

ya'dan aynlip Kaliforniya'ya yerle§en Panig, daha sonra 

Sirbistan’da yatmmlar yapti. Aynca Bosna-Hersek ve 

Hirvatistan’daki a§iri Sirp milliyetgilerle baglantilari 

vardi." (The Economist, 18 Temmuz 1992) 

Panig, gorevde kaldigi sure boyunca da, elinden gel- 

digince Sirp vah§etini gizlemeye gali§ti: Milan Panig 

"Kamp bulana 5 bin dolar! Yugoslavya Ba§bakam Milan Panig, Sirbistan denetimi altmdaki 

toplama kamplarmda soykirim yapildigi iddialarmi yalanlayarak, Sirbistan'da tek bir toplama 

kampi bulan gazeteciye 5 bin dolar verecegini soyledi." (Hiirriyet, 7 Agustos 1992) 

Panig'in, Bosna vah§etinin uygulayicisimn Sirp hukiimeti degil "bir a vug ba§ibozuk serse- 

ri" oldugu §eklindeki yalanlari da kimi kollamaya gali§tigmm bir diger gostergesiydi: 

' J 
L' 

"Panig'ten komik bahane... Yugoslavya Ba§bakam Milan Panig, Bosna-Hersek’te sava§m siir- 

mesinin sorumlulugunu 1.200 geteciye yikti. Panig, Madrid’de ispanya Ba§bakam Felipe Gon- 

zales'le yaptigi goru§meden sonra diizenledigi basin toplantismda, ’1.200 sokak serserisi, ke- 

limenin gergek anlamiyla geteciler var. Kimseyi dinlemiyorlar’ dedi. Yugoslav ordusu iizerin- 

de tam olarak kontrol kurdugunu savunan Panig, tiim sorumlulugun Devlet Ba§kani Milose- 

vig’te degil, kendisinde oldugunu da one surdii." (Milliyet, 29 Temmuz 1992) 

Panig'in igi bo§ yalanlara dayanan ba§ka tezleri de vardi. Buna gore, bolgede ya§anan 

olaylar yalmzca Sirplarm sugu degil, sava§an herkesin suglu idi. Hatta Panig'e gore Sirplar as- 

lmda bari§ istiyordu. Panig'in en biiyiik yalam ise, "sava§gi" tarafm Bo§nak Musliimanlar oldu¬ 

gunu one siirmesiydi. Bazi Bati iilkeleri de -Panig ve yanda§larmm telkinlerinin etkisi altmda 

kalarak- Bosna Sava§i boyunca benzer bir yamlgiya kapilmi§, bu biiyiik vah§eti iki toplum ara- 

smda ya§anan bir ig sava§ gibi gostermeye gali§mi§lardi. Oysa bu biiyuk bir yalandan ba§ka 



bir §ey degildi. Bosna'da ya§anan, iki etnik koken arasmdaki bir gati§ma 

degil, Sirplarm Miisliimanlari irkgi ve saldirgan bir zihniyetle toptan yok etmek 

igin yiiriittiikleri bir operasyondu 

"Bosna-Hersek Devlet Ba§kam Aliya izzetbegovig'le gorii§en Panig, gati§malara son verilme- 

si igin bari§ gorii§meleri yapilmasi onerisinde bulunarak, Sirp tarafimn gati§malara son ver- 

meye hazir oldugunu belirtti. Panig, 

Bosna liderinin, burada ya§ayan Sirpla- 

rm, insan haklan ve vatanda§lik hakla- 

rimn tanmacagi konusunda kendisine 

giiven verdigini, gati§an iig tarafm da 

hatali oldugunu kabul etmek gerektigi- 

ni belirterek, 'insanlari olduriiyorlarsa, 

bu katilliktir. Kimin, ne kadar oldurdii- 

gii ise onemli degil' dedi. "(Milliyet, 21 

Temmuz 1992) 

Milosevig'in yerine gegen Milan Panig, aslinda Milosevic'in 

en onemli yardimcilarindan biri idi. 

"Bosna-Hersek Devlet Ba§kam izzetbe- 

govig ile yakla§ik iiq saat siiren goru§- 

meden sonra bir agiklama yapan Panig, 

dort aydir siiren sava§i sona erdirmek igin Bosna-Hersek'in Sirp, Hirvat ve Miisliiman liderle- 

ri arasmda bari§ g6rii§melerine acilen ba§lamasim onerdigini bildirdi. izzetbegovig'e yamt 

vermesi igin gok kisa bir sure tamdigim bildiren Panig, izzetbegovig’le anla§amazlarsa, diinya- 

nm hangi tarafm sava§i siirdiirmek istedigini ogrenecegini soyledi." (Cumhuriyet, 20 Temmuz 

1992) 

Biitiin bunlarm yamnda, Bosna-Hersekli yetkililerin belirttigine gore, Sirplar Panig'in yo- 

netimindeki Yugoslav Federal Ordusu'nun silahlanm kullamyorlardi: 

"Bosna-Hersek'in geng Cumhurba§kam Yardimcisi Eyiip Ganig: Sirplar Yugoslav ordusunun 

silahlanm kullamyor." (Milliyet, 29 Temmuz 1992) 

Yugoslav ordusunun Sirplara yaptigi yardim, BM Genel Kurulu'nun toplantismda da 

giindeme geldi. Panig ise bu top- 

lantida da aym taktigi izleyerek, 

uygulanan katliamdan dolayi ke- 

sinlikle Bosnali Sirplan destekle- 

mediklerini soyledi: 

"Birle§mi§ Milletler Genel Ku- 

rulu'nda, oylamadan once soz 

alan Yugoslavya Ba§bakam 

Milan Panig, Belgrad hiikiime- 

tinin Miisliiman Bosnalilara 

uyguladigi etnik temizlik ey- Panig'in yonetimindeki Federal Yugoslavya'nin askerleri de Qet- 

lemlerini inkar ederek, 'Bu kor- niklere yardim ediyordu. 

Ol 
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kung ve asla kabul edilemez bir olaydir. Sava§i Yugoslav askerleri degil, hukii- 

metinin emrini dinlemeyen ba§ibozuk militanlar surdiiruyor. Turn Yugoslav asker¬ 

leri Bosna’dan gekildi. Biz harp degil, ban§ istiyoruz. Burada resmen BM’ye iiyelik ba§- 

vurumuzu yapiyorum' dedi." 

Bosna Cumhurba§kam Izzetbegovig’in verdigi cevap ise Panig'in one siirdiigu iddialarm 

ne derece gergek oldugunu ortaya koyuyordu: 

"...Yugoslavlarm iiyelikten gikanldigi toplantida Bosna-Hersek temsilcisi Izzetbegovig: 'Her 

gun Yugoslav ugaklari Bosna iizerinde uguyor, yeni birlikler iizerimize suriiluyor ' diyerek Pa- 

nig'i yalanladi." (Hiirriyet, 24 Eyliil 1992) 

Sirbistan'daki muhalefet lideri Draskovig, Panig'i "Milosevig'in kuklasi" olarak nitelendi- 

riyordu: 

"Sirbistan'da olaylar ba§laymca Milosevig'e sadik ki§iler Panig'i iilkenin kurtancisi olarak Yu- 

goslavya'ya getirdiler. Vuk Draskovig, Panig'i Milosevig'in kuklasi olarak tanimliyor. Acaba 

aralarmdaki bu yan§ gergek mi yoksa bir senaryo mu?" (L'Evenement du ]eudi, 10-16 Eyliil 

1992) 

1993 ba§mda, Panig'in de gorevine son verildi. Unutmamak gerek ki, daha once, sozde ba¬ 

rium olu§masi iqin gali§an Panig, senaryonun bir pargasi olarak, g6riinu§te rakibi, gergekte "bi- 

raderi" olan Milosevic tarafmdan Yugoslavya Ba§bakanligi'ndan indirildi. 

Hirvatistan'da Localarm Orgiitledigi Fa§ist Gruplar, 

israilli Silah Tiiccarlan ve Sava§m ikinci Cephesi 

EP dergisinin 14-21 §ubat 1993 tarihli sayismda "Her Qe§it Fa§ist Hirvatistan'da" ba§likli il- 

ging bir haber yaymlandi: 

"Berlin'in yiiksek tirajli gazetesi 'BZ', Yugoslavya'daki iq sava§ta Alman neo-Nazi gruplarm ve 

Eski Demokratik Almanya subaylarimn faal rol aldiklarim one siirdu. BZ, neo-Nazilerin sabo- 

taj, bombalama ve baskm gibi eylemlerde kullamldiklarim belirtti." (Hiirriyet, 9 Mart 1993) 

Bu haberde de ifade edildigi gibi Hirvatistan, neo-Nazilerin yogun olarak faaliyet goster- 

digi bir yerdi. Bunlarm buyiik gogunlugu para ile gali§an, irkgi, fa§ist sokak serserileriydi. 

"Ozel Sava§ Birimi" uzmanlarmca egitilmekte, sabotaj konusunda uzmanla§makta, klasik 

kontrgerilla yapisi sergilemekteydiler. Bu fa§ist gruplari Hirvatistan'da orgiitleyen ve yoneten 

te§kilat ise, "Opus Dei" idi: 

"Oksiyek'teki bu uluslar arasi tugayi, fa§izan Opus Dei orgiitune yakm bir gazeteci olan Edu¬ 

ardo Flores yonetiyor. Flores, Opus Dei gizgisindeki La Vanguardia gazetesi adma sava§i izle- 

meye gonderilmi§, ama 'daktilosunu tiifekle degi§tirerek' izleyecegi olaya bizzat miidahil ol- 

maya karar vermi§. Hirvatistan'daki bu fa§ist uluslar arasi tugaym 'baglantilarmi' ara§tirma- 

ya giri§en iki isvigreli gazeteci, bu 'meraklarmi' canlariyla odediler. Eduardo Flores, bu olay¬ 

lar iizerine Zagreb'de verdigi demegte 'gazeteci olmak pek rahat ve ho§ bir §ey degil' dedi." 

(EP, 14-21 §ubat 1993) 

Hakkmda ara§tirma yapanlarm faili meghul cinayetlerin hedefi olduklari Opus Dei, sira- 

dan bir orgiit degildir, uluslararasi bir mason locasidir: 



'Papa, aym zamanda da kilisenin iginde olu§an bir mason locasma hayir duasi 

etmi§ti. Locamn adi Opus Dei idi.M (Im Namen Gottes?, David A.Yallop, sf.365) 

"Bu Katolik tarikat, birgok agidan P2 mason locasma yakm ve genel olarak kilise iginde ve 
r 

Vatikan §ehrinde artan bir kuvvet.. 

Opus Dei gizli bir te§kilat ve aslmda 

kilise adaletine gore kesin olarak ya- 

saklanmi§. Buna ragmen, Katolik ki- 

lisesinin sag uq kanadim bir viicutta 

toplami§ ve birgok taraftari oldugu 

gibi birgok dii§mam da olmu§tur. Dr. 

John Roche, Oxford Universite- 

si'nde dogent ve eski bir Opus Dei 

iiyesi. Bu te§kilati 'kotii niyetli ve gi- 

zemli' olarak karakterize ediyor." (Im 

Namen Gottes?, David A.Yallop, sf.366) 

Miisliimanlara yonelen Hirvat tero- 

riiniin destekgileri arasmda israilli silah 

tiiccari Yehoshua Waldhorn da vardi: 

"Forbes dergisi, gemiyle Bulgaris- Milosevic ve Hirvat lideri Tudjman 

tan'dan Hirvatistan'a yollanan silah 

yardimimn ardmdaki ’gizli adam'm israilli silah tiiccari Yehoshua Waldhorn oldugunu bildir- 

di. Waldhorn ise Forbes'in haberini yalanlayarak, yalmzca yiyecek, metal ve kimya sektorii ile 

ilgilendigini ve turn i§lerinin uluslar arasi anla§malara uygun oldugunu soyledi." (New Ame¬ 

rican View, 15 May is 1993) 

Tudjman ve Milosevig'in, sava§ boyunca nasil bir i§ birligi igerisinde olduklarmi ise izzet- 

begovig'in §u sozleri en iyi §ekilde tarif etmektedir: 

"Aliya izzetbegovig, Hirvatistan Ba§kam Tudjman ve Sirbistan lideri Milosevic arasmda segim 

yapmayi, kan kanseri ile beyin tiimorii arasmda tercih yapmaya benzetmi§ti." (A Paper House 

-The Ending of Yugoslavia, Mark Thompson, sf.95) 

ingiltere'nin Tavn 

Sirplara higbir miidahale yapilmamasimn ardmda onemli bir "ingiliz faktorii" de vardi. 

Ba§ta iinlii masonlardan Churchill olmak iizere, ingiliz masonlari II. Dunya Sava§i'nda 100.000 

Miisliiman katleden (^etnikleri desteklemi§lerdir. ingiltere'deki bir kisim masonik odaklar, bu 

sava§ta da Miisliimanlara kar§i Sirplara ortiilii destek verdiler. ingiliz masonlar, Bosna'ya gon- 

derdikleri Miisliiman bari§ giiciine bagli askerlerini one siirerek, miidahaleye kar§i gikiyorlar- 

di. Sozde, askerlerinin Sirplarm misillemesine maruz kalmasmdan korkuyorlardi. Bosna yone- 

timinin "oyleyse askerlerinizi geri gekin!" teklifine de yana§miyorlardi. Ne istedikleri aslmda 

qok agikti. 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) s. 

Bu politikamn ana amaci, radikal Sirplarm Bosna'yi Miisliimanlardan 

armdirmak hedefine kolayca ula§malarmi saglamakti. Bu esnada, Ingiliz hiikii- 

metinin bir list diizey yazi§masmm basimn eline gegmesiyle, onemli bir bilgi daha 

agiga gikiyordu. Yazi§mada, Avrupa kiiltiirii iginde Miisliiman bir devletin varligmm ka- 

bul edilemezligini hatirlatiliyor ve bu dii§iincenin turn Avrupa ve Kuzey Amerika hiikiimetle- 

rince payla§ildigi vurgulaniyordu. Nitekim Ingiliz hiikiimetinin Savunma Bakani Malcolm 

Rifkind Sirp dostu ve Bosna dii§mam politikamn onde gelen 

mimarlarmdan kabul ediliyordu: 

MAralik 1992'de, Aliya izzetbegovig, ’ingiltere’nin herhangi 

bir olumlu geli§menin oniindeki en biiyiik engel' oldugunu 

agikga soylemi§ti. ingiliz kuvvetlerinin Bosna'daki Bari§ 

Giicii’nde yer ally or olmasmi one siirerek, John Major hii- 

kiimeti, turn askeri ve politik goziimlere engel olu§turdu... 

ingiliz Savunma Bakani Malcolm Rifkind, 'Bosna’da bir iq 

sava§ ya§andigi ve insani yardim di§mda higbir miidahale- 

de bulunulmamasi gerektigi' §eklindeki dii§iincenin bilinen 

en iinlii savunucusu." (Washington Report On Middle East Af¬ 

fairs, Nisan/Mayis 1993) 

Sonugta onemli olan, Sirp vah§eti boyunca Bosna igin 

higbir somut olumlu geli§me kaydedilmemi§ olmasiydi. Ki- 

min "ehven-i §er" goriiniimiine girmi§ oldugu pek bir onem 

ta§imiyordu. 

Sirplarm Ingiltere'deki destekcisi, 

Malcolm Rifkind 

Atina Senaryolan ve fBan§ El^isif Milosevic! 

1993 yilimn Nisan ayi sonlarmda bir Bilderberg toplantisi yapildi. Toplanti igin segilen yer 

ise oldukga dikkat gekici bir §ehirdi: Sirplarm ba§ destekgisi Yunanistan'm ba§kenti ve "Orto- 

doks Cephesi"nin onemli iislerinden Atina. Toplantiya katilanlar arasmda onemli isimler vardi. 

Henry Kissinger, NATO Genel Sekreteri Manfred Worner, Clinton'un dam§manlarmdan 

Vernon Jordan, Lord Carrington, Lord Owen, iinlii finansorler David Rockefeller ve Giovanni 

Agnelli, Yunan Ba§bakam Mitgotakis ve Yunan Di§ I§leri Bakani Michael Papkonstandinov. 

(The Spotlight, 10 May is 1993) Toplantida Yugoslavya konusu ayrmtilanyla g6rii§iildii, ama go- 

rii§meler ve kararlar gizli tutuldu. (The Spotlight, 10 May is 1993) Toplantimn ilgi geken yonleri 

§oyleydi: 

"Bilderberg Kuliibiin Atina’daki yillik toplantisi ile ilgili olarak biiyiik bir esrar perdesi dikkati 

gekiyor. Katilanlarm listesinin bile agiklanmadigi toplantida ne gibi kararlar almdigi konusun- 

da da higbir bilgi sizdmlmadi. Toplantimn gergekle§tirildigi otelin civarmda goriilmemi§ gii- 

venlik onlemleri alan Yunan polisi gazetecileri kapiya yakla§tirmadi." (Zaman, 26 Nisan 1993) 

Bilderberg'in kesinlikle di§ari sizdirmadigi Yugoslavya kararlarimn ne oldugunu bilmek 

imkansizdi. Yalmzca dikkati geken, toplantimn ardmdan Mitgotakis'in yildizimn birden parla- 

masiydi. Bu olaydan kisa bir siire sonra, Atina'da ikinci bir toplanti, bir zirve oldu. Mitgota- 
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Savagi sona erdirmek igin yurutulen galigmalarda, Milosevig belli gevreler tarafindan ade 

ta bang elgisi gibi gosterilmeye calisilmisti. 

kis'in girigimleri sonunda Sirp ve Hirvat liderler, Izzetbegovig ve arabulucular biraraya geldi- 

ler. Atina'daki toplanti bir agidan gok onemliydi. Unlii Vance-Owen planim bir tek Sirplar im- 

zalamamigti, Bosnali Sirplarm lideri Karadzig o giine dek direniyordu. Bu toplantida Mitgota- 

kis ile Milosevig ve Cosig gibi Sirp liderler, Karadzig'i bang planim imzalamaya zorladilar! "Ka- 

sap" Milosevig, bir anda iyi adam roliinii iistlendi. Mitgotakis "barigi saglayan adam" oluverdi. 

Atina'daki manevra, gok ilging sonuglar ortaya gikardi. Daha once Karabag'da da gordiigiimiiz 

film tekrarlamyordu. Buna gore, sozde Sirp liderleri, en bagta Milosevig, katliami gergeklegti- 

ren Sirp milislerine hakim olamiyor, bir tiirlii onlari bariga ikna edemiyorlardi! Bu senaryoya 

gore bu iyi niyetli liderler, sozde fanatik Sirp getelerine bir tiirlii soz gegiremiyorlardi. 

Anlagilan, Milosevig gibi sadik ve bagarili bir biraderin, gelecegi garanti altma almrnak is- 

teniyor, katliamm gergek sorumlusu olan bu "insan kasabi", oynanan senaryolar sayesinde 

diinya kamuoyu oniinde temize gikarilmak isteniyordu. Atina zirvesinde Bosnali Sirplarm li¬ 

deri Karadzig'in onayladigi Vance-Owen Plam, daha sonra Pale kentindeki sozde Sirp "parle- 

mento"sunun aldigi referandum karari ve nasil diizenlendigi belli olmayan referandumdaki 

sonugla reddedildi. Bunun ardmdan Milosevig, "bariga bir tiirlii ikna edemedigi" Bosnali Sirp- 

lara ambargo koydugunu agikladi. Bir Batili diplomatm deyimiyle "Milosevig'e neredeyse No¬ 

bel odiilii" verilecekti. I§in en garip yonii ise, ba§ta belirttigimiz gibi Vance-Owen Plam'nm as- 

linda en gok Miisliimanlari zararli gikartiyor olmasiydi: 

"Atina’da Sirplarm biiyiik baskilarla kabul ettigi Vance Owen Plam'na bakarsak, bu plan Bos- 

na'yi 10 pargaya boliiyor. Dolayisiyla da ba§tan beri Bo§naklarm lehine degildir. Ama Sirplar, 

oyunu oyle onayladilar ki; §imdi 4-5 ay once yapilan tarti§malari kimse hatirlamiyor ve adeta 

tek kurtulu§ yoluymu§ gibi herkes bu plana sariliyor. Bosna-Hersek Devlet Ba§kam Aliya iz- 

zetbegovig'in aylar once reddettigi bu formiilii, katliami durdurmak igin kabul etmekten ba§- 
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ka §ansi yok dogrusu. Bir Turk diplomatimn deyimiyle 'Bu formiil, aslmda 

Sirplarm durumunu konsolide ediyor (destekliyor) ve Tiirkiye gerek ABD'ye gerek- 

se diger Batili iilkelere bunu aylar once soylemi§ durumda. Bu tabloya ragmen, neden 

Sirplar plam kabul etmiyorlar?" (Milli- 

yet, 4 May is 1993) 

Sirplar neden plam kabul etmi- 

yorlardi? Vance-Owen'm, Bati’nm ger- 

gekte kimin yardimcisi oldugunun be- 

lirginle§memesi igin boyle dani§ikli 

anla§mazliklar gerekiyordu herhalde. 

Bosnali Sirplar, bu plam reddetmeleri- 

nin ardmdan yeni bir bari§ plam hazir- 

lanmasmi istediler. Plamn hazirlayicisi 

igin uygun gordiikleri isimler ise il- 

gingti: Henry Kissinger ve Mihail Gor¬ 

batov. Tescilli mason Kissinger iqin 

pek fazla bir §ey soylemeye gerek yok. 

Gorbagov'un loca ili§kilerini ise "Ko- 
Katliami durdurmanm tek yolu, teklif edilen plain onayla- 
makti. izzetbegovig, savagi sona erdirebilmek igin adil ol- munizm ve Sovyetler boliimiinde in- 

madigim bildigi halde, onerilen plana imza atmak zorunda celemi§tik. 
birakildi. 

Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Sirp-Hirvat i§ Birligi ve Bosna’yi Payla§ma Plam 

93 yazma girerken Sirp ve Hirvatlar, Miislumanlara kar§i birle§ip ortak saldirilar diizen- 

lemeye ba§ladilar. Mayis aymda Sirplari aratmayacak bir vah§et uygulayarak Musliimanlara 

saldiran Hirvat milisleri HVO'lar, (^etniklerle el ele verdiler: 

MGegen hafta, Saraybosna'nm 18 mil kuzeybatismda, Hirvatlarm kontroliindeki Kiseljak'ta iiq 

Sirp tanki Hirvat Savunma Konseyi (HVO)'nun elindeki bir kontrol noktasma yoneldi. Higbir 

gati§ma olmadi. Tam tersine, tanklar giineye, haftalardir Sirp ve Musliiman birliklerinin gar- 

pi§tigi bir cepheye yoneldi ve Miislumanlara saldirdi. Sirplar Saraybosna yakimndaki bir Sirp 

kontrol noktasmdan 20 otobiis dolusu Hirvat milisinin gegmesine izin vermekle Hirvatlara bir 

ba§ka iyilik daha yaptilar. Daha sonra da Hirvatlar Maglaj kentindeki Musliimanlari ku§atma 

altmda tutan Sirplarm yardimma ko§tular. ’§imdi hep birlikteyiz' diyor bir Sirp askeri, ’Hatta 

tanklanmizi Hirvatlara satiyoruz.'... Sirplar iki hastanelerini Hirvat yaralilara agtilar, ayrica 

her iki taraf da Maglaj, Zavidovici ve Zepce'deki Miislumanlara kar§i ortak saldirilar diizen- 

liyorlar.” (Newsweek, 12 Temmuz 1993) 

Cephede Sirp-Hirvat dostlugu siirerken, liderler de "§er cephesi"ni saglamla§tirmak iize- 

re toplantilar diizenliyordu. Mayis sonunda Sirp lideri Karadzig ile Hirvat lideri Mate Boban, 

Karadag’da gizli bir toplanti yaptilar. Aym i§ birligi "biiyiik patronlar", yani Milosevic ve Tudj- 

man arasmda da siiriiyordu. Sonugta iki lider, "Bosna’yi payla§mak igin" anla§maya vardikla- 

rim duyurdular. Miisliimanlara %10-15'lik bir toprak vermeyi ongoren bu plan, uluslar arasi 
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arabulucular Owen ve Nisan sonunda Vance'den "gorev"i devralan Stolten- 

berg tarafmdan da destek gordii. 

Bati'nm iginde yer alan malum gevrenin, Bosnali Miisliimanlar iqin neler dii§iin- 

diigii bir kez daha ortaya gikmi§ti. Iz- 
■ 
■ ji p- 

Hirvatistan 

MUSLUMANLAR 

Bihac Sirbistan MUSLUMANLAR 

BOSNA-HERSEK 

Hirvatistan Saraybosna 

Split 

zetbegovig, "Bosna'yi payla§ma plam"m 

reddetti. Tam Izzetbegovig'in plam red- 

dettigi sirada, soz konusu Batili gevreler 

"insani yardim"i yan yanya azaltacaklari- 

m duyurdular. Eyiip Ganig'in ifadesiyle 

"insani yardim" da boylece Bosnalilar iize- 

rinde "bir baski unsura" olarak kullamldi. 

Bu sirada, Bosna-Hersek'in BM daimi 

temsilcisi Muhammed §akirbey de BM'de 

diizenledigi bir basm toplantismda, ulus- 

lararasi konferansm arabulucularimn (ya- 

ni Owen ve Stoltenberg'in) biirosundan 

hiikiimetine "plam kabul etmemeleri ha- 

linde insani yardimm kesilecegi tehdidi" 

geldigini bildirdi. (Milliyet, 11 Temmuz 

1993) 

Katliamm Batili destekgileri bu §ekil- 

de Miisliimanlari "ikna" etmeye gali§irken, diger koldan Sirplar da Saraybosna'ya biiyiik bir 

saldiri diizenliyorlardi. 

Adriyatik 

Denizi 

Izzetbegovic'e imzalamasi igin baski yapilan plana gore 

Bosna iki ayri cephe igine sikistiriliyor. 

'Ortodoks Cephesi* 

Bosna'daki katliama Bati'nm uzun sure higbir miidahalede bulunmamasi, diinya basinm- 

da "Yeni Diinya Diizensizligi" olarak yorumlandi. 

Fransiz dii§iiniir Jean Baudrillard, Yeni Diizen - Bosna ili§kisini §u §ekilde tammlamak- 

taydi: 

"§imdi (Yeni Diinya Diizeni ile birlikte) bir tiir diinya polis devleti sistemine gegiliyor. Polis 

kontroliiniin iyice yaygmla§masi bu. Yani heterojen olan, ba§ kaldiran, kar§i duran her§ey eli- 

mine edilecek. Ornegin Bosna-Hersek'teki etnik armdirmanm altmda da bu var. Politik olarak 

sozde ideal Yeni Avrupa'nm tek politik eylemi, Miisliimanlari elimine etmek oldu." (Nokta, 30 

May is - 5 Haziran 1993) 

Bosnali Miisliimanlari acimasizca katleden, bu katliami organize eden ve buna destek ve- 

renlerin, Bosna'nm ardmdan neler planlandigi ise bir ba§ka onemli sorudur. Bosna Sava§i'm ta- 

kip eden donem igerisinde yeni bir giig merkezi, bir "Ortodoks Cephesi" olu§turulmu§tur. Or- 

todoks geleneginin kimlerle i§ birligi yaptigim hatirladigimizda ise olay daha da ilging bir bo- 

yut kazanmaktadir. Masonluk-Ortodoksluk iq igeligi, "Masonlar Sozliigii"nde §u §ekilde ifade 

edilmektedir: 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

fttid 

"Higbir Ortodoks Kilisesi masonlugu di§lamami§tir. Hatta Sirbistan’da, Ro- 

manya'da ve Bulgaristan'da birgok Ortodoks rahip hatta yiiksek riitbeli din adami 

'Nur-i Ziya’ya (mason literatiiriinde bir ki§inin locaya katilmasma verilen sembolik ad) 

kavu§mu§tur." (Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, Daniel Ligou, sf.876) 

Giiniimiizde de "Ortodoks Cephesi" kendine saglam destekgiler bulmu§ durumdadir. Bu 

durum, Yunan lobisinin Ingiliz The Guardian gazetesinin 11 Aralik 1992 tarihli sayismda yaym- 

ladigi tarn sayfa "agik mektup"ta belli oluyordu. "Avrupa Toplulugu'nun Devlet Ba§kanlarma 

ve Hiikiimetlerine" diye ba§layan mektupta, Yunan lobisi, paranoyak saplantisi durumuna 

gelmi§ olan "Makedonya'nm Makedonya ismiyle tanmmamasi gerektigi, bunun Yunanistan'a 

ait bir ad oldugu" tezini savunuyordu. Mektupta bu konuda ge§itli "neden'ler siralandiktan 

sonra, onemli bir "otorite"den, Henry Kissinger'dan §u almti yapiliyordu: "Yunanlilarm bu is- 

min (Makedonya) kullamlmasma kar§i gikmasi bence tiimiiyle haklidir. Neden mi? C^iinkii ben 

tarihi biliyorum ve tarih bunu soyliiyor." 

Ortodoks Cephesi bunun di§mda da bazi ilging baglantilar kurmaktadir. 1993 Nisam'nda 

Yunanistan, Sirbistan, Rusya ve Ermenistan'dan Ortodoks Kilisesi liderlerinin, Atina'da Israil- 

li heyetle yaptigi goru§meler (§alom, 21 Nisan 1993), pek qok kaynak tarafmdan bazi tehlikeli 

geli§melerin habercisi olarak degerlendirildi. 

Ara§tirmaci-yazar Aytung Altmdal, "yeni diizenin konuyla ilgili planlari"ndan §oyle soz 

etmektedir: 

"Tiirkiye kendisine dayatilan ko§ullan kabullenmezse istanbul’da bir Beyrut, Anadolu’da da 

bir Bosna-Hersek olu§turuluverir. Avrupali tekeller, konvansiyonel silahlarla siirdiiriilecek ve 

bir tiirlii (!) sona erdirilemeyecek olan iq sava§larm ne denli karli oldugunu bizden iyi biliyor- 

lar. 60 milyonluk Tiirkiye -iistelik Miisliiman-Avrupa iqin gok fazladir... Tiirkiye en geg Eyliil- 

Ekim’de, Avrupa'da, Balkanlar’da ve Tiirkiye’de gok etkili olacak bazi olaylara kendini hazir- 
• • • • _ 

lamalidir. Ozellikle Islamci gevreler gok dikkatli olmalidirlar." (Izlenim, Temmuz 1993) 

Bu bilgiler, yeni diizenin patronlarimn, Balkanlarda olu§an "Ortodoks Cephesi"ni, Sirp- 

Yunan-Rus-Ermeni ittifakim, Tiirkiye'ye kar§i kullanmayi deneyip-denemeyecekleri sorusunu 

giindeme getirmektedir. Acaba Sirp liderlerin agizlarmdan dii§iirmedikleri "Osmanli Mirasi" 

tiimiiyle ortadan kaldirilmak istenecek midir? Sirplarm "Od Yadrana do Irana neqe biti Musli- 

mana" (Adriyatik'ten Iran'a kadar Miisliiman kalmayacak!) slogam uygulamaya konacak mi- 

dir? Zaman iginde tiim bu sorularm cevabi birer birer ortaya gikacaktir. Ancak §u da unutul- 

mamalidir ki, haksizliga, adaletsizlige, acimasizliga, saldirganliga dayali olan higbir diizen 

Allah'm izni ile ba§arili olamayacak, hedefine ula§amayacaktir. 

Akan Kanin Gosterdikleri 

Ya§anan sava§ta iki yiiz bin savunmasiz insandan akan "kan", kimleri tatmin etti? Bu vah- 

§eti uygulayan, uygulanmasma ortam hazirlayan "birader'lerin nasil bir dii§iince sistemi, fel- 

sefesi vardi? Biitiin bunlari gordiikten sonra artik bazi gergeklerin anla§ilmasi gerekmektedir. 

Bu vah§eti ve diinyamn her yerinde bunu izleyebilecek acilari, katliamlari, kam durdurmamn 

yolu ancak, bu sistemi uygulayam dogru belirlemek, ona ve her§eye kar§i sonug getirecek, 

adalete dayali bir diinya diizeni kurabilecek tek goziimii kabul etmektir. 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

idi 

Yeryiiziiniin en iistiin kiiltiir ve medeniyetini kurdugunu iddia eden 

Bati'nm igindeki bazi gevreler, acaba nasil bu kadar ilkel, barbar ve zalim olabil- 

mektedirler? Eger konuya yalnizca siyaset felsefesi agismdan yakla§irsak, bulacagi- 

miz cevap kolay ve siradandir: Soz konusu ki§iler, "Makyavelizm" dedigimiz prensiple 

dii§iinmektedirler. Bir toplum, bir diger toplumun siyasi yonden kendi varligma tehdit olu§- 

turdugunu ya da kendi gikarlanm zedeledigine inamrsa, "rasyonel" bir karar vererek o toplu¬ 

mun askeri bir saldiri ile ezilmesini emretmektedir. Bu "siyasi" operasyon sirasmda akan ma- 

sum insanlarm kanlari, operasyonun kendilerine sagladigi biiyiik yararm yamnda, onemsiz- 

dir. Kisacasi, Makyavelizm'in iinlii kurali i§lemektedir; amag, araglari me§ru kilmaktadir. 

Ancak bu agiklama, belirttigimiz gibi, konuyu derinlemesine incelemek iqin yeterli degil- 

dir. Evet, sorun ittifakm iiyelerinin masum insanlari bogazlamayi makul gorecek kadar Mak- 

yavelist olu§laridir, ama asil soru, onlarm nasil olup da boyle bir "siyasi felsefe"ye sahip olabil- 

dikleridir. Siyasi gikarlar iqin yiiz binlerce insamn oliimiine karar veren bir insan, analiz edil- 

mesi gereken bir "insan modeli"dir. Siyaset felsefesinin de otesinde, bu insan modelinin turn 

bir ya§am felsefesini incelemek gerekmektedir. 

Bati'nm igindeki bir kisim insanlari bu kadar acimasiz hale getiren soz konusu ya§am fel¬ 

sefesi, materyalizmdir. 19, yiizyildan beri Bati dii§iincesine egemen olan bu felsefe, insam in¬ 

san yapan turn manevi degerleri tahrip etmi§, sadece maddeye onem veren yiizeysel bir kiil- 

tiir olu§turmu§tur. 

Materyalizm, insanlari dinden kopanrken, dinin ogrettigi nefis terbiyesini de ortadan kal- 

dirmi§tir. Bu ise insamn kotule§mesinin ba§langicidir. (^iinkii Allah, insam yaratirken, onun 

ruhuna hem iyillik hem de kotiiliik ilham etmi§tir. Insan, bu kotiiliikten kurtulabilmek igin, di¬ 

nin terbiyesine muhtagtir. Insan ruhu ile ilgili bu biiyiik gergegi, insanligm yegane yol gosteri- 

cisi olan Kuran'da §oyle haber verilir: 

Nefse ve ona ’bir diizen i^inde bi^im verene’, 

Sonra ona fxicurunu (sinir tammaz giinah ve kotiiliigunii) ve ondan sakinmayi il¬ 

ham edene (andolsun). 

Onu anndinp-temizleyen ger^ekten felah bulmu§tur. 

Ve onu ortiip-saran da elbette yikima ugrami§tir. (§ems Suresi, 7-10) 

Ayetlerden de goriilmektedir ki, Allah insam yaratirken onun nefsine (benligine) hem ko- 

tiiliik, hem de ondan sakmma, yani iyilik ilham etmi§tir. Insamn iginde bu iki giig birden bu- 

lunur. Insamn kurtulu§u ise, bu kotiiliikten sakmmayi segmesidir. Nefsinde kotiiliik bulundu- 

gunu kabul etmedigi anda da o kotiiliikten sakmacak bilince sahip olamaz, ayette gegen ifa- 

deyle o kotiiliigii "sarip orter", kendi iginde besler. Dolayisiyla o kotiiliik, onu yutar. Yalnizca 

nefsindeki kotiiliikten ibaret bir canli haline gelir ki, bu noktada onu insan yapan degerleri de 

kaybeder. Yalnizca iggiidiilerini tatmin etmek iqin ya§ayan bir tiir hayvana donii§iir. Bu iggii- 

diilerin tatmini iqin de kolaylikla kan dokebilir. 

I§te sozde "uygar" materyalist Bati dii§iincesinin vardigi nokta, bundan pek farkli degil- 

dir. Materyalist Bati uygarhgmm egemen kadrosunun arasmda yer aldigi kadar, aym zaman- 

da da onun bir iiriinii olan "gizli el", i§te bu nedenle §a§irtici derecede zalim, barbar ve kan do- 

kiicii olabilmektedir. Sahip oldugu anlamsiz uygarligi koruyabilmek, yani maddesel diinya 
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iizerindeki egemenligini muhafaza edebilmek iqin her turlii Makyavelist 

cinayeti i§leyebilir ve bir manevi kultiire sahip olmadigi igin bu onu higbir bi- 

W gimde rahatsiz etmez. En 50k da gergek bir anlam ve derin bir manevi kiiltiir sahibi ' 

olan bir uygarligi hedef alir ki, bu da islam'dir. 

Ve sonugta §unu da soylemek gerekir: Insamn "uygar bir barbar" olmasi, yalmzca Bati me- 

deniyetine ozgii bir durum degildir. Bati, bu batagm iqine bogazma kadar batmi§ oldugu iqin 

bir ornek te§kil etmektedir. (Bati'yi bunun igine tamamen dii§mekten koruyan etken ise, hala 

sahip oldugu dini inanq ve degerlerdir.) Aym tehlike, dinden yiiz qeviren, dini terbiyeyi ve ah- 

laki goz ardi eden, kisacasi yalmzca "ekmek'le ya§ayabilecegini zanneden her toplum ve her 

birey iqin gegerlidir. 

Bosna'da akan kanlarm, Batililara, Dogululara ve turn insanliga verdigi en onemli ders bu 

olmalidir. Bosnali Muslumanlarm gektikleri acilar ise, bunlari olgunluk ve inangla kar§ila§tik- 

lari siirece, onlar iqin hem bu diinyada hem de ahirette bir §eref vesilesi olacaktir. Allah Kendi 

yolunda eziyet goren kullarimn durumunu §oyle haber verir: 

"Onlar, yalmzca 'Rabbimiz Allah’tirf demelerinden dolayi, haksiz yere yurtlann- 

dan ^lkanldilar..." (Hac Suresi, 40) 

"...Rableri onlara (dualanni kabul ederek) cevap verdi: f§iiphesiz Ben, erkek ol 

sun, kadin olsun sizden bir i§te bulunamn i§ini bo§a ^lkarmam... i§te hicret eden 

lerin, yurtlanndan suriilup-^ikanlanlann ve yolumda i§kence gorenlerin, ^arpi 

§ip oldiiriilenlerin mutlaka kotuliiklerini ortecegim ve onlan, altlanndan irmak 

lar akan cennetlere sokacagim/ Bu Allah katmdan bir kar§ilik (sevap)tir. O Allah 

kar§iligin (sevabin) en giizeli O'nun katindadir." (Al-i Imran Suresi, 195) 
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O gun Rab Abramla ahd edip dedi: Misir irmagmdan buyuk 

irmaga, FIRAT irmagma kadar senin zurriyetine verdim.” 

(Tekvin Bolumu, 15/18, 21) 

Jsrail'in Giineydogu Anadolu'yu igine alan kutsal smirlan ve suya olan acil ihtiyaci, 

GAP ile yakmdan ilgilenmesine yol agmaktadir: 

"israil, GAP konusunda Tiirkiye ile i§ birligi yapmak istedigini, israil’in su kaynaklarm- 

dan yoksun oldugunu, Tiirkiye'nin ise zengin su, toprak ve i§ giiciine sahip bulundugu- 

nu belirtti." (§alom, 29 Ocak 1992) 

'Gelecek sene Kudus'te bulvarlar giil kokmayacak ve israil belki de golii gigeklendiren bir iil- 

kenin gozalici goriintiisiinden vazgegmek zorunda kalacak. Eski kiiltiirler ve Negev pamuk- 

lan iginde oldugu gibi kutsal §ehrin siislenmesi iqin gok suya ihtiya^ var, ama su yok." (L'Exp¬ 

ress, 16 Agustos 1991) 

”§imon Peres: Niifus artiyor. Suyu iiretmek iqin imkan olu§turmazsak, bu kez su iqin sava§a- 

cagiz." (Cumhuriyet, 12 Haziran 1991) 

"israil Hayfa Universitesi’nden Prof. Armon Sofer 1990’da verdigi demegte, Ortadogu’da su 

kaynaklarimn kullammi yiiziinden sava§ gikacak dedi." (Milliyet, 31 Ekim 1990) 

Tiirkkaya Ataov de israil'in Ortadogu'daki su problemini ve bu problemi gozmek igin ne 

gibi metodlar kullanabilecegini §oyle agiklami§tir: 

"Ortadogu’da bir su problemi var. Belki de bu ciimle degi§tirilmeli ve suyla ilgili ekonomik ve 

stratejik sorunlar var denmelidir... Bazi iilkelerde ’su giivenligi' vardir. Tiirkiye ve bir miktar 

da iran'm yeterli su fazlasi var. 

israil ve i§gal altmdaki topraklarda ki§i ba§ma dii§en su miktari gittikge azalmaktadir. Libya 

ve Suudi Arabistan kendi yeralti kaynaklarim kullanmaktadirlar. Suriye ve Irak ise gelecek 

iqin endi§eli. 

Su gergekten petrol kadar onemli mi oluyor? Kom§u iilkeler arasmdaki rekabeti artirarak on- 

lari silahli bir anla§mazliga mi yoneltiyor? Suyun giderek degerinin arttigi ve anla§mazlikla- 

rm hizlandirildigi dogrudur. 
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Bazi gruplar ve devletler, barajlari, bom hatlarim, damitma tesislerini ve dagi- 

tim hatlarim sabote edebilir. 

israil, bolgesindeki suyu kontrol altma aimak istiyor. Urdiin nehrinden, Yarmuk ve Bati 

israil, i§gal altmdaki topraklardaki Yahudilerin su ihtiyacim kar§iliksiz olarak saglarken, Filis- 

tinlilerden en yiiksek fiyati istiyor. A§agi yukari turn su anla§mazliklari politik karga§alarla so- 

nuglamyor. 

Misir, Nil'in normal su aki§mi isteyerek, §imdi islami gruplarm desteginde olan giiney kom- 

§usu Sudan'la anla§mazliga dii§uyor. Bu iki iilke 1959'da Ortadogu’daki suyla ilgili tek anla§- 

mayi yapti. 

Turkiye’nin GAP’i ise Kurt meselesiyle iq igedir. Dicle-Firat sularimn kullammi projesiyle bir- 

qok amaci olan bir plan gergekle§ecek ve hidroelektrik giicii elde edilerek geni§ alanlara sula- 

ma yapilacaktir." (Turkkaya Ataov, Turkish Daily News, 19 §ubat 1993) 

Ortadogu su sorununda iiq kilit iilke, Sudan-Etiyopya-Tiirkiye'dir. Etiyopya'nm Israil gii- 

diimlii di§ politikasi, gozleri Tiirkiye ve Sudan iizerine gekmektedir. Bu durumda GAP da ay- 

ri bir onem kazanmaktadir. Giineydogu'da Kudiis merkezli manevralara 51k sik rastlanmakta- 

dir. Sudan'm Israil agismdan sahip oldugu stratejik onem ise, bu iilkede ya§anan sorunlarm 

son bulmasmi da engellemektedir. Su sorununun Ortadogu'da bir sava§a yol agabilecegi ihti- 

Jfcte w Firat, Frw 

Susavasj 
gisrne icapak oldi 

_ 

Su konusunun, Ortadogu bolgesinin en hassas konularindan biri oldugu yerli ve yabanci ba- 

sinda da sik sik yer almaktadir. 
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§eria’daki kaynaklardan israil biiyiik miktarda su sagliyor. Versay Bari§ Konferansi’nda 

1919'da ileri siiriilen Siyonist haritaya Litani Nehri dahildir. israil 1982’de Liibnan'a saldmsm- 

da bu nehri kontrol altma aimak istemi§tir. ■ 

■ ■ 

. 



Ataturk Baraji 

mali ilk olarak 1986 yilmda CIA'in Uluslararasi Stratejik Ara§tirmalar Merkezi tarafmdan or- 

taya atilmi§tir. 

"Merkezi Washington’da bulunan Uluslararasi Stratejik Ara§tirmalar Merkezi, 1986’da dump 

dururken, 'Ortadogu'nun Su Sorunu' baglikli bir rapor yaymlar. Raporda bolgedeki kurakligm 

artacagi, nehir debilerinin azalacagi, giinliik hayatta suyun petrolden daha degerli olacagi gi- 

bi ara§tirma sonuglarma yer verilir ve bir de kehanette bulunulur: ... Nil, Urdiin ve Firat... Or- 

tadogu’da, gelecekteki bir sava§, mutlaka bu iiq nehrin sulannm payla§ilmasmdan gika- 

cak...” (Tempo, 10-16 Haziran 1990) 

Ortadogu'da patlak veren su krizinin kilit iilkesi ise Israil'dir. Israil'in §u andaki su ihtiya- 

cmm biiyiik bir boliimu Taberiye Golu'nden kar§ilanmaktadir. Oysa Taberiye Golii'ne akan Li- 

tani Nehri Liibnan iizerinden gelmektedir ve kontrolii Israil'in simrlari di§mdadir. Israil'in Gii- 

ney Liibnan'i i§gal etmesi ile bu sorun bir siireligine ortadan kaldirilmi§tir. Bu da Israil'in su 

ugruna sava§maktan kagmmayacagmi gostermektedir. 

Israil'e siirekli Yahudi gogii devam ettigi ve yeni gelenler iqin her giin daha fazla yerle§im 

alanlari agildigi goz oniinde bulundurulursa, gelecekteki Israil Devleti'nin niifusuna yetecek 
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kadar su kaynagi Ortadogu'da bulunmamaktadir. Ihtiyag duyulan suyun 

GAP'tan saglanmasiyla, planlanan 'Biiyiik israil' projesinin kurak topraklarda 

degil 'Bari§ Suyu' projeleriyle verimli topraklarda gergekle§mesine gali§ilmaktadir. 

Bari§ Suyu projesiyle Firat'm suyunun Suriye iizerinden once Urdiin'e daha sonra is- 

rail'e aktarilmasi planlanmaktadir. israil'e gereken suyun gonderilmesi igin biitiin bu planlar 

yiiriitiiliirken, israil'in sessiz bir politika izlemesi de dikkat gekicidir. Tarihte ne zaman israil'in 

biiyiik, fakat kamuoyuna hissettirilmemesi gereken bir menfaati olsa, Israil sessiz bir politika 

izler: Geli§meler hakkmda dogrudan yorumda bulunmak yerine, kendi fikirlerini kontrolii al- 

tmda olan agizlardan soyleterek, arka planda kalmayi tercih eder. 

Su konusunda, kamuoyunun dikkatinin zaman zaman piyon olarak kullamlan Suriye'ye 

gevrilmesi de soz konusu bu metodun bir pargasidir. Bir donem 50k gundemde olan Suriye- 

Tiirkiye arasmda ya§anabilecek potansiyel sava§ senaryolan sonucunda, 'Bari§ Suyu'nu dev- 

reye sokabilmek ve 'Bari§ iqin Suriye'ye su' mesaji altmda Israil'e gereken suyu saglamak he- 

deflenmi§tir. 

Israilli liderlerin su sorununa baki§ aqisi da Ortadogu'da su 

kavgasimn merkezinin Tel-Aviv oldugunu gozler online sermek- 

tedir. 

"Israil Tarim Bakam Rafael Eitan: Bolgede su, saatli bombadir." 

(Hiirriyet, 14 Temmuz 1991) 

Su sorunu hakkmda bu denli ilging g6rii§leri olan Eitan, bir 

donem Mossad'm askeri kanadi LAKAM'm eski §efi olarak da 

gorev yapmi§tir. Bugiin ise israil ordusu Genelkurmay Ba§ka- 

m'dir. 

Donemin Tarim Bakam Rafael 

Eitan, daha sonra Genelkurmay 

Ba§kanligi da yapti. 

"israil'in en iinlii casusu Rafael Eitan 1968'de israil istihbarat Orgii- 

tii 'LAKAM'm ba§mdaydi." (Dangerous Liaison, Andrew and Leslie 

Cockburn, sf.85) 

"israil Tarim Bakam Rafael Eitan uyanyor: 'Taberiye Golii'ndeki su 

seviyesi higbir zaman bu ka¬ 

dar dii§uk olmami§ti. israil'in su rezervleri hayati tehli- 

ke altmda." (Nature, Agustos 1991) 

"Su darligi israil'i tehdit ediyor." (§alom, 9 Ocak 1991) 

Ve israil'in bu biiyiik su ihtiyacma paralel olarak bol¬ 

gede sava§ riizgarlari da sik sik esmektedir: 

"israil Ba§bakam izak Rabin: Umanm ki su sorunu si- 

lahla goziilmez." (Sabah, 22 Arahk 1992) 

"israil ve Urdiin su rezervlerini tekrar doldurabilecekle- 

rinden yiizde 15 kat fazla bir hizla tiiketiyorlar. Ur- 

diin'iin teklifi 350 milyon dolarlik birle§ik bir baraji Yar- 

muk Nehri iizerinde kurmak. israil ve Urdiin BM'nin Izak Rabin 
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r araciligim yaptigi gizli goru§meler yapiyorlar. Israil’deki her yerle§im yeri giin- 

de 280 It, yani Filistin'dekinin 4 kati su harciyor. israil, Liibnan’la Litani Irmagi'nm 

suyunun almmasiyla ilgili antla§ma yapmaya gali§iyor. Amman'daki Batili bir diplomat 

’Su israil’in elinde silah gibidir ve goziilemeyecek bir problem olur’ diyor." (Newsweek, 12 §u- 

bat 1990) 

Gegtigimiz yillarda israil'in Bati §eria ve Gazze'deki suyun %60'mi elinde tuttugu bildiri- 

lerek, Sovyet Yahudilerinin gogii ile Israil'in su ihtiyacimn daha da artacagi belirtildi... Washing¬ 

ton Uluslararasi Stratejik Ara§tirmalar Enstitiisii ara§tirmacilarmdan, Joyce R. Starr ve Daniel C. 

Stoll "Ortadogu'daki Su Kaynaklan Konusunda ABD Di§ Politikasi" adli ara§tirmalarmda, Or¬ 

tadogu'da gelecekte muhtemel bir sava§m petrol yiizunden degil de su yuziinden gikacagim be- 

lirtmi§lerdir: 

"israil'in Bati §eria ve Giiney Liibnan'i i§gal etmesinin en onemli nedenlerinden biri de bura- 

larm zengin su kaynaklarma sahip olmalari. Golan Tepeleri daglik, yagi§li ve miinbit bolgeler. 

Buralari gozden gikaramiyor. Ayrica israil Taberiye Golu’niin Suriye'ye ait bolumunii de i§gal 

etmi§ durumda, biitiin golii kullamyor. C^iinkii denizden su aritma gok masrafli bir i§lem. Bu 

israil'in enflasyonunu bile etkiliyor... 

Su giicii dostluk kazanmak ve birlikte ticaret iqin kullamlabilir. Fakat aym zamanda bir niik- 

leer giice de benzer ki, bir kere sizin buna sahip oldugunuz insanlar tarafmdan bilinirse, bu 

onlarda biiyuk bir saygi uyandirir. Turkiye'nin su zengini bolgesi Giineydogu. Giineydo- 

gu'daki olaylar daha geni§lerse kom§uluk ili§kileri agismdan daha da onemli olacak." (Econo¬ 

mist, 14 Aralik 1991) 

"Kizgm su kavgalari Ortadogu igin yeni bir §ey degildi. Bundan evvelki birgok sava§ bu iiq bii- 

yiik nehirle ilgiliydi: NiL, DiCLE, FIRAT." (Newsweek, 12 §ubat 1990) 

"Kaynaklar durmaksizm artan ihtiyaglar yamnda smirlilar. Aym ritimle insanlarm sayisi da 

artmaktadir. Su, devletler arasmda baski kaynagi olmu§tur ki, bu daha gok Orta ve Yakm Do- 

gu'da gegerlidir. Fir at, Dicle, Nil; yarm belki de bu irmaklarm kontrolii iqin sava§ilacaktir." 

(L'Expansion, 4-17 Temmuz 1991) 

"Batili kaynaklar, Ortadogu'da petrolden daha degerli hale gelmeye ba§layan suyun, 2000'li 

yillara dogru stratejik bir onem kazanarak bolgede sava§ riizgarlari estirebilecegini belirtiyor- 

lar." (Cumhuriyet, 23 Temmuz 1992) 

Su Sorunufnun Ortasmdaki Ulke: Tiirkiye 

"Los Angeles Times: Su sorununda Tiirkiye anahtar." (Hiirriyet, 30 Ocak 1992) 

"ingiliz Di§ i§leri Bakanligmca hazirlanan 'Ortadogu'da Su Sorunlan' adli raporda israil Hii- 

kiimeti'nin gegen yil Tiirkiye'ye, Ortadogu'da sava§ su yiiziinden gikabilir mesajim gonderdi- 

gine dikkat gekiliyor." (Cumhuriyet, 23 Temmuz 1992) 

"Tiirkiye'den israil'e Su." (Giinaydin, 9 Mayis 1990) 

"Middle East dergisi, Turkiye'nin israil'e bir Kibris firmasi araciligiyla su satacagim belirtti. 

Middle East, Turkiye'nin israil'e suyu yiizer rezervuarlar araciligiyla satacagim ve bu amagla 
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Butros Gan de bolgedeki ulkeler arasi iliskilerde suyun belirleyici rol oynadigina dik- 

kat ceken isimlerden biriydi. 

l*Su sonimjmli 

israil'in Hedefledigi Smirlar: Nil'den Firat'a Kadar... 

TEVRAT: "O gun Rab Abramla ahdedip dedi: Misir irmagindan biiyiik irmaga, Firat irmagina 

kadar, bu diyan senin ziirriyetine verdim." (Tekvin Bdliimii, 15/18) 

Israil'in ilk Ba§bakani Ben Gurion: "Yahudi halkmin, genglerimizin ve yeti§kinlerimizin 

yerine getirmesi gereken bir ba§ka haritasi vardir: NIL'DEN FIRAT'A KADAR." 

Siyonist lider Theodor Herzl: "Smirlarimiz kuzeyde Kapadokya (Orta Anadolu)'daki 

daglara, giineyde de Siivey§ KanalTna kadar dayamyor." 

Bu bilgiler bizlere bir kez daha Israil'in "kutsal" olarak gordiigii topraklan ele gegirme ide- 

alinden kolay kolay vazgegemeyecegini gostermektedir. Bu smirlar iizerinde Israil yillardir bii- 

yiik oyunlar oynamaktadir. Oyunun bir ayagi Firat'ta, bir ayagi ise Nil'dedir. Ilk once Nil iize- 

rindeki planlari inceleyelim. Bunun igin Nil'in dogdugu iilkeyi, Afrika'nm en buyiik Israil iis- 

sii olan Etiyopya'yi oncelikli olarak incelemek faydali olacaktir 

• • 

Nil Uzerine Etiyopya Merkezli Planlar 

Etiyopya, Israil ile son derece yakm ili§kiler iginde olan bir iilkedir: 

"israil Etiyopya'yla ilk olarak 1956'da ili§ki kurdu. 1956 Siivey§ Sava§i'ndan sonra israilli tem- 

silciler Haile Selasi ve arkada§lanyla g6rii§mek iqin Etiyopya'ya gitti." (The Israeli Connection, 

Benjamin, Beit Hallahmi, sf.39) 

Milliyet, 30 Ocak 1992 

Hay fa Limam'nda ozel terminaller yapildigmi belirtti. israil Su i§leri Genel Mudurii Tzamach 

Yishaide bunu dogruladi." (L'Express, 16 Agustos 1991) 

"BM Genel Sekreteri Butros Gali, Financial Times'a verdigi demecinde bolgede bundan sonra 

gikacak sava§m siyasi degil, su meselesinden gikacagim soyliiyor." (Milliyet, 30 Ocak 1992) 
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"Ben Gurion, Eisenhower ile yazi§malari sirasmda Etiyopya'nm kendileri igin 

onemli olduguna gok deginmi§tir. Mossad'm Afrika §ubesi Incoda, Etiyopya'da gok 

faaldir ve Etiyopya'da biiyuk bir israil kontrolii var." (Dangerous Liaisons, Andrew & Leslie 

Cockburn, sf.108) 

"Etiyopya Ortadogu ve Afrika'daki gizli aktiviteler iqin uygun bir istasyondur. 'Incoda' israil'e 

ait Etiyopya etlerini pazarlayan bir §irket. Bu §irket 1955-64 arasi mukemmel bir istihbarat go- 

revi yapti. §irketin yoneticilerinden biri §oyle diyor; 'Incoda, Afrika'daki israil istihbaratimn is- 

tasyonu gorevini goriiyordu. Paravan Incoda §irketi askeri bir komisyonun Etiyopya'yla bag- 

lantilarma aracilik ediyordu. Mossad yetkilileri, Arap iilkelerine birini gonderecekleri zaman 

bu §irket araciligiyla gonderiyorlardi. 1970'li yillarda Etiyopya'da gorev yapan bir israilli uz- 

man §oyle diyordu: 'Biiyukelgi iilkeyi bizim yonettigimize dair bizi cesaretlendiriyordu. israil, 

Etiyopya hiikumetine birgok alanda yardimci oldu, ozellikle de milli giivenlik konusunda.' 

israil, milli giivenligi korumayi gok gizli bir polis grubunu egitmekle yapiyordu. General Ma- 

tit yahu Peled'e gore (Addis Ababa'daki gizli polisin israilli dam§mam), israil Haile Selasi'yi 
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Etiyopya, aglik ve kitligin en siddetli yagandigi ulkelerden biridir. Aslinda verimli topraklara sahip 

olan Etiyopya'da sefaletin yayginlasmasimn onemli nedenlerinden biri de, dig guglerin bu Lilke 

uzerindeki planlaridir. 
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iiq kere devrim kar§ismda korumu§tu. Haile Selasi'nin devrili§inden sonra da 

israil ve Etiyopya arasmdaki ili§ki devam etti. Bu donemde Israil'le baglantiyi Al- 9m 

bay Mengistu Haile Mariam kuruyordu." (The Israeli Connection, Benjamin Beit-Hallahmi, 

sf.52) 

"Addis-Ababa Belediye Sarayi, israilliler tarafmdan yaptirilmi§. Etiyopya askerlerinin malze- 

mesini israil saglami§. Etiyopya polisinin iiniformasi israil polisininkinin bir kopyasi. Resmi 

olarak higbir zaman agiklanmayan israil ve Etiyopya arasmdaki anla§ma, iiq on sene kadar et- 

kisini surdurdii. Afrika'ya baglanti yeri olarak israil’in en giiglii iissii Etiyopya'ydi. Lider Ne- 

ca§i iilkesini israilli teknisyenlere, doktorlara, tiiccarlara ve tarimcilara agti... israil polis me- 

murlan Etiyopya polisini yeti§tirdiler. Haile Selasi, israil’den ordusunu diizenlemesini istedi. 

Ben Gurion bu istegi kabul etti... Sivil sava§m kizi§tigi anlarda Etiyopya’da Mengistu Haile 

Maryam, Kudiis'ten yardim istegini yineledi." (Liberation, 8 Agustos 1992) 

"israil i§gi Partisi'ne ait paravan Raynolds Construction §irketi tarafmdan Etiyopya'da 5 tane 

havaalam kuruluyor, israil ugaklarimn bir sava§ amnda yararlanmasi igin..." (Dangerous Liai¬ 

son, Andrew & Leslie Cockburn, sf.101) 

Ama bu ili§kiler, Etiyopya igin pek iyi sonuglar getirmedi: 

"Etiyopya bir zamanlar Afrika'nm en bereketli yeriydi. Ancak 20. yiizyilda kendini sefaletin 

iginde buldu. Nil Nehri, kenarmdaki verimli topraklara ragmen karnim doyuramiyor. Eger 

Yanda Etiyopya'nm Nil nehri 

kenarindaki verimli topraklari 

gorulmektedir. Bu verimli 

alanlara ragmen, yonetimle- 

rin silaha yatirdigi paralar ne- 

deniyle Etiyopya halki ken¬ 

dini sefaletin iginde bulmak- 

tadir. 

Yandaki resimde 

Etiyopya yonetiminin 

gereksiz silah yatirim- 

lari yuzunden tank 

mezarligina donmus 

tarlalarla dolu Etiyop¬ 
ya goriiluyor. 
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yonetimlerin silaha yatirdigi paralar, kalkmma iqin kullanilsa bugiin aglik qe- 

kilmez ve tarlalar da tank mezarligma donmezdi. Normal §artlarda tarim urimlerin- 

den bir yilda elde edilen gelir turn halkm gegimini temin etmeye yeterli olacak diizeyde. 

350 bin ki§iden olu§an ve Afrika'nm en kalabalik ordusu olarak bilinen Etiyopya ordusunun 

yillik tiiketimi tam 60 bin ton. Ordunun bu yiiksek maliyetli tiiketimini kar§ilamak ise gok 

zor." (Sabah-Star Eki, 16 Agustos 1992) 

I§te Etiyopya boyle bir iilkedir. Bazi kaynaklar tarafmdan israil'in Afrika temsilcisi olarak 

kabul edilmektedir. Etiyopya'nm su ve kutsal smirlar konusunda oynadigi rol ise, Israil'in ilk 

yillarmda hazirlamp uygulamaya konan "Ben Gurion Plam"na dayanmaktadir: 

"1940'li yillarda Ben Gurion Biiyiik israil Plam'm hazirliyor. Bu planda, Tiirkiye’deki kaynak- 

larm kontrolii ile kuzeyden, israil'in giineyden, ba§ta Etiyopya olmak iizere bazi Afrika iilke- 

lerinin de giineybatidan bastirmasi ile Ortadogu'daki su ve petroliin kontrol altmda tutulma- 

si planlanmi§." (Tempo, 10-16 Haziran 1990) 
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Bu plana gore Etiyopya, Israil'in Ortadogu'daki suyu kontrol altma ai¬ 

mak igin hazirladigi senaryonun giineybati ayagim olu§turmaktadir. Etiyop- 

ya'nm suyu, yani Nil'i kontrol etmesi, aslmda Israil'in Nil'i kontrol etmesi anlamma 

gelmektedir: 

"Etiyopya-israil ili§kileri israil'in su politikasmm aynlmaz bir pargasi niteliginde. Misir'm da 

Nil Nehri ile bir problemi var. Ulke her bakimdan Nil'e bagli. Son raporlara gore Nil'in bir ko- 

lu olan Mavi Nil'in kullammi iqin, israil ve Etiyopya ortak gali§iyorlardi. Eger Etiyopya Mavi 

Nil'den musluk agarsa, Misir kendi suyunu kaybedebilirdi. ’Misir eger gerekirse Nil'i koru- 

mak iqin sava§ir' diyor bir cografyaci. Kidemli bir Batili diplomat ise 'Bu konuda §iiphe yok- 

tur' diyor." (Newsweek, 12 §ubat 1990) 

Etiyopya'daki baraj projesi, israil'in Nil'in suyunu istedigi anda kesebilecegini ve Misir'i 

susuz birakabilecegini gostermektedir Boyle bir geli§menin Misir agismdan son derece tehli- 

keli oldugu ise aqikqa ortadadir. 

Turn bunlar ya§amrken, Misir'm su ihtiyacimn yiizde 98'ini kar§ilayan Nil Nehri havza- 

smda bulunan bazi Afrika iilkelerinin, israil'in de yardimiyla baraj kurma te§ebbiislerinin Ka- 

hire igin bir sava§ anlamma gelecegi de ifade edildi. Goriildiigii gibi, Nil'in suyu meselesi tah- 

min edilenden qok daha biiyiik boyutlardadir. Nil on tane Afrika iilkesini ilgilendiren bir suya 

sahiptir. israil'in Etiyopyali baraj yapimcilarma dam§manlik yapiyor olmasi, suyun israil di§ 

politikasmda onemli bir rol oynadigim gosteren bir ba§ka gostergedir. 

Dikkat geken bir ba§ka gergek de, israil'in Tevrat'ta belirtilen kutsal smirlarma ula§mak 

iqin diizenledigi bu plamn, yine Tevrat kokenli olmasidir: 

"Ve sular denizden kesilecek, ve irmak kesilip kuruyacak. Ve irmaklar kokacak ve Misir'm ka- 

nallari bo§alip kuruyacak, kami§la saz olacak. Nil'in yamnda. Nil kenarmda olan gayirlar ve 

Nil'in biitiin ekilmi§ tarlalari kuruyacak, toz olup dagilacak ve yok olacak. Ve balikgilar ah 

edecekler ve Nil'e olta atanlarm hepsi yas tutacaklar ve sularm yiizii iizerine ag yayanlar do- 

viinecekler. Ve Misir'm direkleri pargalanacak. Biitiin iicretli i§gilerin yiirekleri kederli olacak. 

Ordularm Rabbi Misir iqin ne tasarladi?...Ve Misir'da ba§m ya da kuyrugun, hurma dalimn ya- 

hut sazm yapilabilecegi bir i§ kalmayacak. O giin Misirlilar kadm gibi olacaklar; ve ordularm 

Rabbinin, iizerlerine elini sallamasmdan titreyip yilacaklar. Ve Yahuda diyari Misir diyari iqin 

bir deh§et olacak; ve onun adi kendisine amlan her adam, ordular Rabbinin ona kar§i ettigi ni- 

yetten otiirii yilacak... O giin Misir diyarimn ortasmda Rabbe bir mezbah ve onun smiri yanm- 

da Rabbe dikili bir ta§ yapilacak." (i§aya Boliimii, 19/5-19) 

"Ve sikmti denizden gegecek ve denizde dalgalari vuracak ve Nil'in biitiin derin yerleri kuru¬ 

yacak." (Zekerya Boliimii, 10/11) 

Tahmin edilecegi iizere, bu durumdan sonunda Etiyopya da nasibini alacaktir: 

"Ve Misir'm iizerine kihq gelecek ve Misir'da vurulmu§ olanlar yere dii§iince Habe§ ilinde (Eti- 

yopya'da) sanci olacak ve onun cumhurunu alip gotiirecekler ve Misir'm temelleri yikilacak. 

Onlarla beraber Habe§ ili. Put, ve Lud, ve biitiin kari§ik kavm ve Kub, ve ahid diyari ogullari 

kiligla dii§ecekler. Rab §oyle diyor: Misir'a destek olanlar da dii§ecekler; ve kuvvetinin guru- 

ru onlan a§agilayacak; onun iqin de Sevene kulesinden ote dii§ecekler; Rab Yehova'nm sozii. 
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Ve viran olan memleketler arasmda virane olacaklar. Ve Misir’a ate§ verdigim 

zaman, biitiin yardimcilari da bilecekler ki, Ben Rabbim. Kaygisiz Habe§lilere (Eti 
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yopya) korku salmak igin, o giin oniimden gemilerle ulaklar gikacaklar; ve Misir'm gii- 

niinde oldugu gibi onlarda da sanci olacak ; giinkii i§te geliyor. Ve onunla beraber kavmi 

milletlerin korkunglari, memleketi harap etmek igin igeri sokulacaklar. Ve Misir'a kar§i kiligla- 

rim gekecekler ve oldurulmu§ olanlarla memleketi dolduracaklar. Ve irmaklari kurutacagim 

ve memleketi kotii adamlara satacagim ve yabancilar eli ile memleketi ve biitiin igindekileri 

viran edecegim. Ben Yehova, Ben soyledim." (Hezekiel Boliimii, 30/4-7,11-12) 

israil'in uygulamaya koydugu "Nil'in suyunu kesme" projesinin Misir'i qok zor durumda 

birakacagi ve hatta Etiyopya ile Sudan'i da igine alabilecek kanli bir sava§a neden olabilecegi 

uzmanlar tarafmdan belirtilmektedir. Etiyopya'ya Nil'i kesme projesini uygulamaya koydur- 

tan Israilli dam§manlar, gali§malarma son hizla devam etmektedirler. Ortadogu'nun su yoniin- 

den en problemli iilkesi Israil'in bu geli§meler sonrasmda suyu kontrol altma alma imkam da- 

ha da artmaktadir. 

Ote yandan israil, Tiirkiye'deki Giineydogu Anadolu Projesi'nden rahatsizligim Kiirt kar- 

tim kullam§ bigimiyle gozler online sermektedir. 

Diinya Bankasi GAP'a Kredi Vermiyor 

"Diinya Bankasi yetkilisi Cumhuriyet gazetesine verdigi demegte, bankamn GAP ile ilgili hig- 

bir projeye kredi vermedigini belirtti." (Cumhuriyet, 23 Temmuz 1992) 

Ba§ta Diinya Bankasi olmak iizere ge§itli uluslararasi kurumlarm ve kimi iilkelerin GAP'a 

israrla kar§i olmasimn temel nedeni, Ortadogu iqin en hassas konulardan biri olan 'suyun' pay- 

la§imidir. Israil igin, GAP gibi bir projeye sahip Tiirkiye her bakimdan risklidir. 

israil, GAP ve Kiirt Sorunu 

Israil'in GAP'a duydugu ilgi, projenin ilk giinlerinden itibaren pek gok farkli kaynakta yer 

almi§ bir bilgidir. Bu ilgi, Israil'in Tiirkiye'ye bu projede ortak gali§mayi teklif etmesinde oldu¬ 

gu gibi zaman zaman agikga goruliirken, kimi zaman da Israil'in bolgede gergekle§tirdigi bazi 

gizli eylemlerde goriilmektedir. Bu eylemlerin temelinde ise Israil'in Siyonist ideolojisi yer al- 

maktadir: 

"Siyonizm sozciigii Zion kokiinden geliyor. Zion "Biiyiik israil" demek. Zion’un smirlan Ak- 

deniz'den Kizildeniz'e, iran Korfezi’nden Karadeniz'e uzamyor. Ne gariptir, israil'in gizdigi 

haritada Tiirkiye'nin Kiirt bolgeleri Zion smirlan iginde gosteriliyor." (2000 'e Dogru, 22 Eyliil 

1991) 

21 Aralik 1992 tarihli Sabah gazetesinde Sedat Sertoglu, israil'in GAP hakkmda neler dii- 

§iindiigiinii endi§eli bir ifadeyle dile getirmi§ti: 

"Tiirkiye ile israil arasmda, orta ve uzun vaadede bolge sularmm kullammi konusunda bir an- 

la§mazlik gikabilecegini sezinledim. Rabin ba§kanligmdaki israil yonetiminin, sularm payla- 

§imi konusuna Tiirkiye'den daha degi§ik yakla§imi olacak. Bunun i§aretlerini biraz dikkat 

edince hemen yakalayabiliyorsunuz. israillilerin Golan Tepeleri’ndeki su kaynaklarimn Suri- 
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ye ile birlikte kullanimi konusunda, Turkiye’nin Dicle ve Firat sularinm Suri- 

F ye ve Irak arasmda kullanimma dair degi§ik fikirleri var. Bu fikirler bizi pek mem- 

nun etmeyecege benziyor." (Sabah, 21 Aralik 1992) 

*ilpi 

Giineydogu I^in Planlanan Siyonist Strateji 

"Dunya Siyonist Orgiitu'nun ya- 

ym orgam Kivunim (Yonelimler) 

dergisinin §ubat 1982’deki 14. sa- 

yismda; 1980'lerde ’israil iqin 

Strateji 'ba§likli yazida, Irak'm 

Basra gevresinde giineyde bir §ii 

Bolgesi, kuzeyde Musul gevre- 

sinde bir Kurt Bolgesi ve ortada 

Bagdat gevresinde bir Siinni Bol¬ 

gesi olarak iiqe boliinmesi hedef- 

leniyor." (Ortadogu Qikmazi, Cen- 

giz Qandar, sf.37) 

Diinya Siyonist Orgiitii'nce 

1982'de hazirlanan, Irak'm iige bo- 

liinmesi plam, bugiin gergekle§mi§ 

durumdadir. Merakla beklenen ise, 

bundan sonra neler olacagidir? 
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Bitmeyen I§ Birligi: Mossad-Barzani 

Kuzey Irak'taki Miisliiman Kiirt halkimn tasfiye edilerek, Kiirt devleti adi altmda piyon 

bir devlet kurulma gali§malarmm temelleri 1970'li yillara kadar uzamr. Mossad'm Barzani'ye 

yardimi 1970'lerden beri belli araliklarla hep devam etti. Mossad, Barzani'ye hem modern si- 

lah yardimmda bulunuyor, hem de ge§itli teghizatlari sagliyordu. Hatta donemin Mossad Ba§- 

kam Meir Amit, Barzani yanda§larma, daglardaki kamplara kadar gelip yardim sozii vermi§- 

ti. Israil'in Barzani'ye 1970'lerde ba§layan yardimi 5 Nisan 1975 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 

§oyle anlatilmaktadir: 

"Newsweek dergisine gore israil be§ yildan beri Kiirtlere silah ve askeri malzeme yardimi yap- 

makta, bir yandan da askeri uzmanlar gondermekteydi." 

Hurriyet, 27 Agustos 1992 
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Mossad-Barzani i§ birligi guniimuze kadar §oyle devam etmi§tir: 

"Mossad, 1973'te, Yom Kippur Sava§i’nda, Barzani’den Irak petrol kuyulanm bomba- 

lamasim istedi. Barzani de bunu kabul etti." (Mossad 'Les Services Secrets Israeliens', Dennis 

Eisenberg-Uni Dan-Eli Eandau, sf. 269) 

"Kuzey Irak'taki Kiirtler, Mossad’dan ilk ve direk yardimi, israilli askerler Kiirt Yahudisi geril- 

lalari egitirken aliyorlar. israil Kabine Ba§kani Aryeh Eliav, Barzani yanda§lari iqin arazi has- 

tanesi kurdu." (Every Spy A Prince, Dan Raviv-Yossi Melman, sf.82) 

Mossad'la Barzani yanda§lari arasmdaki baglanti bir ba§ka kaynakta da §u §ekilde ifade 

edilmektedir: 

"israil gizli servisleri Arap devletlerinin simrlarmda ve Arap diinyasmdaki azmliklarm iize- 

rinde heyecanli, tehlikeli ve ciddi bir oyun oynuyor. 

israilli Shai komandolarimn bir boliimu Molla Mustafa Barzani'nin yanmda ya§iyorlar. Zaten 

Barzani’nin komandolarma ileti§im aglarmi kuran da onlar. Bu komandolar sabotaj ve katli- 

amda bu aglan kullamyorlar." (Ees Murailles d'Israel, Earteguy, sf.92) 

"Barzani yanda§larma israilliler tarafmdan yardim edildigi artik kimse iqin bir sir degil. On- 

lardan sadece silah ve malzeme almiyorlar, aym zamanda bilgi de aliyorlar." (Ees Murailles 

d'Israel, Earteguy, sf.92) 

K39QF 
Hulusi Turgut ise, "Barzani 

Dosyasi" adli kitabmda Siyonistlerin 

Giineydogu'da yiiruttugu Kiirtleri 

ki§kirtma hareketini §u §ekilde anlat- 

maktadir: 

"Irak’taki Barzani hareketine yardim 

eden Yahudiler, Tiirkiye’deki Kurtgii- 

luk hareketinde de tahrikgilik ve ki§- 

kirticilik yapmaktadirlar." (Barzani 

Dosyasi, Hulusi Turgut, sf.126) 

Aym kitapta §u ilging gergeklere 

de yer verilmektedir: 

Mesut Barzani 

fsrail’in 5 yildir Irakta Barzaniye 
askeri yardim yaptigi apiklandi 
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"Nitekim, Paris'teki, Kiirt Ihtilaline Yardim Komitesi iiyelerinden gogunun Ya- 

hudi olmasi da dikkati gekiyordu. Hollanda'nm Amsterdam §ehrinde kurulmu§ 

olan Kiirt Cemiyeti, Ba§kam Silvio Van Roy ba§ta olmak iizere biiyiik bir kismi Yahudi 

olan iiyelerden olu§uyordu." (Barzani Dosyasi, Hulusi Turgut, sf.41-42) 

israilli general Rafael Eitan'm bir siire once yaymlanan amlari, israil-Barzani i§ birliginin 

boyutlarmi biitiin giplakligiyla ortaya koyan bilgiler igermektedir: 

"Amlarda yazildigma gore, Rafael Eitan, Mustafa Barzani'nin talebi iizerine, 1969 yilmda Ku- 

zey Irak’a giderek ayaklanmayi yakmdan gormii§ ve ayaklanmamn lideri Barzani ile miicade- 

leyi daha yaygm bir sava§ haline donii^tiirme konusunu g6rii§mii§. Eitan ziyaretinden sonra, 

israil Savunma Bakanligi'na, Kiirtlerin gok iyi sava§makla beraber geli§mi§ sava§ araglari ve 

silahlarmdan mahrum olduklarmi, kendilerine yardim edilmesi gerektigini bildiren bir rapor 

yazdigim anlatiyor." (Terror ve Giineydogu Sorunu, Fehmi Koru, sf.110) 

israil'in Barzani giiglerine yardimi bu raporla ba§lami§: 

"Eitan’m amlarimn yaymlanmasmdan sonra, israil basimnda israil-Barzani ili§kileri konusun- 

da ba§ka bilgiler de gikmaya ba§ladi. Kahire'de yaymlanan haftalik Ruz el-Yusuf dergisinin 4 

Eyliil 1989 tarihli sayismdan ogrendigimize gore, Barzani de israil'i iki kere ziyaret etmi§. 1968 

yilmda gergekle§en birinci ziyaretinde de, 1973 yilmdaki ikincisinde de, Mustafa Barzani, 1950 

ortalarmda israil'e gog etmi§ Kiirt Musevisi David Gabay'm evinde kalmi§. ikinci ziyarette, ya- 

mnda getirdigi altm kolyenin Mo§e Dayan’m e§i iqin yeterli bir hediye olup olmayacagim ar- 

kada§ma sormu§. Bu if§aatlardan, Gobay ile Barzani'nin babalarimn qok yakm oldugu ortaya 

gikiyor." (Terdr ve Giineydogu Sorunu, Fehmi Koru, 

sf. Ill) 

"israil'in bolgeyle ilgili gok daha geni§ kapsamli 

planlari var. Bugiin Amerika'da Tiirkiye iizerine 

yaymlanan eserlerin ve gazete makalelerinin go- 

gu israilli veya Musevi asilli Amerikali yazarlarm 

imzasmi ta§iyor. Konuyu kurcalayan, PKK'yi bir 

kurtarici hareket gibi gostermeye gali§anlar hep 

onlar. Devletin zaaflarmi, rejimin saplantilarmi 

kullanarak, yarayi kangrene donii§tiirecek tarzda 

ka§iyanm da israil oldugundan ku§ku duyulma- 

sm." (Teror ve Giineydogu sorunu, Fehmi Koru, sf. 

Ill) 

Bizim korkumuz, insanlarimizdan bir boliimii- 

niin, ABD ve israil'in ba§ka hesaplari iqin kulla- 

mldiktan ve boliiciiliik hisleri ok§anarak meyda- 

na siiriildiikten sonra, amaca ula§ilmca ortada bi- 

rakilmalandir. (Teror ve Giineydogu Sorunu, Fehmi 

Koru, sf.112) 
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Kurt Yahudilerinden ayrintilariyla bahseden 

Dr. A. Medyah'nm "Kurdistanli Yahudiler" ad- 

li kitabi. 
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"Olaya biraz niifuz edilirse, Dogu Anadolu'da kar§i kar§iya bulunulan sikmti- 

lara sebep olan sac ayagimn iiguncu ve en giiglii ayagi da ke§fedilecektir: israil." (Te¬ 

ror ve Guneydogu Sorunu, Fehmi Koru, sf.148) 

"Bu bir vehim mi? Sanmiyoruz. Daha once de yazmi§tik. 1975 yilma kadar Irak yonetimini 

zorlayan Barzani hareketinin arkasmda israil’in oldugu yillar sonra ortaya gikti." (Terdr ve Gu¬ 

neydogu Sorunu, Fehmi Koru, sf.149) 

"Ermeni terorii sanki farkli miydi? Bugiine kadar iizerinde hig durulmadigi igin Ermeni teror 

orgiitii ASALA ile israil istihbarati’nm (Mossad) ili§kisinden Turk kamuoyu fazla haberdar 

olamadi." (Teror ve Guneydogu Sorunu, Fehmi Ko¬ 

ru, sf.149) 

MOSSAD 

■ -g nyiV^-iiiruilqN yflkirVJi.in Miyflfl AnkU 

M-UfirJi- WH 4Hrhnt vri !h»ini W 

flt&frri.- ■ -*4 44 h*fdi«h 

"1975 oncesi, Irak yonetimini ko§eye siki§tiran 

Barzani isyam'm destekleyen israil’di. Molla 

Mustafa Barzani, 1969-74 yillan arasmda birkag 

defa israil'e gitmi§, birkag defa da israilli uzman- 

lan Irak’da agirlami§ti. Bu olaylarda da israil'in 

parmagi pekala olabilir." (Teror ve Guneydogu So¬ 

runu, Fehmi Koru, sf.167) 

"Daha sonra Fransa'nm Ankara Buyiikelgisi Ya- 

hudi Eric Rouleau da bolgeye Mu§, Van ve Di- 

yarbakir’daki miilteci kamplarmi gezmeye git- 

mi§ti." (The Israeli Connection, Benjamin Beit- 

Hallahmi, sf.190) 

"Bu bolgedeki kari§ikliklarm arkasmda israil’in bulundugu bilindigi halde, Amerika’dan qok 

israil’e bagliligiyla tanman bir ki§i (Abromowitz) ABD tarafmdan Ankara’ya biiyukelgi olarak 

gonderilip, be§-alti yil Tiirkiye’de bulunmadi mi? Fransa ise Paris’te kurdugu Kiirt Enstitiisu 

ile israrla aym temayi i§leyip duruyor. Tiirkiye’ye, her halde maharetini bu konuda gosterme- 

si umularak, Yahudi asilli istihbaratgi bir biiyukelgi (Rouleau) atanmi§ti." (The Israeli Connecti¬ 

on, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.193) 

7 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Ugur Mumcu, Mossad-Barzani baglantismi 

§oyle anlatmaktadir: 

"Ortadogu’nun karanlik bir kuyu oldugu her gun biraz daha anla§iliyor. Kamtlanan son ili§ki, 

Mossad-Barzani ili§kisidir. Mossad, israil Devleti’nin gizli istihbarat orgiitudur. Bu orgiitun, 

Kiirt Lideri Molla Mustafa Barzani ile ili§kileri oldugu soylense daha once kim inamrdi? Bar- 

zani’nin CIA ile ili§kisi artik belgelendi. Kimse bu ili§kiye, ’Hayir olmadi’ diyemiyor. CIA-Bar- 

zani ili§kileri biliniyordu da Mossad-Barzani ili§kileri bilinmiyordu." 

Mossad’m Barzani ile ili§kileri, Londra ve Sidney’de yaymlanan "Israel’s Secret Wars - A 

History of Israel’s Intelligence Services" (israil’in Gizli Sava§i - israil istihbarat Servislerinin Ta- 

rihi) adli kitapta da sergilenmektedir. Kitap, ingiliz The Guardian gazetesinde 1984 yilmdan bu 

yana Tel-Aviv muhabirligini yapan Ian Black ve Washington’daki Brooking Enstitiisii’nde gall- 
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§an ogretim iiyesi Benny Morris tarafmdan yazilmi§tir. Kitapta Mossad- 

Barzani ili§kileri, israil Di§ I§leri Bakanligi ve Mossad yazi§malarma dayamla- 

rak agiklanmaktadir. Onsozde, kitabm yaymdan once israil ordu yetkilileri tarafm- 

dan da incelendigi belirtilmektedir. 

Kitapta, 1967 Arap-israil Sava§i'ndan sonra, Mossad'm Kiirtlerle ili§ki kurdugu anlatil- 

makta. Ayrica Misirli iinlii gazeteci Hasan el Heykel'in 1971 yilmda israilli subaylarm, Kiirtler 

araciligiyla Irak'tan radyo baglantilari kurduklari da anlatilan bilgiler arasmdadir. 

Bu bilgilerin di§mda, 1969 yili Mart aymda Kerkiik petrollerine yapilan saldirmm da is¬ 

rail tarafmdan yapildigi agiklanmaktadir. Mossad-Barzani ili§kilerinin israil'in Tahran'daki as- 

keri ate§esi Yaakov Nimrodi (Mossad ajam) araciligi ile gergekle§tirildigi de bir ba§ka onemli 

bilgidir. Nimrodi'nin iistlendigi gorev de son derece ilgingtir; Nimrodi Sovyet silahlarimn Bar- 

zani'nin eline gegmesinde rol oynami§tir. Kitapta Mossad'dan Kiirtlere 50 bin dolar para veril- 

digi, saglam bilgi kaynaklarma dayamlarak agiklanmaktadir. Bu durumda onemli bir soru 

giindeme gelmektedir: 70'li yillardaki bu ili§kiler bugiin siirmekte midir? Kitapta ele alman 

bilgilere gore bu sorunun cevabi, "evef'dir: 

"Korfez Sava§i sirasmda Irak'm attigi Scud fiizelerinin Tel-Aviv’e dii§mesi iizerine bu ili§kiler 

yeniden ba§ladi." (Israel's Secret Wars - A History of Israel's Intelligence Services, Benny Morris, 

sf.521) 

Baba Molla Mustafa Barzani ile kurulan ili§kiler, §imdi de ogul Mesud Barzani ile devam 

etmektedir. Mossad, Barzani'ye Avrupa kahvelerinde gekler vererek bu destegi surdiirmektedir. 

Kitapta Mesut Barzani'nin, israil'e gizlice giderek yardim istedigi de yazilidir. 

Bu ili§kiler siirmektedir ve goriinen o dur ki, daha da devam edecektir... Gizli yollarla da 

agik yollarla da siirecektir... 

israil'de Kurtlerin de ya§adigi bilgisi, "Berliner Institut" tarafmdan yayimlanan "Kurden 

im Exil" adli kitapta Birgit Ammann'm "Kurdiche Juden in Israil" ba§likli yazismda yer almak- 

tadir. Ugur Mumcu ise konuyla ilgili §oyle yazmaktadir: 

"Ortadogu gok uluslu gikarlarm §a§irtici ittifaklara yol agtigi kaygan bir ortamdir. Kiirtler so- 

miirgecilige kar§i bagimsizlik sava§i yapiyorlarsa ne i§i var Mossad'm Kiirtler arasmda? Yok- 

sa Mossad, anti-emperyalist sava§ yapiyor da diinya bu sava§m farkmda mi degil?" (Ugur 

Mumcu, Cumhuriyet, 7 Ocak 1993,) 

Ugur Mumcu, Mossad-Barzani baglantismi anlatan bu yazismdan 17 giin sonra, fail-i 

meghul bir patlama sonucunda hayatim kaybetti. 

"Irak'taki ayaklanmalari yakmdan izleyen Ankara, Kiirtlerin ve §iilerin israil tarafmdan des- 

teklendiklerini belirledi ve dikkatini Tel Aviv'deki geli§melere de kaydirdi. Kuzey Irak’taki iq 

sava§m arkasmda israil Gizli Orgiitii Mossad’m da parmagmm bulundugu, israil'in Kiirt Dev- 

leti’ni destekledigi belirlendi. Edinilen bilgilere gore askeri istihbarat, israil'in Kiirt Devleti'nin 

kurulmasmi fiilen destekledigini gosteren verileri hiikiimete sundu. israil'in, Kuzey Irak'ta bir 

Kiirt Devleti kurulmasi konusuyla, Mossad kanaliyla oteden beri ilgilendigi belirtildi." (Teroil¬ 

man, 12 Mart 1991) 
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Turn bu bilgiler i§igmda iizerinde durulmasi gereken onemli nokta ise 

§udur: Miisliiman Kurt halki, israilli provokatorlerin oyununa gelmemeli, Miis¬ 

liiman Kiirt halki boliicii degil, Miisluman kimligi altmda birle§tirici olmalidir. 

Murat Yetkin'in de belirttigi gibi "israil yillardir bolge iilkelerini zayif dii§iirmek ama- 

ciyla geleneksel Kiirt hareketlerine destek vermektedir." (Ate§ Hattinda Aktif Politika, Murat Yet- 

kin, sf.282) 

"The Israeli Connection" kitabmda da Mossad-Barzani baglantisi §u §ekilde anlatilmaktadir: 

"Irak'taki Kiirt direni§giler her zaman israil'in ilgi alam igerisindedir. Mossad'm Kiirtlere des- 

tegi 1958'de ba§ladi. israilli askeri damgmanlarin, cephaneyi ve silahlan kapsayan yardimi 

1963’de ba§ladi. Agustos 1965’de Kiirt subaylar iqin egitim kamplan olu§turuldu. Haziran 

1966’da Levi Eshkol Kiirt liderleriyle gorii§meler yapti. 1967 Sava§i sonrasi Kiirtlere Sovyet ya- 

pimi silahlarla yardim edildi. Aylik yakla§ik 500.000 dolar da para yardimi yapildi. Kiirt lide- 

ri Mustafa Barzani once Eyliil 1967’de sonra Eyliil 1973’de israil'i ziyaret etti." (The Israeli Con¬ 

nection, Benjamin Beit-Hallahmi, sf.19) 

Barzaniler ve Yahudiler 

Mossad'm Barzani'yi tercih etmesinin elbette ozel sebepleri vardir. Barzani ailesinin igin- 

de gegmi§te bazi Yahudiler ve hatta hahamlar yer almi§tir: 

"16. ve 17 yiizyillarda Kiirt hahamlar tarafmdan yazilmi§ olan ge§itli belgeler ve el yazmasi ki- 

taplar, genel olarak Kiirt Yahudilerin ba§ta dinsel olmak iizere, sosyal ve ekonomik ya§antila- 

ri hakkmda ayrmtili bilgilerin yam sira Kiirtlerle ilgili bazi dolayli bilgiler de igermektedir. Bu 

donemlerde kimi Yahudi topluluklan Kiirtlerin genel yoksulluk tablosu iginde yer alirlarken, 

ote yandan ozellikle iinlii Barzani Ailesi’nden gelen hahamlar bolgenin birgok yerinde dinsel 

gali§malar ve egitim iqin merkezler kurmu§lardi. Bu dini merkezler Misir ve israil gibi uzak 

yerlerden bile ogrenci kabul ediyorlardi." (Kurdistanli Yahudiler, Dr. A. Medyali, sf. 53) 

israil'in dogal miittefigi Barzani ailesinin bolgede ugradigi ba§ansizliklardan sonra Kiirt 

Yahudileri israil'e gog ettiler: 

"Barzani onderligindeki Giiney Kiirdistan Kiirt hareketinin 1975 yilmda yenilgiye ugramasi- 

nm ardmdan, iktidardaki Baas diktatorliigiiniin tiim iilkede uyguladigi yogun teroriin zorla- 

Guneydogu sorununu gozmek igin gorevlendirilen Yahudi Lobisi'nin etkin ismi Moris Abram, Izak §amir ile 
birlikte. 
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masi ve Israil’in de kolayla§tmci miidahaleleriyle bir grup Kiirdistanli Yahudi 

israil'e gelir." (Kiirdistanli Yahudiler, Dr. A. Medyali, sf.64 ) 

Barzani'nin Kuzey Irak'taki Kurt devleti igin §u anda birgok Israilli provokator 

bolgede faaliyet gostermektedir: 

"Giineydogu'da bulunan Miisliiman Kiirt halkimizm iglerine sokulmu§ ajan-provokator giig- 

ler, Kiirt Yahudileri ve Giineydogu'nun israil iqin stratejik onemi hakkmdaki bilgiler, Mason- 

luk ve Kapitalizm kitabimn "Giineydogu’da Tehlike C^anlari" ve "Petrol iizerinde israil Devle¬ 

ti" boliimlerinde ayrmtilariyla ele almdigmdan bu boliimde tekrar iistiinde durmayacagiz. 

Kuzey Irak’ta kurulan Kiirt Devleti’nin temellerinin atildigiyla konumuza devam etmek isti- 

yoruz." 

"Diinya Siyonist Orgiitii’niin yaym orgam Kivunim (Yonelimler) dergisi §ubat 1982’deki 14. sa- 

yismda 1980'lerde israil iqin strateji ba§likli onemli bir yazi yayinlamigti. Yaziya imzasmi atan 

israil Di§ i§leri Bakanligi'nm eski iist diizey yetkililerinden Oded Yinon, ortaya attigi tezi, 'Or- 

tadogu'daki biitiin iilkelerin gok zayif durumda bulunduguna, giinkii bu iilkelerde kurulan 

devletlerin yapay smirlar iginde birarada ya§amak istemeyen etnik ve dini cemaatleri toplaya- 

rak kurulduklarma' dayandiriyor. Yazida israil'in bir devlet olarak ayakta kalabilmesi iqin bu 

manzaraya uygun bigimde bolge devletlerinin boliinmesi gerekliligi ifade ediliyor. Yaziya go¬ 

re projede Irak iginde Basra gevresinde giineyde bir §ii bolgesi, kuzeyde Musul gevresinde bir 

Kiirt bolgesi ve ortada Bagdat gevresinde bir siinni bolgesi olarak iige boliinmesi hedefleni- 

yor." (Cengiz Qandar, Ortadogu Qikmazi, sf.37-38) 

Diinya Siyonist Orgiitii'niin yaym orgamnda yer alan strateji dogrultusunda pargalanma 

bugiin gergekle§mi§ durumdadir. Ayrica aym yaym organmm bahsettigi Liibnan'i be§ pargaya 

bolme i§lemi de tamamlanmi§ haldedir. Boliinmeler Diirzi, Siinni, §ii ve Hiristiyan §eklinde 

gergekle§mi§tir. 

Kivunim dergisinde Misir iqin tasarlanan, zayif dii§iirme metodu ve Miisliimanlarm yo- 

netimden tasfiyesi i§i de Hiisnii Miibarek'le gergekle§tirilen ikinci Camp David'le halledilmi§- 

tir. (^iinkii bu yaym orgam, Sina'nm geri almmasmi §art ko§uyordu. Noam Chomsky, The Gu¬ 

ardian gazetesinin 7 Temmuz 1982 tarihli sayismda soz konusu Siyonist plamn ciddi olduguna 

deginmi§tir. 

Giineydogu ve Yahudi Lobisi 

Giineydogu sorununu gozmek igin iilkemize gonderilen Amerika'nm BM Daimi Temsil- 

cisi Moris Abram Yahudi lobilerinin en etkin isimlerindendir: 

"Moris Abram, 1987-1989 yillan arasmda B'nai B'rith’e ba§kanlik yapmi§tir. Moris Abram ay- 

m zamanda CFR iiyesidir." (Mais qui Gouverne UAmerique, Georges Virebeau, sf.58) 

ABD Yahudi Komitesi'nin Ba§kam Moris Abram'm Giineydogu sorununa baki§i da ilging- 

tir; Abram'm gorii§leri, Giineydogu'nun pargalanmasi yoniindedir. Moris Abram'm bu dii§iin- 

celerine tepki siirerken, CIA-Ortadogu Masasi'ndan Giineydogu sorununu gozmek igin gorev- 

lendirilen ki§inin Ellen Laipson olmasi da bir ba§ka ilging durumdur. Ellen Laipson'u inceledi- 

gimizde de Yahudi lobisinin onemli bir ismi ve tabii ki Yahudi olduguyla kar§ila§maktayiz. La¬ 

ipson incelemelerini Giineydogu'yla smirli tutmami§, Kuzey Irak'ta Kiirt devletinin kurulma- 
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i gali§malarma da katilmi§tir. BM ve ABD'nin gonderdikleri temsilcilerden 

de anla§ilacagi gibi bolgede oynanan oyunlar Yahudi lobisinin, dolayisiyla Isra- 

il'in kontroliindedir. 

Ufuk Giildemir 29 Mayis 1992 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Ellen Laipson'u §oyle 

anlatmaktadir: 

"Adi, Ellen Laipson. Gorevi, CIA’in bir numarali Ortadogu analizcisi. Misyonu, Kiirt sorunu. 

Laipson uzun yillar Kongre Ara§tirma Servisi'nin Di§ Politika ve Ulusal Giivenlik bolumlerin- 

de gali§ti. Kongreden ayrildiktan sonra CIA'in 'Ulusal istihbarat Gorevlisi' oldu. Laipson Ulu¬ 

sal istihbarat Konseyi'nin Ortadogu ve Giiney Asya boliimiiniin ba§ma getirildi. ABD'nin bu 

bolgelerde ne tavir almasi gerektigini Balkan'a oneren raporlan Laipson yaziyor. CIA'in iilke 

ajanlarmdan gelen bilgileri, ABD Di§ i§leri Bakanligi telgraflarim siizgecinden gegirdikten 

sonra ornegin 'Irak boliinmeli mi, boliinmemeli mi?' ya da 'Irak'ta bir Kiirt devleti kurulmasi 

Amerika'nm gikarlarma mi, degil mi?' gibi sorulara yamt ariyor. Laipson'm titri, 'Ulusal istih¬ 

barat Gorevlisi'. CIA'de bu titri ta§iyanlarm sayisi hayli az. Laipson'dan once bu koltukta otu- 

ran ki§i Graham Fuller idi. Laipson §imdi gizli bir gorevle Tiirkiye'ye geliyor ve Irak'a da ge- 

gecek. Misyonu, Kiirt sorunu. Laipson, bir musevi olarak gozlemlerini elbette kendi etnik siiz¬ 

gecinden de gegirecektir." (Cumhuriyet, 29 Mayis 1992,Ufuk Giildemir) 

Israil yanlisi lobilerin Kiirt sorununa "ozel" ilgileri Laipson ve Abram'la smirli degildir. 

Giineydogu'da daha once de, emekli general Mossad ajam Abraham Elfassy, Yahudi Dagitim 

Komitesi adi altmda ge§itli incelemelerde bulunmu§tu. 23 Kasim 1992 tarihli Hurriyet gazete¬ 

sinde Sedat Ergin Yahudi lobilerin Kiirt sorununa ozel ilgisini ise §u §ekilde anlatmaktaydi: 

"ABD'deki Yahudi Lobisi'nin en giiglii kurulu§u olan AIPAC'm (American Israeli Public Affa¬ 

irs Commitee) Ba§kam David Steiner, gegenlerde 'Little Rock'ta (Clinton'm karargahi) pek qok 

adamimiz var. Yeni yonetime adamlarimizi sokacagiz" yolundaki sozlerinin yer aldigi teyp 

bandimn basma yansimasi iizerine istifa etmek zorunda kalmi§tir. 

AIPAC'm 'adamlan'ndan biri de Washington'un onde gelen Ortadogu uzmanlarmdan Martin 

Indyk'tir. ilgingtir ki, ABD'nin saygm ara§tirma kurulu§larmdan (Think Tank) Carnegie En- 

dowment'ta gegen hafta diizenlenen ve 'Kiirt Sorunu'nun' da ayrmtili bir §ekilde tarti§ildigi 

'Irak toprak biitiinliigiinii koruyabilir mi?' konulu panelde en onemli miidahalelerden biri 

Martin Indyk'tan gelmi§tir. 

Washington'daki bir ba§ka niifuzlu ara§tirma kurulu§u, Washington Institude For Near East 

Policy'nin direktorii olan Indyk, ABD Yonetimi'nin Irak'm toprak biitiinliigiinii savunan gele- 

neksel gizgisini ele§tiren bir yakla§imla 'Irak'm toprak biitiinliigiinii sorgulayan bir politika- 

nm hatasi ne olabilir ki?' diye sormu§tur." 

Ozel ilginin Ardmdaki Faktorler 

Tiim bu bilgileri inceledikten sonra, §u soru akla gelmektedir: ABD'deki Yahudi gevrele- 

rin Kiirtlerin durumuna gosterdikleri ilginin ardmda yatan nedir? Ya da Kuzey Irak'taki Kiirt- 

lere silah yardimi yapilmasmi savunan eski kongre iiyesi Steve Solarz'm Yahudi olmasi nasil 

degerlendirilmelidir? 
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"Gerek dogu smirlarmi emniyet altma aimak, gerek Bagdat'taki yonetimin dik- 

katini Arap-israil anla§mazligmdan uzakla§tirmak iqin Irak'i zayif tutmak, israil'in 

onceden beri uyguladigi stratejik bir giivenlik politikasidir. Nitekim, israil'in 1970'li yil- 

larm ilk yarismda Kuzey Irak'taki Kiirtleri ayaklanmaya te§vik amaciyla yiiriitiilen progra- 

ma, silah yardimi ve askeri dam§man yollayarak katilmasi bu stratejik hedefin bir geregiydi. 

israil bu iilkenin gikarlarim gozeten Yahudi gevrelerin, Washington'da gorevi devralacak de- 

mokrat yonetim iizerinde onemli bir agirliga sahip olacaklari a§ikardir. Bu odaklarm ozellikle 

Amerika'nm, Irak politikasi iizerinde ne olgiide etkide bulunacaklan §imdiden ilgiyle izlenil- 

mesi gereken bir konu olarak belirmektedir." (Sedat Ergin, Hiirriyet, 23 Kasim 1992) 

22 Mart 1993 tarihli Hiirriyet gazetesinde Sedat Ergin Washington'daki Nevruz kutlama- 

larmdan bahsetmektedir: 

"Nevruz kutlamalari Washington'daki Crystal City Sheraton Oteli'nin balo salonunda diizen- 

lendi. Sahnede asili duran Molla Mustafa Barzani'nin resmi, Barzani isminin manevi agirligi- 

m kuvvetli bir §ekilde hissettirmekteydi. Gecenin sonuna dogru eglence tam bir ciimbii§e do- 

nii§tii. Halay gekenler arasmda Kongre Dam§manlari Musevi Lobisi’nin en giiglii orgiitii AI- 

PACm eski direktorii Morris Amitay'da bulunuyordu." (Sedat Ergin, Hiirriyet, 22 Mart 1993) 

AIPAC Nevruz kutlamalarma neden katilmi§tir? israil'in Barzani'ye katkilari diinya ka- 

muoyu oniinde artik o derece agiklikla yapilmaktadir ki, eski AIPAC Balkan Morris Amitay 

Nevruz kutlamalarmda halay gekmekten kagmmamaktadir. 

Petrol Uzerine israil Kontrollii Piyon Kiirt Devleti 

Giineydogu'da ve Kuzey Irak'taki zengin petrol kaynaklarmm uzerine kurulmak istenen 

piyon Kiirt devleti konusuna "Masonluk ve Kapitalizm" kitabmm 'Petrol Uzerine israil Devle¬ 

ti' boliimiinde ayrmtilanyla deginilmi§ti. Konunun hayati onemi nedeniyle Yiiksek Miihendis 

Burhan Oguz'un Cumhuriyet gazetesinde 22 Ekim 1992 tarihinde 'Tarihin Aki§i iginde Tiirkiye' 

ba§ligiyla verdigi haberden bir boliimiinii aynen aktariyoruz: 

"Tiirkiye'de petrol yok, olan da gok derinde, rantabl degil" kandirmacasi dillerde dolamyor. 

Meger simrimizdan elli metre otedeki petrol iist tabakalarda imi§ smiri geger gegmez derine 

kagiyormu§! Satilmi§ birgok agizdan, MTA'cilarm bazilarmdan ve maden fakiiltelerinin bazi 

hocalarmdan kaynaklamyor bu aldatmaca. insan o zaman soruyor: Madem ki yok, neden bu 

denli uzman Amerikalisi, ingilizi, Hollandalisi bunca para dokiip sondaj iistiine sondaj yap- 

may a devam ediyor? Biz yamtim verelim: Onlar rezervleri saptayip kapatiyorlar, zamam gel- 

diginde tam egemen olarak agmak iizere!.." 

Ve Burhan Oguz sozlerine §u §ekilde devam ediyor: 

"Bu siitunlarda kag kez yazdik: Batimn amaci bolgede, devlet gelenegi olmayan, etkin bir bii- 

rokrasiden yoksun, kamuoyunun olu§madigi bir a§iret diizeninde kurulu bir Kiirt devleti kur- 

durup, her§eye kar§m elimizden kolayca koparamadigi petrol ve sair madenlerin ak§amdan 

sabaha iistiine oturmaktir, Arap §eyhliklerinde oldugu gibi." (Cumhuriyet, 22 Ekim 1992) 

Burhan Oguz'un da belirttigi gibi Giineydogu bolgemiz iizerinde kurulmak istenen piyon 

bir Kiirt devleti ve zamam geldiginde agilmak iizere saklanan madenler bulunmaktadir. Ama 

bunlar, bolgenin "miistakbel sahibi" olarak dii§iiniilen Israil iqin saklanmaktadir. 
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yillar boyunca kendilerini bir 'hayir kurumu' olarak tanitan masonlann en rahatsiz 

olduklari konulardan birisi, gergek yiizlerinin agiga gikarilmasi, gizli faaliyetlerinin 

de§ifre edilmesidir. Diinyanin pek 50k iilkesinde, bu yonde faaliyet yapan ki§iler 

masonlar tarafmdan engellenmi§, bir §ekilde faaliyetleri durdurulmu§tur. Italya'da P2 mason 

locasimn agiga gikmasimn ardmdan, bu konuyu soru§turan savcilarm, emniyet gorevlerinin 

birer birer faili meghul bir §ekilde olduriilmeleri bu durumun yakm tarihten garpici bir orne- 

gidir. Ulkemizde ise, masonlann iq yiizlerini agiga gikaran gali§malarm ba§mda Harun Yahya 

serisine ait eserler gelmektedir. 80'li yillarda yaymlanan "Yahudilik ve Masonluk” isimli eser, 

bu alandaki en onemli kaynak kitaplardan biri olmu§ ve halkimizm masonluk konusunda bi- 

linglenmesine biiyiik katkida bulunmu§tur. Bu eser, Adnan Oktar'm hayatmda da onemli bir 

donum noktasmi te§kil etmektedir. 

O giine kadar toplum iginde son derece gizli bir bigimde faaliyet gosteren masonluk orgii- 

tii, bu kitapta turn karanlik yonleriyle gozler online seriliyordu. Kitapta, masonluga kimlerin 

iiye oldugu, iiyelerin te§kilattaki konumlari, devlet kademelerindeki, list diizey mevkilerdeki 

masonlann isimleri, masonik §irket ve kurulu§larm listeleri, masonlann iilke gapmda ele gegir- 

dikleri ekonomik ve siyasi giiq kendi beige ve dokiimanlarmdan ortaya konuluyordu. Aym za- 

manda, masonlugun gizli bir tiir tarikat oldugu yine belgelerle agiklamyordu. Masonlugun fa¬ 

aliyetlerinin, amaglarmm, organizasyon yapisimn, hiyerar§isinin, sembollerinin ve rituellerinin 

if§a edildigi kitapta, masonlugun, Siyonizm, Muharref Tevrat ve Kabala ile olan dogrudan bag- 

lantisi da aqikqa ortaya konmaktaydi. Bu eserin yaymlanmasi ile birlikte, masonlar ve onlarm 

gizli uzantilan Adnan Oktar aleyhinde ge§itli komplolan hayat gegirmeye ba§ladilar. 

k _ ■ SB 

604 
.V.-.V III 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

-ri - 

m j- ri 4 
- | 

JU 
% ? 

yp/ 

f, lW' d If Ak 
, i ■ M 

wW 

H 

Ilk ba§ta aracilar vasitasiyla Yahudilik ve Masonluk kitabimn baski- 

simn durdurulmasi igin yxiklii paralar teklif edildi. Olumsuz yamt alimnca si- 

a tehditlere geldi. Bu da etkili olmaymca Adnan Oktar, suni bir gerekge ile tutuklan- 

Gerekge olarak bir gazete roportajmda yer alan "ibrahim milletinden, Turk kavmin- 

¥ denim" sozii gosterildi. Sahte raporlar, asilsiz haberler, iftiralar, hakaretler bir kisim basmda 

ardi ardma yaymlanmaya ba§ladi. Saym Adnan Oktar 19 ay tutuklu kaldiktan sonra, tutuklan- 

masina neden olan savcimn bizzat, bu ifadelerin sug te§kil etmedigini beyan etmesiyle 

mahkeme tarafindan beraat ettirildi. 
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1986 Yilmdaki Komplo 

Ancak bu 19 ay sirasmda masonlar Adnan Oktar'm gali§malarim engellemek igin var giig- 

leri ile gali§maya devam ettiler. Ornegin, Saym Oktar'a "Yahudilik ve Masonluk" kitabimn 

basilmamasi kar§iligmda yxiklii bir para ve "her tiirlii kolaylik" vaadinde bulundular. Ad¬ 

nan Oktar ise bu teklifi reddetti. Yahudilik ve Masonluk kitabi her§eye ragmen yaymlandi ve 

biiyiik yanki uyandirdi. 

Bu durum kar§ismda masonlar yeni bir yola ba§vurdular ve Adnan Oktar tutuklulugu- 

nun 9. aymda Bakirkoy Ruh ve Sinir Hastaliklan Hastanesi'ne yatirildi. 10 ay boyunca burada 

tutulan Saym Oktar, pek gok haksiz uygulama ve baskiya maruz kaldi. Cezai ehliyeti olmayan, 

cinayet bile i§lemi§ akil hastalarimn yatirildigi 14 A kogu§unda son derece kotii ko§ullari olan 

bir odaya yerle§tirildi ve 40 gun siireyle burada ayagmdan zincirle yatagma bagli olarak tutul- 

du. En agir hastalar bile yakmlari ile diledikleri gibi goru§ebilirlerken, Adnan Oktar'm ziyaret- 

gi kabul etme hakki kisitlandi. Saym Oktar sadece yakmlari ile degil hem§irelerle, pratisyen he- 

kimlerle, hatta doktorlarla dahi g6ru§turulmedi. Bu donemde kendisine §uur kapatici bazi 

ilaglar zorla igirilmek istendi. Asil amacm Saym Oktar'm fikri miicadelesini engellemek oldu- 

gunun bir diger gostergesi de, donemin Hastane Ba§hekimi'nin "fikirlerin degi§medigi siire- 

ce buradan gikamazsm" §eklinde Adnan Oktar'i tehdit etmesiydi. 

Bu baski siireci hukukun devreye girmesi ile sona erdi. Bilirki§i raporlan Adnan Oktar'm, 

"ibrahim milletinden, Turk kavminden" soziindeki "millet" kavramimn islami literatiirde 

"din" anlamma geldigini onadi ve Saym Oktar aleyhine agilan dava, beraat ile neticelendi. Ad¬ 

nan Oktar'a Bakirkoy Ruh ve Sinir Hastaliklan Hastanesi tarafindan haksiz yere verilmi§ ra- 

por ise, Adli Tip Kurumu 4. Ihtisas Kurulu tarafindan bozuldu. Adli Tip Kurumu'nun hazir- 

ladigi raporda, Adnan Oktar igin "turn ya§amim inandigi mukaddes gayeye ve ideale teksif 

eden ki§i" anlamma gelen "idealist passione" deyimi kullamlmakta ve Saym Oktar'a yapilan 

uygulamamn haksiz ve hukuk di§i oldugu gozler oniine serilmekteydi. 

Adnan Oktar'in demir parmaklikli pencere- 

lerin ardindan cekilen fotograflarindaki yuz 

ifadesi onun higbir sart ve kogulda vazgeg- 

meyecegini ortaya koyuyordu. 
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Ancak Adrian Oktar'm merkezi di§anda bir orgiit olan masonlugun per- 

de arkasmi de§ifre etmeye devam etmesi, bununla birlikte Bilim Ara§tirma Vak- 

fi'nm milliyetgi ve mukaddesatgi dogrultuda hizla artan faaliyetleri yeni komplolarm ya- 

§anmasma neden oldu. Oncelikle 1990 yili boyunca Saym Oktar'm §ahsma yonelik bazi taciz 

ve saldiri giri§imleri ya§andi. Ortakoy Karakolu'nda bulunan evraklarda da goriilecegi iizere, 

bu donemde Adnan Oktar'm Ortakoy'de annesi ile birlikte kaldigi eve saldiri giri§imleri ya§an- 

mi§, birkag kez de Saym Oktar'a yonelik pusu giri§imleri olmu§tur. 

Asil komplo ise 1991 yili ortalarmda hayata gegirildi. Adnan Oktar suni gerekgelerle goz al- 

tma almdi. Gozaltma almmasimn ardmdan, Saym Oktar'm annesi ile birlikte ya§adigi 75 metre- 

kare biiyukliigiindeki evinde 16 emniyet gorevlisinin katilimi ile bir arama yapildi. Yapilan ara- 

mada, emniyet gorevlileri qok kisa sure igerisinde, Adnan Oktar'm yakla§ik 1000 kitaptan olu§an 

kutiiphanesinde, "ellerine aldiklari ugiincii kitabm igerisinde" bir kokain paketi buldular. 

Olay iizerine, Istanbul Emniyeti'ne gotiiriilerek 62 saat boyunca burada tutulan Saym Ok¬ 

tar, daha sonra Adli Tip Kurumu'na gotiiriilerek kamnda kokain tahlili yapildi. Adli Tip Ku- 

rumu'ndan verilen raporda alman sonuca gore, Adnan Oktar'm kamnda yiiksek dozda koka¬ 

in yan maddesi gikmasi saglanmi§ti. 

Bu olaym bir komplodan ibaret oldugu ise sonradan pek gok delil ve bulgu ile birlikte or- 

taya gikti. Bu arama sirasmda, sonradan davaya bakan hakimi de §a§irtan birgok mantiksizlik 

ve tutarsizlik ya§andi. 

•v- 

Ornegin bir gorevli daha aramamn ilk dakikalarmda, 

kiitiiphaneye yonelip kiitiiphanede kokain paketgikleri 

buldugunu iddia eder etmez, her nedense aramaya 

son verilmi§ ve alelacele tutanak tutulmu§tur. Oy- 

sa boyle bir durumda yapilmasi gereken, sadece 3 

kitabm degil evin her odasimn, her noktasimn 

detayli olarak aranmasidir. Gerekli aramamn 

yapilmami§ olmasi, soz konusu aramamn bii- 

yiik bir komplonun pargasi oldugunu gosteri- 

yordu. 

Bir ba§ka tutarsizlik da, gorevlilerin koka- 

inin nereden bulundugunu hiq sormami§ olmala- 

riydi. Sayfalarca evraktan olu§an hazirlik tahkika- 

timn tek bir yerinde bile Saym Adnan Oktar'a bu pa- 

ketgikleri nasil buldugu, kimden aldigi sorulma- 

maktaydi. Ku§kusuz iddia edildigi gibi kokain 

ele gegirme olayi soz konusu olsa, bu durumda 

gorevlilerin ilk ara§tirmasi gereken konu bu 

kokainin nasil bulundugu olmaliydi. 



Aramadan 3 gun once Adnan Oktar'm evinde qok biiyiik bir temizlik 

yapildi. Kiitiiphanedeki kitaplarm iglerine kadar varan ve toz dahi kalma- 

yacak kadar titiz yapilan temizlikte anne Mediha Hanim'a kapici Yusuf 

Kepug'la, kom§u Miizeyyen Kaskan yardim etti. Temizligin iki nedeni var- 

di: Kaybolan tapunun bulunmasi ve eve komplo amaciyla birakilabilecek 

uyu§turucu, silah gibi kanundi§i maddelere kar§i arama yapilmasi. 

Mediha Oktar (Annesi): "Toz Bile Kalmami§ti ki 

Paket Olsun..." 

'Adnan kendisine komplo yapilacagim, evi 50k titiz bir §ekilde ara- 

mami soylemi§ti. Tapumu da kaybetmi§tim. Kiitiiphaneyi aramak iqin 

kom§um Miizeyyen Hamm'i gagirdim. Kapici da geldi. Kitaplarm hepsini 

indirdik. iglerine tek tek baktik. Hepsi inince raflari arap sabunuyla yika- 

dim. En ufak toz bile birakmadik. Sonra kitaplan yine tek tek silerek yer- 

lerine yerle§tirdik. Garip higbir §ey yoktu. Toz bile kalmami§ti ki paket ol¬ 

sun. Ben oglumu tammam mi? Adnan dindardir. Degil igki-uyu§turucu, 

sigara bile igmez, kokusundan bile igrenir." 

Yusuf Kepug (Kapici): "Kiitiiphanede Bir §ey 

Olsaydi Goriirdum..." 

"Mediha Teyze beni gagirdi, kiitiiphaneyi temizleyecegiz diye. Tapu- 

yu arayacakmi§iz. Biitiin kitaplar indi. Tek tek silip silip yerlerine koyduk. 

Kitaplarm iginde tapuyu aradik. Oyle kiigiik paket falan gibi garip bir §ey 

olsaydi gorurdiik. Mediha Teyze de goriirdu, ben de gorurdiim. Oyle bir 

§ey yoktu." 

Miizeyyen Kaskan (Kom§u): "Paket Olsa 

Dokiilmez miydi?" 

"Mediha Hanim'a tapu lazim oldu. Kutuphanedeymi§. Kiitiiphane- 

deki kitaplar silkeleyerek tek tek arandi. Kitaplarm iglerinde tapu aradik. 

Oyle bir §ey olsaydi, paket falan, dokiilmez miydi?" 



TUBINGEN EBERHARD KARLS 
UNiVERSiTESi 

"idrar orneklerinin alinmasindan 62 saat once kokain kul- 
lammi gerceklesmisse, idrar orneginde 5 mikrogram/ml 

benzoilekgonin bulunmasi mumkun degildir." 
Prof. Dr. Kurt Besseler 

Rapor No: 07071-296057 
Tarih: 5/3/1992 

AACHEN ADLI TIP ENSTITUSU 

"Kokain tuketiminden 62 saat sonra idrarda 5 mik¬ 
rogram/ml benzoilekgonin konsantrasyonu bulunmasi im 
kansizdir, kesinlikle mumkun degildir." 
Prof. Dr. M. Bogusz 
Rapor No: 0241-8755992 
Tarih: 28/2/1992 

"Biitun bunlardan bir kisinin kokain almasi ve 62 saat 
sonra idrarinda hala 5 mikrogram/ml'lik benzoilekgonin 

konsantrasyonu gikmasi son derece imkansizdir. 
Priv. Doz.Dr. Med.Thomas SIGRIST 

Rapor No: 262875 
Tarih: 10/3/1992 

FRANSA igi§LERi BAKANLIGI POLiS LABORATUVARI 

"5 mg/ml'lik benzoilekgonin konsantrasyonu goz oniinde 
bulundurularak kokainin 1 defada 62 saat once alindigini 
soylemek imkansizdir. 
Prof. Dr. Alain VIALA 
Rapor No: 91 56 54 98 
Tarih: 10/3/1992 

KOKAIN KOMPLOSU ILE ILGILI UZMAN 

RAPORLARINDAN BAZILARI 

BUYUK BRITANYA GLASGOW UNIVERSITESI 
ADLi TIP BOLUMU 

"Literature gore 62 saatlik bir zaman periyodundan son¬ 
ra idrarda 5 mikrogram/ml. benzoilekgonin bulunmasi 
olasi degildir." 
Rapor No: 041-330 4602 
Tarih: 17/03/1992 

iSViQRE ST. GALLEN KANTON HASTANESi 
ADLi TIP ENSTiTUSU 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

MUNIH UNIVERSITESI ADLI TIP ENSTITUSU 

Oldurucu olmayan dozda kokain kullamminda, 
idrarda yan madde 24-36 saat arasinda tesbit 

edilebilir" 
Prof. Dr. Gerold Kauer 

Rapor No: 089-51605144 
Tarih: 28/2/1992 

AVUSTURYA 

ViYANA UNiVERSiTESi ADLi TIP ENSTiTUSU 

"Her ne dozda alinirsa alinsin 62 saat onceki kokain 
kullanimindan sonra idrarda 5 mikrogram/ml benzoilek- 
gonin konsantrasyonu cikmasi tutarsiz bir sonugtur." 
Prof. Dr. W. Vycudilik 
Rapor No: 422726 
Tarih: 3/3/1992 

"Kokain kullanimindan 62 saat sonra herhangi bir 
ki§inin idrarinda 5 mikrogram/ml. benzoilekgonin 

tespit edilemez." 
Rapor No: 061-2673907 

Tarih: 5/3/1992 

FRANSA 

if'\/ionc 

ALMANYA 

HAMBURG UNV. ADLI TIP ENSTITUSU 

"Tecriibelerimize gore 62 saat onceki kokain alimminda 
idrarda 5 mikrogram/ml benzoilekgonin bulunmasi 
olanaksizdir." 
Prof. Dr. A. Schmoldt _ 
Rapor No: 040-4683934 
Tarih: 25/2/1992 
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BASEL POLiS VE ASKERi MERKEZi ADLi TIP 
LABORATUVARI 

RENE DESCARTES UNIVERSITESI ADLI TIP 
ENSTiTUSU 

"Eger benzoilekgonin duzeyi gergekten 5 mikrogram/ml. 
ise o kisinin kokaini 62 saat once almi§ olmasi olanaksiz¬ 
dir." 
Prof. Dr. L. Fournier 
Rapor No: 43451613 
Tarih: 10/3/1992 
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Cerrahpa§a Tip Fakiiltesi ADLI TIP ANABILIM 
DALI’nda bilirki§i olarak gorev yapan uzmanlarca 
hazirlanan tezler de, 62 saat sonra kanda kokain 

tesbiti yapilamadigmi gosteriyor. 

Kokainin Adnan Oktarfm Viicuduna 
Gozalti Sirasinda Girdigi Anla§ildi. 

Adli Tip Kurum doktorlarindan Levent Ul- 
ker'in kokain lizerine verdigi tezinde kokain 
ve yan maddelerinin tesbitinin yapilabildigi 
sure konusundaki ifadeleri dikkat gekicidir. 
Dr. Levent Ulker'in tezinde tespitin yapilabil- 
digi siire "kokain kullanimindan en fazla 48 
saat sonra" olarak agiklanmaktadir. (Adnan 
Oktar kokain testi uygulandiginda 62 saattir 
gozaltindaydi.) 
Dr. M. Levent Ulker, "Kokain Metabolitlerinin 
Kan, idrar, \g Organlarda idantifikasyonu ve 
Adli Tip Agisindan Onemi" T.C. istanbul 
Universitesi Cerrahpa§a Tip Fakiiltesi Adli 
Tip Ana Bilim Dali, sf. 49, istanbul 1991. 

Yine Adli Tip Kurumu gorevlilerinden Umit Ka¬ 
rakul kokain iizerine verdigi tezinin 30. sayfa- 

sinda kokain ve yan maddelerinin tesbitinin 
yapilabildigi siireyi §oyle aciklamaktadir: 

"Benzoilekgonin ve ekgonin ve ekgonin metil 
ester'in yarilanma siiresi, 5-8 saat oldugun- 

dan, immunoassay yontemleri kullamlarak ko¬ 
kain kullanimindan yakla§ik 24-48 saat sonra- 

sina kadar idrarda bu metabolitler bulunabilir." 
Buna gore, yapilan testlerde kokain, kullani¬ 

mindan en fazla 48 saat sonrasina kadar tes- 
pit edilebilmektedir. (Adnan Oktar kokain testi 

uygulandiginda 62 saattir gozaltindaydi.) 
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T.C. ADALET BAKANLIGI ADLI TIP IHTISAS 

KURULU'NUN RAPORU 
— j 

’’Kokain Yiyecek ve Igecege Kari§tirilmak 
Suretiyle Almabilmektedir" 

T.C. Adalet Bakanligi Adli Tip Ihtisas 
Kurulu, Adnan Oktar'in yargilandigi 
kokain davasiyla ilgili olarak hazirladi- 
gi 31.10.1991 tarihli raporunda koka- 
inin yiyecek ve i$ecege karistirilarak 
alinabilecegini aciklamistir. 
Bu rapor da gosteriyor ki herhangi bir 
kimsenin yiyecek ve i$ecegine kari§ti- 
rilarak fark ettirmeden kokain verilme- 
si mumkundur. Bu §ekilde verildiginde 
de o kisinin idrarinda ve kaninda koka- 

ine rastlanmakta, kokain testleri pozitif 
sonuc vermektedir. 
Fakat agizdan verilen kokain, burun- 
dan ve damardan verilen kokainle aym 
etkiyi yapmamaktadir. Agizdan verilen 
kokain sonucunda, klasik kokain etki- 
leri gorulmemekte veya 90k az gorul- 
mektedir. Bu nedenle kokain kullanan- 
lar zahmetli ve zararli oldugu halde, 
daha tesirli oldugundan burundan 
cekme yontemini kullanmaktadirlar. 

ISLAM DININE GORE UYU§TURUCU 
MADDELERiN HUKMU 

1- Kur'an Ayetleri 
a- Ey iman edenler, igki, kumar, dikili 
taslar ve fal oklari ancak seytanin i§le- 
rinden olan pisliklerdir. Oyleyse 
bun(lar)dan kaginin; umulur ki kurtulu§a 
erersiniz. (Maide Suresi, 90) 
b- Gercekten seytan, igki ve kumarla 
aramza diismanlik ve kin du§iirmek, si- 
zi, Allah'i anmaktan ve namazdan ali- 
koymak ister. Artik vazgectiniz degil mi? 
(Maide Suresi, 91) 

2- Peygamberin Hadisleri 
a- Muskir olan (sarho§luk veren) hersey 
haramdir." (Sunen-i ibn-i Mace, cilt 9, sf. 
123) 
b- "Sarho§luk veren her§ey haramdir." 
(Sunen-i ibn-i Mace, Hadis no 3301, 
3306, 3388, 3389, 3393) 
c- "Sarho§ eden her§ey ickidir, her i^ki 
haramdir." (Kuyuf El -Kardavi, islam'da 
helaller ve haramlar s. 77) 

3- Islam Alimlerinin Izahlari 
a- Hamr (igki), ister ya§ ister kuru ister 
yenilir ister igilir olsun, akli gideren her 
maddeye verilen bir ad, bir vasiftir. 
(imam-i Zehebi, Biiyiik Gunahlar s. 57) 
b- Hamrla murad (kasit) insam sarhos 
edip aklim orten herseydir. Binaenaleyh, 
her neden yapilmis olursa olsun sarho§- 
luk veren i^kinin ciimlesi haramdir. Me- 
sela afyon, ha§has, penc gibi sarhofluk 
veren, akli bozan §eyleri yemek caiz de- 
gildir. Mayilerden vucuda zararli olanla- 
ri, insana sarhosluk verenli icmek zarar- 
dir. Sarhosluk veren bir §eyin azi da 
^ogu da miictehitlerin cumhuruna gore 
haramdir. Nitekim bir Hadis-i §erifte 
"gogu sarhosluk veren bir §eyin azi 
haramdir" buyurulmu§tur. (Omer 
Hasuhi Bilmen, Biiyiik islam ilmihali) 



% 
KABALA 

VE 

MASONLUK 

ADNAN OKTAR’I GOZALINA ALINMADAN 
ONCE GORENLER: 

’’ADNAN HOCA’NIN §UUR 

BULANIKLIGI YOKTU" 

Adnan Oktar gozaltina alinma- 
dan birkag saat once gazeteci- 
lerle gekilen fotograf. Gazeteci- 
ler Adnan Oktar'da herhangi bir 
konusma bozukluguna rastlama- 
diklarina ve guurunun tamamen 
agik olduguna dair imzali beige 
vermiglerdir. Ama baginda su- 
rekli nobetgi olmak kaydiyla ge- 
gen 62 saatlik gozalti suresinin 
sonunda yapilan tahlilde Adnan 
Oktar'in kaninda kokain bulun- 
dugu rapor edildi. Ancak 62 sa¬ 
atlik bir sureden sonra kanda ve 
idrarda kokain yanmaddesinin 
bulunmasina olanak yoktu. Bu- 
nun tek agiklamasi vardi: Koka¬ 
in, gozalti esnasinda ve aldigi yi- 
yecekler yoluyla karismistir. 

Adnan Oktar gozaltina alindigi gun sayisiz kisiyle goriigtu, konugtu. Basin toplanti- 
sindaki gazetecilerden, yemek yedigi restorandaki gorevlilere kadar birgok ki§i Ad¬ 
nan Oktar'in ne§eli, canli, suurlu, olduguna imzali §ahitlik yapti. 
Sermin Sezginer: Adnan Oktar'i izmir'de diizenledigi basin toplantisinda gordiigum- 
de, kendisi normalin disinda herhangi bir tavir ve davrani§ta bulunmadi. Konu§ma- 
si normal ve duzgundii. Ne bakislarinda, ne de mimiklerinde bir bozukluk yoktu. 
Tam aksine gayet saglikli ve dengeli goziikuyor, sevecen, esprili bir tarzda konu§u- 
yordu. 
Ayla Oranli: Adnan Oktar'i Biiyiik Efes Oteli'nde ogleden sonra gordiim. Gordiigum 
kadariyla gok saglikli ve dingti. 
Zeki Kaynak: Adnan Oktar'la izmir'de kargilagmamda kendisinde bir sarhogluk, den- 
gesiz veya tutarsiz bir insan hali gormedim. Hareketleri, konusmalari gayet tabii ve 
normaldi. Saat 14.30'da Efes Otel'in berberinde karsilastik. Sag tragi boyunca ko- 
nustuk. 
L. Sondamala: Saat 17.00-18.00 arasinda calistigim Efes Otel Restoranmda Adnan 
Hoca'nm dengesiz bir hareketini gormedim. 
Dogan Has: Saat 15.45'te Alsancak Gundogdu Center Cafe'de kendilerine bizzat 
kendim servis yaptim. Adnan Oktar'in herhangi bir dengesizlik veyahutta bir sar- 
hosluk igerisinde oldugunu gormedim. 
Suat Azal, N. Kemal Giiltekin, Caner Akbulut, Ziyaeddin Balci, Abdi Budakgi, Celal 
Yazar: Adnan Oktar ug arkadasi ile beraber lokantamizda muhtelif yemekler yedi. 
Qevresindeki kigiler ve kendisi gayet akh baginda insanlardi. Herhangi bir kotii ta¬ 
vir, davranig bozuklugu gormedik. Kendisi iyi giyimli, kibar ve mutevazi bir insana 
benziyordu. 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Tutarsizliklar ve mantiksizliklar bununla da bitmiyordu. Sayisiz rat¬ 

tan olu§an ve iginde yiizlerce kitap bulunan bir kiituphanede, nasil olduysa, go- 

Ti aramamn hemen ba§mda, elini attigi ilk kitaplarm arasmda kokaini bulmu§tu. 

Bu da bir kez daha yapilan aramamn gergek bir arama olmadigim gostermekteydi. 

Turn bunlarm yam sira, Adnan Oktar, bu komplonun diizenlemesinden kisa bir siire on¬ 

ce, kendisine kar§i sinsi bir tuzak kuruldugunu hissetmi§ ve Istanbul Ortakoy'deki evini terk 

etmi§ti. Komplodan kisa bir sure once de, annesini telefonla arami§ ve ”bana kar§i bir tuzak 

hazirlamyor olabilir, yamna birka^ §ahit al ve evin her tarafim ^ok detayli olarak temizle- 

yin, kontrol edin" demi§ti. Annesi Mediha Hamm, kom§ulardan birini ve kapiciyi gagirmi§ ve 

iigii birlikte evdeki biitun e§yalari detayli olarak temizlemi§, kiitiiphanedeki kitaplarm da hep- 

sinin tek tek tozunu almi§lardi. Bu temizlikten sonra, Adnan Oktar bir daha eve hiq gelmemi§ 

olmasma ragmen, 16 polis eve girmi§ ve bir anda kutiiphaneden "kokain paketi" gikivermi§ti. 

Mediha Hamm'm kom§usu ve kapicisi, olaydan sonra "Adnan Oktar'm kiitiiphanesini hep 

beraber detaylica temizledik, orada boyle bir paket yoktu" diye noter tasdikli bir ifade ver- 

diler. 

Kokain komplosunun ikinci a§amasi, yani Adnan Oktar'm kamnda gikartilan kokain yan 

maddesi konusu da, bilimsel ve adli delillerle gurutuldii. Adnan Oktar emniyette 62 saat kal- 

mi§, tahlil bundan sonra yapilmi§ti. Ancak kokainin kandaki yan maddesine bakilarak, kag sa¬ 

at once ne kadar kokain ahnmi§ oldugu bilimsel olarak hesaplanabiliyordu. Adnan Oktar'm 

kamnda gikartilan kokain dozu ise, 62 saat onceden ahnmi§ olsa, Adnan Oktar'm olumune ne- 

den olacak kadar yiiksek bir dozdu. Bu durum, kokainin Adnan Oktar'm viicuduna, 62 saat- 

ten qok daha kisa bir sure once, yani gozaltmda bulundugu sirada girdigini gosteriyordu. Ya¬ 

ni kokain, Adnan Oktar'a gozaltmdayken, yemegine kan§tinlmak suretiyle verilmi§ti. 

Bu gergek, aralarmda Scotland Yard'm da bulundugu 30'a yakm uluslararasi adli tip ku- 

rumu tarafmdan teyit edildi. Hepsinin de, in- 

celemeleri igin kendilerine gonderilen dosya 

hakkmdaki ortak cevabi §oyleydi: Kokain Ad¬ 

nan Oktarfa goz altmdayken yemegine kari§- 

tmlarak verilmi§tir. Olay komplodur. 

Daha sonra Turk Adli Tip kurumu da ko¬ 

kainin gozaltmda yemegine kan§tirilmak 

suretiyle verildigini teyid etti ve Adnan Ok¬ 

tar mahkemede beraat ederek aklandi. 

Ancak kokain olayi qok onemli bir husu- 

su ortaya gikariyordu: Adnan Oktar'a biiyiik 

husumet besleyen ve her tiirlii kirli yontemi 

devreye sokarak onu yolundan dondiirmeyi 

amaglayan bazi karanlik odaklar vardi. Adnan 

Oktar, bu olaylarm oncesinde, masonluk hak- 

kmda yeni bir kitap gali§masi yaptigim ve bu 

orgiitun Turkiye'deki pek qok sinsi oyununu 

de§ifre edecegini agiklami§ti. Anla§ilan Adnan 

% 
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Adnan Oktar tarafindan 

hazirlanan ve masonluk 

teskilatimn ic yiizunu 

gozler online seren eserler 

kamuoyunda buyuk ilgi 

gormektedir. 

Oktar'i daha once hapis ve baskiyla yildirmaya gali§an masonik mihraklar, bu kez bir komp- 

loyla yildirmayi tercih etmi§lerdi. 

"Global Masonluk" Kitabi ve Masonlarm Son ^irpmi§lan 

Kokain Komplosu sirasmda ya§anan haksizlik ve hukuksuzluklarm bir benzeri de 12 Ka¬ 

sim 1999 tarihinde Bilim Ara§tirma Vakfi'na kar§i diizenlenen operasyon sirasmda ya§andi. 12 

Kasim 1999 tarihinden itibaren Saym Adnan Oktar'a ve BAV camiasma kar§i biiyiik bir iftira 

kampanyasi ba§latilmi§ ve bu karalama aylarca siirdiiriihnii§tiir. Higbir gergeklik payi igerme- 

yen bu iftiralarm tek nedeni ise, bazi giig odaklarimn Saym Oktar'm ve BAV'm milliyetgi ve 

mukaddesatgi gizgisinden ve bu yondeki gali§malarmdan duyduklari rahatsizliktir. Materya- 

list ve boliicii ideolojilere kar§i yiiriitiilen fikri miicadele, ozellikle son donemde hiz kazanmi§ 

ve iilke gapmda biiyiik yanki uyandirmi§tir. 

Soz konusu operasyonda en dikkat geken hususlardan birisi ise, Saym Oktar'm yillardir 

siiren ara§tirma ve incelemelerine dayanarak hazirladigi Global Masonluk isimli kitabimn 

baskm sirasmda kaybedilmi§ olmasidir. 

Tiirkiye'deki mason orgiitlenmesinin yapisi, diinya masonlugu ile Tiirkiye masonlugu 

arasmdaki ili§ki, bu ili§kiyle ilgili bazi onemli if§aatlarm yer aldigi bu gali§mada ayrica, ma¬ 

sonlarm bazi medya kurulu§lari ve siyaset gevreleri iizerindeki etkileri de ele almmaktaydi. Bu 

kitabm igerigi, 12 Kasim tarihinden once ge§itli toplantilarda ve ortamlarda sohbet konusu da 

olmu§ ve biiyiik ilgi uyandirmi§ti. 

■—- 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

n gCtncelle$tlrHmff vardi 

emniyette 
Aim il# ■* "a- -.- TJ--HJ. 

Milli Gazete, 16 Ocak 2000 

1999 tarihinde disketleri kaybolan "Global Mason I uk" kitabin 

da yer alan bilgiler yeniden toparlanarak, kitabin birinci cildi 

Mart 2002 tarihinde basilmi§tir. 

bunlar bir sure sonra emniyet mensuplari tarafmdan geri ve- |?fGl pJrSjjV 4 

rilmi§tir. Ancak Global Masonluk kitabma ait disketler geri 

verilmemi§, yetkili makamlar daha sonra yapilan yazili ba§- 

vuruya cevap olarak da, soz konusu disketlerin bulunamadigim agiklanmi§lardir. 

Ne var ki, 12 Kasim komplosunun uygulama siireci gibi akibeti de diger komplolara ben- 

zemektedir. Buglin gelinen noktada, bu komplo gergevesinde ortaya atilan suglamalarm herbi- 

rinin mesnetsiz iddialardan ve asilsiz iftiralardan ibaret oldugu somut deliller ile gozler onli¬ 

ne serilmi§tir. 

Turn bu ya§anan olaylar, Saym Adnan Oktar'm ve BAV camiasimn fikri gali§malarmdan 

rahatsizlik duyan gevrelerin, bu gali§malari engellemek iqin her tiirlli yola ba§vurabilecekleri- 

ni gostermektedir. Ancak unutulmamalidir ki, bu gevrelerin oyunu adli makamlarda ve devle- 

timizin ge§itli kadrolarmda gorev yapan dliriist ve vatansever kimseler tarafmdan her defasm- 

da bozulmakta, hak ortaya gikmaktadir. Masonlarm ve destekgilerinin bugiine kadar kurduk- 

lari turn komplolar nasil g6kmii§ ve hak ortaya gikmi§sa, bundan sonra kurulacak her tiirlli 

komplonun da akibeti aym olacaktir. 
Nusret Ersoz 

Aralik 2002 
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SAYIN ADNAN OKTAR'IN 4 HAZIRAN 2007 TARiHINDE 

VAKIT GAZETESINE VERDiGi ROPORTAJ 

"MASONLARIN BELiNi BiZ KIRDIK" 

MASONLUGA GiRi§LER DURDU 

Masonlugu hakikaten Turkiye'de de§ifre edip, fel^ eden bir ^ali§ma yaptik ki, bugxin 

ger^ekten giicii kirilmi§tir. (^ok zavalli, <jok gariple§mi§lerdir. Mesela masonluga giri§ler 

durdu. Her zaman tirmanirken, sayismda sabitlenme hatta dii§me meydana geldi. 

Biz SOLUCANI GUNE§E KOYDUK 

Bir olu§um gizliyken daha gu^liidiir. Ama de§ifre olup ortaya konunca guciinii kaybe- 

der. Solucan nasil toprak altmdan <jikmca telef oluyorsa, bu da oyledir. Solucan a^iga <jikm- 

ca kivrana kivrana oliir. Masonluk da oyledir. Biz aldik solucam giine§e koyduk. Olay bu. 

isterseniz sohbetimize son a^iklanan Yargitay 8. Dairesi'nin karan ile ba§layalim... 

Hakkmizda 1999fdan beri sxiren davamn zamana§immdan dii§mesini engelleyen bir karar 

bu. Bu karar sizce ne anlama geliyor? 

Zamana§imi iddiasim ortadan kaldirdigi iqin olumlu bir karar. Dosya §u an bo§. Ebru 

§im§ek'e §antaj iddiasmdan beraat ettik. En onemli konu oydu. Fatih Altayli davasmdan da be- 

raat etik. §u an ne davaci kaldi ne §ikayetgi. Beraat bekliyoruz zaten. Sorun goziikmuyor. Ama 

olaym §ekli tabii bizi §a§irtti. Iki giin oncesinden kararm Hiirriyet gazetesine sizdirilmasi ve 

man§etten verilmesi 50k karanlik. Kim verdi? Neyi amagladilar, ne zaman, kimle kim arasm- 

da bu olay planlandi, kim ne menfaat elde etti? Bunlarm ara§tirilmasi lazim. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Sizce kim, niye yapti? 

Kanaatim; komiinist derin devlet getesi gok uzun siiredir devlet igine sizma faali- 

yetini devam ettiriyor. Eylemlerini de devam ettiriyor. Arkada§imiz Serkan Ciminli'nin 61- 

diiriilmesi, kokain komplosu, diger olaylar, biraraya geldiginde bir 'komiinist derin devlet' 

komplosunun yapildigim gosteriyor. Darwinizm'le ilgili faaliyetlerimizin etkisini durdurma 

amaci ta§iyor. Yargiya baski olmu§ olabilir, oyle bir §iiphe olu§tu bende. Ben yargi iiyelerine 

kizmiyorum, onlara baski yapanlara kiziyorum. 

"Kokain davasi" dediniz. Nedir bu olay? Biraz bahseder misiniz? 

1991 yilmda yaptigim masonluk tarihi ve diinya masonlugunun orgiitlenmesiyle ilgili 

son derece onemli bir kitap gali§masmdan rahatsiz olan birtakim gevrelerin etkisiyle, yeni bir 

komplo diizenlendi. Annemle birlikte ya§adigimiz Ortakoy'deki eve gelen polisler, iki bin ki- 

taptan olu§an kiitiiphanede, ellerini attiklari ilk kitabm iginde bir paket kokain buldular. Daha 

sonradan bu paketin oraya bazi polisler tarafmdan suni olarak yerle§tirildigi mahkeme tara- 

fmdan ispat edildi. Bu olaym ardmdan Istanbul Emniyet Mudurliigii'nde gozaltma almdim. 

Gozaltmda bulundugum 62 saat sonunda kokain testi igin gittigim Adli Tip Kurumu'nda, ka- 

mmda kokainin bir yan uriinuniin qok yiiksek miktarlarda bulundugu agiklandi. 

Ancak daha sonra, bunun sadece bir komplo oldugu, aralarmda Scotland Yard'm da bu¬ 

lundugu 30'a yakm uluslararasi adli tip ku- 

rumu tarafmdan verilen raporlarla ve 

Tiirk Adli Tip Kurumu'nun onayiyla, ka- 

mmda gikartilan kokain dozunun 62 sa¬ 

at onceden almmi§ olsa, oliimume ne- 

den olacak kadar yiiksek bir doz oldu¬ 

gu, dolayisiyla kokainin emniyette bu¬ 

lundugum sirada yiyecek ve igecegi- 

me kari§tirilmak suretiyle bana veril- 

digi ispat edildi. Ve mahkeme bu ge- 

rekgelerle beraat karari verdi ve ak- 

landim. 



iFADEYi iMZALAMAM i0N BASKI YAPILDI 

1999'daki ifadeniz <jok tarti§ildi... Asli nedir o ifadenin, ger^ekten boyle bir ifa- 

deniz oldu mu? 

Halk emniyetteki o donemi bilmiyor. Nasil ortam vardi? Hangi §artlar altmda o ifade im- 

zalattmldi. Kimse bunu bilmiyor. Ben diyorum ki; Tiirkiye'de her kim olursa ama kim olursa 

olsun o §artlarda 'imza at' dendiginde imzalardi. imza atmayan adamm elini kirarlar. Illaki im- 

zalatirlardi.. Oyle bir hava vardi. 

Yani ifade hazirdi, siz imzaladimz oyle mi? 
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Tabii ki. Oradaki ifadeyi akli ba§mda hangi insan kendine ithaf eder. Bunlan yaptim, §un- 

lari yaptim diye. (^ok galiz, agir 50k agir ifadeler. Savci ve hakim kar§ismda, bu ifadenin zor- 

la imzalattinldigim soyledim. 

Ne dedi peki hakim ve savci? 

Hakim anladi. 'Hakkmdaki iddialara ne diyor- 

sun?' dedi, 'Ne iddiasi?' dedim, 'Haklism' dedi. Bu 

onemliydi tabii.. 

Fahri ba§kanligim yaptigimz Bilim Ara§- 

tirma Vakfi (BAV) neden ilmi <jali§malardan 

^ok alakasiz konularla gxindeme geliyor? 

Daha iyi boyle olmasi. Toplumun bazi 

kesiminin ne du§iindugimden gok, samimi, 

mukaddesatgi, milliyetgi gevreleri esas aliyo- 

rum. Samimi Musliiman oldugumu herkes bi- 

lir. Ama ateistler, komiinistler bundan rahatsiz 

olmu§. Onemli degil. 

250fyi a§km kitabimz var. Bu bir omii- 

re zor sigar. Nasil yazdmiz bunca eseri? 

Eserlerimin hazirlanmasmda, ara§- 

tirma a§amasmda yardimci olan bir 

ekip var. Teknik bilgiler bu §ekilde 

hazir oldugunda yorumlamayi 

ben yapiyorum. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

KIMSEYI ZORLA TUTMUYORUZ 

Son donemlerde giindeme geldiginiz bir diger olay da, " Ceylan Ozgiil'im baba- 

si tarafmdan kagirilmasi olayiydi". Bu olayla birlikte onciiliigunii yaptigimz toplulugun, 

gengleri ailelerinden kopardigi one siiriildii. Nedir yorumunuz? 

Bir insam ailesinden koparmak tabii ki anormal bir harekettir. Bir insani sevdiklerinden, 

dostlarmdan, arkada§larmdan, sosyal gevresinden koparmak da anormal bir harekettir. Kopar- 

manm bir gok ge§idi vardir. Inancmdan, dostlarmdan okulundan koparabilirsin. 

Ancak 18 ya§mi doldurmu§ her fert ozgiirdiir. Istedigi okulu, ya§am tarzim seger. ister ai- 

lesiyle, ister arkada§lariyla kalir. Universite mezunu, akli ba§mda sihhatli birine dayatma ge- 

tirilemez. Tutmak olmaz. Benim Ceylan hammla baglantim yok. Ama arkada§ gevresi oldugu 

dogru. Onlari sevdigi de dogru. Ailesini sevdigi de dogru. Zaten annesinin yanma gitmi§. An- 

nesiyle hasret gidermeye giden biri, oradan elleri ayaklari baglamp agzma bant baglamp kagi- 

riliyorsa, bu normal degil. 

TURKiYEfDE MASONLUGU ADETA FELg ETTiK 
i 

Egitiminiz, giizel sanatlar, felsefe olmasma ragmen Darwin ve masonlukla ugra§iyor- 

sunuz. Neden? 

Biyoloji egitimi almadan Darwinizm'e, sosyoloji egitimi almadan masonluga niye yakla- 

§iyorsun, Siyonizmle ilgili sosyolojik ara§tirman yok diyorlar. Oysa boyle bir §ey yok. Diinya- 

da bir kotuliik varsa bunu akli ba§mda herkes anlar. Darwinizm'in sahte oldugunu fosillere ba- 

kan ilkokul ogrencisi bile anlar. Ya§ayan canlilara ait fosillerin tamami aym gunumiizdeki can- 

lilar gibi, oldugu gibi duruyor. Karma§ik bir §ey yok. Proteinlerin yapisma bakiyoruz, tesadii- 

fen olmasi imkansiz. 

Yanda amber iginde 50 milyon yillik sinek fosili. 

Altta sagda ise, gunumuzde yagayan canli bir sinek 

Fosil kayitlari sineklerin bir anda ortaya ciktiklarim gostermektedir. 

Bu denli mukemmel yapilara sahip canlilarin, yeryuzunde bir anda 

ortaya gikmalarimn elbette evrimle aciklanmasi imkansizdir. 

Bu, Allah'in yaratigimn agik delillerinden biridir. 

iB, H; 7>' 1 
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Ama siz, bu kadar kolay olmasma ragmen israrla bunlan anlatiyor- 

Evet... Anla§ilmcaya kadar ugra§acagiz. 

Masonluga gelince; 'Diinyayi idare ediyor, her tlirlli fitnenin kaynagi' diyorsunuz. Bu kar- 

ma§ik degil. Masonlar zaten, 'Evet biz bunu yapiyoruz' diyorlar gogsiinii gere gere. 

Peki, yaptigmiz <jali§malarla, masonlarla ilgili eserlerinizin, fmasonlan gii^lii’ gosterdi- 

gi ele§tirisine katiliyor musunuz? 

Yooo. Aksine. Rehaveti ortadan kaldirir. Kur'an'da da, siirekli tehlikelerden bahsedilir, 

mii§riklerden, miinafiklardan, kafirlerin tuzaklarmdan bahsedilir. Miisliimanlari motive ede- 

cek ayetler de vardir. Hatta Allah ayette, 'Mustaz’aflar, (jocuklar, zayif birakilmi§ kadmlar ug- 

runa niqin miicadele etmiyorsunuz?' buyurur. Demek ki Miisliimam motive ediyor. §unu bi- 

lelim; ziddi olmayan hareket pasifle§ir. Mesela benimle ve arkada§larimla siirekli miicadele 

edenler olmu§tur. Masonlardan olsun Marksistlerden olsun, ateistlerden olsun. Bize baski ya- 

pan gruplar ne zaman ki baskilarmi giiglendirmi§lerdir, benim ve gevremin, fiili olarak bilim- 

sel gah§malarimizm en yogun donemi o donemler olmu§tur. Kar§ismda miicadele eden olma- 

ymca Miisliimamn giicii zayiflar, motivasyonu kirilir. 

p 

m 

1999 yilinda, masonlann f90. yil1 sergileri var- 

di Aya irini'de. Orada sizin, masonlukla ilgili 

(Yeni Masonik Diizen, Yahudilik ve Masonluk) 

eserleriniz de sergileniyordu. Masonlan yerden 

yere vuran kitaplarmizm bu sergide yer almasi 

nasil izah edilir? 

Yani, 'korkmuyoruz, moderniz, demokratiz, 

etkilenmedik' mesaji vermek istemi§lerdir. (Giilii- 

yor) Bir de mezarlikta lslik galarak gezer insanlar. 

(^ekinmiyoruz, mason aleyhtari faaliyetten de¬ 

mek istemi§ olabilirler. Ama bunun kurta- 

620 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

rici tarafi olmaz. Masonlugu hakikaten Tiirkiye'de de§ifre edip, felq eden 
WjmfjrjF AS 

■V' bir gali§ma yaptik ki, bugiin gergekten giicii kirilmi§tir. C^ok zavalli, 50k garip- 

le§mi§lerdir. Giicii geni§ gapta kirilmi§tir. Mesela masonluga giri§ler durdu. Her za- 

man tirmamrken, sayismda sabitlenme hatta dii§me meydana geldi. Masonlara yapilan 

para yardimlan da durdu. Boliinenler oldu. 

Neden peki? 

De§ifre olmaktan. Bir olu§um gizliyken daha 

giigliidiir. Ama de§ifre olup ortaya konunca giicii- 

nii kaybeder. Solucan nasil toprak altmdan 51km- 

ca telef oluyorsa, bu da oyledir. Solucan agiga qi- 

kmca kivrana kivrana oliir. Masonluk da oyledir. 

Biz aldik solucam giine§e koyduk. Olay bu. 

Masonlar yine etkili mi Tiirkiye’de? 

Tabi di§ kaynakli olarak etkili, iq masonluk 

olarak degil. 

Mason mensubunuz var mi? 

Benim tam§tigim, sonradan Islamiyet'i seven mason insanlar oldu. Dolayisiyla masonlar 

dan tamdigim var. Her tiirlii gevreden de tamdigim insanlar var. 

NAMAZI 5 VAKIT KILARIM 

Adnan Oktar’in bir giinii nasil ge^iyor? 

Ben az uyurum, 3-4 saat kadar. Geceleri kitap okurum, ara§tirmalarimi gece yaparim. Sa¬ 

bah namazmdan sonra bazen yatarim 3-4 saat kadar. Giinliik gazetelerden en az 10 gazeteye 

bakarim. Sonra da giinliik yapilmasi gerekenleri yaparim. Kitaplar, CD'ler, internetle ilgili qa- 

li§malar. Onlarm iizerinde duruyorum. 

1 
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Namazi 5 vakit mi kiliyorsunuz? 

Tabii tabii. Ona bayagi kafayi taktilar.” 

Kar§imiza gegni§ler Edip Yiiksel'i saglarma, 

bir tane tombul sevimli hoca var onu da solla- 

nna almi§lar konu§uyorlar. Bu adamlar alenen 

namazlari azaltan insanlar, bize ehli siinnet 

dersi vermeye kalkiyorlar. Edip Yiiksel, Re§at 

halifenin peygamberligini kabul eden bir in- 

san, bana da gelmi§ti, peygamberligini kabul 

ettin mi diye; 'kabul etmem' demi§ gondermi§- 

tim. Ben ba§mdan beri soyluyorum; namazlari 

5 vakit kiliyorum. Nasil degi§sin ki bu; ben de- 

sem de degi§mez. Kur'an'm agik emri. Ya§an- 

mi§ bu fiilen. Hadis, icma-i iimmet var. (^ok 

net bir §ey. Bunu kimse degi§tiremez. Falanca 

gikip, 1300 sene yanli§lik olmu§ bunu diizelte- 

lim diyemez. Namaz ba§mda da 5 vakitti, ki- 

yamete kadar da 5 vakit olacaktir. 

19 Mucizesine inamr mismiz? 

Kur'anda var, tabii bunu emir olarak algi 

lamamak lazim, Kur'an'm harikasi olarak dii 

§iinmek lazim. §a§irtici, ho§ §eyler. 

MUSLUMAN EN IYIYE 

LAYIKTIR 

Liiks ya§amm nedeni ve kaynagi nedir? 

Miisliimanlarm iyi ya§antismi ele§tirenler 

demek ki Hz. Siileyman'i da ele§tiriyor. Hz. 

Suleyman, biliyorsunuz zenginligi dillere des- 

tandi, biiyiik bir ihti§am igindeydi. 'Yarabbi, 

ben bu mal sevgisini senin nzan iqin yigdim' 

diyor. Allah'a hizmet iginse qok giizel. Miislii- 

man tabii ki her §eyin en giizelini giyecek, en 

guzelini yiyecek, en giizel evde duracak. Niye 

ateistin olsun en giizel ev. En giizel araba niye 

dinsizin olsun, Miisliimamn olsun tabii ki. 

■ " V 15 - 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Liiks ya§am, peygamberi metodla, ozellikle de islam Peygamberi- 

nin ya§amiyla ^eli§miyor mu? 

Peygamberimiz'in misafirleri kar§ilamada giydigi ciibbe 50k 50k degerliydi. Agsmlar 

baksmlar Islam tarihine. Kur'an-i Kerim'de, 'Allah seni fakir bulup zengin etmedi mi' diye 

ayet var. Peygamberimiz zengindi, tarif edildigi gibi fakir degildi. O zenginligini de Allah yo- 

lunda kullamyordu. Hz. Hatice annemiz de zengindi. Hz. Ebubekir de zengindi. O da Allah 

yolunda kullandi servetini. Miihim olan Allah yolunda kullamlmasidir. Miisluman tabii ki te- 

miz giyinecek. Peygamberimiz'in Istanbul'a gonderdigi elgi Hz. Dihye, Istanbul'a geldiginde 

biitun Bizans halki sokaga dokulmu§tii gorebilmek igin. Hz. Dihye olaganustii yaki§ikliydi ve 

di§ g6runii§u itibariyle Peygamberimiz'e de en fazla benzeyen sahabeydi. Guzel giyinmi§ti ve 

50k zengin bir kiyafetle gelmi§ti. Onun igin Musliimanlan siirekli bakimsiz giyinirler, bakim- 

siz evlerde otururlar, diinyadan el etek gekmi§lerdir §eklinde gostermeye gali§iyorlar. Oysa 

Miislumanlar en az masonlar kadar zengin, en az masonlar kadar atak, en az masonlar kadar 

diizgiin giyinen kimseler olmalidirlar. 

Ge^iminizi neyle sagliyorsunuz? 

Ticaretle. 

islami cemaatlerle ili§kiniz nasil, gorii- 

§iir miisuniiz? 

Biitiin cemaatlerle, Suleymancilarla, 

Nurcularla g6ru§uyorum. Hepsiyle aram iyi- 

dir. §eyhlerini mehdi bildiklerini, boyle hiisni 

zan ettiklerini biliyorum. Ben de iftihar ede- 

rim. Ne giizel. Bundan da rahatsiz olmamak 

lazim. 

Hala bekarsmiz. Neden evlenmediniz? 

Bizim gocuklarm evlenmelerini tavsiye ediyorum, 50k da evlenen var. Ama bekarlar da 

var. Said Nursi, Fethullah Giilen, M. §evket Eygi hocamiz evlenmedi. Ama hiq evlenmeyece- 

gim diye de bir kararliligim yok. Nigin olmasm, olur yani. Ama §u anda §u ortamda yogun ol- 

dugum igin evlenemiyorum. Makbul olan evlenilmesidir. 

Yakmda diigiin bekleyelim mi? 

Yakm zamanda, uzak zamanda. Allah'm takdirini bilemeyiz. Neyin ne olacagim bilemeyiz. 

Muharrem Co§kunfun roportajt - Vakit 

■■ 
. 



SAYIN ADNAN OKTAR'IN 

YABANCI BASINLA YAPTIGI 

ROPORTATLARDAN BOLUMLER 

Saym Adrian Oktar'm Yaratili§ Atlasi adli dev eserinin ba§ta 

Fransa olmak iizere, Almanya, italya, isvigre, ispanya, Dani- 

v ' marka olmak iizere Avrupa iilkelerine ve Amerika'ya ula§- 

HH m 1 masmm ardmdan, Darwinizm biiyiik bir sarsmti gegir- ^ 

Pfei di. Kitap tiim diinyada 50k biiyiik bir yanki uyandirdi. * 

Avrupa'da Darwinistler ve materyalistler, kitabm olu§tur- rs 

dugu ilmi etkiyi kendilerince ortadan kaldirmak igin, kitabi . *1 - 

Vfi-i/ yasaklatmaya kalki§maktan, Avrupa Parlamentosu'nda Yaratili§ 

gergegi aleyhine karar aldirmaya <jali§maya kadar pek 50k yonteme 

ba§vurdular. Ancak bunlarm higbirinde ba§arili olamadilar. Darwinizm'in bilim 

tarihinin en biiyiik sahtekarliklarmdan biri oldugu gergegi tiim Avrupa'ya ve Amerika'ya 

ula§ti. Yapilan anketler halkm bu gergegi gormeye ba§ladigim gosterdi. Fransa'da halkm 

%92'sinin, Isvigre'de %85'inin, Almanya'da da %85'inin evrime inanmadigi goriildii. Avrupa 

tarihinin bir doniim noktasi olarak kabul edilebilecek olan bu ilmi uyam§, basm tarafmdan da 

yakmdan takip edildi. Pek 50k Avrupa iilkesinden, Amerika'dan, Rusya'dan, Tiirki devletler- 

den, Ortadogu'dan birgok gazeteci Saym Adnan Oktar'la roportaj yap- 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

ORTAKOY RADISSON OTEL BASIN TOPLANTISI 

25 MAYIS 2007 

Fransa’ya bu kadar gok kitap yollamamzm nedeni nedir? Yani amacmiz neydi bunu 

yaparken? 

Fransa'ya kitabi yollayan ben degilim. Benim bagli oldugum kitap §irketi gonderdi. Ama 

tabii oradaki amag Fransa'nm bu miihim gergegi gormesi, Fransiz halkmin bu miihim gergegi 

gormesi. Evrim teorisi gergekten dogru olmayan bir teori. Olsaydi zaten dinle de geli§mezdi. 

Ama Istanbul'da da, ba§ka yerlerde de, Tiirkiye'nin her yerinde, diinyamn her yerinde, yerin 

altim kazdigimizda her yerde canlilann degi§medigini goruyoruz. Bu bir gergek. Aksini ispat 

eden higbir ara fosil yok. Olsa, §imdiye kadar bu ortaya gikardi. Molekiiler seviyede de bu ay- 

m §ekilde. Mesela bir hiicre igerisindeki genetik bilgi biiyiik bir kiituphaneyi dolduracak ka¬ 

dar. Bunlarm tesadufen oldugunu soylemek bu kadar zeki insanlarm oldugu dunyada 50k bii- 

yiik bir zorlama olur. 

Bir de Allah'm olmasi insanlari sevindirecek bir §ey. Yani bu insanlar igin bir seving vesi- 

lesi, rahatsiz edici bir §ey degil mutluluk verecek bir §ey bu. 

§imdi teorinizin bilimsel bir teori oldugunu soyliiyorsunuz. Ama bildigim kadanyla 

genelde bilim egitimi almadiniz. Bu durumda nasil bilimsel oldugunu soyleyebiliyorsunuz 

teorinizin? 

Darwinizm'in gegersiz oldugu o kadar agik ve 

sarih ki, yani bunun iqin bir bilim egitimine ge- 

rek yok. Mesela bu teybin, bir fabrikada ya- 

pildigim soylemek ve planlanarak yapil- 

digim soylemek iqin ozel egitim alm- 

masma gerek yok. Bu 50k agik, bu- ’ y A 

nun ozel bir bilgiyle yapildigi. Ye- 

raltmdan gikan fosilleri gocuk ol- 

sa anlayacak gibi. Proteinlerin V ” 
yapisi ortada. Bir proteinin ^ 

meydana gelmesi sifir ola- / ; 

silik, tesadufen olu§masi. J , 

Darwinizm'in yanli§ ol- 

dugunu anlamak igin, j 

Allah'm varligim anla- iff Vl 

mak igin akademik egi- j 

time gerek yok. I ‘ " 

Mikroskobik hucrenin icindeki bir 
DNA’da, milyonlarca bilgi igeren 
dunyamn en buyuk ansiklope- 
disinin 40 kati buyukugunde bir 
bilgi deposu sakli durmaktadir. 
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Fikirlerinizin Avrupa’da daha ^ok geli§ecegini dii§iinuyor musu- 

nuz? Yoksa §imdiden geli§tigini, adimlar atildigim dii§iinuyor musunuz? 

(^ok sarsici oldu Fransa'da, yani adeta gergekten §ok olu§turdu. §u ana kadar ortalik 

bombo§tu. Bu konuda kimse muhalif bir fikir beyan edemiyordu. Fikir beyan edenlere de bas- 

ki uygulaniyordu. O kitabi okuyup da aksini iddia et- 

mesi normal bir insamn 50k 50k giig. Zaten bunu Fran- 

siz Milli Egitim Bakanligi uzmanlari da agikladilar. Ya¬ 

ni ozel olarak direnmedikten sonra miimkiin degil ka- 

bul edilmemesi. (^ok agik ve sarih gergekler. 

Peki Tiirkiye’ye bakacak olursak Yaratili§ kabul 

edilebilecek durumda mi? 

1980'lerde Darwinizm Tiirkiye'de %50'nin iize- 

rinde kabul ediliyordu. Ama §u an %90 kabul edilmi- 

yor. Bu bilimsel gali§malarm bir neticesidir. Tiirk halki 

gergeklere kar§i daima agiktir, samimidir. Ben Fransiz- 

larm da o §ekilde oldugunu dii§iiniiyorum. Oniimiiz- 

deki yillarda yapilacak kamuoyu yoklamalarmda bu¬ 

nu gorecegiz hep beraber. 
Harun Yahya'mn yazdigi ve Fransa'da 

buyuk etki olusturan Yaratilis At Iasi kitabi. 

Ama genel olarak bakildigmda Darwinizmfi ilia da Tanri’ya kar§i bir teori olarak gor- 

miiyor musunuz? C^iinkii demin dediniz ki Allah o §ekilde de diinyayi yaratabilirdi ama oy- 

le olmami§ size gore. Biraz daha a^ar mismiz? 

Ben gergegi ara§tiriyorum. Gergekten de Allah o §ekilde yaratabilirdi. Ama o §ekilde ya- 

ratilmadigim goriiyoruz. Milyonlarca fosil Yaratili§'i gosteriyor. Eger evrim dogru olsaydi mil- 

yonlarca ara fosil olmasi gerekirdi. Darwinizm 50k usta bir propagandayla biitiin diinyayi ik- 

na etmi§ §u ana kadar. Insanlar §a§kmlik ve hayret iginde uyamyorlar ve boyle bir teoriye na- 

sil inandiklarma kendileri de §a§iriyorlar sonra. §u an Tiirkiye'de Darwinizm'i savunan bilim 

adami, profesor sayisi parmakla sayilacak kadar dii§tii. Eskiden iiniversitelerde hakim dii§iin- 

ceydi bu. 

Fransa’da sizin hukuk a^ismdan ya§adigimz problemlerle ilgili bir ^ok makale de yer 

aldi. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz? 

Psikolojik sava§m bir geregi olarak oluyor bunlar. Fikire fikirle kar§ilik verememenin bir 

acizligi. Materyalistlerin acizliklerinden ba§vurduklan son goziim bu. Ama bunlardan da etki- 

lenmiyoruz. Etkilenmeyiz. Halkimiz bunun farkmda zaten. Akil almaz iftiralarla akil almaz 

baskilarla bu fikrimizin durdurulmasi iqin gayret ediliyor. Fakat buna ragmen hizla dogru olan 

bu fikrimiz yayiliyor. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 
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Peki sizin i<jin ileride gelecekte Darwinizm'in sona ermesi aym za- 

manda teroriin sona ermesi, bu tiir §eylerin de mi sona ermesi olacak? 

m, 1 
f Tabii ki... Terore Bilim Ara§tirma Vakfi ve §ahsim §iddetle kar§iyiz. Bir insanlik ayibi- 

dir, insanlik sugudur. Evet. Higbir din, ne Hristiyanlik ne Musevilik ne Islamiyet terorii sa- 

vunmaz. Terorii yapanlarm hepsinin kokenine indigimizde Darwinist ve materyalist oldukla- 

rim ve gizli komiinist olduklarim goriiyoruz. 

Bu durumda 15 sene sonra terorizm diye bir§ey kalmayacak diyebilir miyiz? 

Pek tabii ki. Bari§ gagi gelecek, Altmgag diyoruz buna. 

Bir <jok kitap yazdiniz efendim. Ka<j tane yazdiniz? 

250'nin iizerinde 

L I 

l | 
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Peki 250 kitaptan fazla kitap yazdigimzi soyliiyorsunuz. Bu kitaplar kime hitaben ya- 

zildi? 

Biitiin diinyaya. 

Peki biitiin diinyaya hangi mesaji iletmek istiyorsunuz, ne soylemek istiyorsunuz? 

_i 

Sevgi, bari§, karde§lik. Allah sevgisi. 

(^iinkii hepimizin Allah'i aym, hepimizin 

yaratam aym. Tek bir Allah'a inamp, O'na 

kul olmak ve O'nun yarattigi bu giizel 

diinyada karde§ge ya§amak qok giizel bir 

§ey. 

Yarattlt§ Atlast kitabmizda, Dar- 

win'in biitiin giiniimiizde olan sorunla- 

nn sorumlusu oldugunu soyliiyorsunuz 

ni^in? 

Fa§izimin doktiigii kanlar milyonla- 

ri buldu, komiinizmin doktiigii kanlar 

milyonlari buldu, emperyalizmin doktii¬ 

gii kanlar milyonlari buldu. Biitiin bun- 

lar bunun agik ispatidir. Bunlarm koke- 

ninde, ilmi kokeninde Darwinizm var. 

627 



KABALA 

VE 

MASONLUK 

Ama mesela 11 Eyliil saldirilarmm Darwin yiiziinden oldugunu 

soyliiyorsunuz. Neden? 

Kokeninde yani onu organize eden giig, onun arkasmdaki derin giig Darwinistlerden, 

materyalistlerden ve kan dokiiciilerden olu§uyor. Cahil insanlarm kullanilmalari onemli degil 

Organize edenler onemli. 

... Diinya yaratildigmdan bugiine kadar insanlarm degi§medigini soyliiyorsunuz. Siz 

ce hi^bir degi§iklik olmadi mi insanlarm iizerinde? 

Fosil kayitlarmda bu aqikqa goriiluyor. Olsaydi onu da kabul ederdik. Ama ele aldigimiz 

hiq bir fosilde bunu goremiyoruz. Oyle olsa ara fosil olarak milyonlarca garip anormal varlik 

bulunmasi gerekiyordu. Yani kolu bacagi, agzi burnu, ka§i gozii qok garip milyonlarca varlik 

olmasi gerekirdi. Yani portakal agaglarimn yeni yeni etrafi gormeye ba§lamasi gerekiyordu §u 

an. Portakal agaglarimn etrafi gormeye ba§lamasi yani goz olu§masi gerekiyordu portakal 

agaglarmda §u an. Zeytin agaglarimn da etrafi duymaya ba§lamasi gerekiyordu. Darwinizm 

aslmda komedi dram gibi bir teori. Ve dram. 

Sizin iqin peki Darwinizm tehlikeli bir unsur mu? Yani diinyanm sonunu getirebile 

cek bir unsur mu? 

Idi. Ama bundan sonra tehlike olacagim zannetmiyorum 

Ni^in? 

(^iinkii Darwinizm'in ilmi anlamda sonu gelmi§tir. Bu agik aqik goriiliiyor. Ilmi ara§tirma 

lari takip edin, bilimsel ara§tirmalardan takip edin bunu agik aqik gorursiinuz. 

Yanda 50 milyon yillik disli ringa baligi fosili ve ustte de 

gunumuzde yasayan ornegi. Di§li ringa baliklariyla ilgili fosil 

orneklerinin hepsi, disli ringalarin milyonlarca yildir aym 

olduklarim gostermektedir. Milyonlarca yildir devam eden bu 

duraganlik (canlilarin yapisindaki degismezlik), evrimsel bir 

surecin higbir zaman yasanmadigimn onemli bir delilidir. 

iViVii 
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Adnan Oktar (Harun Yahya) 

O zaman sizin kitaplarmizm Fransafya gitmesinin nedeni Fransiz bi- 

lim adamlanyla bir degi§ toku§ i^erisine girmek fikir payla§immda bulunmak. 

Dogru, Evet 

- - 

V i 

Ama^ ne o zaman? 

Gergeklerin ortaya gikmasi, dog- 

rularm fark edilmesi. Sonunda biitun 

diinyamn iyi olmasi. Bari§, karde§lik 

ve sevginin yayilmasi dogrularm orta¬ 

ya gikmasi, bunu saglamak. 

Peki sonu<;ta bu kitabmiz onem- 

li ve kapsamli bir kitap olduk^a pa- 

haliya malolmu§ bir kitaptir. Nasil 

ba§ardmiz bu kadar ^ok kitabi bu ka- 

dar maliyetli kitabi yollamayi? 

Ben bu kismiyla ilgilenmiyorum, 

ben yazarim, sadece yaymevi onunla 

ilgileniyor. Ama gergekten qok fazla 

sati§i olan bir kitap, yurt di§mda da 

yurt iginde de 50k fazla satiliyor §u an. 

Dolayisiyla da oradan bir kar elde ediyorlar, kar elde ettiklerinde promosyon olarak kitap her 

yaymevi gibi onlar da dagitiyorlar. Zaten www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adres- 

lerinden de 50k rahat ula§ilabiliyor kitaplarima. 

Peki siz §ahsen bu kitap sayesinde para kazandimz mi? 

Ben kitaplarimdan higbir §ekilde para almiyorum. 

Hi^bir zaman mi? 

Higbir zaman iqin. 

Ama yazar olarak hi^bir §ey kazanmiyor musunuz? 

Hig, bunu herkes bilir. (^iinkii bu bir fikir hizmeti. Ben buna para almam, alamam boyle 

bir§eye. Utang verici olur bu benim igin. Ama diger yazarlari tenzih ederim tabi. Benim kendi 

inang sistemim agismdan bu boyle. 



Tabii ki her yerde ben bari§i, sevgiyi, karde§ligi savunurum. Mesela diinyadaki teroriin 

durmasi iqin yogun faaliyet yapan, bu konuda konferanslar tertip eden bir insanim. Fa§izmin, 

komiinizmin §iddetini, baskismi ortadan kaldirmak igin fikri miicadele veriyorum. Her inang- 

ta insanm ozgiirce fikirlerini savunmasmi savunuyorum. Higbir §ekilde kati degilim. 

Fransa'da kitabimz dagitilmaya ba§landigmda hemen hiikiimet devreye girdi. 'Aman 

bu kitap yasaklanmali bu kitap dagitilmamali' diye tepkiler oldu. C^iinkii kitabimzi tehli- 

keli olarak gordiiler. Kitabmizm tehlikeli oldugunu mu dii§unuyorsunuz? 

Kitabm 50k giiglii etkisini Fransiz hukiimeti bize ispat etmi§ oldu bu tavnyla. Ve igindeki 

fikirlerin ne kadar dogru oldugunu kabul ettiklerini gosterdi. C^iinkii Yaratili§gi eserler zaten 

Fransa'da bol bol satiliyor ve biitiin Fransiz kiitiiphanelerinde var. 

Fransiz hiikumeti, Fransiz milli egitimi kitabmizm tehlikeli oldugunu soyleyerek ki¬ 

tabmizm dagitilmasmi yasakladi ne dii§uniiyorsunuz bu konu hakkmda? 

Bu kitabm test edilmesiydi adeta orada. Fransa'da kitabm bu kadar sansasyon meydana 

getirmesi, kitaptaki fikirlerin kesin dogrulugunu, etkisinin biiyiiklugunu, anlatilan izahlarm 

hem teknik olarak hem akilci olarak her yonden dogru oldugunu vurgulayan bir netice. (^iin- 

kii Fransa'da Yaratili§gi eserler her yerde satiliyor, yeni ortaya gikmi§ bir§ey degil bu. Katolik 

Kilisesi'ne mensub insanlarm, Protestanlarm da veya diger dinlere mensup insanlarm da hat- 

ta Yehova §ahitlerinin de bu konuda birgok kitabi var. Ve milyonlarca bu satiliyor, dagitiliyor. 

Ama bunlarm higbirinin etkisi benim kitabimm etkisiyle kiyaslanacak gibi degildi. Bu kitap, 

son derece etkili anlatimi kesin kanaat getirtecek derecede. Okuyan bir insanm ikinci bir ihti- 

mali dii§unemeyecegi §ekilde sarih oldugu igin, Fransiz hukiimeti bu kadar etkilendi. Zaten bu 

konuda uzmanlara da ara§tirma yaptirmi§lar. Bunu da kendileri de belirtiyorlar. Hakikaten or- 

tada olan, tarafgir du§iinmeyen bir insam kesin etkileyecegine dair kendi beyanlari var. De- 

mek ki Yaratili§gi eser onemli degil, eserin gergekten etkileyici olmasi onemliydi. (^iinkii Yara- 

tili§gi eserler §u anda Fransa'da bol miktarda var. 

Bilim Ara§tirma Vakfi'ndan biraz bahsedecek olursak, bu vakifta ^ali§an ki§iler kim- 

lerdir ve ne §ekilde bu vakifa giriyorlar? 

Muhatabi, Balkan burada. Benim bir agiklama yapmam pek yaki§ik almaz. Yani resmi 

ba§kan o. Vakif adma ben agiklama yapamam. Yani resmi sorumlusu o arkada§. Ama ben de- 

tay vermemek §artiyla agiklayabilirim, yani detay fazla bir bilgim de yok... Bu vakfm ozelligi 

Atatiirkgii, Tiirk milliyetgisi, ilerici, bilimi, teknolojiyi, her tiirlii ilmi geli§meyi te§vik eden, sa- 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

vunan bir vakif. Demokrasiyi, aydmlik Tiirkiye'yi savunan bir vakiftir. Dii- 
. • 

§iinceleri ozgiirliik iizerine kuruludur. Ozgiirliigii savunur. Tiirkiye'nin birligi- 

ni, beraberligini, uniter devleti savunur. Boliiciiliige kar§idir. Komiinizm, fa§izm gi- 

bi ideolojileri reddeder, yadsir. Onlara kar§i bir ilmi miicadele igerisindedir. Bilimsel gali§- 

ma yapar. Konferanslar diizenliyorlar. Slayt gosterileri oluyor, fotograf sergileri oluyor. Buna 

benzer ilmi gali§malar igindeler. Birgok ba§arili gali§maya da imza atmi§lardir. Bu toplantilara 

Saym Cumhurba§kammiz Rauf Denkta§ Beyefendi gelmi§ti. Kibris Cumhurba§kam. General- 

lerimizden, emekli generallerden gelenler oldu, milletvekillerinden, bakanlardan her tiirlii 

devlet gorevlisi olan ki§ilerden gelenler olmu§tu. 

Son bir soru. Yaratili§ taraftarlan olarak Amerika'da olan ki§ilerden bahsediyor. Dii 

§xinceniz nedir onlar a^ismdan da? Aym dii§unceyi mi payla§iyorsunuz, yoksa farkli yonle 

re mi gidiyor du§iinceleriniz? 

j 
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Tabii ki farkli, giinkii Hiristiyan teolojisinde 7 giinde yaratma vardir. Yani 7 gun derken 

§oyle. 7000 yilda diinyamn omriiniin bitecegi inanci vardir. Bizim du§iincemiz boyle degil. 

Milyonlarca yil diinyamn gegmi§i olduguna inamyoruz. Big Bang teorisinin dogru olduguna 

inamyoruz. Biiyiik bir patlamayla evrenin ba§ladigmi ve gittikge miikemmelige dogru gittigi- 

ni ve bu patlamayi sifir hacim ve sonsuz yogunluktaki bir olu§umdan bunun meydana geldi- 

gini, milyonlarca yillik bir geli§me oldugunu ve bu geli§menin son derece miikemmel oldugu- 

nu ve bunun sonucunda diinyamn olu§tugunu, diinya olu§tuktan sonra da canlilarm Allah ta- 

rafmdan yaratildigim savunuyoruz. Bunu anlatirken de bilimsel delillere dayandirarak, ilmi 

delillere dayandirarak anlatiyoruz. Anlattiklarimizm dogru oldugunu da her goren kabul edi- 

yor. Yani dolayisiyla diinyamn 7000 yillik omrii olduguna inanmiyoruz, yani milyarlarca yil- 

lik omrii olduguna inamyoruz. Ve bu ve buna benzer 

bir qok noktada ayriliyoruz. Zaten diinyadaki diger 

Yaratili§gi dii§iinceleri §u ana kadar kimse bir tehdit 

veya ilmi agidan Marksistler de, fa§istler de, mater- 

yalistler de riskli gormemi§lerdi. Ama ilk defa bu 

agiklamalardan sonra olaym ciddiyeti anla§ildi. 

Gergekten Darwinizm'in yanli§ oldugu, gergekten 

fosillerin hig bozulmadan kaldigi, ara fosil olmadigi 

ve buna benzer yiizlerce konunun, anlattigimiz ko- 

nunun dogru oldugu anla§ilmi§ oldu. O yiiz- 

den bu kadar sarsici etki meydana getir- 

di. Fransiz hiikiimeti de bence Darwi¬ 

nizm'in yikildigimn farkmda, sami- 

mi konu§ulsa samimi bir ortam ol- 

sa hepsi bunun farkmda, fakat 

bunun ne getirecegini bilmedik- 

leri igin qok tedirginler, yoksa 

Darwinizm'in yikildigimn far- 

kma vardilar bence onlar. 



■lin wihg-iK 

YABANCI BASINDA CIKAN 

HABERLERIN BIR BOLUMU 

THE NEW YORK TIMES 

(17 Temmuz 2007) 

Islami Yaratili§gi ve Turn Diinyaya Gonderilen Ki- 

tap ba§ligiyla The NewYork Times'ta bir makale 

yayinlandi. 

SUDDEUTSCHE ZEITUNG 

(8 Temmuz 2007) 

Almanya’nm en biiyiik gazetelerinden biri olan 

Siiddeutsche Zeitung'un, 8 Temmuz 2007 tarihli 

sayismda Saym Adrian Oktar’m Yaratili§ konu- 

lu eserlerinin, ozellikle de Yaratili§ Atlasi'nin 

biiyiik etkisi iizerine bir makale yer aldi. 

Aym gazetenin 

ger<jekle§medigiyle ilgili diizenledig 

anketin sonu^lan ise §u §ekildedir: 

- Evrim mi, hayir te§ekkiirler? 

evnmin 

EL PERIODICO IPirenouiuu 
(10 Haziran 2007) 

ispanya’nm en onemli gazetelerinden, Barselona mer- 

kezli El Periodico'da, 10 Haziran 2007 tarihinde Adnan 

Oktar*m evrim konulu ^ali§malarma yer verildi. Haberde 

tiim diinyada biiyiik yanki uyandiran Yaratili§ Atlasi 

isimli eser ve Saym Adnan Oktar*m ge^tigimiz hafta is- 

tanbul’da yabanci basm kurulu§larma verdigi basm top- 

lantismda yaptigi agiklamalar geni§ yer aldi. 

E -4imi - imh. d* 
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DE STANDAARD | TATM+A K* IU* t*MUI 

(1 Mart 2007) 

Belgika’da yaymlanan De Standaard gazetesi 1 Mart 2007 tarihinde, ’’Tiirk yara- 

tili§gi Adrian Oktar, Yaratili§ Atlasi’nda Darwinizm’in teroriin kaynagi oldugunu 

agikliyor” yorumuyla eseri turn Belgika’ya duyurdu. ’’Turn Diinyaya Gonderilen Ki 

tap” ba§ligiyla The NewYork Times'ta bir makale yayinlandi. 

THE WASHINGTON TIMES 

(9 Haziran 2007) 

’’Turk Yaratili^giligi Kok Saliyor!” 

ABD’nin en onemli gazetelerinden biri olan The Washington Ti¬ 

mes gazetesi, 9 Haziran 2007 tarihli sayismda, Nicholas Birch im- 

zasini ta§iyan ’’Tiirk Yaratili§giligi Kok Saliyor -4 ki§iden 3'ii Dar- 

win’in evrim teorisini reddediyor” ba§likli bir haber yayinladi. 

Yazida Adnan Oktar’m Harun Yahya miistear ismiyle yazdigi ”Ya- 

ratili§ Atlasi” adli eserin Avrupa’daki etkisinden ve kitabm i^eri- 

ginden bahsedildi. Haberde Adnan Oktar’in New York Times, Le 

Monde, Reuters, Stern, Newsweek gibi biiyiik yabanci medya ku- 

rulu§lannm katilimiyla ger^ekle§tirdigi basin toplantismdan da 

izlenimler aktanldi. 

THE IRISH TIMES 

(23 Mayis 2007) 

Tiirkiye evrim inancmdan tamamen temizlenecek! 

Nicholas Birch’iin bir^ok basin kurulu§unda yer alan ma- 

kalesine irlanda’mn en onemli gazetelerinden biri olan 

Irish Times da yer verdi. 

BUCK 

(3 ve 4 Mayis 2007) 

Yaratili§ Atlasi isvi^re’de de biiyiik bir yanki olu§- 

turdu! 

isvigre’nin en biiyiik gazetelerinden biri olan Blick’te, 3 

ve 4 Mayis 2007 tarihlerinde, Harun Yahya’nm eserleri- 

ni inceleyen iki haber yer aldi. Haberlerde Yaratili§ 

Gergegi’ni anlatan eserlerin, ozellikle de Yaratili§ Atla- 

si’nin insanlar iizerindeki etkisi ele alindi. Yaratili§ 

Gergegi ile ilgili gali§malarm §u an isvigre’de bir numa- 

rali giindem konusu haline geldigi vurgulandi. 
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BOGAZigi 

Mayis 26 2007 

adli 

eydi? veya 

eserinizi gordiik ve inceledik. Bunu yaymlamaktaki fikriniz Yaratili§in Atlasi 

amacmiz 

Arkada§lar gergekten evrim yok. Olsa, ben de savunurdum. Anlatirdim, yani Kuran'a uy- 

gun olurdu bu. Incil'e de Tevrat'a da uygun olurdu. C^ok makul olurdu, ama gergekten yok. Bir 

hiicrenin igerisindeki bilgi herhangi bir hiicre; deniz suyunda olabilir, bir portakal hiicresi ola¬ 

bilir, bir yapragm igindeki hiicre olabilir, milyonlarca bilgi sakli igerisinde ve kodlanmi§ du- 

rumda. Bunim tesadiifen oldugunu iddia etmek, sirf §urada bile konu bitiyor. Yani bir kiitiip- 

hane dolusu bilginin bir hiicrenin igerisine dolmasimn tesadiifen olmasi miimkiin degildir. 

Binlerce ara fosile baktik, binlerce bir tane iki tane degil, higbirinde evrimi destekleyen en ufak 

bir delile rastlayamadik. Hepsi degi§memi§ ve aym bu zamandaki haliyle duruyorlar. Bunu 

gore gore evrimi nasil savunalim. 

■ ■ 
Xi i. 

■ , 
■ * * 

_ 

* - 
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Ben Prof. Dr. Cemal Anadol Azerbaycan'da ii^ iiniversitede profesoriim, akademisye- 

nim. Sizinle tam§maktan §eref duyuyorum. Azerbaycan Cumhurba§kanligi yaym organi 

DESPIRIDIKOBA gazetesinde gorevliyim. Sizi ge^en gun bir televizyon programmda ta- 

kip ettim. Size kar§i bugiine kadar bir takim insanlann biitiin kotii dii§unceleri hepsini de 

miikemmel §ekilde sildiniz attimz, sizi tebrik ederim. Sadece Turk insam iqin degil, aym 

zamanda insanlik iqin gurur verici bir insansimz. 

Tevecciihii hocamizm 50k te§ekkiir ederim. 

Evet §imdi siz, Mimar Sinan Universitesi tasanm 

boliimunden mezun oldunuz... Burada okudunuz ve 

50 kitabimz yaymlandi ve §u anda <jok ciddi bir ku- 

rulu§un ba§indasimz. Biiyiik bir kurumun ba§mda- 

simz. Acaba §u anki bulundugunuz a§amaya nasil 

geldiniz. Yani bu arayi§mizm ba§langicindan iti- 

baren bu seyri bize anlatabilir misiniz? 

Herhangi bir kurumun ba§mda degilim 

onu soyleyeyim. Sadece BAV'm fahri ba§- 

kamyim. Milli Degerleri Koruma Vak- 

fi’nm da fahri ba§kamyim o kadar. Oyle 

herhangi bir §irketim holdingim §uyum 

buyum, yok oyle bir §eyim yok. Ortao- 

kul ve liseyi Ankara'da okudum. 

1979'da Fmdikli Giizel Sanatlar Aka- 



demisi'nin Iq Mimari Boliimu'nii 3. olarak kazandim. Bu benim iqin bir siir- 

priz oldu tabi, 3. kazanmak biraz ilging oldu. Dindar oldugum biliniyordu, o za- 

man Marksistlerin kontroliindeydi okul. Yani tamamen Marksist orgiitlerin kontro- 

liindeydi. 

Mimar Sinan Universitesi? 

Mimar Sinan Universitesi evet. Fakat oradaki solcu arkada§lar, bana birkag ki§i soyledi, 

'senin hayatm burada tehlikede, bu okula gelme. Sen dindarsm §u olur, bu olur,' buna benzer 

ifadeler oldu. Fakat ben onu onemli gormedim giinkii kaderde Allah ne yarattiysa o olur. Ka- 

derin di§mda bir §ey olmayacagim bildigim iqin rahat rahat gittim okula. Akademide i§in dog- 

rusunu soyleyeyim o donemde Marksistler demokrattilar gergekten. Yani benim arkada§larim- 

la din konusunda sohbet yapmama §una buna pek miidahale etmiyorlardi. Fakat bir sure son- 

ra etkili olmaya ba§ladim ben, anlatimlarimdan gergekten 50k etkilenmeye ba§ladilar. Ondan 

sonra bana Marksist arkada§lar yasaklama getirmi§ti. Yani 'okulda konu§man, anlatim yap- 

man sana yasak' dediler. Ama tabi tehditkar bir iislupla o zaman yasaklami§lardi, ama ben bu¬ 

na ragmen yine arkada§larimla konu§uyordum ve sohbet ediyordum, etmi§tim ve devam et- 

mi§tim. Evet, Hilmi Yavuz felsefeci-§air, benim hocamdi o zamanlar. Marksist goru§leri savu- 

nuyordu o devirde. Ben onun dersinde, dersinden sonra ona evrimin aleyhinde bir kitap ver- 

dim, evrim teorisini ele§tiren bir kitap verdim. Haftalar sonra da hocamdan cevabmi almi§tim, 

okudugunu belirtmi§ti. Ama bak yillar sonra Hilmi Yavuz hocamda ciddi bir degi§iklik oldu. 

§imdi dine kar§i daha llimli, Darwinizm'e kar§i olan bir insan, bu qok onemli. Bunlar detay ko- 

nular ve bilinmeyen konular oldugu igin olaya anlatima bir renk katmak igin ara ara anlatiyo- 

rum. 

§imdi benim bildigim kadanyla bilimsel anlamda her hangi bir iist diizey yani yiik- 

sek ogrenim anlammda bir egitiminiz yok dolayisiyla teorinize nasil bir bilimsel sifat-ad 

atfedebiliyorsunuz hangi §ekilde bunu bilimsel olarak adlandmyorsunuz? 

Hayati anlamak iqin akademik egitime gerek yoktur. Evrimin olmadigim anlamak iqin de 

akademik egitime gerek yoktur. Biz buraya binlerce fosili serelim getirelim, sergileyelim. Or- 

taokul gocuklarmi getirelim. (^ocuklar bakm milyonlarca yil once fosilleri goriiyorsunuz §u an- 

da, milyonlarca yila ait fosilleri goriiyorsunuz, ama §u anki canlilarla higbir farki yok desek; 

gocuklarm akademik egitim gormesine gerek kalir mi burada? Degi§medigi agik belli. Insanlar 

burada diinya insanligim, Darwinistler, oyuna getirmi§lerdir yani Yaratili§'i anlamak igin 'an- 

cak akademik bir ara§tirma gerekir, Darwinizm 50k karmakari§ik bir §eydir, siz anlamazsimz, 

halk anlamaz, bir avug profesor bundan anlar, onlarm da siz yanma yana§amazsmiz, dolayi¬ 

siyla Darwinizm dogrudur.' Yani bu 50k biiyiik bir garpitma, Darwinizm'in son derece kolay- 

dir anla§ilmasi, delilleri son derece agiktir; Darwinizm'in olmadigi ve evrimin olmadigi da son 

derece agiktir. Mesela benim bu kitabimi okuyup da etkilenmeyen ve evrimin yanli§ oldugu- 

nu kabul etmeyen bir insan benim tahminim yoktur. Meydana gelen panigin nedeni de budur. 
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YABANCI BASINDA CIKAN 
• • • • 

HABERLERIN BIR BOLUMU 

STERN 

(29 Mart 2007) 
• • 

Haftalik Alman Dergisi Stern1 den Yaratili§ Atlasi'na Ovgii 

Almanya’nm en onemli dergilerinden biri olan Stern1 de 29 Mart 

2007 tarihinde, Jens Lubbadeh tarafmdan kaleme alman bir haber 

yer aldi. Haberde eserlerini Harun Yahya miistear adiyla yaymlayan 

Saym Adnan Oktarfm £ali§malarmdan, ve ozellikle de Fransa ba§ta 

olmak iizere birgok iilkede biiyiik yanki uyandiran Yaratili§ Atla- 

si’ndan ovgiilerle soz edildi. 
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THE ECONOMIST 

(19 Nisan 2007) 

Yaratili§ Atlasi1nin Etkileri 

T7*£ Economist Dergisinde... 

Diinyanm en onemli ekonomi dergilerinden ka- 

bul edilen The Economists 19 Nisan 2007 tarihli 

sayismda ’’Evrim ve Din” ba§likli bir haber yer al- 

di. Haberde diinya iizerinde uzun yillardir devam 

eden evrim tarti§malarma ve ozellikle de Saym 

Adnan Oktar’in ba§ta ”Yaratili§ Atlasi” olmak iize- 

re, evrim konulu gali§malarma yer verildi. 

Haberde, uzun yillar boyunca Amerika odakli de¬ 

vam eden bu fikri miicadelenin merkezinin artik 

Tiirkiye ve Adnan Oktar'in eserlerinin olduguna 

dikkat gekildi. 

CORRIERE DELLA SERA 

(4 Haziran 2007) 

italya'nin en biiyiik gazetelerinden biri olan 

Corriere della Sera1 nin 4 Haziran 2007 tarihli 

sayismda Yaratili§ Atlasi’m konu alan bir ha¬ 

ber yer aldi. 

”islam, Darwin’i inkar eden kitapta ogret- 

menlere hediye olarak sunuluyor” ba§likli 

haberde Harun Yahya’nm eserlerinin Avru- 

pa’daki etkisi, ozellikle de Yaratili§ Atla- 

si’nin insanlarm dii§iince §ekilleri iizerinde- 

ki kalici etkisi vurgulamyor. 
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LA LIBRE BELGIQUE 

(23 Mart 2007) 

’’Zengince resimlendirilmi§ giizel bir eser” 

Bel^ika’da yaymlanan La Libre Belgique gazetesinin 23 Mart 

2007 tarihli sayismda, Harun Yahya’nm Fransizcaya da gevri- 

len Yaratili§ Atlasi isimli eseri ile ilgili bir haber yer aldi. 
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i (5 Mart 2007) 

"Kirmizi bir kitap Darwin’in tezini 

reddediyor” 

Bel^ika’nm en onemli gazetelerinden biri 

olan Le Soir'm 5 Mart 2007 tarihli sayismda 

Harun Yahya’nm Yaratili§ Atlasi isimli eserinin 

diinya gapmdaki etkisini ele alan bir haber yer al- 

di. "Kirmizi bir kitap Darwin’in tezini reddediyor” 

ba§likli haberde Harun Yahya’nm gali§masi ”dahi- 

yane bir giri§im” olarak tarif ediliyor. 

SCIENCE 

(16 §ubat 2007) 

Evrim yanlisi yaymlanyla tanman Science dergisinin 16 §ubat 

2007 tarihli sayismda Harun Yahya miistear ismiyle eserlerini 

yaymlayan Saym Adnan Oktar’m Yaratili§ Atlasi1nin etkile- 

rinden bahseden ”Inang ve Bilim” ba§likli bir haber yer aldi. 

Haberde ozetle §u ifadeler yer aliyordu: 

Uzun zamandir evrime yapilan ”en goz kama§tirici goriiniim- 

lii saldin ”: Bu, son haftalarda kendilerine Yaratili§ Atlasi gon- 

derilen Avrupali bilim adamlarmm ortak gorii§ii. 

LE FIGARO 

(2 §ubat 2007) 

Fransa’nm en onemli gazetelerinden Le Figaro, 2 §ubat 2007 

tarihli sayismda Saym Adnan Oktar’m, Harun Yahya miistear 

adiyla yaymladigi, ingilizce ve Fransizca baskilan da yapilan 

”Yaratili§ Atlasi” isimli eserine yer verdi. 

LE MONDE 

(8 §ubat 2007) 

Le Monde gazetesinde yer alan bir diger haber ise 8 

§ubat 2007 tarihli ve gazetenin Istanbul temsilcisi 

Guillaume Perrier imzasmi ta§iyor. Haberde Harun 

Yahya’nm eserlerini yaymlayan Global Yaymcilik 

yetkilileriyle yapilan roportaja da yer veriliyor. 

LE MONDE 

(3 §ubat 2007) 

§ubat ayi iginde, Fransa’nm en onemli gazetesi Le 

Monde1 da Yaratili§ Atlasi1 m konu alan ^e§itli haber- 

ler yer aldi. Herve Morin imzali, 3 §ubat 2007 tarih¬ 

li haberde Atlas’m Fransa’daki etkisine yer verildi. 
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Yoksa Yaratili§la ilgili §imdiye kadar qok fazla kitap gikti. ilk kitap degil bu. 

Ama Darwinizm'i oyle bir kavrami§ ve oyle bir yok etmi§tir ki kitap, inkari 

miimkim olmayacak derecede agiktir. O yiizden bu kadar etki meydana getirdi. Bir 

de Darwinizm'in olmamasi, Allah'm yarattigmm olmasi qok mutlu bir haber giizel bir §ey 

yani bundan tedirgin olmak degil, mutlu olmak lazim. Yani oliip yok olacagma inanan bir in- 

samn, olmeyip ahiret hayatimn olacagim bilmesi, ona mutluluk verecek bir §ey, insanlari irite 

edecek bir §ey degil bu. Biiyiik Yaratan'm kontroliinde olmasi insanligm, 50k buyiik bir nimet- 

tir seving verici bir §eydir. Yani kaos neden zevkli? Kaos yoktur. Allah'm yaratmasi vardir bu 

da 50k giizel bir §ey insanlar igin bir giivence ve rahatliktir, huzur vesilesidir. 

Evrim teorisinin ^okmesiyle birlikte yani sizin kitaplannizla ortaya koydugunuz bu 

degerlendirmelerin sonucunda, bizi nereye gotiirecek, yani evrim teorisini ^okertti dedigi- 

niz zaman bu bize ne katacak? 

Gergekgi olacagiz, olaylara gergekgi bakacagiz, hayata gerqekqi bakacagiz akilci bakaca- 

giz. Bize bunu getirecek. Yani kendimizi kandirmamayi yahut, i§te 'bilim adamlari her §eyi bi- 

lir, siz susun, dii§unmeyin, ara§tirmaym, onlar ne diyorsa dogrudur' mantigi ortadan kalka- 

caktir. Dolayisiyla daha mantikli, daha akilci bir diinya baki§ma sahip olmu§ olacagiz. 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Bir de acaba Hiir Masonlugun bu kadar kotii olan tarafi nedir? Siz 

onlann §eytani mi olduklanni du§uniiyorsunuz? 

Ben olaylara 50k akilci bakarim. Oyle insanlara pe§in hiikiim veren onlari di§lamaya 

azimli bir baki§ agismda degilim. Bir kere masonlar bizim evladimiz bu vatanm evlatlari 50k 

segkin kaliteli insanlar, fakat Darwinist bir zemine oturmu§ bir felsefedir masonluk, dolayisiy- 

la herhangi bir din kabul etmez. Mesela burda bir aldatmaca var, iiq kitap konuluyor iigiiniin 

iizerine yemin ediliyor. Hangi dini kabul ettigini agikga soylemesi lazim, diiriist olmasi lazim. 

Ben bu diiriistliige davet ediyorum. Hem Tevrat hem Kuran hem Inch iizerine yemin olmaz. 

Hangisini gergekten savunuyorsa o fikri agik agik savunmasi lazim. Kuran'a kar§i oldugu hal- 

de, ben Kuran iizerine yemin eden bir insamn samimi olduguna inanamam. Hayir Kuran'a 

inanmama hakki vardir, inanmayabilir yani saygi duyarim o insana, ona kar§i insani ili§kiler- 

de bir sorun olmaz. Yani her zaman hiirmet de goriir saygi da goriir. Burdakilerin inanglari 

dinleri gorii§leri ayri, ama hepinize ben sevgi ve saygi duyuyorum ve hiirmet duyuyorum ve 

mutluyum yanmizda olmaktan. Fakat aldatmaca girkindir. Yani herkesin fikirlerini samimi 

orataya koymasi lazim. Masonlarm burda bir aldatmaca yaptigma inamyorum. O yiizden de- 

§ifre edip iizerine gidiyorum. 

Son zamanlarda yapilan kamuoyu ara§tirmalannda Tiirkiye'deki muhafazakarligm 

yiikseli§inden bahsediyorlar. Kendilerini nasil tammladiklan soruldugunda vatanda§ ola- 

rak eskiden Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda§iyim derken ^ogunluk son yillarda Mxisliima- 

mm kimligi on plana ^lkiyor. Siz 90lar'dan bu yana gen^ niifusla i^e oldugunuz i^in ay- 

m tandansi gen^likte gozlemliyor musunuz? Bugiine gelindiginde eger boyle bir gozlemi- 

niz varsa ge^mi§ yillarla kiyasladigmizda nasil bir degi§im goriiyorsunuz? 

Tiirkliik ve Miisliimanlik birbirinden ayrilamaz bir yapidir. Tiirkiye'de eskiden beri boy- 

ledir bu... Tiirk deyince Miisliiman akla gelir, Miisliiman deyince Turk akla gelir. Bizim mille- 

timiz genelde giizel huyludur ve sevecendir. Ho§ goriiliidiir, misafirperverdir. 

Ben gordiigiim bir takim fosil sergilerden bahsetmek istiyorum, Tiinelde daha a§agi- 

da Galata'da, Karakoy'de, Beyoglu'ndaki galeride de fosil sergileri oldugunu gordiim dola- 

yisiyla §u anda daha kabul gordiigiiniiz, resmi kurulu§lardan da daha ^ok kabul gordiigii- 

niizii dii§iiniiyor musunuz? Bunu soyleye bilir miyiz? 

Fosil topragm altmdan gikan ta§ pargalari, bunun sergilenmesi, yani hangi iktidar olursa 

olsun hangi dii§iince olursa olsun bilime saygi duyan herkes bunu kabul etmek durumunda- 

dir. Yani ta§ pargalarmdan dahi korkuyorsa bir insan artik ona soylenecek soz kalmaz. Tiirki¬ 

ye'de komiinist partisi de olsa demokrasinin geregi olarak buna miisaade etmesi gerekir, gayet 

makul bu... Fikirlerin baskilanmasi fosillerden korkulmasi kitap yakilmaya kalkilmasi artik bu 

devrin mutlaka bitmesi gerekiyor. Bu, her fikir her dii§iince iqin bir tehlikedir bunu hiq kimse- 

nin kabul etmemesi gerekir. 
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anti-Darwin envoys 
t colleges et lycGes 

YABANCI BASINDA CIKAN 

HABERLERIN BIR BOLUMU 

L'EXPRESS 
IfW 

(2 Subat 2007) 

Okullarda Bir Tiirk Yaratili§gi Atlas 

Fransa’da yaymlanan en onemli dergilerden biri olan L'Ex¬ 

press’ in 2 §ubat 2007 tarihli sayismda Yaratili§ Atlasi hakkm- 

da bir haber yer aldi. Haberde Fransa’daki bazi kamu kurulu§- 

larma ve bilim adamlarma gonderilen atlasm olduk^a dikkat 

^ekici, renkli, ^ocuklan dahi etkileyebilecek bir eser oldugu 

belirtiliyor. 

LE NOUVEL OBSERVATEUR 

(2 §ubat 2007) 

Fransa’mn en onemli gazetelerinden biri olan Le Nouvel Observate- 

ur'in internet sitesindeki 2 §ubat 2007 tarihli ’’Kuran’i kaynak alan Ya- 

ratili§gilik Fransa’ya ula§ti” ba§likli yazida ise yazar Harun Yahya’nm 

hayati, £ali§malari, evrim teorisinin yalanlanni ortaya koyan agikla- 

malan ile ilgili detayli bilgiler verilmektedir. 

LA LIBERATION 

(6 §ubat 2007) 

Fransa’nm en onemli gazetelerinden La Liberation1 da 6 

§ubat 2007 tarihinde ’’Yiizlerce Liseye Yaratili§gi Tiirk 

Yazann Kitabi Yollandi” ba§likli bir haber yer aldi. 

THE WASHINGTON POST 

(5 §ubat 2007) 

Darwinizm Terorizme Neden Olur mu? 

Son iki hafta i^erisinde Fransa’daki binlerce okula gizemli bir bigimde ”^ok 

§ik bir bigimde resimlendirilmi§” ve Darwinizm’e kar§i co§kulu bir kar§i 

atak ger^ekle§tiren bir Tiirk kitabi postayla yollanmaya ba§ladi. Yaratili§gi- 

lik Atlasi admdaki 768 sayfalik, ciltli, biiyiik boy kitap sadece Charles Dar- 

win’in evrim teorisinin kandirmacalarim ortaya dokmekle kalmiyor, aym 

zamanda evrim teorisini ’’terorizmin gergek kaynagi” olarak lanse ediyor... 

’’Atlas”, ateizm ve materyalizm ile olan baglantilanndan dolayi irkgiliktan 

Nazilige, komiinizmden terorizme hemen hemen her §eyin nedeni olarak 

’’giiglii olanm hayatta kalmasi” kavrammi gosteriyor. 

NICE MATIN 

(3 §ubat 2007) 

Yaratih§ Atlasi, Harun 

Yahya isimli, Tiirk, islami dii§iinceye bagli bir ya- 

zann eseri. Kendisine ait bir sitede ’’Evrim aldat- 

macasi” ile ilgili dii§iincelerine geni§ ve kapsamli 

§ekilde yer veriyor... 
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HJndiri Setrembre? 
Jntia colpa di Darwin 

IRISH INDEPENDENT 

(9 Mart 2007) 
JW 

Irlanda’nm en onemli gazetelerinden biri olan 

Irish Independent'm 9 Mart 2007 tarihli sayismda, 

Kevin Myers’in Yaratili§ Atlasi'm konu alan bir ma- 

kalesi yayinlandi. Yazar makalesinde, Harun Yah- 

ya’nm tiirlerin evrimi iizerindeki dii§iincelerini ele 

aliyor ve evrim teorisinin canlilardaki ge§itlilik ko- 

nusundaki iddialarmin ne kadar temelsiz oldugunu 

ge§itli ornekler vererek gozler oniine seriyor. 

EE MATIN 

(2 Mayis 2007) 
• 

Isvigre’nin en biiyiik gazetelerinden biri olan Le Matin'de, 2 Mayis 2007 

tarihinde yaymlanan haberde Yaratili§i anlatan gali§malar ozetle §u §e- 

kilde anlatiliyordu: 

Yaratili§gilar! 

Onlara gore her §eyi Allah yaratti ve evrim teorisi bo§ bir aldam§! 

Diinyayi buna inandirmak istiyorlar. 

Amerika’da, Yaratili§gilik okullarda okutuluyor! Avrupa’da propagan¬ 

da tam rayma oturmu§: Olagandi^i bir Atlas turn isvigre’yi istila etti! 

SVENSKA DAGBLADET 

(4 Mart 2007) 

’’Darwin’e meydan okuyan muhte§em eser” 
• 

Isve^’te yaymlanan Svenska Dagbladet isimli gazetenin 4 Mart 

2007 tarihli sayismda Saym Adnan Oktar’m Harun Yahya 

miistear ismiyle yaymladigi Yaratili§ Atlasi isimli eseriyle il- 

gili bir haber yer aldi. Carl-Johan Bilkenroth tarafmdan hazir- 

lanan haberde Atlas’tan ’’Darwin’e meydan okuyan muhte§em 

eser” ifadeleriyle bahsedildi. 

LIBERO 

(20 Mayis 2007) 

italya’nm bir diger biiyiik gazetesi Libero'da, 

20 Mayis 2007 tarihinde, ”Yaratili§gilar: 11 Ey- 

liil Darwin’in Su^u mu?” ba§likli biiyiik bir 

haber yer aldi. Haberde Harun Yahya’nm ga- 

li§malarma geni§ yer verildi. Yaratili§ Atla- 

st’nin i^erigi, Avrupa iilkelerinde olu§turdugu 

etki incelendi. 
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Azerbaycan basmmdan Nazar Basil, 92. yildan beri buradayim. Is- 

tanbul'dayim. Ben Adnan Hoca ve onun etrafmdaki bir arkada§imizm sordu- 

gu bir soru vardi. onun zengin ^ocuklar etrafmda var diye ama o zenginligi ben 

93*te gordiim. Parasal ekonomi yonden degildi kalplerinin, goniillerinin ve beyinleri- 

nin verdigi iiriinle ben bunlan tamdim. Inamnki kendimde bugiine kadar ilk defa Miislii- 
• 

man memleketten geldim Azerbaycan'dan. Ilk defa ben namaz kilmayi ben burada ogren- 

dim. O zengin (jocuklar bana ogretti. Bunun hi^bir yerle baglantisi yok. Bu bir ger^ektir ye- 

ni bir insanm yeti§mesinden, insamn kendi dinini yaymasmda, geri donii§unde biiyiik ro- 

lii olan insanlara te§ekkiirden ba§ka bi§ey soylenilmez ama bilim adami olarak 8 kitabm 

yazan olarak ben Adnan Hoca'ya demin de soyledigim gibi kitaplarma baktigim zaman 

acaba hangi kitabi bende yok diye onu dii§iindiim... Biz seneler boyu Rusyafnm etkisi al- 

tmda kaldik ezildik, buna ragmen dinimizden donmedik ve Adnan Hocafnm kitaplarma 

geldiginde ben ilk defa 95-96* da Azerbaycanfa gittigim zaman arkada§lanmm raflarmda o 

kitaplan gordiim §a§irdim. ilk sorum fsiz Adnan Hoca’yi taniyor musunuz ve nasil tamyor- 

sunuz?' oldu. Ve onlarm hepsi bilim adamiydi ve aldigim cevap aynen size aynen aktanyo- 

rum, "Bilmedigimiz ^ok §eyleri buradan ogrendik". Yani komiinizm, kapitalizm, sosyalizm 

diyoruz, evet ama yanli§ egitim aldik, ama sonradan boyle bilim adamlarmm eserleriyle 

onlarm etrafmda birle§en aydmlarla ger^eklerimize kavu§tuk. Bunun i^in te§ekkiir ediyo- 

ruz ama bundan ba§ka Adnan Beyfe bir sorum olacak tabi bu da siyasete bagli acaba ... 

Yani bir insanm egitimden daha fazla onun topluma kazandmlmasi onemlidir. Bugiin 

Rusya*da da yalmz Azerbaycan degil, Tiirk Cumhuriyetleri'nin hepsinde biliyorlar. Adnan 

Hocafyi. Onun ki§iligi degil, onun bir bilim adam olarak tanmmasidir. Bu da tabi gurur ve- 

rici bir §eydir. Siyasete geldigimizde, bugiin Tiirkiyefnin Tiirk diinyasma uyguladigi poli- 

tika ve onun genellikle di§ ve i^ politikasmda her hangi bir yanli§ligi veya ge^ kalmayi go- 

riiyor musunuz? Ve kendinizi siyasetin i^inde gormek ister misiniz? 

Kendimi siyasette gormek istemem. Onu soyleyim bir kere. Fakat tabi Tiirki devletleri ile 

Tiirkiye'nin goktan birlikte olmasi gerekiyordu §u ana kadar bu gereksiz bir gecikmeyle devam 

ediyor. Konya ili neyse Azerbaycan da odur. Eski§ehir neyse Tiirkistan da odur. Bu devletlerin 

tek bir qati altmda birle§meleri ve karde§ce Dunya bari§im koruyacak bir giig olarak aydm qiz- 

gide, sevgi dolu, §efkati, merhameti, insanliga sunarak bir bolgede denge unsuru olmasmda 

qok biiyiik fayda var ve bunun gecikmemesi gerekiyor. Tiirkiye eger bolgede agirligim koyar- 

sa anar§inin, teroriin en yogun oldugu bolge de huzura kavu§acaktir. Yani Tiirkiye'nin bolge¬ 

de lider olmasi gok hayati bir konu. Tiirk milletinin gok ho§ insani ozellikleri vardir. Sevgide, 

§efkatte, merhamette, misafirperverlikte, insancillikta diinyaya ornek olacak qok iistiin yete- 

nekleri vardir. Bu yetenekte olan insanlarm bolgede denge unsuru olmasmda da qok biiyiik 

fayda vardir. 

• • 

Benim anladigim kadanyla 250*den fazla kitap yazmi§smiz. Oncelikle §unu sormak is- 

tiyorum acaba bu kadar vakti nereden buluyorsunuz biitiin bu kitaplan yazmak i<jin ve bir 

de bu fikirlerinizin islam aleminde kabul edildiginden bahsettiniz bununla ilgili bir yo- 
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rum alabilir miyiz? Yani bunu nerden, hangi gorii§ten hareketle bunu 

soyleyebiliyorsunuz? 

islam iilkelerinde kitaplarm sati§i gok yiiksek. islam iilkelerindeki din alimlerinin 

din bilginlerinin oviicu sozlerinden anliyoruz, onlarm begenilerinden anliyoruz, internetten 

indirilen kitap sayismm yiiksek olmasmdan anliyoruz. 

*rt X T! 

V, 
Adnan Oktar (Harun Yahya) 

Adnan bey size bir soru, oncelikle 

te§ekkxir ederim. Ben Moskova'da egi- 

tim aldim ve sizin iki terciime kitabi- 

mzi okudum. Sizin gibi birinin kita- 

bi elime gegtigi igin gok gok mutlu 

oldum. Sonra da dii§undum ki 

Tiirkiye’deyken bu kitaplan ara§- 

tirip okuyup incelemeliyim. Sizi 

§ahsen gorebilme imkanmi bana 

tamdigi igin arkada§ima gok te- 

§ekkiir ederim. Her zaman sag- 

likli olmamzi diliyorum. 

ikinci sorum ise yeni bir ki- 

tabmiz var mi, yeni bir yazi- 

mz var mi? 

Kitap, bu hazirladi- 

gim ansiklopedinin deva- 

mi var. Dordiincii cildi 

bitti, ugiinciisii zaten 

basildi. §imdi be§ ve alti igin 

gali§ma yapiyorum, onun iistiine yogunla§i- 

yorum, yogunla§tim evet. 

Gegmi§te bir donem hapiste yattmiz yanli§ hatirlamiyorsam. 

Evet, iki kere. 

Girmeden onceki Adnan Oktar, giktiktan sonraki Adnan Oktar arasmda bir fark var 

mi, fikirleriniz degi§ti mi? 

Fikirlerimden dolayi hapis yatmak; benim igin bir §ereftir. Hapse §erefle, sevingle girdim, 

§erefle ve sevingle de giktim. Beni bu tip olaylar agar; daha §evklendirir, azmimi arttirir, daha 

faydali, daha atak olmami saglar. 

■ 
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Politikayla ilgilenmediginizi soylediniz, sebeplerini ogrenebilir miyiz acaba? 

Ben bilim adamiyim, ara§tirmaciyim, yazarim. Siyasetgi degilim, siyasetgi olursam go 

normal, ama §u an oyle bir karanm yok. 1986'da hapse girdigim davadan sonra beraat etmi§- 

tim. Hem bir yil yattim, fakat sonra beraat ettim. Fikir suglusu olarak yargilanmi§tim, beraat 

ettim. Son hapis yattigimda da, yine aym davadan aym suglamadan genel anlamda beni de 

igine alacak §ekilde beraat ettim. Yani fikirlerimden dolayi, §u ana kadar diinyadaki biitiin sug 

ge§itleri, iftiralar iizerime atildi ve siirekli de beraat ediyorum. Akla hayale gelen her tiirlii if- 

tiralar atildi, kokain kullandigim iddia edildi. Ondan da 

beraat ettim. Emniyetteyken yiyecegime ve igecegime 

kari§tirilarak kokain verilmi§ti. Bunu mahkemede ispat 

ettim. Evimde de kokain bulundu bunim da di§ardan 

konuldugunu ispat ettim ve beraat ettim ben bu sugtan 

da. 

Inancimdan dolayi dii§iincelerimden dolayi bu tip 

olaylar yine olabilir, yine hukuka giiveniyorum, yine 

olumlu neticeler olu§acaktir, yine hak yerini bulacaktir. 

Dolayisiyla ben bu tip baskilardan dolayi fikirlerimden 

vazgegmem. Her fikir adamimn gergek fikir adamimn 

her dava adamimn kar§ila§acagi normal olaylardir bun- 

lar. Ben de bunlari gok normal kar§iliyorum. Ozetle bu- 

giine kadar benim aleyhimde faaliyet yapan hig kimse- A 

ye kirgm degilim. Kiiskiin degilim. Bundan sonra yapa- 

cak olanlara kar§i da ofkem yok. Ben genellikle affedici 

bir insamm, §efkatliyim, dolayisiyla yani bir kisim basm 

benim onlara kar§i ofkelendigimi ve olumsuz gozle baktigimi dii§unuyor olabilirler. Benim oy¬ 

le bir baki§ agim yok, onlar kader iginde Allah'm onlara gizdigi kaderi ya§iyorlar. Kaderlerinin 

di§mda bir §ey yapmiyorlar. Onun igin ben onlarm hepsinde hayir goriiyorum. Hikmet gorii- 

yorum. Dolayisiyla da olumsuz etkilenmiyorum. Bu konuda gok miisterih olabilirler. Kaderin 

di§mda higbir §ey olmuyor. 

- 

Giiniimuzde islam alemi, diinya ve insanlik nereye dogru gidiyor? (^iinkii gordiigxi- 

miiz kadanyla hep islam aleminde kan ve gozya§i var. (^egenistan'da, Ke§mirfde, Afganis- 

tan'da, Irakfta, Filistinfde yani nereye dogru gidiyor? Bunu biraz anlatabilir misiniz? 

Bunlar giizel bir dogumun sancilari. Diinya gok giizel aydmlik giinlere dogru gidiyor. Bu¬ 

na bir tabirle de Altmgag diyebiliriz. Bari§m, karde§ligin, sevginin, demokrasinin, estetigin, 

giizelligin hakim oldugu bir diinyaya dogru gidiyoruz. Buna biz ahir zaman diyoruz. Hiristi- 

yanlikta da vardir ahir zaman olarak geger. Yahudilikte de geger ahir zaman olarak geger. Kut- 

lu ve giizel bir devirdir. Bunun oncesinde bu tip sava§lar, karga§alar, acilar ve zuliimler olaca- 

gi da bilinen bir gergektir. Bu iig kitapta da belirtilir. Peygamberimiz'in hadislerinde de bu de- 

vir gok detayli agiklamr. 10-15 yil sonra bu dediklerimin gergekle§tigini in§aAllah hep beraber 

goriiriiz. 



YABANCI BASINDA CIKAN 

HABERLERIN BIR BOLUMU 

THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR 

(3 Agustos 2007) 

Hiristiyanlarm ve Amerikali muhafazakarlarm son derece 

itibar ettigi bir yaym olan The Christian Science Monitor 

gazetesi, 3 Agustos 2007 tarihli sayismda Yaratih§ 

Atlasi'm kapaktan haber yapti. Uluslarasi ^apta 

dagitimi olan ve giinliik 100.000 tirajli bu gazetedeki 

haber "islami Yaratili§gi Grup, Diinya Clapinda, 

Gosteri§li Bir Yildinm Saldin Ba§latiyor" ba§ligi ile 

verildi. Aym haberin yer aldigi internet sitesi ise, 

aylik 1.8 milyon gibi yiiksek ziyaretgi sayisi ile 

dikkatleri ^ekiyor. 

RADIO NETHERLANDS 

(27 §ubat 2007) 

Hollanda'da yaym yapan Radio Netherlands'm inter¬ 

net sitesinde eserlerini Harun Yahya miistear ismiyle 

yaymlayan Saym Adnan OktarTn kisa siirede turn 

diinyada biiyiik yanki uyandiran dev eseri Yaratili§ 

Atlasi ile ilgili bir haber yer aldi. 

MP4HH fcs ■ 
■ ■ ■ | « kpH ■ ”ii ^ laFUih 
pirr4fr U rlT Alfa fa fal n- ■*-' ■■ 
MM W cm !■ ■ B 

r 
- —■» mu fa (U:u fan 

ii-ila — .mi i JJi BU 

SCIENCE ACTUALITES 

Fransiz Science Actualites sitesi, Fransa’da "Yaratili§ 

Atlasi*’nm 1. cildinin dagitimmdan sonra meydana 

gelen biiyiik etkinin ardindan Charles Darwin 

International Enstitiisii’nden Patrick Tort ile bir ropor- 

taj yapmi§ ve halka agik bir anket diizenlemi§tir. 

Bu anketin sonu^larma gore Fransa’da da 

Darwinizm’in sonunun geldigi anla§ilmi§tir. Anket, 

halkin %92’sinin ’’insanlarm evrimin bir meyvesi 

olmadigma” inandigmi ortaya gikarmi§tir. 

Halkin % 5’i ’’insanlarla maymunlarm ortak bir atadan 

geldigi’’ne inanirken, sadece %1’i ’’insanlarm, may- 

munlardan evrimle§tigi”ne inanmaktadir. 



Darwinizm, yani evrim teorisi, yaratili§ gergegini reddetmek amaciyla ortaya atilmi§, 

ancak ba§arili olamami§ bilim di§i bir safsatadan ba§ka bir §ey degildir. Canliligm, 

cansiz maddelerden tesadiifen olu§tugunu iddia eden bu teori, evrende ve canlilar- 

da 50k agik bir "diizen" bulundugunun bilim tarafmdan ispat edilmesiyle gurumii§tur. Boyle- 

ce Allah'm turn evreni ve canlilari yaratmi§ oldugu gergegi, bilim tarafmdan da kamtlanmi§tir. 

Bugiin evrim teorisini ayakta tutmak igin diinya gapmda yiiriitiilen propaganda, sadece bilim- 

sel gergeklerin garpitilmasma, tarafli yorumlanmasma, bilim goriintiisii altmda soylenen ya- 

lanlara ve yapilan sahtekarliklara dayalidir. 

Ancak bu propaganda gergegi gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tarihindeki en 

biiyiik yamlgi oldugu, son 20-30 yildir bilim diinyasmda giderek daha yiiksek sesle dile geti- 

rilmektedir. Ozellikle 1980'lerden sonra yapilan ara§tirmalar, Darwinist iddialarm tamamen 

yanli§ oldugunu ortaya koymu§ ve bu gergek pek 50k bilim adami tarafmdan dile getirilmi§- 

tir. Ozellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkli alanlardan gelen 50k sayida 

bilim adami, Darwinizm'in gegersizligini gormekte, canlilarm kokenini artik "yaratili§ 

gergegiyle" agiklamaktadirlar. 

Evrim teorisinin g6ku§iinu ve yaratili§m delillerini diger pek 50k gali§mamizda biitiin bi- 

limsel detaylanyla ele aldik ve almaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, ta§idigi biiyiik onem 

nedeniyle, burada da ozetlemekte yarar vardir. 

Darwin'i Yikan Zorluklar 

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ogreti olmasma kar§m, kapsamli ola- 

rak 19. yiizyilda ortaya atildi. Teoriyi bilim diinyasimn giindemine sokan en onemli geli§me, 

Charles Darwin'in 1859 yilmda yaymlanan Turlerin Kokeni adli kitabiydi. Darwin bu kitapta 



Adnan Oktar (Harun Yahya) 
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diinya iizerindeki farkli canli tiirlerini Allah'm ayn ayri yarattigi gergegine 

kar§i gikiyordu. Darwin'e gore, turn tiirler ortak bir atadan geliyorlardi ve za- 

man iginde kiigiik degi§imlerle farklila§mi§lardi. 

Darwin'in teorisi, higbir somut bilimsel bulguya dayanmiyordu; kendisinin de kabul 

ettigi gibi sadece bir "mantik yiiriitme" idi. Hatta Darwin'in kitabmdaki "Teorinin Zorluklan" 

ba§likli uzun boliimde itiraf ettigi gibi, teori pek 50k onemli soru kar§ismda agik veriyordu. 

Darwin, teorisinin oniindeki zorluklarm geli§en bilim tarafmdan a§ilacagmi, yeni bilim¬ 

sel bulgularm teorisini giiglendirecegini umuyordu. Bunu kitabmda sik sik belirtmi§ti. Ancak 

geli§en bilim, Darwin'in umutlarimn tarn aksine, teorinin temel iddialarmi birer birer dayanak- 

siz birakmi§tir. 

Darwinizm'in bilim kar§ismdaki yenilgisi, iiq temel ba§likta incelenebilir: 

1) Teori, hayatm yeryiiziinde ilk kez nasil ortaya giktigim asla agiklayamamaktadir. 

2) Teorinin one siirdiigii "evrim mekanizmalari"nm, gergekte evrimle§tirici bir etkiye sa- 

hip oldugunu gosteren higbir bilimsel bulgu yoktur. 

3) Fosil kayitlari, evrim teorisinin ongoriilerinin tarn aksine bir tablo ortaya koymaktadir. 

Bu boliimde, bu iiq temel ba§ligi ana hatlari ile inceleyecegiz. 

A§ilamayan Ilk Basamak: 

Hayatm Kokeni 

Evrim teorisi, tiim canli tiirlerinin, bundan yakla§ik 3.8 milyar yil once ilkel diinyada or¬ 

taya gikan tek bir canli hiicreden geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hiicrenin nasil olup da 

milyonlarca kompleks canli tiiriinii olu§turdugu ve eger gergekten bu tiir bir ev¬ 

rim gergekle§mi§se neden bunun izlerinin fosil kayitlarmda 

bulunamadigi, teorinin agiklayamadigi sorulardandir. An¬ 

cak tiim bunlardan once, iddia edilen evrim siirecinin ilk 

basamagi iizerinde durmak gerekir. Sozii edilen o "ilk 

hiicre" nasil ortaya gikmi§tir? 

Evrim teorisi, yaratili§i reddettigi, higbir dogaiistii 

miidahaleyi kabul etmedigi igin, o "ilk hiicre"nin, higbir 

tasarim, plan ve diizenleme olmadan, doga kanunlari 

iginde rastlantisal olarak meydana geldigini iddia eder. 

Yani teoriye gore, cansiz madde tesadiifler sonucunda 

ortaya canli bir hiicre gikarmi§ olmalidir. Ancak bu, 

bilinen en temel biyoloji kanunlarma aykiri bir iddi- 

adir. 

"Hayat Hayattan Gelir" 

Darwin, kitabmda hayatm kokeni konusundan 

hiq soz etmemi§ti. (^iinkii onun donemindeki ilkel bi¬ 

lim anlayi§i, canlilarm 50k basit bir yapiya sahip olduk- 

larmi varsayiyordu. Ortagag'dan beri inamlan "sponta- 
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ne jenerasyon" adli teoriye gore, cansiz maddelerin tesadiifen 

biraraya gelip, canli bir varlik olu§turabileceklerine inamli- 

yordu. Bu donemde boceklerin yemek artiklarmdan, farele- 

rin de bugdaydan olu§tugu yaygm bir dii§iinceydi. Bunu 

ispatlamak iqin de ilging deneyler yapilmi§ti. Kirli bir pagav- 

ranm iizerine biraz bugday konmu§ ve biraz beklendigin- 

de bu kari§imdan farelerin olu§acagi sanilmi§ti. 

Etlerin kurtlanmasi da hayatm cansiz maddelerden tii- 

reyebildigine bir delil sayiliyordu. Oysa daha sonra an- 

la§ilacakti ki, etlerin iizerindeki kurtlar kendiliklerinden 

olu§muyorlar, sineklerin getirip biraktiklari gozle goriil- 

meyen larvalardan gikiyorlardi. 

Darwin'in Tiirlerin Kokeni adli kitabim yazdigi do¬ 

nemde ise, bakterilerin cansiz maddeden olu§abildikleri 

inanci, bilim diinyasmda yaygm bir kabul goriiyordu. 

Oysa Darwin'in kitabimn yaymlanmasmdan be§ yil son¬ 

ra, iinlii Fransiz biyolog Louis Pasteur, evrime temel olu§turan 

bu inanci kesin olarak giiriittii. Pasteur yaptigi uzun gali§ma ve de¬ 

neyler sonucunda vardigi sonucu §oyle ozetlemi§ti: 

"Cansiz maddelerin hayat olu§turabilecegi iddiasi artik kesin ola¬ 

rak tarihe gomulmu§tur." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, 

New York: Marcel Dekker, 1977, sf. 2) 

Evrim teorisinin savunuculan, Pasteur'iin bulgularma kar§i uzun sure direndiler. Ancak 

geli§en bilim, canli hiicresinin karma§ik yapisim ortaya gikardikga, hayatm kendiliginden olu- 

§abilecegi iddiasimn gegersizligi daha da agik hale geldi. 

Fransiz biyolog 

Louis Pasteur 

20. Yiizyildaki Sonu^suz Clabalar 

20. yiizyilda hayatm kokeni konusunu ele alan ilk evrimci, iinlu Rus biyolog Alexander 

Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yillarda ortaya attigi birtakim tezlerle, canli hiicresinin tesadiifen 

meydana gelebilecegini ispat etmeye gali§ti. Ancak bu gali§malar ba§arisizlikla sonuglanacak 

ve Oparin §u itirafi yapmak zorunda kalacakti: 

"Maalesef hiicrenin kokeni, evrim teorisinin tiimiinii igine alan en karanlik noktayi olu§tur- 

maktadir." (Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) 

New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), sf.196) 

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatm ko¬ 

keni konusunu goziime kavu§turacak deneyler yapma- 

ya gali§tilar. Bu deneylerin en iinliisii, Amerikali kim- 

yaci Stanley Miller tarafmdan 1953 yilinda diizenlendi. 

Miller, ilkel diinya atmosferinde oldugunu iddia ettigi 

gazlari bir deney diizeneginde birle§tirerek ve bu kari- 

§ima enerji ekleyerek, proteinlerin yapismda kullam- Rus biyolog Alexander Oparin 
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lan birkag organik molekiil (aminoasit) sentezledi. O yillarda evrim adma 

onemli bir a§ama gibi tanitilan bu deneyin gegerli olmadigi ve deneyde kullam- 

lan atmosferin gergek diinya ko§ullarmdan 50k farkli oldugu, ilerleyen yillarda orta- 

ya gikacakti. ("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the Ame¬ 

rican Meteorological Society, c. 63, Kasim 1982, sf. 1328-1330) 

Uzun siiren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandigi atmosfer ortammm ger- 

gekgi olmadigim itiraf etti. (Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebi- 

otic Synthesis of Small Molecules, 1986, sf. 7) 

Hay atm kokeni sorununu agiklamak iqin 20. yiizyil boyunca yiiriitiilen turn evrimci gaba- 

lar hep ba§arisizlikla sonuglandi. San Diego Scripps Enstitiisii'nden iinlii jeokimyaci Jeffrey Ba- 

da, evrimci Earth dergisinde 1998 yilmda yaymlanan bir makalede bu gergegi §oyle kabul 

eder: 

Bugiin, 20. yiizyili geride birakirken, hala, 20. yiizyila girdigimizde sahip oldugumuz en bii- 

yiik g6ziilmemi§ problemle kar§i kar§iyayiz: Hayat yeryiizunde nasil ba§ladi? (Jeffrey Bada, 

Earth, §ubat 1998, sf. 40) 

Hayatm Kompleks Yapisi 

Evrim teorisinin hayatm kokeni konusunda bu denli biiyiik bir agmaza girmesinin ba§li- 

ca nedeni, en basit samlan canli yapilarm bile inamlmaz derecede karma§ik yapilara sahip ol- 

masidir. Canli hiicresi, insanoglunun yaptigi biitiin teknolojik uriinlerden daha karma§iktir. 

Oyle ki bugiin diinyamn en geli§mi§ laboratuvarlarmda bile cansiz maddeler biraraya getiri- 

lerek canli bir hiicre iiretilememektedir. 

Bir hiicrenin meydana gelmesi iqin gereken §artlar, asla rastlantilarla agiklanamayacak ka- 

dar fazladir. Hiicrenin en temel yapi ta§i olan proteinlerin rastlantisal olarak sentezlenme ihti- 

mali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein igin, 10950'de l'dir. Ancak matematikte 1050'de l'den 

Evrimcilerin en biiyuk yanilgilarindan bir tanesi de yukarida temsili resmi gorulen ve ilkel dunya olarak ni- 
telendirdikleri ortamda canliligin kendiliginden olusabilecegini diisunmeleridir. Miller deneyi gibi gali^ma- 
larla bu iddialarim kanitlamaya calismislardir. Ancak bilimsel bulgular karsisinda yine yenilgiye ugrami§lar- 
dir. Ciinkii 1970'li yillarda elde edilen sonuclar, ilkel dunya olarak nitelendirilen donemdeki atmosferin ya- 
§amin olusmasi igin higbir sekilde uygun olmadigim kamtlami^tir. 
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kiigiik olasiliklar pratik olarak "imkansiz" sayilir. Hiicrenin gekirdeginde 

yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekiilii ise, inanilmaz bir bilgi ban- 

kasidir. Insan DNA'sinm igerdigi bilginin, eger kagida dokiilmeye kalkilsa, 500'er 

sayfadan olu§an 900 ciltlik bir kiitiiphane olu§turacagi hesaplanmaktadir. 

Bu noktada 50k ilging bir ikilem daha vardir: DNA, yalniz birtakim ozelle§mi§ proteinle- 

rin (enzimlerin) yardimi ile e§lenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler 

dogrultusunda gergekle§ir. Birbirine bagimli olduklarmdan, e§lemenin meydana gelebilmesi 

igin ikisinin de aym anda var olmalari gerekir. Bu ise, hayatm kendiliginden olu§tugu senar- 

yosunu gikmaza sokmaktadir. San Diego California Universitesi'nden iinlii 

evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim 1994 tarihli 

sayismda bu gergegi §oyle itiraf eder: 

Son derece kompleks yapilara sahip olan proteinlerin ve niikleik asit- 

lerin (RNA ve DNA) aym yerde ve aym zamanda rastlantisal olarak 

olu§malari a§iri derecede ihtimal di§idir. Ama bunlarm birisi olma- 

dan digerini elde etmek de miimkiin degildir. Dolayisiyla insan, 

ya§amm kimyasal yollarla ortaya gikmasimn asla mumkiin olma- 

digi sonucuna varmak zorunda kalmaktadir. (Leslie E. 

Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific Ame¬ 

rican, c. 271, Ekim 1994, sf. 78) 

Ku§kusuz eger hayatm dogal etken- 

lerle ortaya gikmasi imkansiz ise, bu du- 

rumda hayatm dogaiistii bir bigimde 

"yaratildigim" kabul etmek gerekir. 

Bu gergek, en temel amaci yaratili§i 

reddetmek olan evrim teorisini 

agikga gegersiz kilmaktadir. 

Evrim teorisini geger- 

siz kilan gerceklerden 

bir tanesi, canliligin 

inanilmaz derecedeki 

kompleks yapisidir. 

Canli hucrelerinin ge- 

kirdeginde yer alan 

DNA molekiilu, bunun 

bir ornegidir. 

Evrimin Hayali Mekanizmalan 

Darwin'in teorisini gegersiz kilan ikinci biiyiik nokta, teorinin "evrim mekanizmalan" ola¬ 

rak one siirdiigii iki kavramm da gergekte higbir evrimle§tirici giice sahip olmadigimn anla§il- 

mi§ olmasidir. Darwin, ortaya attigi evrim iddiasmi tamamen "dogal seleksiyon" mekanizma- 

sma baglami§ti. Bu mekanizmaya verdigi onem, kitabimn isminden de agikga anla§iliyordu: 

Turlerin Kokeni, Dogal Seleksiyon Yoluyla... 

Dogal seleksiyon, dogal segme demektir. Dogadaki ya§am miicadelesi iginde, dogal §art- 

lara uygun ve gliglli canlilarm hayatta kalacagi dii§iincesine dayamr. Ornegin yirtici hayvan- 

lar tarafmdan tehdit edilen bir geyik suriisunde, daha hizli ko§abilen geyikler hayatta kalacak- 

tir. Boylece geyik siiriisii, hizli ve giiglii bireylerden olu§acaktir. Ama elbette bu mekanizma, 

geyikleri evrimle§tirmez, onlari ba§ka bir canli tiiriine, ornegin atlara d6nu§tiirmez. 

Dolayisiyla dogal seleksiyon mekanizmasi higbir evrimle§tirici giice sahip degildir. Dar¬ 

win de bu gergegin farkmdaydi ve Turlerin Kokeni adli kitabmda "Faydali degi§iklikler olu§ma- 
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digi siirece dogal seleksiyon higbir §ey yapamaz" demek zorunda kalmi§- 

ti. (Charles Darwin, T/ze Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard 

University Press, 2964, sf. 189) 

Lamarckfm Etkisi 

Peki bu "faydali degi§iklikler" nasil olu§abilirdi? Darwin, kendi doneminin ilkel bilim an- 

layi§i iginde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya gali§mi§ti. Darwin'den once ya§a- 

mi§ olan Fransiz biyolog Lamarck'a gore, canlilar ya§amlari sirasmda gegirdikleri fiziksel de- 

gi§iklikleri sonraki nesle aktariyorlar, 

nesilden nesile biriken bu ozellikler so- 

nucunda yeni tiirler ortaya gikiyordu. 

Ornegin Lamarck'a gore ziirafalar cey- 

lanlardan tiiremi§lerdi, yiiksek agagla- 

rin yapraklarmi yemek igin gabalarken 

nesilden nesile boyunlari uzami§ti. 

Darwin de benzeri ornekler ver¬ 

min, ornegin Tiirlerin Kokeni adli kita- 

bmda, yiyecek bulmak iqin suya giren 

bazi ayilarm zamanla balinalara donii§- 

tiigiinu iddia etmi§ti. (Charles Darwin, 

The Origin of Species: A Facsimile of the 

First Edition, Harvard University Press, 

2964, sf. 184) 

Ama Mendel'in ke§fettigi ve 

20.yiizyilda geli§en genetik bilimiyle 

kesinle§en kalitim kanunlari, kaza- 

mlmi§ ozelliklerin sonraki nesillere 

aktarilmasi efsanesini kesin olarak 

yikti. Boylece dogal seleksiyon "tek 

ba§ma" ve dolayisiyla tumiiyle etki- 

siz bir mekanizma olarak kalmi§ olu- 

yordu. 

Lamarck zurafalarin ceylan benzeri hayvanlardan 

turediklerine inaniyordu. Ona gore otlara uzanmaya 
calisan bu canlilarin zaman icinde boyunlari uzami§ 

ve ziirafalara donu§uvermi§lerdi. Mendel'in 1865 yi- 

linda ke§fettigi kalitim kanunlari, ya§am sirasinda 

kazamlan ozelliklerin sonraki nesillere aktarilmasi- 

nin mumkun olmadigini ispatlamistir. Boylece La- 

marck'in zurafa masali da tarihe kansmistir. 

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar 

Darwinistler ise bu duruma bir goziim bulabilmek igin 1930'larm sonlarmda, "Modern 

Sentetik Teori"yi ya da daha yaygm ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attilar. Neo-Darwinizm, 

dogal seleksiyonun yanma "faydali degi§iklik sebebi" olarak mutasyonlari, yani canlilarm gen- 

lerinde radyasyon gibi di§ etkiler ya da kopyalama hatalari sonucunda olu§an bozulmalari ek- 

ledi. 

Bugiin de hala diinyada evrim adma gegerliligini koruyan model neo-Darwinizm'dir. Te- 

ori, yeryiizunde bulunan milyonlarca canli turiinun, bu canlilarm, kulak, goz, akciger, kanat 
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gibi sayisiz kompleks organlarmm "mutasyonlara", yani genetik bozukluk- 

lara dayali bir siireg sonucunda olu§tugunu iddia etmektedir. Ama teoriyi gare- 

siz birakan aqik bir bilimsel gergek vardir: Mutasyonlar canlilan geli§tirmezler, ak- 

sine her zaman igin canlilara zarar verirler. 

Bunim nedeni 50k basittir: DNA 50k kompleks bir diizene sahiptir. Bu molekiil iizerinde 

olu§an herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Amerikali genetikgi B. G. Ranganathan bu- 

nu §oyle agiklar: 

Mutasyonlar kiiqiik, rasgele ve zararlidirlar. (^ok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihti- 

malle etkisizdirler. Bu ug ozellik, mutasyonlarm evrimsel bir geli§me meydana getiremeyece- 

gini gosterir. Zaten yiiksek derecede ozelle§mi§ bir organizmada meydana gelebilecek rastlan- 

tisal bir degi§im, ya etkisiz olacaktir ya da zararli. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele 

bir degi§im kol saatini geli§tirmeyecektir. Ona buyiik ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti- 

malle etkisiz olacaktir. Bir deprem bir §ehri geli§tirmez, ona yikim getirir. (B. G. Ranganathan, 

Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.) 

Nitekim bugiine kadar higbir yararli, yani genetik bilgiyi geli§tiren mutasyon ornegi goz- 

lemlenmedi. Turn mutasyonlarm zararli oldugu goruldii. Anla§ildi ki, evrim teorisinin "evrim 

mekanizmasi" olarak gosterdigi mutasyonlar, gergekte canlilan sadece tahrip eden, sakat bira¬ 

kan genetik olaylardir. (Insanlarda mutasyonun en sik goriilen etkisi de kanserdir.) Elbette tah¬ 

rip edici bir mekanizma "evrim mekanizmasi" olamaz. Dogal seleksiyon ise, Darwin'in de ka- 

bul ettigi gibi, "tek ba§ma higbir §ey yapamaz." Bu gergek bizlere dogada higbir "evrim meka¬ 

nizmasi" olmadigim gostermektedir. Evrim mekanizmasi olmadigma gore de, evrim denen ha- 

yali siireg ya§anmi§ olamaz. 

Evrimciler yuzyilin 

basindan beri sinek- 

leri mutasyona ugra- 

tarak, faydali mutas¬ 

yon ornegi olugtur- 

maya calistilar. An¬ 

cak onyillarca suren 

bu gabalarin sonu¬ 

cunda elde edilen tek 

sonug, sakat, hasta- 

likli ve kusurlu sinek- 

ler oldu. Solda, nor¬ 

mal bir meyve sine- 

gi ve sagda mutas¬ 

yona ugramig diger 

bir meyve sinegi. 

^ yi 
T. 1 ' 1 
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Fosil Kayitlan: Ara Formlardan Eser Yok ^ 

Evrim teorisinin iddia ettigi senaryonun ya§anmami§ oldugunun en agik v 

gostergesi ise fosil kayitlaridir. 

Evrim teorisine gore biitiin canlilar birbirlerinden tiiremi§lerdir. Onceden var olan bir 

canli turn, zamanla bir digerine donii§mu§ ve biitiin tiirler bu §ekilde ortaya gikmi§lardir. Te- 

oriye gore bu donii§um yiiz milyonlarca yil siiren uzun bir zaman dilimini kapsami§ ve kade- 

me kademe ilerlemi§tir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun donu§um siireci iginde sayisiz "ara turler"in olu§mu§ ve 

ya§ami§ olmalari gerekir. 

I Ornegin gegmi§te, balik ozelliklerini 

I' ta§imalarma ragmen, bir yandan da bazi 

suriingen ozellikleri kazanmi§ olan yari ba- 

' lik-yari suriingen canlilar ya§ami§ olmalidir. 

Ya da siiriingen ozelliklerini ta§irken, bir 

yandan da bazi ku§ ozellikleri kazanmi§ sii- 

riingen-ku§lar ortaya gikmi§ olmalidir. Bun- 

lar, bir gegi§ siirecinde olduklari igin de, sakat, 

eksik, kusurlu canlilar olmalidir. Evrimciler 

gegmi§te ya§ami§ olduklarma inandiklari bu te- 

orik yaratiklara Mara-ge^i§ formu" adim verir- 

ler. 

Eger gergekten bu tiir canlilar gegmi§- 

te ya§ami§larsa bunlarm sayilarimn ve qe- 

§itlerinin milyonlarca hatta milyarlarca 

olmasi gerekir. Ve bu ucube canlilarm ka- 

lmtilarma mutlaka fosil kayitlarmda 

rastlanmasi gerekir. Darwin, Turlerin Ko- 

keni'nde bunu §oyle agiklami§tir: 

Eger teorim dogruysa, tiirleri birbirine bag- 

layan sayisiz ara-gegi§ ge§itleri mutlaka ya§a- 

mi§ olmalidir... Bunlarm ya§ami§ olduklarmm kanitlan da sa- 

dece fosil kalmtilari arasmda bulunabilir. (Charles Darwin, The 

Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard Univer¬ 

sity Press, 2964, sf. 179) 

Archaeopteryx' in anatomisi uzerinde yapilan incelemeler, canlinm eksiksiz bir 

ugu§ yetenegine sahip, tipik bir ku§ oldugunu ortaya koymugtur. Archaeop¬ 

teryx surungenlere benzetme cabasi tamamen dayanaksizdir. 
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DARWIN'IN IRKgiLIGI 

ve 
TURK DU§MANLIGI 

harles Darwin’in onemli fakat az bilinen bir ozelligi, Avrupali beyaz irklari diger insan lrk- 

larma gore gok daha "ileri" sayan bir irkgi olmasidir. Darwin, insanlarm maymun benzeri 

canlilardan evrimle§tigini one siirerken, bazi irklarin gok daha fazla geli§tigini, bazilarmm 

ise hala maymunsu ozellikler ta§idigmi iddia etmi§tir. Tiirlerin Kokeni’nden sonra yaymladigi in- 

samn Tureyi§i (The Descent of Man) adli kitabmda, "insan irklari arasi e§itsizligin apagikligi" gibi yo- 

rumlar yapmi§tir.^ Darwin soz konusu kitabmda zenciler ve Avustralya yerlileri gibi irklari goril- 

lerle aym statiiye sokmu§, sonra da bunlarm "medeni irklar" tarafmdan zamanla yok edilecekleri 

kehanetinde bulunarak §oyle demi§tir: 

Belki de yiizyillar kadar siirmeyecek yakm bir gelecekte, medeni insan irklari, vah§i irklari tama- 

men yeryuziinden silecekler ve onlarm yerine gegecekler. Ote yandan insansi maymunlar da... 

ku§kusuz elimine edilecekler. Boylece insan ile en yakm akrabalari arasmdaki bo§luk daha da ge- 

ni§leyecek. Bu sayede ortada §u anki Avrupali irklardan bile daha medeni olan irklar ve §u anki 

zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun turn may¬ 

munlar kalacaktir.^ 

Darwin’in bu sagma fikirleri yalmzca teoride kalmami§tir. Darwinizm, ortaya atildigi tarihten iti- 

baren lrkgiligm en onemli sozde bilimsel dayanagi olmu§tur. Canlilarm bir ya§am miicadelesi iqin- 

de evrimle§tiklerini varsayan Darwinizm, toplumlara uygulanmi§ ve ortaya "Sosyal Darwinizm" 

olarak bilinen akim gikmi§tir. 

Sosyal Darwinizm, insan irklarmm, evrimin ge§itli basamaklarmda yer aldiklarim, Avrupali lrk- 

larm "en ileri" irklar oldugunu savunmu§, diger pek gok irkm ise hala "maymunsu" ozellikler ta§i- 

digim iddia etmi§tir. 

Darwin kendince ”a§agi irklar” olarak gordiigii milletlerin arasmda, Yiice Tiirk Milleti’ni de 

saymi§tir! Evrim teorisinin kurucusu, W. Graham’a yazdigi 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, bu 

irkgi du§iincesini §oyle ifade etmi§ti: 

Editorliigiinii Charles Darwin’in oglu Francis 

Darwin'in yaptigi "The Life and Letters Of 

Charles Darwin” (Charles Darwin'in Hayati ve 

Mektuplan) isimli kitabm giri§ sayfasi. 

\ 
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Soz konusu kitabm 285. (solda) ve 286. (sagda) sayfalarmdaki Tiirkler'e hakaretle dolu olan Darwin'in 

mektuplan. Darwin'in burada "Kafkasyali (Caucasian) irklar" dedigi irklar, Avrupalilardir. (Modern antro- 

poloji, Avrupali irklarin Kafkasya bolgesinden geldiklerini kabul eder.) 
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Dogal seleksiyona dayali kavgamn, medeniyetin ilerleyi§ine sizin zannettiginizden daha fazla ya- 

rar sagladigim ve saglamakta oldugunu gosterebilirim. Dii§iiniin ki, birkag yiizyil once Avrupa 

Tiirkler tarafmdan istila edildiginde, Avrupa milletleri ne kadar biiyiik bir tehlikeyle kar§i kar§i- 

ya gelmi§lerdi, §imdi ise bu gok sagma bir dii§iincedir. Avrupali irklar olarak bilinen medeni irk¬ 

lar, ya§am miicadelesinde TURKLERE kar§i kesin bir galibiyet elde etmi§lerdir. Diinyamn gok 
• • w 

da uzak olmayan bir gelecegine baktigimda, BU TUR A§AGI IRKLARIN gogunun medenile§- 

mi§ yiiksek irklar tarafmdan elimine edilecegini (yok edilecegini) goriiyorum.^ 

Goriildiigii gibi Charles Darwin, Buyiik Onder Atatiirk’iin "Tiirk Milleti’nin karakteri yiiksek- 

tir, Tiirk Milled gali§kandir, Tiirk Milled zekidir" ve 'Tiirkliik, benim en derin giiven kaynagim, 

en engin oviing dayanagim oldu" gibi sozleriyle ovdiigii necip Tiirk Milled iqin "barbar" ve "a§agi 

irk" ifadelerini kullanmaktadir. Oysa §iiphesiz insanlar arasmda bir irk farkliligi ve ayrimi olamaz. 

Bir millet, ancak kiiltiir ve ahlakiyla yiikselebilir ve iistiinliik elde edebilir. Biiyiik Tiirk Milled ise 

gok koklii bir kiiltiire ve iistiin bir ahlaka sahip olan, bu ozellikleriyle tarihe yon vermi§ §erefli bir 

millettir. Tarihteki sekiz biiyiik diinya devletinden iigiiniin sahibi olan Tiirk Milleti’nin kurdugu 

medeniyetler, Tiirk’iin yiiksek kiiltiir, akil, ahlak ve inanciyla meydana getirdigi eserlerdir. 

Darwin ise, "Tiirk barbarligi", "a§agi irk" gibi saldirgan ifadelerle gergekte o donemdeki Avrupali 

emperyalist devletlerin Tiirk dii§manligmi ortaya koymu§tur. Tiirklerin hakimiyet ve giiciinii elimi¬ 

ne etmeye (yok etmeye) gabalayan bu giigler aradiklan fikri temeli Darwinizm’de bulmu§lardir. 

Bu giigler, Tiirk'iin Kurtulu§ Sava§i'nda, bu girkin dii§iincelerini uygulamaya gali§mi§lar, ancak 

Tiirk Milleti'nin azmi, akli, cesareti ve kararliligi sayesinde biiyiik bir hiisrana ugrami§lardir. 

Bir irkgi ve Tiirk dii§mam olan Darwin’in bilim kar§ismda gegersiz olan teorilerini bugiin Tiirki- 

ye’de savunanlar ise belki de farkmda olmadan aym 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. baski. 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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Darwinfin Yikilan Umutlan 

Ancak 19. yiizyilm ortasmdan bu yana diinyamn dort bir yamnda hummali fosil 

ara§tirmalari yapildigi halde bu ara gegi§ formlarma rastlanamami§tir. Yapilan kazilar- 

da ve ara§tirmalarda elde edilen biitiin bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlila- 

rm yeryiiziinde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir bigimde ortaya giktiklarmi gostermi§tir. 

Unlii ingiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasma kar§m bu ger- 

gegi §oyle itiraf eder: 

Sorunumuz §udur: Fosil kayitlarmi detayli olarak inceledigimizde, tiirler ya da smiflar sevi- 

yesinde olsun, siirekli olarak aym gergekle kar§ila§iriz; kademeli evrimle geli§en degil, aniden 

yeryiiziinde olu§an gruplar goriiriiz. (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proce¬ 

edings of the British Geological Association, c. 87,1976, sf. 133) 

Yani fosil kayitlarmda, turn canli tiirleri, aralarmda higbir gegi§ formu olmadan eksiksiz 

bigimleriyle aniden ortaya gikmaktadirlar. Bu, Darwin'in ongoriilerinin tam aksidir. Dahasi, bu 

canli tiirlerinin yaratildiklarmi gosteren qok giiglii bir delildir. (^iinkii bir canli tiiriiniin, kendi- 

sinden evrimle§tigi higbir atasi olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya gikmasimn tek 

agiklamasi, o tiiriin yaratilmi§ olmasidir. Bu gergek, iinlii evrimci biyolog Douglas Futuyma ta- 

rafmdan da kabul edilir: 

Yaratili§ ve evrim, ya§ayan canlilarm kokeni hakkmda yapilabilecek yegane iki agiklamadir. 

Canlilar diinya iizerinde ya tamamen mukemmel ve eksiksiz bir bigimde ortaya gikmi§lardir 

ya da boyle olmami§tir. Eger boyle olmadiysa, bir degi§im siireci sayesinde kendilerinden on¬ 

ce var olan bazi canli tiirlerinden evrimle§erek meydana gelmi§ olmalidirlar. Ama eger eksik¬ 

siz ve mukemmel bir bigimde ortaya gikmi§larsa, o halde sonsuz giig sahibi bir akil tarafmdan 

yaratilmi§ olmalan gerekir. (Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. 

sf. 197) 

Fosiller ise, canlilarm yeryiizunde eksiksiz ve mukemmel bir bigimde ortaya giktiklanm 

gostermektedir. Yani "tiirlerin kokeni”, Darwin’in sandigmin aksine, evrim degil yaratili§tir. 

Insanm Evrimi Masali 

Evrim teorisini savunanlarm en qok giindeme getirdikleri konu, insanm kokeni konusu- 

dur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugiin ya§ayan modern insanm maymunsu birtakim yara- 

tiklardan geldigini varsayar. 4-5 milyon yil once ba§ladigi varsayilan bu siiregte, modern insan 

ile atalan arasmda bazi "ara form'larm ya§adigi iddia edilir. Gergekte tiimiiyle hayali olan bu 

senaryoda dort temel "kategori" sayilir: 

1- Australopithecus 

2- Homo habilis 

3- Homo erectus 

4- Homo sapiens 

Evrimciler, insanlarm sozde ilk maymunsu atalarma "giiney maymunu" anlamma gelen 

"Australopithecus" ismini verirler. Bu canlilar gergekte soyu tiikenmi§ bir maymun tiiriinden 

ba§ka bir §ey degildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi Ingiltere ve 

ABD'den diinyaca iinlii iki anatomistin Australopithecus ornekleri iizerinde yaptiklari qok ge- 

ni§ kapsamli gali§malar, bu canlilarm sadece soyu tiikenmi§ bir maymun tiiriine ait olduklari- 
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les E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", 

Nature, c. 258, sf. 389) 
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Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasim da, "homo" yani insan 

olarak simflandinrlar. Iddiaya gore homo serisindeki canlilar, Australopithecus- 

lar'dan daha geli§mi§lerdir. Evrimciler, bu farkli canlilara ait fosilleri ardi ardma di- 

zerek hayali bir evrim §emasi olu§tururlar. Bu §ema hayalidir, giinkii gergekte bu farkli si- 

mflarm arasmda evrimsel bir ili§ki oldugu asla ispatlanamami§tir. Evrim teorisinin 20. yiizyil- 

daki en onemli savunucularmdan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gergek- 

te kayiptir" diyerek bunu kabul eder. (J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scien¬ 

tific American, Aralik 1992) 

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" siralamasim ya- 

zarken, bu tiirlerin her birinin, bir sonrakinin atasi oldugu izlenimini verirler. Oysa paleoant- 

ropologlarm son bulgulari, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un diinya'nm 

farkli bolgelerinde aym donemlerde ya§adiklarmi gostermektedir. (Alan Walker*, Science, c. 207, 

1980, sf. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskx, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, sf. 221; 

M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, sf. 272) 

Dahasi Homo erectus smiflamasma ait insanlarm bir boliimii qok modern zamanlara kadar 

ya§ami§lar. Homo sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile aym ortam- 

da yan yana bulunmu§lardir. (Time, Kasim 1996) 

Bu ise elbette bu smiflarm birbirlerinin atalari olduklari iddiasimn gegersizligini agikga 

ortaya koymaktadir. Harvard Universitesi paleontologlarmdan Stephen Jay Gould, kendisi de 

bir evrimci olmasma kar§m, Darwinist teorinin igine girdigi bu gikmazi §oyle agiklar: 

Eger birbiri ile paralel bir bigimde ya§ayan iiq farkli hominid (insanimsi) gizgisi varsa, o hal- 

de bizim soy agacimiza ne oldu? Agiktir ki, bunlarm biri digerinden gelmi§ olamaz. Dahasi, 

biri digeriyle kar§ila§tirildigmda evrimsel bir geli§me trendi gostermemektedirler. (S. ]. Gould, 

Natural History, c. 85,1976, sf. 30) 

Kisacasi, medyada ya da ders kitaplarmda yer alan hayali birta- 

kim "yari maymun, yari insan" canlilarm gizimleriyle, yani sirf pro¬ 

paganda yoluyla ayakta tutulmaya gali§ilan insamn evrimi senar- \ 

yosu, higbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yillar inceleyen, ozellikle Australopithecus 

fosilleri iizerinde 15 yil ara§tirma yapan Ingiltere'nin en iinlu ve 

saygm bilim adamlarmdan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci 

olmasma ragmen, ortada maymunsu canlilardan insana uza¬ 

nan gergek bir soy agaci olmadigi sonucuna varmi§tir. 

Zuckerman bir de ilging bir "bilim skalasi" yapmi§tir. Bi¬ 

limsel olarak kabul ettigi bilgi dallarmdan, bilim di§i olarak 

kabul ettigi bilgi dallarma kadar bir yelpaze olu§turmu§tur. 

Zuckerman'm bu tablosuna gore en "bilimsel" -yani somut 

verilere dayanan- bilgi dallari kimya ve fiziktir. Yelpazede 

bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler 
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gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim di§i" sayilan kisimda ise, Zuc- 

kerman'a gore, telepati, altmci his gibi "duyum otesi algilama" kavramlan ve bir 

de "insamn evrimi" vardir! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu §oyle agiklar: 

Objektif gergekligin alamndan gikip da, biyolojik bilim olarak varsayilan bu alanlara -yani 

duyum otesi algilamaya ve insamn fosil tarihinin yorumlanmasma- girdigimizde, evrim teori- 

sine inanan bir kimse iqin her§eyin mumkiin oldugunu goruriiz. Oyle ki teorilerine kesinlikle 

inanan bu kimselerin geli§kili bazi yargilari aym anda kabul etmeleri bile mumkiindur. (Solly 

Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, sf. 19) 

I§te insamn evrimi masali da, teorilerine korii koriine inanan birtakim insanlarm bulduk- 

lari bazi fosilleri on yargili bir bigimde yorumlamalarmdan ibarettir. 

Darwin Formiilii! 

§imdiye kadar ele aldigimiz tiim teknik delillerin yamnda, isterseniz evrimcilerin nasil 

sagma bir inam§a sahip olduklarmi bir de gocuklarm bile anlayabilecegi kadar agik bir ornek- 

le ozetleyelim. 

Evrim teorisi canliligm tesadiifen olu§tugunu iddia etmektedir. Dolayisiyla bu iddiaya 

gore cansiz ve §uursuz atomlar biraraya gelerek once hiicreyi olu§turmu§lardir ve sonrasmda 

aym atomlar bir §ekilde diger canlilari ve insam meydana getirmi§lerdir. §imdi du§iinelim; 

canliligm yapita§i olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdigimizde 

bir yigm olu§ur. Bu atom yigim, hangi i§lemden gegirilirse gegirilsin, tek bir canli olu§turamaz. 

isterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayalim ve evrimcilerin aslmda savunduklari, ama yuk- 

sek sesle dile getiremedikleri iddiayi onlar adma "Darwin Formulii" adiyla inceleyelim: 

Evrimciler, qok sayida biiyiik varilin igine canliligm yapismda bulunan fosfor, azot, kar¬ 

bon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal 

§artlarda bulunmayan ancak bu kari§imm iginde bulunmasmi gerekli gordiikleri malzemeleri 

de bu varillere eklesinler. Kari§imlarm igine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da 

(bir tekinin bile rastlantisal olu§ma ihtimali 10950 olan) protein doldursunlar. Bu kari§imlara is¬ 

tedikleri oranda isi ve nem versinler. Bunlari istedikleri geli§mi§ cihazlarla kari§tirsmlar. Varil- 

lerin ba§ma da dimyamn onde gelen bilim adamlarmi koysunlar. Bu uzmanlar babadan ogu- 

la, ku§aktan ku§aga aktararak nobetle§e milyarlarca, hatta trilyonlarca sene siirekli varillerin 

ba§mda beklesinler. Bir canlimn olu§masi igin hangi §artlarm var olmasi gerektigine inamliyor- 

sa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsmlar o varillerden kesinlikle bir 

canli gikartamazlar. Zurafalari, aslanlari, anlari, kanaryalari, biilbulleri, papaganlari, atlari, yu- 

nuslari, giilleri, orkideleri, zambaklari, karanfilleri, muzlari, portakallari, elmalari, hurmalari, 

domatesleri, kavunlari, karpuzlari, incirleri, zeytinleri, iizumleri, §eftalileri, tavus kuglanm, 

siiliinleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canli tiirunden higbirini olu§tura- 

mazlar. Degil burada birkagim saydigimiz bu canli varliklari, bunlarm tek bir hiicresini bile el- 

de edemezler. 

Kisacasi, bilingsiz atomlar biraraya gelerek hiicreyi olu§turamazlar. Sonra yeni bir karar 

vererek bir hiicreyi ikiye boliip, sonra art arda ba§ka kararlar alip, elektron mikroskobunu bu- 

lan, sonra kendi hiicre yapisim bu mikroskop altmda izleyen profesorleri olu§turamazlar. 

Madde, ancak Allah'm iistiin yaratmasiyla hayat bulur. 



m 
j - 

BA KABALA 

VE 

MASONLUK 

5W 
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykiri bir saf- 

satadir. Evrimcilerin ortaya attigi iddialar iizerinde biraz bile dii§iinmek, iistte- 

ki ornekte oldugu gibi, bu gergegi agikga gosterir. 

Goz ve Kulaktaki Teknoloji 

Evrim teorisinin kesinlikle agiklama getiremeyecegi bir diger konu ise goz ve kulaktaki 

iistiin algilama kalitesidir. 

Gozle ilgili konuya gegmeden once "Nasil goriiriiz?" sorusuna kisaca cevap verelim. Bir 

cisimden gelen i§mlar, gozde retinaya ters olarak dii§er. Bu i§mlar, buradaki hiicreler tarafm- 

dan elektrik sinyallerine donu§turuliir ve beynin arka kismmdaki gorme merkezi denilen kii- 

giiciik bir noktaya ula§ir. Bu elektrik sinyalleri bir dizi i§lemden sonra beyindeki bu merkezde 

goriintii olarak algilamr. Bu bilgiden sonra §imdi dii§iinelim: 

Beyin i§iga kapalidir. Yani beynin iqi kapkaranliktir, i§ik beynin bulundugu yere kadar gi- 

remez. Goriintii merkezi denilen yer kapkaranlik, i§igm asla ula§madigi, belki de hig kar§ila§- 

madigmiz kadar karanlik bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlikta i§ikli, piril piril bir diinyayi 

sey retmektesiniz. 

Ustelik bu o kadar net ve kaliteli bir goriintiidiir ki 21. yiizyil teknolojisi bile her tiirlii im- 

kana ragmen bu netligi saglayamami§tir. Ornegin §u anda okudugunuz kitaba, kitabi tutan el- 

lerinize bakm, sonra ba§mizi kaldirm ve gevrenize bakm. §u anda gordiigiiniiz netlik ve ka- 

litedeki bu goriintiiyii ba§ka bir yerde gordiiniiz mil? Bu kadar net bir goriintiiyii size diinya- 

nin bir numarali televizyon §irketinin iirettigi en geli§mi§ televizyon ekram dahi veremez. 100 

yildir binlerce miihendis bu netlige ula§maya gali§maktadir. Bunun igin fabrikalar, dev tesisler 

kurulmakta, ara§tirmalar yapilmakta, planlar ve tasanmlar geli§tirilmektedir. Yine bir TV ek- 

ranma bakm, bir de §u anda elinizde tuttugunuz bu kitaba. Arada biiyiik bir netlik ve kalite 

farki oldugunu goreceksiniz. Ustelik, TV ekram size iki boyutlu bir goriintii gosterir, oysa siz 

iiq boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 
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Uzun yillardir on binlerce miihendis iig boyutlu TV yapmaya, goziin 

gorme kalitesine ula§maya gali§maktadirlar. Evet, tig boyutlu bir televizyon sis- 

temi yapabildiler ama onu da gozliik takmadan iig boyutlu gormek miimkiin degil, 

kaldi ki bu suni bir iiq boyuttur. Arka taraf daha bulamk, on taraf ise kagittan dekor gibi 

durur. Higbir zaman goziin gordiigii kadar net ve kaliteli bir goriintii olu§maz. Kamerada da, 

f televizyonda da mutlaka goriintii kaybi meydana gelir. 

I§te evrimciler, bu kaliteli ve net goriintiiyii olu§turan mekanizmanm tesadiifen olu§tugu- 

nu iddia etmektedirler. §imdi biri size, odanizda duran televizyon tesadiifler sonucunda olu§- 

tu, atomlar biraraya geldi ve bu goriintu olu§turan aleti meydana getirdi dese ne dii§iiniirsii- 

niiz? Binlerce ki§inin biraraya gelip yapamadigim §uursuz atomlar nasil yapsm? 

Goziin gordiigiinden daha ilkel olan bir goriintiiyii olu§turan alet tesadiifen olu§amiyor- 

sa, goziin ve goziin gordiigii goriintiiniin de tesadiifen olu§amayacagi 50k agiktir. Aym durum 

kulak igin de gegerlidir. Di§ kulak, gevredeki sesleri kulak kepgesi vasitasiyla toplayip orta ku- 

laga iletir; orta kulak aldigi ses titre§imlerini giiglendirerek iq kulaga aktarir; iq kulak da bu tit- 

re§imleri elektrik sinyallerine donii§tiirerek beyne gonderir. Aynen gormede oldugu gibi duy- 

ma i§lemi de beyindeki duyma merkezinde gergekle§ir. 

Gozdeki durum kulak igin de gegerlidir, yani beyin, i§ik gibi sese de kapalidir, ses gegirmez. 

Dolayisiyla di§arisi ne kadar giiriiltiilii de olsa beynin iqi tamamen sessizdir. Buna ragmen en 

net sesler beyinde algilamr. Ses gegirmeyen beyninizde bir orkestramn senfonilerini dinlersi- 

niz, kalabalik bir ortamm tiim giiriiltiisiinii duyarsmiz. Ama o anda hassas bir cihazla beyni- 

nizin igindeki ses diizeyi olgiilse, burada keskin bir sessizligin hakim oldugu goriilecektir. 

Net bir goriintii elde edebilmek iimidiyle teknoloji nasil kullamliyorsa, ses igin de aym qa- 

balar onlarca yildir siirdiiriilmektedir. Ses kayit cihazlari, miizik setleri, birgok elektronik alet, 

sesi algilayan miizik sistemleri bu gali§malardan bazilaridir. Ancak, tiim teknolojiye, bu tekno- 

lojide gali§an binlerce miihendise ve uzmana ragmen kulagm olu§turdugu netlik ve kalitede 

bir sese ula§ilamami§tir. En biiyiik miizik sistemi §irketinin iirettigi en kaliteli miizik setini dii- 

§iiniin. Sesi kaydettiginde mutlaka sesin bir kismi kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit 

olu§ur veya miizik setini agtigmizda daha miizik ba§lamadan bir cizirti mutlaka duyarsmiz. 

Ancak insan viicudundaki teknolojinin iiriinii olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir 

insan kulagi, higbir zaman miizik setinde oldugu gibi cizirtili veya parazitli algilamaz; ses ne 

ise tarn ve net bir bigimde onu algilar. Bu durum, insan yaratildigi giinden bu yana boyledir. 

§imdiye kadar insanoglunun yaptigi higbir goriintii ve ses cihazi, goz ve kulak kadar has¬ 

sas ve ba§arili birer algilayici olamami§tir. 

Ancak gorme ve i§itme olaymda, tiim bunlarm otesinde, qok biiyiik bir gergek daha vardir. 

Beynin i^inde Goren ve Duyan §uur Kime Aittir? 

Beynin iginde, i§il i§il renkli bir diinyayi seyreden, senfonileri, ku§larm civiltilarim dinle- 

yen, giilii koklayan kimdir? 

Insamn gozlerinden, kulaklarmdan, burnundan gelen uyarilar, elektrik sinyali olarak 

beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarmda bu goriintiiniin beyinde nasil olu§- 

tuguna dair birgok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkmdaki en onemli gergege higbir yer- 

de rastlayamazsmiz: Beyinde, bu elektrik sinyallerini goriintii, ses, koku ve his olarak algila- 



yan kimdir? Beynin iginde goze, kulaga, burna ihtiyag duymadan tiiiri bun- 

lari algilayan bir §uur bulunmaktadir. Bu §uur kime aittir? 

Elbette bu §uur beyni olu§turan sinirler, yag tabakasi ve sinir hiicrelerine ait de- 

gildir. I§te bu yiizden, her§eyin maddeden ibaret oldugunu zanneden Darwinist-materya- 

listler bu sorulara higbir cevap verememektedirler. (^iinkii bu §uur, Allah'm yaratmi§ oldugu 

ruhtur. Ruh, goriintuyu seyretmek igin goze, sesi duymak iqin kulaga ihtiyag duymaz. Bunla- 

rm da otesinde dii§unmek iqin beyne ihtiyag duymaz. 

Bu agik ve ilmi gergegi okuyan her insamn, beynin igindeki birkag santimetrekupliik, kap- 

karanlik mekana turn kainati ug boyutlu, renkli, golgeli ve i§ikli olarak sigdiran Yuce Allah'i 

du§imiip, O'ndan korkup, O'na sigmmasi gerekir. 

KABALA 

VE 

MASONLUK 

Materyalist Bir lnanq 

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla agikga geli§en bir id- 

dia oldugunu gostermektedir. Teorinin hayatm kokeni hakkmdaki iddiasi bilime aykiridir, one 

Bir bagarisindan dolayi odiil alan 

bir insan, beyninin icindeki odiilu 

alir ve beyninin iginde olusan in¬ 

san goruntuleri tarafindan alkig- 

lanir. 
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siirdiigii evrim mekanizmalarmm higbir evrimle§tirici etkisi yoktur ve fo- 

siller teorinin gerektirdigi ara formlarm ya§amadiklarmi gostermektedir. Bu du- 

rumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykiri bir dii§iince olarak bir kenara atilmasi 

** gerekir. Nitekim tarih boyunca diinya merkezli evren modeli gibi pek qok dii§iince, bili- 

min giindeminden gikarilmi§tir. Ama evrim teorisi israrla bilimin giindeminde tutulmaktadir. 

Hatta bazi insanlar teorinin ele§tirilmesini "bilime saldiri" olarak gostermeye bile gali§makta- 

dirlar. Peki neden?.. 

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazi gevreler igin, kendisinden asla vazgegilemeye- 

cek dogmatik bir inam§ olu§udur. Bu gevreler, materyalist felsefeye korii koriine baglidirlar ve 

Darwinizm'i de dogaya getirilebilecek yegane materyalist agiklama oldugu igin benimsemek- 

tedirler. 

Bazen bunu agikga itiraf da ederler. Harvard Universitesi'nden iinlii bir genetikgi ve aym 

zamanda onde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "once materyalist, sonra bilim adami" 

oldugunu §oyle itiraf etmektedir: 

Bizim materyalizme bir inancimiz var, ’a priori’ (onceden kabul edilmi§, dogru varsayilmi§) bir 

inang bu. Bizi diinyaya materyalist bir agiklama getirmeye zorlayan §ey, bilimin yontemleri ve 

kurallari degil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bagliligimiz nedeniyle, diinyaya materya¬ 

list bir agiklama getiren ara§tirma yontemlerini ve kavramlari kurguluyoruz. Materyalizm 

mutlak dogru olduguna gore de, ilahi bir agiklamamn sahneye girmesine izin veremeyiz. (Ric¬ 

hard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, 9 Ocak 1997, sf. 28) 

Bu sozler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye baglilik ugruna ya§atilan bir dogma oldu- 

gunun agik ifadeleridir. Bu dogma, maddeden ba§ka higbir varlik olmadigim varsayar. Bu ne- 

denle de cansiz, bilingsiz maddenin, hayati yarattigma inamr. Milyonlarca farkli canli tiiriiniin; 

ornegin ku§larm, baliklarm, ziirafalarm, kaplanlarm, boceklerin, agaglarm, gigeklerin, balina- 

larm ve insanlarm maddenin kendi igindeki etkile§imlerle, yani yagan yagmurla, gakan §im- 

§ekle, cansiz maddenin iginden olu§tugunu kabul eder. Gergekte ise bu, hem akla hem bilime 

aykiri bir kabuldiir. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "Ilahi bir agiklamamn sahneye gir- 

memesi" igin, bu kabulii savunmaya devam etmektedirler. 

Canlilarm kokenine materyalist bir on yargi ile bakmayan insanlar ise, §u agik gergegi go- 

receklerdir: Tiim canlilar, iistiin bir giig, bilgi ve akla sahip olan bir Yaraticimn eseridirler. Ya- 

ratici, tiim evreni yoktan var eden, en kusursuz bigimde diizenleyen ve tiim canlilari yaratip 

§ekillendiren Allah'tir. 

Evrim Teorisi Diinya Tarihinin 

En Etkili Buyiisiidiir 

Burada §unu da belirtmek gerekir ki, on yargisiz, higbir ideolojinin etkisi altmda kalma- 

dan, sadece aklim ve mantigim kullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlarm 

hurafelerini andiran evrim teorisinin inamlmasi imkansiz bir iddia oldugunu kolaylikla anla- 

yacaktir. 

Yukarida da belirtildigi gibi, evrim teorisine inananlar, biiyiik bir varilin igine birgok ato- 

mu, molekiilii, cansiz maddeyi dolduran ve bunlarm kari§immdan zaman iginde dii§iinen, ak- 



leden, bulu§lar yapan profesorlerin, iiniversite ogrencilerinin, Einstein, 

Hubble gibi bilim adamlarimn, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatgilarm, 

bunun yam sira ceylanlarm, limon agaglarmm, karanfillerin gikacagma inanmakta- 

dirlar. Ustelik, bu sagma iddiaya inananlar bilim adamlari, profesorler, kiiltiirlii, egitimli 

insanlardir. Bu nedenle evrim teorisi iqin "diinya tarihinin en biiyiik ve en etkili biiyiisii" ifa- 

desini kullanmak yerinde olacaktir. C^iinkii, diinya tarihinde insanlarm bu derece aklim ba§m- 

dan alan, akil ve mantikla dii§iinmelerine imkan tammayan, gozlerinin online sanki bir perde 

gekip 50k agik olan gergekleri gormelerine engel olan bir ba§ka inang veya iddia daha yoktur. 

Bu, eski Misirlilarm Giine§ Tanrisi Ra'ya, Afrikali bazi kabilelerin totemlere, Sebe halkimn Gii- 

ne§'e tapmasmdan, Hz. Ibrahim'in kavminin elleri ile yaptiklari putlara, Hz. Musa'nm kavmi- 

nin altmdan yaptiklari buzagiya tapmalarmdan 50k daha vahim ve akil almaz bir korliiktiir. 

Gergekte bu durum, Allah'm Kuran'da i§aret ettigi bir akilsizliktir. Allah, bazi insanlarm anla- 

yi§larmm kapanacagim ve gergekleri gormekten aciz duruma dii§eceklerini birgok ayetinde 

bildirmektedir. Bu ayetlerden bazilan §oyledir: 

§iiphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar igin fark etmez; inanmazlar. 

Allah, onlarm kalplerini ve kulaklanni muhiirlemi§tir; gozlerinin iizerinde perdeler vardir. 

Ve biiyiik azab onlaradir. (Bakara Suresi, 6-7) 

... Kalpleri vardir bununla kavrayip-anlamazlar, gozleri vardir bununla gormezler, kulak- 

lari vardir bununla i§itmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha a§agiliktirlar. I§te bun- 

lar gafil olanlardir. (Araf Suresi, 179) 

Allah, Hicr Suresi'nde ise, bu insanlarm mucizeler gorseler bile inanmayacak kadar biiyii- 

lendiklerini §oyle bildirmektedir: 

Onlarm iizerlerine gokyiiziinden bir kapi agsak, ordan yukan yiikselseler de, mutlaka: 

’’Gozlerimiz dondiiriildii, belki biz biiyiilenmi§ bir topluluguzff diyeceklerdir. (Hicr Sure¬ 

si, 14-15) 

Bu kadar geni§ bir kitlenin iizerinde bu biiyiiniin etkili olmasi, insanlarm gergeklerden bu 

kadar uzak tutulmalari ve 150 yildir bu biiyiiniin bozulmamasi ise, kelimelerle anlatilamaya- 

cak kadar hayret verici bir durumdur. (Jiinkii, bir veya birkag insamn imkansiz senaryolara, 

sagmalik ve mantiksizliklarla dolu iddialara inanmalari anla§ilabilir. Ancak diinyamn dort bir 

yamndaki insanlarm, §uursuz ve cansiz atomlarm ani bir kararla biraraya gelip; olaganiistii bir 

organizasyon, disiplin, akil ve §uur gosterip kusursuz bir sistemle i§leyen evreni, canlilik iqin 

uygun olan her tiirlii ozellige sahip olan Diinya gezegenini ve sayisiz kompleks sistemle do- 

natilmi§ canlilan meydana getirdigine inanmasimn, Mbuyiinden ba§ka bir agiklamasi yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarci felsefenin savunucusu olan bazi kimselerin, yaptiklari 

biiyiilerle insanlari etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun arasmda gegen bir olayla bizlere bil¬ 

dirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlattigmda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin 

biiyiiciileri" ile insanlarm toplandigi bir yerde kar§ila§masmi soyler. Hz. Musa, biiyiiciilerle 

kar§ila§tigmda, biiyiiciilere once onlarm marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olaym anla- 

tildigi ayet §oyledir: 
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(Musa:) ”Siz atm” dedi. (Asalanm) ativerince, insanlarm gozlerini biiyiileyi- 

verdiler, onlan deh§ete dii§iirdiiler ve (ortaya) biiyiik bir sihir getirmi§ oldular. 

(Araf Suresi, 116) 

Goriildiigii gibi Firavun'un biiyiiciileri yaptiklari "aldatmacalar'la -Hz. Musa ve ona 

inananlar di§mda- insanlarm hepsini biiyiileyebilmi§lerdir. Ancak, onlarm attiklarma kar§ilik 

Hz. Musa'nm ortaya koydugu delil, onlarm bu biiyiisiinii, ayetteki ifadeyle "uydurduklarmi 

yutmu§" yani etkisiz kilmi§tir: 

Biz de Musa’ya: ”Asani firlativer” diye vahyettik. (O da firlativerince) bir de baktilar ki, o 

biitiin uydurduklarmi derleyip-toparlayip yutuyor. Boylece hak yerini buldu, onlarm bii- 

tiin yapmakta olduklan ge^ersiz kaldi. Orada yenilmi§ oldular ve kii^iik dii§mii§ler olarak 

tersyiiz ^evrildiler. (Araf Suresi, 117-119) 

Ayetlerde de bildirildigi gibi, daha once insanlari biiyiileyerek etkileyen bu ki§ilerin yap- 

tiklarimn bir sahtekarlik oldugunun anla§ilmasi ile, soz konusu insanlar kiigiik dii§mii§lerdir. 

Giiniimiizde de bir biiyiiniin etkisiyle, bilimsellik kilifi altmda son derece sagma iddialara ina- 

nan ve bunlari savunmaya hayatlarmi adayanlar, eger bu iddialardan vazgegmezlerse gergek- 

ler tarn anlamiyla agiga giktigmda ve "biiyii bozuldugunda" kiigiik duruma dii§eceklerdir. Ni- 

tekim, yakla§ik 60 ya§ma kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra 

gergekleri goren Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yakm gelecekte dii§ecegi durumu 

§oyle agiklamaktadir: 

Ben kendim, evrim teorisinin, ozellikle uygulandigi alanlarda, gelecegin tarih kitaplarmdaki 

en biiyiik espri malzemelerinden biri olacagma ikna oldum. Gelecek ku§ak, bu kadar giiriik ve 

belirsiz bir hipotezin inanilmaz bir saflikla kabul edilmesini hayretle kar§ilayacaktir. (Malcolm 

Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, sf.43) 

Bu gelecek, uzakta degildir aksine gok yakm bir gelecekte insanlar "tesadiifler"in ilah ola- 

mayacaklarmi anlayacaklar ve evrim teorisi diinya tarihinin en biiyiik aldatmacasi ve en §id- 

detli biiyiisii olarak tammlanacaktir. Bu §iddetli biiyii, biiyiik bir hizla diinyamn dort bir ya- 

mnda insanlarm iizerinden kalkmaya ba§lami§tir. Evrim aldatmacasimn sirrim ogrenen birgok 

insan, bu aldatmacaya nasil kandigim hayret ve §a§kmlikla dii§iinmektedir. 
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667 

Yaratari, A/f yaratmayan gfbi midirl Artik dgut alip 

du§iinmez misinizl Eger Allah!in ntmettnt saymaya 

kalki$acak olursaniz, onu bir genelleme yaparak bile 

sayamazsimz. Gergekten Allah, bagi§layandir, esirgeyendir. 

Allah, sakli tuttuklanmzi ve agiga vurduklarmizi bilir. 

Allah'tan ba$ka yakardiklan higbir §eyi yaratamazlar, 

iisteltk onlar yaratilip durmaktadirlar. 

OVahl Suresi, 17-ZO) 
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Su samurlannin viicutlanmn alt kismim siki siki saran bir kiirk- 

leri vardir. Bu post suyu itmeye yarar ve lslandiktan kisa bir siire 

sonra da kurur. Viicutlan £ok esnek olan su samurlannin kuyruk- 

lan kalindir ve kuyruk, ba§langi£ noktasinda kasli, a§agisinda ise 

(bazi tiirlerinde de yukansinda) diizdiir. Kuyrugun bu ozelligi su 

samurunun yiizmesinde yardimci olur. Su samurlannin pek <jok 

tiiriiniin perde ayaklan vardir. Biitiin bunlar samurlann usta birer 

yiiziicii olmalanni saglar. Bir su canlisi olan samurlann biitiin 

ozellikleri suda rahat hareket edecekleri §ekilde yaratilmi§tir. 

Postlannin kolay kurumasi, kuyruklannin ozel yapisi, perde 

ayaklan hepsi samurlara Allah tarafmdan verilmi§ ozelliklerdir. 

www.evrimmasali.com 
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Canlilann iizerlerinde bulunduklan cisimlere benzemeleri dii§- 

manlanmn onlan fark etmelerini onler. Elbette bu §ekilde kamuf- 

laj yapan canlilar, korunmak amaciyla viicutlarmi yapraga, bir da- 

la ya da bir gigege kendi kendilerine benzetemezler. ^igegin ren- 

giyle aym renkte olan bir bocek, yaprak dali gibi hareketsiz duran 

bir yilan, lslak zeminin rengini alan bir kurbaga kisacasi kamuflaj 

yapan tiim canlilar, kamuflajm ozel olarak yaratilmi§ bir savunma 

taktigi oldugunu kanitlayan birer delildir. Higbir canli boyle bir 

i§lemi kendi kendine ya da tesadiifen gergekle§tiremez. Elbette ki 

canlilara kamuflaj yetenegini veren, renk degi§imini gergekle§tii- 

recekleri kimya laboratuvarlarmi viicutlanna yerle§tiren iistiin 

akil ve bilgi sahibi olan Allah'tir. 

www.harunyahya.org 



670 

Bitkiler sadece giine§ i§igiyla ya§ayamazlar; topraktan bazi besin- 

leri de almalan gerekir. Tat duyusu, topraktan mineral ve besinle- 

ri alan bitki kokleri i^in gok onemlidir. Arabidopsis (tere otu) adli 

bitkide yapilan ara§tirmalarda, bir genin nitrat ve amonyum tuz- 

larinin bol olarak bulundugu yerleri tespit ettigi ortaya 

gikarilmi§tir. Bu gen sayesinde kokler geli§igiizel degil, besin yo- 

niinde geli§erek bilin^li bir hareket sergilemektedir. Nitratlan tes¬ 

pit eden bu gen ANRTdir. Bu bitkiler adeta tat alabiliyorlarmi§ gi- 

bi topraktaki birgok madde iginden kendilerine yarayanlan se^e- 

bilmektedirler. Di§andan bakmca bilin^li yapildigi goriilen bu 

hareketlerin ardmdaki aklin sahibi elbette bitkiler degildir. On- 

lan ve her§eyi iistiin bir akla sahip olan Allah yaratmi§tir. 

www.Allahvar.com 
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Balanlan kovamn lsisim sabit tutarlar, ozellikle kulugka oda- 

lannin sicakligina gok dikkat ederler. Sicaklik degi§ikliklerinde 

i§^iler petek ^evresinde kiimelenir ve viicut sicakliklan ile yumur- 

talari lsitirlar. Hava isinmaya ba§ladik^a anlar tarafindan sikica 

oriilen kiime yava§ yava§ dagilir. Eger sicaklik artmaya devam 

ederse i§^ilerin bir boliimii kanatlanni yelpaze gibi sallamaya 

ba§lar. Bu havalandirma i§lemini kovamn giri§ine dogru ve petek- 

lerin iizerine dogru yonlendirerek kovan lsisim dii§iirmeye 

<jali§irlar. (^ok sicak bir giinde ise sulandirilmi§ bal damlalanni 

bo§ hiicrelerin agizlanna yerle§tirirler. Kanatlan ile olu§turduk- 

lan hava akimi bu damlalann i^erisindeki suyu buharla§tirir. Bu 

sogutma sistemiyle kovamn isisi kisa siirede eski haline doner. 

www.darwinizminsonu.com 
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Yunuslar igin nefes aimak insanlarda veya diger kara memelilerin- 

de oldugu gibi bir refleks degildir, iradeli bir harekettir. Yani biz 

nasil yiiriimeye karar veriyorsak, yunuslar da nefes almaya karar 

verir. Bu, hayvanin suda uyurken bogularak olmemesi iqin alinmi§ 

bir tedbirdir. Yunus, uykusu sirasinda beyninin sag ve sol yanm 

kiirelerini yakla§ik on be§ dakika arayla nobetle§e kullanir. Bir 

yanm kiire uyurken, diger yanm kiire hayvanin nefes almasi iqin 

suyun yiizeyine ^lkmasini kontrol eder. Yunuslann ba§lannm iis- 

tiinde hava alip vermelerini saglayan bir delik bulunur. Hayvan 

suya daldiginda bu delik bir kapak tarafindan otomatik olarak or- 

tiiliir ve bu sayede igeri su kagmasi onlenmi§ olur. Su yiizeyine 

gikildiginda ise, kapak yine otomatik olarak agilir. 

www.yaratilismuzesi.com 



Penguenler saga sola sallanarak yiiriirler. Bu sarka^ benzeri ilgin^ 

yiiriiyu§un nedeni son derece onemlidir. Bu yiiriiyu§ sayesinde 

penguenler onemli derecede enerji tasarrufu yapmaktadirlar. Pen- 

guenlerin bacaklan a§in kisadir. Ancak penguenler, yana dogru 

adimlar atarak bu kisaligin dezavantajlanni ortadan kaldinr ve 

kaslannin daha az yorulmasini saglarlar. Hatta her adimin sonun- 

da bir sonraki adim iqin enerji depolami§ olurlar. Enerji tasarrufu 

saglayacak bir yiiriiyu§ §ekli elbette ki penguenin kendi ba§ma 

ke§fettigi bir kolaylik degildir. Ustelik bunu tek bir penguen de- 

gil biitiin penguenler boyle yapmaktadirlar. Penguenlerin bu yii- 

riiyii§ §ekilleri Allahhn canlilar iizerindeki §efkat ve merhameti- 

nin delillerinden biridir. 

www.imanhakikatleri.com 
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Yeryuzunde hi$bir canli yoktur ki, nzki Allah!a ait olmasm. 

Onun karat (yerle$fk) yerini de ve gegici bulundugu yeti de 

bilir. (Bunlarm) tumii apagik bit kitap (yazilddir. 

Wud Surest6) 
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Kelebeklerde bulunan hortum, sayisiz teknik aynntiyla donanmi§ 

bir geli§mi§ alet niteligindedir. Dinlenme amnda bu hortum, bir 

saatin sarmal yayi gibi dolanir. Kelebek besin gereksinimini 

kar§ilamak isterse, hortumdaki ozel bir kas harekete geger. Hor¬ 

tum goziilerek bir boru halini aldiginda, en derin ta^ yaprak- 

lanndaki qiqek oziinii bile emebilir. Allah her canlida miikemmel 

ozellikler yaratmi§tir. 

www.bilgilerdunyasi.net 
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Allah insam ya§amimn her doneminde en iistiin ozelliklere sahip 

olarak yaratir. Ornegin yeti§kin bir insamn kafatasi sert ve giiglii 

bir yapiya sahip olmak zorundadir. Ancak cenin kafatasi ile yeti§- 

kin kafatasi aym sertlige sahip degildir. Bu, dogum sirasinda ka- 

fatasimn zarar gormesini engelleyen ^ok gerekli bir onlemdir. 

Allah her§eyi en hikmetli §ekilde yaratandir. 

www.insanmuctzesi.com 
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Deniz suyu ozellikle derinlerde gok serindir. Soguk sularda ya§a- 

yan canlilardan olan foklar bu nedenle derilerinin altmda kalm 

bir yag tabakasina sahiptirler. Bu tabaka foklarin viicut lsisimn 

gok gabuk kaybolmasini onlemeye yarar. Foklarin ilging ozellikle- 

rinden ba§ka bir tanesi de di§i foklarin bilinen en zengin, en bes- 

leyici siitii iiretmeleridir. Bu siit zorlu ko§ullarda yeti§en yavru- 

lann gok siiratli buyiimelerini saglar. Foklar da diger Him canlilar 

gibi sonsuz §efkatli olan Rabbimiz tarafindan yaratilmi§tir. 

www.evrimcilerinitiraflari.com 
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Dii§manlarindan korunmak iqin goriiniimlerini kullanan canlilar- 

dan bazilanmn viicudunda iki gozii olan bir yiiz goriiniimiinde 

§ekiller bulunur. Bu gozler, dii§manlarini kar§ilanndaki canlimn 

biiyiik ve caydinci olduguna inandirmak i^in yeterlidir. 

Bu olaganiistii goriintiiniin, "ilging bir rastlanti" sonucunda ortaya 

giktigini iddia etmek miimkiin degildir. Rastlantilar simetri olu§- 

turabilirler mi? Rastlantilar aym renk ve tipatip aym desenleri 

farkli iki yerde olu§turabilirler mi? Tabii ki olu§turamazlar. 

Yeryiiziindeki tiim canlilar gibi "sahte gozleri" olan bu canlilar da 

Allah tarafindan yaratilmi§lardir. Onlardaki kusursuz yapilann 

sahibi hig ku§kusuz ki alemlerin Rabbi olan Allah'tir. 

www.evrimaldatmacasi.com 
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Yuva kuracaklan en elveri§li yerleri canlilara ilham eden Allahftir. 

Flamingolar yumurtalanni sudan uzakta tutabilmek i^in volkan 

tipi tepeler in§a ederlerken, guguk ku§lan yuva kurmazlar giinkii 

ba§kalarmm yuvalanni kullanirlar. Bazi papaganlar ve tropik 

agagkakanlar termit tepelerinin yanina yuvalanni in§a ederler. 

Bir^ok tropik muhabbet ku§uysa yuvalanni karincalarin ya da 

e§ekarilarinin yakinina kurarlar. Kii^iik bal emiciler her zaman 

biiyiik oriimceklerin yanina yuva kurarlar. Avustralya'da ya§ayan 

Rosella papaganmin yuvasi her zaman tirtil ve sinek larvasi igerir. 

(^iinkii bu canlilar yuvadaki artiklarla beslenerek yuvanin temiz 

kalmasmi saglarlar. 

www.hayvanlaralemi.net 
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Balon baligi Giineydogu Asya'nm sicak denizlerinde ya§ar. Bu 

balik gozlerine gok fazla i§ik gelince bir tiir "kimyasal giine§ goz- 

liigii" takar. 2.5 cm. uzunlugundaki baligin gozlerinde fotokromik 

merceklere benzer bir ozellik vardir. Bu merceklerin rengi i§iga 

gore a^ilir veya koyula§ir. Balon baligi fazla i§ikla kar§ila§inca, 

baligin goziiniin saydam tabakasinin (korneanin) kenarlannda yer 

alan "kromatofor" adli boya hiicreleri, sari renkli bir boya (pig¬ 

ment) yapmaya ba§lar. Bu boya goziin iizerine yayilarak bir filtre 

rolii oynar ve gelen i§igin §iddetini azaltir, boylece baligin daha 

net gormesi saglanir. Karanlik sularda ise gozdeki bu boya kaybo- 

lur ve goz en gok i§ik alabilecegi yapiya doner. Goz gibi zaten tii- 

miiyle indirgenemez kompleks bir yapiya sahip olan bir organin 

bir de bu gibi kusursuz bir sistemle donatilmi§ olmasi, Allahfin 

yarati§indaki muhte§emligin bir ifadesidir. 

www.yaratilismucizesi.com 

Balon Baltgt 

Donem: Jurassic 

donem 

Ya§: 150 milyon yd 

Bolge: Almanya 

Gilnumiizde 

ya§ayamna bir 

ornek. 
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Bir antilop yavrusunun dogmasi be§-on dakika siirer. Anne bu su¬ 

re i^inde giigliikle hareket eder ve dii§manlarina kar§i savun- 

masizdir. Ancak di§i antilop dogum esnasinda yalniz degildir. O 

sirada yaninda siiriideki bir ba§ka di§i ona yardim etmek ve koru- 

mak iqin hazir bulunmaktadir. Yavrunun dogdugu ilk andan itiba- 

ren kaybedecek vakti yoktur. Annesi hemen onu burnuyla iterek 

harekete gegirir. Yavru, dogumundan 15 dakika sonra annesinin 

yaninda dortnala ko§uyor duruma gelir. Yavru antilop her zaman 

annesiyle birlikte hareket eder, onun yanindan hi^ aynlmaz qiin- 

kii annesinden aynlacak olursa, aq kalacak veya yirtici hayvanlar 

tarafindan oldiiriilecektir. Antilop yavrusunu gok kisa bir zaman 

iginde annesiyle birlikte ko§acak giice sahip olacak §ekilde yara- 

tan Yiice Allah, iistiin kudret, §efkat, merhamet, akil, ilim ve hik- 

met sahibidir. 

www.harunyahya.net 

Antilop Kafatasi 

Donem: Eosen 

donemi 

Ya§: 50 milyon yil 

Bolge: Cin 

Giiniimiizde 

ya§ayan bir 

antilop. 



682 

"O Allah ki. yaratandir, (en giizel bir bigimde) kusursuzca 

var edendir, '§ekil ve suret' verendtr. En giizel tstmler 

O'nundur. Goklerde ve yerde olanlarm tiimu O'nu 

tesbih etmektedlr. O, Aziz, Jiaktm'dir 

CJia$r Surest, 24) 

Evcikli Bocek 

Donem: Mezozoik 

zaman, Kretase donemi 

Ya§: 100 milyon yil 

Bolge: Myanmar 

Evcikli bocegin 

giiniimiizde ya§ayan 

ornegi. 
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Bocekler diinya iizerinde ya§ayan en kalabalik topluluktur. Yiice 

Allahfin ilhamiyla hareket eden bu canlilar, <jali§kanlik, iiretken- 

lik, uyum ve dayaniklilik gibi hayranlik uyandiran ozellikleri ile 

insanlara pek gok alanda ornek olur. Yagmur ormanlan, poller, 

sicak su kaynaklar, buzullar, kozalaklar ve tohumlar... Tiim bun- 

lar, boceklerin ya§ayabildikleri yerlerin yalmzca bir boliimiidiir. 

(^ogunlukla karalarda ya§ayan bu kii^iik canlilar, olaganiistii 

yapilan sayesinde diinyamn her yerine yayilmi§lardir. Olduk^a 

kalabalik bir topluluk olan boceklerin sayica bu denli fazla ol- 

masinin temel nedeni ise gogalma ozellikleridir. Bocekler arasinda 

bir defada 1000 yumurta birakabilen tiirler dahi mevcuttur. 

Dantel Kanatli Bocek 

(Brown Lacewing) 

Donent: Mezozoik 

zaman, Kretase donemi 

Ya§: 100 ntilyon ytl 

Bolge: Myanmar 

Giiniimiizde ya§ayan 

Dantel Kanatli 

bocege bir ornek. 
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"Goklerde ve yerde olanlann tiimu Allah'i tesbih etmi§tir. 

O. ustiin ve guflii (aztz) olandir, hiikum ve hikmet sahibidlr. 

Goklerin ve yertn mulkii O'nundur. Utrfltir ve oldiirur. 

O. her §eye gu$ yetirendir." 

(Jdadid Surest, 1-2) 

Yandaki giiniimiizde 

yagayan hurt He 

agagida goriilen fosili 

arasinda higbir fark 

yoktur. 

Kurt Kafatasi 

Donem: Miosen donemi 

Ya§: 20 ntilyon yil 

Bolge: Asya 
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Di§i kaplan avci bir hayvamn yakla§tigim gordiigiinde, yavru- 

larinm yanmdan ayrilir ve hemen dii§manin dikkatini kendi iizeri- 

ne geker. Kaplanlar gibi daha bir^ok canli, yavrulan iqin bu gibi 

fedakar davram§larda bulunur. Bu davram§lan her zaman yiizde 

yiiz ba§anyla sonu^lanmasa da , ebeveynler yavrulan ugruna olii- 

me gidebilirler. Eger bir canli turiiniin i^inde sadece bir nesil ben- 

cillik ederek bu fedakarliklar yapilmasa, o tiiriin nesli tiikenecek- 

tir. Elbette ki, bu canlilann boyle bir davram§i sergilemelerinin ne- 

deni, onlan Allah'in bu §ekilde yaratmi§ olmasidir. 

Yandaki bu kaplan 

kafatasi fosilinde de 

goruldugu gtbt 

kaplan higbir 

degigiklige 

ugramamigtir. 

Kaplan Kafatast 

Donent: Kretase donemi 

Ya§: 80 milyon ytl 

Bolge: Qin 

r ■ 

■ ^' 

r 51 
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Ugan baliklar, kuflar gibi kanatlarla ugmazlar, sadece kanada ben- 

zer yiizgeglerinin iizerinde kayarlar. Saatte en az 56 kilometre hiz 

kazanirlar. Bu kiigiik baliklar, yiizgeglerini yayarak ve kuyruk- 

lanni sudan kaldirarak suda daha da hizli hareket edebilirler. Bu 

§ekilde kaskati §ekilde kayarlar. Allah benzersiz yaratandir. 

www.divxvar.com 

Milyonlarca ytldir hig 

degi§memi§ olan ugan 

baligin giiniimuzde 

ya§ayan bir ornegi. 

Ugan Balik 

Donem: Kretase donemi 

Ya§: 95 milyon yil 

Bolge: Liibnan 
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Milyonlarca yil once ya§ami§ olan kedi baliklan, bugiin ya§amak- 

ta olan kedi baliklarmin sahip oldugu tiim ozelliklere eksiksiz sa- 

hiptir. Allah, biitiin canlilan oldugu gibi, kedi baliklanni da tam 

ve noksansiz yaratmi§tir ve kedi baliklan da diger canlilar gibi ev- 

rim gegirmemi§tir. 

www.yaratilisatlasiyorumlar.com 

Milyonlarca yildir 

big degi§memi§ olan 

bir kedi bahgi. 

Kedi Bahgi 

Donent: Kretase donemi 

Ya§: 95 milyon ytl 

Bolge: Liibnan 
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Kemiklerimiz, ya§amimiz boyunca siirekli yenilenir. Ne var ki 

ya§lilik, hareketsizlik gibi nedenlerle kemik yikimi artar, yenilen- 

me azalirsa kemik dokusunda zayiflama meydana gelir. Ancak 

Amerikan Kara Ayisinda durum farklidir. Aylar siiren ki§ uykusu 

boyunca hemen hemen hi^ hareket etmedigi halde bu ayi tiiruniin 

kemik yogunlugunda onemli bir azalma olmaz. Oysa benzer bir 

siireyi yataga bagimli §ekilde gegirecek bir insanin kemiklerinin, 

kraker kivamina gelecegi ve kolayca kinlacagi ongoriilmektedir. 

Allah ayilara ihtiya^lan olan ki§ uykusunu ilham etmi§ ve 

bedensel ozelliklerini de bu uzun uykuda zarar gormeyecekleri 

gibi yaratmi§tir. 

www.fikiryazilari.net 

Kara Ayi Kafatasi 

Donent: Pliosen donenti 

Ya§: 50 bin yil 

Bolge: Michigan, USA 

Yanda guniimiizde 

ya§ayan kara ayi. 
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Tilkiler degi§ik iklim ko§ullannda ya§ayabilen canlilardir. Allah 

tiim canlilar gibi onlari da bulunduklari ortama uygun ozellikler- 

le donatmi§tir. Tilkilerin en kii^iigu olan krem renkli Fennec tilki- 

si gok biiyiik kulaklara sahiptir. Bu tilkiler Afrika ve Arabistan'in 

kumlu gollerinde ya§arlar. Geni§ kulaklan sadece avlannin yerini 

tespit etmekle kalmaz. Aym zamanda fazla isinmayl onleyen bir 

"radyator" gibi i§lev gorerek hayvanin serin kalmasini da saglar. 

Kutup tilkilerinin kulaklan ise tersine kiigiik ve yuvarlaktir. Hay¬ 

vanin burnu da tipik tilkilerde oldugundan daha kisadir. Ki§lik 

bir manto gibi olan kalin kiirkleri kisa burunlu kutup tilkilerini 

soguga kar§i korur. 

www.kabatasdevri.com 

Tilki Kafatasi 

Donem: Kretase donemi 

Ya§: 95 ntilyon yil 

Bolge: Qin 

Milyonlarca 

yildir hig 

degi§memi§ 

tilkiye 

giiniimuzden 

bir ornek. 
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Gormuyorlar mi: gokleri ve yeri yaratan Allah, 
onlann benzerini yaratmaya gucu yeter ve onlar 

i$in kendisinde §uphe olmayan bir sure (ecel) 

kilmi§tir. Zlulmedenler ise ancak inkarda 

ayak direttiler. (Isra Surest, 99) 

Boz Ayi Kafatasi 

Donent: Kretase donemi 

Ya§: 90 milyon yil 

Bolge: Qin 

Canlilann milyonlarca yildir 

hig degigmediklerine bir ba§ka 

ornek de guniimiizde ya§ayan 

boz ayilardir. 
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O inkar edenler gormiiyorlar mi ki, (ba§langigta) 

goklerle yer, birbiriyle biti§ik iken. Biz onlan ayirdik 

ve her canli §eyi sudan yarattik. Vine de onlar inan- 

mayacaklar mil (Enbiya Surest, 30) 

Kurt Kafatasi 

Donem: Miosen donemi 

Ya§: 9.5 milyon yil 

Bolge: Qin 

Bu fosilde de agikga 

gdriildiigii gibi gilniimiizde 

ya§ayan canlilarla fosilleri 

arasinda higbirfark bulunmaz. 
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Istakozun diizgiin kare yiizeylerden olu§an bir gozii vardir. Bu 

diizgiin kareler, aslinda birer kare prizmamn on yiizeyleridir. Ista- 

koz goziindeki bu kare prizmalann her birinin yiizeyi "ayna" 

yapisindadir. Bu ayna benzeri yiizeyler i§igi kuvvetli bi^imde 

yansitir. Bu yiizeylerden yansiyan i§ik, daha arka taraftaki retina 

iizerinde kusursuz bir bi^imde odaklanir. Goziin i^indeki bu priz- 

malar oyle bir a^iyla yerle§tirilmi§tir ki, hepsi i§igi hatasiz bir bi- 

^imde tek bir noktaya yansitir. Buradaki yapinin ne denli ola- 

ganiistii oldugu a^ik^a ortadadir. Canlilardaki bu gibi tiim mii- 

kemmel sistemleri yaratan Allah'tir. 

www.fikiryazilari.net 

i 

Giinumiizde ya§ayan 

canlisiyla birebir aym olan 

istakoz fosili a§agida 

gdriiliiyor. 

Istakoz 

Donent: Jurassic donem 

Ya§: 155-144 ntilyon yil 

Bolge: Alntanya 
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Sarma§iklarin, bir cismin gevresine kendilerini dolayarak biiyii- 

meleri, biraz hizlandinlmi§ olarak izlendiginde, <jok §uurlu, ne 

yaptigini bilen bir davram§la kar§ila§ilir. Toprakta sabit duran, 

gormeyen, i§itmeyen bir bitkinin adeta gevresini goriiyormu§ ve 

duyuyormu§ gibi kollarmi uzatarak etrafindaki nesneleri yokla- 

masi, onlan tammasi ve uygun olanlan kendisi i^in kullanmasi 

dikkatle incelenmesi gereken bir yaratili§ gergegidir. Sanlici ve 

tirmamci bitki tiirleri insanda hayranlik uyandiran pek gok ozel- 

likle donatilmi§lardir. 

www.evrimbelgeseli.com 

50 ntilyon yil once ya§ami§ 

olan sarma§ik egrelti otlanmn 

giiniimiizdeki orneklerinden 

farki yoktur. 

Sarma§ik Egrelti Otu 

Donent: Senozoik zaman, 

Eosen donemi 

Ya§: 50 ntilyon ytl 

Bolge: Wyoming, ABD 



Aga^lann yapraklan, havadaki kirletici maddeleri yakalayan mini 

filtrelere sahiptir. Yaprak iizerinde gozle goriilmeyen binlerce tiiy 

ve gozenek vardir. Gozenekler, tanecikler halindeki havayi kirle- 

ten maddeleri tutarlar ve sindirilmek iizere bitkinin diger boliim- 

lerine gonderirler. Yagmur yaginca da bu maddeler su ile topraga 

ula§irlar. Bu qoK kalin bir madde degildir. Yaprak iizerindeki bu 

maddeler sadece bir film kalmligindadirlar; fakat yeryiiziinde 

milyonlarca yaprak oldugu du§iiniilurse, yapraklar tarafindan tu- 

tulan kirli madde miktannin ne kadar ^ok oldugu agikga goriiliir. 

www.basindaharunyahya.com 

Kavak Yapragt 

Donent: Senozoik zaman 

Eosen donenti 

Ya§: 54-37 ntilyon yil 

Bolge: Utah, ABD 

Kavak yapragt fosili, 

guniitniizdeki kavak 

yapraklanmn her 

ydniiyle aymstdir. 
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Agaglar mevcut yaprak agirliklarmin 5-10 katina kadar toz tutabi- 

lirler, aga^li bir alandaki bakteri orani ile agagsiz bir alandaki 

bakteri miktarlan oldukga biiyiik bir farklilik gosterir. Yapraklar- 

da gergekle§en olaylann hepsi ba§li ba§ina birer mucize niteligin- 

dedir. Mikro seviyede tasarlanmi§ bir fabrika gibi miikemmel bir 

diizen ile olu§turulan ye§il bitkilerdeki bu sistemler alemlerin 

Rabbi olan Allahfin yaratmasindaki kusursuzlugun delilleridir ve 

yiiz binlerce yildir hi^bir degi§iklik ya da higbir bozukluk olma- 

dan guniimiize kadar aym miikemmellikte gelmi§lerdir. 

www.radyoharunyahya.com 

Guniimiizdeki sumak 

yapragtna bir ornek. 

Sumak Yapragi 

Donem: Senozoik zaman 

Eosen donemi 

Ya§: 50 milyon yil 

Bolge: Utah, ABD 
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Kozalakli aga^lann §ekilleri incelendigi zaman insanoglunun mii- 

hendislik hesaplanyla, kar yiikiine kar§i aldigi onlemin, agaglarda 

zaten alinmi§ oldugunu goriiriiz. Agacin koni §eklinin olu§turdu- 

gu egim, iizerine dii§en kann kolaylikla yere dokiilmesini saglar. 

Boylece agacin iizerinde a§in miktarda kar toplanmaz; agag dal- 

lannin kinlmasi onlenmi§ olur. Bu, iizerinde dii§iiniilmesi gere- 

ken bir noktadir. Soguk iklimlerde, kar yiikiiniin dallar iizerinde 

meydana getirecegi etkiyi hesaplayan, buna gore agag dallannin 

en ideal agi ile biiyiimelerini saglayan, boylece kar yiikiiniin etki- 

sini en aza indiren, sonsuz akil sahibi Yiice Allah'tir. 

www.darwinizmdini.com 

Sekoya kozalagi ve 

a§agidaki fosili 

kiyaslandiginda, bitkinin 

guniimiize kadar gegen, 

100 milyonlarca yil 

boyunca higbir degigiklik 

ya§amadigi agikga 

gdriilmektedir. 

Sekoya Kozalagi 

Donem: Mezozoik zamant 

Kretase donemi 

Ya§: 146 - 65 milyon yil 

Bolge: Kuzey Dakota, ABD 



On yillarca hatta yiiz yillarca uyku durumunda kalan ve sonra fi- 

lizlenen tohumlar vardir. Bu uyku durumu bitkilerin soylanni 

siirdiirmeleri agisindan onemlidir. Bitkiler i^in zor ko§ullarda ya- 

§amlarmi siirdiirebilmelerini saglayan boyle bir mekanizmanm 

varligi zorunludur. Tahta bir govdeden, ye§il yapraklardan, ^igek- 

lerden, koklerden olu§an bir agacin ya da bir ^igegin kendisi adina 

boyle bir ihtiya^ hissetmesi ve dii§iinmesi, tohumunun uykuya 

gegmesini saglayacak bir sistemi ke§fetmesi, bu mekanizmayi 

kendi iginde kurmasi, sonra da bunun igin gerekli olan genetik 

bilgiyi kodlayarak bunu hiicrelerine yerle§tirmesi ve bu bilgiyi 

gelecek nesillere aktarmasi elbette ki miimkiin degildir. Bitkileri 

bu §ekilde yaratan Yiice Allahftir. 

www.cocuklaricin.net 

Melengig Tohuntu 

Donem: Senozoik zaman 

Eosen donemi 

Ya§: 54-37 milyon yil 

Bolge: Wyoming, ABD 

Giinumiizdeki orneginden 

de anlagildigi gibi 

melengig tohumu higbir 

degigiklige ugramamigtir. 
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