Siz Yeryüzü İnsanları!
Biz size cennetten bir köşemiz olan yeryüzünü sizin
için dizayn ettik. Fakat siz kendi hırs ve şehvetleriniz için
onu mahvettiniz. Dünya adını verdiğiniz gezegeni mahvetmekle beraber kendimizi de, mahv ve perişan ettiniz.
Bunu siz kendiniz istediniz, böyle yönetilmeyi de, siz kendiniz istediniz. Biz de, sizin başınıza hakkedildiğiniz gibi
yönetecek yöneticiler gönderdik. Bunu siz istediniz, biz
asla müdahale etmedik. Kimseyi suçlamaya hakkınız yok.
Hep çıkara yöneldiniz, sudan sebeple savaş çıkarıp birbirinizi katlettiniz. Yaratılmış olduğunuz toprağın toprak ana
olduğunu unuttunuz, onun da kanı olan petrol dediğiniz
damarında kuruttunuz, yaratıcıya yapılan secdenin toprak
üzerinde yapıldığını unuttunuz. Siz kendinizi unuttunuz,
yaratıcıyı unuttunuz.
Fakat yaradan sizi unutmadı. Her şey zaman kavramı kuramında idi, bu zaman geldiğinde, bu mekan kurulduğunda,
işte o zaman şunu diyeceksiniz. Eyvah! Fakat bu söz o zaman
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geçersiz olacaktır. Siz vermeyi unuttunuz hep almayı kendinize şiar edindiniz. Felekten neşe olmaya gittiniz, yanlışlıkla
dertleri (ç)aldınız. Onu da beceremediniz. Siz insanoğlu tek
yaptığınız bir şey var o da kendi türünüzü katletmek, onu da
ahlak dışı bir şekilde yapıyorsunuz. Bu kitabımızda hemen
hemen her konuya biraz biraz değindik. Aslında değindiğimiz her konu başlı başına bir kitap olacak niteliktedir. Dünya dediğimiz bu yeryüzünün tarihini ne kadar biliyoruz,
bildiğimiz kadarının bir o kadar fazlasını da bilmiyoruz.
Kayıp medeniyetlerin yok olan kıtaların ve oralardaki milletlerin yaşam ve hayat tarzlarını bilseydiniz bugün modern bir hayat yaşıyoruz dediğiniz hayatın aslında ilkel bir
hayat yaşamından daha aşağı olduğunu göreceksiniz.
2000 yılından sonra artık her şey değişecek. Geçmişten
bugüne tüm öğrendiğiniz bilgileri unutun. Zaman olduğu
gibi değişti, bugün de öğrendikleriniz ve bildikleriniz, geçmişte bildikleriniz ve öğrendikleriniz tamamiyle zıt olacak
hatta eklektik bir bağ bile kuramayacaksınız.
II. Milenyum yani 2000 yılı itibariyle aslında Şeytan’ın
yılına girilmişti, bir bakıma Enimatik Çağ’dı bu. Bu çağa
Uzay Çağı, Altın Çağ ve Yeni Çağ da denildi. Fakat gerçek
hiçbir zaman söylenmedi. Yeryüzüne gelen en son din bile
kitabıyla birlikte değiştirilmeye gidiliyor. Emperyalist Batı
Dünyası İslam’ın tüm kutsallarına el ve dil uzatmaya geçmişte olduğu gibi bugün de uğraşmaya devam etmektedir.
ABD gizli servisi CIA, yeni Kur’an-ı Kerim yazıp basarken adına “Gerçek Furkan” adını vermektedir ve bu
kitabın içinden iki sure ile bir örnek vermek gerekirse ki,
akıllara ziyandır” Kadın Suresi” ve “Zina Suresi” bu kitap
8
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binlerce asıldı henüz dağıtımı yapılmad6ı. Diğer taraftan
İngiliz istihbarat servisi M16’da Mevlana’nın Mesnevi’sini
yeni versiyonla basıp çoğalttı. Bugün tüm M16 ajanlarının
dilinde Mesnevi dolaşmaktadır. Mesnevi’yi öyle bir tahrif
ve tahrip ettiler ki, adeta bir Kama-Sutra’ya dönüştürdüler. Buna karşın İslam’ın önde gelen otoritelerinin nedense
hiç sesi çıkmamaktadır. İslam’ın içinden Şii mezhebini söküp atmak için yoğun bir uğraş veren batı bunun yerine
Müslüman aleminde hiç de kabul görmeyen bozuk mezhep olarak algılanan Vahhabiliğin ön plana çıkarılıp, batının yeni icat ettiği Evanjelizm dini’nin de mezhebi olarak
tüm bunlara karşın Araplar yine sırtlarını İsrail’e dayadılar.
Müslümanlar birbirlerini kırarken, batı timsah gözyaşları
dökmekte İslam alemi ise hala bunlara müttefikimiz demekte bir kusur görmüyorlar.
Batı’nın dayattığı Hümanizm’i kendilerine düstur edinen sözde akıllı liderler bilseler ki, Hümanizm’in insanı
Tanrı’nın yerine koymak olduğunu bilselerdi ne olurdu
acaba liderler hep kendilerini realist ve nasyonel olduklarını söylerler ve fakat hep savaş yanlısıdırlar. Savaş yanlısı
olanlar realist ve rasyonel değil, ancak sürreailst ve ırrasyonel olurlar. Müslüman Devletlerin liderleri her nedense
hep. Hadis-i Şerif ’lere sığınırlar.
“Komşum açken, tok yatan bizden değildir” bu güzel Hadis-i hangi iki yüzlükle söylerler bir anlam verilememektedir. Günümüz İslam Devletlerinin tüm liderleri Kapitalizmin kucağındadırlar. Sözün kısası “Hani
Asım’ın Nesli” diyordunuz ya! Hiç demeyin.” Hani Biz
Müslümanız” diyordunuz ya! Hiç demeyin. Aynaya bakın
Gelecek 50 Yıl
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kendinizi nasıl görüyorsunuz. Ayna ruhu olanı yansıtır.
Ruhunu şeytana satanları ise ayna bile yansıtırken utanır.
İnsanoğlu yaratıldığında ki, ilk duygusu utanmadır. Artık
o da kalmadı. Siz insanoğlu bol bol Hz. Muhammed (s.a.v.)’e
dua edin. Yoksa çoktan yeryüzünün dibine batırılmıştınız.
Tarihten hiç mi ders olmazsınız. Tarihini unutan kendi
insanlığını da unutmuş demektir. Bunları siz hakettiniz.
Hayırlı olsun!..
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DOLARIN ÇÖKÜŞÜ/
AND BANKNOTE WARS

Dünyayı yöneten 12 Yahudi aileden en büyüklerinden
birisi olan Rothschild ailesinden Baron Rothschild bir zamanlar şöyle demişti. “Bana bir ülkenin parasını basma
imtiyazını versinler, o zaman kanunları kimin yaptığının
önemi yok” demişti.
Bir zamanlar dünya genelinde en geçerli ve en değerli
para birimi İngiliz Pound’uydu /Sterlin, Amerikan Doları
ise, bilmem kaçıncı sıradaydı. Dolar’da ilk zamanlar gümüş
karşılığı change/tokuş yapılır yazıyordu. Doların itibarını
kurtarmak için, Dolar banknotunun arka yüzüne “İn God
We Trust/Tanrıya inanıyoruz” iaresi eklenmişti.
Yalnız bu, “Tanrı’ya inanıyoruz” kelimesi bizim bildiğimiz ve/veya Hıristiyan inancındaki Tanrı değildi. Bu;
Tanrı “Dolar Tanrısı”ydı. Dolar Banknotları’nın tümüne
bakacak olursak ki, bunlar 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 1000 dolarlık banknotlar ki, bunların ön ve arka yüzündeki simge
ve semboller tümüyle lucifer/şeytan inancına aittir.
Hatta bazı yazı ve tarih verileri ise yeryüzünde çıkartılacak olan Kaos ve Deccal’ın de ismi ve tarihleri
Gelecek 50 Yıl
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de verilmiştir. 1000 dolarlık banknotlar ise kamuoyu yani
halk tarafından kullanılmamaktadır. Bu banknotlar uluslararası is Pazar piyasasındaki o da sayılı işadamları ve bazı
özel bankalar aracılığıyla kullanılmaktadır.
Dolardaki resim betimlemesi ise oldukça manidardır.
Amerikalı ulusal kahramanların yer aldığı kişiler (ki bu
tüm dünya genelindeki tüm ülkelerdeki paraların üstünde
ülke kurucusunun ve ülke tarihine damgasını vurmuş ve/
veya dünya milletleri tarafından tanınmış/benimsenmiş
ansiklopedist kişiler de, lanse edilmiştir.) örneğin ABD’nin
kurucusu olan George Washington ulusal kahraman ve
Başkan Abraham Lincoln gibileri görülür. Fakat bunların
kim olduğuna bakılacak olursak ki şöyle bir skala çıkar
karşımıza.
Büyük Mason Üstadları, Siyon Tarikatı Liderleri, İlluminati v.b. gibi ayrıca bu resimlerde görülen kişiler ise ne
Amerikalı ne de İngilizdir. Sadece ve sadece Yahudilerdir.
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Bir diğer resim betimlemesine gelince ise, bunlar sembollerden ibarettir. Eski Mısır (Egypt) kadim sembolleridir.
Konuyla ilgili günümüze gelecek olursak; Dolar miadını doldurdu. Artık; Amerika kendi resmi parası olan
Doların kontrolünü elinden kaçırmış durumda. Dünya genelinde hangi ülkede ne kadar parası var bilmiyor. Çünkü
basılan her doların seri numarasından üç veya daha fazlası
basılıp dünya ülkelerine dağıtılmıştı.
Ve ayrıca, Amerikan Ulusal Merkez Bankası olan
FED’ki herkes Amerikanın Resmi Merkez Bankası olarak bilir ki, tam aksine Devletin Resmi Bankası değildir.
FED, ABD’deki 150 bankanın katılımıyla kurulmuştur. En
büyük kurucu ve hissedarları sie Rockefeller, Rothcschild,
Habsburgh ve Bronfman aileleridir. Bu 150 banka, 12 yahudi ailenin kontrolü altındadır. Ayrıca bu 12 Yahudi aile
sadece ABD Merkez Bankası değil, tüm dünya ülkelerindeki Devletlerin Resmi Merkez Bankalarında da, hisse sahibidirler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın hissedarlarından birisinin adı sır gibi saklanmaktadır. Bu aileler
ise istedikleri gibi dolar basıp dünya genelinde istediklerini
fazlasıyla yaptılar.
Amerikan Derin Devleti ve Milliyetçi Vatanseverler
birkaç kez FED’i yerle bir etmeye girişti. Fakat her nasılsa
bir türlü başarı sağlanamadı. Amerika’daki para ve borsa
savaşlarında Amerika hiç gözünü kırpmadan Başkanı’nı
dahi öldürttü. Herkes bilir ki, ABD Başkanlarından John
Fitzgerald Kennedy’nin suikast sonucu öldürüldü diye bilinir. Suikast tam tersinedir. Amerika’daki para babaları, borsa tröstleri Başkan JFK’yı kendi şoförüne öldürtmüşlerdir.
Gelecek 50 Yıl
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Şoför aynı zamanda da, bir CIA elemanıydı. Yakın tarihte
11 Eylül saldırıları gibi aslında esas saldırı Dünya Ticaret
Merkezi (WTC) değil; Amerikan Ulusal Merkez Bankasıydı. FED, WTC’den sadece birkaç blok önde idi. Saldırıyı
gerçekleştiren Amerikan İstihbarat Servisi/Central Intelligence Agency-CIA, nasıl bir hedef saptırması yapmıştı ki,
de, WTC’yi vurmuştu. Bu aslında çok açıktı. ABD’nin 20
dolarlık banknotunun arka yüzü Origamik bir sistemle katlandığında bu operasyon mutlaka yapılacaktı. Bu grev ise
ABD Başkanı George W. Bush’a düşmüştü. Sonrası malum.
Şu an ve belli bir süredir, Amerika tarafından dünya
genelinde korkunç bir dolar oyunu oynanmaktadır. Bu
oyun, bir çok ülkedeki şirketlerin batışına ve borsaların
çöküşüne ve ardından ülkelerin ekonomisini bozarak ülkeleri kaos ve iç savaşa sürükleyecek türden.
Bu oyun “Sanal Dolar” oyunu. ABD tarafından günümüzde dünya iş/Pazar piyasasında 815 trilyon dolar (bu
bilinen) sanal/hayali para dolaşmaktadır. Bu sanal para ile
en fazla illegal örgütlere çeşitli silahlar alınıp satılmakta.
ABD, birçok ülkeyi batağa sürükleyip ki, özellikle Ortadoğu Coğrafyasında bulunan 22 ülke ki, bunların arkasında Türkiye ve İran da bulunmaktadır.
Bu para savaşı operasyonunun ardından Amerikan
Kongresi toplanıp bir gecelik operasyonla doların hükümdarlığına son verilecek. Dünya genelindeki dolaşımda olan dolarlar ise, artık sadece tuvalet kağıdından ibaret
kalacak. Bu operasyonu bir zamanlar Almanya yapmıştı.
Bir zamanlar Almanya’da kullanılan Reischmark sürekli
develüe olarak sanayii ülkesi Almanya’yı batağa sürüklü14
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yordu. Öyle ki, bir yumurta
1.000.000 Mark’tı. Memur
maaşları günlük ödemeye kadar düşmüştü. Memurlar maaşlarını almaya el arabasıyla
gidiyorlardı. Alman meclisi
toplanıp bir gece operasyonuyla Almanya Şansölyesi tarafından, Reischmark’tan, Deutcshmark’a geçilerek, Mark
bir anlamda da, kendini kurtarmanın yanı sıra Almanya’yı
da kurtarmıştı. Alman Mark’ı, ABD Doları’nın yarısına
ulaşmış ve dünya genelinde Dolar’dan sonra ikinci sıraya
geçmiş ve dünya iş/Pazar piyasasında artık sadece Dolar ve
Mark konuşulur olmuştu.
Fakat emperyalist oyun bitmemişti. Sadece belli bir süreliğine ileriye ertelenmişti. İlerleyen yıllarda kurulan Avrupa Birliği adındaki Tapınak Şövalyelerinin yeni tarikatı
dünya kamuoyuna yeni bir para sistemi dayatmıştı. Euro.
Euro/Avro il ilk olarak Almanya’nın para birimi olan Mark
ortadan kaldırılmış ve dolayısıyla da, Alman ekonomisi
iyice çıkmaza sokulmuştu. Tüm bunlar yapılırken ABD bu
birliğin dışında kalarak Dolar yine dünya çapında tahtını
korumayı başarmıştı.
Diğer yandan pek bilinmese de, Büyük Britanya İngiltere kendi halkına bir referandum yaparak Euro’ya geçelim
mi, yoksa resmi paramızla mı devam edelim. Çıkan sonuç
ise, Euro ve Sterlin/İngiliz Pound’u beraber kullanılacaktı. Hiç kimseden de aykırı bir ses çıkmayacaktı. Yukarıda
belirttiğimiz gibi, dolar operasyonuna gelince şu açıklama
yapılacak.
Gelecek 50 Yıl
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“Paramız olan dolar bizim başımıza bela olduğu gibi
bir çok ülkenin de başına bela oldu. Dünya milletlerinin
iyiliği için bu beladan kurtulmak gerekiyordu. Kongrenin
aldığı kararla Dolar belasından kurtulduk” bu garip açıklamanın ardından pek tabii ki, doğal olarak bir belayı defettiğinizde bilin ki, yerine büyük bir bela geliyor demektir.
Amerikan Merkez Bankası FED, şu an basıp da stokta
bulundurduğu yeni parası olan banknotları dünya ülkelerine sürecek. FED, kasalarında şu an trilyonlarca yeni para
hazır bekletilmekte ve bu proje yakın tarihlerde hayata geçirilecek. Bu yeni para biriminin ismi sır gibi saklanmaktadır. Fakat bir söylentiye göre bu para biriminin ismi “Amcuro” olarak zikredilmekte, başka bir isimde de olabilir.
ABD’nin yeni parası dünyanın başına bela olan doları
yok etmek için değil, Avrupa Birliğinin para birimi olan
ve önü alınamaz şekilde yükselen ve Dolar’ın tahtını yok
etmek üzere olan Euro’ya karşı yapılacaktır. Diğer yandan
dünya Pazar piyasasını eline geçiren Çin’in inanılmaz yükselişi ve Çin, dünya pazarında alış verişi kendi parası olan
Yuan ile gerçekleştirerek Yuan böylece dünya genelinde
sinsi bir şekilde başrolü oynayarak paranın bir numaralı
“aktörü” haline gelmekte ve tabii ki, bunun yanında Komünyan yönetiminde tekrar ön plana çıkarak, tahtını güçlendirme yolunda.
Ve ardından, Avrupa Birliği’nin dağıtılması ve Euro’nun
yok edilme süreci başlayacak. Bununla birlikte Dolar’la
uluslararası iş yapan ülkelerinde İsviçre’deki bir kantonun
yer altında bulunan altın rezervleri de bir anda buharlaşacak. Özellikle, 22 ülkenin altın külçe stokları bir anda
16
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İsrail, İngiltere ve ABD bölümlerine geçecek. Buradaki ülkelerin altın stoklarının başında ülke ismi belirtilmemiştir.
Sadece ülkelere verilen bir numeroloji sistemi vardır, onun
içindir ki, buradaki görevli memurlar dahi, hangi ülkenin
ne kadar altın stoğu olduğunu bilmemektedirler. Ortadoğu’da bulunan tüm ülkelerin bu altın stoklarını çekip kendi
ülkelerindeki güvenil ortamda saklamalarıdır. Özellikle,
Türkiye ve İran.
Yaklaşık 50 yıldır Türkiye’nin Anadolu’nun bir yerinde
yer altında saklı tutulan altın stoklarının yerini öğrenmek
için CIA, M16, BND ve MOSSAD gibi gizli servis ajanları yüksek bir çalışma yapmaktadırlar. Tıpkı, Irak’ta yapıldığı gibi Irak, dağıtıldığı zaman Irak’ın altın stokları ve
zenginliği, tarihi eserleri nasıl ki, inşaat hafriyat kamyonlarıyla taşındığı aşikardır. Tekrar belirtiyorum, Türkiye ve
İran çok dikkatli olmalıdırlar. Diğer Arap ülkelerinin pek
dikkatli olmasına gerek yoktur, zira ülkelerinin parası ve
yeraltı zengin kaynakları İngiltere, ABD ve İsrail koruması
ve güdümündedir. Özellikle Arap Kralları ve Prenslerinin
bütün parası İsrail bankalarındadır. Arapların ise bugünkü modern halifeleri ile İngiliz kraliçesidir. Bugün Suudi
Arabistan, BAE, Kuveyt, Dubai, Ürdün gibi bazı ülkelere İngiliz Kraliçesinin emrinden çık(a)mazlar. Nedenine
gelince birçok Arap ülkesinin geçmişine bakılacak olursa
bu ülkelerin yönetimi için başa geçirilen kişiler İngilizler
tarafından iktidara getirilmişlerdir.
“Tıpkı; İran’da yapılan Ayetullah Humeyni projesi
gibi!”
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TÜRKİYE PETROLLERİ

Dünya milletlerinin başına bela olan Kara altın;
Petr-Oil (Petrol) Kaya Yağı anlamına gelen petrol, dünya
genelinde gelmiş geçmiş tüm milletlerin, tüm devletlerin
başına büykü ölçüde belalar açmış, iç ve dış bazlı savaşlara
sebep olmuş ve tabii doğal olarak da, ülke halkının belli
bir nüfusunun katline sebep olmuştur ve sadece bununla
da sınırlı kalmayıp, ülke halkı ve devlet olarak da, manda
sistemine bağlanmış ve/veya ülkenin sınırlarının değişip
yeniden çizilmesine, daha da vahimi bir ülkeden özerk olarak, bunun en açık örneği olarak, yakın tarih buna tanıklık
etmektedir. Irak işgali bunun en açık örneğidir.
Dünya petrollerinin büyük bir yüzdelik rezerv oranı
tartışmasız Ortadoğu coğrafyasınadır. Petrol üzerine yapılan savaş ve yaptırılan iç karışıklıklar genelde % 99 oranında Ortadoğu coğrafyasıdır. Ortadoğu bugün bir “Cehennemi” andırmaktadır. Bu oyunun baş aktörleri olan
“Cehennem Melekleri” (Hell Angel’s) ise dünyaca ünlü
petrol şirketleri tröst olan tanıdık iki ünlü marka, tüm bu
oyunu finanse etmektedir. Irak petrol nehirlerinin Kuveyt’e
akmasından dolayı ilk önce Kuveyt Emiri ile oturduğu müzakere/pazarlık masasında önce kendisine katılmayı teklif
18
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etti. Emir, katılım isteğin igeri çevirince, işgal kaçınılmaz
olmuştu. Zira, Kuveyt petrolünün büyük bir kısmı BP=
Britsh Petrol kontrolündeydi. Ve aynı zamanda, Emir de,
dahil olmak üzere tüm Arap coğrafyasındaki yönetici liderler ki, bunlar Kral, Prens, Emir gibi v.d. tüm paraları
İsrail menşeli Yahudi banker ve bankaların elindeydi. Dolayısıyla Kuveyt’e Batı Dünyası sahip çıktı. Irak şu veya bu
bahaneyle dağıtıldı. Asıl amaç petrol değildi. Büyük İsrail’in kurulması için önceden tasarlanan Büyük Ortadoğu
Projesinin hayata geçirilmesiydi.
Türkiye’de bu projenin bir ayağını oluşturuyordu. I.
Dünya Savaşı’nı hatırlayacak olursak, savaşa Almanya ile
beraber girdik ve buna karşın ülke içinde demiryolu projeleri de Almanlara verildi. Fakat, yapılan demiryollarının
sağında ve solunda belli metreler içindeki çıkarılacak olan
her türlü maden yani yeraltı kaynakları da bu demiryolunu yapan Alman Şirketi’ne kalacaktı veya belli bir yıllığına
işletme ve imtiyaz hakkına sahip olacaktı.
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O dönemki, demiryolları haritalarına bakılacak olursa ortaya asimetrik bir proje çıkar. Araştırıldığında ne gibi
maden yataklarının yanından geçtiği de anlaşılacaktır.
Uzun zamandır Türk hükümetine dayatılan sözde bir Kürdistan haritası gündeme getirilmektedir. Bu haritaya göre
Türkiye’nin doğu bloğundaki bir kısım vilayeti de kapsamı
içine aldığı görülmektedir.
Osmanlı İmparatorluğunun Padişahı Abdülhamit
Han, döneminde bir “Türkiye Petrolleri” haritası çizdirmişti. Bu haritadaki Türkiye Petrolleri de bu bugün Türk
Devleti’ne dayatılan sözde Kürdistan Haritasıdır. Her iki
haritayı da üst üste koyarsanız bir şablon gibi Türkiye’nin
Petrol yataklarının olduğu coğrafyayı görürsünüz. Bu tezi,
Türkiye içinde savunan kukla maşalara bakarsanız hiç de
savundukları Kürt halkına kurulacak olan Kürdistan davası savunucularının hiç birinin Kürt olmadığı da görülecektir. Bunun için “Derin Suikastler” adlı kitabımdaki PKK
ve DTP’yi kuranların soy listesine bakabilirler. Bir ipucu,
bu rubun hepsi Ermeni, Süryani ve Yezidilerden oluşturulmuştur. Eee Barzani bil Yahudi olduğunu açıkladıktan
sonra geriye ne kalıyor?
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TÜRKİYE
MADENLERİNİN İŞGALİ

Yeni anayasa değişiklikleri arasında yer alan mevcut
Anayasa’nın 168. Maddesi kaldırılıp ülke madenleri artık
ulusal değer olmaktan, kamu mülkiyeti vasfından uzaklaştırılarak özelleştirme adı altında yabancı şirketlere 20 adet
Anglo-Amerikan şirketine teslim edilecek Anayasa’nın en
can alıcı noktalarından birisi de budur. 1982 Anayasası’nın
168. Maddesindeki hükümler “Tabii servetler ve kaynaklar
devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması
ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli
bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak iznine bağlıdır.
Bu durumda gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması,
konunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve devletçe yapılacak
gözetim, denetim usul ve esaslar ve müeyyideler kanunda
gösterilir.” Demektedir. Burada Anayasa hükmü son derece net ifadelerle doğal servetlerin ve kaynakların satılmasının, iyeliğinin devredilmesinin söz konusu olmadığını
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belirtiyor. Bu durumu aşabilmek için iktidar, şimdiye kadar kiralama yoluna başvurmaktaydı. 49 ya da 99 yıllığına
kiralayarak özelleştirmeyi sağlayıp hem Anayasa’nın 168.
Maddesindeki işletme hakkının devrinden ve hem de 3996
sayılı Yap İşlet Devret Yasası hükümlerinden yararlanıyordu. Ancak bundan böyle Anayasa’nı 168. Maddesi kaldırılarak bu engel de aşılmış olacak. Ülkemiz büyük zaman
kaybı içinde yok ediliyor. İnsanımızın ömrü beklemekle
geçiyor. Halkımızın toparlanarak bu gidişe dur demesi
ve Türkiye’nin yazgısını eline alması gerekiyor. Kapitalist
emperyalizmden kurtulmak zamanı çoktan geçiyor. Ülkemizin maden alanları özelleştirme yasalarıyla birlikte yağmalanmaya başlamıştır. Yer altı ve yer üstü kamu varlıkları
birer birer elden çıkmıştır.
03.07.2003’te çıkartılan 4916 sayılı “Yabancılara Taşınmaz Satışı”na ilişkin yasa anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmiş yerine 5444 sayılı yasayla yabancılara taşınmaz satışına daha geniş olanaklar getirilmiştir. Ülkenin
kamu varlıkları, IMF borçları ödenecek bahanesiyle satılmış ve satış hızla sürmektedir. Çok daha vahim alan da,
yabancı şirketler, 5444 sayılı yasaya göre bütün bu alanları
satın alarak kendi mülkiyetlerine geçirebileceklerdir. Zira
şirketlere bu yasada toprak alımı sınırlandırılmamıştır. Ayrıca hazine arazileri de bedelsiz verilmektedir. Ülke topraklarının % 19’u yabancı toprağı konumundadır. 2762 sayılı
“Vakıflar Yasası” ile yabancı azınlık vakıflarına eski kilise,
manastır ve sinagog yerlerinin bedelsiz olarak verilmesi ve
yabancı azınlık vakıflarının yeni taşınmazlar alabilmeleri,
ülkemizin kontrol dışına doğru sürüklenmesini gösteriyor.
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6224 sayılı Turizmi Teşvik Yasası, 4875 sayılı Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Yasası, 6362 sayılı Petrol Yasası, 3213
sayılı Maden Yasası, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Yasası,
Serbest Bölgeler ve Bankalar Yasası gibi daha çok sayıda
yasa gibi ülkenin KİT’leri bankaları, havalaanları, fabrikaları, kamu arazileri, limanları ve tersaneleri yabancıların
eline geçmiştir. Ülkemiz AB’nin dayatmalarıyla haciz altına alınmış bir duruma düşürülmüştür. Bu Anahtar Teslimi
Satış anlamını taşıyan vatanın tasfiyesi demek oluyor. Bütün bu satılan toprakların, binlerce dekar büyüklüğünde,
arazileri, tesisleri, taşınmazları bulunmaktadır.
Satışlar bunların elden çıkıp gitmesi ve bir daha geri
gelmemesi, yabancıların tapulu mülkü konumuna getirilmesi demek oluyor. Ev sahibi, tesis sahibi, milyonlarca
metrekarelik arazi sahibi oluyorlar. Bunun anlamı; 800 bin
km2’lik Türkiye topraklarının tapusunun bir bölümünün
yabancılara devri demektir. Bir süre sonra geri alma hakkı
diye bir durum söz konusu olamaz. “Vazgeçtik bu yerler
bizim, geri istiyoruz” diyerek bir hak arayışı olamaz. Uluslararası hukuk kuralları karşımıza çıkar. Bu bir “mülkiyet
devri, koyması”dır.
Bütün, bunlar ülkemizin yer üstü varlıklarının, zenginliklerinin yağmalanmasıdır. Üretim dışına itilmiş olan
ülkemizin borçlarını ödeyebilmesi amacıyla kamu varlıklarını pazarlaması, satışa çıkarması borç ödemenin ötesine geçmiş, ülke elden gitme, tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Üstelik borçlar ödenemediği gibi 400 milyar dolara
çıkmıştır. (2009). Tarihte bize Kurtuluş Savaşına mal olan,
“Düyunu Umumiye” borçları sürecini yaşamaktayız.
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Bu arada yabancı şirketler bu yağmaya var güçleriyle
katılmaktadırlar. Dünya bor rezervlerinin %72’sine sahip
ülkemiz bu madnlerin 1889 yılından bu yana sömüren Rio
Tinto şirketine yeni imtiyazlar vererek yine devretmektedir. Bor üretiminden %7 oranında ve sadece ham maddesinden yararlanmaktayız.
Ancak verilen imtiyazlarla bu olanak da elden gitmiş
oluyor. Bu şirketin ruhsatlarını Atatürk iptal etmiştir. Başbakan Erdoğan’ın, 2005 yılı Avustralya gezisi sırasında
BHP-Billition’la Türkiye borlarını işletme ve pazarlama
konusunda görüşmeler yaptığı iddiaları kamuoyunda yer
aldı. 90 milyar dolar mal varlığı ile, petrol ve enerji alanlarında dünya devlerinden olan BHP-Billition firması, ABD
sermayeli Rothschild Ailesine ait Anglo-Amerikan kökenli
Rio Tinto Şirketinin Avustralya’daki uzantısı durumundadır. (Rothschild Ailesi): XVIII. Yüzyılda zenginlik ve nüfuzunun zirvesine ulaşmıştır. Yaklaşık 2 asır süreyle hemen
hemen bütün Avrupa devletleri üzerinde nüfuz sahibi olmuş, bu devletlere ekonomik katkılarda bulunarak bir anlamda bu devletlerin kaderini belirlemiştir.)
Erdoğan bu gezide madenlerin özelleştirileceğin idile getirmiştir. Billition Şirketi, İzmir ve çevresinde büyük
yatırımlar asahip durumda 16.06.2005’te Kürşat Tüzmen
Avustralya’da Billition Şirketi’nin Türkiye’de yatırım yapmak istediğini ve borsaya ilgi gösterdiğini açıklamıştır. Ayrıca maden konusunda da yabancı sermayeye sıcak baktıklarını, Billition’un Avustralya milli gelirine büyük katkılar
yaptığını vurgulamıştır.
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Türkiye-Avustralya Yatırımlarının Karşılıklı Teşviki
ve Korunması anlaşması’nın 10’uncu maddesi: “BHP-Billition’un, Türkiye’de potansiyel bir yatırımcı olup, dünya
rezervlerinin 2/3’sini elinde bulunduran Türkiye’nin bor
madenlerinin işletilmesi ve pazarlanması konusunda uzun
dönemli planları bulunmaktadır. White Mining Şirketi de
Türkiye’deki kömür madenciliği projesi ile ilgilenmektedir.
Türkiye’deki yeni Maden Kanunu ve Yabancı Yatırım Kanunu Türkiye’yi Avustralyalı yatırımcılar için daha çekici
bir hale getirmiştir.” diye açıklama yapmıştır.
Rio Tinto’nun işlettiği borç, borax ve bor tuz yatakları,
Balıkesir, Susurluk, Bandırma, Balya, Sultançayırı civarındadır. Ankara Eryaman, Sincan, Güdül, Kazan, Beypazarı
ve Eskişehir Sivrihisar yöresinde trona (doğal soda) ve bor
maden sahalarına sahiptir. Bu alan yaklaşık 450-500 km2
olup, yaklaşık 1.5 malta adası büyüklüğündedir. ABD, 130
yıldır işlettiği kendi bor pezervleri bitmekte olduğu için.
Türkiye’deki bor yataklarını istemektedir. Çünkü bor, tıptan, uzay teknolojisine kadar her alanda kullanılmaktadır.
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Geleceğin petrolü olacaktır. Bunun için Türkiye’yi Irak gibi
işgal etmeye bile değer olduğundan, diye politikalar ve ülkemiz üzerinde provokasyonlar uygulaması kendisi açısından gayet doğal sayılmaktadır.
Türkiye’nin stratejik konumu, Dicle ve Fırat içinde
hesaplar yapmasının söz konusu olması, onun amaçlarını
hızlandırmasının önem kazandığının belirtisidir. BOP’un
yolunun Türkiye’den geçtiği de ortada iken Anatolia Minerals Development Şirketi, Sivas, Malatya ve Tunceli ile
Ovacık bölgesindeki altın, gümüş ve bakır yataklarını işletmektedir. Bu alanlar Gümüşhane, Artvin ve Kayseri’ye
kadar uzanmaktadır. Bunun yüzölçümü de 700-750 km2
miktarındadır. Bu şirketin Adana’nın Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini kapsayan sahalarda elde ettiği çinko madeni
işletme ruhsatı 700 km2’den büyüktür. Bu şirket Yozgat Boğazlıyan, Yenipazar ve Sarıkaya’da bir bu kadar bakır madeni işletme ruhsatına sahiptir.
Bu şirket Kanada kökenli olmasına rağmen, Rio Tinton’un ortaklığı bulunmaktadır. Ordu Fatsa ve Zaviköy
bölgesinde bulunan altın, gümüş, çinko ve bakır madenleriyle ilgili Odyssey Rescurces 250 km2’lik bir alanın ruhsatına sahiptir. Çanakkale Ayvacık’a bağlı Kısacık köyü ile
Kaz Dağı eteklerinde altın madeni bulunmuştur. Uşak-Eşme, Banaz Katranalar köyü ile Kütahya-Gediz ilçesi Murat
Dağı eteklerinde Kanadalı Eldorado Gold Şirketi işletme
ruhsatına sahip İzmir Efem Çukuru bölgesindeki altın madeni yataklarının işletmesini yine Eldorado Gold Şirketi
almıştır. İzmir-Bergama, Ovacık köyündeki altın maden
işletmesini, Normandy Şirketi’nden sonra Fethullah’a
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bağlı olduğu iddiaları doruğa çıkmış Koza Madencilik
Şirketi işletmektedir. Ancak bu şirketin arkasında da yine
Normandy olduğu savları zaman zaman arttıkça dolaşmaktadır. Hiçbir çevre koşullarına aldırış etmeden buradaki sömürü olabildiğine sürmektedir. Yine hiçbir şekilde
ülkeye katkısı olmadığı gibi atıklar nedeniyle çok sayıda
yapı dağ oluşmuştur.
Ülkemiz hem kirletilmekte ve hem de yabancı şirketlerin sömürü çarkı altında kalmaktadır. Dünyada altına 200
bin tonla ABD ve 90 bin tonla Almanya hükmetmektedir.
Bütün bu durum ülkemizin, diğer bütün alanlarda olduğu
gibi altın üretiminde de bağımsız bir politika izlemesine
engel teşkil etmektedir. İşte bunun için yabancı maden şirketleri ahtapot gibi sarmış, kuşatma altına alarak madenlerimizi elimizden almışlardır. Ülkemizin yabancıların eline
geçen maden alanları çok iyimser rakamlarla 140-150 bin
km2 yüz ölçümündedir. Yani Türkiye’nin % 17-19’u civarındadır. Bütün bu maden olanları ormanlarımızın bulunduğu sahaları da kapsamaktadır. Böyle olunca büyük bir
orman alanımız da yabancı maden şirketlerinin işletme
ruhsat alanlarının kapsamı altına girmektedir.
Bu alanlarda şirketler, 5444 sayılı “Yabancılara Taşınmaz Satışı”na ilişkin yasa hükümlerine göre isterse topu
alabilmektedir. Bütün bu durumlar ülkemizin ormanlarının, meralarının, yaylalarının ve su havzalarının da yabancı mülkiyetine geçebileceğini göstermektedir. Yabancıların
eline geçmemiş maden olanları kalmamıştır. Bir yandan en
değerli kamu tesislerini satıp bitirmişlerdir, sahillerindeki
koylar, en güzel yerleri de yabancı şirketler sınırsız alımlarla
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yağmalamış ve yağmalamaya devam etmektedir. Yabancı
gerçek kişilere 25 dekarlık sınırlama olmasına karşın, bu
durum şirketler için söz konusu değildir. Bu gidiş, ülkede
satılmadık yer bırakmayacaktır.
Son olarak İstanbul’daki İETT, Karayolları arsaları satıldı. Sıra, Boğaz Köprülerine otobanlara geldi. Tarihi liselerden Gedikpaşa Lisesi satıldı. Pertevniyal Lisesi ile 160
tarihi lise ile hastaneler de satılacak. Bu iş iyice rayından
çıkmıştır. İşin birde enerji boyut bulunuyor. Oysa petrol ve
doğalgaz ile termal enerjiler, yenilenebilir enerji kaynakları açısından (rüzgar, güneş), ülkemiz son derece zengin
kaynaklara sahiptir. 2Bizde petrol yok!” diye toplumu yanıltmaya çalışanlar da gerçeği gizleyemez duruma düşürmüşler ve petrol zenginliklerimiz topraklarımızın altında,
ülkeyi satmayacak halkını düşünen emperyalizmin kuyruğuna takılmayacak bir iktidarı beklemektedir.
Ülkemizde Bulunan Yabancı Maden Şirketleri:
1) Rio Tinto
2) BHP-Billuton
3) US Borax
4) Alcoa New Mont
5) De Beers
6) Pheps Dodge
7) BP, Shell
8) Normandy
9) Amoco
10) White Mining
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11) Gold Fied
12) Magnesit A.S.
13) Omya
14) Noranda
15) Eldorado Gold
16) Kinross
17) Anglo Gold
18) Autin Investment
19) Richard C. Moores
20) Anglo Amerikan Cor.
21) Western Mining Cor.
22) Anatolia Minerals D.
23) Odyssey Resources
24) Inment Mining Co.
25) Compagnie Internation
26) Cominco Resources ınt.
Ege Sanayisinin ve ticaretinin nefes aldığı, Türkiye’nin
en büyük dış satım limanı olan İzmir Limanı 1.275 milyar
dolara (2009), Global-Hücthison Port Holdings ve Ege İhracatçılar Ortak Gelişim Grubuna 36 yıllığına devredildi.
Kuşadası Limanı konusunda Galata Port ihaleleriyle gündeme gelen Kutman’ın da yer aldığı ortak grup başarıya
ulaştı. İhaleden sonra grubun yöneticileri sevinç gözyaşlarıyla basın sayfalarına poz verdiler.
Basında bazıları, “Firma verdiği bu parayı bir yıldan az
sürede kâra geçerek çıkarır!” diye yorum yaptılar. Ne yazık ki, bir kamu varlığı daha devrilmiş oldu. 25 ülkede 45
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limana sahip Honkonglu Lika Shing’in bir süre sonra bütün hisseleri toplamaması için bir neden de bulunmuyor.
Bu, İstanbul’daki Karayolları, İETT arsasının satışı kadar
bir rakamdır. Bir arsa fiyatına İzmir Limanı’nı satmak. Bu
bir mülkiyet devri ve kaymasıdır. Yarım yüzyıllık kullanma hakkı, bir anlamda ülkenin geleceğine el konması genç
kuşakların geleceğini karartmak ve binlerce işsizler ordusu
yaratmaktır.
Halkın kendi geleceğine kendisinin karar vermesinin
önünün tıkanması hak kaybı demektir. Atatürk; “Askeri zaferler ekonomik zaferlerle sonuçlandırmadıkça bağımsızlıktan bahsedilemez.” demiştir. Önce, “Zarar eden KİT’ler
özelleştirilecek, bunlar halkın sırtında kambur, satılmalıdır. Devlet bu gibi işerden elini eteğini çekmelidir” diyerek
işe başladılar. Oysa KİT’leri halkın sırtında kambur haline kendi yandaşlarını doldurarak yine kendileri getirdiler.
İzmir Limanı’ndan önce Mersin Limanı, Singapurlu PSA
Grubu ile, Akfen Ortak Girişim Grubu’na, 755 milyon dolar karşılığında 36 yıllık işletme hakkı, 12.05.2007’de Ankara’da görkemli bir törenle devredildi.
İskenderun, Mersin, İzmir ve Haydarpaşa liman işçileri topluca bu özelleştirmelere karı iş bırakma eylemleri
gerçekleştirdiler. Daire’ye açtığı davayı kaybetmesine karşın itirazı devam ettirmiş ancak itiraz Danıştay tarafından
karara bağlanınca limanın devri yapılmıştır. Bütünbuna
karşın Sendika, iş yerini terk etmeme eylemini işçiler, eş
ve çocuklarıyla birlikte gerçekleştirmeyi sürdürmüştü.
Türkiye düzeyindeki bütün KİT’ler PETKİM (Petro Kimya
Endüstrisi Genel Müdürlüğü), Telekom, TEKEL ve Liman
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İş Sendika Başkanları ortak bir açıklamayla, “Bütün özelleştirme kapsamında bulunan kurumlardaki işçilerin toplu bir şekilde mücadele vermesi gerektiğini, siyasi partiler
ve kitle örgütlerinin de kendilerine destek çıkması halinde
büyük bir özgüven kazanacaklarını” bildirmişlerdir. Derince Liman da 36 yıllığına yine Akfen Grubu ve yabancı
ortaklığıyla birlikte katılmıştı. Limanların özelleştirilmesi,
yabancılaştırılması ülkemiz açısından son derece sakıncalıdır. Çünkü limanlar savunma ve güvenlik gibi kamu ve
ülke yönünden vazgeçilmez ve devredilemez özelliklere
sahiptir.
Ayrıca bu özelleştirmeler, mahkeme kararlarına çarparak hukuksal nitelikleri tartışmalı hale dönüşüyor. İktidar,
vergi toplayacağına, kanunun en kârlı, değerli varlıklarını
ve stratejik kurumlarını kolaycı bir anlayışla satıp kurtulma yolunu seçiyor. Aslında Türkiye tasfiyeye uğratılıyor.
TCDD (Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları) limanları 2004 yılında 117 milyon dolarla başlayan kâr artışını
sonraki yıllarda kutlayarak sürdürmüştür. Bu satışlarla çalışan halk her alanda sendikasız bırakılıyor. Dışarıdan getirilecek işçilerle, Asyalı, Afrikalı emek, köleleriyle ülkemizin yoksullaşması doruğa taşınacak. İskenderun, Mersin
limanlarından sonra İzmir Limanı’nın da özelleştirilmesi
arkasında ABD’nin Orta Asya ve Ortadoğu’daki KAGOP
(Kuzey Afrika Genişletilmiş Ortadoğu Projesi)’nin izlerini
görmemek saflıktır. Sırada Haydarpaşa Derince, Bandırma,
Samsun, Hopa, Giresun Limanlarının olması, ABD’nin söz
konusu, projelerinde bu limanları birer üs olarak kullanma
hesapları içinde olduğunu akla getiriyor.
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2004 yılındaki ihalede İzmir Limanı Yunanlılar tarafından alınmak istenbiş, ulusalcı kamuoyunun, basın
ve medyanın, sendikaların ve halkın çelikleşmiş engeline çarparak püskürtülmüştü. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti
egemenliğindeki limanlar, AB tarafından Güney Kıbrıs’ın
tanınmasına karşın güney’e açılması söz konusu bile değilken, Türkiye’deki limanlarımızı satarak egemenliği yabancılara devretmek anlaşılır, gibi değil. Artık Kıbrıs’taki
yasak dahi delinmiş olacak, zira yabancıların eline geçmiş
limanlarımıza Güney Kıbrıs gemileri girmeye kalkarsa,
bunu engelleme olanağı olacak mı?
İzmir Limanı’nın Tarihçesi:
1875 tarihinde Sultan Aziz tarafından inşa ettirilen
limanın imtiyazı Fransız Şirketi M.R. Gifre’ye verilmişti.
Pasaport-Konak arası ile mendirek inşası mezkûr şirket
tarafından 1877 tarihinde tamamlanmıştır. 15 Mayıs 1919
tarihinde Yunanlılar işletme imtiyazı tekrar Gifre şirketine
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vermişlerdir. İzmir’in 9 Eylül 1922’de düşmandan kurtuluşundan sonra millileştirilen İzmir Liman ve Körfez İşleri
İnhisarı T.A.Ş. 1 Ağustos 1934 tarihinde İzmir Liman işletmeleri umum Müdürlüğüne devredilmiştir.
1 Haziran 1936 tarihinde İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü adını alan işletme, 1 Ocak 1936 yılından itibaren
Denizbank’ın bir şubesi olarak faaliyetine devam etmiş ve
yeniden kurulan Denizcilik Bankası TAO’na bağlanmıştır.
Demiryollarına bağlı olarak işletilen Alsancak İşletmesi
yerine Bayındırlık Bakanlığınca tevsiat programı gereğince
inşa edilen Alsancak Beton iskelesinin 13 Mart 1957 tarih
ve 4/8783 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla TCDD’ye devri sağlanmış ve iskele 1 Haziran 1959 tarihinden itibaren
işletmeye açılmıştır. 22 Ocak 1960 tarih ve 4/12662 sayılı
Vekiller Heyeti kararıyla Denizcilik Bankası TAO’na devri
kararlaştırılmış ve İskele 27 Nisan 1960 tarihinde Denizcilik
Bankası TAO’ya devredilmiştir.
1964 yılından itibaren 440 sayılı kanun çerçevesine
alınan Denizcilik Bankası TAO İktisadi Devlet Teşekkülü
olarak faaliyetine devam etmiştir. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi için çıkartılan 17 Haziran 1982 tarih ve 2680 sayılı
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 10 Ekim
1983 tarih 117 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile,
Türkiye Denizcilik Kurumu adı ile 14 Kasım 1984 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşekkülü
ana statüsü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı verilerek yeniden düzenlenmiştir.
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NATO DAĞILACAK

Kuzey Atlantik Paktı NATO, 1945 yılında II. Dünya
Savaşının patlak vermesinin ardından 1949 yılında ABD
tarafından alel acele kurulan ve birçok ülkenin katılımıyla
dünya çapında hemen hemen tüm ülkelere askeri düzeyde
müdahale edebilen gerektiğinde savaş açan ve aynı zamanda bir üye ülkenin başına gelecek olan savaş gibi kritik durumlarda tüm üye ülkeler koşulsuz olarak katılmak zorunda. Bu katılım dolaylı veya direkt olarak veya bir tek mermi
atmasa bile, bir tek uçak kaldırmasa bile bir diğer NATO
birlikleri, müdahale ediyorsa tüm üye ülkelere müdahil kabul edilmektedir. Tüm mali finansmanı, ilgili materyalleri
çalışma konsepti, yapılacak plan ve projeleri her ne kadar
ABD tarafından sağlansa da ve NATO, AD tarafından kurulsa da, nedense ABD, NATO üyesi değildir.
NATO’yu perde arkasından yönetmeyi çok iyi yapmaktadır. NATO’nun katıldığı savaşlara bakarsanız sonunda güvenliği sağlamak için ABD gider. Neden diye sorulacak olursa NATO savaş tazminatlarını almak için ABD
devreye girer, zira ABD barış getiren bir ülke değildir.
ABD hacizci bir memur gibi savaşı kaybeden ülkeye gider
ve o ülkenin tüm zenginliklerini haciz ederek ülkeyi ve
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ülke halkını manda sistemine bağlayarak, bir bakıma “Kolonyal” bir sistem yerleştirir. NATO’nun kendi bünyesine
has arması da ayrı bir anlatım içindedir. Bu arıtma dört
kollu bir “Evanjelizm Haçı”dır. Ve dolayısıyla NATO’nun
bir diğer misyonu da ne gariptir ki, savunma amaçlı olarak kurulmamıştır, gerçek yüzü misyonerliktir. Esas görevi
“Asker Misyoner”liktir. NATO, 1949 yılında süper güç olan
SSCB’ye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (Rusya)
karşı kurulmuştu.
Görevi 50 yıl içinde Rusya’yı parçalamaktı ve bunun
yanı sıra Ortadoğu Coğrafyasını karıştırıp bu coğrafyadaki tüm komşu ülkeleri birbirine düşman yapmak ve oraya
ileriye dönük kin ve nefret tohumları ekmekti. Rusya parçalandı. Ortadoğu karıştırıldı ve ortak NATO misyonunu
fazlasıyla yerine getirdi. En geç 2030 ve 2050 yıllarına kadar NATO tamamen dağılacak Esasta NATO’nun dağılma
süreci, daha doğrusu tasfiye süreci demek daha yerli yerinde olur.
2000’li yılların başından itibaren yani ikinci milenyum
başlangıcında adı tamamen değişik olan bir Yeni Dünya
Düzeni Birliği’nin (New World Order League) kurulma
süreci aşamasına geçilmiştir. Rusya dağıtıldı, dağılan Rusya’dan bir sürü devletçikler ortaya çıktı. Rusya’dan ayrılan
Ukrayna’da Rus ordusuna ait 300’den fazla Atom bombası
bulunmaktaydı, bu bombaların büyük bir kısmı NATO ve
ABD eliyle İsrail’e altın tepside sunulmuştu. Fakat bilinmeyen bir gerçek daha var ki, o da bilinmeyen en büyük tehlikeli süper güç hala da Rusya’dır. Rusya şu an günümüzde tüm komşu devletler hedef almış durumda torpidolar
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konuşlanmış ve dünya kamuoyundan gizli olarak tuttuğu
ve havada imha edilemez şekilde kıtalararası balistik füzelere sahip. Ayrıca uzay ve askeri teknik ve teknolojisiyle ABD’den bir adım değil, birkaç adım ileridedir. Rusya,
ABD’yi en fazla bir hafta içinde askeri donamını ve tüm
elektronik ağlarını siber operasyonlarla çökertecek güce
sahip ve birkaç saat içinde de ABD’nin dünya dışındaki
tüm uydularını devre dışı bırakarak düşürme gücüne sahip
ve NSA’yı (büyük kulak) anında kendi kullanımına sahip
konumda. Rusya kendisine yapıldığı gibi ABD’yi ve Türkiye’yi yakın bir zamanda parçalayacak ve bir ay gibi kısa bir
sürede de işgal edebilecek bir kapasiteye sahip. Rusya parçalandıktan sonra 1990’lı yıllardan itibaren NATO benzeri
bir teşkilat kurmaya yönelmiştir.
Bu teşkilat kurma girişimleri dünya kamuoyundan son
derece gizli olarak yapılmaktadır. Bu gizli yapılanmayı bilen CIA, BND, M16, MOSSAD, FIS gibi istihbarat servislerinden kim biliyor ve araştırma yapıyorsa sonları çok kötü
bir şekilde son bulmaktadır. Rusya’nın gizli bilgilerini bilen
ve bazı ülkelerde saklanan kişilerin sonları da aynı olmuştur. Örneğin; Türkiye’de saklanan Çeçen Komutanların neden hiç ama hiç açıklanmamıştır. Rusya’daki tüm teşkilat
yapılanmaları ve planlar Kremlin Sarayı’nın onlarca metre
altındaki mağara tipi gizli bölümlerde yapılmaktadır. Bu
bölüme Rus Devletinden sayılı kişiler girebilmektedir. Hatta
birçok Rus Devlet Başkanı bile girememektedir. Girebilen
Başkanlarından birisi Vladimir Putin’dir.
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KÜRT KATLİAMI/
PKK’NIN ASLİ GÖREVİ

Nazi Almanyası’nın lideri Şansölye Adolf Hitler, bir
meyhane konuşmasıyla, bir anda şimşekleri üzerine çekmiştir. Hitlerin Alman Ordusundaki
rütbesi ise Onbaşıydı. Yahudi bir aileden gelen Hitlerin/Hitlerin annesi
Yahudi’ydi, babası ise belli değildi) o
dönem ki, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ki, bu Hasburgh Hanedanlığıdır ki, bu hanedanlıkta Yahudi
kökenliydi. Hitlerin Almanya’ya girmesini görmemezlikten gelmişlerdi.
Almanya’nın başına geçen Hitler yavaş yavaş Siyonist Yahudilerin verdiği görevi yerine getirmeye başlamıştı. Asli
görev Holokost’tu, yani Yahudi katliamıydı.
Bu katliam sanıldığı gibi Alman Ari Irkını Yahudilerden arındırmak değildi. Kurulacak olan Siyonist İsrail
Devleti’ni kabullenmeyen ve şiddetle reddeden gerçek Tevradı Yahudileri yok etmekti. Baskıya dayanamayıp kaçan ve/
veya sürgün edilen Yahudiler kendilerine bir devlet kurmak
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zorunda kalmışlardı. Gariptir ki, Hitler de bir Yahudi’ydi.
Kısaca Almanya’nın Nazizm tarihine baktıktan sonra geçelim bir başka katliam görevi verilen örgüte. Bu örgüt, Türkiye içinde PKK adıyla kuruldu. Örgütün koruyuculuğunu
da, ne gariptir ki, Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlarından birine verilmişti. “Kaç Başkan Kaç” diyene. Bu projenin eş başkanlığı görevleri bundan sonra ardından gelen
kişilerce de dillendirilecekti.
PKK; 1979’da Diyarbakır’ın Fis köyünde bir kahvehanede Tapu Kadastro memuru Abdullah Öcalan ve üç arkadaşı tarafından pek bilinmese de İsrail Devleti tarafından
kurduruldu. Nazizim kurucusu Adolf Hitler’de örgütünü
bir meyhanede kurmuştu. Birbirlerine ne kadar da benziyorlardı. Ardından bu örgüte Amerikan Gizli Servisi CIA,
İngiltere Gizli Servisi MI6, Alman Gizli Servisi BND ve
başkaları olmak üzere topyekün çeşitli konseptlerde aşırı
yardımda bulundular.
Örgüt ilk silahlı eylemini yaptığı 1984 yılında dönemin
Türkiye Başbakanı “Birkaç çapulcu” diyerek olayı geçiştirmişti. “Birkaç çapulcu” söylemiş Turgut Özal’ın ardından
gelecek olan Büyük Ortadoğu Projesi=BOP eşbaşkanlığı görevini üstlenenler tarafından sıkça dile getirilecekti.
PKK kuruluşundan bu yana birçok kez isim değiştirdi.
Fakat ne yazık ki, dünya kamuoyu her nedense bu örgütü terörist bir örgüt olarak değil de, tam aksine “aktivist”
bir örgüt olarak tanıdı. Terörist örgüt olarak da, örgütün
isim değiştirdiğindeki bir önceki ismi olan örgütü terörist
örgüt olarak deklare edip tanıdığını bildiriyordu. Normalde görünen PKK’nın savunduğu te, Türkiye’deki Kürtlerin
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özgürlüğüne kavuşturulup bir bağımsız (özerk) Kürdistan
Devleti kurmaktı. Antitez olarak da, Türk devletini parçalamak ve başkanlık sistemi getirmekti. Sentez olarak
bunlar bir araya getirildiğimde ortaya şu sonuç çıkıyordu.
Çıkan sonucun backgraund’da/altyapısında Büyük İsrail
Devletinin kurulması yatıyordu.
PKK sadece Türk Devleti içinde kök salmıyordu. Günden güne büyüyen örgüt Irak, İran, Suriye gibi birçok ülkede sığınma ve kamp kurma imkanları sağlanmıştı. Örneğin; Türkiye’de PKK adıyla bilinen bu örgütün diğer
ülkelerdeki kolları başka adlarla anılıyordu. Irak’ta YPG,
IRAN’da PJAK gibi. Örgüt İran’da çok kötü darbe alıyordu.
Zira İran’da yakalanan PKK üyeleri, bizim Türkiye’deki gibi
5 yıldızlı cezaevlerinde ağırlanmıyordu. Yakalanan örgüt
üyeleri caddelerdeki elektrik direklerine ve yol tabelalarına asılarak halka teşhir ediliyordu. Irak’ın işgaliyle ülkenin
kuzeyinde Kürt Yahudisi Barzani liderliğinde kurulan İngiliz mandası İsrail kuklası bir Kürdistan Devletçiği, Büyük İsrail Devleti’nin kurulma projesinin bir ayağı atılmış
oldu. Kurulan Kuzey Irak’ın başında bulunan Selahaddin
Mesud Barzani ki, geçmiş döneme bakarsak ki, Barzani’nin babalarından
Molla Mustafa Barzani şu açıklamayı
yapmıştır. “Biz Kürt Yahudisiyiz!” bu
açıklamadan sonra ne denilmek istendiği umarım açık açık anlaşılmıştır.
Günümüzde Irak’ta faaliyet gösteren YPG teröristleri sırf kendi görüş
ve ideolojilerini benimsemiyor diye
yüzlerce hakiki Kürt’ü öldürmüş/
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katletmiştir. Ve hala da, öldürmeye devam etmektedir.
Türkiye’de ise bağımsızlık mücadelesi ve Kürtlere sözde bir
devlet kurma safsatasıyla Kürt Devleti’ne karşı savaş veren
örgüt, aslında esas meselesi Kürt meselesi (sorunu) değil.
Diyelim ki, ülkenin doğu bloğunda bir kürt devleti kuruldu yapacakları ilk iş, örgütü tanımayan ve destek vermeyen
yaklaşık üç milyon kürt vatandaşını katledecekler. PKK
uzun zamandır bunun listesini tutmaktadır.
Bu listenin içinde devlet ve hükümet kanatlarında bulunan ve Türk Devletinin bütünlüğünü ve birliğini savunan PKK’yı reddeden önemli mevkii ve makamardaki kişilerde bulunmaktadır. PKK, Türkiye genelinde önümüzdeki
yaklaşık 10 yıl içinde büyük bir ayaklanmaya (serhilden)
kalkışacak. (Hedef 2023 durmak yok diyenlere özellikle
duyurulur) ve büyük oranda Kürt halkını öldürecek olan
PKK örgütü ve meşru siyasi yandaşları her zaman yaptığı
gibi suçu yine devlete atacak.
Örgüt şehirlerdeki mahallelerde kendilerinden olan
birçok Kürt aileyi silahlandırdı. Bunun yanında sinsi bir
tehlike daha var ki, anlaşılacak türden değil. Komşumuz
olan Suriye’de iç karışıklık çıkıp/çıkartılıp da, ülkemize
gelen binlerce Suriyeli’nin içine karışan yaklaşık 1000izli
servisi El-Muhaberat elemanı ve Suriyeli Kürt mültecilerin bir kısmı da PKK Saflarında hareket edeceklerdir. Şunu
buradan kesinkes söyleyebilirim ki, inşallah böyle bir vaka
gelişmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetine ve
Milli istihbarat Teşkilatı ve asker, polis gibi kolluk kuvvetlerinin dikkatine, Türkiye içi ve çevresi önümüzdeki 10 yıl
içerisinde bir “ateşten gömlek” olacak.
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Zira sadece, PKK değil birçok çeşitli konseplerdeki terör örgütleri topyekün faaliyete geçecekler bunların içinde
en tehlikelisi de İŞİD adlı terör örgütünün istekleri olacak,
bu isteklerden sadece irisi “Kutsal Emanetler” olacak. Bu
konularda Devlet ve MİT sine-i millete yani halka inmelidir. Gerekirse her sokağa bir erkek ve kadın gönüllü eleman yetiştirip bilgi ağını genişletmelidir.
Durumun vahim olduğunun farkında değil misiniz.
Bu söylemler bir komplo teorisi değildir. Zamanında planlanan ve yapılması aşamasına gelen bir projedir. Ve ayrıca
Türk Devletinin yine dikkatine son zamanlarda ülke genelinde mantar gibi çoğalan tarikatlere dikkat edilmeli ve
bazı resmi dernek ve vakıflar (özellikle 2 dernek ve 1 vakıf)
sıkı takip ve denetime alınmalıdır. Zira dıştaki düşmandan
daha tehlikelisi içteki düşmandır.
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BİYOLOJİK SİLAH/PİRANHA

Türkiye genelinde geçmiş yıllarda kene olayıyla karşı
karşıya kalmıştı. Kene normalde doğal yapısı itibariyle insana ve hayvana kan emmekten başka bir zarar vermemektedir. Kene yalnızca hayvana yapışan bir canlıdır. İnsana
ise, binde bir yapışır, insana yapıştığında ise herhangi bir
hastalık veya virüs bulaştırmamaktadır. Fakat genetiği değiştirilmiş DNA’sıyla laboratuvar ortamında adeta bir canavara dönüştürülmüş ve insana saldıran müthiş bir biyolojik silaha dönüştürülmüştü.
Türkiye’de kamuya açık ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde ortaya çıkmıştı. Bolu ve benzeri yerlere özel
olarak erkek ve dişi olarak bu keneler bırakılmıştı. Yapılan
operasyonlarda bu keneleri bırakanlar yakalandığında, bu
kişilerin İsrailli oldukları ortaya çıkmıştı. Ve ardından da,
yeni bir hastalık da icat edilmişti. Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi/KKKA, bu biyolojik operasyon uygulaması Türk turizmine ve Türk halkına vurulan büyük bir darbeydi. Ve
aynı zamanda da bir Fobi-Korku kapsu paranoyası yaratmaktı ve bunda da bir bakıma başarılı oldular da denilebilir. Kene olayının önüne kısa zamanda geçildi. Fakat biyolojik savaş bununla bitmeyecekti.
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Türkiye’nin muhteşem deniz sahilleri tüm dünya genelinde yüksek potansiyelli olarak bolca turist çekmektedir.
Bu turizm sektörü ise Türk Devleti’ne ve özellikle de bölgelerdeki küçük-büyük esnafa yüksek gelir sağlayarak ve
bunun yanı sıra da emlak ve menkul piyasasına üst seviyede tutması, ülkelerinde ekonomisine hatırı sayılır şekilde
katkısı bulunması gözardı edilemez türden, ayrıca ülkenin
uluslararası arenada da, tanınması reklamı yapılması da
cabası. Türkiye genelinde bulunan turistik deniz sahilleri
olan Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul gibi deniz koylarına
ve kamuya açık havuzlar da, dahil olmak üzere (özellikle
çocuk havuzlarına) piranha, murana gibi vahşi ve yaratıcı
balıklar bırakılacak e bunların çoğalması sağlanacak. Bunun yanı sıra organizması bozulmuş zehir gücü yüksek ve
ani felç geçirten medüz/deniz anası bol şekilde bırakılacak.
Ayrıca tüm bunlardan çok daha başka amaçlı olarak
Türk karasularına köpek balıkları bırakılacak, bırakılan bu
köpek balıkları yolunu şaşırmış olarak Türk karasularına
gelmeyecek. Bu balıklara istihbarat servislerince, monte
edilen cipli atıcılar ve kameralarla Türk Askeri Deniz Kuvvetleri’nin su altındaki denizaltı ve su altı araştırmalarını
görüntüleyip ilgili birimlere servis edilecek. Onun içindir
ki, Türk karasularında balıkçıların dahi ağlarına takılan
köpek balıkları ve Türk karasularında yaşam ortamı bulunmayan bu tip balıklar, normal ortamlarda değil de, askeri birimlerce incelenmelidir.

Gelecek 50 Yıl

43

III. DÜNYA SAVAŞI/
DİN SAVAŞLARI

Masonların Büyük Üstadı ve İlluminati’nin müdavimlerinden Albert Pike, henüz daha ortada Dünya Savaşları
gibi bir terim yokken şöyle demişti. Yakın
bir gelecekte Üç Dünya Savaşı çıkacak,
çıkacak olan I. Dünya Savaşı’nda yeryüzündeki büyük imparatorluklar
krallıklar, prenslikler yok edilecek ve
savaşın sonunda da dediği gibi oldu.
Ardından II. Dünya Savaşı’nın daha
çıkacağını söylemişti. Bu savaşında
güç savaşları ve Ortadoğu’ya bir nizam verilmesiydi ve stratejik öneme
sahip yeraltı ve yerüstü enerji kaynaklarıydı. Komünizm’in
ön plana çıkarılması ve uluslararası dev sermayelerin el
değiştirmesiydi, daha doğrusu güç savaşlarıydı. I. Dünya
Savaşında dünyanın en köklü ve en büyük imparatorluğu
olan Avusturya Macaristan imparatorluğu ki, Habsburgh
Hanedanlığı dağıldı. Çin İmparatorluğu dağıldı. Yaklaşık
altı asır boyunca bütün dünya geneline kök söktüren; Hıristiyan Avrupa’nın ensesinde at koşturan Devlet-i Aliyye-i
44

İsmail Çorbacı

Osmani/Osmanlı İmparatorluğu dahi darmadağın edildi.
I. Dünya Savaşı sonunda imparatorluk, Krallık gibi yönetimler kalmadı. Dağılan bu yönetimlerden onlarca devlet
çıktı/kuruldu.
Örneğin; Osmanlı İmparatorluğunun içinden çıkan
devletlere bir bakılırsa bu bariz bir şekilde görülebilir. II.
Dünya Savaşında ise denildiği gibi Ortadoğu’ya bir nizam
verildi. Harp sahalarında mason komutanlar içki masasında ellerinde kalem cetvelle Ortadoğu’daki bir çok ülkenin
sınırlarını çizdiler. Ve bunun yanısıra da bu ülkelerin doğal
enerji kaynaklarının üzerine oturarak, bir bakıma kolonyal
bir yönetim de, dizayn edildi denilebilir. Japon İmparatorluğu tüm bu Yeni Düzen/New World Order mimarımın
Amerika olduğunu çok iyi biliyordu ve bir Japon Amiralı olmadık bir yerden Amerikan üssüne (Pearl Harbour)
muazzam bir baskın yaparak Amerika’yı da savaşın içine
sürükledi. Amerikan imparatorluğu yok edilecekti.
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Bunu fark eden Amerika çareyi Japonya’ya Atom Bombası atmakta buldu. Ve böylece de, savaş da son bulmuş
oldu. Fakat mesele o şekilde bitmemişti. Amerika yine dağılıp yok olacak, (ABD’nin dağılma süreci Texas’tan başlayacak),masa başında çizilen ülke haritası yeniden çizilecekti. 1990’lı yılların başında ABD Dışişleri Bakanı olan
Condolleza Rice, şöyle demişti: “Önümüzdeki yıllarda 22
ülkenin sınırları değişecek.” Bu ülkeler günümüzde sırayla
karışmaya başladı. Irak’ın işgaliyle başlayan ve ilk denemesi yapılan Büyük Ortadoğu Projesi’nin faaliyeti sonucu ne
yazık ki, yeni yönetimin başına acı bir gerçektir ki, ülkenin
başına teröristler getirildi. Barzani (Yahudi), Talabani (Ermeni). Bununla beraber başlayan Arap Baharı adı verilen
uzun soluklu kirli ve kanlı kaoslar tüm Ortadoğu’yu sarmış
durumda.
Bunun yanı sıra teminat alan bazı Müslüman görünümlü liderler, halkına karşı şu söylemi söylemekten hiç
imtihan göstermediler.” Ben Büyük Ortadoğu Projesi’nin
Eş Başkanıyım” bu söylemi sözün kısası söylettirdiler. İleri
tarihlere “Hedef?” gösterenlere dikkat edin. III. Dünya Savaşına gelince ki, 2023 veya 2072 yılları Hedef?” gösterilen
yıllardır. Bu savaş I. ve II. Dünya Savaşları gibi olmayacak.
Zira her devlet birbirinden korkuyor. Çünkü her devletin,
hatta bazı terör örgütlerinin elinde bile birden fazla Atom,
Hidrojen, Nükleer ve Biyolojik silahlar mevcut. Envanterlerinde gösterilenlerden fazlası bulunmaktadır. Sovyetler
Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna’daki mevcut 300 adet
Atom bombasının akıbeti belli değil. İsrail’in elinde her
ülke için mevcut bir atom bombası bulunmakta ve 300’ler
Komitesi’nin emrinde.
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1970’li yıllarda, bir nükleer başlık füze kaybolunca ki,
bu hangi ülkenin olursa olsun, tüm dünya alarma geçer,
gizli servisler aşırı bir titizlikle ortaklaşa çalışarak ararlardı. III. Dünya Savaşı, böyle bir savaş olmayacak, bu savaş
“Dinlerin Ortadan Kaldırılması” savaşı olacak. Bunun için
tüm dünya genelindeki Mason locaları yaklaşık 100 yıldır
harıl harıl çalışmaktalar. Ve bunun yanında tatlı su için,
dünya ülkelerinin bayrak ve her çeşit elamanlarının ortadan kaldırılması olacak.
Dünyadaki tek “Din Devleti” olan İsrail ilk önce Hıristiyan dinini pazarlayan “Din Pazarlama Holdingi Vatikan”ı
parçalayacak. Tek hedef İslam dini olan ve Müslüman ülkelerin içindeki en korkulan 2 ülke olan Türkiye ve İran
yaklaşık 50 yıldır her konuda yakın markaja alınmış durumda Türkiye’de ilk hedef olacak yer Antalya ve Hatay,
Antakya ve İstanbul olacak. 2023 yılına dikkat edin.
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TIBBİ OPERASYONLAR/
TIP TERÖRÜ

Tıp sağlık denilince dünyanın en önde gelen, en gözde
ve kör marjı çok yüksek bir sektör. Öyle ki, herkes petrolü zengin bir kaynak olarak görse de, tıp sektörü bunların
hepsinin üzerindedir. Tüm dünyada devlet adamları çok
iyi bilirler ki, ilaç sektörü ve keyif verici maddeler üzerinde
hiç durmazlar. Bu alanla uğraşıldığında savaş dahi çıkabilir. Tarihte bunların çeşitli örnekleri görülmektedir.
Öyle ki, ilaç tröstleri Vatikan’daki Papa seçimine bile
müdahale eder konumdadırlar. Nasıl mı milyarlık Hıristiyan alemi Vatikan’a bağlıdır. Papa ne derse o olur. Doğum
kontrol olayına Vatikan hiç de sıcak bakmamaktadır. Dinen
caiz değildir, fetvasını yayımlamaktadır. Bu doğrudur. Fakat, Papa’nın ağzından çıkacak bir sözle bu denge bozulur
ve bir anda milyarlarca kutu doğum kontrol hapı satılacaktır ve ilaç tröstleri milyarlarca dolar gelir elde edeceklerdir.
Bu sadece büyük oyundaki yüzlerce oyundan sadece biri ve
en basitidir. Tıp bilim adamı olan doktorlar, araştırmacılar
dünya genelinde ırkı, milliyeti, dili ve dini ne olursa olsun
bir araya gelip çalışmakta bir sakınca görmezler.
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Konu insan sağlığıdır. Zaten tıp dili de dünya genelinde hep aynıdır. Örneğin, bir Müslüman doktor ile bir Yahudi doktor bir araya gelip çalışabilirler ve hiçbir beis de
görmezler, her ne kadarg örüş farklılıkları olsa da, konu
insan sağlığı olunca her şey unutulur. Fakat her branşta olduğu gibi de tıp branşını tam ters bir yönde kullanılmaya
kalkışıldığında ortaya tam bir tıp terörü çıkar ki, bu terörün önüne geçilemez bir boyut kazanır ve bu terör kendi
kendini geliştirir ve bu terörü yaratan insan faktörünü bir
anda ekarte ederek saf dışı bırakıverir.
Tıp terörüne en açık örnek Amerika kıtası keşfedildiğinde yerli halk olan Kızılderililere karşı kullanılmıştı.
Yerli halk ile yapılan ticarette para karşılığı olarak verilen
battaniyelere çiçek mikrobu enjekte edilmişti. Bu kısa örnekten sonra XIX. yy’da dünya genelinde etkin olan çiçek
mikrobunun önüne geçildi. Türkiye’de bile 1950-1960 yıllarında doğanların kollarına bakıldığında bozuk para büyüklüğünde tıpkı mühür gibi bir leke görünür, bu doğum
lekesi değildir. Çiçek aşısının lekesidir.
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Fakat bu aşının koruyucu miadı 1980 yılına kadardı.
1980’den sonra doğanlar ise çok çabuk bu çiçek mikrobunu kapar ve bünye olarak da, hiçbir şekilde vücud direnç
gösteremeyip mücadele veremeyecektir. Çiçek mikrobu
yakalanıp kontrol altına alındığında iki süper güç tarafından paylaşıldı. Çiçek mikrobu Rusya’da kaldı. Sibirya’daki
gizli bir askeri laboratuvarda saklanmakta ve direnci artırılmakta. Buna karşın çiçek mikrobunun aşısı ise, Amerika’da kaldı. Amerika’da kalan aşıya ise hiçbir müdahale
edilmedi, zira aşı bugünkü çiçek mikrobuna karşı hiçbir
etki yapmamaktadır. Çünkü, Rus bilim adamları güçlendirdikleri çiçek mikrobunun hiçbir bilgisini paylaşmadılar.
Rusya’nın elinde patlamaya hazır bir atom bombası
gibi hazır bekleyen bu mikrop her an bir yerde ortaya çıkabilir. Örneğin; Rusya köşeye sıkıştığı anda ortaya mikrop
kartını sürebilir veya geçici bir süre emanet olarak verdiği
bir sürü irili ufaklı devletçiklere karşı özellikle Türki Cumhuriyetlere karşı kullanabilir ve kullanacaktır da. Yine aynı
şekilde; Amerika sürekli olarak yeni yeni hastalıklar icat
edip dünya ülkelerine sürmektedir. Aslında bu icat edilen
hastalıkların perde arkasında dönen oyunlardan birisi en
önemli aktör para savaşlarıdır.
Herhangi bir ülke ne zamanki ekonomisini düzeltip,
sanayi alanında ilerleme kaydedip, ihracat oranını yükseltip Amerika ve Avrupa’ya bağımlılığını kesmeye başladığında ve uluslararası Para Fonu/International Monetraın
Fund-IMF ile kredi ilişiğini kesip, yani tabiri caiz ise IMF’yi
ülkesinden def eden bir milletin başına bir hastalık icat
edilerek gönderilir. Yakın bir gelecekte Asya ve Afrika’da,
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Amerika orijinli adı sanı duyulmayan yeni yeni hastalıklar
icat edilip gönderilecek buna Türkiye de dahil ki, geçmiş
yıllarda o kadar uzun değil 2000’li yıllar Türkiye’ye sanal
bir hastalık gönderildi.
Türkiye’nin o dönemki Sağlık Bakanı hemen her konunun üzerine hiç araştırmadan balıklama daldı. Halkı basın
yoluyla aşı olmaya çağırdı. Fakat; Türkiye’nin o dönemki
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan (şimdi Cumhurbaşkanı
2015) şöyle bir açıklama yapmıştı. “Ben aşı olmam, isteyen
olsun, böyle bir şeye de inanmıyorum” demişti. Sonunda,
Türk Devleti milyonlarca dolar zarara uğratıldı ve halk
üzerinde de hastalık korkusuyla bir “sinir harbi” yaratıldı.
Tabii ki, olayın üstü bir şekilde kapatıldı. Hiçbir soruşturmada açılmadı.
Rusya’daki çiçek mikrobu başıboş bir serseri şekilde ve
patlamaya hazır bir mayın gibi zamanını bekliyor. 1950’li
yıllardan itibaren ise sağlık stratejisi 360 derecelik bir açıyla değiştirildi. İlaç fabrikaları yüksek oranda Antidepresan
ilaçları üretmeye başladılar, daha doğrusu başlattılar. İlaç
tröstleri tabi iki, milyarlarca dolar vurgun vurdular. Fakat
ürettikleri ilacı ne kendileri ne de bağlı oldukları gruplar
kullandı. Kullandırılacak gruplar belliydi. Büyük çoğunluk Ortadoğu’ydu ve esas hedef Türk toplumuydu. Üretilip
satılan antidepresan ilaçların hesabı yapılacak olursa tüm
dünya nüfusunu neredeyse üçe katlıyordu.
Son yıllarda; Türkiye genelinde satılan antidepresan
ilacın kutu olarak bir çetelesi tutulabiliyorsa ki, karşımıza
vahim bir tiraj/tablosu çıkar. Türkiye nüfusunu 80 milyon
sayarsak ki, bu kaba bir hesaptır, günümüzde satılan ve
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Türk halkına hap gibi yutturulan bu hap neredeyse Türkiye nüfusunu üçe katlayacak şekilde ki, 250 milyon kutunun
üzerinde bir satış yapılmıştır. Anti depresanların insanları
nasıl bir uçuruma sürüklediğin çok çok iyi bilen psikiyatristler, psikologlar ve nörologlar bunları bildiği halde hiç
ama hiç konuşmuyorlar ve sürekli olarak reçetelerine bol
bol yazmaya ve halka kullandırmaya devam ediyorlar.
Bu ilaçları kullanan kişiler ise takip edilmeye başlandı.
Ve bu, takip işini o kadar ileri bir noktaya getirdiler ki, halkın bireysel olarak gidip reçetesiz olarak ilaç almış olduğu
eczanelerden reçetesiz alınamayacak kısıtlaması konuldu
ve takip için Devlet tarafından resmi olarak E-reçete uygulaması başlatıldı. Peki, antidepresan insan üzerinde ne
gibi bir etki-tepki ve tahribata yol açar. Sinir sistemi bozulan strese giren kişi doğal olarak ilgili hekime başvurur.
Hekim, hastasına ilk olarak hafif derecede depresan ilacı
verir. Kullanmaya başlayan kişi ilk önceleri iyi geldiğini ve
rahatladığını hisseder. Tedavi sonlandırılır, fakat aradan
ibraz zaman geçince aynı şekilde hatta birkaç derece daha
yukarı seviyede rahatsızlık belirtileri görülmeye başlanır.
Bu defa etkisi ve dozajı yüksek olan depresan ilaçları verilir,
(Dikkat, Antidepresan ilaçları görüldüğü gibi masun değildir, uyuşturucu niteliğindedir) kişi artık depresan ilaçlara
karşı bünyesel olarak bağışıklık kazanmıştır. Bir üst sakinleştiriciyi aramaya başlar ve sonucunda çareyi uyuşturucu
kullanımına kadar götürür.
Esas hedefte budur zaten tıp sektörünün yardımıyla
uyuşturucu pazarının önünü açmak ve özellikle genç nüfusa
sahip ülkelerin (Türkiye gibi) gençlerin uyuşturucu batağına
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düşürmek. Herhangi bir suça karışan, cinnet geçiren v.b. gibilerin klinikal kayıtlarına bakıldığında on kişiden sekizinin
mutlaka antidepresan ilaçları kullandığı görülecektir. Antidepresan kullanan kişiler adeta bir robota dönüşmekte ve
tıpkı yürüyen ölü (zombi) görüntüsü vermektedir.
Ayrıca dünya kamuoyundan saklanan bir gerçek daha
vardır ki, tüyler ürperten cinstendir. Antidepresan ilaçlar
erkeklerde spermin ölmesi ve kısırlığa yol açmakta. Kadınlarda ise doğurganlık yetisinin kaybolması ve rahim, göğüs
kanseri gibi etkilere de yol açmaktadır. Yine aynı şekilde
kadınlarda dişilik cinsel isteklerinin körelerek yok olmasına, erkeklerde ise efemine isteğine yol açmaktadır. Bir
diğer, tahrip gücü yüksek ilaç ise steroid ağrı kesicilerdir.
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DÜNYADAKİ TERÖRÜN NEDENİ:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Fransız güvenlik güçleri 13 Kasım 2015 tarihinde Paris’teki terör saldırılarından sonra bir yandan olası yeni
terör eylemlerine karşı önlem almaya çalışırken diğer yandan da 30 Kasım – 11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan iklim zirvesine (COP-21) ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. Bu iki olayın üst üste gelmesi uzun zamandır
gündemde olan bir tartışmayı yeniden alevlendirdi: İklim
değişikliği terör olaylarını tetikliyor mu?
Güvenlik ve barış konularında uzman Michael T. Clarke,
“COP/2 yalnızca bir iklim zirvesi olarak değil, aynı zamanda bir barış konferansı olarak da ele alınmalı, diyor. Son
terör olayları ve AB ülkelerine sızmaya çalışan sığınmacılar, iklim değişikliği ile terör olayları arasındaki simetriyi
hiç olmadığı kadar belirgin hale getirdi. Fransız güvenlik
güçleri hem 13 Kasım saldırılarının, hem de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 30
Kasım tarihinde başlayacak olan 21 iklim Konferansı (21
ist Conference of the Parties-COP-21) nedeniyle bir araya
gelecek dünya liderlerinin güvenliğini sağlamaya çalışıyor.
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İngiliz Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Paris saldırılarından hemen önce ABD’de yaptığı bir konuşmada
şöyle demişti. “Kontrolden çıkmış bir
iklim değişikliğinin doğal felaketlere
yol açması kaçınılmazdır. Küresel sıcaklıklardaki artış, deniz seviyesinin
yükselmesine neden olabileceği gibi
kitlesel güçleri de tetikleyecektir.
Doğal olarak bu da çatışmalara ve
sosyal dengesizliklere zemin hazırlayacaktır.”

a) İklim Değişkiliği Nükleer Savaş Etkisi
Yaratabilir
1998’den başlayarak bilim insanları, dünya kamuoyunu iklim değişikliği konusunda sürekli olarak uyarıyor ve
küresel iklim değişikliğinin yaratacağı sonuçları en çok
nükleer bir savaşın yol açacağı felaketlerle karşılaştırılabileceğine dikkat çekiyordu.
Bu tarihten sonra yüzlerce bilimsel çalışma, insan faaliyetlerinin tüm dünyanın iklimini değiştirdiğine ilişkin
kesin kanıtları gözler önüne serdi. Gerek bilim insanları,
gerekse özellikle sol kanatta yer alan politikacılar, iklim
değişikliğinin yerel, bölgesel ve küresel güvenliği sarsacak
nitelikte şiddetli çalkantılara yol açacağına kesin gözüyle bakıyor. Kuraklıklar, kıtlıkları ve küresel ısınmaya bağlı
hastalıklar milyonlarca insanın ölümüne, ulusal ve uluslararası bazda halihazırdaki gerilimlerin artmasına, diplomatik
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ve ticari anlaşmazlıklara neden olabilir. En kötü ihtimalle aşırı ısınma dünyanın doğal sistemlerinin kapasitesini
azaltacak ve yükselmekte olan deniz seviyesinin biraz daha
yükseltecek. Bu da deniz seviyesindeki ülkelerde yaşamı
tehdit edecek, küresel ekonominin istikrarını ve jeopolitik
dengelerini altüst edecek. Bütün bunların sonucunda terör olaylarının artması da kaçınılmaz olacak.

b) Yaşam-Destek Sistemleri Üzerindeki
Etkisi
Halihazırda iklim değişikliğinin, insanların ve diğer
türlerin dayandığı yaşam destek sistemlerini etkilediğine
ilişkin kanıtlar giderek güçleniyor Ve bu sonuçlar iklim bilimcilerin tahminlerinden önce ortaya çıkabilir. Son araştırmalara göre dünya üzerindeki hayvanların üreme ve göç
alışkanlıklarının büyük ölçüde değiştiğini ortaya koyuyor.
Dağ buzulları hiç olmadığı kadar büyük bir hızla eriyor. Bu da insanların su kaynaklarını tehdit eder bir boyuta ulaştırıyor. Ortalama küresel deniz yüzeyi 1901 yılından
bu yana 20-25 cm yükselirken bu yükselişin 2.5 cm’sinin
son 10 yılda meydana gelmiş olması bilim insanlarını korkutuyor. ABD parlamentosunda iklim değişkliği özel çalışma biriminin hazırladığı son rapora göre iklim değişikliği
“gezegenimizin karşı karşıya kaldığı en önemli uzun vadeli
tek problemdir. “Rapor ortalama, küresel sıcaklık artışının
2 derece santigratın üzerine çıkması durumunda dünya
“dönüşü olmayan bir noktaya” ulaşacak ve toplumlar bu
değişikliklerle baş edemeyecek hale geleceklerdir.
56

İsmail Çorbacı

Worldwatch İnstitute adlı sürdürülebilir bir dünya için
yeni vizyonlar üzerinde çalışan kurum, iklim değişikliğinin bölgesel su kaynakları, tarımsal üretim, altyapı, ekonomi üzerindeki etkisi arttıkça güvenliğin de tehdit altına
gireceğini ileri sürüyor.

c) Küresel Güvenliğe Yönelik Tehditler
Worldwatch Institute, insanlığın refahını ve küresel
güvenliğini tehlikeye sokan tehditleri şöyle sıralıyor:
1) İklim değişikliği artan fırtınalar, kuraklıklar, hastalıklar ve diğer felaketlere bağlı olarak dünyadaki yoksulluğu azaltma çabalarına sekte vuracak. Bu da yalnızca
kalkınmayı aksatmakla kalmayacak, ulusal ve bölgesel
istikrarsızlıkları arttıracak, yoksul ile zengin arasındaki
gelir uçurumunu biraz daha açacak. Bunların sonucunda
dünya zenginliğinin paylaşımında askeri müdahalelerin
yolu açılacak veya terörizm beslenecek.
2) Yükselen sıcaklıklar, kuraklıklar, seller ve denizlerdeki asit oranlarının artması dünya nüfusundaki artışla
birleşince, zaten yeterli olmayan yiyecek stoğu üzerindeki
gerilim artacak. Bu da yiyecek fiyatlarında aşırı artışlara
yol açacağı için yiyecek bir silah gibi kullanılabilecek.
3) Yağmur düzenindeki değişiklikler, ortak kullanıma
açık su kaynakları üzerindeki gerginliği arttırıcı bir rol
oynayacak. Dolayısıyla su savaşlarının yolu açılacak. Tahminlere göre 1.4 milyar insan şu anda su problemi olan bölgelerde yaşıyor. 2025 yılında bu rakamın yaklaşık 5 milyar
insana ulaşacağı öngörülüyor.
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4) İklim değişikliği büyük göç dalgalarına neden olacağı için uluslararası siyasi istikrar tehlikeye girecek. Bir
başka çalışmaya göre 2050 yılında 150 milyon insan, yükselen deniz seviyesi, tayfunlar, su taşkınları veya kuraklık
gibi nedenlerle evlerini ve yurtlarını terk edecekler. Tarihsel olarak kentlere göç edenlerin altyapı ve hizmet sektörlerindeki yetersizliklere bağlı olarak suç oranlarında artışa
neden oldukları biliniyor. Benzer şekilde ülke sınırlarını
aşan göçlerin ise kaynak ve toprak paylaşımı konusunda
şiddetli çatışmalara yol açması bekleniyor.

d) IPCC Raporundaki Öngörüler
2014 yılında yayımlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre, de küresel ısınmanın
sosyal ve politik etkileri yıkıcı olacak.
Bunların başında ekonomik çöküş, devletlerin iflası, iç
savaşlar, kitlesel göçler ve en nihayetinde de kaynak savaşları geliyor IPCC iklim değişikliğinin hemen silahlı çatışmalara yol açamayacağını ama, belirli bir ülkede şu koşulların var olması durumunda şiddetli savaşların kaçınılmaz
olacağına dikkat çekiyor:
1) Yoksulluk,
2) Açlık,
3) Kaynak sıkıntısı,
4) Yetersiz ve yoz yönetimler,
5) Etnik, dinsel ve ideolojik bölünmeler.
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e) Suriye Örneği
Bu tehlikenin en son örneği Suriye’deki iç savaşta
kendini gösteriyor. Hamshire College’dan barış ve dünya
güvenliği uzmanı profesör Michael T. Klare ülkenin bölünmesinin yol açtığı göç dalgasının bugün 2’nci Dünya
Savaşından sonraki en büyük kütlesel göç olarak değerlendiriyor. Bu iç, savaşın aslında gerçek nedeni 2006 ile
2010 yılları arasında meydana gelen yıkıcı kuraklıktır. Bu
kuraklığın sonucunda ülkenin %60’ı çöle dönüştü. Ekinler kurudu ve hayvancılık yok oldu. Böylece milyonlarca
çiftçi yoksulluğun pençesine düştü. Umutsuz ve desteksiz
çiftçiler Suriye’nin birkaç büyük kentinde kendilerine yeni
bir yaşam kurmaya çalıştılar. Ancak kentsel yaşama uyum
sağlamış kentli kesim bu yeni dalgayı aralarına almak istemedi. Klare’a göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad eğer
bu yeni gelen göç dalgasını iş, konaklama, eğitim gibi konularda desteklemiş olsaydı ülke içindeki çatışmalar bugünkü boyutlarına ulaşmayabilirdi. Tam tersi Esad yiyecek ve
yakıt desteğini kesti. Böylece göçmenlerin yaşam koşulları
bozuldukça iç savaşın tohumları yeşermeye başladı. Benzer
bir tablo, Afrika’nın Sahra Çölü’nün güney sınırındaki Sahel
bölgesinde ve Mali’de kuraklığa bağlı olarak yaşanmakta.

f) Geleneksel Önlemler İşe Yaramıyor
Bu tür güvenlik tehditlerine karşı ne yazık ki, geleneksel çözümler yararlı olmuyor, çünkü sorunun kökenine
inilemiyor. İklim değişikliği halihazırda terörizmden daha
fazla can alıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre küresel iklim
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değişikliği yılda 160 bin kişinin ölümüne yol açıyor Neyse ki, bu sorunu hafifletecek çözümler de yok değil, Worldwatch Institute’a göre iklim değişikliğinin tehlikeli bir
yol girmemesi için koruyucu Kypto Protoklu bu yoldaki
ilk ciddi adımdı. Bu önlemler 2015 Şubat ayında yürürlüğe girdi ancak dünyanın en büyük sera gazı salımının
sorumlusu olan ABD bu antlaşmaya imza atmadı. Kyoto
Protokolundan sonraki adım yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi için dünya ülkelerinin bu konuda
onay vermesidir. Bunun etkili olması için Çin ve ABD gibi
dünyayı en fazla kirleten ülkelerin de onayı şart olmalıdır.
Yenilenebilir enerji yatırımları yalnızca daha temiz ve sağlıklı bir gelecek için değil, daha güvenli bir dünya hedefi
için de yapılmalı.

g) Su Savaşları Nasıl Engellenebilir?
Azalan doğal kaynaklar konusundaki çatışmalarda
özellikle suya erişimde yaşanıyor. Kesin olarak biliniyor
ki iklim değişikliği tropikal ve astropikal bölgelerindeki
su kaynaklarını kurutuyor. Bu bölgelerde tarım tehlikeye
giriyor, belli başlı kentlerde hijyen eksikliğine bağlı sorunlar artıyor. Su savaşları özellikle iki ülke, aynı su kaynağını kullandığında ortaya çıkıyor. Örnek: Nil, Ürdün, Fırat,
İndus ve Mekong nehirleridir. Bu nehirlerin üzerine bir
ülkenin barajlar inşa etmesi savaş nedeni olabilir. Örneğin, Türkiye ve Suriye Fırat Nehri üzerine barajlar inşa ettiklerinde iki ülke arasında ciddi politik çekişmeler yaşanmıştı.
Su savaşı tehlikesini ortadan kaldırmanın yollarından biri su
yönetiminde işbirliğine gidilmesi ve suyun daha randımanlı
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kullanılması için ortak teknolojilerin geliştirilmesidir. Ancak gelecekte iklime bağlı çatışmayı engellemenin en iyi
yolu küresel ısınmayı azaltmaktır.

h) Barışa Açılan Pencere: Yeşil Enerji
Yenilenebilir enerji için küresel piyasanın değeri 2004
pılında 25 milyar doları aşmıştı. Ve bu teknolojiler şimdiden Almanya ve İspanya gibi ülkelerde sera gazı salımını
azalttığı gibi yeni iş alanları açmakta ve ciddi bir ekonomik fırsat yaratmaktadır. Bu yatırımların artması yalnızca
temiz bir gelecek değil, aynı zamanda daha çatışmasız bir
dünya da yaratacak. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve
biyoyakıtlar gibi temiz enerji teknolojileri piyasaları ancak
siyasi irade ve doğru politikaların birleşmesi durumunda
gelişebilir. Worldwatch Institute yetkilileri, enerji verimi
yüksek ve iklim dostu küresel ekonomiler için şu politik
girişimleri öneriyor:
1) Doğa dostu yeşil binaları ve araçları teşvik için standartlar oluşturulmalı ve piyasaları teşvik edilmeli.
2) Elektrik üretimi, ısıtma, soğutma ve ulaşımda kullanılacak yenilenebilir enerji teknolojileri için belirlenen
hedefler daha cesur ve hızlı büyümeye odaklı olmalı.
3) Enerji üretimi ve tüketimi maliyetinin tamamı çevre, sağlık ve güvenlik içselleştirilmeli. Kirletici yakıtların
ve teknolojilerin yerine yenilenebilir teknolojilerin getirilmesi için devlet sübvansiyonları devreye sokulmalı.
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III. DÜNYA SAVAŞI
ÇIKARILACAK

XIX. yy’ın başından itibaren dünyaya hükmeden 12
hanedan digarklarının hayata geçirdiği New World Order/
Yeni Dünya Düzeni ile birlikte extrem ürün olan New Age/
Yeni Çağ akımları da başlamıştı. Bunun yanında bu akımların ürettiği legal ve illegal gruplarda bir anda mantar gibi
türemeye başlamıştı. Örneğin, dünya genelinde benimsenen laiklik ve buna zıt olan liberallik gibi yapılanmalar
hızla çoğalmıştı. 4990’lı yılların başında ABD’nin Dışişleri
Bakanı olan ve bazı ABD Başkanlarına danışmanlık yapan
Condalezza Rice, yakın zamanda 22 ülkenin sınırları değişecek derken bir anlamda yeni bir dünya savaşının çıkacağından bahsetmiyordu.
Amerikalı düşünür Samuel Huntington’da bu projenin
nasıl yapılacağını kitaplarında açık açık anlatıyordu. Proje sadeace 22 ülkeyi kapsamıyordu tüm dünya ülkelerini
kapsıyordu. Bana ABD ve İngiltere’de dahildi. İlk olarak
işe dinden başladılar ve islam dinine “Dinlerarası Diyalog”
diye saçma bir teori dayattılar. Bir diğer proje ise terör akımlarıydı. Çünkü dünya çapında geniş kapsamlı olarak geniş
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perspektif bakışından bir III. Dünya Savaşının çıkarılması
tüm hesaplamalarına rağmen hemen hemen imkansız gibi
görünüyordu. Diyelim ki, bir III. Dünya Savaşı çıkarıldı,
fakat tüm ülkelerin elinde kullanıma hazır bir Atom Bombası bulunmakta ve ayrıca hemen hemen tüm ülkelerde
araba üreten son sistem teknolojiye sahip fabrikalar mevcut ve bu fabrikalar aynı zamanda bir savaş esnasında uçak
ve zırhlı savaş araçları üretecek kapasiteye sahip.
II. Dünya Savaşında; Almanya’da BMW ve Wolkswagen araba fabrikaları bir anda savaş uçakları ve zırhlı/
paletli hatta susuz muharebe araçları üretme yönelmişlerdir. Aynı zamanda İsver Saab/Wiggen firması da bu yöne
yönelmiştir. Savaş anında ülkeler köşeye sıkıştıkları anda
karşı tarafa elindeki nükleer silahları ve atom bombalarını
kullanmaya kalkarlarsa ki bunun en büyük örneği II. Dünya Savaşında ABD’nin Japonya’ya kullanmasıyla görülmüştür. Onun içindir ki, olası bir III. Dünya Savaşı öncekiler
gibi olmayacak olacaksa da, bu savaş simetrik olmaz, asimetrik olur. Ayrıca devletlerde müttefiklik diye bir şey de
yoktur. Devletlerarası çıkarlar vardır.
II. Milenyum’dan itibaren girilen çağa her ne kadar da,
Uzay Çağı, Space Age, Altın Çağ/Golden Age, Büyük Çağ/
Grand Age, Yeni Çağ/New Age gibi değişik form ve formatlarında çağ isimleri verilse de aslında II. Milenyum’da
girilen çağ Enigmatik Çağ’dı. Yani Şeytan’ın Çağı. Şeytanın yeryüzündeki imparatorluğunun zamanın geldiğiydi.
Bunun için tüm dünya ülkelerine terör dalgası yaymaktı.
Terör dalgası tek bir örgütle sınırlı kalmayacaktı. Birden
fazla örgüt sahaya gönderilecekti. Bu örgütler panaromik
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görüntüde birbirlerine karşı savaşacaktı. Fakat büyük resim hiç de öyle tabloda göründüğü gibi olmayacaktı aslında sağ ve sol tandanslı olan bu örgütler hep bir aynı amaca
hizmet edeceklerdi.
Bu örgütler hedef sefilen ülkeye gönderildiği zaman
ilk önce ülkede istikrar bozulacak halk bölünerek, ülke
zayıflayacak, uluslararası arenada güvenilmez ülke olacak
ülke içinde uzun yıllar sürecek kin ve nefret tohumları ekilecek ve en vahimi de, aile yapıları bozulup parçalanacak,
halk birbirine ve seçilmiş iktidarlara düşmanlık besleyecek
ve böylece zayıflayan ülke hızlı bir şekilde işgale açık hale
gelecek ülkede uygulanmakta olan rejimin adı her neyse yerini böl parçala yönet sistemiyel Manda sistemine ve kolonyal yönetime bırakacaktır. Bunun için öngörülen tarih ise
2023 ve 2072 yılları “Hedef!” olarak verilmelidir. Bazı ülke
liderleri bu şifreleri açık açık mitinglerinde vermektedirler.
“Hedef 2023, Hedef 2072” söylemleri neyi işaret etmektedir. Bu tarihlerde neler olacaktır ve özellikle Müslüman toplumların başına neler gelecektir, bu şimdilik bilinmiyor, bilenler ise bunu açıkladıklarında faili meçhul bir
şekilde yok ediliyorlar. Tıpkı; Eşref Bitlis, Muhsin Yazıcıoğlu, Aytunç Altındal v.b. gibileri hep yok edildiler. Belki de,
Masonların Büyük Üstadı Albert Pike’nin üçleme kehaneti
bir Trinity sıralamasıyla bir üç Dünya Savaşı oyunu projesi
adeta bir Hoollywood ürünü gibi sırayla gerçekleştirilecekti.
Neydi bu üçleme kehaneti. Üç Büyük Dünya Savaşı ve
5’e bölünen dünyanın 5 bölümündeki 5 ordunun savaşına
sahne olacaktı. Bu kehanetler öncesi ve sonrasında çeşitli
konseptlerle Hoollywood yapımlarında her koluyla ve her
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yönüyle basın ve medya yoluyla dünya insanlığına yavaş
yavaş empoze edilip, beyinlere işlenmişti. Ve işlemeye de,
devam edilecekti. Bunun amacı da, insanlığı savaş ve terör
olaylarıyla kaotik ortamlara hazırlamaktı.
Düşünün bir savaş haberini veya bir terör olayını basından veya birebir yaşadığınızda adeta normal bir olaymış
gibi algılamanız sağlanıyor. Tarih tekerrür eder diye ünlü
bir söz vardır. Evet, tarih tekerrür eder. Nedendir diye soracak olursanız, tarihte yapılan ve vukua gelen olaylar hep
bir eksikle sonlandırılmıştır. Bu eksikler ilerleyen yıllarda
tamamlanmak üzere tekrar sahneye konuluyordu. Buna
birkaç örnek vermek gerekirse ki, II. Dünya Savaşı’nda
harp alanında masa başında cetvelle çizilen Ortadoğu ülkeleri günümüzde, yeniden yapılanmaya gidilmektedir.
Yine aynı şekilde birkaç defa kurulup yıkılan İsrail
Devleti üçüncü defa tekrar kurulmuş ve büyümenin yollarına girişilmiştir. Geriye dönersek ki, Albert, Pike’nin;
Üç Dünya Savaşı kehanetine bakacak olursak ki, I. Dünya Savaşında imparatorluklar, Padişahlıklar, Krallıklar,
Prenslikler gibi çeşitli yönetimlerin yıkılması ve ortadan
kaldırılmasıydı, bu gerçekleşti. II. Dünya Savaşında ise
Komünizmin, Kapitalizmin, Sosyalizmin dağılacağı ve
Ortadoğu enerji kaynaklarının ki, özellikle “Petr-oil/Petrolün Batılılara geçmesiydi ve küresel sermayelerin el değiştirmesiydi. Ayrıca yine Ortadoğu’daki Arap ülkelerinin
sınırlarının geçici olarak çizilmesiydi. Ki, bu da gerçekleşti. Savaşlara tek yönden bakılmamalıdır. Savaşların perde
arkasında mutlaka küresel sermaye sahibi uluslararası şirketler görülmektedir.
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III. Dünya Savaşı ise yeryüzündeki dinlerin yok edilmesi kehanetiydi. Bu kehanet günümüzde yavaş yavaş
uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama terör örgütleri üzerinden fiili olarak uygulama sahasına konulmuştur. Günümüzde bunun en büyük örneği PKK, IŞID gibi
kompradar olan örgütlere yaptırılmaktadır. Bu örgütlere
bunları yaptıranlar elbetteki bunlara çeşitli vaatlerde de,
bulunmayı ihmal etmemektedirler. Şimdi bir de, 2000 ile
2100 yılları arasında dünya ülkelerinde neler olacak burada tabii ki, tüm ülkeleri anmayacağı ve adını zikrettiğimiz
ülke ve örgütlerin ne yapacağı ve ne yapılacağını yüzde yüz
yazmayacağız. Zira hepsini yazarsak birbirlerinin başı fena
halde ağrıyacaktır. Ayrıca bir hatırlatma yapılacak olursa, dünya çapındaki projeleri Kasım 2015 yılında Tutku
Yayınevinden çıkan “Yahudilerin 1000 Yıllık Projesi” adlı
kitabımda 102 maddeyle açık açık verilmiştir.
Türkiye;
I. Dünya Savaşıyla dağılıp parçalanan Osmanlı Devleti
ve ardından geriye kalan Türkiye ki, bu ülkede elden çıkacaktı ki, bu projeyi başlatan ve tüm finansmanını sağlayan
Rockefeller Hanedanının büyüklerinden David Rockefeller, SR şöyle demişti. “Osmanlıyı parçalamak zor olmadı.
Fakat, Atatürk diye biri çıktı, bizim planlarımızı 100 yıl ileriye ertelememize neden oldu demişti. “Hedef 2023! Sözü
size bir şey ifade ediyor mu?”
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşında verdiği mücadele ve
dayanışma tüm dünyanın gözünü korkutmuştu. 1950’li
yıllardan itibaren çeşitli versiyonlarla karmaşa yaratılmış
ve başarılı olunamamıştı en sonunda Kürt ve Kürdistan
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Kartını masaya süren batılı emperyalist güçler emellerine
adım adım yaklaşmaktalar. U proje için 1979 yılında kurulan PKK adlı terör örgütü ilk silahlı eylemini 1984 yılında
yaptığından beri nedense hiç kimse bir şey yapmamış ve
güçlenmesi, büyümesi için özellikle siyasi kanat elinden
gelen her şeyi yapmaktan hiç imtina etmemişlerdir.
Bu örgüt içinde ve yan kollarında irili ufaklı onlarca
örgüt de türetmiştir. Örgütün hamiliği (koruyuculuk) görevi ise Türkiye’deki BOP= Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı olan Turgut Özal’a ve onun ardından gelen BOP eş
başkanlarına görev addedilecekti. Ve öyle oldu da. Örgütün asıl görevi Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak.
Irak merkezli dört ülke ayağından oluşan bir Kürt Devleti
kurmak ve sonunda bunların hepsini İsrail’e bırakarak tarih sahnesinden çekilme. Türk devlet adamları aracılığıyla
bölgenin etrafındaki ülkeleri karıştırmak ve coğrafyasında
tek güçlü ve söz sahibi bir ülke haline gelmesi.
İlk zamanlar kardeşim denilen ülke liderleri aradan
on yıl bile geçmeden düşmanım konumuna düşürülerek
liderlerin katledilmesine ülke halkının boşyere katliamına sebep olmak. Bugün bu yazıyı yazdığım, tarih Aralık
2015. 2020 yılına kadar Türkiye etrafındaki 10 ülke ateşler içinde kalacak ve Türkiye’nin etrafı ateşten bir gömlek
olacak. 2025 yılına kadar Türkiye içinden bir Türk-Kürt
Savaşı çıkartılacak ve Türkiye bölünme yoluna gidecektir.
“Hedef 2023!” söylemi boşuna değildir. Amaç, Türkiye’nin
bölünüp bir Kürdistan Devleti kurulması değildir. Amaç,
Türkiye petrollerinin ele geçirilmesi ve arz-ı mevcud yani
vaad edilmiş toprakların ele geçirilmesidir.
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Fırat havzasındaki zengin yeraltı madenler ve özellikle
de, bar ve toryum yataklarının ele geçirilmesidir. 2000’li
yılların başından itibaren Türk halkı üzerinde psikolojik
harp stratejisi yürütülmeye başlandı. Bu harbe ilk olarak
aile parçalamadan ve gençleri uyuşturucu tuzağına düşürmekle ve genel ahlak değerlerinin ve manevi duyguların
yok edilmesiyle başlandı.
Bunda kullanılan en büyük silah da, her zamanki gibi
basın sektörüydü. Kozmopolit bir yapıya sahip olan Türkiye, bünyesinde birçok millet ve medeniyetten oluşan ülke
genelinde ne yazık ki, birinci sınıf vatandaş ıolan Türk milleti bilmem kaçıncı sınıfa atılmış ve yargıda bile haklı halde iken haksız hale düşürülmüş ki, sırf bu iktidar hırsı için
yapılmaktaydı. Tüm yardımlar, destekler ve kayırmalar
devleti bölmeye çalışan gruplara karşı verilmekteydi. “Ne
istediler de, vermedik!” söylemleri boşuna değildi.
Bu fazlasıyla verilenler, Türk milletine değil, bölücülereydi. Türkiye’nin çevresindeki kadim dostlar 2000 yılından sonra Türkiye düşmanı olmuş ve hepsi de, ortak bir
söylemle ülkemizin karışmasında Türkiye’nin rolü olduğun söylemişlerdir. Bunlardan bazılar ise şunlardı. Mısır,
Irak, Libya, Suriye gibi ülkelerdi. Dünya egemenliğini ele
geçirmek için İran’ın dağıtılması ve Türkiye’nin ele geçirilmesidir. Türkiye’nin geçmişine bakılacak olursa bu coğrafyanın neden bu kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Med
medeniyeti bu topraklardır. Anatolia/Anadolu bu topraklardır. Tanrı’nın yürüdüğü bu topraklarda peygamberlerin
çıktığı ve dinlerin doğduğu topraklardır burası.
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Türkiye ele geçirildiği taktirde tüm dünyaya hükmedilecekti. Bosphorus Boğaz’ın iki yakasındaki Yeditepeli
şehir ise, (İstanbul) yeni dünya düzeninin yeni başkenti
olacak. Kudüs ve Mekke’den sonraki kutsal şehir olan İstanbul bu yüzden çok önemlidir” İstanbul’u Bizim İçin
İmar Et!” talimatının ne için verildiği de, açıkça ortaya
çıkmış oluyordu.
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SİBER SAVAŞ

2000 yılı itibariyle girilen çağa Uzay Çağı denildi. Bu
çağ aslında Uzay Çağı değil bir Elektronik Çağı’ydı. Ve bunun yanında Bilgi Savaşları da gelmişti. Dünya genelinde
bazı ve/veya birçok ülkede zaman zaman Elektronik destekli Siber saldırılar yapılmaya başlandı. Askeri teknolojiyle önce insansız Hava Araçları ürettiler (İHA) ve ardından
karşıt hava aracı olarak Android Drone’lar yapıldı. Siber
saldırıyı dünya genelinde ilk önce ABD ve Rusya uygulamaya koydu. Ardından Çin, Mısır ve İngiltere geldi. Siber
tekniğin yanında HAARP teknolojisini de kullandılar. İlk
önce elektronik+HAARP’le doğaya müdahale ettiler.
ABD, Rusya’ya karşı, Rusya, ABD’ye karşı kıyasıya bir
savaş başladı. Kasırga, Fırtına, Tsunami ve mevsiminde
olmayan tuhaf doğa olayları. Bu saldırılar Türkiye’ye de
uzandı. Gölcük ve Van depremleri sonucunda yüzlerce ölü
ve yaralı ki, bu depremler olmadan birkaç yıl önce bunların yapılacağına dair Hollywood yapımı filmlerde ülke
belirtilerek tüyolar verilmişti. Türkiye, siber saldırılarda
adeta bir deneme tahtası olmuş, hükümet ve politikacılar
hiçbir önlem almamış ve uyanıp da bilgi verenleri hayalperestlikle suçlayıp alay etmişlerdi.
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Zaman zaman; Türkiye’de yüksek çapta elektrik kesintisi, trafik, demiryolu, denizyolu, havayolu sinyalizasyonlarının kesilmesi, bağlantıların kopması, cep telefonu ve
internet ağlarının çökmesi gibi onlarca vaka meydana gelmekte. Yakın bir zamanda Türkiye’deki uluslararası çapta
çalışan Holding, Şirket ve Bankalar gibi kurum, kuruluşların tüm verileri bilgisayarlar aracılığıyla kopyalanıp sonra
da bunların hepsi çökertilecek.
Bir zamanlar CIA canı sıkıldığı zaman; MİT’in veri
tabanına girip tüm personeli deşifre ediyordu. Son yıllarda ülkemiz genelinde yaygın bir şekilde piyasaya sürülen
“Huawei” marka telefon, tablet ve bilgisayar cihazlarıyla
yapmaktadır. Bu cihazlara gizlenen bir “yonga” (çip) sayesinde ortam dinlemesi, görüntülenmesi ve yapılan tüm
işlemlerin anında karşı merkeze gönderimi yapılıyor. Siber
saldırılar, artık askeri birimler ve özellikle halk üzerinde
uygulanacak. Haa bu arada olur olmaz zamanda doğada
garip sesler duyarsanız ve durduk yere kulaklarınızda çınlama oluyorsa şaşırmayın. Siz teknolojiyi, sevmeye devam
edin, çünkü sevdiğiniz teknoloji sizi bir denek hayvanı
olarak kullanmayı çok seviyor. Siz yeryüzü insanları her
yönden kullanılmayı seviyorsunuz. Bunu siz istediniz, biz
sadece teklif ettik!..
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1929 LATERAN ANTLAŞMASININ
LAĞVEDİLMESİ VE VATİKAN’IN
ORTADAN KALDIRILMASI

I. Bölüm: Tazminat Anlaşması:
Kutsal Kilise adına.
Kutsal kilise ve İtalya, aralarında anlaşmazlık nedeni
olan meseleleri bir yana bırakarak adalet ve manevi değerlere duyulan saygı çerçevesinde karşılıklı olarak uzlaşmaya karar verdiler. Bu anlaşma kutsal kiliseye dünyadaki
yüce misyonunu gerçekleştirmesi için gereksinim duyduğu bağımsızlığa kavuşmasına ve 1870’de Savay Hanedanlığı döneminde İtalya Krallığı tarafından topraklarının ilhak
edilmesiyle ortaya çıkan Roma Sorununu çözmesine imkan
sağlayacaktır.
Ayrıca Vatikan bağımsız bir devlet olarak kabul edildiği için Kutsal Roma Kilisesinin iç meselelerine kesinlikle
müdahale edilmeyecektir, ancak Vatikan tarafından gerekli
görülürse böyle bir uygulama yapılabilir. Vatikan bağımsız
olduğundan kendi topraklarında tam egemenliğe sahiptir
ve topraklar üzerindeki her türlü yargı işlerinin de karara
bağlanacağı tek merciidir.
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Kutsal Papalığın hakimi XI. Plus ve İtalya Kralı III.
Emanuel böyle bir anlaşmada mutabık kaldılar. Kutsal Kilise adına Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Gaspari
ve İtalya adına Başbakan Benito Mussolini bu anlaşmayı
imzalayacaktır. Anlaşma maddeleri aşağıdaki şekildedir.
Madde I.
İtalya, 4 Mart 1848 tarihli İtalyan Anayasasının ilk
maddesi gereğince Katolikliği devletin resmi dini olarak
kabul eder.
Madde II.
İtalya, Kilise’nin misyonlarını ve görevlerini dünya genelinde yerine getirebilmesi için uluslararası meselelerde
Vatikan’ın bağımsızlığını onaylar.
Madde III.
İtalya, Kutsal Roma Kilisesinin Vatikan üzerindeki tam
egemenliğini ve yetki hakkını kabul eder.
Yeni Vatikan Devletinin sınırları anlaşmada verilen
haritada belirlenmiştir.
Her ne kadar haritada Vatikan sınırları içinde görünse
de St. Peter’s Meydanı her zaman olduğu gibi halka açık
olacak ve İtalyan polisi tarafından denetlenecektir. Ancak
bu yetkililer Vatikan’ın izni olmadan, Bazilika’ya yaklaşamayacaklardır.
Eğer Kilise’nin yapması gereken çok önemli törenler
olursa, bu durumda bu meydan geçici olarak halka kapatılabilir.
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Madde IV.
Vatikan Devleti, tam bağımsızlığa ve egemenliğe sahip
olduğundan ne İtalyan Hükümeti ne de başka herhangi bir
dış güç yargı sürecine ve kararına müdahale edemez.
Madde V.
Vatikan sınırları içinde kalan bölge İtalyan Devleti tarafından konulan kurallardan muaf olacaktır. Ve Vatikan’ın
izni olmadan Vatikan vatandaşı olmayan hiç kimse burada
ikamet edemeyecektir.
Vatikan gerekli gördüğü takdirde St. Peter’s Meydanı
dışında kalan meydanları kapatabilir.
Vatikan Kutsal Kilise’ye ait olan bütün yapı ve binaları
istediği şekilde düzenleme hakkına sahiptir.
Madde VI.
İtalya Vatikan’ın ihtiyacı oranındaki suyu temin etmeyi kabul eder. Ayrıca İtalya Vatikan sınırları içinde bir de
demiryolu yaptıracaktır. Vatikan’ın izniyle kendisine ait
olan vagonlar İtalyan demiryollarında kullanılabilecektir.
İtalya ayrıca Vatikan’ın telefon, telgraf ve posta servislerini
de görecektir. Bunun yanında diğer sosyal hizmetler için
gereken yardımda bulunacaktır.
Bu düzenlemelerle ilgili ortaya çıkacak her türlü masraf İtalyan Devleti tarafından bu anlaşmanın yürürlüğe
girdiği tarihten bir yıl sonrasına dek karşılanacaktır.
Vatikan da istediği takdirde kendisiyle ilgili bir takım
düzenlemeler yapabilir.
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Ayrıca İtalyan toprakları üzerinde ya da dışında araçlarla
ilgili düzenlemeler her iki tarafın fikri alınarak yapılacaktır.
Madde VII.
İtalyan hükümeti Vatikan’ın çevresinde yeni yapıların
kurulmasını önlemeyi taahhüt eder. Uluslararası hukuk
kurallarına göre Vatikan toprakları üzerinde herhangi bir
uçağın uçması da yasaktır.
Piazza Rusticucci ve Colonnade bölgelerindeki yapılanmalar, sokak düzenlemeleri ve değişiklikler iki tarafın
da onayı alınarak yapılabiliyor.
Madde VIII.
Papalıkı kutsal bir mevki olarak gören İtalya, Papa’ya
karşı yapılan her türlü haksızlık, hakaret ve uygunsuz davranışı İtalya Kralı’na yapılmış gibi kabul ederek ona göre
cezai uygulamaya geçecektir.
Yine İtalyan topraklarında söz, davranış ya da yazıyla
Papa’ya edilen hakaret İtalya Kralı’na yapılmış sayılacaktır.
Madde IX.
Uluslararası hukukun maddeleri uyarınca, Vatikan’ın
sınırları içinde, kalıcı olarak ikamet eden herkes Vatikan’ın
sahip olduğu ayrıcalıklardan yararlanabilecek. Ancak bu
ayrıcalık geçici ikamet edenlere tanınmayacaktır.
Herhangi bir nedenle Vatikan vatandaşlığından, çıkarılan ve başka herhangi bir vatandaşlığa alınmayan kişiler, İtalya’da oldukları sürece İtalyan vatandaşı, muamelesi
göreceklerdir.
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İtalyan, Hukuku uyarınca İtalya Krallığı toprakların
da bulunan herkes, özel hukukun devreye girmesi gereken
durumlarda bile (Vatikan’ın konuyla ilgili düzenlemeleri
yeterli gelmediğinden) kendi ülkelerinin hukuk kurallarına
göre muamele görürler.
Madde X.
Kilise görevlileri ile Kilise Mahkemesinin üyeleri, Vatikan vatandaşı olsun ya da olmasın askerlik gibi kişisel birtakım zorunlu hizmetlerden muaf tutulacaklardır.
Bu madde ayrıca Kilise için hizmetleri çok önemli olan
ve kalıcı olarak görevlerinde bulunanlarla 13, 14, 15 ve 16.
Maddelerde belirtilen bölüm ve ofislerde çalışanlara da
uygulanacaktır. Bu tür görevlilerin isimleri her yıl Vatikan
tarafından düzenlenmek üzere ayrı belgede verilebilir.
Görevleri Vatikan içinde Kilise’nin emirlerini yerine
getirmek olan bütün Kilise yetkilileri, İtalyan tarafından
İtalyan yasalarınca tutuklanamayacak, yargılanamayacak
ya da cezalandırılamayacaktır.
Madde XI.
Katolik Kilisesinin bütün merkezi birimleri İtalyan
Devleti’nin müdahalesinden muaf olacaktır.
Madde XII.
Uluslararası Hukuk’un genel kurallarına göre İtalya
Kutsal Kilise’nin haklarını kollamaktadır. Buna göre yabancı hükümetler tarafından Vatikan’a gönderilen görevliler, eğer dilerse uluslararası hukuk uyarınca İtalya
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topraklarında kalabilirler. İtalya bu ülkelerle diplomatik
ilişki içinde olmasa dahi, yabancı konuklara kapısı her
zaman açıktır.
Yukarıda da değinildiği İtalya yabancı yetkililerin
topraklarında bulunmasına müsaade etmektedir.
Her iki taraf da birbirleriyle, normal diplomasi, ilişkileri içinde alacaklarına dair teminat verirler. Buna göre
de İtalya’da bir Papalık temsilcisi, Vatikan’da ise bir İtalyan
elçisi bulunacak ve 9 Haziran 1815 tarihli Viyana Kongresi uyarınca bu elçilikler diplomasi öğelerini oluşturacaktır.
Yine Uluslararası Hukuk Kuralları gereğince savaş zamanında bile Vatikan’ın ve diğer dış ülke temsilcilerinin İtalya topraklarında güven içinde olacağını İtalyan Hükümeti
temin eder.
Madde XIII.
İtalya; St. John Lateran, Sta. Maria Maggiore ve St Paul
Bazilikaları’nın sahip oldukları ek yapılarla birlikte Vatikan’a ait olduğunu taahhüt eder.
Ayrıca İtalyan Hükümeti St. Paul Bazilikası ve ona ait
olan Manastırın yönetimini Kiliseye bırakmıştır. Bunun
yanında Kiliseye bu bazilika için Eğitim Bakanlığı bütçesinden her yıl ayrılan para da bundan böyle Kiliseye teslim edilecektir. Kutsal Kilise ayrıca Trastevere bölgesindeki
Sta. Maria ile S. Callistro’nun da tek sahibi olacaktır.
Madde XIV.
İtalya şu an için Papa’ya ait olan Castel Gandolfo Sarayı’nın bundan böyle etrafındaki bütün yapılarla birlikte
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Kutsal Kiliseye ait olacağını temin eder. Ayrıca İtalya altı ay
içinde Castel Gandolpo’daki Villa Barberini’yi de Kilise’ye
devredeceğini taahhüte der.
Çeşitli Kilise kuruluşlarına ait olan Joniculum Tepesi’nin kuzey tarafındaki Vatikan saraylarına bakan gayri
menkulleri doldurmak için İtalyan Hükümeti, Kilise tarafından belirlenen bir ekibi bu bölgeye transfer edecektir.
Kilise kuruluşlarına ya da şahıslara ait olan bu gayri menkuller ekteki haritada işaretlenmiştir.
Son olarak İtalya, Roma’daki On iki Kutsal Havari Bazilikası’na ait olan ek yapılar ve San Andres della Valle ile S.
Carlo ci Çatinari Kiliselerini bütün ek binalarıyla birlikte
Kutsal Kilise’ye devredecektir. Bir yıl sonra ise tüm Vatikan
vatandaşları buralara gidebilecektir.
Madde XV.
13. maddede ve 14. Maddenin 1. ve 2. Paragraflarında
belirtildiği üzere Cataria, Cancelleria ve Piazza di Spagna’daki Ş. Ofizio Sarayları sahip oldukları ek yapılarla birlikte daha birkaç bölgede bulunan dini yapılar her ne kadar
İtalyan Devleti’ne ait olsa da Vatikan’ın buralarda istediği
kurum ve ofisleri açabilmesi için Uluslararası Hukuk’un
yabancı ülkelerin diplomatik elemanlarının merkezleri olması gereğini belirten maddesi uyarınca Kutsal Kilise’ye
devredilecektir.
Aynı ayrıcalık Roma dışında bulunsa bile, bütün kiliseler için gereklidir ve kilise isterse buralarda tören yapabilir.
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Madde XVI.
Bundan önceki üç maddede belirtildiği üzere bazı gayri menkuller aşağıda belirtilen Papalık kurumlarının merkezi olacaktır: Gregorian Üniversitesi, Kütüphane, Doğu
Bilimleri ve Arkeoloji Enstitüleri, Rus Papaz Okulu Lombard Koleji, St. Appolinaris adında iki saray, St. John ve
St. Paul anısına inşa edilen Papaz Evi. Bu kuruluşlar bazı
nedenlerden ötürü kesinlikle kamulaştırılmayacak ve vergiden muaf olacak. Bu kurumlar bir nevi dokunulmaz kurumlar olarak algılanmalıdır.
Eğer Kutsal Kilise isterse bu kurumlarla bizzat kendisi ilgilenebilir ya da Katolik geleneklerine sıkı sıkıya bağlı
kalmak koşuluyla onlara özerklik tanıyabilir.
Madde XVII.
1 Ocak 1929’dan itibaren Papalık, Katolik Kilisesi’nin
merkezi birimleri ya da Kilise tarafından yönetilen Roma’da ya da Roma dışında bulunan diğer birimler tarafından ödenen maaşlar ister Devlet’e, ister başka bir birime
ödensin vergiden muaf tutulacaktır.
Madde XVIII.
Vatikan ve Lateran Sarayı’nda bulunan sanatsal ve bilimsel eserler her ne kadar tasarruf hakkı Kutsal Kilise’ye ait
olsa da öğrenciler ziyaretçiler tarafından görülebilecektir.
Madde XIX.
Vatikan’ın diplomat ve görevlilerine yapıldığı gibi diğer ülkelerden Vatikan’a gelen diplomatlar ya da temsilciler üzerlerinde Papa’yı yurtdışında temsil edecek vizelere
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olduğu sürece, herhangi bir formaliteye takılmadan İtalya
üzerinden Vatikan’a serbestçe giriş yapabilecekler.
Madde XX.
Vatikan’a gelmek üzere yurtdışından yola çıkan mallar
gümrük şerefi ödemeden İtalya üzerinden girebilecekler.
(Sadece karayolu değil aynı zamanda denizyolu için de
aynı durum söz konusuydu.)
Madde XXI.
İtalya’ya gelen bütün Kardinaller şeref misafiri olarak
muamele görecek. Bu kardinaller Vatikan sınırları dışında ikamet etseler dahi onlar Vatikan vatandaşlarıymış gibi
davranılacak.
Kutsal Kilise ofislerinden birini boşaltmak ya da başka
yere taşımak isterse, İtalya gereken her türlü yardımı yapmanın yanı sıra Kilise’nin işlerini kolaylaştırıcı imkanlar
da sağlayacak.
Ayrıca İtalya, Papalık toplantıları sırasında tatsız bir
olayın yaşanmaması için Vatikan’ı çevreleyen bölgenin güvenliğinden de sorumlu olacak.
Bu maddeler Vatikan sınırı dışında yapılan Papa ve yardımcıları tarafından yönetilen toplantılar için de geçerli.
Madde XXII.
Papalık ve gececi veya kalıcı olarak atanmış temsilcilerinden gelecek olan herhangi bir talep doğrultusunda
İtalya, Vatikan sınırları içinde suç işlemiş birini cezalandırabilecek; ancak İtalyan yasalarına aykırı da olsa İtalya’ya
sığınan mültecileri cezalandıramayacak.
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İtalya’da her iki devletin yasalarına göre suç kabul edilen fiillerde bulunanlar, Vatikan’a irtica ettikleri takdirde
Vatikan tarafından İtalya Devleti’ne teslim edilecekler.
Bu anlaşmanın 15. Maddesi uyarınca dokunulmazlığı
olan kurumlarda çalışanlar suç işledikleri takdirde, yukarıdaki uygulamalar onlar için de geçerli olacak; ancak eğer
bu kişiler dokunulmazlığı olan kurumlarda yetki sahibi kişilerse onlara dokunulmayacak.
Madde XXIII.
Uluslararası Hukuk kurallarınca yapılan düzenlemeler
Vatikan mahkemeleri tarafından karara bağlanan mahkumiyetlerde İtalyan Devleti tarafından uygulanacak.
Kilise görevlileri ve din adamları ile manevi ve ahlaki konularda Kilse tarafından alınan kararlar ve önlemler,
İtalya’da başka herhangi bir formaliteye gerek duyulmadan
normal davalarda bile dikkate alınacak.
Madde XXIV.
Kutsal Kilise uluslararası meselelerdeki bağımsız konumu gereğince devletler arası rekabetten doğacak meselelere karışmak ve bu meselelerin çözümü için toplanan
uluslararası kongrelerde de yer almak istememektedir. Ancak bu devletler karşılıklı olarak karar verip manevi ve ahlaki gücüyle Vatikan’ın da bu meselelerin çözümüne ilişkin
öneride bulunmasını isterse o takdirde Vatikan müdahale
edecektir.
Bu da gösteriyor ki, Vatikan tarafsız ve dokunulmaz bir
devlettir.
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Madde XXV.
Bu anlaşmayla aynı gün imzalanan ve ödemelerle ilgili
konuları içeren ayrı bir belge bu anlaşmanın 26. Maddesini
oluşturmaktadır.
Kutsal Kilise bugün imzalanan bu anlaşmayı özgürlük
ve bağımsızlığını Roma Katolik Kilisesinin İtalya ve dünya
genelindeki diri yönetimini temin etmesi açısından yeterli
bulmaktadır. Bu anlaşma Roma sorununa kesin bir çözüm
getirmiştir ve bu nedenle Vatikan Dynasty hanedanlığı yönetimindeki başkenti Roma olan İtalya Krallığını tanımaktadır.
İtalya da kendi adına Papalık yönetimindeki Vatikan
Devleti’ni tanımaktadır.
Bu anlaşmayla daha önceki düzenlemeler ve kurallar
bugünden itibaren geçersizdir.
Madde XXVI.
Bu anlaşma burada imzalanışından sonraki dört ay
içinde yeniden imzalanmak üzere Papa’ya ve İtalya Krallığı’na sunulacaktır. İmzalar karşılıklı olarak atılır atılmaz da
yürürlüğe girecektir.
11 Şubat 1929, Roma
(İmza)
Kardinal Piedro Gasparri
Benito Mussolini
Anlaşmanın sonunda aşağıdaki resmi bildiri okundu:
Kutsal Papalık bugün imzalanan bu anlaşma ile özgürlük ve bağımsızlığının tanındığını, ayrıca Roma Katolik
Kilisesi’nin İtalya ve tüm dünya üzerindeki manevi ve
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ahlaki gücünün bir kez daha tescillendiğini farz etmektedir. Bu anlaşmayla Roma sorunu en iyi şekilde çözüme kavuşturulmuştur. Bu nedenle de Papalık Dynasty Hanedanlığı yönetimindeki başkenti Roma olan İtalya Krallığı’nı
resmen tanımıştır. İtalya da kendi namına Papalık yönetimindeki Bağımsız Vatikan Devleti’ni resmen tanımıştır.
Bu anlaşmanın yapılmasıyla bundan önceki tüm anlaşmalar hükümsüzdür.
Kaynak: The Coins and Medals of the Vatikan Joseph Sadow
ve Thomas Sarro Jr., 1977133 E. 58. Cadde, New York; NY 10022,
Kongre Kütüphanesi, No: 76-40814, ISBN 091-5262-06-1, sayfa no:
106-114 http://www.aloha.net/mikesh/.
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KUTSAL KİLİSE VE ALMAN
DEVLETİ ARASINDA YAPILAN
ANLAŞMA

Papa XI. Pius ve Alman Devleti’nin Başkanı, Vatikan
ve Almanya arasındaki dostane ilişkileri arttırmak için her
iki tarafın da çıkarları gözetilerek bir anlaşma yapmak istediler. Bu anlaşma her iki taraf için de kârlı bir anlaşma
olmalıydı.
Bu amaçla Papa XI. Pius Vatikan’ı temsil etmesi için en
kıdemli adamlarından Kardinal Eugenio Pacelli’yi görevlendirdi. Pacelli aynı zamanda Vatikan’ın Dışişleri Bakanıydı.
Alman Devletinin Başkanı ise kendisini temsil etmesi için
Bay Franz von Popen’i görevlendirdi. Temsil ettikleri devletler adına aralarında uzlaşan Pacehlli ve Papen aşağıdaki
maddeleri karşılıklı kabul ettiler.
Madde I.
Alman Devleti Katolik dininin toplumda serbestçe yaşanacağını garanti eder.
Katolik Kilisesi belli sınırları dahilinde kendi işlerini ve meselelerini serbestçe düzenleyip halledebilecek ve
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kendi imkanları çerçevesinde kendine tabi olanlar için çeşitli düzenlemeler yapabilecek ve kanunlar koyabilecekti.
Madde II.
Tarafların daha önce Bavariç (194), Prusya (1929) ve
Baden’de yaptıkları yerel anlaşmalar bu ülke sınırları dahilinde değişmeden aynen devam edecektir. Diğer ülkeler
için yapılan anlaşmaların şartları da bu anlaşmaya aynen
alınacaktır. Bunlara ayrıca yukarıda belirtilen ülkelerinde
uyması zorunludur. Çünkü bu ülkeler bölgesel anlaşmalarla düzenlenmeyen konuları etkilemektedirler. Gelecekte
Alman Devletiyle yapılacak bölgesel anlaşmalar ancak Alman Hükümetinin onayıyla gerçekleşir.
Madde III.
Papalık ve Alman Devleti arasındaki dostane ilişkilerin korunması için Alman Devletinin başkentine bir papalık temsilcisi, Vatikan’a da bir Alman temsilci atanacaktır.
Madde IV.
Kutsal Kilise, Almanya’daki piskoposlar, papazlar ve
Katolik Kilisesinin diğer üyeleriyle olan ilişkilerinde tamamen serbesttir. Aynı şey papazlar ve piskoposların Kutsal
Kiliseyle olan bağlantıları için de geçerlidir. Kilise vereceği talimatlar, emirler, dini mektuplar, dini gazeteler ve
insanlara din adına sesleneceği her türlü iletişim aracını
kullanmada serbesttir.
Madde V.
Ruhban sınıfı da dini faaliyetleri konusund6a devlet
koruması altındadırlar. Devlet, hukukun genel prensipleri
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gereğince ruhban sınıfından herhangi bir görevliye şahsen
yapılacak hakaret ve saldırılarda veya bu sınıfa yapılacak
her türlü yanlış harekete karşı devlet tam himaye temin
edecektir.
Madde VI.
Ruhban sınıfı ve din görevlileri kilise yasaları gereğinde
her türlü askeri hizmetten muaftırlar. Bu durum sulh yargıçları, hakimler, vergi komitesi üyeleri ve mali konuların karara bağlandığı mahkeme çalışanları için de aynen geçerlidir.
Madde VII.
Devlet içinde veya devlete bağlı herhangi bir topluluk,
ofis ya da şirket kurmak için (ruhban sınıfı için) özel izin
gerekir. Ancak Devlet çıkarları doğrultusunda bu işlere el
koyabilir.
Madde VIII.
Ruhban sınıfının resmi geliri diğer çalışanların resmi
gelirleri gibi birtakım zaruri kesintilere uğrayabilir.
Madde IX.
Ruhban sınıfı işleri hakkında herhangi bir merciye
açıklama yapmak zorunda değildir. Günah çıkarma gibi
yapılan bir takım özel dini işler etik açıdan gizli tutulmak
zorundadır.
Madde X.
Dini kıyafetlerin mabetler dışında giyilmesi ya da bazı
yerlerde yasaklandığı halde giyilmeye devam edilmesi askeri
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üniformayı kötüye kullanmak suçuyla aynı sayılacak ve cezalandırılacaktır.
Madde XI.
Katolik Kilisesinin Alman Devletindeki birimlerinin
sınırlarının belirlenmesi ve organize edilmesi işlemi devam etmektedir. Bir psikoposluğun ve Kiliseye bağlı bir
eyaletin yeniden düzenlenmesi ya da sınırlarının belirlenmesi Alman Devletinin sınırlarının henüz tam oturmamış
olması, dolayısıyla gelecekte yapılacaktır. Alman Eyaletlerinden birinin sınırlarını aşan düzenlemelerde devletin
izni gerekmektedir. Aynı durum birkaç Alman Eyaletinde
bulunan Kiliseye bağlı topraklar için de geçerlidir. Yukarıda belirtilen durumlar bu tür sınırlar ve düzenlemeler için
geçerli değildir. Alman Devletinde kilise topraklarına ilişkin yapılacak düzenlemelerde Devlet kilise ile fikir alışverişinde bulunacaktır.
Madde XII.
11. madde ile çelişmemek üzere Kiliseye ait afişler serbestçe oluşturulup değiştirilebilir. Ancak bu iş için Devlet
herhangi bir maddi kaynak sağlamaz. Bu oluşum ve değişim işlemleri bölge piskoposlarının üzerinde mutabık
kaldıkları prensiplere göre yapılacaktır.
Madde XIII.
Katolik bölgeleri dini topluluklar piskoposluklar, dini
toplantılar ve kongreler enstitüler, kurumlar ve Kilise yetkisi altında olan mal varlığının hepsi, medeni kanunun genel prensiplerine göre kamuya ait arazide yasal hak sahibi
olabilir. Benzer haklar diğer kuruluşlara da tanınabilir.
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Madde XIV.
Kilise kendi prensipleri gereği dini kurumlara atayacağı personel konusunda devlete ya da sivli topluluklara
tabi olmak ya da onlarla işbirliği yapmak zorunda değildir. Çünkü 2. Maddede belirtildiği gibi diğer düzenlemeler
daha önceki anlaşmalara göre yapılmamıştır. Yukarı Ren
Nehri civarındaki Kiliseye bağlı ×ir bölgeye yapılan atama
için Rottenburg ve Mainz piskoposluklarının da fikri alınmalıdır. Bu konuda en doğru atamanın yapılabilmesi aşağıdaki şartlara uyulmasına bağlıdır.
1) Almanya’da ruhban sınıfı içinde görev yapacak ya da
dini eğitim kurumlarında çalışacak olan kişi:
a) Alman vatandaşı olmalı.
b) Orta dereceli bir Alman okulundan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmüş olmalı.
c) Almanya’daki üniversite, kolej ya da Roma’daki papaz okullarından da en az üç yıl boyunca felsefe ve
dini dersleri görmüş olmalı.
2) Atanacak bir temsilcinin ismi söz konusu bölgedeki ulusal hükümete sunulmadan önce atama gerçekleştirilmeyecektir. Ayrıca bu aday hakkında siyasi bir engel de
bulunmamalıdır.
Kilise ve Alman Devleti arasındaki anlaşmanın 1. Paragrafının (a), (b) ve (c) bölümleri bir kenara bırakılabilir.
Madde XV.
Dini derneklere ve kurumlar Devlet tarafından engellenmeyecektir. Ayrıca gelişmeleri, kollara ayrılmaları, şube
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ve üye sayılarının artması, ini faaliyetleri, eğitimleri, verdikleri hayır hizmetleri ve bu faaliyetleri ve mal varlıklarını yönetme şekillerine kesinlikle müdahale edilmeyecektir.
Merkezleri Almanya’da bulunan üst düzey yetkililer
Alman vatandaşı olmak zorundadır. Merkezleri Alman sınırlarının dışında kalan buna benzer kuruluşların üyeleri
ise Almanya’daki dini kuruluşları ziyaret etme hakkına sahiptirler. Kutsal Kilise, bu esnek uygulamayı elinden geldiğince tüm bölgelere yaymaya çalışacaktır. Alman kuruluşlarını yabancı eyaletlerdeki merciler yargılayamayacaktır.
Alman hükümetiyle yeni oluşan eyaletler için de yeni anlaşmalar yapılabilir.
Madde XVI.
Piskoposlar atandıkları yerlerde göreve başlamadan önce
ya Alman hükümeti temsilcisine ya da doğrudan Alman Devletinin Başkanına aşağıdaki yemini etmek zorundadır:
“Tanrı’nın ve Kutsal Ruhların önünde yemin ederim
ki, bir piskopos olarak Alman Devletine bağlı kalacağım.
Anayasa üzerine kurulan hükümete saygı duyacağım
ve emrim altındaki herkesin saygı duymasını sağlayacağıma ve Alman Devletine zarar verecek her türlü etkene karşı
elimden gelen her şeyi yapacağıma yemin ederim.”
Madde XVII.
Kamuya ait şirket enstitü, kurum ve Katolik kilisesi kuruluşları yatırımlarıyla birlikte devlet garanti altına alınmışlardır.
Kamuya ait hiçbir bina hiçbir gerekçeyle yıkılamaz.
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Madde XVIII.
Eğer Devlet tarafından Kiliseye karşı uygulanan bazı
uygulamalar iptal edilmek zorunda kalınırsa bu iptalin
hangi şartlara göre gerçekleşeceği Kilise ve Alman Devleti
arasındaki ortak görüşme sonucu belirlenecektir.
Geleneksel hakların gözetilmesi ve resmileştirilmesi hukukun temelini oluşturur. Bu nedenle iptal edilen
hakların yerine anlam aratmayacak yeni uygulamalar
getirilmelidir.
Madde XIX.
Devlet üniversitelerine bağlı Katolik İlahiyat Fakülteleri açılacak. Bunların kiliseyle olan bağlantısı, tarafların
konuyla ilgili olacakları, karşılık kararlara göre, Kilse yasaları da gözetilerek belirlenecek Alman Devleti kendi sınırları içindeki bu tür Katolik Fakültelerine resmi olarak yönetilebilmeleri için imkan sağlamanın yollarını arayacak.
Madde XX.
Tamam Kilise’ye bağlı kurumlar için Kilise kendi din
kadrosunu kendi çıkaracağı yönetmeliklere göre eğitip
yönetebilir.
Birçok öğrencinin eğitim gördüğü papaz okullarının
kurulması ve yönetilmesi yasalara çerçevesinde Kilise’nin
görevidir.
Madde XXI.
İlk, orta ve yüksek dereceli okulların hepsinde müfredatın büyük bir bölümünü Katolik Kilisesi prensiplerine
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göre Katolik dininin öğretilmesi oluşturur. Bu dini eğitim
sırasında öğrencilerin Kilise’ye bağlı yetişebilmeleri için
her türlü özveride bulunulacak ve öğrencilerle yakından
ilgilenilecektir. Dini eğitim sırasında kullanılacak olan kitapların içeriğine dini ve heyet kararı verecektir. Öğretimin ortasında ise öğrencilerin din eğitimini istenilen ölçüde alıp almadıkları çeşitli yollarla kontrol edilecektir. Bu
kontrollerin ne şekilde yapılacağı okul yetkilileriyle görüşülerek belirlenecektir.
Madde XXII.
Katolik din öğretmenlerinin atanması konusunda karşılıklı olarak bir uzaklaşmaya varılacaktır. Ayrıca pedagojik temelleri ve ahlaki bir takım yetersizlikler nedeniyle
görevine devam edemeyecek öğretmenler konusu da, ortaklaşa görüşülecektir.
Madde XXIII.
Eski Katolik okullarının yerine yenilerinin kurulacağı
Devlet tarafından garanti edilmektedir. Veliler ve çevre sakinlerinin talepleri doğrultusunda her bölgede okul açmak
için yeterli sayıda öğrenci varsa, orada ilkokul açılacaktır.
Bu okullar Devlet tarafından belirlenen standartlara göre
yönetilecektir.
Madde XXIV.
Bütün Katolik ilkokullarında sadece Katolik Kilisesine bağlı öğretmenler görev yapabilecektir. Bu öğretmenler
ayrıca Katolik okulunun özel gereksinimlerini yerine getirebilecek yapıda olmalıdır.
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Katolik okullarının ihtiyaçları doğrultusunda ve öğretmenlerin sahip oldukları meslek donanımı çerçevesinde
Katolik öğretmenler gerekirse yeniden eğitilecektir.
Madde XXV.
Genel yasalar ve eğitimle ilgili düzenlemelere göre özel
okullar kurabilmek için dini toplantılar ve kongreler yapılacaktır. Bu okullar da aynen Devlet okulları gibi aynı müfredata bağlı kalacaklardır. Dini kurum ve kongrelerin üyelerini yönetme ve onları ilk, orta ve yüksek dereceli okullara
atama işlemi usulüne uygun bir şekilde yapılacaktır.
Madde XXVI.
Evlilik yaslarına göre her ne kadar çiftler dini bir törenle evli kabul edilseler de, bu dini töreni hemen resmi
bir nikah töreni izlemelidir. Ancak çiftlerden birinin ağır
derecede hasta olması ya da bazı ahlaki zaruretler olduğunda dini nikah yeterlidir, ancak bu tür durumların kilise
yetkililerince gerekli mercilere bildirilmesi gerekir.
Madde XXVII.
Kilise Alman ordusunda görev yapan, subaylara, personele ve diğer yetkililere aileleriyle birlikte dini rehberlik
yapacaktır.
Bu tür rehberliklerin organize edilmesi ordu piskoposluklarının görevidir. Bu piskoposlar orduya uyum sağlayacak ve aynı zamanda Katolik öğretilerini iyi aktarabilecek, yani her iki tarafa da hizmet edebilecek, her iki
tarafın da karşılıklı görüş alış alışverişinde bulunmasından
sonra atanacaktır.
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Bu görevlere getirilecek piskoposlar atamanın öncesinde bir takım görüşmelere tabi tutulacaklar. Ordu piskoposları ancak, yetkililer tarafından ordu koşullarına uygundur,
raporunu alırsa bu göreve atanabilir. Atandıkları takdirde,
bu piskoposlar tıpkı diğer piskoposlarla aynı haklara sahip
olacaklardır.
Dini işlerin organize edilmesi için gereken düzenlemeler bu piskoposlar tarafından yapılacaktır. Ancak resmi
düzenlemelere Alman Devleti karar verecektir.
Madde XXVIII.
Hastaneler, hapishaneler ve benzer kamu kuruluşlarındaki dini işler bu kuruluşların kuralları çerçevesinde Kiliseye aittir. Eğer bu tür kuruluşlar düzenli bir dini hizmet
talep ederse ya da diğer devlet görevlileri gibi buraya din
adamı atanırsa bu atama, kilise yetkilileri tarafından yapılacaktır.
Madde XXIX.
Alman sınırları içinde yaşayan ve Alman olmayan
azınlık Katolik üyeleri kilise hizmetleri, dini törenler ve
dini toplantılar gibi ortamlarda Almanca yerine kendi ana
dillerini konuşurlarsa, bu Alman kökenli olup yurtdışında
azınlıkta yaşayanlar ve arada kendi dillerini (Almanca) konuşanlarla aynı muameleyi görecektir.
Madde XXX.
Hayırsever, kültürel ve dini amaçlar taşıyan Katolik organizasyonları ve Katolik toplulukları faaliyetlerinde serbesttirler ve devlet garantisindedirler.
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Bu Katolik organizasyonları faaliyetlerini siyasi partilerin dışına da yayabildikleri ölçüde Madde 31’in ilk paragrafında belirtildiği gibi devlet koruması altındadır.
Bu organizasyonların kapsamına hangi türlerin girdiğine hükümet karar verecektir. Spor ve gençler için yapılan
diğer organizasyonların saatlerinin dini törenlerin saatleriyle çakışmamasına özen gösterilmelidir. Çünkü gençlerin dini ve ahlaki görevleri öncelikledir.
Madde XXXII.
Almanya’nın Kilise’ye ve Kilise üyelerine tanıdığı bu
ayrıcalık ve kolaylıklara karşın Vatikan da ruhban sınıfını ve din görevlilerini politikadan ve kendi adlarına din
dışında herhangi bir konuda yürütecekleri çalışmalardan
uzaklaştırmalıdır.
Madde XXXIII.
Anlaşmanın şimdiye kadar olan bölümdeki maddelerinde yer almayan Ruhban sınıfı ve din işlerle ilgili tüm
meseleler, şu andaki Kilise Yaslarına göre düzenlenecektir.
Eğer bu maddelerin uygulanmasında herhangi bir fikir
ayrılığı doğarsa, Alman Devleti ve Kilse karşılıklı olarak
bunu halledebilir.
Madde XXXIV.
Almanca ve İtalyanca metinleri aynı şartları taşıyan
bu anlaşma imzalandıktan sonra en kısa sürede yürürlüğe
girecektir. İmzalama töreninin ardından bu anlaşmanın
kuralları gereği hareket edilecektir.
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Buradaki şahitler huzurunda bu anlaşma imzalanıyor.
Söz konusu bu anlaşma 29 Temmuz 1933 tarihinde Vatikan’da iki nüsha halinde imzalanmıştır.
(İmza)		
Kardinal Eugenio Pacelli

(İmza)
Franz von Papen

EK PROTOKOL:
Bugün Kutsal Roma Katolik Kilisesi ve Alman Devleti
tarafından karşılıklı imzalanan bu anlaşma aşağıda belirtilen bir takım ek düzenlemelere sahiptir. Bu düzenlemeler
aynen anlaşmanın bir parçasıdır.
Madde III.
11 ve 27 Mart tarihleri arasında Alman Dışişleri Bakanlığı ve Berlin’deki Kilise temsilciliği arasında yazışmalar gereğince Vatikan’ın Almanya’daki temsilcisi buradaki
diplomatik güçlerin başkanlığını yapacaktır.
Madde XIII.
Kilise, kilise vergilerini kendisi toplayabilecektir.
Madde XIV.
2. Paragraf: Eğer politik çerçevelerden gelen her hangi
bir tepkiyle karşılaşılırsa, bu çevreler de mümkün olan en
kısa sürede temsil edilmelidir. Eğer yirmi gün içinde bu
tür bir temsil olayı gerçekleşmezse, Kilise, bu çerçevelerden hiçbir tepkinin gelmediğine kanaat getirecektir. Anlaşmanın ilanına dek şahısların isimleri gizli tutulacaktır.
Bu maddeden Devletin veto etme hakkına sahip olduğu
yargısı çıkarılamaz.
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Madde XVII.
Dini amaçlarla bağışlanan mallar ve binalar anlaşmadan önce nasıl tasarruf ediliyorlarsa aynen kullanılmaya
devam edecekler.
Madde XIX.
2. Paragraf: Bu şart, Kilise anlaşmasının imzalandığı
tarih ile 24 Mayıs 1931 tarihli Kilse Anayasası uyarınca yerine getirilecektir.
Madde XX.
Kilise tarafından yönetilen bazı öğrenci yurtları, üniversiteler ve ilköğretim okulları Kilise’den ayrı organizasyonlar oldukları için vergi konusunda yeni düzenlemeler
yapılacaktır.
Madde XXIV.
Öğretmenlerin yetiştirilmesi açısından özel enstitülerin yeni eğitim kurallarının gereklerini yerine getirebilmeleri için yeni birtakım düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Madde XXVI.
Evlilik konusunda da çok acil düzenlemelere gidilmelidir.
Madde II.
1. Paragraf: Katolik yetkililer, subaylar ve personel aileleri de dahil yerel piskoposluklara üye değillerdir. Paragraf 4: Kilise bildirisinin Alman hükümetinin izniyle gerçekleşebilir.
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Madde XXVIII.
Çok acil durumlarda ruhban sınıfının girişi zaten garantilenmiştir.
Madde XXIX.
Alman hükümeti bu anlaşmayı yaparken azınlıkları da
dikkate alındığından Kilise de aynı şekilde koyduğu yasalar, çıkardığı bildiriler ve verdiği hizmetlerde kendi topraklarında yaşayan azınlıkların da haklarını gözetecektir.
Madde XXI.
4. Paragraf: Madde 31’in 4. Bölümünde işçi sınıfının
da hakları gözetilmiştir.
Madde XXXII.
Politik partilerin faaliyetleriyle ilgili maddeler Alman
Hükümeti tarafından Katolik olmayan mezheplere de uygulanacaktır. Ruhban sınıfı ve Alman din organizasyonları
için zorunlu kılınan yönetmelik Kilse kuralları çerçevesinde olduğu sürece onları hiçbir konuda kısıtlamamaktadır.
Vatikan, 20 Temmuz 1933
(İmza)
Kardinal Eugenio Pacelli
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İTTİFAK-I İSLAMİ VE TERÖR/
JUST OF LEAGUE İSLAMİC
AND TERROR

XIX. yy’ın sonları, II. Millenyum’un başlamasıyla birlikte modern Tapınak Şövalyeleri de yeni bir konsorsiyum oluşturmuştu. Concorcaium European=CE/Avrupa
Birliği, X. yy’dan itibaren Hıristiyan devletler birbirlerini
parçalarken önde gelen Papa ve Kardinallerden ve bunun
yanında Pagan Krallardan da oluşan ve/veya tüm bunların
arka planında tüm bu projelerin düzenleyicileri olan 33.
Dereceden üstadların (general) ki, bunların içinde Mason,
Tapınakçı, İlluminati, Siyon, Rozkruen, v.b. gibi liderler bir
araya gelerek ortak bir ittifakla bir karar aldılar.
“Artık, Hıristiyanlar ve Yahudiler kardeş olacak. Müslümanlar kendi kedilerini parçalayacak” alınan bu karar stratejisi hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Bu planın tasarımcısı
ve finansmanı ise, tüm dünya genelinde etkin rol oynayan;
12 Yahudi aileydi ki, bunların en başında da, Rockefeller,
Rothschild ve Habsburgh Hanedanlıkları gelmekteydi. Söz
sahibi ise 33. Derece Mason üstadları gibi görünse de, esas
söz 25. Derecedeki Tunç Yılan Şövalyesinden çıkmaktaydı.
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Geçmişte yapılan hatalar ve yapılan savaşlar yok edilen
medeniyetlere ait bilgiler ise, dünya genelinde sadece beş
tane bulunan 34. Derece de olan üstadlar (ki, bunların biri
Türkiye’dedir) inceliyor ve analizlerini yapıyorlardı. Bu üstatların konumları ise direkt olarak şeytanla bağlantı kurarak bilgi almalarıydı. Hıristiyan devletlerin kurmuş olduğu
birlik ittifakından sonra Hıristiyan ülkelerde birbirlerine
karşı tek bir mermi dahi atılmadı. Hıristiyanlıktaki geçerli
olan üç mezhebin (Katolik, Ortodoks ve Protestan) yanı
sıra bir de yeni mezhep ve din çıkarmışlardı. Teslis inancı
ve Trinity kuramına karşı Evanjelizm mezhebini ve Pnigmatizm dinini ortaya çıkarmışlardı.
Bunun yanı sıra İslam coğrafyasında da; İngilizler yeni
bozuk bir mezhep çıkarmışlardı. Vehhabilik; Arap dünyasında çığ gibi büyürken içinden de, irili ufaklı cihatçı adıyla bir çok terörist örgüt de çıkarmışlardı. İngilizler, geçmişten bugüne kadar çok iyi bildikleri ve tanıdıkları iki yüzlü
Arapları geçmişte olduğu gibi bugün de diğer Müslümanlara karşı kalleş bir şekilde kullanmaktaydılar. Vehhabi kökenli örgütlere verilen görev ise Şii Müslümanların kafir
olarak gösterilmesi ve yok edilmesiydi.
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Örneğin; Suriye’de çıkan iç savaşın nedeni ve sebebi
ülke yönetiminde bulunan Baas rejimi yöneticisi Esad ailesi, Türkmenler, Kürtler ve diğer azınlık gruplar değildi. İsyanı çıkaran ülkede yaşayan Arapların taa kendisiydi. 2015
yılı itibariyle Suudi yönetim İsrail hükümetiyle yaptığı gizli
bir anlaşmayla coğrafyada (4 ülke ve 4 ayaktan oluşan bir
Kürdistan Devleti’nin kurulması. Suudilerin çıkarına olacağı konusunda bir ittifaka vardılar.
Bölgedeki petrol bakımından zengin konumda olan
Kuveyt, Katar, Dubai, Bahreyn gibi ülkeler, zaten İngiliz
menşeli bir şirket devleti konumundaydılar. Suudilerin bu
gizli anlaşmasından sonra 40’a yakın İslam ülkesi bir araya gelerek özellikle teröre karşı bir ittifak (Türkiye dahil)
kurdular. Siyonist konsepti bu teşkilat tamamıyla İsrail’e
hizmet olacak. Bunun sonucunda ortak ir anlaşmayla İran,
Suriye, Irak ve Türkiye’den (ki, büyük toprak parçası Türkiye’den alınacak) oluşmak üzere bir Kürdistan Devleti kurulması gündeme gelecek ve, kurulacak olan devletin başına da, bugün tüm dünya tarafından terörist olarak tanınan
ve aranan kişiler devlet başkanı yapılacak.
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Tıpkı, bir zamanlar Irak’taki Barzani ve Talabani gibi
eli kanlı teröristlerin devlet başkanı yapıldığı gibi, Türkiye
ve İran bu oluşuma karşı sert bir şekilde karşı çıkarlarken,
İran’da iç karışıklık çıkarılacak NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’ye ise sudan bahanelerle NATO destek çıkmayıp yalnız bırakacak.
Buradaki esas amaç, İslam ittifakı, kurmak değil, İran
ve Türkiye’nin dağıtılıp, parçalanması. Yeraltı zenginliklerin ele geçirilmesinin ardından en önemli stratejik unsur tatlı su kaynakları olacaktır. Tatlı su kaynak rezervleri
ise Türkiye coğrafyasındadır. Petrol savaşlarının ardından
önümüzdeki en geç 20 yıl içinde bir Su Savaşı’nın çıkması
yüksek ihtimaldir. Rusya’nın Afganistan’ı işgal etmesinin
esas sebebi ise Afgan dağlarındaki rezervleri yüksek olan
Zümrüt ve Yeşim madenleriydi.
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SU VE SAVAŞ

Su, insanlık medeniyetinin bir harcı, bir mayası olmuştur. İnsanlar, suların etrafında kümelenip toplulukları, şehirleri ve medeniyetleri imar ettiler toprakla suyu yoğurarak su, insanlık tarihi boyunca hayat damarı oldu. Tarihin
devamının sağlanmasına vesile oldu ve bu gün su, artık kesin bir savaş aracı haline geliyor. Tarihi kayıtlara göre su ve
medeniyet çıkan ilk savaş günümüzden 4500 yıl önce Fırat ve Dicle havzasının güneyindeki Lagaş ve Umma şehir
devletleri arasında yaşanmıştı. Ardından da tarih boyunca sürdü. Son yüzyılda ise 1967 Arap İsrail savaşları, 1970
Ürdün iç savaşı, 1978’de Lübnan’ın işgali ve bir boyutuyla
PKK sorunu su nedeniyle çıkan savaşlar olarak hemen yanı
başımızda meydana geldi.
Petrol ve su bölge için her zaman belirleyici iki unsur
oldu. Fakat su sorunu Türkiye açısından da kritik günlere gebe. Çünkü dünya ciddi bir susuzluk tehdidi altında
BM’nin s raporuna göre 2005 yılı kuraklık için bir yıldönümü. Bu tarih hayli kritik. BM bu tarih için tahminde bulunuyor ama 2025 için kesin konuşuyor. Büyük kuraklık kapıda. Hatta raporlardaki projeksiyonlardan birisi de 2010
yılında su kaynaklı bir savaşın kesin görülmesi.
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Aslında su savaşları kavramını ilk kez 1991’de Foreign
Policy dergisine yazdığı yazıyla Joyce Starr kullandı. “Ortadoğu’da su krizi, hiçbir ülke ya da uluslararası kuruluşun
kabul etmeye hazır olmadığı stratejik bir yetimdir” diyen
Starr’a göre ABD istihbarat raporlarına konu olmuş çoğu
Ortadoğu’da bulunan 10 noktada su kaynaklı savaşlar çıkabilir. Gerçi Irak operasyonu petrol nedeniyle çıktı ancak
bu ileride su kaynaklı bir savaş çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü ABD yeni stratejisinin ana temellerini dünya enerji kaynaklarını kontrol etmek üzerine kurmuş durumda ve su Ortadoğu için herşey demek ABD’nin Irak’ta
kuracağı rejimin öncelikleri arasında mutlaka su sorunları
ilk sıralarda kendine yer bulacak.
Türkiye’de bir çok uzman, su savaşına ihtimal vermiyorlar ancak olmayacağını da kimse garanti etmiyor. Prof.
Dr. Ali. İhsan Bağış, Ortadoğu’da bir su savaşının çıkması veya Türkiye’den daha fazla su talebinin neden olacağı
sorunların tamamıyla Amerika’nın bölge için geliştireceği
politikalara bağlı olduğunu belirtiyor. DSİ Genel Müdürü ve Türkiye’nin su planlaması konusunda yüz akı olan
Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise sahip olunan su kaynaklarının
bir gerilim ocakları olmadığını bilakis Ortadoğu’da barışa hizmet edebileceğini düşünüyor. “Biz adil ve paylaşımcı
olmaktan yanayız” diyor. Ama genel kanı artan kuraklıkla
birlikte Amerika’nın bölge için belirleyici politikalar nedeniyle Türkiye’nin önümüzdeki dönemde su konusunda çok
başının ağrıyacağı kesin. Başka bir su bilimcisi ve stratejisti
olan Prof. Zekai Şen ise XXI. yüzyılın ilk çevresinde barut
ile suyun buluşmasına (savaş) dikkat çekiyor. “Batılı güçler
su için sınırları bile değiştirebilirler.”
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BM’NİN SU RAPORU

Birleşmiş Milletler tarafından kaleme alınan “Gelecek
için Tatlı Su 2003 Raporuna göre 25 yıl su açısından oldukça
sıkıntılı ve sarsıntılı geçecek.
Önlem alınmadığı taktirde bu yüzyılın ortalarında
dünya nüfusunun yarısı kronik su sıkıntısı çekecek. Halen
1 milyar kişi su sıkıntısı çekiyor. Bu rakam 2025 yılında
3.5 milyara, yani dünya nüfusunun yarısına çıkacak. Bu da
suyun yakın gelecekteki en büyük tartışma konularından
birisi olacağını gösteriyor. 2005, 2025 ve 2040 yıllarında
büyük kuraklıklar bekleniyor.
Su gerilimi dünyanın bir çok yerinde ülkelerin başını
ağrıtıyor. Fas, Katar, Ürdün, Yemen, Umman, Libya, Kuveyt listenin ilk sırasında yer alırken Arjantin, Cezayir,
Hollanda, Moğolistan, Özbekistan ve Türkmenistan su gerilimini hisseden ülkelere olarak sıralanıyor. Her ne kadar
toplamda listeler de yer almasa da Çin gelecekte su sıkıntısını ciddi anlamda ensesinde hissedecek Çin’in en büyük
nehirlerinden olan Sarı Irmak yanlış sulama nedeniyle yer
yer kuruyor. Nil, Ganj, Colorado gibi dev nehirler bile kurak
yaz aylarında zaman zaman denizlere ulaşmıyor.
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Orta ve Batı Afrika’da 20 milyon insan su için Çad gölüne
bağımlı. Ancak söz konusu göl son 36 yılda %95 kurudu.
İran’da kırsal kesimde yaşayan halkın % 60’ı su sıkıntısı
nedeniyle büyükşehirlere taşınabilir.
Dünyanın dördüncü büyük gölü olan Ardal Denizi
yarı yarıya küçüldü, su seviyesi 16 metre azaldı.
Mexico City kenti yer altı sularının yer yer 20 metre
çekilmesi nedeniyle bazı bölgelerde çökme sorunu yaşıyor.
Mısır, Nil Nehri üzerinde herhangi bir tehlike belirmesi halinde parlamentoya bile danışmadan savaş açma
yetkisini orduya tanıdı.
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TÜRKİYE’NİN SU PROJESİ

Türkiye’nin öz kaynaklarını hovardaca harcama geleneği maalesef su konusunda da devam ediyor. Yerli bilimadamları ve BM çalışmalarına göre 2025 yılında Türkiye’nin
ciddi su sıkıntıları yaşayacağı kesin olarak tespit edilmesine rağmen hiçbir ciddi atılım yapılmamaktadır. Ve gün
geçtikçe siyasi bir kriz haline dönüşen Türkiye’nin su kaynakları hakkında da diplomatik program ve hedefleri de
maalesef oluşturulamamıştır. Tanzimat’tan beri süregelen
olay anında refleks diplomasisi maalesef XXI. yy’da da
devam etmektedir.
Devlet politikası gereği ciddi su rapor ve tedbir çalışmaları olmamasına rağmen, Türk üniversitelerindeki bazı
bilimadamları ve akademisyenler ya üniversitelerinin sağladığı ya da kendilerinin oluşturdukları kaynaklarla Türk
suları hakkında çalışmalar yapmaktadırlar. Türkiye gibi
dağınık su kaynakları bulunan bir ülkede şüphesiz ki, bilimsel çalışmalar yapmak için ne şahısların ne de üniversitelerin tek başına kaynakları yetmemektedir. Bu konuda
maalesef hükümetler ve devlet hala ciddi adımlar atmakta
adeta ürküyorlar.
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Yapılan tahminlere göre, Türkiye su konusunda ciddi
projeler üretmektediğinde 2006-2007 yılında sonu savaşla
bile bitebilecek çok büyük diplomatik krizler yaşayacaktır
ve artık Orta Doğu’da petrol savaşları yerine su savaşları
konuşulur hale gelebilir. Ortadoğu ülkelerinin tamamının
ciddi su sıkıntıları çekiyor olması tüm gözlerin su kaynakları açısından sorunsuz gözüken Türkiye üzerine çevrilmesine neden oluyor. Türkiye’nin durumu ise biraz farklı, hükümetlerin ve devletin duyarsızlığı yüzünden sular denize
akıyor. Irak Savaşı’nın planladığı Batılı thin tank kuruluşları
tarafından bugünlerde sıklıkla işlenen bir senaryoya göre
önümüzdeki 25 yıl içerisinde Ortadoğu’da su sıkıntısı had
safhaya ulaşacak ve bölge ülkelerinin tamamında dahil olacağı bir su savaşı yaşanacak Senaryonun detayları her gün
Batı medyasında işlenip, geliştiriliyor. Hatta Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Amerikan Başkanı Bush’un
masasında içerisinde su savaşları senaryolarını da kapsayan
detayı bir “Ortadoğu ve Su” dosyası yer alıyor. Aslında çok
tartışılabilecek bu senaryolar bölge için hiç de yeni değil.
Çünkü bundan tam 4500 yıl önce yine bölgede Fırat ve
Dicle havzasının güneyindeki Lagaş ve Umma şehir devletleri arasında savaşlar yaşanmış ve dünya “su savaşları”
kavramaya tanışmıştı. O günden sonra bölgede su ile ilgili savaşlar bitmek bilmedi. Bölge ile ilgili ortaya atılan
tüm senaryoların merkezinde ise Türkiye yer alıyor. Çünkü
Türkiye gerek su kaynaklarının bolluğu, gerekse de sınırları aşan suları nedeniyle stratejik bir konuma sahip. Su ve
Ortadoğu konusu gündeme geldiğinde Türkiye, Türkiye
ve su dendiğinde ise Ortadoğu bir bütünün parçası haline
geliyor.
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TÜRKİYE’NİN SU REZERVLERİ

Türkiye dünyada 110 milyar metreküp tatlı su potansiyeli lie 14, kişi başına yıllık 3600 metreküp tatlı su kullanımı lie de 19. Sırada yer alıyor. Bu rakamlara göre de,
Ortadoğu’da da görünürde de su sorunu olmayan bir ülke
gibi gözüküyor. Ancak resmi dış politika söyleminde (Türkiye sürekli su fakiri olduğu tezini işliyor) ve DSİ verilerine
göre durum pek de öyle değil. DSİ’ye göre, Türkiye’de kişi
başına düşen kullanılabilir su potansiyeli 1642m3/yıl civarında Uluslararası ölçütlere göre kişi başına 10.000 m3 su
düşüyorsa o ülke zengin sayılıyor; miktar 3.000 ile 10.000
arasındaysa “yeterli suyu olan” ülkeler olarak tanımlanıyor,
kişi başına kullanılabilir su miktarı 1000 ile 3000 arasında ise o ülke “su sıkıntısı olan” ülke olarak tanımlanıyor.
Rakamlar 1.000 m3’ün altında ise o ülke “su fakiri” olarak
tanımlanıyor.
Uluslararası kabul görmüş bu tanıma göre Türkiye su
zengini olmak bir yana “tehlike çanları çalan” bir ülke konumunda Türkiye’de kişi başına düşen tatlı su miktarı, dünya ortalamasının sadece yarısı kadar. Bir ülkenin, su varlığı açısından zengin sayılabilmesi için kişi başına düşen yıllık 10.000
m3 ve daha fazla su potansiyeline sahip olması gerekiyor.
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Bugün dünyada kişi başına düşen yıllık Tatlısu miktarı
7.342 m3.Bu rakamlar yanında Türkiye’nin kendine özgün
bir başka problemi daha var. Çünkü su kaynaklarının dağılımı ve kullanımı koordinesiz, Türkiye’nin iç ve Güneydoğu Anadolu bölgesi susuzluktan kavrulurken sadece Akdeniz nehirlerinden her yıl 16 milyar m3 su Akdeniz’e akıp
gidiyor. Bu rakamın ise 4.5 milyar m3’ü sadece Manavgat
Nehri’nden.
Bazı bölgelerde tarım arazileri sular altında kalırken,
yüz km mesafede başka bir ova susuzluktan kuruyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu açmaz “Varlık içinde yokluk
çekmek” olarak tanımlayan yer altı suları konusunda dünya çapında bir üne sahip Prof. Dr. Zekai Şen’e göre Türkiye
su konusundaki tutumunu değiştirmezse çok yakında ciddi su sıkıntısı çekebilir. Peki bu sorunun acilen çözülmesi
ve eylem planlarının gerçekleştirilmesi için ne yapılmalı?
DSİ Genel Müdürlüğünün Enerji Bakanlığı’ndan ayrılıp
bağımsız bir bakanlık haline getirilmeli ve konusunda uzman, araştırmacı insanlar istihdam edilmeli ve en geç iki
yıl içerisinde bir çok alternatif rapor hazırlanmalı. Yıllardır
veriler bile yenilenmedi. Su Bakanlığı kurularak acil planlar geliştirilmeli. Derhal Master Planları yapılmalı ve bu
planlar süreç içerisinde tadil edilmeli.
Ama maalesef Türkiye’nin en büyük kurumlarından
olan DSİ’nin bile bir master planı yok. Master planlar yapılmıyor, su kaynakları çarçur ediliyor. Var olanlar kirlenme,
tuzlanma tehlikesi ile karşı karşıya. İç Anadolu kavrulurken
her yıl Akdeniz’e ulaşan nehirlerden milyonlarca metreküp
su denize akıp gidiyor. Yıllardır su konusunda çalışmalar
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yapmış bir başka isim; Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik
ve Stratejik Araştırmalar Merkez Başkanı Prof. Dr. Ali. İhsan Bağış da, Türkiye’nin su konusundaki en büyük probleminin su kaynaklarının değerlendirilememiş olduğunu
düşünenlerden.” Her şey bürokratların insafına kalmış. Siyasi kararlarla barajlar yapılıyor. Siyasi tercihlerle uluslararası arenaya su satmak için çıkılıyor. Öncelikle ülke içerisinde suyun rantabl kullanımı ve gelecek için planlanması
lazım. 10 yıl sonrasının planını bile yapmadan su satmaya
çıkıyoruz. Anlaşılması güç bir politika” diyor. Ortadoğu’da
su kaynaklı savaşların çıkması yönündeki açıklamaları ise,
komplo teorisi olarak değerlendiren Bağış. “Ortadoğu’da
kim kiminle savaşacak? Suriye su için kalkıp Türkiye’ye savaş mı açacak. Bunların mantıklı açıklaması yok. Kaldı ki;
Türkiye’nin Ortadoğu’yu besleyecek. Su zenginliği de yok”
şeklinde görünüşün dile getiriyor.
Ortadoğu yeraltı su kaynakları konusunda çalışmaları
sürdüren Prof. Dr. Zekai Şen ise, Ortadoğu’da su kaynaklı
bir savaşın her zaman mümkün olabileceğini ama belirleyici unsurun Amerika’nın olacağı tavır olacağını söylüyor.
Türkiye’nin yıllarca su gibi stratejik bir konuda Batılı bilim
adamlarına tüm bilgilerin vermek gibi bir hata yaptığını
anlatan Şen; “Suudi Arabistan’da bilimsel bir toplantıda söz
olan Amerikalı bir su bilimcisi Arapları Türkiye aleyhine
kışkırttı. Aynı şahsı Türkiye’de yapılan bir toplantıda Arapların aleyhinde konuştu. Ne yazık ki, bu şahsa Türk bürokratları büyük itibar gösterdiler. Su stratejik bir üründür ve
bilgileri Batılı bilim adamlarına verilmemeli.
Aksi taktirde dışarıdan gelecek ve adil olduğu savunulacak fikirler bile ülkemizin çıkarından ziyade Batılı
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ülkelerin emperyalist çıkarlarına hizmet edecektir” diyor.
Yıllık su potansiyeli 183 milyar m3 olan, ortalama 10 milyar m3 yer altı suyu bulunan Türkiye, bu suyun sadece 93
milyar m3’ünü kullanabiliyor. Mevcut su kaynakları 85
milyon dönüm araziyi sulayabilecekken Türkiye ancak 45
milyon dönüm araziyi sulayabiliyor. Manavgat’tan satılması durumunda yılda 250 milyon dolar kazandırabilecek
olan 4 milyar m3 su denizine akıp gidiyor. Bu rakamlara
ilaveten çevre örgütleri tarafından hazırlanan raporlardan
ortaya çıkan ürkütücü bir nokta daha var.
Son 40 yıldır sulak alanlar ya da doldurma veya çevre
kirliliği nedeniyle birer birer yok oluyorlar. Çevre kirliliğine bilinçsiz su kullanımı sonucu meydana gelen tuzlanma
da eklenince 20 bin hektar arazi kullanılamaz duruma geldi. Türkiye’nin su ihtiyacını karşılayan 25 nehirden özellikle Batı Anadolu’daki Meriç, Susurluk, Gediz ve Sakarya
gibi ırmaklar aşırı kirlenmiş durumda.

Gelecek 50 Yıl

111

ARAP SUYU

Türkiye’nin güney ve Doğu’sunda bulunan Fırat, Dicle,
Seyhan ve Ceyhan nehirlerine Arap “Arap Suyu” demektedirler. Kesinlikle bu suların Türkiye’nin olduğunu kabul
etmiyorlar. Bu, konuyla ilgili Suriyeli, Iraklı bilim adamlarından tutun Yemenli bilim adamı ve aydınına kadar hakim bir inanıştır bu iddia. Arap babasında konu ile ilgili
makalelerin kahir ekseriyetinde bizim bu sularımıza Arap
Suyu denmektedir. Türkiye ile yapılan diplomatik görüşmelerde Araplar bu sularımıza Ortak Servet deme ve ülkemizin egemenliğini hiçe sayan bir terbiyesizlik yaptılar.
Bunu da yüzyıllar süren kaderimize dayandırırlar.
Fakat ne hikmetse petrol ve doğal gazı ortak servet olarak kabul etmiyorlar. Bu tabir Türkiye tarafından sadece
bir kez Süleyman Demirel tarafından dile getirilir. Buna
mukabil, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Katar gibi ülkelerin
diplomatları bizim sularımıza sürekli olarak Ortak Servet
diyorlar. PKK terör örgütünün elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılış operasyonunun düğmesine basıldığı günden bu yana Suriyeli diplomat ve hükümet üyeleri Türkiye ile yapılan görüşmelerde artık buna
cüret etmedikleri görülmüştür.
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Türkiye’nin olağanüstü çabaları sonucunda 15-18 Kasım 1993 tarihleri arasında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta
düzenlenen “Türk-Arap İlişkilerinin Geleceği” konulu
konferansa Türkiye’den 2, Arap ülkelerinden ise 32 profesörün ve bir o kadar da siyasi uzmanın katıldığı bir konferansta, sadece 4 Arap bilim adamı hariç 38 bilim adamı
aynı üslubu kullanmıştır.
Hatta bazıları hakikaten bir Müslümanı ikrah ettirecek
derecede Türkiye’ye tabir ve yakıştırmalar kullandığı kayıtlarda mevcuttur ve bu toplantıya, damarlarında hem Türk
hem de Arap kanı taşıyan ve yaklaşık 35 yıl Ortadoğu’da
diplomatik yapan Dışişleri Bakanlarımızdan Vahit Halefoğlu ile Emekli Generalimizden İhsan Gürkan’ın hem konuşmacı hem de müzakereci olarak katılmıştı. Türk Devleti, bu konferansa böylesine üst düzey de katılım yaparak
ne kadar önemsediğini gösterme nezaket ve hassasiyetinde
bulunmasına rağmen karşılığını bulamamıştır.
Bu konferansın bildiri müzakere ve münazara notlarından oluşan yaklaşık 1200 sayfanın tamamını okuyan bir
bölge insanı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak
yaşanan durum bir hayalden ibarettir. Arap dünyasının su
konusunda ileri sürdüğü tezler, İngilizlerin Türkiye’ye dayattığı tezlerle bire bir örtüşmesi oldukça ilginçtir.

Gelecek 50 Yıl

113

GÜNEY’DEKİ TÜRK SULARI

Türk-Arap ilişkilerinde GAP en şiddetli sorun haline
geldi. Araplar; Doğu ve Güneydoğu ile Akdeniz’in bir kısmında akan sularımızı Arap Suyu olarak görmektedirler.
Suriye’den Yemen’e kadar bütün Arap alemi, Türk sularının
ısrarla kendilerinin suyu olduğunu iddia etmektedirler.
Aslında, GAP= Güneydoğu Anadolu Projesi, Türk-Arap
ilişkilerindeki su sorunu konusunda Araplar için en faydalı çözüm yoluydu. Oysa Araplar Osmanlı’dan kalma olan
GAP’a şiddetle karşı çıkarak bunu uluslararası bir sorun
haline getirmeye çalışıyorlar.
Halbuki Türkiye, GAP’a sadece Türk değil, Arap sermayedarlarının da yatırımcı olmaları için bütün imkanları
sundular. Ancak, Araplar, Türkiye’nin bu teklini kabul etmek bir yana şiddetle karşı çıktılar. Türkiye’nin Güneydoğusundan Suriye ve Irak’a hayat sunacak olan GAP neydi.
GAP, entegre bir gelişme projesidir. Ekonomik, sosyal ve
kültürel boyutlarıyla bölgenin bütün yapısına tesir edecek
ve modern ziraatçılığı başlatmanın yanı sıra “Organik Tarım” projesiyle Orta Doğu’yu dünyanın belli başlı tarım
merkezi haline getirecek bir projedir.
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Güneydoğu Anadolu Projesi, sulama ve bölgenin gelişmesi açısından dünyanın önde gelen ve Türkiye’nin de
ilk büyük projesidir. Bu proje, Güneydoğu Anadolu ile
gelişmiş diğer bölgeler arasındaki dengesizliği gidermeyi
ve bölgenin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Türkiye aynı zamanda Arap komşularına bu projenin ana
gayesinin bölgedeki fakirliği gidermek ve hayat şartlarını
iyileştirmek olduğunu anlatma çabalarına rağmen maalesef komşularından aynı sağ duyuyu görememiştir.
Doğu Anadolu bölgesi, yağışların az, nem oranının düşük ve yaz aylarında ısının yüksekliğinden buharlaşmanın
fazla olmamasına rağmen su kaynakları bakımından hayli
zengindir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli su
kaynakları Fırat ve Dicle nehirleridir. Bunların yanı sıra
birçok küçük akarsu kaynağı daha vardır. Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’ın alçak bölgeleri toprak altından çıkan
su kaynaklarına sahiptir. Fırat Nehri, yalnız GAP bölgesinin değil, Türkiye’nin de en büyük nehirleri arasında yer
alır. Drenaj havzası, Suriye sınırından yukarı kaynağına
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kadar 102.876 km2’lik bir alanı kapsar. Bölge limitleri içinde kalan kısmı ise 22.100 km2 kadardır. 1937-1980 yılları
arasında tam Suriye sınırının geçtiği yerde, Belkızköy ölçüm ünitesinde tutulan kayıtlara göre yıllık ortalama akıttığı su miktarı 30.777 milyon m3’tür.
Bu miktar, kat ettiği bölgelerin su ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Normal olarak bir nehrin yıllık akıttığı su
miktarı o yılın yağış durumuna ve havzanın mevsim hararetine göre değişmektedir. Dicle nehrini direngi sahası,
GAP bölgesinin ikinci büyük su kaynağı olup sınırın kestiği ana kolun Cizre ölçüm istasyonundan yukarıya doğru
Türkiye’deki direnaj havzası 38.705 km2’lik bir alanı kaplar.
1946-1985 yılları arasındaki kayıtlara göre, Cizre ölçüm
istasyonunun bulunduğu yerde yıllık ortalama akıttığı
su miktarı 16.300 milyon m3’tür. Dicle’nin yıllık su miktarındaki değişmeler Fırat’ınkine çok benzer. Nehirlerin
debi yönünden en kritik olduğu dönem 1958-1992 arası
dönemdir.
Dicle’nin yıllık akış oranındaki değişmeler Fıratınkinden biraz daha fazladır. Bu değişme de şüphesiz mevsimlerin durumuna bağlıdır. Dicle havzasında, kapladığı
38.281 km2 olan itibariyle, ortalama yağış miktarı 785 mm
olarak tespit edilmiştir. Yıllık yer kaçağı ortalaması %56
kaçak katsayısı itibariyle 439 mm’dir. Dicle havzasına düşen gerçek yağış miktarının kayıtlarda geçen rakamların
biraz daha üstünde olduğu söylenebilir. Çünkü dağlarda
bulunan birkaç ölçüm istasyonunda tespit edilen rakamlar,
aşağı bölgelerde yer alan esas ölçüm istasyonlarında tespit
edilen rakamlardan daima yüksek çıkmaktadır.
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Fırat gibi, Dicle’nin de yıl boyunca akıttığı su miktarında büyük bir değişmeler gözlenmektedir. Cizre ölçüm
istasyonunda tespit edilen aylık debi, Nisan ayında ortalamanın % 23’üne inmektedir. Dicle’nin akıttığı yıllık su
miktarı, mevsimlere göre değişen yağış miktarı ve aylık ortalama hesaba katılarak düşünüldüğü takdirde bu nehrin
kendi havzasındaki sulama ihtiyacını karşılamaya yettiği
görülecektir. Ancak, bazı mevsimlerde artan su talebini
karşılayabilmek için iyi bir birikim ve dağıtım sisteminin
kurulması gerekiyor. GAP bölgesinde Fırat ve Dicle akarsularının yanında, özellikle Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’ın alçak bölgelerinde yeterli miktarda yeraltı suları vardır. Bu yeraltı suları, şehir sakinlerinin ihtiyacı olan suyun
bir kısmını karşılamakta kullanılmaktadır. Bu yeraltı suları
aynı zamanda küçük sulama için de kullanılmaktadır.
Fırat ve Dicle havzaları, ta baştan beri, bulundukları
bölgede toprak ve su potansiyeli açısından büyük değer
ifade ettikleri için Türkiye’nin dikkatini çekmiştir. Fırat
üzerindeki çalışmalar XIX. Yy’da Osmanlı döneminde başlamış ve bu çalışmalar Cumhuriyet döneminde de devam
etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında şimdiki Keban Barajının yer aldığı noktada “Keban Ölçüm İstasyonu” kurulmuştur. Ölçüm istasyonunun kurulması ile beraber Türkiye’de hidroelektrik araştırmaları da başlamış oldu. Fırat
havzası, ihtiva ettiği büyük su potansiyeli sebebiyle, Türkiye’de akarsuların değerlendirilmesini amaçlayan ilk projenin 1961 yılında uygulandığı ilk bölgedir. Fırat Havzası
Gelişme Raporu ve Aşağı Fırat Projesi gelişme raporu sıra
ile 1964 ve 1966 yıllarında tamamlandı.
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Fırat üzerindeki barajlara gelince, Karakaya Barajı’nın ilk taslak
çalışmaları 1976’da tamamlandı. Yabancı kredi güçlüklerine rağmen
aynı sene sivil işlerle ilgilenen yatırımcılar bölgeye davet edildi. 1970
ortalarında patlak veren petrol şoku, termoelektrik santrallerinin ve pompalama (boru hattı) projelerinin yeniden
gözden geçirilmesini zaruri kılmıştır.
1980 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bir master planı hazırlandı. GAP bölgesindeki su kaynaklarını
geliştirmek amacıyla 13 ayrı proje kabul edildi. Karakaya
Barajı projesi, Aşağı Fırat projesinden ayrı ve müstakil bir
proje olarak ele alındı. Söz konusu 13 projeden 7’sinin Fırat
Nehri üzerinde kurulması planlandı. Bu projelerin sulama
ve hidroelektrik üniteleri tamamlandığında sulanacak arazi 1.083.00 hektara ulaşacaktı. Yine projelerin tamamlanması halinde Fırat nehrinden yılda yaklaşık 9 milyar m3 su
işlenir hale gelecekti.
Bu miktar, Fırat’ın Suriye sınırına yakın Karkamış
noktasında akan yıllık 30 milyar m3 su miktarının %30’u
kadardır. Fırat üzerinde kurulan ve kurulması planlanan
ana üniteler sırasıyla Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik
ve Kumkaya Barajlarıdır. Bunlardan Keban, Karakaya ve
Atatürk Barajları tam kapasite ile çalışır durumdadır.
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Diğer barajlar Fırat’ın ana kolu üzerinde, Keban’dan
artan bütün suları kullanacak şekilde tasarlanmışlardır. Fırat’ın yıllık su biriktirme kapasitesi 42 milyar m3 olduğu
için, tabii su akışı rahatlıkla ayarlanabilmektedir.
Yıllık kapasitenin %30 kadarı kullanıldığı takdirde,
geri kalanı sulama işini tehlikeye düşürmediği gibi, içme
suyunu da karşılayabilecektir. Aşağı Fırat Projesi, Karakaya Projesi, Suruç-Bazika Projesi, Kahta-Adıyaman Projesi,
Adıyaman, Fırat Havzası Gelişme Planı çerçevesinde, hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Aslında bu projeler, Türkiye’nin tüm suları hakkında doğru düzgün bir master planı bile olmayan DSİ tarafından hayata geçirilmesi şaşılacak
bir durumdur.
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AŞAĞI FIRAT PROJESİ

GAP enerji üretim projelerinin en geniş ve en önemlisidir. Bu proje aynı zamanda kendi içinde yedi alt projeye
ayrılmış ve birçok üniteleriyle birlikte 2002 yılına doğru tamamlanması planlanmıştı. Ancak maalesef bu proje halen
tamamlanmamış durumdadır. Aşağı Fırat Projesi tamamlandığı zaman 852.781 hektar kurak arazinin sulanması
mümkün olacaktır. Bu alan, bütün GAP Projesi bittiğinde sulanması düşünülen toplam 1.641.282 hektar arazinin
%51.9’una tekabül etmektedir. Bu projenin alt projeleri ise
şunlardır:
1) Atatürk Barajı ve HES (Hidroelektrik Santrali)
2) Şanlıurfa Tüneli
3) Şanlıurfa HES
4) Şanlıurfa-Harran Sulama Tesisleri
5) Mardin-Ceylanpınar Sulama Tesisleri
6) Siverek-Hilvan Sulama Pompaları
7) Bozova Sulama Pompaları
Aşağı Fırat Projesi içinde, hatta GAP içinde Atatürk
Barajı’nın büyük önemi vardır. Yüksek su biriktirme
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kapasitesinden dolayı 852,781 hektar alanı sulayabileceği
gibi, Suruç-Baziki ve Kahta-Adıyaman sulama projeleri
için gereken su kaynağını da temin edecektir. Böylece Atatürk Barajı’nın sulayacağı arazi miktarı 1.000.000 hektara
ulaşılacak.
Ayrıca Atatürk Barajı’na ait hidroelektrik santralinden,
Harran sulama alt projesinin birinci ünitesi tamamlandığında, 2400 mw kapasite ile yılda 8100 Gwh enerji üretilecektir. Bütün sulama projelerinin tamamlanması halinde
ise yıllık enerji üretimi 5.300 Gwh’e düşecek. Atatürk Barajı’na ilaveten yukarı Fırat Projesi çerçevesinde, yıllık su birikimini bir plan dahilinde düzenli şekilde kullanarak diğer hidroelektrik santrallerinin de çalışması sağlanacaktır.
Aslında, Atatürk Barajı’nın tamamlanması halinde, Fırat
üzerindeki diğer barajlarda, örneğin Karakaya ve Keban’da
biriktirilen sular, mevsim değişmelerinde ortaya çıkan su
sıkıntısını da giderilmesi.
Böylece, Fırat sularının kontrol edilmemesi sonucu ortaya çıkan ve %80’lere varan su kaybının da önüne geçilmiş
olacak. Dicle’nin Suriye sınırının Güney kısmında, Cizre
Barajı noktasında akıttığı yıllık su miktarı 16.7 milyon
m3’tür. Ilısu Barajı yalnız elektrik üretimi sağlarken diğerleri her elektrik üretecek hem de sulama hizmeti verecek
şekilde iki maksatlı dizayn edilmişlerdir. Dicle sularıyla
sulanacak ve bereketlenecek arazi miktarı 558.000 hektara
ulaşacaktır. Tahminlere göre, kullanılan su miktarının %20
kadarı barajlara geri dönecektir. Bu geri dönüşlerle birlikte bütün barajlarda biriken suların miktarı 3.7 milyar m3’e
ulaşacaktır.
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Bu rakam, Dicle’nin akıttığı yıllık su miktarının ancak
%22’sine tekabül etmektedir. Projelerin hepsi tamamlandığı takdirde Dicle havzasındaki ekilebilir bütün alanlar sulama imkanına kavuşmuş olacaktır. Hesaplara göre planlanan barajların bitmesi durumunda bunların biriktireceği
toplam su miktarı 15.5 milyar m3’e ulaşacaktır. Birikmiş
bu suların kontrollü bir şekilde değerlendirilmesi sonucu
ekilebilir arazilerin tamamı kolayca sulanabilecektir. Dicle
nehri üzerinde de su projeleri tamamlanmaya çalışmaktadır: Dicle-Karakızı Projesi, Batman Projesi, Batman-Silvan Projesi, Garzan Projesi, Ilısu Projesi, Cizre Projesi.
Bu projelerin tamamına yakını bitmiştir.
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PETROL YERİNE SU ENERJİSİ

1970 yılındaki petrol şokundan sonra devamlı yükselen petrol fiyatlarından dolayı dünyada ve Türkiye’de
hidroelektrik üretimine öncelik verilmeye başlanmıştır.
1985 yılı itibariyle enerji sektörüne ayrılan yatırım miktarı
umumi yatırımların %24’ünü teşkil etmişti. Enerji sektörü
aynı zamanda yabancı sermayeyi kabul eden ikinci büyük
sektördür.
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Türkiye, alternatif enerji kaynakları arayan, bunun için
araştırmalara büyük paralara harcayan ülkelerden biridir.
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEAŞ), 1985 yılında üretilen 34.000 Gwh’lik toplam enerjinin %90 payına
sahip bulunuyordu. Üretim 1989 yılında 39.700 Gwh’e yükselmişti. Üretimdeki bu yükseliş Bulgaristan ve Rusya’dan
satın alınan elektrik enerjisinde düşmeye yol açmıştı. 1986
yılından önce Türkiye bu iki ülkeden yurt içinde tüketilen
toplam enerjinin %6’sını satın almaktaydı. Nihayet, Türkiye 1989 yılında enerji üretiminde öyle bir noktaya yükseldi ki, değil dışarıdan enerji satın almak, dışarıya enerji
satabilecek durumuna geldi. Kaldı ki, Türkiye henüz mevcut hidroelektrik potansiyelinin küçük bir kısmını kullanmaktadır. Ülkenin yıllık ortalama hidroelektrik potansiyeli 32.700 Mw ve normal hidroelektrik şartlarında yıllık
enerji miktarı 118.000 Gwh iken halihazırda bu potansiyelin ancak %12’sini kullanmaktadır.
TEAŞ, uzun vadeli üretim programı dahilinde tecrübelere dayanarak yaptığı tahmini hesaplara göre 1990-2000
yılları arasındaki dönemde büyüme talebi %9.5, 2000-2010
yılları arasındaki dönemde ise %7 olacaktır. Türk Hükümetleri, sivil sektöre lazım olan enerjinin termoelektrik ve
hidroelektrik santrallerinden sağlandığını, zamanlamanın
iyi planlaması gerektiğini biliyorlar. Dicle ve Fırat’ın enerji
potansiyelleri sırasıyla 12.000 Gwh ve 35.000 Gwh olarak
hesaplanmıştır. Bu iki nehir toplam enerji potansiyelinin
%10 ve %30 kadarını ihtiva ederler.
GAP bölgesi, 1.000 Mw yük kapasitesiyle Karakaya Barajı’nı, 2.400 Mw yük kapasitesiyle Atatürk Barajı’nın 1.360
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Mw yük kapasitesiyle Keban Barajı’nı besleyen önemli bir
enerji merkezi olacaktır. Keza kömürle beslenen termal-elektrik santralleri de bölgenin alternatif enerji kaynakları
alarak görevlerini sürdüreceklerdir. Bundan başka Çağçağ III. Hidroelektrik santrali 14.4. Mw yük kapasitesiyle,
Kralıkızı hidroelektrik santralı 90 Mw yük kapasitesiyle,
Batman hidroelektrik santrali 186.6 Mw yük kapasitesiyle
üretim yapacak şekilde inşaat halindedirler. Bu enerji santralleri tamamlandığında, bölgenin toplam yük kapasitesi
5.960 Mw’a yükselmiş olacaktır.
Böylece toplam yıllık enerji 21.900 Gwh’i bulacaktır.
Bu kapasiteyle, GAP bölgesi, Türkiye’nin toplam enerjisinin %25’ini ve hidroelektrik enerjisinin de %85’ini sağlamış olacaktır. Su kaynaklarının geliştirilmesi gayretlerinin
bir hedefi de endüstriyel ziraattır. Sulama projelerinin tamamlanması halinde endüstdrici ziraatçılığın önündeki
engeller kalkmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle sulama ünitelerinin devreye girmesiyle birlikte bölgenin geleneksel
tarım ürünlerinde olduğu kadar endüstrici tarım ürünlerinde de büyük artış gözlenecektir.
Tabiatıyla sulama ile gelen değişiklikler hem insanların
hem de bölgenin kalkınmasına ve refahına sebep olacaktır. GAP Projesi’nin bu kadar verimliliğine rağmen, Proje 1980’lerin başında hayata geçirilince, Arap dünyasında
büyü tepki gördü. Özellikle Suriye, Irak ve Ürdün neredeyse, savaş ilan etme durumuna geldiler. Ancak Türkiye’nin
kesin ve kat’i tavrı karşısında hepsi bağırdıkları ile kaldılar.
Suriye ve Irak, GAP projesinin kendi topraklarındaki zirai
ve enerji projelerini baltaladığını iddia ediyorlar sürekli.
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Arap medyasında Atatürk Barajı’nın kurulması ile birlikte mübalağalı ve kavgacı yazılar yazılarak, Türkiye’ye karşı
nefret tohumlarının yeşermesinde büyük çabalar sarfetmişlerdi maalesef. Halbuki GAP projelerinin Güney komşularımıza yönelik negatif bir gayesi yoktu. GAP’ın gayesi
her yönüyle geri kalmış bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesini fakirlikten kurtarmak ve burada yaşayan insanlarımızın hayat standartlarını yükseltmekti.
Bununla birlikte Güneydeki iki problemli komşumuzun en azından sınır vilayetlerinin de ekonomik yapılanmanın düzlüğe çıkarılmasıydı. GAP projelerinin tamamlanması halinde bölgede geleneksel ziraatçılık ve endüstrici
ziraatçılık hızla gelişecek, dışarıya her türlü ziraat ürünleri
ihraç etmek mümkün hale gelecektir. Türkiye, başta Orta
Doğu olmak üzere Arap ülkelerine dünya standartlarında
tarım ürünleri pazarlama imkanına kavuşacak, bu ticari
ilişkilerden her iki taraf kazançlı çıkacaktır. Çünkü Orta
Doğu’lu tüketici, Kanada, Avustralya, İspanya veya Yunanistan’dan aldığı gıda maddelerine nakliyat fiyatının yüksek olmasından dolayı oldukça külliyetli bir miktar ödüyor.
Oysa aynı Arap tüketici, hemen burnunun dibinde
olan Türkiye’den olacağı gıda ve tahıl ürünlerinin nakliyesini sıfıra yakın bir rakamla mal edecektir. Suriye halihazırda Fırat üzerinde üç adet baraj inşa etmiş durumdadır.
Tabqa Barajı 1975’te 14.2 km3 depolama kapasitesi ve 860
Mw yük kapasitesiyle kurulmuş bir hidroelektrik santralidir. Al-Baht regülatör barajı ve Tishreen hidroelektrik
santrali barajı 1991’de 1,9 km3 depolama kapasitesiyle ve
630 Mw yük kapasitesiyle kurulmuştur.
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Tabga Barajı 640.000 hektar araziyi sulayabilecek kapasitede projelendirilmiş ise de yerinin iyi seçilmemesi
yüzünden beklenen neticeleri verememiştir. Barajın tabanı
alçı ve tuz tabaklarından oluştuğu için yüksek oranda su
sızmaları meydana gelmekte, zaman zaman barajın duvarlarında ve kanallarda çökmeler görülmektedir. Böylece sızıntılar sonucu kaybedilen sularla birlikte 240.000 hektar
araziyi ziraate elverişli hale getirmek mümkün iken, maalesef Tabga Barajı’ndan beklenen neticeler elde edilememiştir. Suriye’nin resmi kayıtlarına göre sulanabilir arazinin miktarı 863.308 hektardır. (1975’de 500.000 hektardı)
Bunun 309.000 hektarı Fırat ile 207.844 hektarı da Dicle ve
Khabur ile sulanmaktadır. Suriye’nin 5 yıllık planı çerçevesinde sulanacak araziler için Khabur, Sajur Balikh nehirlerini de sularından azami istifade edilirken, Hassaka bölgesinde yine Dicle ve Asi nehirlerinin suları kullanılmaya
devam edilecektir.
Suriye, Türkiye’nin ihtiyacını hesaba katmaksızın 1961
yılından beri Asi nehrini tam kapasiteyle kullanmaya devam ediyor. Asi’nin sularıyla Gnab havzası sulanıyor. Rustam (250 mcm) ve Hilfaya-Mehardeb (65 mcm) barajları
besleniyor. Humus ve Hama şehirlerinin elektrik ihtiyacı
karşılanıyor. Asi nehri Türk sınırından içeri girerken 25
mcm’lik akışıyla adeta kurumuş bir görünüm vermektedir.
Suriye’nin sulama ve hidroelektrik santralleri projeleri teknik ve sosyal problemlerle karşılaşmıştır. Ülkenin elektrik
ihtiyacının % 60’ını karşılayan Tabga Barajo Sovyet yapımıdır. Lokal topografyası iyi seçilmemiştir. Taban ve yan
sızıntılarına, yaz mevsiminde azalan su hacmi de, eklenince kendisinden beklenen enerji üretimini verememektedir.
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Bilhassa Halep ve Şam bölgelerinde elektrik kesintilerine
yol açmaktadır. Dünyanın her yerinde, tarım ürünlerinin
bolluğu veya azlığı sulama ile doğru orantılıdır. Suriye, resmi görevlilerinin de kabul ettiği gibi, su kaynaklarını planlı
ve verimli görevlilerinin de kabul ettiği gibi, su kaynaklarını planlı ve verimli bir şekilde kullanamadığı için tarım
ürünleri bakımından sıkıntı çekmektedir.
Ülkenin ihtiyaç duyduğu tahıl, sebze ve meyve ürünleri bütünüyle iç kaynaklardan sağlanamamaktadır. Fakat,
ekonomik yaşama kabiliyetine rağmen, yiyecek garantisini sağlayan bazı temel ürünlere kesin ihtiyaç vardır. Irak
su kaynakları yönünden bazı farklarla Türkiye’ye benzer.
Irak’ın problemi su miktarında değil, suyun kalitesindendir. Mezopotamya tarihi boyunca, sulama projelerinde,
Irak’ın karşısına tuzlu sular çıkmakta ve bu da suyun normal yollardan kullanımını zorlaştırmaktadır. Fırat ve Dicle
nehirlerinden yeterli su geldiği zamanlarda problem fazla
hissedilmemiş, ancak azaldığı durumlarda Irak kuraklıkla
karşı karşıya kalmıştır.

128

İsmail Çorbacı

SİYASİ ETKİ VE GAP’IN ÖZETİ

Türkiye’nin dünya çapında büyüklüğe ve geniş potansiyele sahip GAP projesi, dış politikamızı ve dış ekonomik ilişkilerimizi yakından etkilemekte olup, önümüzdeki
dönemde daha kapsamlı etkiler oluşturacağını söylemek
mümkündür. Projeye bugüne kadar (2009), 2.1 milyar dış
kaynaklardan olmak üzere toplam 12,5 milyar dolar harcanmıştır. Öngörüldüğü gibi 2005 yılına kadar tamamlanabilmesi için 20 milyar dolara daha ihtiyaç duyulduğu
bildiriliyor. 1996 hükümet bütçesindeki toplam yatırım
projelerinin %15’i Güneydoğu için ayrılmış durumdadır.
1997 bütçesinden ise yalnızca 500 milyon dolar ayrıldığı anlaşılıyor. Dünyanın en büyük bölgesel kalkınma
projelerinden birisi olan GAP tamamlandığında 27.3 milyar w/saat elektrik enerjisi üretecek ve 1.7 milyon hektarlık
bir tarım arazisini (bereketi ile meşhur Çukurova’nın tam
on katı alan) sulayacaktır. GAP’ın oluşturacağı tarımsal ve
sanayii potansiyelinin bölgedeki gelir düzeyini 5 kat arttırması öngörülmektedir. Mevcut 3.5 milyonluk bölge nüfus
2005 yılına kadar 9 milyonu aşacaktır. GAP’ın cazibe olanı
“Verimli Hilal” olarak bilinen Aşağı Fırat ve Dicle Havzaları
tarih boyunca medeniyetin beşiği olarak adlandırılmıştır.
Gelecek 50 Yıl

129

Geçen yüzyıldan beri akıllarda olan projenin ana amacı, Bosna’ya dökülen bu iki nehrin sularını kontrol edip
enerjiye ve ürüne dönüşmektir. GAP’ın uluslararası kaynaklardan finansmanını, Suriye ve Irak başta olmak üzere
Arap ülkelerinin baskısı nedeniyle gerçekleşememiş, ağırlıklı olarak kısıtlı ülke içi kaynakların kullanılması yoluna
gidilmiştir. Su sorunu önümüzdeki dönemde Türkiye’nin
dış politikasını ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahiptir. Nitekim, Suriye ve Irak ile ilişkilerimizde gündemin ilk
sıralarını işgal etmeye başlamıştır. Uluslararası forumlarda
da sık sık karşımıza çıkmaya başlamıştır.
1955’te ve 1996 yılı başında 6 Arap ülkesini Şam’da
toplayan Suriye’nin Türkiye ile su sorununu bir Türk-Arap sorunu haline getirmeye çalıştı ve nitekim bunu başardı da. Ankara ise Suriye ve Irak’ın sorun haline getirmeye
çalıştığı su konusu hakkında yıllardan beri savunduğu “üç
aşamalı plan”da ısrar etmektedir. Sözkonusu planda “ilk
aşamada mevcut fiili durumun tespiti, daha sonra da her
ülkedeki ihtiyaçların teknik düzeyde ortaklaşa saptanması”
öngörülüyor. Planın üçüncü aşamasını ise “bu ihtiyaçların
Türkiye’den kaynaklanan sular bakımından hakkaniyete
uygun biçimde nasıl değerlendirilebileceğinin saptanması”
oluşturuyor. Şam’daki Arap ülkeleri toplantısından sonraki
ilginç gelişmelerden biri de Arap Birliği’nin sorun hakkında açıklamalar yapmaya başlaması oldu.
Arap Birliği Genel Sekreteri İsmet Abdülmecit, “Türkiye ile Suriye arasındaki su sorununa uluslararası hukuk
ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüm bulunmasını” öneriyordu. Abdülmecit, “Arap Birliği’nin, Suriye ile
Irak’ın Fırat konusundaki haklarını ve bu hakları aranti
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altına alan bir anlaşmaya varılması yolundaki çabalarını
desteklediğini de “sözlerine ekliyordu. Aap Birliği, böylece
diplomatik bir dille Suriye ve Irak’ın su konusudaki tezlerini desteklediğini duyurmuş oldu. Diğer taraftan, normalde
yıldızları pek barışmayan Saddam Hüseyin ile Hafız Esad,
1996 başında Irak-Suriye sınırında biraraya gelerek, Türk
İsrail stratejik işbirliği Fırat nehri üzerindeki Türk projeleri ve Arap dayanışması gereği üzerinde görüş alışverişinde
bulundular.
Esad’a göre, İsrail, ABD ve Türkiye, “Akdeniz ve Kızıl
Deniz’de hegomonya kurmak için Araplara karşı bir cephe” oluşturuyorlar. Ayrıca, Suriye ve Irak’ın menfaatlerine
zarar verecek şekilde su silahının kullanıldığı görüşüne de
yer veriliyor. Tahran Times Gazetesinde yer alan bir başyazı, “Siyonist rejim, Türk hava sahasını Türkiye’nin komşuları hakkında bilgi ve istihbarat toplamak için kullanacaktır. Türkiye’nin bu kararı il eİsrail şimdi bizimle sınır
paylaşıyor” iddiasında bulnuyordu. Irak, Libya ve Arap
Birliği de Türk-İsrail eksenine karşı kınama korosuna katıldılar ve “bunu Arap ve İslam ülkelerine karşı bir tehdit”,
“İsrail’in stratejik sızması” ve “İsrail ile Türkiye’nin Araplara karşı şeytani niyetlerinin ifadesi” şeklinde tanımladılar.
Şurası bir gerçek ki, 1992 yılındaki Madrid Barış Konferansından bu yana Türk-İsrail ilişkileri, kendisini büyük
ölçüde “Arap Bağından” kurtarmış görünüyor. Türk-İsrail yakınlaşmasını dengelemek için Suriye ile İran’ın, Irak
ile kendi yakınlaşmalarını hızlandırarak yeni bir bölgesel
eksen oluşturmaya çalıştıkları görülüyor. Tüm bu gelişmelerin Türkiye’nin Ortadoğu ve Akdeniz havzasındaki
ekonomik ticari menfaatlerini de derinden etkileyeceğini
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söylemek kehanet sayılmaz. Hafız Esad, 22 yıllık yönetimi
süresince 13 milyonluk ve sınırlı kaynaklara sahip bu ülkeyi önemli bir bölgesel güç haline getirmeyi başarmıştır.
Diplomasi ustalığı ve menfaatleri gerektikçe ittifak değiştiren pragmatik yaklaşımı sayesinde halen Ortadoğu barış
sürecinin anahtarını da elinde tutmaktadır.
Avrupa Birliği, barış sürecine olumlu katkısını teşvik
için Suriye’ye karşı son sekiz yıldır uygulanmakta olan silah ambargosunu kaldırmış, dönemin ABD Başkanı Bill
Clinton Şam’a kadar giderek “terörist
devlet” ilan ettiği Suriye’nin lideri ile
resmi görüşmelerde bulunuyordu ve
Clinton-Esad görüşmesi, aralıksız
tam 4,5 saat devam edecekti. Clinton-Esad görüşmesinde GAP projesinin yaklaşık bir saat yer aldığı çok
dar bir çevre tarafından olsa da bilinmektedir. Tüm bu siyasi gelişmeler GAP projesinin geleceği ve bölgede yaratacağı etkiyi
yakından ilgilendirmektedir.
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IRAK’LA SURİYE’NİN
SU KAVGASI

Araplar, su konusunda yalnız Türkiye ile kavgalı değiller. Kendi aralarında da ciddi kavgalara tutuşuyorlar. İkisi
de BAAS’a olan Hafız Esad ve Saddam Hüseyin arasındaki
düşmanlığın bir diğer temel konusu da “su kavgaları” idi.
Bu su kavgaları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiş, ancak
devreye giren, diğer Arap ülkeleri, doğabilecek çatışmayı
engellemişlerdi. Irak’ın toprak üstü su kaynaklarından sağladığı miktar 80 k3m kadardır. Bunun 31 km3’ü, Fırat üzerinden 50 km3’ü de Dicle üzerinden temin edilmektedir.
Irak elindeki suyun büyük bir bölümünü tarım arazilerini
sulamada tüketiyordu.
Irak’ın en büyük korkusu Türkiye ve Suriye üzerinden
gelen suların azalması ve böylece hidroelektrik santrallerinin üretim yapamaması idi. Ancak, Türkiye Fırat üzerinden gelen sularda ihtiyaca cevap veremeyecek kadar
azalma olduğu taktirde Dicle üzerinden takviye su göndereceğini ifade etmişti. Her şeye rağmen, tartışmalarda,
Irak’ın su idaresi programının realist olmadığı ortaya çıkmıştı. Suriye ve Irak yerli ve yabancı uzmanlar tarafından
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yapılan çeşitli araştırmalarda işlenebilir arazi tespitleri yapılmış, fakat sonuçta yine uzmanların ifadesine göre birbirini tutmayan rakamlar ortaya çıkmıştır. Sulama işleri
mevcut suyun büyük bir kısmını tükettiği için sulanması
gereken arazi miktarında anlaşma sağlanmasında ve fikir
birliğine gidilmesine ihtiyaç vardır. Böylesine ciddi bir konuda bir birini tutmayan rakamlar analizleri yanlış yönlendirecektir. Bütün taraflar için sulanması gereken arazilere
ait tutarlı ve gerçekçi bilgilere ihtiyaç vardır.
Bu sebeple, okun üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Arazi tespiti yapılırken, arazinin cinsini belirleyen ilmi testler yapılmalı ve araziler verimlilik esasına
göre altı kategoriye ayrılmalıdır. Akarsuları paylaşan ülkeler bugüne kadar ekilebilir arazilerini verimlilik sırasına
göre kategorilere ayırmadan rastgele sulamışlar ve büyük
su kayıplarına sebep olmuşlardır. Milletlerarası medya bu
önemli konuya hiç temas etmeden akarsuları politika malzemesi yapmış havza seviyesine bir entegrasyon planlama
fikrini gündeme getirmemiştir.
Aslında, ileri teknoloji kullanılarak ekilebilir verimli
arazilerin su ihtiyacı en aza indirilir ve böylece problem
çözülebilir. Beaumont’a göre: “Suriye tarafından planlanan
ve sulanması gereken arazi rakamları ihtilaflıdır. Bu rakamlar 350.000 hektar ile 1.000.000 hektar arasında değişmektedir. Son rakamlar 400.000-800.000 hektar arasında
seyrediyor. Dahası, Irak’da Fırat ve Dicle üzerinden sulanacak arazi miktarını yüksek gösterme gayretindedir. Sulanması gereken arazinin 2.000.000 hektar olduğunu bildirdiği halde, bu arazilerin nerede bulunduğu ve ne cins araziler
134

İsmail Çorbacı

olduğu hakkında detaylı bilgi yoktur. Bu arazilerden ne kadarının Fırat havzasında bulunduğu da belli değildir. Diğer
taraftan John Kalars’ın da tespitleri şöyle: Suriye’de Fırat ve
kollarının sulama işlerinde nasıl kullanıldığını, bilgi eksikliğinden ve birbirini tutmayan açıklamalardan dolayı
anlamak zordur. Sulanması gereken arazi olarak gösterilen
640.000 hektarlık toprak parçasının büyük bir bölümü ziraate asla müsait olmayan alçılı arazidir. Geniş bir vadinin
bereketli arazisi kötü direnci ve tuz imalatı yüzünden Hafız
Esad Gölü’nün altında kaybedilmiştir. Suriye’nin revizyona
uğratılan yeni tarım planlarına göre kuru tarıma ağırlık verilmiş, yeni araziler tespit edilmiş Khabut üzerinde yoğunlaşan yardımcı projeler geliştirilmiştir.
Dicle ve Fırat sularını paylaşan ülkeler tarafından tek
yanlı suçlamalar yapılmış, suyun kullanılması sırasında istismarlar olduğu ileri sürülmüştür. Bu iddialar siyasi kavgaya dönüşmüş, ülkeler arasındaki gerginliği tahrik etmiş
ve 1970’lerde ciddi sürtüşmelere sebebiyet vermişti. 1975
yılında Hafız Esad Gölü’nün inşa edilişi ve dolduruluşu sırasında, Irak kendi payına düşen Fırat sularının en az üçte
birinin (9.4 km3) Suriye tarafından alıkonduğunu iddia etmiş. Suriye de bunu reddederek Irak’ın kendi payını fazlasıyla tükettiğini söylemişti.
Suriye daha da ileri giderek Irak’ın Dicle sularını hakkaniyetli kullanmadığını ve bu yüzden su sıkıntısına yol
açabileceğini ileri sürmüştü. Irak bu sefer daha sert cevap
vererek Suriye’nin Hafız Esad Gölüne politik sebeplerle
Fırat’tan ihtiyacından fazla su çektiğini ve böylece Irak’ın
tarım ürünlerinde %70 düşme olduğunu iddia etmişti.
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Karşılıklı suçlamalar devam etmiş Irak, 1980’lerde Suriye’nin defalarca Fırat sularını tutarak kuraklığa yol açtığını ileri sürmüştü. Asıl hasımlaşma ve en ağır suçlamalar,
Türkiye GAP şemasını uygulamaya karar verdikten sonra
başlamıştır. Türkiye’nin Güney komşuları ilk tepkilerinin
bu projenin düşmanca ve duygusuzca bir proje olduğunu
söylemekle gösterdiler. Ayrıca bu tür bir uygulama ile Türkiye’nin istişare mekanizmasını hiçe saydığını gösterdiğini,
iki taraflı veya çok taraflı tartışma yolunu kapattığını ileri
sürmüşlerdi.
Ancak Türkiye’nin bu klasik Arap çığırmalarını ciddiye almaması üzerine ilk sert tepkiler zamanla yumuşamıştı. 1982 ve 1983’te Türkiye, Suriye ve Irak üçlüsünden meydana gelen bir Teknik Komite tesis edilmiştir. Periyodik
olmasa da o tarihten beri Teknik Komite tesis edilmiştir.
Periyodik olmasa da o tarihten beri Teknik Komite toplanmaya, devam etmekle, proje üzerinde genel görüşmeler yapılmakta, hidrolojik bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Ancak,
bugüne kadar üç ülke arasında süregelen tartışmaları sona
erdirecek bir çözüm bulunabilmiş değildir. Eylül 1987’de
Türkiye ile Suriye arasında çeşitli konuları kapsayan bir
ekonomik işbirliği protokolü imzalanmış, ancak su konusu
sadece prensip olarak ele alınmıştır.
Türkiye yıllık ortalama itibariyle 500 m3/sn’den az olmamak üzere Suriye sınırından içeriye su vermeyi kabul
etmiştir. Fakat bu protokolün geçici bir düzenleme olduğunu hatırlamamız gerekiyor. 1990 yılının Ocak ayında yanlış bir anlamadan dolayı yine Türkiye ile Güney komşuları
arasında ciddi hasımlaşmalar olmuştu. Gerçek şuydu: Tür136
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kiye 13 Ocak – 12 Şubat tarihleri arasında Atatürk Barajı’nı doldurmak için Fırat sularını çekmeye başlamış ancak
bu arada Suriye’ye 120 m3/sn’den aşağı düşmeyecek şekilde
su vermeye devam etmiştir. Fakat aynı zamanda Atatürk
Barajı’nın altındaki Fırat kollarından yukarıdaki miktara
ilave olarak 23 Kasım 13 Şubat tarihleri arasında 750 m3/sn
su vermiştir. İki suyun ortalaması 509 m3/sn’yi bulduğundan, bu miktar 1987 protokolünde geçen rakama uygunluk
arzediyordu. Türkiye, barajları doldurmak için, Suriye ve
Irak’ın suya en az ihtiyaç duyduğu bir zamanı seçerek komşularını mağdur etmek istememiştir.
Buna rağmen Suriye, Hafız Esad Gölü ile Türkiye sınırı arasında, Fırat suyunun 3 metre alçaldığını ileri sürerek Ocak 1990’da Türkiye’yi protesto etmiştir. Suriye ayrıca
Türkiye’nin Fırat suyuna el koyarak kış ürünlerine zarar
verdiğini, Halep’i besleyen içme suyunu kestiğini iddia etmiş, proje hakkında teknik bilgi vermemekle suçlamıştır.
Türkiye komşularını mağdur etmemek için elinden geleni
yaptığını söyleyerek suçlamaları kabul etmemiştir.
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ARAP İDDİALARI

1993 yılında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen
“Türk-Arap İlişkilerinin Geleceği” başlıklı dört gün süren
seminerde, Lübnan Üniversitesi Profesörlerinden Abbas
Kasım’ın tezi, seminere katılan Arap bilim adamı ve aydınlarının ortak görüşünü yansıtıyordu. Seminere katılan
Arap konuşmacı ve bilim adamlarından % 98’inin onayladığı Kasım’ın tezi şöyleydi:
“Arap-Türk ilişkilerine, bölgesel coğrafi açısından baktığımızda, soğuk savaş döneminde Doğu Batı bloku arasındaki ilişkileri andıran derecede zayıf olduğunu görüyoruz. Bu, coğrafi komşuluk mantığına uymuyor. Sonra iki
taraf arasında hâlâ devam eden ortak bağların tabiatına da
uymuyor.
Bu panel sözü edilen ilişkilerdeki bazı kriz noktalarına
temas edecek ve ele alacaktır. Biz burada problemlerden
birine değinmek istiyoruz. Tarık Meczub’un bildirisinde
ele aldığı gibi bu, su probleminin günümüzde ve gelecekte
Türk Arap ilişkileri üzerinde bırakacağı etkilerdir. Birinci
olarak:
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Tartışma Götürmeyen Gerçekler:
1) Türk realitesinde yaşanan seri değişikliklerin gölgesinde Türkiye su meselesine giderek artan önemde önem
veriyor ki, bunların en önemlileri şunlardır:
a) Türkiye’nin NATO bünyesindeki önemi azalmıştır. Özellikle Doğu Bloku’nun çökmesinden sonra
Türkler bu rollerini başka bir şekilde telafi etmenin
çarelerini arıyorlar.
b) Harcamalardaki düzensizlik sebebiyle Türkiye’de
artan enflasyon. Özellikle kalkınma amaçlı olmaktan ziyade siyasi karakterli projeler üzerinde
yapılan harcamalar. Bunlardan en önemlisi GAP
projesidir.
c) İşsizliğin %6 oranında artması ki, bu da iç işsizliktir, fazlalık arzeden göçmen işsizliği bu kapsamın
dışındadır.
d) Kürt meselesi, bir iç kriz şekline bürünmüş, komşu
ülkeleri de içine alan bir boyut kazanmıştır. Bunlar
İran, Irak ve Suriye’dir. Bu ülkelerin bölgesel hesapları ve su istekleri vardır.
e) Körfez Savaşı sebebiyle Türkiye petrol boru hattından elde ettiği gelirlerden oldu ve Türkiye Barış
Suyu Boru Hattı projesiyle bu kaybolan gelirlerini
telafi etmenin yollarını arıyor.
2) Batı Asya’da su rezervleri giderek azalıyor. Bazı
jeoloji uzmanları azalmanın bu yüzyılın sonunda yıllık
olarak 100 milyon m3’e ulaşacağını hesap ediyorlar. Bu su
azlığı suyu verimli bir şekilde kullanamamaktan, nüfusun
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ve iktisadi ihtiyaçların artmasından kaynaklanmaktadır.
Çölleşme ve toprak erozyonu da ek faktör arasındadır. Bu
rezervlerin azalmasından en fazla etkilenecek ülkelerin başında Arap dünyası gelmektedir.
3) Türkiye, Ortadoğu bölgesinde tabii su deposu durumundadır. Türkiye’nin aldığı yıllık yağış miktarı ihtiyaçlarının üerindedir. Türkiye toprakları üzerinden geçen
nehirlerin miktarı yılda 185 milyar m3’ü bulmaktadır ve
dikkat edilirkse Türkie’nin yüzölçümü 800.000 km2’den
azdır. Birey başına Türk insanının payına yılda 3.000 m3
su düşmektedir. Bilindiği gibi Türkiye’deki bütün nehirler
Türkiye sınırları içinde doğmaktadır. Arap dünyasının yılda aldığı yağış miktarının tamamı 173 milyar m3’tür. Oysa
Arap dünyasının toplu yüzölçümü 14 milyon km2’dir. Kişi
başına Arap insanını payına düşen miktarı yıllık 700 m3’tür.
Bilindiği gibi Arap dünyasına ulaşan nehirlerin çoğu da
başka ülkelerden ve coğrafyalardan kaynaklanmaktadır.
Aşağı yukarı dış kaynaklı suya bağımlı olma miktarı %90
civarındadır.
4) Ortadoğu’yu güney ve kuzey olmak üzere iki bölgeye ayırmak mümkündür. Kuzeyde yeralan Türkiye su ve
elektrik üretiyor. Güney is diğer ülkeleri kapsıyor ve Mısır’a kadar ulaşıyor. Bu bölge münasip fiyatlarla üretilen
suyun ve elektriğin temel tüketicisidir.
5) Araplarla, özellikle Suriye ve Irakla Türkiye arasında güven bunalımı ve uçurumu vardır. Hususen bugün ortaya çıkan problemlerde, Fırat ve Dicle suyunun paylaşımı
ile ilgili ihtilaflar yatmaktadır.
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TÜRK-ARAP İLİŞKİSİNDE
TARİHİ MİRAS MESELESİ

Tarihi mirası şaibelerden temizlemeden Araplar ve
Türkler arasında işbirliği sağlamak mümkün değil.

a) İmparatorluk Rüyası:
Türkiye’nin güneyden Irak ve Suriye ile sınır komşuluğu onda imparatorluk rüyasını canlı tutmuştur. Sınırların
çizilmesinde Araplara bilahare kazık atılmasına rağmen
Türkiye Birinci Dünya Savaşından sonra müttefiklerin
çizmiş olduğu Osmanlının çekildiği sınırları esas kabul etmektedir. Bu gayri tabii sınırlar mucibince sınırların güneyindeki Arap bölgesi askeri terminolojide “Askeri açıdan
düşük” kabul edilir ve tabii savunma imkanlarından mahrumdur. Savaş sırasında en kolay yarma yolu olarak kabul
edilir. Özellikle Türkiye günümüzde bölgesel ve uluslararası değişimlerden yararlanmaya çalışmaktadır. Tek kutuplu
yeni dünya düzeninde bariz bir rol oynamaya çalışıyor. Kuzeydoğu da Kafkasları içine alan, kuzey batıda ise Balkan
ülkeleri grubunu ve güneyde Maşrık Arap ülkelerini kapsayan bir jeopolitik sahada hareket etmektedir.
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b) Arap Suları Konusunda Türkiye’nin
İstekleri:
Bölgesel işbirliği meselesi çerçevesinde konu edilen
Türkiye’nin ihtiyaç fazlası suyu Türkiy’den güneye Arap ülkelerine çıkan nehirler ve bizzat Güneydoğu Anadolu’daki, Dicle, Fırat, Seyhan, Ceyhan, Klikya ve İskenderun’un
Amik’idir. (Amik Ovası, Hatay) Yoksa kuzeyde Karadeniz’de ya da Batı Ege’de veya içteki susuz topraklarda zayi
olan sulardan sözedilmiyor. Bu şekilde bölgesel işbirliği
tezi üzerinde durmanın hedefi, Arapların bu topraklar
üzerindeki tarihi haklarını düşürmek için Türkiye ile su
ilişkilerinin normalizasyonudur. Türkiye’nin bu müşterek
servet üzerindeki kontrolünün artması hedefleniyor. Bu
kaynaklardan tek başına yararlanmak istiyor.
Süleyman Demirel’in “Bu tabii kaynaklar, sular yurdumuzun ise o halde dilediğimiz gibi kullanırız. Başka ülkeler bizim onu nasıl kullanacağımızı söyleyemezler.” Burada
ifade edildiği gibi Türkiye sular üzerinde mutlak hükümranlık kurmak istiyor. Demirel konuşmasının devamında
şunları söylüyordu: “Türk topraklarındaki sularda Suriye
ve Irak’ın herhangi bir hakkı yoktur. Hükümet, Dicle ve Fırat’tan Suriye ve Irak’a bırakılacak su konusunda her hangi
bir güvence vermeyecektir.” Demirel’in sözleri savaş öncesinde yapılan tahrik edici açıklamalara benziyor.
Türkiye Arap sınırlarında açıklanmış kalkınmacı boyutları aşarak gizli jeopolitik boyutlara yöneliyor. Su silahını kullanıyor. Suriye ve Irak’ın kalkınma planlarının bel
kemiğine darbe vurarak Arap milli güvenliğini tehdit ediyor.
Hesaplar ve değerlendirmeler Atatürk Barajı, Suriye’ye Fırat
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suları konusunda %40’a varan oranda zarar vereceğini ortaya koyuyor. Irak ise söz konusu nehirden elde ettiği payın
%77 ile %90’ının kaybedecektir. Suriye’de Fırat Nehri Barajı’nın müdürünün ifadesine göre Atatürk Barajı su akımını 3/2 oranında azaltacaktır. Bu da nehir yatağını önemsiz
tuzlu bir su kanalına çevirecektir. Türkiye düşmanca tavırlarına mazeret bulmak için hükümranlığını ileri sürüyor.
Yani sulara kaynaklık eden ülkelerin hükümranlığını. Bu
da sınırları aşan nehirlerin uluslararası sıfatını kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu politikanın bir icabı olarak Türkiye
1950 yılında Kavık nehrinin sularını kesmiştir. Tarım projeleriyle tam suları kullanmıştır.
Türkiye Şugur (Fırat’ın Suriye’deki kaynaklarından)
nehrinin baş kaynağı üzerine Faytaçık Barajı inşa ederek
bu nehri kesmek ve Kavık nehrinin akıbetine uğratmak
istiyor. Lozan Antlaşması (1923) günlerine gelecek olursak, Türkiye’nin bütün komşularıyla su paylaşım anlaşması
imzaladığını görürüz. Ancak Türkiye, Suriye ve Irak’la bu
konuda nihai bir anlaşma yapmaya yanaşmamıştır. 1930
yılında Suriye ile birlikte Lozan muahedesine dayanarak
imzaladığı Halep Anlaşmasında Dicle’nin üç ülke tarafından (Suriye, Türkiye ve Irak) paylaşımı için bir düzenleme
getirilmesine yanaşmamıştır.
Irak’la 1946 yılında imzalamış olduğu iyi komşuluk
ve dostluk anlaşmasına ek olarak imzaladığı protokol gereğince Irak’ın Fırat sularından yararlanabileceğini kabul
etmiştir. 1982 yılında üç ülkenin imzalamış olduğu üçlü
protokol gereğince Türkiye müşterek nehirlerinden üç ülkenin ihtiyacı kadar su bırakacağını taahhüt etmişti.
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Anlaşma Türkiye’nin bu nehirlerin uluslararası karakterini tanıdığını ortaya koysa, bile (üç ülke arasında ortak
nehir olmaları itibariyle) Türkiye’nin pratik tavırları anlaşmanın söz konusu ruhuna aykırılık arzetmektedir. Türkiye emrivaki politikalar izlemektedir. Dicle ve Fırat nehirleri üzerine su projelerinde genişlemeye gidiyor. Özellikle
GAP projesi çerçevesinde Atatürk Barajı ve Fırat üzerinde
22 baraj ve yılda 10 milyar m3 enerji depolayabilen 19 hidroelektrik santrali planlıyor.
Bununla 2 milyar, hektar olan sulamayı ve Türkiye’nin
elektrik ihtiyacının %50’sinin karşılamayı düşünüyor. Bu
suni genişleme ile birlikte Türkiye oldu bitti politikalarıyla 1982 protokolünü istediği gibi yorumluyor. Bu konuda
özellikle de yenilenen ihtiyaçtan ve iki nehrin uluslararası olmayan karakterini ortaya atıyor. 1980’li yıllardan beri
Türkler zaman öldürme siyaseti yürütmüşlerdir ve GAP
projelerini yürürlüğe koymuşlardır. Barajlar hazır olduğunda depoları doldurmaya ve Suriye ile 1987 yılında yapılan geçici anlaşmaya aykırı olarak (Bu anlaşma uyarınca
Suriye’nin de Irak’a Fırat sularının %58’ini bırakması öngörülüyor) Fırat’ın suyunu saniyede 500 m3’ün altına çekmeye çalışmışlardır.
Türkiye bütün uluslararası teamülleri ve müktesen tarihi hakları elinin tersiyle itiyor. Türkiye nehrin sularının
%50’sini kontrol etmek istiyor. Halbuki iki nehrin havzasında yaşayan Türklerin nüfus oranı toplam nüfus içinde sadece
%15 gibi bir oranı temsil etmektedir. (Tahminen 10 milyon
insan (2009) Bunlar da 73.000 km’lik bir alana dağılıyorlar.
Arap tarafında iki nehrin çevresinde yaşayanların oranı,
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Irak itibariyle %100’e Suriye itibariyle %20’ye ulaşmaktadır.
(Tahminen 20 milyon insan (2009) Bunlar 500.000 km2’lik
bir alana dağılmış vaziyetteler. Bunlara ilaveten güney yani
Suriye ve Irak’ın tarihin doğuşundan beri devam eden
medeniyet içerisinde Fırat’ın mirasçısıdırlar. Bu mirası,
müktesep haklar şeklinde uluslararası hukuk ve teamüller
kökleştirmiştir. Türkiye’nin bnu aşması, ya da görmezlikten gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye’nin iki
nehri havzaları dışında kullanmaya hakkı yoktur.

c) İsrail-Türkiye İşbirliği ve Barış
Suyu Projesi:
Türkiye İsrail ile henüz 28 Mart 1948 yılında BM tarafından tanınmadan, ilişkiler ağı kurmuş ve geliştirmişti.
28 Mart 1949 yılında İsrail’i bil fiil tanımasıyla bu ilişkileri
müesseseleştirmiştir. 1950 yılının Ocak ayında İsrail’i tam
diplomatik bir şekilde tanımış ve dönemin Türk Başbakanı
İsmet İnönü bu yerin devletdin yani İsrail’in Ortadoğu’da
bir istikrar devleti olması yönündeki umudun udile getirmiştir. Amerikan-Batı menşeli bu tavır. Türkiye’ye açık bir
mevki sağlamıştır.
Bugün Türkiye su alanında İsrail ile işbirliğini geliştirerek ve çok taraflı görüşmelerle bölgedeki rolünü arttırarak barış suyu projesini ortaya koymakta, böylece çözüm
dönemini hazırlamayarak Araplar üzerinde Türk-İsrail
hegemonyası kurmak istemektedir. Bu projede ABD’ye
bağlıdır. Barış Suyu Projesi Araplar üzerinde Türk-İsrail
hegemonyası kurmak istemektedir. Bu projede, ABD’ye
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bağlıdır. Barış Suyu Projesi Araplar üzerinde Türkiye’nin
komplosunun zirvesini oluşturmaktadır. Bu Türk sularını
(aslında (Arapların suyudur) Arap petrolüyle takas etmek
için bir plandır. Arap gıda güvenliğin ide Türkiye’nin eline
rehin bırakmaktır.
Bilindiği gibi bu projenin arkasında ABD durmaktadır
ve Amerikalı Siyonist çevrelerde bu proje için uğraşmaktadır. Bu proje muayyen bir dönemde İsrail’i de kapsayacaktır. Bu bir anlamda Hicaz Demiryolunu hatırlatmaktadır.
Bunun kabuğu İslami içi ise sömürgecidir. Türkiye Körfez
Araplarının parasıyla bu projeyi hayata geçirmeyi ummaktadır. Bu proje aracılığı ile ihtilaflı bir mevzuu olan Arap
sularına (Fırat, Dicle, İskenderun, Asi, Seyhan, Ceyhan
nehirlerine) hükümranlığını pekiştirmek istiyor. Bu projenin masrafları aşağı yukarı 21 milyar dolar amal olacaktır.
(2009). Ve bu masraflar Arap tüketicilerin sırtına vurulacaktır. Halbuki proje Arapların içme suyunun sadece %
25’ine cevap verecektir.
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SABİT VE DENGELİ İLİŞKİLERİN
KURULMASI

1) Arapların Su Haklarını Tanımak:
Barış, normalleştirme ve iyi komşuluğun karşılığı olan
toprak tezi, gerçek anlamı Arap-Türk ilişkilerinde buluyor.
Araplarla Filistin’i gasp eden düşman Yahudi arasında değil. 1920 yılındaki Sevr Antlaşması ki, müttefikler bunu
yıkılan Osmanlı Devleti ile imzalamışlardı. Anlaşma Türkiye’ye geniş Arap toprakları bırakıyordu. Bunlar Kilikya
(Seyhan-Ceyhan nehirleri havzası) Güney Toros yaylalarının sulu etekleridir. (Maraş ve Diyarbakır).
1921 yılında Ankara Anlaşmasıyla birlikte Suriye’yi
mandası altına alan Fransa, Kemalistlere yeni topraklar bıraktı, bunlar Antep, Kilis, Urfa, Mardin ve Cizre’dir. 1939
yılında Fransa Mustafa Kemal için 5465 km2 olan İskenderun Sancağı’nı bıraktı. Burası amik Gölü’nün çevrelediği
mühim bir su havzasına sahiptir. Buraya üç nehir akmaktadır. Afrin, Esved ve Asi. Tabii sınır hattından güneye doğru
siyasi bir sınır çizilmiştir. Bunun sonucu olarak Türkiye ve
Dicle, Fırat’ın dağlık arazilerine saip olmuştur. Kilikya nehirlerinin havzalarına da, İskenderun’a da bunlara ilaveten
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birçok nehrin yukarılarına da sahip olmuştur. Bunların en
barizleri, Kavık, Zeheb, Şugun, Belih ve Habur’dur.
Türkiye’nin Halep’in yukarı tepelerine ve Cizre’ye jeopolitik sıçramasına rağmen şimdi de geriye kalan iki damara sahip olmak istemektedir. Dicle ve Fırat. Mevcut şartlar
altında bugün toprak tarihi bir yer işgal ediyor ve undan
dolayı Türkiye sınır bölgelerindeki su havzalarında Arap
tarihi haklarını tanımalıdır. Bu, ortaklığı teyit eder bir şekilde yapılmalıdır. Kemalist dönemin başından günümüze
kadar uzanan çizgide Türk liderlerin izledikleri hegomanyacı şekilde değil. Zira bu tip politikalar Araplar karşısında
Türkiye’nin niyetlerine güveni zedeliyor.
2) Üç ülke arasında, Türkiye, Suriye ve Irak, Sarih ve
nihai bir anlaşmaya varılmalı ve müşterek nehirlerin uluslararası sıfatı kabul edilmelidir. Bunların başında da, Fırat
ve Dicle nehirleri vardır ve uluslararası ölçülere göre bu
sulardan faydalanma yolları tespit ve tayin edilmelidir.
a) Üç ülke arasında sular konusunda yapılmış anlaşma saygı duyulması.
b) Faydalanma hakkının ve miktarının tespitinde tarih ve medeniyet sürecinin dikkate alınması.
c) Üç ülkenin bütün akarsu kaynaklarının uzunluğunun dikkate alınması.
d) Nehir havzası sakinlerine yetecek sınırlarda üç ülkenin su ihtiyacının tahdit ve tayin edilmesi.
e) Her nehir havzasının bağımsız hidrolojik birlik
şeklinde değerlendirilmesi.

148

İsmail Çorbacı

3) Sınır ihtilaflarına barışçı bir çözüm bulunması için
çalışılması.
Bunların başında da İskenderun konusunda Suriye-Türkiye ihtilafı geliyor.
4) Bayraktarlığını yaptığı Ortadoğu düzeni yerine
Türkiye’nin müşterek çıkarlar ilkesine dayanması. Hegemonya eğilimlerden uzak durması ve uluslararası Siyonizm ve Amerikan Batılı emperyalizme bağımlı olmaması
ki, bunlar faydalı işbirliği yolunun önündeki engelleri kaldıracaktır ve müşterek ekonomik faydalar temin edecektir.
Dini ve tarihi bağları güçlendirecek, Türkiye’nin ve komşu
Arap ülkelerinin iç güvenliğini artıracak, sabit ve dengeli
tabii ilişkileri tesis edecektir.”
Hem seviye hem de edep bakımından diğer bilimadamlarından daha düzeyli olduğu için Abbas Kasım’ın makalesini nakletmeyi uygun gördük. Ki seminerin sonunda
bu makale üzerinde ittifak edilmişti.
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ÜRDÜN SUYUNA İSRAİL İŞGALİ

Araplar, Türk sularına açıkça “Arap Suyu” demede bir
beis görmeyip ısrarla hak iddia etmelerini şimdilik bir kenara bırakıp Ortadoğu’daki suların kaynaklarına bakmakta
fayda var. Orta Doğu’da 4 tane akarsu var. Dicle, Fırat, Nil
ve Ürdün. Bunlardan üçünün kaynağı Arap ülkelerinin dışındadır. Fırat ve Dicle Türkiye’de, Nil Etiyopya’da. Yalnız
bir tanesi Orta Doğu’da başlar ve Orta Doğu’da biter. Ürdün (Jordan) Nehri. Ürdün Nehri söz konusu olunca koskoca Arap camiası derin bir sessizliğe gömülür.
Bunu ısrarla görmezlikten gelirler. Ürdün Nehri, Arap
Suyu olmasına ve çok büyük bir kesiminin Arap topraklarında akmasına rağmen, bu suyun kontrol ve denetimi İsrail’in elindedir. Ürdün’ün suları İsrail topraklarına aktığı
halde, kimse bu noktaya parmak basma cesareti göstermiyor. Ancak İsrail’in izniyle Yermuk Barajı kurulabilmiş ve
Ürdünlülere su tahsisatı yapılmıştır. Oysa tahsis edilen su
kesinlikle. Yetersizdir. Ürdün Nehrini çok az bir kısmı İsrail topraklarından geçmesine rağmen bu nehir üzerindeki
her türlü tasarruf Yahudi’nin elindedir.
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FIRAT VE DİCLE’NİN
BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ

Fırat ve Dicle akarsularının yüzyıllarca kullanılmadığı
tarihi bir gerçektir. Türkiye, Dicle ve Fırat sularını değerlendirmeye başlayınca Suriye ve Irak tarafından sert bir
şekilde eleştirilmiş, üstü örtülü tehdit edilmiştir. Ancak
Türkiye Cumhuriyeti bu tehditlere aldırış etmediği için
susmak zorunda kalmışlardır. Halbuki Türkiye, mevzubahis iki akarsuyun üzerinde bir dizi projeyi uygulama alanına kayarken asla komşularını mağdur etmeyi düşünmemiş,
onların ihtiyacı olan su miktarına tecavüz etmemiştir. Yine
Türkiye, projeleri hakkında komşularına devamlı olarak
bilgi vermiş, onların endişelerini yatıştırmaya çalışmıştır.
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Bu konuda samimi olduğunu göstermek için Suriye
sınırından içeri 500 m3/sn’den aşağı düşmeyecek bir debi
akışını söz vermiştir. Fakat Türkiye’ye karşı reaksiyonlar
devam etmiş ve bu reaksiyonlar “Fırat ve Dicle üç ülkenin
ortak sularıdır” iddiasında yoğunlaştırılmıştır. Dolayısıyla
karşılıklı görüşmelerle suların paylaşımı üzerinde anlaşma
sağlanmadıkça Türkiye’nin tek taraflı uygulamalarının kanuni olmayacağı ileri sürülmüştür. Üç ülkenin nüfus artışına ve ekonomik gelişmesine paralel olarak enerji ve su
tüketimi de arttığı için akarsular gittikçe önem kazanmaktadır. Bunun için Türk sınırları içinde doğmasına rağmen
Fırat ve Dicle nehirleri milletlerarası sular sınıfına dahil
etmek istenmektedir. Bu iddiayı ileri süren iki güney komşumuz da çok iyi biliyor ki, mevzubahis iki nehir sınırötesi
akarsular olup “ortak sular” değildir.
Mevcut milletlerarası hukukta ve uygulamalarda bilinen bir gerçek şu ki, her ülke sınırları içindeki akarsuları
kullanmakta serbest olup müstakil hareket etme hakkına
sahiptir. Sınırötesi sular ve su sistemleri de buna dahildir. Bu tür prensiplerde temel kaide, BM arasında yakın
zamanlarda yapılan görüşmelerde belirtildiği gibi, şu fikre
dayanmaktadır: “Adil ve optimal bir kullanım. “Bu temel
kaideye göre, bir ülke kendi sınırları içindeki akarsuları
kullanırken aynı sudan istifade eden diğer ülkeleri mağdur
etmemeli ve hissedilir zararlara sebep olmamalıdır. BM tarafından tespit edilen “adil kullanım yahut adil tüketim”
fikri aslında her şeyi ortaya koymaktadır.
Ancak Türkiye, Arap komşularına yine kendi haklarından tavizler vererek ısrarla iyi niyet gösterisinde bulunmuştur. Aslında suyu insaflı yahut adil kullanma meselesi
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sadece sınırötesi suları paylaşan ülkelerin ekonomik ve
sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili bir mesele değildir. Mesele ekonomik olmakla beraber, ilgili ülkelerin birbirine karşı politik tavırlarını da yansıtır. Türkiye bu konda egoist yahut
cimri davranmaktan kaçınmış, meseleyi politika malzemesi yapmamıştır. Onun için komşularının geleceğini düşünmüş, Suriye sınırından içeri giriş yapan Fırat suyunun 500
m3/sn’den aşağı düşmeyeceğine söz vermiştir. Türkiye bu
miktarı tespit ederken komşusunun optimal hidroelektrik,
sulama ve içme suyu ihtiyacını hesaba katmıştır.
Ancak sulama ihtiyacını verimlilik ve toprak esasına
göre teknik olarak düşünmek gerekir. Modern teknikler
kullanıldığı takdirde de sulama için daha az suya ihtiyaç
duyulacaktır. BM’in Fransız asıllı su uzmanlarından Beaumont özetle diyor ki: “Sulama konusu ele alınırken, bilhassa
son zamanlarda, milletlerarası avukatlar nedense sınırötesi
akarsuların paylaşımı da hep suyun alt yatağında bulunan
ülkelerin haklarını gündeme getiriyorlar, fakat yukarısında bulunan ülkenin hakları üzerinde gereği kadar durmuyorlar.” Fırat’ı ele aldığımızda konuyu izah etmek çok daha
kolaylaşacaktır. Basit bir hesaplama ile Fırat nehrinin %90
kadarının Türkiye sınırları içinde aktığını görürüz. Milletlerarası Adalet Divanı’nın özel raportörlerinden S.C. Mc.
Caffrey aynı konuya şöyle yaklaşmaktadır: “Bir akarsuyun
aşağı yatağında bulunan ülke tarafından engellenmelidir.
Ancak suyun aşağısında bulunan ülke gelişmeler paralelinde sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle aşırı
su kullanarak yukarı komşusunu zarara uğratmamalıdır.
İnsaflı ve adaletli tüketim esasına göre, suyun aşağısında
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bulunan ülke yeni ihtiyaçlarını belirlerken yukarı komşusunu düşünmeli, eski ile yeni ihtiyaç arasındaki fark konusunda anlaşmaya varmalıdır. Suyu ilk kullanma şansına sahip olan ülke de yeni ihtiyaçlar konusunda aşağıdaki
komşusuna adaletli davranmalıdır. Sınırötesi suların adaletli kullanılması için ekonomik, sosyal ve teknik faktörler
hesaba katılmalı ve üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. “Bu
ifadelerden anlaşılacağı gibi “müktesep haklar” konusunda
kesin çizgiler yoktur. Fırat ve Dicle, Milletlerarası kanunları
olmamasına rağmen Türkiye, iyi komşuluk bağlarını muhafaza etmek için elimizden gelne kolaylığı gösterecek, Suriye
ve Irak’ın ihtiyacı olan suyu vermeye devam etmiştir.
Süleyman Demirel de 1980’lerin sonlarında yine Hafız
Esad tarafından ısıtılan su konusunda kesin tavır belirleyerek, “Sular tabii kaynaklardır, Tabii kaynaklarımızı nasıl
kullanacağımızı komşularımız söylemez. Aynı şekilde petrol ve tabii kaynaklardandır ve biz bu kaynağa sahip Arap
ülkelerine onu nasıl kullanacaklarını söylemiyoruz” demiş
ve şımarık komşu Saddam ile Esad’ı susturmuştu.
Buna rağmen Türkiye verdiği teminatlara sadık kalmıştır. Türkiye’nin bütün teminatlarına ve iyi niyetlerine
rağmen, Suriye’nin Fırat ve Dicle sularından daha fazla pay
almak ve Hatay’dan İskenderun’a Batı’dan da Diyarbakır’a
kadar Türkiye’yi Arap topraklarına katmak isteyen Esad
rejimi PKK örgütünü kullanarak onbinlerce Türk insanının katledilmesini teşvik etmiştir. Aslında Suriye su hakları konusunda yapılan resmi görüşmelerde sadece zıt fikirler taşımakla kalmamış aynı zamanda aksi davranışlarıyla
da dikkat çekmiştir.
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Çünkü Suriye hem sınırlarından dışarı çıkan hem de
sınırlarından içeri giren akarsulara sahiptir. Mesela, Yermük ve Asi nehirleri sınırlarından dışarı akan iki su kaynağıdır. Bu nehirlerin alt yatağında bulunan komşularıyla
münakaşa ederken akarsuların milletlerarası sular olmadığını ve dolayısıyla Yermuk-Asi sularından dilediği gibi istifade edebileceğini iddia etmiştir. Onun içindir ki, Yermuk
üzerinde bir dizi barajlar kurarak İsrail ve Ürdün’e ulaşan
sularda ciddi azalmalara sebebiyet vermiştir.
Aynı şekilde Suriye’den çıkıp Hatay üzerinden Akdeniz’e dökülen Asi nehri üzerinde de dilediği gibi davranmıştır. Türkiye boş yere Fırat ile Asi nehirlerinin birlikte
müzakere edilmesini teklif etmiş aldığı cevap çok sert olmuştur. “Teklifinizi kabul etmek demek Hatay’ın Türk toprağı olduğunu resmen tanımak demektir.” Mevcut durum
bu ahval üzere iken aynı suyu paylaşan devletler arasındaki gerginliği gidermek ve fikir birliği sağlamak için neler
yapılabilir? Müşterek değerlere bağlı bölgelerde milletlerarası hukuk kriterleri doğrultusunda işbirliğini geliştirmek,
Gelecek 50 Yıl

155

bağlayıcı kararlar almak oldukça kolaydır. Aksi halde bu
bölgeler dünyanın en karışık, en çalkantılı bölgeleri olmaya devam edeceklerdir. Su problemi, istikrarsızlığın sebeplerinden yalnız bir tanesidir, yoksa temel sebebi değildir.
Bu probleminin çözümlenmeyişinin başka sebepleri ve
çünkü su problemlerinden başka birbirine bağlı ve birbirine etki eden başka sosyo-politik mücadeleler ve dengesizlikler var. Bu mücadele ve dengesizlikleri analiz etmek
ve onları besleyen kaynakları tespit etmek gerekir. Irak’ın
bu parçalanmış hali, su sorununu daha da çıkmaz hale
sokacaktır.
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TÜRKİYE VE
ORTADOĞU ÜLKELERİ

Türkiye’nin Ortadoğu ilişkilerinin tarihsel seyri ve etkileri konusundan sonra, bu bölgedeki komşularımız ile
olan ilişkilerine göz atmakta fayda var. Türk dış politikasının Orta Doğu’ya ilişkin çalımlarına baktığımızda, bu politikalar, güney komşularımız ile ikili ilişkiler ve Ortadoğu
Barış Süreci olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Türkiye’nin doğu ve güney komşuları olan İran, Irak ve Suriye’ye
yönelik dış politikası son yirmi yıldır zorunlu bir komşuluk ilişkisi içinde şekillenmiştir. 1979 sonrasında İran’da
kurulan yeni rejim bu ülkenin batı ile ilişkilerinin kesilmesine sebep oldu. Rejimin ilk çeyrek yüzyılında ısrarla
bölge ülkelerine “rejim ihraç” etme politikasından dolayı
Orta Doğu’da tek dostane ilişkiler kuramadı.
Soğuk savaş döneminde bir yandan Afgan mücahitlerine yardım ve destek verirken diğer yandan da Sovyetler
Birliği ve Varşova Paktı ile ikili ilişkilerini geliştiriyordu
İran’ın rejim ihracında hedef seçtiği ülkelerden biri de
Türkiye Cumhuriyeti idi. Aslında, Tarihte en uzun süredir barış içerisinde yaşayan bu iki devlet ile ilk kez rejim
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kaygılarından dolayı bir çok kez savaşın eşiğinden döndü.
İran’ın bu eyleminin yanı sıra PKK terör örgütüne destek vermesi ve barındırması iki ülkenin ilişkilerini daha
da gerginleştirdi. İran’ın Velayet-i Fakih inancı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “Dinsiz Devlet” anlayışı uzun
süre çatıştı. Ancak son yıllarda İran’ın “rejim ihracı”nı birincil derecede dış politika önceliğinden çıkarmasından
sonra Türkiye ile ilişkileri normal seviyeye döndü. Geçen
süreç içerisinde Sovyetlerin dağılması ile birlikte bağımsız kalan Kuzey Azerbaycan’daki milliyetçi dalga ve Güney
Azerbaycan ile birleşme arzusu, İran’ı endişelendirme ve
bu iki ülke ile kardeş devlet olan Türkiye’ye karşı daha soğuk davranmasına sebep olmuştur.
Kuşkusuz İran’ın Türkiye’den çekilmesinin sebebi yalnızca Türkiye’nin Batı ile olan ilişkileri ve rejimi değildir.
Türkiye, bugün İran’ın Kuzeyi’nde yaşayan çok sayıda Azeri (İran’da yaşayan Azeri nüfus, Kuzey Azerbaycan nüfusundan daha fazladır) için de bir çekim merkezi olabilecek
potansiyele sahiptir. Özellikle 1990 sonrasında Sovyetler
Birliği’nin dağılması ile Azerbaycan’ın bağımsız bir devlet
haline gelmesi ve Türkiye ile yakınlaşması, İran’da bölünme kaygısını daha da arttırmıştır. İran Devleti de boş durmamış, Petrol ihtiyacı olan Avrupa ülkeleri ile çok yakın
temasa girmiştir.
Birçok Avrupa ülkesi ile ticari faaliyetlerini geliştirmiş
ve ortak petrol arama ve çıkarma ve pazarlama anlaşması yapmıştır. Avrupa Birliği’nin, ABD’ye karşı, İran’la daha
fazla işbirliğine yöneleceği, bir anlamda Ortadoğu’da bu
önemli köşebaşını tutmaya çalışacağını tahmin etmek için
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kahin olmaya gerek yok. Bunun anlamı, İran ile Türkiye’nin
ticari ilişkiler ve boru hatları güzergahı konularında ciddi
bir ekonomik rekabete gireceğidir. Bu arada, Hazar Denizi’nin statüsü nedeniyle İran ve Azerbaycan’ın karşı karşıya
gelmesi, Türkiye ve İran arasında askeri çatışma ihtimalini de gündemde tutmaktadır. Hazar Denizi’nde bulunan
petrol rezervlerinin geleceği, Türkiye’yi de gelişmelere müdahale etmeye zorlamaktadır. Ne var ki, Nahçıvan gerginliğinden beslenen Aliyev ailesi ve sürekası, statükolarının
bozulması için İran ile bir gerginliğe girme ihtimalleri çok
azdır. Aliyev diktatörlüğü, Amerika’dan gelen telkinlerle
İran ile girginlik politikasını güdebilir. Ancak bu politika tamamen taktiksel olup, masada daha fazla pay almak
amaçlı olacaktır.
Türkiye ve İran arasında askeri çatışmaya sebep olabilecek bir başka konu da Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını söylemektedir, ancak ABD’nin müdahalesi
bölgedeki dengeleri tümden değiştirdi. Ve Irak’ta kurulacak bir yönetimin Şii orijinli olması doğal olarak İran’a
yaklaştıracaktır. Fakat Irak Şiası itikadi olarak da, birbirinden ayrılmaktadır. Daha da ötesi birbirine rakiptirler.
Şia’nın temel kaynağı olan ve Hz. Ali’nin yazdığı iddia edilen Nehc-ül Belağa isimli kitap bile ki Şia ekolü tarafından
farklı yazılmıştır. Bu olumsuzluklara rağmen İran, Irak şiası içerisinde hatırı sayılır bir güce sahiptir. Özellikle EsSadr ailesi ve ciddi bir gerilla gücü tamamen İran şiasının
kontrolündedir.
Ayrıca Irak’taki parçalanma, Kuzey Irak’ta bir Kürt
Devleti kurulması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Böylece bir oluşuma izin verilmesi ise Türkiye için ileride çok
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fazla sorun yaratacaktır. Bu bağlamda, Irak’ın geleceği Türkiye için hem Ortadoğu politikaları, hem de ABD ile olan
ilişkileri arasından hayati önem taşımaktadır. Şu an Irak’ın
kuzeyinde varolan yapı fiili olarak devlet modelidir. Kürtler, posta pulu ve para basmışlardır. Kısacası, Kuzey Irak’ta
“De Facto” bir Kürt Devleti vardır. Bu devletin “De June”
ta8nınması BM’nin alacağı bir kararla kolaylıkla gerçekleşebilir. Türkiye’ye empoze edilmeye çalışılan senaryo,
böyle bir devletin kurulmasına izin vermesi karşılığında,
bu devletin Türkiye’ni himayesine verileceği ve böylece
Irak’ın kuzeyindeki petrol rezervlerinin Türkiye’ye tahsis
edileceği şeklindedir.
Ancak bu senaryonun kabul edilmesi, Türkiye için çok
ciddi tehlikeler doğuracaktır. Her şeyden önce Türkiye,
İran ve Suriye ile karşı karşıya gelecek, başta Mısır olmak
üzere tüm Arap dünyasını ve Irak’ın ABD kontrolü altına
gitmesini istemeyen Avrupa Birliği’ni karşısına alacaktır.
Ayrıca; Kürt Devletinin hukuki anlamda tanınması, Türkiye’nin siyasi olarak, baskı altında tutulmasına ve federatif
bir yönetim modeline zorlanması ihtimalini de göz önünde
bulundurmakta fayda var. Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin
üyeliği ile ilgili olarak Güneydoğu sorununa siyasi çözüm
beklentisi, açıkça dile getirilmese de, Türkiye’nin bir TürkKürt Federasyonuna dönüştürülmesi isteğidir.
Ancak, Irak’ın parçalanması ile başlayacak “sınırların
değişebilirliğine” ilişkin kanaatler, yaygınlık kazandığı taktirde, başta Türkiye olmak üzere, tüm Ortadoğu da dengeleri değiştirecektir. Böylesi bir karışıklığın Ortadoğu’da İsrail’e nefes alma imkanı ve yarar sağlayacağı, bu toz duman
arasında İsrail Filistinlilere yönelik uyguladığı “jenosit”
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ve terör doruk noktaya ulaşacak, bu topraklara tamamen
hakim olarak Kudüs’ü bir bütün olarak yönetimine alması düşünülebilir. Görüldüğü üzere Türkiye, bulunduğu
coğrafya ve etrafındaki sıcak çatışma bölgeleri nedeniyle
Avrasya jeopolitiğinde çok önemli bir yere sahiptir. Uluslararası sistemin merkezi güçleri arasında çıkabilecek her
türlü bunalım ya da savaşta Türkiye belli bir tavır almak
zorunda kalacaktır. Bu nedenle, iç ve dış politikasını güçlü
tutması, olası her senaryoya karşı bir hareket planı hazırlaması gerekmektedir. İzlenecek politikaların “bölge temelli”
olması, diğer bir deyişle bölge ülkelerinin asgari çıkarları
göz önüne alınarak hazırlanması tercih edilmelidir.
Bu arada uluslararası sistemi krize sokacak beklenmedik gelişmelere karşı da duyarlı olunmalıdır. Özellikle son
zamanlarda belirsizlikleri körükleyecek önemli bir takım
değimler yaşanmaktadır. Global ekonomi hemen her yerde
resesyon tehlikesi yaratırken, IMF reçetesi uygulayan ülkeler iflasın eşiğin gelmişlerdir. Bu nedenle beklenmedik
bir gelişme tüm ekonomik ve politik sistemi bir anda krize sokabilecek durumdadır. Böyle bir süreci başlatacak iki
risk uzun süredir göz ardı edilmektedir, oysa bu olasılıklar
giderek güç kazanmaktadır. Bunlardan ilki Suudi Arabistan’daki kraliyet ailesine devredilmesi, diğeri ise Japon finans sisteminin çökmesidir. Bu iki ihtimal her an gerçeğe
dönüşebilir ve her biri tek başına bütün dünyayı şu anda
yaşananlardan çok daha sancılı bir şoka uğratabilir. Dolayısıyla, Türkiye/Avrasya jeopolitiğinde yerini alırken, ekonominin belirleyici etkilerini de hesaba katmalı ve stratejilerini yalnızca Türkiye’nin coğrafi konumuna endeksli bir
anlayışla sürdürmelidir.
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11 EYLÜL 2001+14 EYLÜL 2008=
ÜÇ DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ

Kitabın bu bölümü: Sayın Prof. Dr. Ramazan Kaan Kurtoğlu’nun “Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni”
adlı eserinden faydalanılmıştır. Sayın Kurtoğlu’ndan bizzat
şifahi olarak kendisinden izin alınmıştır. Sayın Hocamıza
teşekkürü bir borç biliriz. Hocamızın metinlerinde hiçbir
değişiklik yapılmamıştır. Prof. Dr. Ramazan Kaan Kurtoğlu, Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu nadir bilim adamlarından sadece birisidir. Her zaman saygı ve sevgilerimizle.
Küresel Finans Oligarşisinin Pençesindeki Korku İmparatorluğu: Abd’nin Sosyal ve Ekonomik Kırılganlığı
Medeniyetler Çatışması tezinin teorisyeni, Amerikalı
siyaset bilimci Prof. Samuel Huntignton ünlü Foreign Affairs dergisinin Eylül/Ekim 1997 tarihli nüshasında “The
Erosion of Amerixan National Interest” başlıklı bir makale
yayımladı. Makalede, “Soğuk Savaş olmadan ABD ne yapacak?” sorusundan hareketle şu görüşler ileri sürülüyor.
1) Amerikalılar, en baştan beri milli kimliklerini hep
istenmeyen “ötekinin” karşıtlığı üzerine bina ettiler. ABD 19.
yüzyılın sonuna kadar kendini Avrupa’nın karşıtı olarak tanıdı.
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20. yüzyılda dünya sahnesinde iyice görünmeye başlayınca giderek kendini Avrupa’nın antitezi olarak görmekten
kurtardı.
2) İkinci Cihan Savaşından sonra ABD, kendini Sovyetler Birliği ve diğer komünist ülkelere karşı demokratik
ve hür dünyanın lideri olarak tanımladı. Soğuk Savaş şartları Amerikan halkı ile yönetimi arasında ortak bir kimliğin oluşmasını sağlamıştı. Fakat Soğuk Savaş’ın sona ermesi bu kimliği zayıflatacak, en azından değişmesine sebep
olacak bir ihtimaldi.
3) “Ortak bir kimliğin devamlılığını sağlayacak bir
düşmanın olmaması sebebiyle…” Huntington Amerikan halkının birliğinin zayıfladığını, 19 Nisan 1995 yılında
Amerikalı aşırı bir sağ grubun yönlendirdiği 18 kişinin öldüğü Oklahama City’de Dünya Ticaret Merkezi (World Trade Centre) binasının bombalanmasını örnek gösteriyor.
4) “Karmaşık (heterojen) çok kültürlü, etnik ve ırki
ayrımdan meydana gelen iç dinamikleriyle Amerika, milli
bütünlüğünü koruyabilmek için düşmana diğer ülkelerden
daha çok ihtiyaç duyuyor” diye devam ediyor Huntington.
Burada ortaya konan net durum, Amerikan halkının
içinde bulunduğu sosyal zayıflık ve kırılganlıktır. Bu durum küresel finans oligarşisi tarafından Amerikan milliyetçilerini manipüle etmede kullanılan en önemli Amerikan zafiyetidir. Bu zafiyetin bir de “Mesih inancı ile yan
yana geldiğini düşünürseniz Amerikan halkının durumu vahim. Amerikan halkının kolayca yönlendirilebilmesi için ABD’nin korku imparatorluğuna dönüştürülmesi gerekiyor.
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Bunun için de, Endülüslü Kabalist Tevrat tefsircisi İbn
Meymun-Maimonides’in (11351204) dini ve Mesihi görüşlerini DİN-FELSEFE-SİYASET üçgeninde yorumlayarak
bir siyaset felsefesi oluşturan Alman Yahudisi Amerikalı
Leo Strauss’un (1899-1973)” toplumların yönetiminde şok terapisi” modeli uygulanıyor. ABD’nin
kendi içinde devamlı farklı yöntemlerle tekrarlayarak oluşturduğu korku ve panik, Amerika
dışında oluşturduğu nefret, küresel alanda Amerika’ya açılan Yeni
Dünya Düzeni oyunlarının bir
parçasıdır. ABD’nin en zayıf noktası oldukça kozmopolit bir toplumu, birlik içinde tutarak milli birliğini koruyabilmesidir.
Benzer problemle İsrail devleti de karşı karşıyadır.
İsrail’in kendi içinde “Eşkenazi” ve “Safarad” şeklinde ortaya çıkan ana omurga bölünmüşlüğün haricinde
Yahudiler arasında büyük bölünmüşlükler vardır. Yahudi
Kürtler, Habeşistanlı Yahudiler, İsrail devletinin Tevrat şeriatına uygun olmadığını ve yıkılması gerektiğine inanan
oldukça muhafazakar Yahudiler. Yahudi şeriatını kendine
göre yorumlayan değişik fraksiyonlar, ateist Yahudiler, laik
devlet yanlısı Yahudiler, Filistin ve Araplarla anlaşma yanlısı olanlar ve buna tam karşı olan Yahudiler.
İsrail’de büyük parçalanmışlık vardır. İsrail yöneticileri kara kara düşündüren bir tabloda son 10 yıldır iyice
belirginleşmiştir. Artık İsrail daha çok göç alan değil, göç
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veren bir ülkedir. Özellikle gençler ABD, Kanada, Avustralya başta olmak üzere başka ülkelere eğitim, çalışma veya
turist olarak gitmekte, oralardan yarıdan çoğu geri dönmemektedir. 1948 yılında İsrail Devleti kuruluşunda 806 bin
kişi muhtelif ülkelerden Filistin’e göç etmiştir.
İsrail’e göç sayısı da düşmektedir. 2005 yılında 21.400
kişi, 2006 yılında 19.264 kişi, 2007 yılında tahminen 14.400
kişi İsrail’i yönetenler de Yahudileri bir arada tutabilmek
için sürekli dış düşman tehlikesinin varlığın körüklemekte,
abartmaktadırlar.

Gelecek 50 Yıl

165

KÜRESEL MALİ KRİZ VE
YENİ DÜZENİ İÇİN “ÜÇ DÜNYA
SAVAŞI” KEHANETİNİN
EZOTERİK TEMELİ

“Tanrılar kimi yok etmek isterlerse, onları önce çıldırtırlar.” “Paranın gücü iktidarını önyargıları etkileyerek
sürdürür.”
Bir İtalyan asıllı düşünür, siyaset bilimci Giuseppe
Mozzini, 1800’lerde yaşayan, İtalyan şehir devletlerinin
birleşmesi yönünde faaliyet gösteren teşkilatlara liderlikle
hesaplayıp, bir ayaklanma yüzünden idama mahkum edilince İngiltere’ye kaçan ve 1830’da Adam Weishaupt ölünce, 1776’da Bavyera’da kurulan İlluminati’nin başına geçen
“Yeni İtalya” ve “Canbonaria” örgütlerinin başkanı bir ezoterik, Mazzini. Mazzini’nin “Avrupa’da Demokrasi Üzerine
Düşünceler” adlı kitabı Merkez Kitaplar tarafından Türkçe
yayımlandı. Mazzini bugünkü Avrupa Birliğinin fikir babası “Tek bir Avrupa” fikrini savunarak “Avrupa Kongresi” toplamayı akıl etmiş biri. İlginç durumlardan biri de
Karl Marx ile Mazzini’nin aynı dönemde Londra’da yaşamış
olmalarıdır.
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Marx ve Engels proletarya diktatörlüğünü savunurken
Mazzini tam zıddını, liberal demokrasi ve kapitalizmi savunmaktaydı. Mazzini sosyalistlerin bütün şimşeklerini
üzerine çekmiş bir isim. Çünkü o Birinci Enternasyonal’ın önünde kaya
gibi durmuştur. Marx’ın “Komünist
Manifestosu” ile Mazzini’nin desteklediği “Kardeş Demokratların Avrupa Demokrasisi Manifestosu birbirinin zıddıdır. Mazzini’nin yazdığı
makalelerde, komünist bir toplumda
“işçi sınıfı” ile “yönetici sınıf ” arasındaki farklılaşmayı yorumlarken, tarihi gelişmeler şaşırtıcı biçimde onun yorumlarını doğrulamıştır.
Mazzini’ye göre, “komünist bir toplumda ortak mülkiyetin denetimini elinde tutan keyfi bir şefler hiyerarşisine
sahip olmak zorunda kalırsınız: Özel bir eğitimle zihnin
efendileri, tek tek herkesin işine, kapasitesine ve ihtiyaçlarına karar verme yetkisiyle vücudun efendileri. Ve bütün bu dayatılmış ya da seçilmiş şefler, hangisi olduğu fark
etmez, yetkilerini kullandıklarında eski çağlardaki köle-efendilerinin konumunda olacaklar, temsil ettikleri çıkar
teorisinden etkilenen ve sahip oldukları muazzam yetkinin baştan çıkardığı bu şefler bu durumu kalıcılaştırmaya
çalışacaklar; eski kastların kalıtsal diktatörlüğünü yeniden
başlatmaya uğraşacaklar.” Mazzini’nin bu kehaneti komünist blokta “Büyük Birader”e dönüştü ve çöktü.
Ancak Mazzini’nin bu kehaneti küresel finans oligarşisi için tam bir strateji niteliğini taşımaktaydı ve liberal demokrasi-serbest piyasa-zihin kontrolü telekomünikasyon
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teknolojisinin sağladığı sanal gerçeklik ile “gönüllü kölelerden” oluşan devasa kitlelerin doğmasını sağladı. Mazzini, 1872’de ölmeden önce proletarya diktatörlüğünün varacağı son durum durağı önceden kestirmişti. Bürokratik
sosyalist elitin Milovan Djilas’ta “yeni bir sınıf ” olarak ifadesini bulan yapısı serbest piyasa ekonomisinde “küresel
finans klanı” olarak tezahür etmiştir.
Mazzini’nin Osmanlı Türkiye’sindeki “İtalyan Hayriye
Cemiyeti”nin de şeref başkanı olduğunu yukarıda zikrettiğimiz kitaptan öğreniyoruz. İlginç bir ayrıntı, ABD ordusunda hiç de yabana atılmaması gereken üst rütbelerde
satanist subaylar var. Kaliforniya eyaletinin San Francisco yakınlarındaki Presidir üssünde (şimdi üs kapatılarak
eski Sovyet lideri Mihail Gorbaçov’un başkanlığını yaptığı
Yeşil Haç teşkilatına tahsis edildi) görevli Binbaşı Michael
A. Aquino, Anton Lavey’in şeytan kilisesinin bir uzantısı olan “Set Tapınağı”nın da “yüce rahibi” idi. Set Tapınağı’nın yayınlarına göre Binbaşı Aquino Deccal’dı. Aquino
“Crystal Tablet of Set” adlı kitabında Almanya’da bir şatoda
yaptıkları akült ayinlerin şeytanın takipçileri için şövalyelik düzenini yeniden tesis etmek için olduğunu söylüyor.
Kitaptan Hitler’in mensubu olduğu Thule Gesselschaft’ın
da Satanist olduğu düşünülüyor. Binbaşı Aquino, psikolojik savaş uzmanıydı.
ABD ordusunda “PSYOPS” adı verilen bir psikolojik
operasyon için Albay Paul E. Valley ile beraber kaleme aldıkları zihin kontrolü sağlayan psikotronik silahların ve silah sistemlerinin kullanımını sağlayan psikotronik silahların ve silah sistemlerinin kullanımını sağlayan bir raporda
şunları yazmışlar.” ELF (aşırı düşük frekans) dalgaları 100
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Hz’e kadar tabii olarak meydana gelir. Ancak aynı zamanda
suni olarak da üretilebilir. ELF dalgaları normalde, bir araç
desteği olmadan duyu organları tarafından algılanmaz.
Fakat insan bedeni üzerindeki rezonans etkileri hem psikolojik, hem de duygusal bozukluklara sebep olur. Ses ötesi titreşim (20 Hz’e kadar) beyin faaliyetlerini etkileyerek
kendini DELTA, TETA, ALFA veya BETA dalga kalıplarına
ayarlaması için etkileyebilir. Bu oluşumu yaşayan insan, tedirginlikten pasifliğe kadar çeşitli zihin durumlarına geçiş
yapabilir. Ses ötesi taktiki olarak da kullanılabilir. Zira ELF
dalgaları çok çok uzaklara ulaşabilir; yayınlarla ortak halde
kullanılabilir.
ABD ve Batılı devletler dünya nüfusunun % 25’ine sahipken yeryüzü kaynaklarının % 75’ini tüketirler. Dünyada
bugün 3 milyar insan günde 2 doların altında bir gelire sahiptir. İlaveten 1.3 milyar insan da günde 1 dolardan daha
az bir gelir elde etmektedir. Dünya nüfusunun en zengin %
1’lik diliminin geliri en fakir % 57’sine denk gelmektedir.
Türkiye’de 75 milyon nüfusumuzun 26 milyonunun geliri
yukarıdaki şartlara benzeşmektedir. 17 asırdan beri oluşan
sermaye hareketleri dünyada piramidin tepesindeki bir
avuç insanın elinde toplanmıştır. Küreselleşme masallarıyla ulus devletlerin ipi çekilmek istenmektedir. Gerçekte ilk
ipi çekilen ülke ABD’nin bizatihi kendisidir.
Bu hususta, son 20 yılda Amerikan ekonomisinde
olanlar çok şeyi anlatmaktadır. 1865’te Başkan Abraham
Lincoln şöyle der: “İki büyük düşmanım var, biri önümdeki
Güney Ordusu, öteki de arkamdaki finans kurumları.” Ve
Lincoln aynı yılın 14 Nisan’ın da öldürüldü. 29 Temmuz
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1921’de resmen kurulan CFR’nin kurucularından Paul
Warlburg’un oğlu James Warburg 17 QŞubat 1950’de Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki konuşmasında: “Siz beğenseniz de beğenmesniz de tek dünya hükümetine sahip
olacağız. Ya mutabakatla ya da savaşla” diyordu.
ABD Yüksek Mahkeme Hakimi Felix Frankfurter
(1939-1962) ise şöyle konuşuyor: “Washington’daki gerçek egemenler görünmezdir ve iktidarı sahnenin gerisinden uygularlar. “Başkan Franklin Roosvelt 20 Kasım 1933
tarihli bir mektubunda şunları yazmış: “Gerçek ise, sizin
ve benim bildiğimiz gibi, büyük merkezlerdeki bir finansal faktörün hükümete ta Andrew Jackson’ın günlerinden
bugüne sahip olmasıdır. 2Başkan John F. Kennedy görevi
esnasında Federal Reserve Bank’tan Federal Reserve banknotlarını “ödünç almayı” durdurdu ve Birleşik Devletler
banknotları çıkarmaya başladı.
Bu uygulaması daha birinci ayını tamamlamadan Dallas’ta bir suikasta kurban gitti. ABD tarihinin Katolik ve Mason olmayan tek başkanı Kennedy, iki kez Amerikalıları başkanlık makamının İlluminati ve CFR tarafından manipüle
edildiğini ima etmişti. Başkan Clinton’ın danışmanlarından Georgetown Üniversitesi Tarih Profesörü ve CFR üyesi Caroll Quigley “Trajedi ve Ümit” adlı kitabında CFR’nin
misyonunu deşifre ediyor: “CFR, İngiltere kökenli ve milli
sınırların kaldırılması gerektiğine ve bir tek dünya egemenliğinin kurulmasına inanan bir cemiytein ABD koludur.”
Bir başka örnek, Tuğamiral Chester Ward 16 yıl CFR
üyeliği yaptıktan sonra şunlar ıdile getiriyor. “Bu seçkinci
gruplar içindeki en güçlü kliğin bir tek ortak hedefi vardır.
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Bunlar ABD’nin milli bağımsızlığının, egemenliğinin teslimiyetini sağlamak istiyorlar. CFR içindeki milletlerarası
üyelerin ikinci bir grubu da Wall Street milletlerarası bankerlerini ve onların anahtar ajanlarını barındırmaktadır.
Bunlar öncelikle, hangi güçten olursa olsun, dünya banka
tekelinin küresel hükümetin eline verilmesini istiyorlar.
“Çin’in niçin ABD’deki finans oligarşisi tarafından desteklendiğine dair ilginç bir örnek Washington D.C.’deki FBI
merkezi yöneticilerinden Dan Smoot CFR’yi şöyle değerlendiriyor. “CFR’nin nihai hedefi tek bir dünya sosyalist
sistemi oluşturmak ve ABD’yi onun resmi bir parçası haline getirmektir. Peki, iddia edilen İlluminati-Mason komplosunun bugüne kadar ne kadarı hayata geçirildi?
ABD, Masonlar tarafından kurulmuş olup, bir dolarlık
banknota ana mason sembolleri yerleştirilmiştir. Amerikan başkanlarının pek çoğu gibi Ronald Reagan, George
Bush, Bill Clinton da Mason. Buraya kadar özetlemeye
çalıştığımız bilgilere göre Tek Dünya Devleti, İlluminati,
Mason manipülasyonları vatanseverlerin zihinlerinde yarattıkları bir paronoya gibi gözükmüyor. Genel kanı İlluminati’nin Masonların arasına sızdığı ve kontrolü ele geçirdiği yönünde.
Masonlar kirli çamaşırlarını örtbas ederken, çocuk
hastaneleri veya fon sağlayıcı “sirkler” kurmakta mahirdirler. Nihayetinde “Masonluk, sosyo-politik hedefi olan
okült bir din” olarak tanımlanıyor. Özünde Yahudiler için
ezoterik bir sır din – büykü sistemi olan Yahudi Kabalası’na dayanıyor. Kabala ise Sümer-Mısır Babil uygarlığından devşirilmiş büyü ritüellerini bünyesinde barındırıyor.
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Birçok araştırmaya göre esasen Masonluğun temelide
Sümer-Mısır-Babil medeniyetinin pagan inancına dayanmakta iddialardan biri şöyle. Günümüzde Alaska’nın Gakona bölgesinde kurulmuş olup, geliştirilme çalışmaları
son sürat deam eden HAARP programındaki bütün önemli sayılar, mesela ilk anten sıralamasındaki birim sayıları
ve tesisin yayın gücü (72 feet yüksekliğinde 48 kule ve 360
milyon watt gibi) çok boyutlu sayılardır. Jim Keith’e ve Richard Haagland’a göre HAARP “gizli bilim”lerinin bir parçası olarak İlluminati tarafından kontrol edilen bir proje ve
bu projenin çok uluslu bir yapısı var. En önemli hedefi de,
uluslararası arenadaki bir avuç “seçkin” insanı korumaya
alırken, ulus devletleri parçalamak için insanların zihinlerini kontrol altına almak.
Bu iddiaya göre, ABD’de, şu anda FEMA (Federal Acil
Durum Yönetim Ajansı) tarafından yönetilen COG (Hükümetin Devamlılığı) 1950’lerden bu tarafa yüzden fazla yer
altı tesisi kurmuş olup, bunun için milyarlarca dolar harcamıştır. Bunlardan Weather Dağı tesisi gibi bazıları binlerce
insanı barındırabilecek yer altı şehirleridir. İlginçtir FEMA
11 Eylül 2001’den beri bu tür projeleri hızlandırmış olup,
172

İsmail Çorbacı

anlamının nükleer bir savaşa hazırlık olduğu ifade ediliyor.
Jim Keith’e göre İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin bile el attığı, kurguladığı Ay ve Mars’ta koloniler kurulması bir nükleer savaşta “seçkin”lerin dünyadan götürülmesi projesine
dayanmaktaydı. Bu bağlamda “NASA içinde NASA” var
vedirekt İlluminatinin kontrolü altında. “Spucers of the İlluminati” adlı kitabında Jim Keith şöyle yazıyor: “UFO’lar
bugün İlluminati’nin milletleri kontrol etmek için kullandığı gizli ama dünya kökenli bir teknolojisidir.
Ancak istihbarat maksatlı olarak “uzaylılarla” karşılaşmalar tezgahlanıyor.” Jim Keith’in zikrettiğimiz kitabı ile
“Casebook on Alternative, 3: UFOs, Secret Societies and
World Control” adlı kitabında, İlluminati ve Masonluğun toplam dünyevi zenginlikleri Yeni Dünya Düzeni için
bankacılık-endüstri-askeri bir cephe oluşturan “seçkinler”
hanedanınında toplamak istediğini ve bir hayli mesafe aldıklarını yazıyor.
Hadisenin inanç boyutuna gelince, islam ve Hıristiyanlık “İbrahimi Dinler” tanımlaması ve Yahudiliğe iyice
monte edildikten sonra Hz. Muhammed’siz ve Hz. İsa’sız
bir şekle dönüştürülerek Kabalizm ile harmanlanacak. Nitekim Suudi Arabistan’da oldukça yaygın olan Vahhabilik
peygamberimizin doğduğu evi bile restore etmeyerek adeta
peygamberimiz Hz. Muhammed’i “dışlamak” hinliği içinde “Dinlerarası diyalog” ve “tevhid için”, “Muhammedün
Resulullah’ demeye gerek yoktur” sözü de aynı kapıya çıkar. Çeşitli siyasi, dini ve felsefi disiplin uzmanlarına göre,
illuminati-masonluk tıpkı ABD’nin büyük mührünün arka
tarafında sembolize edildiği gibi, teokratik bir yeni Dünya
Düzeni kurmak istiyor. Ancak onların teokratik düzeninin
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temeli hiçbir ilahi dine dayanmıyor. “Seçilmiş bir millet”in
önderliğinde, Kudüs merkezli Tanrı “Lusifer”in yönettiği
bir yeni dünya hedefleniyor. Jim Keith “Saucers of İlluminati” adlı kitabında yukarıda özetlediğimiz görüşe paralel
iddialarda bulunuyor. Keith’in aşağıdaki sıralaması insanlığın nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu göstermesi
açısından büyük önem taşıyor. Keith’e göre bu komplo illuminatinin eseri.
1) Hz. İsa Mecdelli Meryem ile evliydi. (Da Vinvi Şifresi adlı kitabın ve filmin ana teması budur RK)
2) Hz. İsa çarmıha gerildiğinde Mecdelli Meryem
onun çocuğuna hamileydi.
3) Tapınak şövalyelerinin korumaya yemin ettiği Kutsal Kase, son akşam yemeğinde kurtarıcının varlığıyla “büyülenmiş” sıradan bir kadeh değil. O, Mecdelli Meryem’in
rahmidir yani Hz. İsa’nın süregelen varisleri.
4) Haçlı Seferleri sonunda Tapınak şövalyeleri aslında Papalık orduları tarafından yok edilmedi, yer altına
indiler. Daha sonra İskoç Locası masonluğunu kurarak
ortaya çıktılar.
5) Hz. İsa’nın soyu, Avrupa’daki kraliyet aileleriyle birleşti ve bugün de devam ediyor.
6) Bu dünyanın tahtına, Hz. Davut ve Hz. Süleyman’ın
tahtına oturmaya hakkı olan biri var. Bu kişi bir Yahudi
olan Hz. İsa’nın soyundan gelen hayatta, sağlıklı ve şu anda
tahta çıkmaya hazır olan bir varis.
Süleyman Tapınağı yeniden inşa edilmeli ki Yeni
Dünya Düzeni’nin tahtı üzerindeki Mesih kehanetlerinin
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gerçekleşmesinin önü açılsın. Birinci Süleyman Tapınağı
M. Ö. 586’da Babil Kralı Namulkadnazar, İkinci Süleyman Tapınağı M. S. 70’de Romalı Komutanı Titus tarafından yıkıldı. Üçüncü kez yapılabilmesi için bütün “kutsal”
inşaat malzemeleri ile sunağında kurban edilecek kızıl
renkli düve ABD’nin Wyoming eyaletindeki bir çiftlikte
genetik bilimi de kullanılarak Evanjelist bir papaz nezaretinde üretildi.
Ancak bir mesele var ki, Üçüncü Dünya Harbi’ni tetiklemeye yeter de artar bile. Süleyman Tapınağı’nın üçüncü
kez yapılmak istendiği Kudüs’teki o yerde Mescid-i Aksa
camisi ile Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mirac’a yükselirken ayağını bastığı kayanın üzerinde Kubbetüs Sahra Camisi yer alıyor. Nasıl tehlikeli oyun oynanıyor değil
mi?” Kehanetlere” de göre Süleyman Tapınağı’nın üçüncü
kez 2000’li yılların ilk çeyreğinde yapılması erekiyor. Gelin
şimdi konuya daha sonra devam etümek üzere biraz ara
verelim. Albert Pike ve 1871’de yazdığı masonlukla ilgili
kitabı oldukça meşhurdur.
Giuseppe Mazzini’nin tavsiyesi ile İlluminati’ye kabul
edilen bir Amerikalı Tuğgeneral olan Albert Pike’nin ÜÇ
DÜNYA SAVAŞI ve çeşitli ihtilaller için hazırladığı planı oldukça tanıdık geliyor. Albert Pike, 29 Aralık 1809’da
Boston şehrinde doğdu. Harvard Üniversitesi’nde okudu.
Konfederasyon ordusunda tuğgeneral olharak görev aldı.
İç savaştan sonra ihanetten suçlu bulunarak hapse atıldı.
Kendisi gibi mason olan Başkan Andrew Jackson tarafından affedildi. 33 dereceli mason olan Pike 1859-1891 yılları arkasında 32 yıl sureyle Kuzey Amerika masonluğunun
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büyük komutanıydı. 1869’da WASP’lardan oluşan ırkçı Ku
Klux Klan adlı örgütün lideliğini üstlendi.
Pike satanist idi. Kolunda taşında bir bileziği ile büyü
yaptığı, şeytan iel sürekli temasta olduğu iddia edilir. Ku
Klux Klan adlı ırkçı örgüt hakkında bilgi sahibi olmak
isterseniz “Missisipi Yanıyor” adlı muhteşem filmi seyredebilirsiniz. Pike, satanist Palladium tarikatının büyük
mastırıydı.
Palladizm Yunanistan’a, İtalya’ya, Mısır’ın İskenderiye
şehrinde 24 yıl ve Babil ve Kudüs’te 12 yıl Kabala eğitimi
gören Pisagor tarafından (M. Ö. 580-504) getirilmişti. Bu
satanist kült mason hocalarında 27. Dereceden sonra kardeşlerle anlatılır. Pike başta Washington D.C. olmak üzere
Montevideo’da Napoli’de, Kalkûta’da, Mauritus’ta olmak
üzere günümüzde de İlluminati’nin faaliyetlerinin yönetim
ve bilgi toplama merkezleri olarak kullanılan toplam 23 alt
konsey kurdu. Avrupa İlluminati’sinin başındaki Giuseppe
Mazzini 22 Ocak 170 tarihinde Albert Pike’a yazdığı mektupta şöyle der: “Şimdiye kadar faaliyet gösteren gruplar
sistem ve kurumlarıyla faaliyetlerine devam edecektir. Biz
bunların üzerinde bilinmeyen ama onları kontrol eden ve
sadece ezoterik teşkilata mensup olanların derecelerine
göre yükselen bizim seçtiğimiz kişilerden müteşekkil bir
yapı kuracağız. Bu yapılanma, olduğundan daha büyük
olacak. Ve farmasonları yönetmemizi sağlayacaktır. Onlar
büyüdükçe tepelerinde kimin olduğunu unutacaklar.
Albert Pike ise, “rusal rehber”inden aldığını iddia ettiği
bir mesajı 15 Ağustos 1871 tarihinde Giuseppe Mazzini’ye
yazdığı mektupta anlatmaktadır. Mektupta, Yeni Dünya
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Düzeni’ni gerçekleştirmek için gerekli olan ÜÇ DÜNYA
SAVAŞININ planlarını grafik olarak tasarlayan Pike’ın öngörüleri şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu mektup kısa
süre Londra’daki British Museum kütüphanesinde sergilendikten sonra oradan kaldırılıyor. Pike’in gözünden üç
dünya savaşı şu şekilde gelişiyor. “Birinci Dünya Savaşı, İlluminati’nin Rusya’daki Çar’ın iktidarını devirmesine izin
vermesi ve bu ülkeyi ateist komünizmin bir kalesi haline
getirmesi için oluşturulmalıdır.
İlluminati’nin “agentur”iu (ajanları) tarafından İngiliz ve Alman imparatorlukları arasında meydana çıktarılacak ayrılıklar bu savaşı körüklemekte kullanılacaktır. Bu
savaşın nihayetinde komünizm inşa edilecektir ve diğer
hükümetleri ortadan kaldırmak ve dinleri zayıflatmak için
kullanılacaktır.” Albert Pike’in “kehaneti” 1914-1918 arasında üç kıtayı kan gönülen çevirdi. Rusya’da Ekim 1917’de
komünist bir avuç Bolşevik, çarlık Rusya’sında iktidarı ele
geçirdi. Din yasaklandı. “Komünizmin kurulmasıyla elde
edilen tek tecrübe, bir tiranlığın on bin kat daha korkunç
bir tiranlıkla değişmiş olmasıdır.”
1926 yılında ABD’de yayımlanan ve Tümgeneral Kont
Cherep Spiridoich tarafından kaleme alınan “Görünmeyen
El” adlı kitaptaki şu yargı oldukça şaşırtıcı. Şaşırtıcı olduğu
kadar da İkinci Dünya Savaşı öngörüsü doğru çıktı. “Paris’te V. Edouard Rothschild ve Dünya Hükümeti’ni (Görünmeyen El) oluşturan 300 Yahudi-Moğol Birinci Dünya
Savaşında 100 milyarlar kazandı. Tabi “kana susamışlıklarını” ikinci bir dünya savaşını sahneye koymak istediklerini
saymazsak. Bunu ise zengin Amerika’ya karşı hazırlıyorlar.
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Dünya basınının kontrol ederek, istedikleri savaşı kolayca
başlatabilirler.” “Yarın Wall Street kelimesini etse, bütün
editörler ve vaizler savaş yanlısı olurdu. “Aynı eserde Kont
Cherep, ABD’yi büyük bir tehlikenin beklediğini 1925 yılında Tek Dünya Hükümeti-Görünmeyen El’in,
a) 300 milyar dolarlık erişilebilir anapara,
b) Dünya basını,
c) Kontrol ettikleri çok sayıda hükümeti ile Amerika’nın ve dünyanın büyük bir tehdit ahltında
olduğunu yeni DÜNYA SAVAŞLARI’nın çıkarılacağını ifade ediyor.
1925 yılında yazıya dökülen şu yargılar adı geçen kitabı daha da ilginç hale getiriyor. “Amerikalılar Birinci
Dünya Savaşı7nın getirdiği şöhretten dolayı bir bakıma
sarhoş gibi oldular. Amerika’ya kendisine karşı tek Dünya
Hükümeti tarafından düzenlenen İkinci Dünya Savaşı’nda
hazırlık yapması için on beş dakika bile verilmeyecek bu
savaşın haberi verilmeyecek. Eski Senatör R. F. Pettigrew
dikkat çeken Başarılı Plütokrasi”sinde Amerikan halkı Bay
Woodrow Wilson’ı “Amerika’yı savaşın dışında tuttuğu için
“seçtiğinde, savaş ilanını çoktan hazırlıyor olduğunu yazmıştır. Tek Dünya Hükümet halkın iradesine karşın “Amerikan” basınına emrederek Amerika’yı savaşa sokmuştur.
Tek Dünya Hükümeti gerçekten çalışmaktadır. İkinci
Dünya Savaşı düzenlenmektedir.
Yine aynı kitapta, Kont Cherep’in 1925 yılında yazıya
geçtiği, Albert Pike tarafından öngörülen “Üçüncü Dünya Savaşı”nın ana sebebi ile paralellik gösteren şu tespitte
mutlaka üzerinde durulması gereken günümüzde büyük
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önem arz eden bir husustur: İslam Yahudilik tarafından
yönetiliyor” “İkinci Dünya Savaşı faşistlerle siyasal Siyonistler arasındaki farklılıklardan istifade etmek suretiyle
kışkırtılmalıdır. Bu savaş faşizmin ezilmesi ve siyonizmin
Filistin’de bağımsız bir İsrail devleti kuracak derecede güçlenmesi için çıkarılmalıdır. İkinci Dünya Harbi esnasında
milletlerarası komünizmin nihai sosyal felaket için öngördüğümüz zamana kadar dizginlenip kontrolde tutulacak
olan Hıristiyanlığı dengelemek için gerektiği kadar güçlü
hale getirilmelidir.” 1945 yılında ABD Başkanı Truman, İngiliz Başbakanı Churchill ve Sovyet lideri Stalin arasında
gerçekleştirilen Postdam zirvesinde Almanya’nın yarısı da
dahil Doğu Avrupa Sovyetlere bırakıldı.
Japonya’nın karşısına, komünizme teslim edilen çin
yerleştirildi. Günümüzde Çin, Yeni Dünya Düzeni’nin
planlayıcısı küresel finans karteli tarafından savaşın bir
tarafında yerleştirilmek için iyice semirtiliyor. 29 Ağustos
1897’de İsvirçe’nin Basel şehrinde gerçekleştirilen Rothschild organizasyonu Siyonist Kongre. Siyonist kehanetlere
ve Evanjelist kehanetlere uygun olarak korulması öngörülen İsrail devletine giden yolun siyasi hazırlığı 2 Kasım
1917’de İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından Lord Rothschild’e yazılan ve “Balfour Deklerasyonu” olarak tarihe geçen mektupla tamamlanmıştı. 14 Mayıs 1948’de İsrail Yahudi Devleti kuruldu, “Üçüncü Dünya
Harbi, İlluminati’nin ajanları tarafından Siyonistlerle İslam aleminin liderleri arasındaki farklılıklar kullanılarak
kışkırtılmalıdır. Savaş, İSLAM dünyası ile siyonizmin (İsrail devleti) birbirlerini karşılıklı olarak tahrip edecekleri
bir tarzda yürütülmelidir.
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Bu hususta bir kez daha bölünmüş olan diğer milletler
de, aynı zamanda komple fiziksel, ahlaki, spritüel ve ekonomik tükeniş noktasına kadar savaşa zorlanacaktır. Ateistleri ve nihilistleri teşvik edeceğiz. Bütün dehşeti içinde
milletlere açıkça vahşiliğin ve çok kanlı bir karmaşanın
kaynağı olan mutlak ateizmin etkisini göstereceği muazzam bir içtimai felaketi manipüle edeceğiz. Daha sonra
her yerde, kendilerini dünyanın azınlıktaki devrimcilerine karşı savunmak mecburiyetinde olan vatandaşlar bu
medeniyet tahripçilerinin kökünü kazıyacaklardır. Hıristiyanlıktan hayal kırıklığına uğrayan ve Allah’a yönelik
ruhları o andan itibaren pusula veya rehberden mahrum
kalan, bir ideal şiddetle arzulayan fakat neye inanacağını
bilmeyen kitleler en sonunda kamuoyuna sunulacak olan
Şeytan’ın saf doktrininin evrensel manifestosu vasıtasıyla
gerçek ışığa kavuşacaklardır.
“Sovyetler’in 991’de dağılmasından sonra, Yugoslavya’da planlar, Bosna Hersek’te katledilen tecavüze uğrayan
yüz binlerce Müslüman, Birinci Körfez Savaşı, Ermenilerin
Türk Yurdu Karabağ’ı işgal etmesi, 11 Eylül 2001 saldırıları, Afganistan ve Irak’ın işgal edilmeleri, İran’a “Sopa” ile
Türkiye’ye “hauç-sopa” karışımı gözdağı ve Prof. Oktay Sinanoğlu’nun deyimi ile “yumuşak güç” le ele geçirilmeye
çalışılan Türkiye. Türk ekonomisinin, siyasetinde içinde
bulunduğu durum 26 milyonu açlık sınırındaki ülkemizde
ısrarla sürdürülen laik-dinci kavgası, sonu gelmez başörtü
tartışmaları v.b. politikalarını Talmud’daki dogmalara göre
belirleyen İsrail, devletinin güneydoğu Anadolu’da, GAP
bölgesindeki toprak alımları, Türkiye’deki 1500’den fazla
şirketi ile ekonomimiz üzerindeki vesayeti ve Talmud’dan
180

İsmail Çorbacı

iki alıntı: “Diğer milletlerin bütün malları Yahudi ırkına
aittir, o da dolayısıyla onları tereddütsüz ele geçirmek hakkına sahiptir. “Chosken Hamiszpat 348), “Tanrı Yahudilere
bütün milletlerin malları ve kanı üzerine yetki vermiştir.”
(Seph Ja 92,2).
Anlaşılıyor ki, küresel finans oligarşisi Yeni Dünya Düzeni kurmak için bir yandan köktendinciliği teşvik ederken, diğer yandan kendilerini din adını verdikleri tuhaf
dogmalara dayalı Yeni Dünya Dini tezgahlamayı planlıyor.
Enteresandır, şeytanın temsilcileri de, çok sayıda köktendinci Hıristiyan tarikatı da umutlarına “SON”un gelmesine endekslemiş, Mesihi bekliyor. Şii İslamcılar 12. İmam,
bir kısmı Sünni islam cemaat ve tarikatı da Mehdi’yi bekliyor. Hepsi Armageddon Savaşı’nı, insanlığın ölümünü ve
Cennet Krallığı’nda yeniden doğumu umut ediyor.
Evanjelistler, son günleri yaşadığımızı düşünüyorlar
ve cemaatin açılıp Baba Tanrı’nın oğlu RAB İSA’nın onları
bedensel dönüşüme tabi tutarak “EVE” götüreceği zamanın geldiğine inanıyorlar. Onlara göre “seçilmişler” hemen
cennete taşınacaklar. Bazıları da daha teknolojik düşünüyor. Dev UFO’lar gelecek, onları Tanrı’nın kendileri için
ayırdığı yere götürecek. Bazı köktendinci Hıristiyan tarikatları, özellikle Evanjelistler sabırla uslu uslu beklemek
istemiyorlar. Dünya üzerinde Ortadoğu’dan başlayarak bir
şeyleri daha fazla kötüleştirip, “Tanrı’yı Kıyamete Zorlamak” ve “Son”un gelmesini çabuklaştırmak arzusundalar
ya böyle biri HAARP projesinin tepesine oturursa?
Bu insanlar sıradan, cahil insanlar değil, iyi eğitimli
ve ABD devlet mekanizmasının yüksek pozisyonlarında
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oturuyorlar. “Liberal ekümenizm”, “Katolik ekümenizm”
ve “Vanjelist ekümanizm” kıyasıya bir mücadele içinde
görünüyor. Ekümen hareketler ve organizasyonlar sürekli
kafa karıştırıyor. Araştırdıkça piramidin tepesine doğru giden zincirin halkalarına ulaşıyorsunuz. Öyle şöhretli isimlerin zavallı piyonlar olduğunu anlıyorsunuz. Tek Dünya
hükümeti kurmak isteyen küresel finans oligarşisinin en
tepesindeki 13 kişisinden biri olan, üçlü komisyon üyesi
Rockefeller ailesi mensubu David Rockefeller “Tanrı’nın
Krallığı” derken neyi gaye edinmiş durumda? Rockefeller
Vakfı’nın finansal desteği altında olan “Anlayış Tapınağı
“New York Piskoposu’nun “payitahtı” olan Anglikon Kilisesi ilahı St. John Kadedrali ile iç içedir.
Bu katedralde Amerikalı bir grup 18 Mart 2005’te camiler reddedince kadın erkek karışık başı açık kapalı birlikte “Cuma namazı” kıldılar. Namazı California’daki Starr
King School’de öğretim üyesi olan Prof. Amina Wadud
kıldırdı. Aynı kadın 2008 yılı içinde de İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’ne bağlı “Wolfson College”da düzenlenen
“İslam ve Feminizm” konulu konferansından önce kadınlı
ve erkekli bir gruba Cuma namazı kıldırdı. Anlayış Tapınağı çok dinli ve çok ulusludur. Eski Sovyet lideri Mihail
Gorbaçov’un siyasal-ruhsal gelişmesi, ekonomi ahlakı kuramcısı “Yeşil Haç” organizaspyonuyla da bağlantılı olan
tapınağın kurucuları arasında kimler yok ki?
Eski BM Genel Sekreteri Genral U. Thant Tütrk düşmanlığı ile meşhur Ortodoks Patriği Athenagorus Jawaharhal Nebru Eleanor Roosevelt, Dalai Lama, Enver Sedat, Papa XXIII. John ile Papa VI. Paul, Moon, vs. Yeşiller,
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Soritüalistler, Çevreciler, Komünistler, Dinlerarası Diyalogcular, Tek Dünya Hükümetine giden yolda kullanılan
birer taşeron. Hepsi, Yeni Dünya Düzeni’nin başvuru “fermanları” için dini-psikolojik-ekonomik “evrensel temel”
hazırlamakla görevliler. Bu hususta Anlayış Tapınağı önetim Kurulu Üyesi Hans Kung tarafından yazılan: “Global
Responsibility: In search of a New World Ethic” (Küresel
Sorumluluk: Yeni Dünya Düzeni Ahlak Anlayışı) adlı kitapta neler var neler?
•

Yeni Çağ/New Age tarikatları

•

Okült Apokaliptik (Kıyametçi) ezoterik gizli örgütler

•

İkinci Geliş ve Cennet Krallığı, Evanjelistler

•

Kral Davut soyundan beklenen kurtarıcı Mesih ve
Tanrı’nın Krallığı

•

Dinlerarası diyalog hareketleri

Bunların hepsi “farklı kıyafetler, aynı iş.” Unutmayalım, siyasetten önce din ve siyasetçilerden önce rahipler
ve hahamlar vardı. Unutmayalım-hayal edin-“madem bu
insanlar Mesih, İkinci Geliş ve Cennet istiyorlarsa onlara
istediklerini verelim” diyen bir güç merkezi neler yapabilir? Unutmayalım, güç simsarlarının en çok sevdikleri”
koyunlardır.” İnsanları koyunlaştırmak için HAARP küresel finans krizler ve benzeri projeler sürekli çalışıyor. ABD
istihbarat birimleri ve ordusu” insanların zihinlerindeki
savaşı kazanmak” arzusu ile insanları zombilere çevirmeyi umursamıyorlar. Bunun için Pentagon’un “Araştırma ve
Teknoloji Programı” –bilinen- 42 laboratuvar ve ARGE
merkezinde 10 binden fazla bilim adamı, mühendis ve uzman, 1.5 milyar dolarlık bütçe ile gece gündüz çalışıyor.
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Bu program için üç kuşaktır kendi vatandaşlarına acımayan Amerikalıların beyinlerini yıkayan, ilaçlayan, elektrik dalgalarına tabii tutanlar Türk veya diğer Müslüman
milletlere, insanlara acır mı? Jim Keith’in “Mind Control,
World Control” kitabında da söylediği gibi: “Zihinleri
kontrol eden, dünyayı kontrol eder.” Hepimiz “Indiana Jones” veya “Kamçılı Adam” olarak bilinen filmleri biliriz. Bu
serinin 2008 yılı Mayıs ayı içinde sinemalarda gösterilen ve
Ekim 2008’de de DVD’si çıkan son filminin adı “İndiana
Jones, Kingdom of the Crystal Skull” yani “Kristal Kafatası Krallığı” 2012 Maya yılına ait inançlar ve 2018 İsrail’in
kuruluşunun 70’inci yılına atfedilen Kabala-Tevrat-İncil
kökenli kehanetlerle ilgili çok sayıda çalışma Batı’nın gündeminde. Bunların pek çoğu da Hollyood yapımı filmlerle
Amerikan halkına ve dünya kamuoyuna sunuluyor.” “Kristal Kafatası Krallığı”nda olaylar 1957 yılında ABD-Sovyet
Soğuk Savaşı’nın en yoğnu şekilde yaşandığı bir dönemde
Amerikalı Arkeoloji Profesörü ile KGB’nin çetin ceviz kadın ajanı arasında geçiyor.
Gizli güçler, din altı inançlar, zamanın sonu, “bir”de
birleşme gibi temaların işlendiği filmde psişik-zihinsel savaşın atom bombasından daha güçlü olduğu vurgusu yapılıyor. Fiziksel olarak ayrı olsalar da insanların bilinçlerinin
ortak hale getirilebileceği, “fikirlerimizi liderlerinizin zihnine yerleştireceğiz” teması işleniyor. Filmin daha başında
ABD’nin ünlü ve sır dolu “51. Bölge”si seyircinin gözünden
beynine doğru gönderiliyor ve dünyada olan biten mücadelenin esasını devletlerle, sınırlarla alakasının olmadığı
ve “uluslar üstü” olduğu vurgusu yapılıyor ve bu gücün de
dünyanın parasını altının kontrol etmek isteği mücadelesi
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anlatılıyor. Film “boyutlararası varlıklar”, “uzaylar arasındaki boşluk”, UFO, gibi; Ezoterik, Kabala kökenli göndermelerle sürüp gidiyor.
Akşam gatzetesi Genel Yayın Müdürü Serdar Turgut
ABD’de lisans ve lisansüstü eğitim görmüş birisi. “Kamçılı
Adam ve 2012”başlığı ile yayınladığı makalesinde bu filmle
ilgili şöyle bir analiz yapıyor.” “Sonun geldiğine inananlar
arasında deliller de var. Rus Bilimler Akademisi’nde ödüller kazanmış olan bilimadamları da önümüzdeki yıllarda
nelerin olacağını kimse bilmiyor ama kültürel açıdan tam
bir deprem yaşayacağımız muhakkak. Şurası kesin ki, dini
inançlar kuvvetlenecek, önümüzdeki 4 yıl içinde çok farklı YENİ BATIL İNANÇLAR ortaya çıkacak, eskiden tuhaf
gelebilen ritüeller yeniden saygınlıkr kazanacak. Çünkü insanlar KORKTUKLARINDA tarihte hep böyle olmuş, yine
böyle olması bekleniyor. Bu gibi ortamlarda her türden
tuhaflıklar da yaşanır. Bunun en somut örneğini ülkemizde “Kamçılı Adam” olarak
bilinen İndiana Jones adlı
film gösterime girince de
yaşadık. Bu yüzden bu gibi
yeni filmi vesile ederek 2012
mitosları hakkında sosyolojik analiz yapmak mümkün
olabilecek Kristal Kafatası Krallığı filminin konusu
bir rivayete dayanıyor. 2012
yılında tuhaf şeyler olabileceğine inanmış gruplar arasında bir inanış var.
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Aztekler döneminden kalmış olan 13 adet kristalleşmiş
kafatasının 2012 yılından önce bir araya getirilmesi durumunda 2012 yılında dünyanın sonunun gelmesinin önleneceğine inanılır. Yeni filmin senaryosu da hayli liberal
bir yorumla bu inanışa dayandırılmış. Ayrıca bu bağlamda
Hollywood’un her türlü felaketi önceden haber veren filmler yapma geleneğini hatırlatmakta yarar var.
Bu filmleri bile iyi inceleyerek dünyayı bekleyen tehditler üzerine bir döküm yapmak mümkün olabilir diye
düşünüyorum. Bunlar iyi güzel de hemen Wall Street Journal’in Avrupa baskısında 23-25 Mayıs tarihinde ilk sayfadan verilen bir haberi okumalıyız. Paris’teki Quai-Branly
Müzesinde Aztek döneminden kaldığı söylenen bu 13 kristalleşmiş kafataslarından birer tanesi de Smithsonian Müzesinde ve British Müzesinde varmış.
Ama sıkı durun bu kafataslarının hepsi sahteymiş ve
bunu da hemen herkes biliyormuş. Diyeceksiniz ki, eğer
bunların sahte olduğunu herkes biliyorsa o zaman hepsi
de saygın ciddi kurumlar olan bu 3 müze neden hala sergilemekte ısrarlı ki? Cevap basit ve benim 2012 yılıyla ilgili
dikkati çekmeye çalıştığım başka bir fenomeni de açıkça
ortaya koyuyor. Daha önce söylediğim gibi önümüzdeki
yıllarda dünya tuhaf bir süreçten geçecek, insanlar yeni
inanışları ve ritüelleri keşfedecek, önümüzdeki 4 yıl bir tür
New Age (Yeni Çağ- ve bunlar Yahudi mistisizmi Kabala
kökenlidir-RK) yılları olacak insanlar dünyanın sonu gibi
büyük korku uyandıran bir beklenti ile baş edebilmek için
sahte olduğunu, yalan olduğunu bildikleri rivayetlere ritüeller ebile inanmaya başlayacaklar.
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Eğer Aztekler döneminden kalmış olan kristalleşmiş
13 kafatasını 2012’den önce bir araya getirmek dünyanın
sonunun gelmesini önleyecekse, o zaman bu inanışı sömürenler de ortaya çıkacak ve bu kristal kafataslarından olduğu iddia edilen bir şeyleri sergileyecekler de ve insanlar
bunun sahte olduğunu bile bile heyecanlanacaklar. Çünkü burada artık gerçekler değil, inanışlar, masallar hayatı
yönlendirmeye başlıyor. Şuna da dikkat çekmek istiyorum;
müzede kafatasının sergilenmeye başlaması konusu bu mitos üzerine kurulmuş olan filmin gösterime çıkmasına da
denk geldi.
Bunun bir tesadüf olduğunu umarım kimse düşünmüyordur ve evet, önümüzdeki yıllarda çok sayıda sahtekar
da ortaya çıkacak. Kendisine peygamber diyen deliler de
artacak maalesef Kristal Kafatası Krallığı’nda gizli bilimlere” göndermeler yapılıyor ve mutlak kudretin “BİLGİ”
olduğu vurgulanıyor. Yani Ezoterik bir mutlak güç imajı
çalışılması yapılıyor. Elbette filmdeki kristal kafatası sayısının neden 13 olduğu da okla gelebilir. Bu rakam da Yeni
Dünya Düzeni bağlamında anlamlı olup en tepedeki 13
aileye, gönderme yapar. 13 Kabala’ya göre İsrail’in birliği,
sevginin birliği demektir. 12 oğul (sipt) ve babaları Yakup’u
temsil eder.
ABD’nin 1 dolarlık banknotu üzerindeki 12 katlı banknotu ile (piramit)” her şeyi gören göz ile Amerikan doları
üzerine işlenmiştir. Her şeyi gören gözün üstündeki “ANNUIT COEPTİS” ani “başlanmışın tamamlanması” demektir. Doların üzerindeki şifreleme ile Tevrat’ta başlanan
işin tamamlanması anlatılmaktadır. Siyon yılanı dünyayı
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çevreleyerek yutmuştur. Yılanın başı milletlerin kalplerine girecek ve onları çürütüp yok edecektir. Siyon’dan yani
Kudüs’ten harekete başlayan yılan zaferle zincirini tamamlayacak, sonra yine oraya dönecektir. Başladığı yere dönmeden önceki son hedef de İSTANBUL’dur. “Amerikan
dolar banknotundaki piramidin altında “NOVUS ORDO
SECLORUM” yani “Çağın Yeni Düzeni/Yeni Dünya Düzeni” yani Tek Dünya Devleti yazar. Piramidin altındaki
rakamlar “MDCCLXXVI” yani “1776” tarihini gösterir.
Bu tarih İlluminatinin kuruluş tarihidir. Dolar banknotunun üzerindeki altı köşeli Davut Yıldızı (Süleymanın
mührü) içindeki 13 yıllık yer alır. Dolar üzerindeki 13
sembolleri Hıristiyanlara Hz. İsa ve 12 havarisi olarak
pazarlanır. Dünya tarihindeki savaşları DÖRT ana başlık
altında toplamak mümkündür.
1) Hanedanların ve devletlerin siyasi, dini ve ekonomik hesaplarına dayanan savaşlar: İnsanlık tarihinin
1813 yılına kadar yaşadığı savaşları bu kategoriye koymak
mümkündür. Her ne kadar Haçlı Savaşları içinde “Tapınak
Şövalyeleri”nin etkinliği olsa da kontrolün ve esas kararlar
vericilerin onlar olduğunu söylemek mümkün değildir.
2) Küresel finans oligarşisinin organize ettiği savaşlar.
Veya 200 yıllık küresel finans klanı savaşları.
a) 18113-1815 Waterloo Savaşı, Fransa ve İngiltere
arasında olan bu savaşı, başını Rothschild bankerliğinin çektiği, bankerlerin hem Fransa’yı hem
İngiltere’yi finanse ettikleri tam anlamıyla küresel
sermayenin manüpüle ettiği ilk savaştır. Waterloo,
sermayenin tek başına çıkarmaya Muvaffak olduğu
188

İsmail Çorbacı

bir savaştır. Victor Hugo, “Waterloo Savaşı” hem
kazananlar, hem de kaybedenler için tam bir muammadır” der. Rothschild bankerliği hem Napolyon’u hem Wellington’u finanse etmişlerdir.
b) 1854 Kırım Savaşı. Türk-Rus Savaşı. Bu savaşa İngiltere ve Fransa’da katılmıştır. Osmanlı-Türk İmparatorluğu tarihinde ilk kez dış borca başvurmuş,
Rothcshild bankerliğinden borç almıştı. 1854-1875
arasında 220 milyon Sterlin (İngiliz Lirası) borçlanmaya karşılık Osmanlı Devleti’nin eline sadece
116 milyon Sterlin geçmişti. İmparatorluğun batışındaki temel faktörlerden biri 1838’den itibaren
yapılan “Kontrolsüz Liberal” iktisadi-siyasi düzenleme ile dış borçlanmadır.
c) 1861-1865 Kuzey-Güney, Anerikan İç Savaşı, Bu
savaşı başlatan James Rothschild’dir. Kuzey-Güney Savaşı’nda İngiltere, Fransa ve İspanya Güney
Konfederasyonu’nun yanında, Rusya ise Kuzey’in
yanında yer aldı.
d) 1904-1905 Japon-Rus Savaşı. Bu savaşta Wall Street bankerlerinin baskısıyla ABD, Japonya’nın yanında yer aldı. Aynı merkez İkinci Dünya Savaşı’nda bu kez ABD ve Japonya’yı birbiri ile savaştırdı.
e) 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, Londra ve Wall
Street bankerlerinin bu savaştan 300 milyar dolar
kazandıkları tahmin ediliyor.
f) 1939-1945 İkinci Dünya Savaşı. Küresel finans oligarşisinin bu savaştan bir trilyon dolar kazandığı
hesaplanıyor.
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3) 1947-1991 soğuk savaş dönemi. Küresel finans
merkezinin olağanüstü söz sahibi olduğu, finans-silah-ilaç
endüstrisi üzerinden muazzam bir güce eriştiği bir dönem
savaşı. Bu dönemde çok sayıda sıcak savaşlar çıkartılmış
ama esas savaş medya üzerinden küresel psikolojik harp
olarak yürütülmüştür.
4) Post-Yeni Dünya Düzeni Savaşları:
a) 1991 Birinci Körfez Savaşı
b) 11 Eylül 2001 İkiz Kulelere Saldırılar
c) 2001 sonunda Afganistan’ın Mart 2003’te Irak’ın
işgali
d) Eylül 2008’de PATLATILAN küresel finans kaosu
ve ekonomik kriz savaşı.
Yukarıda DÖRT ana gruba ayırdığımız savaşların birinci grubu hariç diğerleri, küresel finans oligarşisinin
Yeni Dünya Düzeni kurma projesine dapyalı EZOTERİK
“Tanrı İmparatorluğu” ütopyasını hedeflemektedir. Dördüncü grubun “b” ve “d” şıkkını Yeni Dünya Düzeni için
“zayıf ihtimaller” üzerinden güçlü küresel şoklar “savaşı”
olarak değerlendiriyorum.
“11 Eylül 2001 ile insanlığın, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki “güvenlik” ihtiyacı yıkıldı. “14 Eylül 2008”
ile de Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan “beslenme ve barınma” ihtiyacı altüst olmuş gözüküyor. Üçüncü
zayıf ihtimal-küresel şok ne olursa olsun, Türkiye dahil,
insanlığın güvenliğini, iş ve aş ihtiyacını derinden etkileyecektir. “Kıyamet Günü’ne kadar geçmişte ve şimdi olanlarla gelecekte olacaklar, ilk sözünden son sözüne kadar
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Tevrat’ta bulunmaktadır.” “Tevrat’ın Şifresi” kitabına göre,
“Tanrı’nın Musa’ya yazdırdığı Tevrat, gerçek bir bilgisayar
programıdır” diyen Yahudi matematikçiler olduğunu öğreniyoruz. Onlara göre, Tevrat “devasa bir çapraz bilmece
şeklinde kurulu.” “Tevrat’ın içinde bir Tevrat daha var. Tevrat’ta şifrelenmiş “sonsuz bilgi” bulunuyor. Tevrat şifrelendikten sonra “Tanrı katında mühürlendi.”
İşte bütün bunları ve daha fazlasını ABD’li ve İsrailli
matematikçiler bilgisayar yardımı ile “ispat ettiler.” Zikrettiğimiz kitapta, matematikçi-bilgisayarcı-şifreci-kahinler
birlikte Tevrat’ın BATINİ olarak kodlanmış bir kısım şifrelerini çözdüler. İşte Tevrat’taki bazı “şfifreler” Napolyon
ve Waterloo Savaşı, Roosevelt, Churchill, Stalin, Hitler,
Japonların Pearl Harbour Baskını, Hiroşima ve Nagazaki,
Başkan Kennedy’nin öldürülmesi, Kobe depremi, insanoğlunun aya çıkması, 11 Eylül 2001 WTC/ikiz Kulelere saldırı. Elbette şifreci kahinler Tevrat’ta şifrelenmiş gelecekte
olacaklardan bazılarını da çözmüşler.
Mesela 2010-2012 yılları arasında 2kuyruklu yıldız”
dünyaya çarpacak ve yeryüzünü tarumar edecekmiş! Tevrat’ta herkesi ilgilendiren bilgiler saklı olduğu için, herkes
isterse kendini, ilgilendiren konuları bulmak için çalışmaya başlamalıymış. Ancak Tevrat’ın sadece İbranice metni
şifreli olduğu için İbranice bilmeyi şart koşuyorlar. Ve ilk
akla gelen soruyu soralım. Tevrat’ın ilk metinleri İbranice
değil. Bu durum nasıl izah edilecek? Neyse konunun burası İlahiyatçıların işi. Sözünü ettiğimiz kitapta nihayet,
“hiçbir eleştirmenin Tevrat’ın şifresinin gerçek olmadığını
ispatlayamadığı” belirtildikten sonra iddialarının sadece
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bir İNANÇ loduğunu, bu inancın da HERMETİK olduğu
şu şekilde açıklanıyor: “Üç bin yıldan uzun bir zamandır,
Tevrat var oldu olalı, insanlar onun içinde bir şeyin, yalnızca başrahiplerin bildiği BÜYÜK SIRLARIN, anlaşılması
zor bir formül, bir çeşit SİHİR, yeni bir BİLİM kullanılarak
bulunabilecek YENİ VAHİYLERİN bulunduğuna inanıyorlar. “İşte bu inanç, sadece Yahudilerle sınırlı kalmayan,
Hıristiyan inancına, Şii İslam inancına ve nihayet Sünni İslam inancına sızan pek çok Batıni tarikat ve dini cemaatin
ortaya çıkmasına, bölünmelere sebep olan inançtır.
Kökleri oldukça eskiye dayanan bu inanç, 21. yüzyılın
başında Yahudi, Hıristiyan, Şii İslam bazı Sünni İslam tarikatları ve cmeaatler, New Age (Yeni çağ) tarikatları e Batıni
gizli örgütler tarafından toplumların her kesimine pompalanmaktadır. Bu inanç ulus devletleri tehdit etmekte, dünya
siyasetinde, yeni Dünya Düzeni’ni kurgulayanlar tarafından kullanılmakta, manipüle etmektedir. Bu inanç eksenli
din-siyaset-ekonomi-kültür kurgulanıyor. Hollywoodk ve
medya bu yönde kullanılıyor. Hermesçilere-Kabalacılara,
Adam Kadman ve Vahdet-i Vücut inancına göre duvara çizilen alelade bir şekilden bir insanın ağzından çıkan
herhangi bir söze, beynimizdeki bütün düşünceler, hasılı
gördüğümüz-göremediğimiz her şey, Tanrı’nın bütünselliğinden gelen bütünün parçalarıdır. Böyle bir inanç, bugünkü Tevratlar’ın, evet Tevratların muharref (bozulmuş)
olup olmadığı hususunu otomatikman ortadan kaldırıyor.
Elbette böyle bir inanç Kur’ân’daki Allah inancı ile çelişmektedir. Batınilik, “gizli olanı ve bir şeyin iç yüzünü bilenler” manasına gelir. “Her zahirin (açık olanın) bir Batıni
192

İsmail Çorbacı

(gizli) her nassın bir te’vili bulunduğunu, bunu da sadece
Tanrı tarafından belirlenmiş veya Tanrıyla ilişki kurmuş
masum bir;
a) Yahudi için Kabala-Tevrat hahamı,
b) Hıristiyan için aziz,
c) Müslüman için imam,
d) Masonlar için büyük üstat,
e) Dier Batıni örgütler için ise gizli ilimlere sahip
olan liderin bilebileceğini iddia eden cemaatçi
yapılanmadır.
Harflerde ve sayılarda tabiatı ve olayları etkileme gücü
olduğu bunların gaybden haber vermede belirleyici olduğu
iddiası islam dinini Hz. Peygamber tebliğ etmeden önce büyük ölçüde yaygındı. “Işık Tanrı” harfleri kullanarak hüküm
sürüyordu; fakat harflerin anlamı insanoğluna kapalıydı.
Ancak “doğru imana erişenler” yani ruhbanlar bu ilme
kendilerini vererek Adam Kadman/Kamil Mümin mertebesine yükselebilirlerdi. Bu inanışa göre “On iki manevi
varlık” mevcuttur. “Her kimde on iki manevi varlık birleşirse, o henüz bu aşağı alemde –yeryüzünde- iken tanrıdan
sayılır ve ondan dünya pyükün alınır.” Yani, onlar için bu
dünyada ne yapar, ederlerse günah söz konusu olmaz. O
insan Tanrı’ya benzer. Bunun için de “harflerin sırrını çözüp evrenin hikmetini çözerek Tanrı’ya ulaşan kişi olmak”
gerekir. Batıniler, son derece gizli teşktilatlanarak merkezi
yönetimlere karşı isyan faaliyetlerini örgütlemeleriyle tarihe geçmişlerdir. Bu grup ve cemaatlerin, öncelikli maksatları DİN değil SİYASETTİR.
Gelecek 50 Yıl

193

Bu inancın en yaygın bilineni, Yahudi mistizmi, tasavvufu Kabala’dır. İslam kültüründe ise gelecekte vuku
bulacak olaylara sayılara ve harflere mana vererek öğrettiğine inanıaln sözde ilmin adı “cifr”dir. Geçmişle ilgili
olanına da “ebced” denir. İsla’da Batıniliğin ortaya çıkışını hazırlayan fikri hareketlerin kaynağını aslen Yemenli
olan Yahudi dönmesi Abdullah bin Sebe’nin ortaya attığı
görüşler oluşturur. Hz. Ali’ye dayandırılan Batıni ilimler”
adeta bu mübarek İslam halifesini “Nostradamus”a dönüştürme gayretkeşliğine dönüştürmüştür. İslam kültüründe
Batıniliğin en tanınmış ismi Endülüslü Muhyiddin İbn
Arabi’dir. (1165-1239) Dini ya da
din dışı Batıni gizli teşkilatların
özel semboller ve yöntemler kullanarak Yeni Dünya Düzeni tasarımına yönelik projeler yaptıkları
bilinyor. Sembol ve Sır” bu türden
teşkilatlarından temelini oluşturur. Şimdiye kadarki bazı önemli
gelişmeler “kehanetler”e uygun.
Küresel finans oligarşisinin liderliğindeki küresel entrikanın hedefi,
Ezoterik/Batıni gizli örgütlerin “sembol-ikrar-sır” üzerinden geliştirdikleri projelerle Yeni Dünya Düzeni ya da Tanrı İmparatorluğu’dur. Nitelenme biçimlerine göre değişse
de, gizli ve sırdaş teşkilatlar, görünmez, belirsiz ve kabul
edilenler dışındakilere bildirilmeyen her tanıma uyan bu
yapıdaki örgütlerdir. Ezoterik/Batıni nitelemeyi tanımlayan temel özellik “SIR”dır. “Sırr’a vakıf olma yolculuu”nda
kişi “seçilmiş” olmanın teslimiyeti ile daha yetkin bir tinsel
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halleri ruhiye içine girmekte, daha üstün bir evrene ulaştığına inanmaktadır. İlahi-Pagan karışımı, “heterodoks”
ya da “Dünyevi tür” dindarlık diye tanımlayabileceğimiz
mistik vaazların karmaşık diline, dini ifadelerin rakamsal
anlamlarına dayanan kehanetlere, biat edilen “şeyhin” kurtarıcılığına, “varlığın birliği”ne, farklı dinlere ait kültürlere
ait olduğu halde “ikinci kişilik” diyebileceğimiz yeni bir
kimliğe bürünmenin ifadesi olan DUAL KİMLİK gereği
aşırı bağlılık gösterilerine, küresel makrsatlara özel anlamda bağlı olarak sürdürülen, DİN-FELSEFE-SİYASET faaliyetlere dahil olan kişilerin “SIR”rın etkinlik alanına göre
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin hepsini entrika çemberi
ifadesi içinde toplayabiliriz.
Bu tip örgütlerde “SIR”ra ulaşmak bilgi ile olur. Sırrın
araçları bilinse de, gerçek sırra ulaşmak özel yetenek ve
anlayış gerektirir. 2Sır” kabul edilen gerçek bilgi, halkın,
ne kadar eğitimli olursa olsun “cmeaat”e dahil olmnayan
birinin zihni seviyesini aşan özel bilgidir. Halkla ve gruba
dahil olmayanlarla paylaşılması ereksizdir. Bu “SIR” bilgi
yoluyla, dünya değişim geçirecek veya yok OLACAKTIR.
Dini veya pagan Ezoterik/Batıni örgütlerin temel özelliği
“SIR” ve askeri hiyerarşiden daha kesin sınırlarla çizilmiş
“BİLGELİK” derecesidir. Ezoterik/Batıni bilgelik-fenafillah yolu; kişide, varlığın bir alt kademesinden bir üst kademesine geçişi ruhsal olarak gerçekleştirilmeye yönelik
süreçtir. Yapılan törenlerde, bir takım ritüeller ve bedeni
edimler aracılığıyla, kişiye yeni bir hayat için doğmak üzere
öldüğü duygusu aşılanır.
Bu sürece “İkinci doğuş” ismi verilir. “Varlığın birliği
bir nevi Tanrılaşmadır. Kabala’nın “Adam Kadmon”u ile
Gelecek 50 Yıl

195

islam kültürüne “Vahdet-i Vücut” şekline dönüşerek girmiştir. İş bu seviyeye geldiğinde Kutsal Kitapların sustuğu,
peygamberlerin bilmediği, akılla rasyonel bilgi süreçlerinin ulaşamadığı hususlarla ilgili olarak tarih düşmeler, gizli ve sırdaş teşkilat mahfillerinde mayalanan bilgileri “kalp
gözü ile keşfedilen sır olarak “müritlere” göstermeler, insanların günlük hayatları ve gelecekleri ile ilgili öngörü de
bulunmalar.
Bunların hepsi bütün mistik dini gruplar da ve din-dışı New Age (Yeni çağ) ve benzeri tarikatlarda, Ezoterik/
Batıni siyasi faaliyetlerdeki ortak kalıplardır. Bu tür yapılanmaların hepsi “özel istihbarat ağlarına” sahiptirler. Bu
sayede maksatlarına yönelik manipülasyonlara başvururlar. Maksat doğrudan toplumu ve devleti yeniden düzenlemektir. Ezoterik/Batıni tasarım örgütleri bir tereddüt etmeden dini mitler ve sembolleri kullansalar da, kendileri
için, bunların anlamı o dine inanan toplumların anladıklarından farklı olarak özel bir mana ifade eder. Yani kutsal
sembolleri kullanmak hegemonya kurmanın araçları haline indirgenir.
Nitekim 1929 yılından bu tarafa, özellikle soğuk savaş
döneminde ve hasseten 1930’lardan itibaren bir kısım dini
cemaatlerle, din dışı gizli cemiyetlerin aynı “dindarlık formu” kalıplarını kullandıkları ve ittifak yaptıkları artık iyice
biliniyor. Bunun en iyi örnekleri Vatikan-Mason locaları
işbirliği ile Envanjelist-Bazı İslami Cemaatler ile bir takım
Kabalist” Yeni Çağ” tarikatlarının işbirliğidir. Bu anlamda,
Türkiye’de Kabalist bazı dini cemaat ve grupların en çok
istismar ettiği mübarek Zat Mevlana hazretleri ve Mevleviliktir. ABD, Kanada ve Türkiye’de bazı cemaatler Yahudi
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tasavvufu Kabala’yı “Mevlevilik” ve “Türk-İslam Mevlana
tasavvufu olarak özellikle iyi eğitimli ve zengin aile mensubu gençlerin beyinlerine kızlı erkekli özel toplantılarla
zerk ediyorlar. Bir başka kullanılan isim ise Muhyiddin
İbn Arabi’dir.
Ayrıca bazı tarikat ve dini cemaatler. Ezoterik/Batıni
örgütlerin geleneği gizliliktir. Zira gizlilik mensuplarına
daima ayrıcalıklı olduğu duygusunu vermek için şarttır. Bu
sayede güç, dar bir kadronun elinde tutulur ve siyasi-ekonomik hedeflere ulaşmada hiçbir ahlaki hukuki sınırlama
endişesi taşınmaz. Ezoterik/Batıni teşkilatlar dini mitler
ve sembolleri hedeflerine uygun olacak şekilde yeniden
formatlayarak insanlığın değişi için özel siyasi stratejiye
dönüştürürler. Bu bağlamda Hz. İsa’nın ikinci ve üçnücü
kez yer yüzüne geleceği, Mesih/Mehdi’nin geleceği, “Ahir
zaman kehanetleri”, “Armageddon Savaşı” gibi temelde
Yahudi-Hıristiyan dini muhtevalı kehanet söylemleri dini
ve din dışı Ezoterik/Batıni örgütler, gruplar ve cemaatler
tarafından kullanılan ortak platform niteliğindedir. “Sır”ra
ulaşma manipülasyonu ile dini değer ve semboller “indirilen din”, “indirilen kitap” dışına taşımakta, ara değişkenlerle içinde bulunulan duruma uydurularak Yeni Dünya
Düzeni hedefi doğrultusunda kullanılmaktadır.
Adam Weishaupt tarafından 177’da Almanya Bavyera’da kurulan illuminati bu tür örgütlerin en çok duyuları
ama hakkında en azk şeyler bilinenidir. 1830’da Weishaupt
ölünce yerine İtalyan Giuseppe Mazzini geçti. İskoç Riti
Masonluğunun 32 yıl süreyle Kuzey Amerika Büyük Üstatlığını yapan İsveç asıllı Baston doğumlu General Albert Pike ile Mazzini işbirliği yapıyorlar. Mazzini siyasi
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faaliyetlere yoğunlaşırken Pike teosofi alanına yoğunlaşxıyor. Daha önce Mazzini ve Pike’in mektuplarına değinmiştik. Birinci ve ikinci Dünya Savaşlarının ortaya çıkış sebebi adeta Pike’in kehanetlerine uygundur. Üçüncü Dünya
Savaşı için öngördüğü kehanet ise pupa yelken yol alıyor.
Arap-İsrail çatışması “Medeniyetler Çatışması” tezine
uygun olarak Yahudi-Hıristiyan, Müslüman çatışmasına
doğru itiliyor.
Yetmediği yerde İslam peygamberi Hz. Muhammed iğrenç karikatürlerle Danimarka gazetelerinde resmediliyor.
Evanjelist Hıristiyan Siyonistler ile Siyonist Yahudilerin
“Mesih2, “Armageddon”, “Tanrı İmparatorluğu” tasarımları tamamen Yeni Dünya Düzeni’ne yönelik ve açlık, sefalet, krizler, kaoslar, cinsel sapkınlıklarla “günahta arınma”
ve kitle imha silahlarının kullanıldığı savaşlar öngörüyor.
Ezoterik kehanetlerde tarih geriye doğru okunarak ileriye
doğru çıkarımlar yapılır ve bu çıkarımlar siyasi projelerde
manivela/kaldıraç olarak kullanılır. 26 Ocak 2004 tarihli
‘Novel Observatuer Dergisi, ABD’de illuminati’nin yönlendirdiği Evanjelist Hıristiyan “Born Again Christions kilise
teşkilatının Yeni Dünya Düzeni’nin telkin ettiğini yazdı.
Dergi aynı sayısında Bush’un Evanjelist Hıristiyanların
dünyayı fethedecek bir mezhep olduğuna dair sözlerine
yer verdi. Bush hem Evanjelist hem de Yale Üniversitesi
merkezli Ezoterik “Skull and Bones” (Kurukafa ve Kemikler) adlı örgütün üyesi.
Zannetmeyelim ki Evanjelist ve Ezoterik bir gizli örgüte üye olan sadece Başkan Bush, Yeni seçilen Başkan
Obama’da bir başka Ezoterik “Sarmaşık Ligi”nin üyesi.
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Bu örgüt Amerika’nın doğusundaki seçkin yedi üniversite
mensubuna açıktır. Harvard ve UPENN gibi, Yeni Dünya
Düzeni kurma iddiasındaki küresel finans klanı üç semavi
dini; Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Fagan-Kabalist Ezoterizm ile formatlayarak SENKRETİK TEK DÜNYA DİNİ
HALİNE dönüştürme çalışıyor. Bu yönde pek ço dini cemaat ve tarikatı para ve “yeni din” yorumlarıyla formatlarken, finansal-ekonomik krizlerle devasa kitleleri de sadaka
ekonomisi” ile terbiye ediyor. 2007 Ekonomi Nobel ödülünün sahibi olan Prof. Paul Krugman’ın da dediği gibi, 2000
yılından beri göstere göstere gelen ABD’deki finansal kriz
bilerek ve planlı bir şekilde kendi haline bırakıldı sonrada Eylül 2008’de tetiği çekildi. Bir başka Nobel ödülü ünlü
iktisatçı Prof. Robert Mundell, Ülker grubu ve Bahçeşehir
Üniversitesinin ortak teşebbüsü ile İstanbul’a Konferans
vermek için geliyor.
Prof. Mundell, “TEK DÜNYA PARA BİRİMİ” nin
ateşli savunucularından biri. Yeni Dünya Düzeni’ni savunan küresel finans oligarşisi de tek dünya para birimini savunuyor. Terör İngiltere’nin 30 yıldır uğraştığı IRA’nın iki
numaralı liderinin kendi gizli servisi M15’in adamı olduğu
mahkeme kararıyla tescillendi. İtalya’da Kızıl Tugaylar’ın
devletle ve P2 mason locasıyla ilişkisi 1989’da Gladyo’nun
çökertilmesi sürecinde ortaya çıktı. ABD’yi ve Yahudileri
hedef alan Filistinli Nidal grubunun lideri Ebu Nidal’ın
CIA ajanı olduğunu tecrübeli Ortadoğu muhabiri Robert
Fisk 2008 içinde ortaya çıkardı. Cumhuriyet Türkiye’sinin
önde gelen fikir insanlarından ve Roman yazarı Alev Alatlı
“Schöredinger’in Kedisi” adlı romanının ilk ciddi “Kabus”ta 1950’li yıllardan itibaren 1990’lı yıllar Türkiye’sine 2035
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yılından etraflıca bir bakış atar. Kurgu bilim hassasiyetiyle,
o yıla ait formasyonlarda geliştiriliyor. Seksen beş yıllık değişimleri Schrödinger’in Kedisi’nde gördüğümüz Türkiye
“olmak ya da ölmek” konumunda. Yani aslında kedi, Türkiye “2020’li yıllar. Postnişinde YÜCE PİR’in oturduğu Yeni
Dünya Düzeni tarikatı iktidarını hızla güçlendirmektedir.
Tarikatı oluşturan vasıl, salik, mürid ve talipler “Son Hakikat” dedikleri dünya görüşlerini gezegenin bütününe tebliğ
etmekle yükümlüdürler.
Dünya halkları ya “Tekleşmiş Varoluş”ta eriyecekler ya
da genleri yok edilmek suretiyle mutlak bir biyolojik ölümle karşı karşıya bırakılan sömürülmezlerin ve lanetlilerin
kaderini paylaşacaklardır. Postmodern faşizm, “Tek bir
dünya, tek bir devlet, tek bir bayrak!” sloganıyla özetlenen
çağdaş değerlerini evrensel medyanın tüm imkanlarını
kullanarak dayatır. YÜCE PİR’in KUTSAL KOALİSYONU
ile baş edebilecek tek bir güç vardır: Schnödinger’in Kedisi. Yani Türkiye. Soru budur ve sonuçlar acıdır. 10 Kasım
1938’den beri Türk milletine dini, siyasi, ekonomik, kültürel olarak neler oldu ve 22 Temmuz 007 seçim sonuçlarında ortaya çıkan tablo nenelerin sonucudur?
ABD’nin Kaliforniya-Leandro’daki Kaliforniya Teknik
Araştırmalar Laboratuvarı Müdürü Dr. Elizabeth Rauscher 1970’lerde şöyle demişti: “Bana para ve üç ay verin
bu şehirdeki insanların davranışlarını kendileri farkında
olmadan % 80 oranında etkileyşebilirim.” 11 Eylül 2002,
ikiz Kulelere saldırılar ve sonrasında olanlar küresel boyutta GÜVENLİK KORKUSU inşa etmeye yönelik iken
14 Eylül 2008’de patlatılan finansal kriz ise küresel boyutta
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AÇLIK KORKUSU inşa etmeye yönelik Yeni Dünya Düzeni projeleridir. Güvenlik ve açlık korkusu toplumları çok
kolay cinnete sürükler. Yeni Dünya Düzeni söylemleri tam
bir riyakarlık içeriyor. Kelaynakların peşine düşürülüyor8.
Ayebrjinler ve Kızılderililer gidiyor. Hayvanları koruma
dernekleri var ama kaybolan, yok edilen insan ırkları için
böyle bir teşebbüs yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin bekarı
için sivil-asker bunlara karşı hangi tedbirleri alacak? Geç
kalınmıyor mu?” Dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası
oluyor. “Alev Alatlı; Yeni Dünya Düzeni TARİKAT’ının yapılanmasını şu şekilde açıklıyor. “Görünmeyen bir tarikat
koalisyonu” ve görünenler. “Başta bir yüce pir’ yani AB’.
Onun etrafında VASILLAR yani G-7; onların altında SALİKLER, yani G-20 (Türkiye bu grupta, sâlikler arasında,
RKK); onların altında MÜRİDLER, onların altında TALİPLER.
Bunlar Yeni Dünya Düzeni’ne dahil olabilmek için çırpınan Milletler. Bunların dışında kalanlar da var; sömürülmezler. Sömürülmezler,. Ne petrol, ne maden, ne de deniz
manzarası, gerçekten sömürülecek hiçbir şeyleri olmayan
milletler. Bir de sömürülmezlerin kapılarında dilenen lanetliler. Yeni Dünya Düzeni’nin öncelikle bu son iki gruptan kurtulmak, gezegenimizin kısıtlı imkanlarını bunlarla
paylaşmak istemeyeceği açıktı.” 11 Eylül 2001’in arkasında
da, Eylül 2008 finans kaosunun arkasında da “Uluslar-ötesi derin dünya devleti” var. Yeni Dünya Düzeni “Darvinci
evrim”dir. Ve bilimsel değil siyasi bir tavırdır. Sadece güçlü
olanın yaşaması. Ezoterik Yeni Dünya Düzeni tarikatının
yüzlerce farklı isim ve dalda çalışan vakıfları, kurumları ve
STÖ (sivil Toplum Örgütü)leri var.
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İlluminati’den Bilderberg’e kadar. Din-Siyaset FELSEFE-EKONOMİ/FİNANS temelindeki Yeni Dünya Düzeni Tarikatı. PARA ve ZİHİN KONTROL yöntemlerine
tamamen hakim durumda. Bu tarikata muhalif olanlar
çoğunlukta ancak kendilerine tirajı oldukça düşük gazete
ve dergiler, kısıtlı imkanlarla yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile en rahat internette yer bulabiliyorlar.
Alev Alatlı; Yeni Dünya Düzeni din ilişkisini şu sözlerle
açıklıyor: “Yeni Dünya Düzeni”nin din için somut çözümleri var! Roma Kulübü 1968’den eri Hıristiyanlık-Budizm
karması yeni bir din üzerinde çalışıyor. Çok üreten ve çok
yorulan Baılıların yine aynı yıllarda ortaya çıkan Budizm’le
arınma merakı bir tesadüf değildi. Kilise, meselelerine cevap veremez oldu insanların. Onlar da; Budizm’den yeni-putperestliğe kadar, türlü arayışlara girdiler. Kozmik
arayışı devam ediyor. “Bir hayli erozyona uğrayan Türkçemizde bilmeyen okuyucularımız için yukarıda zikredilen
üç kelimenin anlamı şöyle: “Vasıl: Hakka eren, Salik: bir
tarikata girmiş olan, Mürid: Bir şeyhe bağlı olan.”
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BUSH’UN TÜRKİYE
POLİTİKALARI

Başkanlığı ikinci kez kazanabileceği konusunda son
ana kadar kuşkuları olan ABD’nin 43. Başkanı Bush, tıpkı
Teksas valiliğinde iki kez üst üste seçilmesi gibi, bu seçimleri de kazanarak 44.
Başkan olarak koltuğuna geri döndü.
İkinci kez seçilmesiyle daha da şahinleşeceği ifade edilen Bush seçim öncesi
Türkiye politikalarını şöyle açıklamıştı: Türkiye ile ABD arasındaki en
hassas konuların başında Irak geliyor. Bush, Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede geniş bir federal yapı kurulmasını, Irak’lı Kürtler’e geniş özerklik verilmesini destekliyor.
Bush yönetimi, Türkiye’ye PKK tehdidinin ortadan kaldırılacağı sözü vermesine rağmen ABD, Iraklı sünni direnişçilere karşı ağır, silahlarla taarruz benzeri, operasyonlar düzenlerken Irak’ın kuzeyindeki Kandil Dağı’na kamp
kuran bölücü örgüt militanlarına karşı askeri yöntemleri
kullanmaya bir türlü yanaşmıyor. Kıbrıs konusunda Bush
yönetimi, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye lehine çeşitli adımlar
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atmış gibi görünse de Kıbrıs Türkü üzerindeki tecrit, abluka ve ambargonun tamamen ortadan kalkmasının yolu henüz açılmadı. Bush yönetiminden, başkanlık seçimi sonrasında yeni bir çözüm girişiminin gelebileceği beklentisi
bulunuyor.
Kıbrıs konusunda son 40 yıllık ABD-Türkiye ilişkileri göz önüne alınacak olursa Bush yönetiminin getireceği
çözüm ya da çözümler konusunda büyük bir beklenti içine
girilmemesi gerekir. Çünkü; Kıbrıs meselesinin çözümünü
en az 10 yıl geciktiren ABD yönetimi olmuştur. Hatırlanacağı üzere 1963 ve 1964 yıllarında, Kıbrıs Türk toplumu
üzerinde yoğunlaşan baskı ve kanıl saldırılar, Türkiye’yi
garantörlük sıfatını kullanarak Kıbrıs Türklerine yapılan
saldırıları durdurmak için girişimler de bulunmaya zorlamıştı. 1963 Aralığında, Kıbrıs Türk toplumuna yöneltilen
saldırıların toplu bir kıyıma dönüşmesi üzerine, Türkiye,
caydırıcı askeri önlemler almak gereğini duymuş ve Türk
savaş uçakları ada üzerinde uçmaya başlamışlardı. 1964
yılı içerisinde, Garantör Antlaşmasını imzalayan devletler
bir araya gelerek durumu görüşmüş, ancak, Londra’da yapılan görüşmelerden bir sonuç elde edilememişti.
Bu arada, Makarios yönetiminin Yunanistandaki G.
Papandreou hükümetinden destek alarak Kıbrıs’ta Türk ve
Rum toplumları arasında denge ve statüyü kuran Zürih ve
Londra Antlaşmalarını tanımama yaklaşımıyla ittifak Antlaşmasını feshetmesi, yeni bir gerginliğin yaşanmasına neden olmuştu. Rum yönetiminin, Yunanistan’ın da desteğini
alarak adanın statüsünü değiştirmeye çalışması giderek Kıbrıslı Rumlarının hızlı bir silahlanma içerisine girmelerine
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yol açmıştı. Bu gelişmeler adadaki Türk ve Rum toplumları
arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine yol açarken
Türkiye ve Yunanistan arasında da sertliklere neden olmuştu. Bu gerginliklerin artmasıyla birlikte Türkiye, 1964
yılı ortalarında adaya askeri müdahalede bulunma kararı
almak zorunluluğunu duymuştu.
Ancak, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin
Kıbrıs nedeniyle çıkabilecek bir savaş sonucunda bozulabileceği ve bunun genelde Batı-NATO özelde ABD çıkarları üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerden çekinen ABD,
Türkiye’nin bu kararını oldukça sert bir tepki göstererek
engellemişti. Tarihe ünlü “Johnson Mektubu” olarak geçen ABD’nin Türk müdahalesini engelleme girişimi, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesini önlemekle beraber, TürkABD ilişkilerinde oldukça önemli bir güvensizliğin ve
hayal kırıklığının yaşanmasına neden olmuştu. 1974 sonrası dönemde, Kıbrıs sorunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin
temel dayanağını oluşturmaya başlamıştı.
Daha önce ABD yönetimi yüzünden 10 yıl ertelenen
Barış Harekatı sebebiyle Türkiye resmen ABD tarafından
cezalandırılmıştır. Türkiye’nin askeri ve ekonomik açıdan ABD ve diğer önde gelen NATO üyesi ülkelere olan
bağımlılığı ve ABD yönetiminin Türkiye’ye uygulamaya
başlamış olduğu ambargonun Kıbrıs şartına bağlanmış
olması, Türkiye’yi uluslararası bağlantılarını oldukça güç
şartlar altında yürütmeye zorlamıştı. O günlerdeki yönetimden daha da şahinleşmiş olarak sandıktan çıkan Bush
yönetiminin de bölgedeki ABD çıkarlarını göz ardı edeceği
düşünülmezse.
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İşte bu nedenle Bush’un Kıbrıs Türkleri yararına çözüm sağlayacağı beklentisinin beyhude olduğu bir gerçektir. Bush yönetimi, Türkiye için hassas bir konu olan Ermeni soykırımının tanınması yönünde ABD kongresindeki
girişimleri engellemekle beraber Ermeni seçmenin desteğinden de yoksun kalmamak için bu konuda kesin bir tavır
sergilemiyor.
ABD Başkanı, her yıl 24 Nisan’da yaptığı açıklamalarda Ermeni sözde soykırımı anma gününde konuşmalar yapmakta ancak “Soykırım” sözcüğünü kullanmaktan
kaçınmaktadır. Bush, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği
konusunda ise, üyelik sürecinin bir an önce sonuçlanmasını ve Türkiye’nin AB içinde yer almasını savunuyor gibi
görünüyor.
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EVANJELİSTLERİN İSLAMİYET
RAPORU (TOP SECRET)

Gerçek Furkan adlı kitabın yayınlanmasıyla büyük
bir tartışmaya neden olan Evangelistler, İslamiyet ile ilgili gizli bir rapor hazırladı. Arap asıllı Evangelist bir rahip
olan Pastör Anis Shorrosh’un kaleme aldığı ve Bush’a da
sunulan raporda, İslamiyet’in ABD’yi “istilaya” hazırlandığı ve bu konuda bir an önce gereken önlemlerin alınması
istendi. ABD Başkanı George W. Bush’un da sıkı takipçisi
olduğu Vangelist Tarikatı’nın hazırladığı bu çok gizli rapor
Bush muhaliflerince ele geçirilerek, basına sızdırıldı. “20
Yıllık Plan; İslamiyet’in Hedefi ABD” (Twenty Years Plan
for USA: İslam Targets America) başlıklı bu rapor7da, sıkı
önlemler alınmadığı takdirde 2020 yılına kadar İslamiyetin Amerika’yı ele geçireceği iddia ediliyor. Shorrosh, raporunda bu yöndeki iddiasını güçlendirmek için de 20 madde
sıralıyor. İşte o maddelerden bazıları:
•

Özellikle siyah nüfus Louis Farrakhan ve Jesse Jackson aracılığıyla İslama çekiliyor. Siyahlara, Afrika kökenli Amerikalıların gerçek dinlerinin islam
olduğu söyleniyor. Beyazların dininin ise Hıristiyanlık olduğu düşüncesi yayılıyor.
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•

ABD’de üniversitelerde, televizyonlarda, radyolarda, kütüphanelerde tartışmalar yaratılıp, islamiyetin de Musevilik ve Hıristiyanlık gibi bir din olduğu yayılmaya çalışılıyor. Hollywood’da, basında ve
internette birçok şirket islami sermaye tarafından
satın alınıyor.

•

ABD ekonomisinin petrole bağımlılığı bilindiği
için bu konuda bazı islam ülkeleri ABD’ye şantaj
yapıyor.

•

Tıp ve bilgisayar sektörlerinde İslamcıların rol olmasına çalışılıyor. Bugünlerde bu sektörlerde çalışan Müslümanların sayısı (kendi ülkelerinde daha
fazla ihtiyaç olmasına rağmen) endişe verici boyutta artış gösteriyor.

•

ABD’de Müslüman nüfusun artışına çalışılıyor. Bu
da göçle, ABD’li kadınlarla evlenerek ve de yüksek
doğum oranıyla yapılıyor.

•

Okullar ve kültür merkezleri aracılığıyla Hıristiyanlığa ve Museviliğe karşı nefret körükleniyor. Şu
an ABD’de, anayasa değil Kur’an’a bağlı 300 islamcı
okul bulunuyor.

•

ABD’de okullara, üniversitelere yayınlar (Kuran ve
diğer kitaplar) ücretsiz olarak gönderiliyor. Örneğin Suudi Arabistan 2002 yılından bu yana bu işlemi sürekli yapıyor. Buna karşın, bizlerin bu ülkelerde kendi görüşlerimizi yansıtan yayınlarına izin
verilmiyor.

•

ABD politik yaşamına Kongrede islama sempati
duyan adaylara destek vererek (ki oy verme oranı
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olarak Müslümanlar etnik gruplar içinde birinci
sırada) girmeye çalışıyorlar.
Bunlar rapordaki 20 maddeden bazıları. Bush’un bir an
önce önlem almasını isteyen Shorrosh; Arapça olarak yazdığı ve Kur’an’a alternatif olarak tanıttığı “Gerçek Furkan”
kitabıyla Türkiye’de de tanınıyor. Filistin asıllı bir Hıristiyan Arap olan Anis Shorrosh, 1967 yılında ailesiyle birlikte ABD’ye göç etmiş. Din eğitimi alan Shorrosh, ABD’de
en güçlü Hıristiyan tarikatlarının başında gelen Evangelist
Tarikatı’nın önemli düşünce adamlarından biri olarak gösteriliyor. Evangelistler’in sayısı ABD’de 100 milyon olarak
tahmin ediliyor. Bush ailesi de Evangelist olarak biliniyor.
Evangelistler, 2000’li yıllarda kıyametin Orta Doğu’da kapacağına ve o tarihte Hz. İsa’nın geri döneceğine
inanıyorlar. Evangelistlere göre İsa Mesh, onlara dünyayı
yönetmenin kapılarını açacak Evangelistler, bu yönde İncil’de olduğunu söyledikleri kehanetleri gerçekleştirmeye
çalışıyorlar. Son zamanlarda ABD’nin Irak’ta savaşmasının
nedenlerinden biri olarak da, bu kehanetlerin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak olduğu sıkça söyleniyor. Önce
11 Eylül saldırıları ve arkasından uluslararası kaos ortamı
ve gittikçe de karmaşıklaşan bir dünya.
Gelecek zaman hakkında da insanlık adına karamsar
olmak için oldukça fazla gerekçe var. Şimdilerde BOP’tan
ve hazırlanan bir “kutsal kitap”tan bahsediliyor. “Gerçek
Furkan” adı verilen kitap özellikle Ortadoğu ülkelerine
dağıtılıyor. Başlangıçta terörle mücadele” ve “demokratikleşme” maskesi ile başlayan ABD’nin dünya düzenini şekillendirmeye çalışan girişimleri, gittikçe dinsel bir görünüm
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kazanmaya başladı. Gerçi, Bush’un 11 Eylül saldırıları ve
arkasından uluslararası kaos ortamı ve gittikçe de karmaşıklaşan bir dünya. Gelecek zaman hakkında da insanlık
adına karamsar olmak için oldukça fazla gerekçe var.
Şimdilerde BOP’tan ve hazırlanan ir “kutsal kitap”tan
bahsediliyor. “Gerçek Furkan” adı verilen kitap özellikle
Ortadoğu ülkelerine dağıtılıyor. Başlangıçta “terörle mücadele” ve “demokratikleşme” maskesi ile başlayan ABD’nin
dünya düzenini şekillendirmeye çalışan girişimleri, gittikçe dinsel bir görünüm kazanmaya başladı. Gerçi, Bush’un
11 Eylül sonrası “Haçlı Seferleri”nden bahsetmesi sıradan
bir gaf değil, bir niyet göstergesiydi. O zaman söylediği
benzetmenin, şimdiki uygulamalara bakınca daha anlaşılır olduğu görülüyor. ABD Başkanı Bush’un sıkı bir dindar
olduğu ve bir Hıristiyan mezhebinin sadık bir takip edicisi olduğunu biliniyor ve; Bush’un, ABD Başkanlığını da
mensubu olduğu tarikatın öğretilerini gerçekleştirme misyonunda kullandığı söylenebilir.
Acaba; Bush’un zaman zaman söylediği ama kimsenin anlamadığı “iyiler”, “kötüler”, “şeytan” gibi kelimelerle
kurduğu anlaşılmaz cümleler, bir gaf mı yoksa dinsel referanslı birer slogan mı? Başkan Bush, BOP ve son olarak
yayınlanan “Kutsal Kitap” Hıristiyanlık içerisinde hızla yayınlanan birkaımım da dünya gündemine taşıdı. Bu akım
Evangelizm. Hıristiyanlığın Protestan yorumunun muhafazakar kanadını oluşturan Evangelistlerin, 1950’lerde 4
milyon civarında olna takipçisi şimdilerde 500 milyona
ulaştı. 2050 yılında iki Hıristiyan’da birisinin Evangelist
olacağı söyleniyor. Şu anda da, ABD’de 100 milyon civa210
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rında Evangelist var. Evanjelizm felsefesi şu şekilde açıklanabilir; Evangelistler 2000’li yıllarda kıyametin kopacağına
ve Hz. İsa’nın Ortadoğu’da tekrar yeryüzüne geleceğine ve
iyi ile kötünün savaşacağına, İsa Mesih’in kendilerine yardım ederek savaşı kazanacaklarına inanıyorlar.
Şu anki BOP projesi de, Hz. İsa’yı bir an önce getirmek,
kıyameti koparmak için yapılacak faaliyetler dizisinin bir
parçası olarak nitelendirilebilir. Başta Türkiye ve Ortadoğu olmak üzere orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Orta ve
Kuzey Afrika olmak üzere dünya çapında artan misyonerlik faaliyetlerinin büyük bir bölümü de Evangelistlere aittir. Zaten onlara göre iyi kendileri, kötü ise Müslümanlar.
Diğer taraftan dünyada dini referans alarak rejimine yansıtan, uluslararası siyasetini kutsal kitaplarındaki vaatler
çerçevesinde şekillendiren ülkelerin başında İsrail geliyor.
Yahudilik öğretilerine göre, Yahudiler dünyanın efendisi, diğer insanlar ise ikinci sınıf ve onlara hizmet etmek
için yaratılmıştır. Dünyanın şu an en çok kan dökülen iki
bölgesinde de (Irak ve Filistin) kan dökenlerin dinsel referansları olduğunu, dünya siyasetinin de ABD merkezli ve
Yahudilerin yönlendirmesi etkisi altında olduğu göz önünde bulundurulursa, dünyada dincilerin işbaşında olduğu
söylenebilir. Uluslararası gelişmelere, misyonerlik faaliyetlerine, ABD’nin başta ırak işgali olmak üzere bundan sonraki Ortadoğu politikalarına bir de bu çerçeveden bakmak
gerekir.
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CIA’DEN BOP MÜSLÜMANLARINA
KUTSAL KİTAP

ABD’de Evangelistler, Bush yönetiminin Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde yeni bir kutsal kitap hazırladılar.
“Gerçek Furkan” adlı kitapta tahrif edilmiş Kur’an ayetleri
ile İncil ve Tevrat’tan alıntılar var. Kitap, yakında 20 dile
çevrilip dağıtılacak. “Üç dinin kitabı” olarak tanıtılan kitabın CIA tarafından hazırlandığı belirtiliyor. Kitapta, İslam
coğrafyasının Hıristiyan-Yahudi toprağı olduğu ve Bush’un
demokratikleşme projesiyle bu coğrafyanın Hıristiyanlaşacağı iade ediliyor. Gerçek Furkan adını taşıyan bu kitabı
ABD’Nin Texas eyaletinde Evangelistlere ait bir yayınevi,
Kur’ân-ı Kerim’i tahrif ederek hazırladı.
Evangelistler bu kitabın kutsal kitap olduğunu öne
sürerek dünyaya dağıtıyorlar. Omega 2001 ve Wine Press
yayınevleri tarafından “Gerçek Furkan adıyla piyasaya sürülen kitap, Arapça ve İngilizce olarak basıldı. Kitap, 366
sayfa ve 77 sureden oluşuyor. Kitapta geçen surelerden bazılarının adları şunlar; “Fatiha Suresi”, “Sevgi suresi”, “Mesih suresi”, “Barış süresi”, “Zina suresi,”, “Kurban suresi”,
“Evlilik suresi”, “Cennet suresi”, “Münafıklar suresi”, “Cizye
suresi”, “İman suresi”, “Hak suresi”, “Kadın suresi”, “İncil
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Suresi”, “Maide Suresi”, “Peygamberler suresi”. Kitaptaki
surelerin hepsi şu tür bir besmele ile başlıyor. “Bismi’l Eb
el-Kelimetu’r Ruh el-İlahu’l Vahidu’l Uhed.” Kitabın Arapçası www.alkelema.us/furgan/ ve www.arabic-christian.de
siteleri başta olmak üzere birçok site de yayınlandı. Tefsirinin de yapılıp yayınlanması düşünülen kitabın, yakında 20
dile tercüme edileceği de belirtiliyor.
İbrahimi Dinler, vurgusunun yapıldığı kitapta, genelde
Kur’an-ı Kerim olmak üzere, İncil’de ve Tevrat’tan alıntılar
bulunuyor. Surelerinin çoğunun adı Kur’an-ı Kerim surelerinden alınmış. Ayetlerin büyük çoğunluğu da, Kur’an’dan
alınmış ancak tahrif edilerek, kelimelerin hepsinin yerine
başka kelimeler konularak alıntılanmış. 21. Yüzyılın kutsal
kitabı olarak tanıtılan kitap, Barış Kitabı” ve “Üç Dinin Kitabı” olarak da isimlendiriliyor. Kuveyt’te yayımlanan haftalık “el-Furkan” ve Mısır’da yayımlanan haftalık “el-Usbu”
gazeteleri konuyu manşetlerine taşıdılar.
İki gazete tarafından “Yeni Şeytan Ayetleri” olarak tanımlanan kitabın, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki Hıristiyan misyonerler tarafından bedava dağıtıldığı kaydediliyor. Kuveyt’te yayımlanan el-Furkan gazetesi,
kitabın Körfez ülkelerinde özellikle Müslüman öğrencilerin okuduğu yabancı okullarda okutulduğunu açıkladı.
El-Usbu gazetesi baş yazarı Dr. Mustafa Bekri, Kur’an-ı
Kerim’in tahrif edilmesi çalışmalarının birkaç yıldır sürdüğünü ve bunun da Amerikan yönetimindeki Yahudiler
tarafından bizzat desteklendiğini yazdı.
Bekri, ikinci kez ABD yönetiminin başına geçen Bush
ve ekibinin, Ortadoğu’ya yönelik askeri savaşın yanı sıra
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fikri savaşı da önceleyeceğini belirtti. Kitabın CIA’deki
uzmanlar tarafından hazırlandığını belirten Dr. Mustafa
Besri, kitabın yayımlanan bölümlerini incelediğini, kitapta
“Terörizm” adı altında Hıristiyan ve Yahudi dünyasındaki
sivillere yönelik savaş açan insanlara karşı savaştan başka
bir çıkar yolunun olmadığının vurgulandığını belirtti. Avrupa’da ve Amerika’da bazı kişilerin Bush’un Irak işgalini
anlamadığı belirtilen bölümlerde, Akdeniz ülkelerinden
Pakistan’a tüm Arap ve İslam ülkelerine yönelik kuşatmanın istenilen hedefe ulaşılıncaya kadar süreceği vurgulanıyor. Bekri, kitaptan alıntılandığı bölümlerde, Üçüncü
Dünya Savaşının “insanlığa Hizmet İçni Dünyanın Birliği”
adını taşıdığı bildiriliyor. Yahudi ve Hıristiyan medeniyetinin Ortadoğu’daki mirasına vurguların çokça yapıldığı
kitapta, Ortadoğu’nun Yahudi ve Hıristiyanların diyarı olduğu vurgulanıyor.
Kitapta; Afganistan’dan Fas’a islam ülkelerinin olduğu bölgelerinin özellikle Yahudi-Hıristiyan medeniyetine
ait olduğu vurgusu yapılıyor. Kitaptaki Yahudi-Hıristiyan
vurgularının ABD Başkanı George Bush’un politikaları ile
bire bir örtüştüğünü bildiren et-Usbu gazetesi, kitabın “Büyük Ortadoğu Projesi”ninbir ürünü olduğunu kaydetti. 20
yıl içinde ABD’nin Ortadoğu’yu demokratikleştirme projesinin meyvesini vereceği belirtilen kitabın bölümlerinde
bunun sonucunda İslam dünyasının Hıristiyanlaştırılacağı
bildirildi. Kuveyt’te yayımlanan haftalık el-Muetema dergisi ise bu uygulamanın sinyallerinin, Amerikan Savunma
Bakanlığı Pentagon için çalışan Rand Corporation adlı
düşünce kuruluşunca yayımlanan ve Smith Richardson
Vakfı’nın finanse ettiği “Sivil Demokratik İslam: Ortaklar,
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Kaynaklar ve Stratejileri” başlıklı çalışmada verildiğine işaret ediliyor. İsa’nın memleketi Nezaret’te doğan papaz Dr.
Anis Sharrash, Hıristiyan Kur’an’ını yazdığını iddia ediyor.” Gerçek Furkan” adındaki bu kitap, öz ve stil olarak
Kur’an’a benziyor. Zaten, kelime anlamı “doğruyu yanlıştan
ayırt eden” demek olan Furkan, aynı zamanda Kur’an’ın
isimlerinden de bir tanesi, incil mesajını bütün uluslara
duyurmayı misyon edinen Evanjelist tarikatının üyesi olan
papaz Shorrosh, Gerçek Furkan kitabı ile tüm Müslümanları Evangelist tarikatı saflarına katmayı hedefliyor.
Bunun için de ABD’de 20 dolara satılan kitap Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde bedava dağıtılıyor. Mısır ve Kuveyt’te yayınlanan iki derginin “Yeni Şeytan Ayetleri” olarak yorumladığı kitapta 77 sure ve aşktan barışa, cennetten
zinaya bir çok konu üzerinde Kur’an Tevrat ve İncil’den
derlenen ayetler bulunuyor. Clarke ve Missisipi Üniversitelerinden mezun olan Dr. Anis Shorrosh, teoloji yüksek
lisansı, rahiplik doktorası ve felsefe doktorası yaptı. 19591966 yılları arasında Ortadoğu’da 76 yerde vaaz veren
Shorrash, televizyon ve radyo yayınlarına katılmaya devam
ediyor. Doktorun, 1989 yılında fanatik Müslümanların saldırılarından 3 kere “Allah’ın mucizevi müdahalesiyle” kurtulduğu iddia ediliyor. İstanbul Üniversitesi Dinler Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz, kitabı şöyle yorumluyor: “Tarihi incelediğimiz zaman özellikle 19.
yüzyıl başında İran ve Hindistan’da İslam, Hıristiyanlık ve
Hinduizm inançlarının sentezlenerek yeni bir din yaratılmaya çalışıldığını görürüz. Ancak bu faaliyetlerin hiçbiri
günümüze ulaşmadı. Gerçek Furkan kitabıyla yeni bir din
yaratılacağına ihtimal vermiyorum.”
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a) Kadın Suresi
Baba, Söz, Kutsal Ruh ve Bir ve Tek olan Tanrının adıyla. Ey, siz inananlarımız arasındaki zalim ve kararsızlıklar,
neden kadınları alıp katabileceğiniz bir eşya olarak görüp
küçültüyorsunuz, neden onları hurma ağacının çekirdeği
gibi bertaraf ediyorsunuz? Kanadı kırıldı ve hakları elinden alındı. Bu adil insanların davranışı değil. Kadınlara,
sığırmışlar gibi, her istediğinizi yaptırmayı kabul ettirdiniz, evlerinizde köle gibi hapsettiniz. Onlar istemese bile
cinsel ilişkiye zorladınız. Bu adaletsizlik ve ahlaksızlığın en
yüksek boyutu.

b) Zina Suresi
Baba, Söz, Kutsal Ruh ve Bir ve Tek olan Tanrının adıyla. Gerçek inananın öyküsü evini aşk, saflık ve doğruluk
kayasının üzerine inşa eden adamın öyküsüne benzer. Bir
fırtına geldiğinde tedbirli olur ve büyük bir zafer kazanır
fırtınaya karşı inanmayanın öyküsü ise, evini cinayet, zina
ve ahlaksızlıktan kurumuş bir nehir yatağına inşa eden adamın öyküsüne benzer. Fırtınaya tutulduğunda cehennem
ateşine düşer.
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BOP NEDİR?

ABD tarafından BOP’a ilişkin yayınlanmış resmi bir
belge bulunmamaktadır. Bu konudaki bütün değerlendirmeler “NNSS 02” olarak kodlanan “Ortadoğu’da ABD’nin
Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi: Bir 11 Eylül Sonrası analizi” (New National Security Strategy of The USA in the
Middle East Apost September 11 Analysis) adlı belgeye
dayandırmaktadır. Bu belgenin içeriğinde ne olduğu tam
olarak belli değildir. Bununla beraber ABD politikasını şekillendiren Evangelist stratejistlerin ve yönetimde bulunan
yetkili kişilerin yaptıkları açıklamalar, projenin mahiyeti
hakkında önemli bilgilerin elde edilmesini sağlamaktadır.
Yazılanlar ve konuşulanlar derlenip üzerinde analiz ve sentez yapıldığında projenin amacı kapsamı ve işleyişinin nasıl olabileceği anlaşılabilmektedir.
ABD yönetimi, 21. yüzyılı bir Amerikan Yüzyılı olarak
düşünmekte ve stratejilerini buna göre şekillendirmektedir. O nedenle projeler, PNAC ana projesinin alt projeleri
olarak ele alınmaktadır. BOP’da, ABD’nin Avrasya hakimiyeti için geliştirdiği bir alt projedir. Başlangıcı 1990’lı yıllara
uzanır. Kamuoyuna ilk kez Joint Forces Quarterly dergisinin
(ABD yönetimi, 21. yüzyılı bir Amerikan Yüzyılı olarak
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düşünmekte ve stratejilerini buna göre şekillendirmektedir. O nedenle projeler, PNAC ana projesinin alt projeleri
olarak ele alınmaktadır. BOP’da, ABD’nin Avrasya hakimiyeti için geliştirdii bir alt projedir.
Başlangıcı 1990’lı yıllara uzanır. Kamuoyuna ilk kez
Joint Forces Quarterly dergisinin (ABD Silahlı Kuvvetler
dergisi) sonbahar 195 sayısında “The Gerçter Middle East”
ismi ile duyurulmuştu. 26 Şubat 2003’te Amerikan Girişim
Enstitüsünde ABD Başkanı Bush tarafından “Ortadoğu’da
Demokratik Değerlerin Yayılmasını Öngören Plan açıklanırken “Büyük Ortadoğu Projesi”nden bahsedilmiştir. Bush,
ayrıca 9 Mayıs 2003’te yaptığı bir konuşmada 10 yıl içerisinde “ABD-Ortadoğu Serbest Ticaret Bölgesi’nin kurulacağını
açıklayarak projenin hedeflerinden birini dile getirmiştir.
ABD, Dış İşleri Bakanı Candolezza Rice, Bush’un Ulusal
Güvenlik Danışmanlığını yaptığı sırada 7 Ağustos 2003’te,
The Washington Post gazetesindeki yazısında, BOP kapsamında 22 ülkenin hedef tahtasına konulup yeniden yapılandırılacaklarını ifade etmiş, projenin kapsamı hakkında daha
ayrıntılı bilgi edinilmesine imkan vermiştir.
Ulusal Demokrasi Vakfı’nda 6 Kasım 2003’te Bush,
“Ortadoğuyu Özgürleştirme Stratejisi”ni açıklayarak
BOP’ta nelerin sloganlaştırılması gerektiği mesajını vermiştir. Başkan yardımcısı Dick Cheney, Davos’ta Dünya
Ekonomik Forumnu’nda “Büyük Ortadoğu’ya Reform”
projesini açıklamıştır. Eski Dışişleri Bakanı Colin Powell
değişik zamanlarda yaptığı konumalarda İslam coğrafyasının siyasal olarak değiştirileceğini söylemişti. ABD, NATO
Konseyi Daimi üyesi Nicholas Burns, 24 Ekim 2003’te
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“NATO ve Büyük Ortadoğu” adlı bir toplantıdaki konuşmasında NATO’ya yeni bir misyon biçilip; Büyük Ortadoğu’da konuşlanmasını istemişti. Londra’da yayınlanan
El-Hayat gazetesi, 13 Şubat 2004’te, ABD’nin G-8 zirvesi
için hazırlatıp üye ülkelere dağıttığı taslak metni yayınlamıştır. Bütün bunlar incelendiğinde BOP’un birbiri ile iç
içe geçmiş biri görünür diğeri gizli olan iki amacı olduğu
anlaşılmaktadır.

BOP’un Amaçları
ABD yönetiminin kamuoyuna dönük yaptığı yazılı ve
sözlü açıklamalardan BOP’un görünür amaçları aşağıdaki
gibi özetlenebilir:
a) Bölgedeki kitle imha silahlarının kontrol edilmesi,
üretiminin ve yaygınlaştırılmasının engellenmesi.
b) Bölgedeki terör odaklarının kurutulması, terörle
mücadelenin sürekli hale getirilmesi.
c) Totaliter rejimlerin demokratikleştirilmesi.
d) Serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaştırılması ve
gerekil mekanizmaların kurulması.
e) Bölgenin modernleştirilmesi
f) İnsan haklarının ve özgürlüklerin geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması.
g) Kadınlara eşit haklar tanınması
h) Radikal islami unsurların temizlenmesi
i) Dini eğitimde reform yapılması.
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Yukarıdaki gerekçelerin bir kısmı ABD yönetiminin
bölgedeki politikasının bir ürünüdür. Bu gerekçelerin
büyük bir bölümü Evangelist ABD şahinleri tarafından
belirlenmiştir.

BOP’un Gizli Amaçları
1) Müslümanlardan ABD’ye karşı meydana gelebilecek olan bir meydan okumayı kırmak, ılımlı islam adında
yeni bir din inşa ederek kaos meydana getirmek. Bununla
eş zamanlı olarak etnik temele dayalı yeni uluslar inşa edip
bölgedeki karışıklığı ve çatışmayı sürekli kılmak.
2) Devletlerin uluslararası sermayeye göre yapılandırılması.
3) Bölgedeki enerji kaynaklarını ve ulaşım yollarını
kontrol ederek enerji nedeniyle buralara bağımlı olan ve
gelecekte ABD’ye rakip olabilecek güçleri frenlemek. Bölgede var olan stratejik madenlere el koymak.
4) İsrail’in güvenliğini sağlamak ve Büyük İsrail’i
kurmak.
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2010-2050: İKLİM SAVAŞLARI
AVRUPA
2010-2020 DÖNEMİ
Ağır kuraklık, soğuk Kuzey Avrupa ülkelerinin güney
Avrupa’ya göçü, şiddetli çatışmalar.
AB içinde su ve gıda kaynaklarına bağlı ihtilaf ve sınır
çatışmaları Rusya AB’ye katılarak Avrupa’ya enerji kaynağı
arzı sağlar Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden İspanya ve
İtalya’ya göçler başlar.
2020-2030 DÖNEMİ:
Göçler ve su sebebiyle Avrupa içi çatışmalar artar. Ren
Nehri konusunda Almanya ve Fransa arasında savaş çıkabilir. AB dağılır.
Mısır, Cezayir, Fas, İsrail ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerine Avrupa’dan göçler hızlanır. Avrupa nüfusunun %
10’u başka uygun ülkelere göçerler.
ASYA
2010-2020 DÖNEMİ:
Hindistan, Çin, Pakistan ve Bangladeş arasında savaşlar çıkar. Toplu göçler olur. Japonya bölgesel istikrarsızlığa
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karşı askeri opsiyonu kullanır. Japonya ve Rusya, Sibirya
ve Shakalin enerji kaynakları üzerinde stratejik anlaşmaya
varırlar. Çin, Kırgızistan ve Kazakistan’a boru hatları bahanesi ile saldırır.
2020-2030 DÖNEMİ:
Güneydoğu Asya’nın tamamında savaşlar çıkar. Çin’de
iç savaş çıkar. Rus enerji kaynakları yüzünden Japon-Çin
Savaşı gündeme gelebilir.
ABD
2010-2020 DÖNEMİ:
Su konusunda ABD, Kanada ve Meksika arasında
gerginlikler. ABD’nin güneydoğu eyaletlerine Karayip ve
Meksika’dan göçler başlar.
Balık avlama hususunda Avrupa-ABD gerginliği başlar. Kuzey Amerika’nın güvenliği için ABD, Kanada ve
Meksika’nın “askeri NAFTA”sı kurulur.
2020-2030 DÖNEMİ:
İran ve Ortadoğu petrolleri Çin-Amerikan Savaşı çıkarır. Petrol fiyatları çok artar. Körfez bölgesindeki ülkelerde
rejimler çöker.
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TÜRKİYE’DEKİ GİZLİ
ERMENİ İŞGALİ

BOP projesi adı altında: Osmanlı sınırları içinde olan
ve bugün büyük çoğunluğu Türkiye toprakları bünyesinde
olan Ermeni ve Rumlara ait olan çeşitli versiyonlardaki taşınmazlar, toprak bütünlüğü ile koşulsuz olarak verilecek
ve ayrıca restore edilerek.
Bir de üste tazminat ödenecek. Ve “Özür Dileme” dayatması da çabası Türk halkından gizlenen bu gayrimeşkullerin listesi ve Ermeni Sayrımı safsatasına imza atan
Nobel Ödüllü’lerin isim listesi bu gayrimenkuller verildiği takdirde, o yerler Türk hükümetinden çıkacaktır. Devr
olan ülke istediği şekilde kullanacaktır. Sağduyulu Türk
milletine duyurulur.
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VAKIF KİLİSE DOSYASI

1) Beykoz Aya Paraskevi Ortadoks Kilisesi ve Kabristan
Vakfı
2) Büyükada Rum ilk Mektebi ve Panayia Asay Dimitri ve Protifi İlya Kiliseleri ve Rum Kabristanı
Vakfı.
3) Heybeliada Aya Triada Tepe Manastırı Vakfı
4) Heybeliada Aya Nikola Rum Ortadoks Kilisesi,
Mezarlığı ve Aya Varvara Kilisesi Vakfı.
5) Heybeliada Rum Ruhban Okulu Vakfı.
6) Kınalıada Rum Ortadoks Panayia Kilisesi ve
Mezarlığı Vakfı.
7) Burgazada Aya Yorgi (Karipi) Manastırı Vakfı
8) Burgazada Aya Yani Rum Kilisesi, Mektebi ve
Mezarlığı Vakfı.
9) Fener Maraşılı ilk Mektebi Vakfı
10) Fener Yovakimion Rum Kız Mektebi Vakfı
11) Fener Rum Mektebi Kebiri (Erkek Lisesi) Vakfı
12) Feriköy Rum Ortadoks 12. Apostolos Kilisesi ve
Mektebi Vakfı
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13) Tekfursaray Hançerli Panayia Rum Ortadoks Kilisesi
Vakfı
14) Fener Vlahsaray Panayia Vakfı
15) Fener Meryemana Rum Ortodoks (Kanlı) Kilisesi
Vakfı
16) Kurtuluş Aya Dimitri Aya Tanaş, Aya Leftor, Aya
Kiryaki Kiliseleri ve İlkokulları Vakfı.
17) Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri
Vakfı
18) Beşiktaş Chinnüma Panayia Meryemana Rum
Ortodoks Kilisesi Vakfı
19) Beşiktaş Köyiçi Rum Cemaati Panayia (Meryemana)
Kilisesi Vakfı
20) Yenimahalle Aya Yani Rum Kilisesi ve Mekteb
Vakfı
21) Bebek Aya Haralambos Kilisesi, Bebek Aya Yani
Mezarlık Dova Kilisesi Ve Mezarlığı Vakfı.
22) Çengelköy Aya Yorgi Rum Kilisesi, Aya Tanteli
Ayazması Rum ilk Muhtelit Mektebi iki Eski ve
Yeni Kabristanı Vakfı
23) Eğrikapı Meryamana Rum Kilisesi Vakfı
24) Langa Aya Todari Rum Ortadoks Kilisesi Vakfı
25) Bağımsız Türk Ortodoks Kiliseeri Başpapazlığı
Vakfı
26) Aya Dimitri, Aya Vlaherna Kiliseleri ve Mektebi
Vakfı
27) Üsküdar Protipi İlya Rum Kilisesi, Ayazması,
Kabristanı ve Rum Muhtelit İlk Mektebi Vakfı.
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28) Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks
Kilisesi Vakfı
29) Aya Stepanos Kilisesi ve Mektebi vakfı.
30) Altımermer Meryemana Kilisesi Vakfı
31) Cibali Aya Nikola Kilisesi, Mektebi, Aşhanesi, Aya
Haralambas Kilisesi ve Ayazması vakfı
32) Aya Pandelemion Rum Kilisesi Vakfı
33) Kumkapı Rum Cemaati Aya Kirkyaki Mektebi,
Elpida Kiliseleri Panayia Vakfı
34) Balat Aya Strati Kilisesi ve Mektebi Vakfı
35) Balat Rum Kız Lisesi Vakfı
36) Zapion Rum Kız Lisesi Vakfı
37) Sarmaşık Aya Dimitri, Rum Ortodoks Kilisesi
Vakfı
38) Topkapı Aya Nikola Kilisesi Vakfı
39) Hasköy Aya Paraşkevi Kilisesi, Rum Kabristanı ve
İlk Mektebi Vakfı
40) Salmatomruk Rum Panayia Kilisesi Vakfı
41) Yeniköy Aya Yorgi Manastırı ve Kilisesi Vakfı
42) Galata Muhtelit ilk Rum Mektebi Vakfı.
43) Tarabya Aya Paraşkevi Rum Kilisesi ve İlk Rum
Mektebi Vakfı
44) Paşabahçe Aya Konstantin Rum Kilisesi, Aya
Kiryaki Ayazması ve Kabristanlığı Vakfı
45) Ortaköy Aya Faka, Aya Yorgi Kiliseleri Mekteb ve
Mezarlığı Vakfı
46) Kuruçeşme Aya Dimitri, Aya Yani Kiliseleri Vakfı.
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47) Yeniköy Rum Parayia Kilisesi ve Mektebi Vakfı
48) Boyacıköy Parayin Evangelistra Rum Kilisesi ve
İlkokul Vakfı.
49) Kadıköy Rum Ortadoks Kiliseleri, Mektebi ve
Mezarlığı Vakfı
50) Balıklı Rum Hastanesi Vakfı.
51) Büyükdere Aya Paraşkevi Aya Yorgi Rum Kilisesi
Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
52) Bakırköy Aya Yorgi, Aya Anolipsi Rum Ortodoks
Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı.
53) Belgratkapı Panayiç Meryemana Kilisesi Vakfı.
54) Kandilli Rum Ortodoks Cemaati Metemorfosis
Kilisesi ve Kandilli Rum Muhtelit ilk Mektebi Vakfı.
55) Samatya Aya Nikola Rum Kilisesi Vakfı.
56) Samatya Aya Yorgi Kalaparisa Kilisesi Vakfı
57) Samatya Aya Analipsi Kilisesi Vakfı
58) Samatya Aya Konstantin Rm Ortodoks Kilisesi, ilk
Mektebi ve Kazlıçeşme Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi vakfı
60) Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum Ortadoks
Kilisesi Vakfı
61) Fener Rum Patrikhanesi avlusunda Aya Yorgi Kilisesi Vakfı
62) Yeniköy Aya Nikola Rum Kilisesi Vakfı
63) Dereköy Aya Marina Rum Ortadoks Kilisesi Vakfı
64) Tepeköy Evangelismas rum Ortadoks Kilisesi Vakfı
65) Zeytinliköy Aya Yrgi Rum Ortadoks Kilisesi Vakfı
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66) Bademliköy Panayia Kimisiz Rum Ortadoks Kilisesi
Vakfı
67) Bozacaada Kimisiz Teodoku Rum Ortadoks Kilisesi Vakfı
68) Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi
Vakfı
69) İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı
70) Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
71) Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı
72) Altınözü Tokaçlı Köyü Rum Ortodoks Kilisesi
Vakfı
73) Samandağı Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
74) İskenderun Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
75) Altınözü Sarılar Mahallesi Rum Ortodoks Kilisesi
Vakfı
76) Feriköy Surp Vartanas Ermeni Kilisesi ve Meramertciyan Mektebi Vakfı
77) Üsküdar Yenimahalle Surp Garabet Ermeni Kilisesi, Semerciyan-Cameran Mektebi ve Mezarlığı
Vakfı.
78) Üsküdar Selamsız Sura Hac Ermeni Kilisesi Nersesyan-Yermonyan Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı.
79) Eyüp Surp Agya Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı
80) Eyüp Ermeni Surp Astvazazin Kilisesi ve Arakolyon
Mektebi ve Ermeni Mezarlığı Vakfı.
81) Yedikule Narlıkapı Surp Hahannes Ermeni Kilisesi
Vakfı
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82) Rumelihisarı Surp Sanduth Ermeni Kilisesi, Tateosyon Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
83) Kadıköy Ermeni Surp Takavar Kilisesi, Aramyan
Uncuyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
84) Kuzguncuk, Surp Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı
85) Beşiktaş Meryemana Ermeni Kilisesi, Ermeni
Makruhian Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
86) Ortaköy Ermeni Katolik Surp Kirkan Lusavoriç
Kilisesi ve Mektebi Vakfı.
87) Ortaköy Ermeni Meryamana (Surp Astvazazin)
Kilisesi, Tarkmanços ile Hripsinyas Mektepleri ve
Ermeni Mezarlığı Vakfı.
88) Boyacıköy Ermeni Yeris Mangans Kilisesi, Mektebi
ve Mezarlığı Vakfı.
89) Kandilli Sura Arakelos Ermeni Kilisesi Mektebi ve
Mezarlığı Vakfı
90) Kartal Surp Nişan Ermeni Kilisesi, Bezciyan Mektebi
ve Mezarlığı Vakfı.
91) Yenikapı Ermeni Tateos Partegimeos Kilisesi ve
Ermeni Mektebi Vakfı
92) Kınglıada Surp Lusavoriç Ermein Kilisesi Nersesyon
Ermeni Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
93) Gedikpaşa Surp Ohannes Kilisesi ve Mektebi Vakfı.
94) Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi
Vakfı.
95) Bakırköy Meryemana Ermeni Kilisesi, Datyan
Ermeni Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
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96) Balat Sırp Hreştegabet Ermeni Kilisesi, Harenyan
Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
97) Galata Ermeni Katolik (Sura Pirgiç) İsa Kilisesi
Vakfı
98) Beyoğlu Anarathıgutyun Ermeni Katolik Rahibeler
Vakfı
99) Beyoğlu Üç Haran Ermeni Kilisesi Bağlı Kiliseler
ve Mektepleri Vakfı
100) Beyoğlu Ohannes Gümüşyan (Andonoğlu Ormanyan Moğukyan) Vakfı
101) Beyoğlu Aynalı Çeşme, Türk Protestan Amena
Surp Yerrantutyan Ermeni Kilisesi Vakfı
102) Beyoğlu Surp Gazar Ermeni Katolik Mihitarist Rahipleri Manastır ve Mektebi Vakfı.
103) Viyana Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı.
104) Yeniköy Ermeni Meryemana (Kuddüpo Surp
Astrazazin) İstinye Surp Garabet Ermeni Kilisesi
Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
105) Şişli Karagözyan Erkek Ermeni Eytamhanesi Vakfı.
106) Beyoğlu Surp Agop Hastanesi Düşkünlerevi,
Mezarlığı Özkoparan Kilisesi Vakfı.
107) Surp Harutunun Ermeni Kilisesi ve Bogosyan
Vamvaryan Ermeni Mektebi Vakfı.
108) Halıcıoğlu Meryemana Surp Astvazazin Ermeni
Kilisesi ve Kalfayan İnas Eytamhanesi ve Mektebi
Vakfı.
109) Kumkapı Ermeni Meryemana Kilisesi Vakfı.
110) Kuruçeşme Yerevman Surp Haç Ermeni Kilisesi,
Surp Türkmenyaç Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
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111) Büyükdere Ermeni Surp Hripsima Kilisesi Mektebi
ve Mezarlığı Vakfı.
112) Samatya Sulu Manastır Surp Kevork Ermeni Kilisesi ve Sahakyan Nuryan Ermeni Mektebi ve
Mezarlığı Vakfı.
113) Samatya Anarathigutyun Ermeni Katolik Kilisesi
Vakfı
114) Topkapı Ermeni Surp Nikagos Kilisesi, Levon-Vartunyan, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
115) Galata Ermein Lusavoriç (Cerçiş) Kilisesi ve Ermeni
Getnonayan Mektebi Vakfı.
116) Yeşilköy Surp İstepanas Ermeni Kilisesi, Kamaciyan
Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
117) Hasköy Surp İstepanos Ermeni Kilisesi, Surp Nersesyan Ermeni Mektebi ve Mezarlığı Vakfı.
118) Apeloğlu Andon Vakfı, Apeloğlu Andan Vakfı
Hayratından, Büyükdere Surp Bağos Kilisesi, Büyükada Surp Astvazazin Kilisesi, Beyoğlu Surp
Astvazazin Kilisesi, Beyoğlu Surp Yerurtuyun Kilisesi Kadıköy Surp Levon Kilisesi, Tarabya Surp
Andon Kilisesi.
119) Yedikule Surp Pirgiç, Ermeni Hastanesi Vakfı
120) Kumkapı Ermeni Meryemana Kilisesi Drasular
Vakfı.
121) Beykoz Surp Nikagos Ermeni Kilisesi Vakfı
122) İskenderun Karasun Manuk Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı
123) Samandağı Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi
Vakfı
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124) Kayseri Ermeni Surp Lüsavoniç Kilisesi Vakfı
125) Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilisesi Hıdır İlyas
Surp Gregos Kilisesi Vakfı.
126) Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı.
127) Kırıkhan Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı.
128) Büyükada Hased Leavraham Sinagoyu Vakfı
129) Hasköy Mealem Musevi Sinagogu Vakfı
130) Beyoğlu Musevi Hahamhanesi (Hahambaşılığı)
Vakfı
131) Galata Sefaradim Musevi Cemaatine Ait Sinagog
ve Mektepleri (Neva Şalom) Vakfı
132) Ortaköy Musevi Etz-Ahayim Sinagog Vakfı
133) Sirkeci Musevi Cemaati Vakfı
134) Kuzguncuk Bet Yapkov Sinagog Vakfı
135) Beyoğlu Musevi Eşkenazi Cemaati Mektep ve Sinagogları Vakfı
136) Hasköy Karaim Musevi Cemaati Vakfı
137) Kadıköy Hemdat İsrael Musevi Sinagog Vakfı
138) Balat On-Ahaim Hastaneis Vakfı
139) Balat Ahrida Musevi Cemaati Vakfı
140) Ankara Musevi Cemaati Vakfı
141) Bursa Musevi Cemaati Vakfı
142) Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagog Vakfı
143) Antakya Musevi Hayrası Vakfı
144) İskenderun, Musevi Havrası Vakfı
145) Kırklareli Musevi Cemaati Sinagogu Vakfı
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146) Diyarbakır Süryani Kadim Meryemana Kilisesi
Vakfı
147) Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı
148) Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı
149) Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Kilisesi
Vakfı
150) Mardin Süryani Protestan Kilisesi Protestan Cemaati
Vakfı
151) Midyat Süryani Protestan Kilisesi Vakfı
152) Midyat Süryani Deyrulumur Mangabriel Kilisesi
ve Manastırı Vakfı
153) Midyat Süryani Kadim Marborsan ve Mart Şemuni
Kilisesi Vakfı
154) İdil Süryani Kadim Kilisesi (Mardoda) Vakfı
155) Diyarbakır Keldani Katolik Kilisesi Vakfı
156) İstanbul Keldani Cemaati Vakfı
157) Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı
158) Edirne Bulgar Sveti Gorci Kilisesi Vakfı
159) Bulgar Ekzarhlığı (Bulgar Ortodoks Kilisesi) Vakfı
160) Şişli Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı
161) Mersin Tomris Nadir Mutri Kilisesi Vakfı
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SOYKIRIM ÇAĞRISINI İMZALAYAN
NOBEL SAHİPLERİ

1) Peter Agre-Kimya Nobeli 2003
2) Philip W. Anderson-Fizik Nobeli 1977
3) Richard Axel – T Nobeli 2004
4) Gunter Blobel – T Nobeli 1999
5) Steven Chu-Fizik Nobeli 1997
6) Claude Cohen-Tannoudji-Fizik Nobeli 1997
7) Curl Jr. Robert-Fizik Kimya Nobeli 1996
8) Frederik W. De Klerk-Bar Nobeli 1993
9) John B. Fenn-Kimya Nobeli 2002
10) Jerpme I. Friedman-Fizik Nobeli 1979
12) Clive W. J. Granger-Ekonomi Nobeli 2003
13) David J. Gross-Fizik Nobeli 2004
14) Dudley R. Herschbach-Kimya Nobeli 1986
15) Roald Hoffman-Kimya Nobeli 1981
16) Eric R. Kandel-T. Nobeli 2000
17) Edwin G. Krebs-T. Nobeli 1992
18) Finn E. Kydlgnd-/Ekonomi Nobeli 2004
234

İsmail Çorbacı

19) Rudolph A. Marcus-Kimya Nobeli 1992
20) Craig C. Mello-T. Nobeli 2006
21) Marshall W. Nirenberg-T. Nobeli 1968
22) Douglas D. Oshenoff-Fizik Nobeli 1996
23) John C. Polongi-Kimya Nobeli 1986
24) Jose Ramos-Horta-Bar Nobeli 1996
25) Wale Sayinka-Edebiyat Nobeli 1986
26) Betty Williams-Bar Nobeli 1976
27) Sidney Altman-Kimya Nobeli 1989
28) Kenneth J. Arrow-Ekonomi Nobeli 1972
29) Baruj Beracernaf-T Nobeli 1980
30) Georges Charpak-Fizik Nobeli 1992
31) J. M. Coetzee-Edebiyat Nobeli 2003
32) Mairead Carrigan Maguine-Bar Nobeli 1976
33) Paul J. Crutzen-Kimya Nobeli 1995
34) Johann Deisenhofer-Kimya Nobeli 1998
35) Val Fitch-Fizik Nobeli 1980
36) Donald A. Glaser-Fizik Nobeli 1960
37) Roy J. Glauber-Fizik Nobeli 2005
38) Paul Greengard-T Nobeli 2000
39) Roger Guillemin-T Nobeli 1977
40) Avram Hershko-Kimya Nobeli 2004
41) Daniel RKahneman-Ekonomi Nobeli 2002
42) Aaron Klug-Kimya Nobeli 1982
43) Sir Harold W. Kroto-Kimya Nobeli 1996
44) Leon M. Lederman-Fizik Nobeli 1988
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45) Daniel L. MeFadden-Ekonomi Nobeli 2000
46) Robert C. Merton-Ekonomi Nobeli 1997
47) Sir Paul Nurse-T. Nobeli 2001
48) Martin L. Perl-Fizik Nobeli 1995
49) Stanley Prusiner-T. Nobeli 1997
50) Richard J. Roberts-T. Nobeli 1993
51) Elie Wiesel-Bar Nobeli 1986
52) Kurt Wüthreich-Kimya Nobeli 2002
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TOKİ YABANCILARA
ÇALIŞACAK

Maliye Bakanlığı ile TOKİ tarafından 18.03.2008 tarihinde imzalanan yeni protokolle bundan böyle TOKİ
tarafından yapılacak komutlar, İspanyol modeli uygulanarak yabancılara pazarlanacak Maliye Bakanı Kemal Ünakıtan’ın açıkladığı gibi Çanakkale’den Akdeniz’e kadar bütün kıyılarda hazineye ait ne kadar arazi varsa, yapılan bu
protokolle, TOKİ’ye aktarıldı.
Böylece halkımızın konut sorununun çözümü amacıyla kurulmuş olan TOKİ, yabancılara hizmet eder hale getirildi. Bir anlamda, Türkiye toprakları süratle parsel parsel pazarlanmaya devam ediliyor. Uygulamanın Anayasa
Mahkemesinin 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Yasası”nın 3. Maddesinin bazı bentlerindeki yabancı şirketlerin Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel
kişilik netliğindeki şirketlerin, Türk vatandaşlarının taşınmaz satın almalarına olanak sağlanan bölgelerde mülkiyet
ve sınırlı ayni hak sahibi olmalarını iptal ettiği 12.03.2008
tarihine rastlaması anlamlı.
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Yapılmak istenen, bu iptal kararını aşarak TOKİ kanalıyla yapılacak konutları yabancı şirketlere toplu olarak
satmak ve 4875 sayılı yasanın iptal edilen hükümlerini geçersiz kılmaktır. Böylece yabancı şirketler binlerce hazır
konut sahibi olacaklar. Buna bir de yabancı cemaat vakıflarının katılması düşünüldüğünde işin boyutunu kestirebilmek olanaksız. Ayrıca yerli cemaat, tarikat ve tekkelerin
toplu alımlarıyla kurtarılmış bölgeler oluşturmaları büyük
tehlike yaratacak. Ayrıca yabancı cemaat vakıflarının toplu
bölgeler oluşturarak buralardaki mülkiyet dokunulmazlıkları, toprak bütünlüğümüzü tehlikeli hale getirilecektir.
Halkın konut sorununun çözümlenmesi amacıyla
Anayasa’nın 44. Maddesi kapsamında düşünülen toplu kanut uygulaması, yıllarca yoksul halkın ümit kapısı durumunda olmuştur. Önceki yıllarda buradan kredi alınarak,
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden sağlanan ucuz arsaya
konut yapılabiliyordu. Bütün bu sosyal içerikli uygulamaları, konut yapımına destek veriyordu. Bu uygulamalar,
IMF direktifleriyle ortadan kaldırıldı. Şimdi de TOKİ’den
konut alan halkın ödeme krizine girmesi sonucu konutlarının teker teker elinden alınmaya başlanması, bu işin yurt
içi uygulamasının sonuç vermediğini gösteriyor. Bütün
dünyayı etkisi altına alan montgage krizi henüz patlamadı.
Ancak kasırganın belirtileri geliyor. Amerikan orta sınıfı,
mortgageden aldığı konutları geri verip naylon çadır kentlere geçiş yapıyor; bankalar ve sigorta şirketleri birer birer
devriliyor. Türkiye bu krizden uzak duramaz.
Gelecek ekonomik krizi, açılan “kapatma davası”na
yüklemek ucuz bahane. Türk halkının dikkatini dağıtmanın
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yeni bir yolu olarak bulunan yapay bir çözüm, İspanyol
modeli. Bütün bu satışların, şimdiye kadar, IMF’ye olan
borçların ödenebilmesi amacıyla yapıldığı belirtilmiş idi.
Şimdi de İspanyol modeli gündemde. Bunun için, 4706 sayılı, “Hazine Mallarının Satışına İlişkin Yasa ile ihale Yasası” hükümleri üzerinde değişiklikler yapılması gündeme
gelmiş ancak değiştirilememiştir.
İspanya’da yabancılara satılan villaların 1-3 milyon dolar olduğu, içinde yüzme havuzu, golf alanı ve lüks tesisler
bulunduğu, yabancı şirketler tarafından ayrı birer site ya
da kent şeklinde yapıldığı ve bu şekilde 1 milyon konut satıldığı Maliye Bakanı tarafından hayranlıkla açıklanmıştı.
Maliye Bakanı, bu uygulamanın ülkemizde de gerçekleştirileceğini ve yılda 2 milyon konutun satılacağını açıklamalarına etkilmişti. Modelin ilk uygulamasının da İzmir’in
Çeşme ilçesinin Reisdere mevkiinde 5 bin Norveçli emekli
için yapılacağını açıkladı.
5444 sayılı Yabancıya Mülk Satışı Yasası ve Doğrudan
Yabancı Yatırım Yasası ile yabancı şirketlere arazi satışı
yapılamayacağı için, TOKİ kullanılarak yabancılara toplu
konut satışı yapılacaktır. İlk proje de, “Norveç Kent Projesi” şeklinde olacaktır. Yabancı inşaat şirketleri, yabancı
cemaat vakıfları, yabancı STK (Sivil Toplum Kuruluşları)
lar. TOKİ ihalelerini alabilecekler ve toplu konut satışı yapabilecekler. Doğrudan yatırım Yasası’na göre yatırım yapmamaları yeterli olacak. Ülke paralı “Sevr”e doğru kendi
ellerimizle gitmektedir. Ülkenin sahilleri ve kıyıları halka
kapatılacaktır. İspanyol modeli olarak ülkemize dayatılan
bu modelin hiçbir özelliği bulunmamaktadır.
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İspanya’da bu model, konaklama turizmini yok edip
pansiyonculuğa yol açmıştır. Ülkemize yakıştırılan bu model, hazine arazilerinin yabancı şirketlere devri amacıyla,
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını delmek ve topraklarımızın satışına kılıf hazırlamaktır. Yapılmak istenen, yabancı şirketler tarafından satın alınacak toplu konutlarla
ülkemizde yabancı siteler, kentler, koloni ya da gettolar
kurmaktır. Vakıflar Yasasıyla toplu konut alımları yapılabilecek, “Kilise Devletcikleri” oluşturulacak ve bu alanlarda
Türk yasaları geçerli olmayacaktır. Halkının konut sorununu çözme için kurulmuş olan TOKİ, yabancılara hizmet
aracı haline dönüştürülmemelidir.
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SADDAM
HÜSEYİN EL-TİKRİTİ’NİN
HALKINA YAZDIĞI SON MEKTUP

Saddam Hüseyin, Irak halkına yazdığı son mektubunda halkı “zalimlere” karşı ayaklanmaya çağırmıştı. Hüseyin, mektubunda şunları yazıyor:
“Geçmişte hepinizin bildiği gibi
cihat ve mücadele için savaş meydanındaydım. Yüce Allah, yine devrimden önceki aynı şeylerle aynı şekilde
ve aynı ruh haliyle karşı karşıya gelmemi istedi ancak bu kez daha büyük ve zorlu bir sorun vardı. Hey Allah’ım! Bizim ve büyük Irak halkının karşı
karşıya olduğu bu zor durum her birimizin niyetlerimize
göre yargılanacağı yeni derstir ve Allah’ın ve halkın huzurunda bugün ve şu andaki durumumuz zafer dolu bir
tarihe dönüştükten sonra bizi haklı çıkaracaktır. Bu, her
şeyden önemlisi, tarihin gelecek aşamalarındaki başarıların üzerine yükseleceği temeldir. Bu durumda, ama sadece
bu durumda, gerçek olan, dürüst ve sadık insanlardır.
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Bunun karşısında is esahte olanlar yer alır. Önemsiz
kişiler, yabancılar tarafından onlara verilen iktidarı kendi
halklarına zulmetmek için kullanırsa, bu kişiler değersiz ve
alçaktır. Bu ülkede yaşadıklarımız sadece olumlu sonuçlar
üretmelidir. Bu büyük millete, ülkemizin halkına ve insanlığa: Çoğunuz bu mektubun yazarını sadık, dürüst, insanlara iyi davranan, bilge, mantıklı kararlar olan, adil, kararlı
ve devletin ve halkın zenginliğini dikkatli kullanan birisi
olarak bilirdiniz… Ve kalbinin ayrım yapmaksızın herkesi
kucaklayacak kadar büyük olduğunu.
Onun kalbi yoksullar için yanıyor; onların durumunu düzeltene ve ihtiyaçlarını karşılayana kadar ona rahat
yok. Onun kalbi bütün halkını ve ulusunu kapsıyor ve halkının arasında, çabası, verimliliği veya yurtseverliği gibi
unsurlar dışında, ayrımcılık yapmaksızın dürüst ve sadık
olmaya gayret ediyor. Bugün sizin adınıza, gözleriniz için
uluslumuzun gözleri için, adaletin gözleri için ve bayrağı
nerede dalgalanırsa dalgalansın doğruyu savunan insanlar
için konuşuyorum. Kardeşinizi ve liderinizi iyi tanırdınız,
o asla baskıya boyun eğmedi. Onu sevenlerinin isteklerine
uygun olarak bayrağa ve kılıcına sadık kaldı. İşte siz kardeşinizin, oğlunuzun veya liderinizin böyle olmasını istediniz. Ve (gelecekte) size öncülük edecek olanlar da hep bu
özelliklere sahip olmalı. Burada ruhumu bir kurban olarak
Allah’a sunuyorum.
Eğer isterse ruhumu şehitlerle birlikte cennete gönderecek veya belki bunu erteleyecek. Bu yüzden sabırlı olalım ve adaletsiz uluslara karşı ona güvenelim. Devrimden
önce ve sonra bizim ve Irak halkının karşı karşıya kaldığı
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onca zorluğa ve fırtınaya rağmen. Yüce Allah asla Saddam
Hüseyin’in ölmesini istememiştir. Ama bu sefer ölmemi
istiyorsa, Saddam’ın canını zaten O yaratmıştır. Allah canımı yaratmış ve şimdiye kadar hep korumuştur. Bu yüzden,
Saddam Hüseyin’den daha genç olan ve daha önce ayrılarak bu yolu aşmış olan ruhlar gibi, şehitlik mertebesiyle bu
sadık ruhu şereflendirecektir.
Allah şehit olmama izin verirse, ona şükran eder ve daima minnetimizi sunarız. Ülkenizin düşmanları, işgalciler
ve Farslar, onlarla sizin köleleştirilmeniz arasında halkın
birliğinin sağlam bir duvar gibi durduğunu gördüler. Aranıza eski ve yeni nifak tohumlarını serptiler. Irak vatandaşlığına sahip yabancılar, kalbi boş olan veya kalbine İran’da
nefret doldurulmuş olanlarda, bu girişim sonuç verdi.
Ama asil halkımızı bölebileceklerini, kararlılığınızı zayıflatabileceklerini ve ulusumuzun evlatlarının kalbine, onları
Allah’ın bayrağı altında, halkımızın ve ulusumuzun büyük
bayrağı altında, tek bir yönde birleştirecek gerçek düşmanları yerine birbirlerine karşı nefretle doldurabileceklerini
düşünürken yanıldılar.
Unutmayın ki, Allah sizi sevgi, merhamet ve kardeşçe
bir arada yaşama emsali yaptı. Nefret etmeyin, diyorum;
çünkü nefret insanın adil olması için yer bırakmaz, sizi
körleştirir, bütün düşünce kapılarını kapatır, insanın dengeli düşünmesini ve doğru seçimi yapmasını engeller. Bize
saldıran diğer ülkelerin halklarından da nefret etmeyin;
karar verenlerle halklar arasındaki ayrımı bilin. Tövbe eden
kim olursa olsun Irak’ta veya başka bir ülkede onu bağışlayın. Saldırganlar arasında işgalcilere karşı mücadelenizi
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destekleyen insanlar olduğunu bilin. Bunlardan bazıları,
Saddam Hüseyin gibi tutukluların yasal savunmasını yapmak üzere gönüllü oluyor. Bu insanlardan bazıları benimle
vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı. Sevgili sadık halkım,
size veda ediyorum ama kendisine sığınana yardım eden
ve hiçbir sadık, dürüst kulunu yalnız bırakmayacak olan
merhametli Allah’ın yanına gidiyorum Allah büyüktür…
Allah büyüktür… Yasasın ulusumuz… Yaşasın mücadelesi
yüce halkımız… Yasanı Irak, Irak… Yaşasın Filistin… Yaşasın cihat ve mücahitler.!”
Irak direnişinde Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan
ve direnişi örgütleyen Saddam Hüseyin, bir anlamda bu
mektubu bütün emperyalist işgal altında sömürgeleştirilmiş halklara yazmış. Filistin, Afganistan ve Türkiye halkına da adamış. Onların ve ezilen tüm dünya halklarının
bağımsızlık savaşlarında örnek aldıkları Kemalist Türkiye
Cumhuriyetinin düşünüldüğü son durum karşısında, bu
mektup halkımız için çok şey anlatıyor. Sanki bizim için de
yazılmış gibi!...
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NE OLACAK: İNGİLTERE

Yıllarda İngiltere’de yürütülen istihbarat çalışmalarında iki ajan yakalanmıştı. Her ülkede olduğu gibi yakalanan
ajanlar, kurtulma ümitlerinin olmadığını çok iyi biliyorlardı. Fakat kurtulmak bir yana krallar gibi ağırlandılar. Tabii
ki, bunun yanında İngiliz hükümeti de, bir yandan kara
kara düşünmeye başlamıştı. Yakalanan ajan şöyle demişti:
“Siz bizim ülkemizi parçaladınız biz de, sizin başınıza öyle
bir bela sardık ki yüz sene içinden çıkamayacaksınız. “Yüz
senelik bu bela üstünde güneş batmayan imparatorluk olan
Büyük Britanya/İngiltere’yi, tam yüz, sene uğraştırdıktan
sonra ilk parçalanma zevkini de tattırmıştı.
İngiltere’ye kurulan bu örgüt IRA örgütüydü, Bağımsız İrlanda Örgütü/IRA yıllarca İngiliz hükümetine kök
söktürdükten sonra İngiltere’den bir parça kapanarak İrlanda’yı bağımsızlığına kavuşturup ve uluslararası arenada
da tanınmasını sağlamıştı. İrlanda’da ne vardı. Hiçbir şey
yoktu, patatesten başka hiçbir şey de yetişmiyordu. Amaç,
İngiltere’yi parçalayıp bir kısım halkı sömürgeci İngiliz hegemonyasından çıkarmıştı. İngiltere yüzyıllardır, dünya
yüzeyinde sömürgeci krallık olarak biliniyordu.
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İşgal ettiği devletleri normal bir rejime bağlamak yerine; Kolonyal bir rejime yani sömürge sistemine bağlıyordu.
IRA’nın faaliyetleri bununla bitmemişti. Silahlı kanadı bırakıp, parlamento kanadına da; İşçi Partisi adıyla katılarak
İngiliz Parlamentosu’nun Avam Kamarası’nda kendisine
bir yer bulmuştu. Lordlar Kamarasına da sızan bu siyasetçiler muasır seviyeye ulaşmaktan sıkılanlar eski faaliyet
alanlarını aramaya başladılar.
Uluslararası Enternasyonel Kangresinde alınan kararla mevcut işçi partisi kendi bünyesinde ikiye ayrıldı. İkiye
ayrılan parti kendilerine Komüni ideolojinin önde gelen
liderleri Marx, Engels, Weber Machıavelli, Lenin ve Mao
gibilerini rol model aldılar. Mali finansmanlarını ise Komünist rejimle yönetilen ülkeler sağlayacaktı. Ayrılıkçı
grup vatansever milliyetçiler adı altında İngiliz hükümetine karşı silahlı olarak terör ve kaçtık ortamlar yaratacak.
Tıpkı, İspanya hükümetine yıllarca kök söktüren ETA adlı
terör örgütü gibi ve Ermeni terör örgütü ASALA stratejisi
uygulayacak. Ayrılıkçı grup, ilk önceleri İngiliz halkının ve
hükümetinin çıkarlarının korunması için mücadele verecek iyi gibi görünen bu ilk faaliyet aşaması süresince altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülecek.
Bu altyapı çalışmalarında en büyük maddi kaynak bulmak için grup içinde ayrı bir kol faaliyeti kurularak devreye girecek. Bu kol, ülke içinde yüksek oranda çeşitli türden
uyuşturucu ticareti ile İngiliz gençliğine yayacak. Uyuşturucu ticareti bir zamanlar İngiliz Yahudilerinin yaptığı gibi
Doğu Hindistan Şirketinin (East India Co.) yaptığı gibi
yapılacak. Fakat; XXI. yy’da, böyle bir şirket olmadığı için
bu faaliyet CIA ajanları aracılığıyla komünist yönetimde
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olan ülkelerden yapılacak, bu uyuşturucu ticaretinden elde
ediln gelirle yine CIA ajanları aracılığıyla her zaman yapılhdığı gibi aşırı silahlanmaya gidilecek. Ve bunun yanında
halen İngilzi sömürgesi olan devletlerde, çeşitli konseptlerde silahlı militanlara gerilla eğitimi verilecek.
Bu eğitim, mevcut olan Asya ülkelerinde mevcut bulunan terör kamplarında da, verilebilecek. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra direkt olarak; Beyaz Propaganda’dan
Kara Propagandaya geçilecek. Artık rollerin değişme zamanı da gelmiştir. Ayrılıkçı parti, adeta bir BASK partisine dönüşecek. İngiliz hükümet adamlarını ve Amerikan,
İsrail menşeli birimlere silahlı ve bombalı eylemlere girişecek. Bununla beraber devlet adamları akademisyenler,
basın ve edebiyat mensupların suikastlara başlayacak ilk
hedefleri ise İngiliz petrol devi olan Britsh Petrol ve İngiltere’nin denizlerdeki savaş gemilerinden oluşan dev deniz
filolarına karşı saldırıları olacak. Ülke içinde her yönüyle
bir terör kaosu oluşturulacak. Üniversiteler aşırı bir şekilde
karıştırılacak. Nasıl ki, PKK ve Tamil Kaplanları adlı terör
örgütleri bulundukları ülkelerde uzun soluklu olduysa; İngiltere’de de, uzun soluklu olacak. Ve; İngiltere adım adım
parçalanmanın eşliğine getirilecek.
Esas amaç olan İngiliz rejiminin değişmesiydi. Zira;
Yeni Dünya Düzeni çerçevesinde İngiltere’de Kraliyet dönemi miadını doldurmuş olmasıydı. Gerçi ülkede Kraliçe
yönetimi var ya, peki bunlar olduktan sonra Oligarkların
ve Manakların sonunu hiç düşünebiliyor musunuz? Eyvah
Ne Garip! Bir zamanlar kullandıkları silahın namlusu kendilerine döndü.
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NE OLACAK: İRAN

İran yapısı ve tarihi itibariyle köklü ir geçmişe sahip
ve ayrıca örf ve adetleriyle de kadim bilgilere sahip. Arap
interlandında geçmişten bugüne kadar da, bölgesinde ve
diğer ülkeler tarafından da, korkulan bir devlet Pers (ia)
(İran) medeniyetinin gidişatı izlenirse bu korkunun nedeni anlaşılabilir. Bünyesinde; Haşhaşiler gibi bir suikastçi
katiller grubu bunu kısaca özetler. İran’da Şah döneminden
sonra İngilizlerin yetiştirilip ülkeye gönderdiği Ayetullah
Hümeyni’den sonra ülkede köklü değişimler ve berbat reformlar devreye girerek ülke adeta bir İngiliz yönetimi ve
güdümüne girdi. İran silah ve ordu gücünün yanında her
türlü nükleer silahı da dış güç birimlerine de muhtaç olmadan yapabilmesi (de) birçok Avrupa devleti ve özellikle
de; İsrail devletinin uykularının kaçmasına neden olmaktadır. 1950’li yıllardan itibaren Alman istihbarat servisi
BND tüm dünya ülkelerini dinlemeye ve her türlü bilgiyi
toplamaya başladı.
Almanya özellikle İran ve Türkiye üzerinde yoğun olarak çalışılmaya başlanmıştı. Hatırlanacak olursa ki, yakın
tarihte Amerika, Irak’ı işgal ettiğinde şöyle bir açıklama
yapmıştı: “Irak’ı on yıldır dinliyorduk” itirafını yapmıştı.
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ABD, Irak’ı on yıldır değil; İran-Irak savaşı patlak verdiğinde yani 1980’lerin başından itibaren dinliyordu ve
devlet kademesine yerleştirdiği Tarık Aziz sayesinde de
tüm askeri ve devlet sırlarına da vakıf oluyordu. Dinlenen
İran’da bu arada boş durmuyordu. Özellikle; Müslüman ülkelere bolca ajan yolluyordu. Gönderilen ajanlar aşırı bir
şekilde saha çalışmaları yapıyorlardı. İran İslam Cumhuriyeti adını aldıktan sonra bu çalışmalarında hiç zorluk
çekmiyorlardı. 1980’den sonra; İran Türkiye içine ortalama
500 kadar ajan gönderdi. Bu sayı ilerleyen yıllarda 1000’i
buldu. Türkiye’deki ajanlar özellikle Türkiye’nin doğu bloğundaki devlet ve askeriyeye bağlı korucularla kontak kurdular. TSK hakkında bilgi toplamak bir yana askeri eğitim
el kitabını bile bile geçirmek için koruculara avuç dolusu
para verdiler.
Bu olay istihbarat dünyası içinde oldukça komik bir
olaydır. Tüm bunlar olurken bir bölge devleti İran’a ait tüm
bilgileri İsrail hükümetine hibe edercesine servis edildi.
Bütün bunların farkına varan İran gizliden gizliye değişik
bir yapılanmaya giderek, bölgesindeki tehdit olarak algıladığı ülkelere de gözdağı vermeyi de ihmal etmiyordu. İran
bir yandan dünya genelinde çıkan sahte peygamber mesih ve mehdilerle uğraşırken, diğer yandan sol tandanslı
terörist gruplar ülke içine sürüldü. PKK’nın İran’daki kolu
PJAK ülke içinde ağır darbe yerken, istihbarat servisleri artık İran içine sağ İslam tandanslı örgütleri sahaya sürmeye
başladılar. Bu örgütlerin içinde El-Kaide ve Hizbullah gibi
terör örgütleri de fazla yandaş bulamadılar. Son zamanlarda
ortaya çıkarılan İngiliz menşeli Suudi destekli komprador
bir örgüt olan İŞİD günümüzde İran’da yoğun bir şekilde alt
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yapı çalışmalarına başlamış durumda. Önümüzdeki 5 yıl
içerisinde İran içinde Suriye benzeri bir karışıklık başlaması muhtemel, fakat İran içinde milliyetçiler tarafından
“Haşhaşi tipi bir yapılanmaya da başladılar. İran’a içeriden
ve/veya dışarıdan olası bir saldırı durumunda İran’ın habersiz bir şekilde ilk saldıracağı ülke İsrail olacaktır.
İran, İsrail’i 48 saat içinde ablukaya olabilecek ve 72
saat içinde de yok edecek kapasiteye sahip İsrail’in ezeli ve
ebedi koruyucusu olan Amerika ise İran’a hiçbir şekilde
müdahale edemeyecek ve koruyamayacak zira olaylar başlamadan önce Amerika içinde birçok noktada yüksek çapta
senkronize (eş zamanlı) saldırılar baş gösterecek. Amerika
kendi derdi ile uğraşırken, İran’ın yanı sıra birçok İslam
devleti İsrail’e saldıracak ve Lübnan Hizbullahı Siyonist
İsrail halkına kan kusturacak İran canlı ele geçirdiği esir
İsrail askerlerine tıpkı PKK’ya yaptığı muameleyi yapacak.
Hatta daha beterini yapacak. İran hükümeti Irak hükümetine ve bölgesindeki diğer hükümetlere benzememektedir.
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NE OLACAK: SURİYE

Türkiye’nin sınır komşularından biri olan Suriye, sadece sınırı komşusu olmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk
milleti ile derin ve kopmaz bir akrabalık bağı da bulunmaktadır. Bugün hala örf ve adetleri ve gelenekleri hemen
hemen yüzde seksen oranında Türk örf, adet ve geleneklerine benzer. Bir örnek vermek gerekirse bir eve kız istemeye
gidildiğinde nasıldır” diye sorulduğunda şu cevap verilir.
“Türk kızı” gibi!.. Suriye bilindiği üzere suni bir devlettir.
Yani bir çok ülkenin garantörlüğünde kurulmuştur.
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Bugünkü olaylarda ABD’nin müdahale edememesi de
bu yüzdendir. Suriye’nin kısaca geçmişine bakacak olursak
ki, durum oldukça şaşırtıcıdır. Bugünkü Suriye’nin başkenti olan Şam, bir zamanlar Devlet-i Aliye-i Osmani’nin
(Osmanlı Devleti) bir vilayeti olan Vilayet-i Şam, Şam bugün haritalarda gördüğünüz gibi bir avuç bölgeden ibaret
değildi. Şam zeytin ağaçlarının yetiştiği bölgelerdir. Bu
da, şunu göstermektedir. Şam coğrafyası ülkemiz sınırları
içinde bulunan Gaziantep ve Şanlıurfa illerine kadar uzanmaktadır. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit, Cumhuriyet
rejimi tarafından yurtdışına sürüldüğündeki vefatında ortada kalan naaşını Suriye Devlet Başkanı Ahmet Nami Bey
tarafından cenaze üzerindeki hacizleri kaldırarak almış ve
Sultanı Suriye topraklarına defnetmiştir.
Günümüze gelecek olursak ki, 2010’lu yılların başında patlak veren iç savaş giderek bir katliama dönüşmüştür.
Son zamanlarda Rusya’da olaya fiili olarak katılınca olaylar
trajik bir hale dönüşmüştür. Suriye’de iç savaş birden bire
patlak vermiştir. Suriye’de yaşayan halk kesimine gelince
kozmopolit bir yerleşke gibidir. Türkmen, Kürt, Arap, Süryani, Nusayri ve diğer kesimler. Bu karma halkın içindeki ikiyüzlü olan Araplar tarafından BAAS rejimine karşı
başlatılan isyan ve ardından tüm ülke çapına dalga dalga
yayılan kaos iç savaşa dönüştü. Ve bu kaotik ortamda meydanı boş bulan yabancı istihbaratçılar ve illegal örgütler bu
yağmaya dahil oldular.
Araplar, İsrail’den aldıkları destekle iç savaşı başlattılar ama neye kime hangi projeye hizmet ettiklerini bilmiyorlardı. Suriye’de iç savaşın başlaması 4 ülkeden oluşan
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4 ayaklı bir İsrail Devletinin kurulmasıydı. Bu proje bir
bakıma BOP=Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir parçasıydı.
Irak’la başlayan bu proje ardından Arap Baharı projeleriyle
bölge ülkeleri de iyice zayıflatılmıştı. Irak’ın ardından Suriye, İran ve Türkiye’de sırada beklemektedir. Son yıllarda
Türkiye’de Kürtlere özgürlük adı altında PKK terör örgütü
faaliyetlerini iyice arttırmış ve bu sorunun yanında da, iktidar kanadı da, bir Başkanlık sistemine takılmış durumda.
Türk hükümetinin lideri sonunda her zaman dediği gibi
diyecek ve “PKK bizi aldattı!” “Ne istedilerde vermedik!”
söylemine sığınacak. Rusya’nın, Suriye’ye müdahelesi kendince haklı konumdadır. Nedenine gelince ise Rusya Akdeniz’deki deniz sahalarını korumak zorunda. Ve; Rusya’nın
bölge ülkelerine karşı savunma yapabileceği en büyük üs
olanı sadece Suriye’de’dir.
Rusya bu savaşa dahil olmakla beraber, ayrıca savunma için ürettiği uzun menzilli balistik füzeleri de deneme
imkanı bulmuştur. Rusya, Hazar Denizindeki bir savaş gemisinden attığı füzeyi Suriye’de istediği hedefe “perfect”
kusursuz bir şekilde isabet ettirmiştir. Rusya bu savaşa müdahil olmakla aslında bir bakıma ABD başta olmak üzere,
dünya ülkelerine de bir bakıma gözdağı vermekteydi. Bir
zamanlar Suriye’de Hafız Esad’ın yaptığı mezalim malum.
Fakat; Hafız’ın ardından gelen Beşar Esad ılımlıydı. Bazı
ülke liderlerinin diline pelesenk olan “Kardeşim Esad”
ilerleyen dönemlerde “Düşmanım Esad” konumuna alınacaktı. BOP adı altında en geç 2023 yılına kadar Türkiye ve
İran’da aynı kaderi paylaşacaklardı. Sözün kısası Ortadoğu
coğrafyasında en geç 2000 ile 2050 yılları arasında 22 ülke
dağıtılacak ve sınırları de3iştirilecek.
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Bu alanda seçilen ve tuzağa düşürülen ülke de Türkiye
olmuştu. XXI. yy. Enigmatik Çağ olarak işlemeye başladı.
Diğer yandan dünya insanlığı aşırı bir şekilde hızlı yaşamaya başladı. 100 yıl içinde yaşanılacak formlar teknoloji
destekli olarak 10 yıl gibi kısa bir zamanda yaşanıp bitiyor.
Tabii ki, bunun yanında doğal olarak insanlık ileriye gitmiyor aksine oldukça geriye gidiyor ve yeryüzü halkı ilkelliğe
ve yozlaşmaya doğru gidiyor. Batılı entelektüellerin ortaya
atmış olduğu Hümanizm teorisine sarılmaya başladılar.
Lümanizmi savunanlar bunu sadece insancıl ve insan
hakları olarak ortaya sürerler. Hiç gerçeği söylemezler
ki, aslında Hümanizm, Tanrı’nın yerine insanı koymaktır. Yani; Tanrı’yı yok saymaktır. Alın size savunduğunuz
Hümanizm!
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NE OLACAK: İŞİD

2010 yılından sonraki zamanda Ortadoğu’da birden
bire ortaya çıkan ve güç bakımından tüm terör örgütlerinden daha zengin ve daha donanımlı örgüt İŞİD adıyla
sahayla sürüldü. Elektrik yapılanma tipinde olan örgüt İslami Cihat adıyla mücadeleye başladı. Fakat cihadı; Müslümanlara karşı yapıyordu örgüt için ilk önceleri El-Kaide’den ayrılan bir grup diğer bir söyleme göre de Irak’ın
devrik lideri Saddam Hüseyin’in dağılan ordusundaki
Saddam’a bağlı üst düzey komutanların kurduğu idi. Fakat
kökene bakıldığı, zaman tarihteki Haşhaşiler aşırı olarak
benzemekteydi.
El-Kaide den ayrıldığı yolunda ise benzerlik bakımından sadece Vahhabi inancı görülmekteydi. İslami cihatçı örgütler hep uğraştıkları savaş verdikleri alan Siyonist
Yahudiler, İsrail, Amerika, Emperyalizm, Komünizm gibi
faktörlerle savaş halindeydi. İŞDİ ise Vahhabi olmayan
Müslümanları mürted ilan edip katlinin vacib olduğunu ve
Halifeliğinin meşru olduğunu ilan ediyordu. Örgütü sahaya süren İngiltere ki, örgütün lideri de İngiliz MI6 ajanıydı.
Tüm finansmanı ve yapılacak projeleri İsrail tarafından verilirken en büyük destek de, Suud ailesinden gelmekteydi.
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Örgütün görevi ilk olarak Ortadoğu’da İngiliz ve Amerikan petrolleri ile çıkarlarının korunması idi. İkinci görevi ise İsrail’in yayılmacı politikasına hizmet etmekti ki, bu
ilerleyen yıllardaki uygulanacak bir stratejiydi. İlk zamanlar bir çok ülke bu örgüte destek verdi. Örgüte bu güne
kadar hiçbir örgüte yapıldığı kadar silah, para eleman desteği sağlandı. Türkiye’yi adeta bir üs gibi kullandı. Örgüt
bir anda fikir değiştirip İngiliz ve Amerikan petrollerini ele
geçirip kendi adına dünyaya pazarlayıp satmaya başlayınca
ki, örgüt petrol satışları için yüksek maaşla CEO bile arama ilanı verdi. İşte o zaman birden bire terör örgütü ilan
edilip topyekün savaş ilan edildi.
Örgüt, özellikle Irak ve Suriye de sünni Müslüman ve
Türkmen bölgelerine saldırıp önce ele geçiriyor ve ardından PKK’nın uzantısı olan PYD’ye bırakıyordu. PYD’de bu
bölgeleri kurulacak olan Büyük İsrail için emanet olarak
elinde tutuyordu. Bu projeyi bilip de bilmemezlikten gelen
Kürt Yahudisi Mesut Barzani ise elinden gelen tüm yardımı esirgemiyordu. Ne de olsa Barzani ve Barzan Aşireti Yahudiydi. Örgüt Hassan Sabbah’ın terör stratejilerini aynen
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uyguluyordu. Adam kaçırmalar ve yargısız infazlar, esir
alınanların kafası kesilerek medya yoluyla dünya kamuoyuna servis ediliyordu. Dünyadaki her teşkilat gibi terör
örgütleri de, modern gelişmelerle kendilerini donatıyorlardı. Yani bir bakıma sürekli kendilerini apdeyt (up-date/
güncelleme) ediyorlardı.
Hassan Sabbah örgüte eleman toplarken sahte cennet
vaatleri veriyordu ve tabii ki, bunu uyuşturucu vasıtasıyla yapıyordu. İŞİD’de aynı yöntemi kullanıyordu aslında,
dünyada işsizliğin ve fakirliğin artması zengin-fakir dengesini bozulmasını fırsat olarak kullanan örgüt eleman
toplarken para ve kadın faktörünü çok iyi bir şekilde kullanmıştı. İlan ettiği Halifelik, hiçbir islami otoriteleri tarafından kabul edilmez ve şiddetle reddedilirken bir yolunu
bulup halifeliği ele geçirmenin yollarını da aramaya koyulmuştu. Bunun yolu da, Türkiye’den geçmekteydi.
Örgütü kuran İngiliz ve İsrailliler ana tema olarak Hadis-i Şerifleri kaynak olarak kullandılar. Fakat kullandıkları kaynakları iyice analiz etmediler ve şimşekleri üzerine
çektiler. Kullandıkları kaynaklar bir İslam Halifesini değil,
Deccal’in ordularını işaret ediyordu. Halifeliğin ilan için
Kutsal Emanetlere sahip olmak gerekiyordu. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in fetihleriyle Kutsal Emanetler
Türklere ve dolayısıyla Halifelik makamı da, Türkler de
kalmıştı. Ayrıca; Cihad-ı Ekber’i de ilan etme yetkisine de
sahipti. İŞİD dünya genelinde bir çok ülke ve lider hedef
tahtasına oturttuğu gibi bu hedef listesine Türkiye’yi de
almıştı. İŞİD olmayacağını bile bile Türk Hükümetinden
Kutsal Emanetleri isteyecek.
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Adapazarı, Adana, Gaziantep, Hatay gibi illerde kendisine kamp kurma ve üs bölgeleri talebinde bulunacak
örgütün hedf listesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Ailesi MİT Müsteşarı Dr. Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, üniversitelerdeki onlarca ilahiyatçı
akademisyenler gazeteci ve yazarlardan Fatih Altaylı, Murat Gökhan Bardakçı, İlber Ortaylı gibi onlarcası, Televizyonlardan Haber Türk v.b. Cemaatlerden Menzil Grubu,
özellikle İstanbul Fatih’te etkin olan İsmail Ağa cemaati
ve bu cemaatten olan Mahmud Efendi ve Cübbeli Ahmet
Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ki; Ahmet
Hoca’nın diri diri derisinin yüzülmesi ve Adnan Hoca diye
bilinen Harun Yahya müstear isimli Adnan Oktar’ın canlı
canlı yaban domuzlara parçalattırılması gibi akıl almaz irrasyonel projeleri bulunmakta.
Bu örgüte Türkiye içindeki El-kaide grupları destek
çıkmakta. Ayrıca işin garip tarafı örgütün sempatizanları
ne hikmettirlerse Menzil’e bağlı cemaat içinde barınmaktadırlar. Geçmiş dönemlerdeki isyanlara bakılacak olursa ki,
yüzde doksan içlerinde tarikatlar bulunmaktadır. Türkiye
genelinde hangi tandanslı olursa olsun her çeşit tarikatlar iyice incelenmelidir. Aksi taktirde İslam adı altında İngilizler
çalışan Şeyh Said’ler eksik olmayacaktır.
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NE OLACAK: PKK

PKK adlı eli kanıl bebek katilleri sürüsü Türkiye’ye
gönderildiğinde aslında bu örgüt hiç de yabancı değildi.
Bir örgütü veya bir teşkilatı anlamak için bugünkü görünümüne bakmak hiçbir şey ifade etmeyecektir. Her kuruluşun/-teşekkülün geçmiş dönemlerdeki teşekküllerine
bakmak çok yerinde ve isabetli olur. PKK’yı da tanımak
isterseniz. Osmanlı Devletindeki Ermeni terör örgütü
Hınçak ve Taşnak gruplarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
1940 ve 1980 yılları arasındaki yine Ermeni ASALA terör
örgütlerine bakmak yeterli olacaktır. Ve yine Osmanlı ve
Türkiye’nin ilk yıllarında meydana gelen Kürt isyanlarına
ve bu ayaklanmaların başında bulunan ve dışarıdan yönetenlere bakılırsa bugünkü durum olduğu gibi anlaşılır ve
taşlar yerine bir puzzle gibi oturur.
PKK, Türkiye’de 1979
yılında Diyarbakır’ın Fis
köyünde Tapu ve Kadastro
memuru olan Abdullah Öcalan’a ve üç arkadaşıyla köy
kahvesinde kurdurulduğunda koruyuculuk görevi de, o
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dönemlerde ABD bulunan Kürt kökenli olan Turgut Özal’a
verilmişti. Özal, ilerleyen yıllarda Türkiye’ye Başbakan ve
Cumhurbaşkanı olacaktı. Öcalan’ın karısı Kesire de istihbaratta çalışacaktı. 1989 yılında ilk silahlı eylemini yapan
örgüt, görmemezlikten gelinmiş ve dönemin Başbakanı
Özal, birkaç çapulcu diyerek olayı geçiştirerek örtbas edilmesini sağlamıştı. Diyarbakır’da kurulan örgütün ilk karargahı bir bakkal dükkanının arkasıydı.
Ve kimsenin kolay kolay bilmediği bir gerçek var ki, o
da günümüzde çok iyi tanınan Mehmet Fethullah Gülen,
Öcalan’ın yakın arkadaşıydı ve sık sık görüşmeler yapıyorlardı. Örgütün her zaman güçlenmesi ve gelişmesi daima
siyasetçiler tarafından olmuştu. Bu vaka günümüzde de
aynıdır. Barış Süreci, adı altında örgüt tüm zamanların en
büyük gelişmesini sağlamıştır. Örgüt illegal durumdan legal pozisyona geçiş yaptığında resmi ve yarı resmi onlarca
parti ve dernek oluşumlarıyla halkın içine ve parlamentoya
geçiş yapmıştı. Bu oluşumlarda derneklerde aktif elemanlar, parti de ise örgüt liderleri konuşlanmışlardı.
Örgüt, ilerleyen zamanlarda bağımsız bir Kürt Devleti
kurma girişimlerinde bulunacak ki, bu eylem gerçekleştirirken de, onbinlerce insanı kökenine bakmadan katledecekti. Bu hareketi yaparken, de, şunu deklare etmeyi de,
ihmal etmemişti. Kürt halkına özgürlük! Örgüt, Kürt halkının çıkarları için bu hareketi bir başka ülke de yapmış
olsaydı, yapılan ilk olaydan sonra bölgelerinde bulunan
Kürtlere ne olursa olsun hemen saldırırlardı. Örgüt, Türkiye’de bunun böyle olmadığını çok iyi bilerek rahat hareket
ediyordu.
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Halbuki Kürt milleti 5000 sene önce neyse, bugün de
aynı davranış ve fikriyata sahipti. Bunu da Kürt kökenli
siyasetçiler ve First Lady’ler de, çok iyi biliyorlardı ve iki
yüzlü oyunu oynamaya devam ettiler. Ve oyuna devam
de ediyorlardı. PKK, Türk Hükümetini tıpkı Ermenistan
hükümetinin yaptığı gibi yapacak. Ermenistan hükümeti,
Ermeni Soykırımı safsatasıyla Türk Hükümetinden yüksek
oranlarda tazminat istedi. Bu konuları AİHM’ye de dikte
edip dayattı. Türkiye’nin dost ve müttefik diye bildiği ülkeler ise ne gariptir ki, Ermenistan’ın yalanlarından yana
destek çıktılar. En garip tarafı ise o yıllara ait arşivlerini
açmaktan ise hep çekindiler. Zira o arşivleri açarlarsa ki
kendilerinin yüzde yüz suçlu olacaklarını biliyorlar.
PKK da aynı şekilde batıya biz hep öldürülüyoruz diye
yalan beyanlarda bulunup kandırıyorken, sadece 2015 yılının son altı aynıda onlarca küçük çocuğu nasıl yetim bıraktığını ise hiç anlatmamaktadır. PKK Türk hükümetine
ise uçuk dayatmalar yapacak ki, bugünkü hükümet aynı
şekilde iktidar da kalırsa ki, bu istekleri kabul edecek/ettirilecek PKK yine her zamanki gibi bir süreç yalanı ortaya
sürecek, iktidarda her zamanki gibi buna balıklama dalacak PKK her zamanki gibi yalan söyleyecek, iktidarda her
zamanki gibi bizi kandırdılar diyecek. PKK, Türk Hükümetinden sırayla şunları isteyecek:
1) Abullah Öcalan’ın serbest bırakılması ve Başbakan
olarak kabul edilmesi ve tanınması.
2) Türkiye’nin doğusunda Kürtlere ait bir özerk devletin
kurulması.
3) Doğu bloğunda bulunan T.C.’ye ait kolluk kuvvetlerinin ve koruculuk sisteminin kaldırılması.
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4) Doğu bloğunda T.C.’ye ait tüm resmi kurum ve kuruluşların kaldırılması.
5) T.C. Devletinin doğu bloğunda yapmış olduğu stratejik öneme sahip tüm projelerin koşulsuz olarak
terk edilmesi.
6) Doğu’daki tüm illerin isminin Ermeni isimleriyle değiştirilmesi ve bunu Türk Hükümetinin de
onaylaması.
7) T.C.’de askerlik yapan tüm Kürt vatandaşlarına tazminat ödenmesi.
8) T.C. Devletinde Akademik statülere sahip tüm
Kürt vatandaşlarının lisanslarının iptal edilmesi.
9) PKK’nın silahlı militanlarının terörist listesinden
çıkartılıp, aktivist olarak tanınması ve ölenlerin şehit statüsüne alınması ve her bir öldürülen terörist
için tazminat istenmesi ve terörist mezarlarının şehitlik konumuna getirilmesi.
10) Batı ve Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki yerleşik kürtlerin tüm taşınmaz mallarının bedeli
ödenmesi.
11) Türk-Kürt, Kürt-Türk evliliklerinin önlenmesi, evlenenlerin boşanması, aksi takdirde hain ilan edilmesi ve hedef olması.
12) Türkiye’de sağ partilerde görev yapan, statüsü ne
olursa olsun Kürt siyasetçilerinin hain ilan edilerek hedef seçilmesi.
13) Kürt Devleti kurulunca istediği dini seçebilecek. Bunun için şeytana ait olan Mazdek Dini düşünülüyor.
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14) Kürt Devleti kurulunca Aile ve Ahlak yapıları ortadan kaldırılacak ensest ilişki yayılacak, Komünizm, Faşizm gibi doktrinler öne sürülecek kadınlar herkesin kullanacağı ortak obje olacak. Bunu
kabul etmeyenler Nevruz Ateşiyle yok edilecek.
Bu yazılan 15 madde aslında daha fazla şimdilik bunu
yazdık ve bir de 2015 yılının son altı ayında yetim bırakılan
çocukların kısa bir listesini verelim ve bu konuyu burada
kapatalım. Zira yazacak çok şey var.
Ankara: Eymen Çetin (6), Emin Kayra (7), Yusuf Eroğlu
(3), Amina Koç (1,5 aylık) Sude Sanat (12)
Antalya: Cengizhan Aksoy (5)
İzmir: Ece Gılıç (13)
Zonguldak: Çağla Arslan (9), Elif Tuğçe Ala (5)
Afyon: B. Eren Tankül (7)
Konya: Ahmet Taşdiken (2)
Osmaniye: Alperen Peksoy (9), Ecem Saltalı (7 aylık),
Kutay Göksen (10)
Çorum: Eslem Uysal (1), Kaan Demirkan (3)
Kayseri: Eylem İzgi (3), Zeynep Ersoy (6 aylık)
Samsun: Eymen Zor (1)
Yozgat: Gülten Naz Koçak (9), S. Cankurtaran (1)
Adana: Hafsa Derindere (3), İ. Talha Bardakçı (9), Sabiha Hatunoğlu (,5)
Hatay: Taha Kılbey (11)
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Karabük: İpek Hırçın (11 aylık)
Tokat: Doğan Güneş (8), Elif Beyza (7)
Ş. Urfa: Kevser Taş (7 aylık)
G. Antep: Yalçın Nane (4 aylık)
Eskişehir: Meryem Talan (5), Yağız Şahin (1)
Kastamonu: Meyra Narin (1,5)
K. Maraş: Denizhan Çiftarslan (9)
Elazığ: Numan Kılıçarslan (5), Ö. Baki Gafar (9)
Niğde: Nursima Diri (3,5)
Muğla: Yusuf Gümüş (3)
Diyarbakır: Tuğçe Uzun (3)
Malatya: Emre Toprak (3)
Tekirdağ: Berat Vural (3 aylık)
Bolu: Hilmi Doğançay (2)
6 ayda 24 Aralık 2015’e kadar sadece 185 şehit verdik.
İşte PKK’nın Kürtlük adına yaptığı vahşet, bırakılan bu yetimler ilerleyen yıllarda PKK’ya ve Kürtlere bakış açısını
düşünebiliyor musunuz?
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PKK LİDERLERİNİN
BÜYÜK YALANI

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani Başbakan Malik
ve Dışişleri Bakanı Hoşyerd Zebani, terör örgütü PKK’nın
Irak’taki faaliyetleri konusundaki “Türkiye’nin yanındayız”
yalanında ısrar ediyorlar. 26.10.2006: Cumhurbaşkanı
Celal Talabani: “Bu konuda Türkiye’nin yanındayız.
25.09.2006: PKK ateşkes ilan edecek.
25.02.2007: PKK’ya karşı Türkiye’ye destek verdiğimiz
için görüştük.
13.08.2006: Başbakan Maliki: PKK barınamayacak.
17.11.2006: PKK büroları bundan sonra açılmayacak.
12.01.2007: PKK konusunda Türkiye’ye destek vereceğiz.
18.06.2007: PKK’nın faaliyetleri Irak ve çevresinde
bitecek.
08.02.2006: Dışişleri Bakanı Zebari: “PKK’nın Bağdat’taki bürosu kapatılacak.
18.10.2006: PKK ile ateşkesi biz başlattık. Bu çabamız
gözden kaçmamalı. Çünkü haksız yere eleştiriliyoruz.
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53 MİLYAR DOLAR:
TERÖRÜN YILLIK MALİYETİ

Londra Ekonomi ve Barış Enstitüsünün bir araştırmasına göre saldırılar yüzünden ölenlerin sayısı % 80 oranında artmış. Son olaylar nedeniyle Paris tüm dikkatleri
üzerine çekmiş olsa da en büyük risk altında olan ülkeler
Afganistan, Nijerya, Irak, Pakistan ve Suriye araştırmacılar
2015’te ölen terör kurbanlarının sayısını 2015 yılında ölenlerle karşılaştırmışlar. Buna göre 2014 yılında saldırılar yüzünden toplam 32.658 kişi yaşamını yitirmiş. Oysa bu sayı
2015 yılında 18.111 idi. 2013 yılında ise saldırı kurbanlarının sayısı (2012’ye göre) % 61 oranında artmıştı.
2014 yılındaki saldırıların yarısından fazlası Nijerya
merkezli Boko Haram ve Suriye ve Irak’ta organize olan
İŞDİ örgütü sorumlu deniyar araştırmada. Terörizm başlıca beş ülkede yoğunlaşmış durumda. Afganistan, Irak, Nijerya, Pakistan ve Suriye’de 2014 yılında ölen insanların %
78’i terör kurbanı. Bunların arasında 9.929 kurbanla Irak
başı çekiyor. Irak sadece 2014 yılında bir ülkede yaşanabilecek en fazla saldırı meydana gelirken en fazla terör kurbanı da bu ülkede verilmiş.
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Kurban sayısının en fazla arttığı ülke ise Nijerya. Burada 2014 yılına göre % 300 oranında daha fala insan öldürülmüş. Nijerya’daki ölü sayısı 7.512. Batı ülkelerinde bir
saldırı yüzünden hayatını kaybetme riski çok daha düşük.
Fakat Paris’te yaşanan son olaydan sonra bu durumun değişebileceğini de söylüyor. Londra Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün müdürü Steve Killelea: Araştırmaya göre terörizmin maliyeti 2014 yılında yaklaşık olarak 53 milyar doları
(50 milyar Euro civarı) bulmuş ki, bu 2000 yılına göre 10
kat fazla.
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