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ÖZET

Amerika dış politikalarını tasarlarken, tamamıyla pragmatist politikalar 
ve planlarla stratejiler ile taktikler geliştirir. Üstelik bu strateji ve taktikleri 
geliştirirken bir süreç yönetimiyle hareket eder. Süreç yönetimini ise uzun 
dönemli zamana yayarak, Pentagon’da tesis ettiği tüm ülkelerin masalarında 
müzakere eder ve yetiştirdiği beşerî sermaye ile uygulamaya koyar. Diğer bir 
ifadeyle, Amerika, planlarını ve bu planlar çerçevesinde oluşturduğu süreç yö-
netimini kusursuz bir şekilde uygulayarak, tüm dünyadaki menfaatlerini takip 
eder. Bu bağlamda Amerika’nın elli yıllık hazırladığı ve takip ettiği planları 
vardır ve bu planların hepsi de Amerika’nın çıkarlarıyla doğrusal orantılıdır. 
Amerika bu politikalarını tasarlarken, tamamen “homoeconomicus”; yani ik-
tisadî insan mantığıyla hareket eder. Bu mantık ise vahşi kapitalizm ile örtüşür 
ve bencil bir ekonomik menfaat üzerine tesis edilir. Birinci etapta Amerika’nın 
menfaati ön planda olmakla birlikte, ikincil olarak kendine şartsız biat eden ül-
kelerin menfaati de gözetilmeye çalışılır. Ancak Amerika ile çelişen ve çatışan 
politika takip eden ülkeler ise kara listeye alınır. Bu ülkeler önce diplomasi ile, 
olmazsa tehdit, ekonomik yaptırım, darbe, suikast, savaş gibi sopalarla hizaya 
getirilmeye çalışılır. Bunun en bariz örnekleri olarak, Venezuela devlet başkanı 
Maduro ve Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik darbeler 
gösterilebilir. 
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Bu çalışmada Amerika’nın Türkiye’nin iç güvenliğine yönelik tehdit 
oluşturan politikaları; bu bağlamda uyguladıkları somut politikalar ve eylem-
ler ele alınacak; bu politika ve eylemlere yönelik olarak alınması gereken ted-
birler takdim edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Türkiye, Hasmane Politikalar, Hak İhlalleri

IN ITS FOREIGN POLICIES FRAMEWORK, AMERICA’S HOS-
TILE POLICIES AND RIGHTS BREACHES AGAINST TURKEY; RE-
BALANCING MEASUREMENTS

ABSTRACT

In designing American foreign policies, he develops strategies and tactics 
through purely pragmatist policies and plans. Moreover, while developing the 
sestrategies and tactics, it acts with a process management. It extends process 
management over the long term, negotiates at the desks of all the countries it 
has established in the Pentagon and implements it with the human capital it 
develops. In other words, America follows its interests allover the world by 
applying its plans and the process management it creates within these plans 
perfectly. In this context, America has plans that it has prepared and followed 
for fifty years, all of which are linearly proportional to the interests of America. 
While America is designing these policies, it is completely “homoeconomi-
cus”; that is, it acts with the self-economic human logic. This logic coincides 
with savage capitalism and builds on a selfish economic interest. In the first 
stage, while the interests of America are at the fore front, the interests of the 
countries that commit themselves to the unconditional commitment are tried 
to be considered. However, those countries that pursue policy conflicting and 
conflicting with America are blacklisted. These countries first with diplomacy; 
if not, threats, economic sanctions, coup, assassination, war is brought to the 
line with sticks. As the most obvious examples, Venezuelan President Maduro 
and demonstrable impact on Turkey Recep Tayyip Erdogan for president.

America’s policies to wards Turkey’s threat to internal security in this 
study; concrete policies and action simplemented in this context; measures to 
be taken for these policies and actions will be presented.

Keywords: America, Turkey, Hostile Policies, Rights Breaches
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1- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YENİ DÜNYA DÜZENİ VE   
 AMERİKA

Rusya’nın, Suriye/Deyrizor’daki petrolleri çıkarıp sattığı için, “Uluslara-
rası Haydut Devlet” diye tanımladığı Amerika’nın bu sömürge politikalarını 
anlamak için oldukça gerilere gitmek gerekmektedir.

Yeni Dünya Düzeni kavramı aslında “Yeni Sömürü Düzeni” çok eski-
lere dayansa da; etkin olarak uygulamaları “Keşif” adı altında işgal seferleri 
ve “Haçlı Seferleri” gibi saldırı faaliyetleri ile canlılık kazanmıştır. Dünyaya 
“Kâşif” diye öne sürülen birçok sözde saygın seyyahlar, aslında ücra köşeler-
deki yerli halkların haklarını gasp eden tek gözlü “korsan”lara benzemektedir. 
Ayrıca Haçlı Seferleri, din kisvesine bürünmüş zulüm, işkence, gasp, tahrip, 
tecavüz gibi faaliyetleriyle gittikleri yerleri, ülkeleri harabeye çeviren terör se-
ferleri olmuşlardır. Bu terör seferlerini başlatan kişi ise bir Papa’dır. Papa 2. 
Urban kendince Müslümanları ve bilhassa Türkleri büyük düşmanlar olarak 
gösterip, sözde bir “Kutsal Savaş” başlatma düşüncesiyle, tüm Hristiyanlara 
yönelik sinsi bir nutuk hazırlayarak ve bu nutukla Clermont Konseyi diye ad-
landırılan bir konseyle Batı’nın Doğu’ya sahiplenmesi ve sömürmesi için bir 
Haçlı Ordusu teşkil etti.  

Papa 2. Urban, çok güçlü bir hitabe sanatına sahip ve insanları provoke 
etmesini iyi bilen bir demagogtu. Amacı Hristiyanları bir araya getirerek Müs-
lümanların ellerindeki toprakları ve zenginlikleri gaspetmek ve sömürmekti1. 
Bu bağlamda Papa 2. Urban, dini kendi kirli emellerine alet ederek, Hristiyan 
toplumlarına yönelik olarak şu nutku okudu2:

“Fransa’nın asilleri, Doğu’daki Hristiyan kardeşlerine yardım eli uzat-
malıdırlar! İmansız (haşa) Türkler, Doğu’daki Hristiyanlığın kalbine doğru 
ilerlemektedirler; Hristiyanlara acı çektiriliyor ve araziler fethediliyor; kili-
seler ve kutsal yerler Türkler tarafından kirletiliyor! Hristiyan kardeşlerimiz 
Sarakan baskısı altında inlemektedir! Kutsal Gömü Müslümanların elin-
dedir ve bir camiye dönüştürülmüştür! Hacılar bezdirilmiş ve hatta Kutsal 
Topraklara girmelerine engel olunmuştur! Batı, Doğu’yu korumak amacıy-
la ilerlemelidir! Herkes gitmeli, zengin ya da fakir gözetmeksizin…

1 Amerika ilhamını bu Papa’dan almış olmalı…
2 İyiat, Bora, HaşhaşilerdenGladio’ya Gizli Örgütler, İlluminati, Kripto Yayınları, Ankara, 

2017
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Franklar iç savaşlarını ve ağız kavgalarını bırakmalıdırlar! Bırakın da 
imansızlara karşı dürüst bir savaşta yer alsınlar! Tanrı onların liderliğini 
yapacaktır, çünkü onlar Tanrı’nın istediği işi yapacaklar! Kesinlik olacak 
ve İsa için ölenlerin bütün günahları affedilecek. İşte, bu fakir ve sıkıntılı 
insanlar, bundan sonra zengin ve mutlu olacaklar! Tereddüt etmelerine izin 
vermeyin, çünkü gelecek yaz onlar görevlerini yerine getirmek üzere yola 
çıkacaklar!

  Tanrı bunu ister!3

 Bu hitabenin Haçlı Seferlerini başlatan bir Milat olduğu kabul edilir. 
Hristiyanların Müslümanlara; bilhassa Türklere karşı başlattıkları bu Haçlı Se-
ferleri geçmişten günümüze kadar büyük tahribatlar yapmış ve Müslümanların 
tüm kazanımlarını ya tahrip etmiş ya da sömürü düzeni haline getirmişlerdir. 
Bunun son örneğini Amerika’nın ikiz kulelerin tahribatıyla başlattığı postmo-
dern Haçlı Seferleri olarak gösterebiliriz. Eli kanlı George W. Bush açıkça 
Müslümanlara karşı bir Haçlı Seferi başlatmış gerek Afganistan’da ve gerek-
se Irak’ta büyük tahribat, katliam ve tecavüzlere imza atmıştı. Bu ülkelerdeki 
mevcut tüm değerli servetleri sömürerek “Demokrasi Getireceğiz” yalanı al-
tında bu iki ülkeyi perişan etmiş ve etmeye de devam etmektedir.

Hrisitiyanların Papa II. Urban ile başlattıkları Haçlı Seferlerinin hedefi 
Müslümanlardı. Bilahare kurulan Sion Teşkilatlarının hedefinde de Müslü-
manlar vardı. Bu iki akım daha sonraları ortak hedefe; yani Müslümanlara 
karşı, Hz. İsa’ya suikastı Yahudiler yapmasına rağmen, birleşerek Hıristiyan 
Siyonizm’i olan Evanjelizmi oluşturdular4. Protestan Hristiyanlarla Yahudi-
lerin oluşturduğu Evanjelizm düşüncesine göre Mesih İsa (Hz. İsa (AS)) kı-
yametten önce geri gelecek ve Tanrı’nın dünya üzerindeki krallığının başına 
geçerek kendisine inanmayan Müslümanlarla; bilhassa Türklerle savaşacak ve 
hepsini yok edecek. Hatta bunların düşüncesine göre (haşa güya) Tanrı’nın 
kıyameti koparması için zorlanacak ve kıyametten önce “Armegeddon Savaşı” 
yapılarak Hristiyanlar dünyaya hâkim olacaklar!  Armageddon tahrif edilmiş 
İncil´e göre bizzat Tanrının iyi ve kötüyle savaşı anlamına gelmektedir. Hristi-
yan İlahiyatçılar tarafından Armageddon “Tanrı´nın savaşı“ şeklinde bahsedil-

3  Papa II. Urban’ın bu meşhur hitabesinin sonunda söylediği “DemsloVold=Tanrı Bunu ister” 
haçlıların sloganı olmuş ve gerek zulümlerin başlamasında ve gerekse dünyayı sömürmede 
büyük bir müşevvik (motivasyon) haline gelmiştir.

4 İşte bu Evanjelizm akımı Amerika’nın iç ve dış politikalarına yön veren ve oldukça güçlü bir 
etkiye sahip örgüttür.
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mektedir. Yine tahrif edilmiş İncil´e göre, dünyadaki tüm krallar Armageddon 
meydanında askerleriyle beraber toplanacaklar ve atının üzerinde olan Hz. 
İsa´ya karşı savaşacaklar. Başlarında ise Deccal (Anti Christ) olacak ve eski 
Babil´in ruhunu temsil edecek. Bu savaşta Hz. İsa, dünyaya fitne yayan ve 
zulmeden tüm zalimleri yok edecek ve dünyayı adil bir düzene kavuşturacak-
tır. Bu savaşta Hristiyonlarla, Siyonist Yahudiler birlikte hareket edecekler ve 
Müslümanları tahrip edecekler. Elbette bu ütopyadan ibaret bir hayaldir. Ken-
di kafalarına göre böyle bir safsatayı uydurarak kendi kötü emellerine (haşa) 
Allah’ı da alet etmekten çekinmemişler ve kendilerine uydurma bir vizyon 
oluşturmuşlardır. Bu vizyon aslında dünyayı ele geçirme ve hükmetme viz-
yonudur. Hedeflerinde Müslümansız bir dünya vardır. Bunun için Müslüman 
ülkelerdeki satın alınması kolay siyasetçi, bürokrat, tüccar vb. para, makam, 
mevki ve kadın düşkünlerini satın alarak Müslümanları içten çökertme faali-
yetlerini yürütmektedirler. 

Yukarıda bahsedilen Yeni Dünya Düzeni bağlamındaki ekonomik, sosyal, 
hukukî ve medya dünyasındaki tüm faaliyetler, Junto Örgütü, Hell Fire Clubs 
(Cehennem Ateşi Kulüpleri), Tapınak Şövalyeleri, Masonik Yapılar, Bilder-
berg gibi örgütler ve toplantılar bilhassa İngiltere’de konuşlanmış Rothchilde 
ve Amerika’da konuşlanmış Rockefeller aileleri gibi küresel derin güçler ta-
rafından finanse edilmekte ve dünya hâkimiyeti ideali çerçevesinde kontrol 
edilmektedir.

Bu iki aileden Rockefeller ailesi, Amerika’daki yahudi lobisinin başında 
olan ve dünyaya her türlü fitne, kaos, terör organize eden ve finansmanı sağ-
layan bir ailedir. Bu iki aile, yıllardan beri para piyasalarını kontrol etmekte; 
finans ve para piyasasında güçlü bir hâkimiyet kurarak petrolden-endüstriye 
kadar çok geniş alanlarda küresel piyasaları uhdesine almış ve oldukça güçlü 
bir sermayeye sahip olmuşlardır. Özellikle petrol alanında tam bir dev ve tröst 
haline gelerek Arap ülkelerindeki petrol piyasalarını da manipüle edip ve tröst 
oluşturarak, fiyatları belirleyecek hale gelmişlerdir. Hatta petrolün ne kadar 
üretileceğine karar verecek gücü de ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Rockefeller Ailesi, kurdukları Rockefeller Vakfı ile de güya yardım adı 
altında satın alacağı insanları finanse ederek ağına düşürmekte ve onların 
aracılığıyla da ülkelerde kendi politikalarını yaymaya çalışmaktadırlar. Yani 
bu Vakıf, Illuminati ve Yuvarlak Masa örgütünün ağına düşecek siyasetçiler, 
bürokratlar,  yöneticiler yetiştirmek amacıyla üniversite çağındaki öğrencilere 
burs vererek kendisine bağlamakta ve onları kendi emellerine alet etmektedir. 
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Bu vakfı danışmanı ise, bir zamanlar Amerika Dışişleri Bakanlığı da yapmış 
olan Siyonist Yahudi Henry Kissinger’dır. Rockefeller Vakfı, Amerika’da o 
kadar etkin ki, Beyaz Saray’a strateji üreten bir tink tank (düşünce kuruluşu) 
kuruluşu niteliğindedir.  Yani bu Aile, ABD’nin politikasına, tink tank yoluyla, 
yön vermekte ve Amerika’nın başına gelecek yönetimi belirleyecek kadar et-
kin faaliyetler yürütmektedir.

Burada vurgulanması gereken önemli bir olgu şudur ki, Amerika’yı yö-
netenler mezkûr Junto gibi, Hell Fire Clubs gibi, Tapınak Şövalyeleri gibi, 
Mason Kulüpleri gibi, Bilderberg toplantıları gibi gizlilik esasına dayalı güç-
lerdir. Bu gizli güçler, invisiblehand (görünmez el) olarak perde arkasında baş-
ta Amerika’yı, sonra tüm dünyayı avuçlarının içinde Yeni Dünya Düzeni adı 
altında yönetmeye çalışırlar. Bu bağlamda geliştirdikleri subluminal mesajlar-
la ve hatta hissedilir eylemlerle kendilerini tüm dünyaya lanse ederler. Meselâ 
bir zamanlar Türkiye’de de yayınlanan “He-Man” gibi çizgi filmlerle dünyada 
tek güç olduklarını bilinçaltına yerleştirmeye çalıştılar. He-Man isimli çizgi 
kahramanın giydiği kostüme dikkat edilirse Tapınak Şövalyelerinin özel haçı-
nın olduğunu görürsünüz.

Geçmişten günümüze kadar meydana gelen süreçte, önceleri kayıt dışı 
sömürü düzeni uygulanmakta iken, sonraları Yeni Dünya Düzeni adı altında-
ki yeni sömürü düzenin temelleri aslında Westphalia Antlaşması ile resmiyete 
dökülmüştür. Yani Batı dünyasında ilk zamanlar sömürü düzeninin amilleri, 
feodal ve monarşik yönetim sistemleri, burjuva, asiller, şövalyeler ve tapınak 
şövalyeleri gibi üst tabakalardı. Sonra bu sistemlere son vermeyi amaçlayan 
bir Westphalia (Vestfalya) dönemi başladı. 

Westfalya Antlaşması ile tarihte 30 yıl savaşları diye bilinen Protestan-
lar ile Katolikler arasındaki savaşlar, 1648 yılında son bulmuştur. Günümüz-
de “Westfalya Sistemi” diye isimlendirilen bu antlaşma, 2. Dünya Savaşı’nın 
sonuna kadar geçerliliğini korur. Temelde 30 yıldır süren savaşları bitirmek 
için yapılan bu antlaşma, derebeylikler gibi bölgesel güçler yerine devletlerin 
gücünü artırmaya dayanır. Yani Westfalya Sistemi, “Dar bir bölgede bir sürü 
derebeyin söz hakkına sahip olması yerine güçlü devletlerin oluşması, savaş-
ları azaltır” görüşü savunan bir sistemdir. Bu sistemin en önemli maddeleri 
şunlardır5:

5 Gross, Leo ‘ThePeace of Westphalia’ TheAmericanJournal of International LawVol. 42 Issue1 
(Jan 1948) pp.20-41/https://tr.wikipedia.org/wiki/Vestfalya_Antla%C5%9Fmas%C4%B1, 
Erişim Tarihi: 28.10.2019
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• Devletlerin egemenliği ve siyasal Self Determinasyon (Geleceklik Hakkı) 
esasları prensibi,

• Devletler arası (yasal) eşitlik prensibi,

• Bir devletin iç işlerine başka bir devletin karışmaması prensibi.

Bu prensipler, bugünkü uluslararası sistemde baskın uluslararası ilişkiler 
paradigması (siyasi realizm) yaygın bir görüştür ve bu devletler sisteminde 
devletlerin istiklaliyetinin garantisi gibi görünmektedir. Ancak bu prensipler 
sadece kâğıt üzerinde kalmış hiçbir zaman optimal olarak uygulanmamıştır. 
Bilhassa sömürü politikası izleyen Batılı kimi ülkeler ve özellikle Amerika bu 
prensipleri defalarca ihlal etmiştir.

Vestfalya’nın ardından, Sovyetlerin tesisi ve ABD’nin süper güç olma 
yolundaki hırsları yüzünden iki kutuplu bir dünya düzeni oluşmuş ve çok 
kutuplu dünyadan yavaş yavaş çift kutuplu dünyaya geçişi yaşadığımız meş-
hur iki kutuplu güç dönemi başlamıştır. Sovyetlerin dağılmasından sonra ise 
Soğuk Savaş dönemi yerini tek kutuplu dünya düzenine terk etmiş ve sonra-
sında ABD’nin küresel düzende tek hegemonya olma dönemi başlamıştır. Bu 
bağlamda Amerika, tamamen “Vahşi Kapitalizm” ve “Emperyalizm” felsefesi 
ile hareket etmiş ve halen bu minval üzere hükümranlık yürütmeye çalışan 
pragmatist ve rasyonel bir devletler topluluğudur. Hedefi dünya hâkimiyetidir 
ve bu yolda hedefe ulaşmak için her yolu mubah gören bir politika anlayışına 
sahiptir. 

2. Dünya Savaşı bittikten sonra kodlamıştı. Bu bağlamda NATO, CIA, 
BM gibi Amerika’nın kontrolünda olan uluslararası ve dolayısıyla kuruluşlar 
düşman olarak komünizmi tanımlamış ve bütün tedbirlerini bu minval üzere 
almıştı. Ellili yıllarda Batı’da, düalist ve Manici; yani hem Tanrı’ya hem de 
Şeytan’a tapan bir siyasî ve dinî akım başlamıştı. Bu görüşe göre, Hıristiyanlar 
Tanrı’ya tapan iyi olanlar; Marksistler ise, Şeytan’a tapan kötü olanları temsil 
ediyordu. Bu görüş, bilinçdışı bir komünizm karşıtlığını temel alarak soğuk 
savaşı biteviye beslemiştir. Tanrı ve Nasıralı İsa’nın İncil’i adına Marksist-
ler ve komünistlere karşı bir kutsal savaş örgütlenmiştir. Adalet ve halkların 
hakları için sergilenen her seferberlik, Marksist, komünist ve bozguncu olarak 
nitelendirilmiştir.6 

Mihail Gorbaçov’un “Glastnost (açıklık) ve Perestroyka (yeniden yapı-

6 Garaudy, Roger, Batı Terörizmi, Pınar Yayınları, İstanbil, 2015 s. 361



340 YENİ DÜNYA EKONOMİ VE GÜVENLİK MİMARİSİ

landırma) akımıyla başlayan ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sona eren 
süreç, iki kutuplu dünyayı adeta tek kutuplu hale getirerek, dünyayı, Ameri-
ka’nın insafına terketti. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar süren iki kutup arasındaki Soğuk 
Savaş döneminde Amerika, düşman hedef olarak Sovyetler Birliği’ni komü-
nizmi Siyonizmin pençesi altındaki Amerika da yeni bir düşman tanımı arayı-
şına girerek Siyonizmin hedefindeki “İslam” ve Müslümanları düşman olarak 
tanımladı. Zaten Hıristiyanlılık Siyonizmin kontrolünde idi ve Evangelist akı-
mıyla kumanda ediliyordu. Geriye en büyük dinlerden biri olan İslam kalmıştı. 
İslam’a mensup ülkelerin bir şekilde kontol altına alınması gerekiyordu. Zira 
Siyonist Yahudilerin hedefi dünya hâkimiyeti idi ve önlerinde komünizm en-
gelinden sonra en büyük engel bilhassa Müslümanlardı. Dünya hâkimiyetinin 
önündeki engeller bir bir aşılmalı ve Siyonizm hedefine ulaşmalıydı. Bunun 
için muhtelif örgütlere ve bu örgütlerin yoğun faaliyetlerine ihtiyaç vardı. Bu-
nun için merkezinde Üst Aklın olduğu ve tümünün bu Üst Akla bağlı olduğu 
örgütlerle yeni bir dünya düzenini inşa etmek gerekiyordu.

Siyonizmin nihai hedefi dünyayı tek merkezden yönetmek ve kontrol 
etmektir. Dünyayı sırf Siyonist Yahudilerden oluşanların yönetmesi mümkün 
olmadığından, kendilerinin üst yönetimde; kendine bağlı olan; ancak dış âlem-
de dünyanın ortak örgütleri gibi görünen örgütleri kurarak, onların aracılığıy-
la “Yeni Dünya Düzeni”ni tanzim etmişlerdir. Bu bağlamda NATO, CIA ki, 
CIA`yı kuran ve kırk yıl süreyle CFR direktörü olan Ailen DullesBM, Unesco, 
Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, İLO, Think Tanks (Düşünce Ku-
ruluşları), BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) gibi örgütleri ve yapılanmaları birer 
taşeron olarak kullanıp, dünya yönetimini, bunların aracılığıyla icra etme yolu-
na gitmişlerdir. Diğer bir ifadeyle, Masonluk, Farmasonluk, Tapınak Şovalye-
leri, BilderbergB’naiB’rith gibi oldukça esrarengiz olan ve Siyonizme hizmet 
eden örgütlenmelerin Siyonistlerden oluştuğunu görmekteyiz. Yukarıda zik-
redilen NATO gibi kuruluşlar da Siyonizmin kontrolünde olan ve Siyonizme 
hizmet eden örgütler olarak faaliyet gösterirler.

Bizler NATO’nun Türkiye’nin de içinde bulunduğu Soğuk Savaş dö-
neminin komünizme karşı caydırıcı güç olduğunu zannederiz; ancak NATO 
Siyonizmin kontrolünde olan ve Siyonizme hizmet eden bir örgüt olarak faa-
liyet gösterir ki, bunun en bariz örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde müşa-
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hede ettik. Bilindiği gibi, 15 Temmuzdaki hain darbe girişimindeki üst düzey 
askerlerin önemli bir kısmı NATO kontrolündeki askerlerdi. Bu bağlamda bir 
NATO yetkilisi, tutuklanan askerleri kastederek en iyi muhataplarını kaybet-
tiklerini beyan etti. Hatta 8-17 Kasımda NATO’nun Norveç’te düzenlediği ko-
muta kontrol amaçlı Trident Javelin adlı tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
isminin ‘düşman taraf’ olarak gösterildiği ortaya çıktı. Türkiye tatbikattaki 41 
askerini geri çekme kararı aldı. Skandal sonrasında NATO’dan en üst düzeyde 
resmi özür geldi. Olayın bir medya teknisyeni ve Norveç ordusunda görevli bir 
sivil personelden kaynaklandığı belirlendi. SAHADA asker bulundurmadan 
bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen türden bir tatbikat olan Javelin Tatbikatı 
bağlamında, Norveç’teki Ortak Harp Merkezi’nde (JWC), simülasyon vası-
tasıyla oluşturulan ‘düşman liderler biyografisi’ içine Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erodoğan da yerleştirildi. Bu olay basit 
bir hadise değil; bilinçaltında beslenen Erdoğan ve dolayısıyla Türkiye düş-
manlığının müşahhas bir yansımasıydı.7

Yeni Dünya Düzeni aldatmacası ile tesis edilmeye çalışılan Siyonizmin 
dünya hâkimiyeti davası doğrultusunda faaliyet gösteren birçok “uluslarası” 
adı altında kurulan örgütlerin çoğu, Siyonizmin ekmeğine yağ sürmeye ça-
lışan örgütlerdir. Bunların bir kısmı aleni olarak bilinir; bir kısmı esrarengiz 
bir şekilde faaliyetlerini yürütür ki bunların en önemlileri arasında Bilderberg 
toplantıları gelir. Bu örgütlerin içinde en önemlileri olarak seçtiğimiz bir kısım 
örgütleri ve bu örgütlerin faaliyetlerini anlatmaya çalışalım.       

“Küreselleşme” ve “Yeni Dünya Düzeni” safsatalarıyla sömürge sis-
temlerini uhdesinde bulunduran küresel güçler, geçmişte sahiplerin kölelerine 
uyguladıkları acımasız aktiviteleri günümüzde de cilalıyarak uygulamaya de-
vam etmektedirler. Bu bağlamda oluşturdukları bir “Gizli Dünya Devleti”ni 
örgütleyerek dünyanın ekonomik ve siyasi yönetimini kontrolleri altına almayı 
hedeflediler. 

Uygulanan sömürü düzeni kapitalistlerin “invisiblehand (görünmez el)” 
şeklinde tabir ettikleri bir sistemle yürütülmektedir. Bu sistemde merkezi 
Amerika’da olan ve görünürde Pentagon olup, perde arkasında Siyonist gizli 
örgütlerin olduğu kumanda merkezleri vardır. Bu kumanda merkezlerinde bir 
takım toplantılar ve müzakereler yapılır; planlar ve projeler hazırlanır; bilahare 
uygulamaya koyulur. Bu sistemde, tüm ulusların içinde paydaşlar vardır. Bun-

7 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/natoda-skandal-40649317 Erişim Tarihi: 04.01.2019 
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lar para, makam, mevki, kadın vs. mansıplara donatılır ve kendilerine bağlanır. 
Bunlardan dünyevi tüm imkânlara sahip olan kişiler bu küresel güçlerin dümen 
suyuna göre hareket etmektediler.

Küresel sömürü düzenini tesis ederek dünya hâkimiyetini uhdelerinde 
bulundurmayı hedefleyen küresel güçler, yukarıda da bahsedildiği gibi, çok 
güçlü ekonomik imkânlara sahip birkaç aileden ibarettir. Bu aileler, kendileri-
ne ters düşen kim olursa olsun, hain ilan ederler ve kısa sürede bertaraf ederler. 
Henry Kissinger, bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: “Amerika iki sebepten sü-
per güçtür; birincisi kendi içindeki hainleri bulup öldürürüz; dış ülkelerdeki 
hainleri bulup kullanırız.”

Siyonizmin bir paradigması olan “Gizli Dünya Devleti” çatısı altında 
dünya devletlerini kontrol etmesi ülküsü çerçevesinde, Osterbeek kentinde-
ki Bilderberg Oteli`nde toplanan bir grup Yahudi ile onların lideri olan İsveç 
Farmasonluğu`nda üstad-ı azam Yahudi din adamı Joseph Retinger (1887-
1960) tarafından kurulan Bilderberg Grubu Örgütü, diğer bağlı kuruluş-
larda olduğu gibi, finansmanının önemli bir kısmı Amerika`daki Yahudi 
Rockefeller Vakfı ve Rothschild Ailesi tarafından sağlanmaktadır. Bu da gös-
teriyor ki, Bilderberg de Siyonizmin maskeli bir örgütüdür ve Siyonist Yahudi-
lerin dünya hâkimiyeti davasına hizmet etmektedir.

Bütün bu Siyonizme bağlı örgütlerin gizli ana karargâhı İsrail’dir; ancak 
İngiltere’de Rothschild ve Amerika’da Rockefeller Aileleri bu örgütlerini ha-
misi olarak görev yaparlar. Bu tür örgütlerin en üst kademesinde Siyonist Ya-
hudi hahamlar8dan oluşan 70 baş hahamın teşkil ettiği ki, Amerikan dolarının 
üzerinde Roosevelt’in Gizli Dünya Devleti genel şemasını gösteren 13 kade-
meli piramidin en üstünde gizli Sanhedrîn kademeleri bu kademeler içinde bu 
“70 yeminli Haham Meclisi” de yer alır, “Sanhedrin Ekibi (Eski Kudüs’ün 

8 Burada Siyonist kelimesini özellikle kullanmamın sebebi, Siyonist olmayan dindar Yahudiler 
de Siyonizme karşıdır ve onları asla sevmezler. Antisemitizme yol açmamak için bu noktaya 
dikkat etmek gerekir. Burada yaptığımız şey Yahudi düşmanlığı değil; Siyonizmin ne kadar 
tehlikeli bir akım olduğuna vurgu yapmaktır. 

 Antisemitizm, Yahudi karşıtlığı veya Yahudi düşmanlığıdır ve Yahudilerin dini olan Musevîlik 
dinine, Yahudilik ırkına ve kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlıktır ki, bu Hz. 
Musa’ya kadar uzanır ve büyük bir yanlışlığı imza atılmış olur. Oysa bizler Müslüman olarak 
Allah tarafından gönderilen tüm peygamberlere inanır ve saygı gösteririz. Aksi takdirde 
dinimizin emrine aykırı hareket etmiş olur ve hatta dinden çıkabiliriz.  Antisemitizmin 
menşe olarak bütün Sami halklarına yönelik olarak bir düşmanlığı ifade eder; ancak bilhassa 
Yahudilere yönelik olarak düşmanlığı ve saldırganlığı amaç edinir.
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en yüksek adli ve dini konseyi)” tarafından yönetilir. Bu ekibin tümü 33. de-
receden masonlar arasından seçilir. Bilderberg Grubunun bu Siyonist Mason 
Yahudilerden oluşan ekibin 25 tanesi yönetici kadroyu oluşturur ki, bunlar il-
gili taraflarca “Dünya`nın Efendileri” olarak tanımlanır. Bunun sebebi tahrif 
edilmiş Tevrat’ta Yahudilerin dünyayın efendileri, diğer bütün milletlerin ise 
onların köleleri olduğu yazılır. Bu yüzden, bu kafadaki bilhassa Siyonist Ya-
hudiler, Tevrat’taki “Öldürmeyeceksin” emrini sadece kendi ırklarından olan-
ları öldürmeyeceksin şeklinde telâkki ederler. Yoksa başka ırktan ve dinden 
olanları öldürmek onlara göre sevaptır. Kendi ırkından olandan çalmayacak-
sın; yoksa başka ırktan ve dinden olanlardan rahatça çalabilirsin; zira zaten 
tüm dünyanın hâkimi sensin; diğer insanların senin kölelerin ve onların malları 
da senin malındır. Hatta başka ırktan olan; bilhassa Müslüman olan kadınlara 
rahatça tecavüz edilebileceği zihniyetine sahip kişilerdir. Filistin’de yaptıkları 
melanetler de bu düşüncenin mahsulüdür.   

2. DÜNYA SİYASETİNİ MANİPÜLE EDEN SİYONİZM

Siyonizm, temel unsurlarıyla, küresel finans şebekeleri ile bağlantılı olan, 
kutsal kitapları Babil’in kitabı Talmud ve ezoterik9 bilgilerin gizli geleneği bü-
yücülük formatlı Kabala olan gizli bir cemiyettir. Kabala/Khabba, gizlenmek 
veya gizlemek anlamına da gelmektedir10.

Siyonizm, Yahudi milletinin, güya kendilerine vaadedilen “Arz-ı Mev’ud” 
yani “Vaadedilen Topraklar”ın sınırları içinde, kendi kaderini tayin etme hak-
kını bir devlet kurarak gerçekleştirme ülküsünün ideolojisidir, diye tanımlana-

9 “Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad 
tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon (irşad, tedris, tasavvuf) yoluyla öğretilmesidir. 
Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili 
veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır.

 Ezoterizm (içe yönelik anlam/ileti), asıl olarak belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış 
felsefî öğretilerdir. Bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzoterik (dışa dönük anlam/ileti) 
öğretiler değil, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı 
öğretilerdir. Diğer anlamı ise içsel, tinsel farkındalığa sebep olan, Mistisizm ile eşanlamlı 
kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir. Ayrıca Ezoterizm geniş, farklı öğreti ve pratik 
yelpazesine sahip olan bir akımdır” https://tr.wikipedia.org/wiki/Ezoterizm Erişim Tarihi: 
05.12.2018.

10 Kurtoğlu, Ramazan, Tapınak Şövalyeleri ve Nöro Mesih, Destek Yayınları, İstanbul, 2017, s. 
330
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bilir. Ancak bu oldukça masum bir tanım olur. Zira perde arkasında Muharref 
Tevrat’ta; yani değiştirilmiş ve tarihte hahamların kendi menfaatlerine göre 
manipüle edilmiş Tevrat’a göre güya Allah kâinatı Yahudiler için yaratmış ve 
diğer insanları onlara köle yapmıştır. Ayrıca vaadelilen topraklar Yahudilerin 
öz malıdır. Oralarda bulunan tüm mal varlıkları Yahudilerindir. Onları celbet-
mek için her yol mubahtır. İşte bu yüzden Filistinlillerin mülkiyetlerine rahatça 
el koyarak gasp edebilmektedirler. Zira bunu yapmak onların hakkıdır! Böyle 
bir anlayışa sahip Yahudi milleti, Siyonizmi öyle bir ideal haline getirmiş ki, 
tüm dünyada hâkimiyet elde etmek için Machiavelli’nin “Hedefe ulaşmak için 
her yol mubahtır,” sloganını prensip haline getirmişlerdir. Bu yolla, Siyon Pro-
tokollerinde de belirttikleri gibi, her türlü aracı kullanmayı bir kanun gibi icra 
etmede herhangi bir beis görmemişlerdir. 

İşte bu düşünce içindeki bir Siyonist yapı, bugün “Evanjelizm” örgütünü 
de kullanarak Amerika’ya hükmetmektedir. Siyonist örgütlerin plan ve prog-
ramları dışında hiçbir devlet başkanı veya erkânı politika üretemez ve uygu-
layamaz. Nitekim John Kennedy, bu gizli güçlerin aksine bazı politikaları uy-
gulamaya kalkışınca infaz edilmiştir. Sebebi ise başını Rockefeller Ailesi’nin 
çektiği sekiz aileden doları basım işini alıp devlete aktarması, İsrail’e nükleer 
silah konusunda uyarıda bulunması ve zencilere eşit haklar11 tanıması gibi ma-

11 Amerikalı gazeteci Miranda, kendisine yönetilen Amerika’nın ırkçılığı üzerine bir soruya 
cevaben şöyle demiştir: “Evet Amerika’da halen siyahlara ve Latinlere karşı ayrımcılık 
vardır. Ayrımcılığın 60 yıl öncesi kadar olmadığını savunacak kişiler olacaktır fakat bu 
ne yazık ki doğru değildir. Bunu anlamak için Amerika’daki bütün şehirlerde siyahların 
tabi tutulduğu tecrit ve ayrımcılığa bakmak yetecektir. Amerikan apartheidizminin en açık 
örnekleri Milwaukee’de Wisconsin ve Detroit’te Michigan şehirlerinde görülebilir.

      Amerikan hükümeti ülkede beyazların üstünlüğünü ortadan kaldıracak bir şey yapmamıştır. 
Buna ilave olarak, Amerikan hükümeti, on yıllardır devam eden ve çoğunlukla siyah 
toplumlarda fakirliğin devamlılığını sağlamak üzere tasarlanmış hiperekonomik ve sosyal 
ayrımcı pratiklerle bezeli kurumları reforme etmek için de hiçbir çaba sarf etmemiştir. 

 Missouri’nin Ferguson şehrindeki isyan 1965’ten bu yana yürürlükte olan kölelik ve ırksal 
ayrımcılık yasalarının doğrudan sonucunun mikro örneğidir. Şirketleşmiş Amerika’nın 
(Corporate Amerika) örtülü ayrımcı sosyal ve ekonomik politikaları ve ABD hükümetinin 
ırk ayrımcılığını bitirmek konusundaki gönülsüzlüğü ve de Wall Street’in siyah topluma 
karşı ayrımcılığa verdiği destek, Siyah Amerikalıların “Amerikan rüyasını” huzur içinde 
yaşamalarına asla izin vermeyecektir.

 Soru: Fakat bizatihi ABD başkanı bir siyah… O halde ırk ayrımcılığından hala nasıl bu 
kadar net söz edebiliyorsunuz?

     Obama’nın başkanlığı, Siyah Amerikalıları hâlihazırda yaralayan ekonomik sıkıntılarla 
ilgili hiçbir şey yapmamıştır. Beyaz Amerika’ya gelince… Ben bu konuda Don Sterling’e 
inanıyorum. Biliyorsunuz kendisi Los Angeles Clippers basketbol takımının sahibidir ve bu 
sene siyah insanlar aleyhine ırkçı sözleriyle gündeme gelmişti… Bence o doğru söylüyor…      
Siyah insanlar beyazların doğal düşmanı olarak görülüyor. Bu görüş, bugün Amerika’da 
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kul gerekçelerdi. Yine Amerika’nı 29. Başkanı olan Warren Gamaliel Har-
ding önce Rockefeller Ailesi’nin desteği ile başkan olmuş; bilahare dev-
letin lehine Rockefeller Ailesi’nin aleyhine kararlar aldığı için, tatil için 
gittiği yerde böcek ısırması bahanesiyle öldürülmüştür. 

3- AMERİKA’NIN DIŞ İLİŞKİLER POLİTİKASI VE TÜRKİYE

Önceden de belirtildiği gibi, Amerika iki kutuplu dünyadan, tek ku-
tuplu güç olma pozisyonuna geçtikten sonra bütün kurum ve kuruluşla-
rıyla tüm dünyadaki sistemleri kontrolü altına almaya çalıştı ve halen ça-
lışmaktadır. Amerika için dış politikada iki seçenekten başka seçenekten 
başka seçenek yoktur: “Ya yanımdasınız; ya da karşımda”… Bunu oğul 
Bush da Körfez Savaşı’nda net bir şekilde ifade etmişti. Hatta kendilerinin ar-
tık bir Haçlı Seferi başlatacağını ve yanlarında olmayan ülkeleri düşman unsur 
olarak göreceğini ifade etmişti. Nitekim öyle de oldu. İki Müslüman ülke olan 
Afganistan ve Irak’a insafsızca saldırdı ve yapmadıkları melanetler kalmadı. 
Demokrasi adı altında uyguladıkları işkenceler, katliamlar, soygunlar, tecavüz-
ler ayyuka çıktı. 

     Aslında bu olay analiz edildiğinde, kimin işine yaradığı anlaşılırsa, 
bu iki savaşa sebebiyet veren ikiz kulelerin tahribatını da o güçlerin yaptığı 
anlaşılır. Bugün artık bu olayların Amerika’nın derin devleti sayılan ve perde 
arkasında Amerika’yı yöneten Siyonist ve Evanjelist güçlerin ve şirketlerin 
yaptığı açık olarak anlaşılmıştır.

John Perkins, eski bir CIA ajanı olarak, dünyada gizli güçlerin dünya-
yı nasıl yönettiğini, siyaset nasıl müdahil olduklarını mezkûr kitabında açık 
ve net bir şekilde anlatmaktadır. Aslında dünya siyasetine yön veren güçlerin 
kaynakları küresel firmalarla ilintilidir. Bunu Perkins şöyle ifade etmektedir:

“Dünyayı dev şirketler yönetiyor, devlet başkanları da büyük şirketlerin 
desteğiyle seçilebilmektedir. ABD dünyayı soyuyor. Tarım ve sanayi devri-
minden sonra daha etkili bir şekilde ‘bilinç devriminin’ yaşandığı bir dönem-
de bulunuyor. Dünya içinde bulunduğu krizi fırsata çevirebilir. ABD, dünya 
nüfusunun yüzde 5’ini oluşturuyor. Kaynakların ise yüzde 30’unu tüketiyor. 

yaşayan beyaz çoğunluğun kalplerinde ve akıllarında taşıdıkları görüştür. Dolayısıyla 
Obama’nın ABD Başkanı olması bir şeyi değiştirmiyor… Halen toplumumuzda siyahları sırf 
derilerinin rengi yüzünden doğal düşman olarak gören yığınla beyaz Amerikalı yaşıyor…” 
(https://bedirhaber.com/abd-irkci-bir-ulke-isid-musluman-degil/ Erişim Tarihi: 28.10.2019)
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‘Ekonomik tetikçiyken’ kaynakları olan ve gelişmekte olan ülkeleri tespit edip, 
bu ülkelere gönderilmek üzere Dünya Bankası’ndan kredi çekip paraları iste-
diğimiz şirketlere gönderirdik. Bu ülkeler borç batağına girdi. Türkiye de aynı 
şeyi yaşadı, kriz ve devalüasyon oldu. Sonra özelleştirmeler yapıldı ve ülkenin 
kaynakları satıldı. Sonuçta şirketler dünyayı yönetiyor. Devlet başkanları bü-
yük şirketlerin desteği olmadan seçilemez.”   

Perkins “Confessions of an Economic Hit Man (Bir Ekonomik Tetikçinin 
İtirafları)” isimli eserinde, zengin maden ve petrol kaynakları olan ülkelerin 
liderleriyle görüşerek ülkelerindeki kaynakları Amerika ile birlikte yönetme-
yi teklif ettiklerini, kabul etmezlerse, kiralık katilllerle onları infaz ettiklerini; 
eğer bunu da başaramazlarsa onların ülkelerine savaş açtıklarını itiraf eder. 
Amerika’nın en kolay bir şekilde anlaşma yaptığı ülke ise Suudi Arabistan’dır. 
Bakınız Perkins, eserinde Suudi Arabistan’nı nasıl kontrolleri altına aldığını 
izah etmektedir:

ABD şirketlerine yapılacak ödemeleri azami düzeye yükseltip, Suudi 
Arabistan’ı giderek ABD’ye daha bağımlı hale getirmek. Bu ikisinin birbiriyle 
ne kadar ilgili olduğunu fark etmem fazla uzun sürmedi; yeni geliştirilecek 
projelerin hemen hepsinin sürekli güncelleme ve bakıma ihtiyacı olacaktı ve o 
kadar yüksek teknolojiyle gerçekleştirileceklerdi ki, bakım ve modernizasyon 
ihtiyaçlarını ancak o projeleri geliştiren firmalar karşılayabilecekti. Nitekim 
işim ilerledikçe, hayal ettiğim her proje için iki liste oluşturmaya başladım: 
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Bir tanesi ilk aşamada yapabileceğimiz tasarım ve inşaat bağlantıları, diğeriy-
se uzun vadeli bakım ve yönetim anlaşmaları. MAIN, Bechtel, Brown&Root, 
Halliburton, Stone&Webster ve daha birçok ABD mühendis ve müteahhidi on 
yıllar boyunca iyi kâr edecekti. 

Sadece ekonomik olanın dışında, çok daha değişik bir şekilde de olsa, 
Suudi Arabistan’ı bize bağımlı kılacak bir yol daha vardı. Bu petrol krallığının 
modernizasyonu, olumsuz tepkileri de tetikleyecekti. Örneğin, muhafazakâr 
Müslümanlar çok kızacak, İsrail ve diğer komşu ülkeler kendilerini tehdit al-
tında hissedeceklerdi. Bu ülkenin ekonomik gelişimi, başka bir endüstrinin de 
gelişimini tetikleyeceğe benziyordu: Arap Yarımadası’nın korunması. ABD 
silahlı kuvvetleri ve savunma sanayi yanında, bu tip faaliyetlerle uğraşan özel 
şirketleri de cömert kontratlar ve yine uzun vadeli bakım ve yönetim anlaşma-
ları bekliyordu. Onların varlığıda, havaalanları, füze rampaları, askeri üsler 
ve bu tesislerle ilgili tüm altyapıyı da içeren yeni bir mühendislik ve inşaat 
projeleri safhasını da beraberinde getirecekti. Raporlarımı ofis içi postası ile 
mühürlü zarflarda ‘Hazine Bakanlığı Proje Yöneticisi’ne gönderiyordum. 

Bazen grup üyelerinden bir-iki kişi ile karşılaştığım oluyordu ki, bunlar 
MAIN’in genel müdür yardımcıları ve patronlarımdı. Hâlâ araştırma ve geliş-
tirme safhasında olan ve henüz JECOR’un parçası olmayan bu projenin resmi 
bir adı olmadığı için, ondan sadece ve alçak sesle, SAMA diye bahsediyorduk. 
Görünürde, bu Suudi Arabistan Para Aklama Tezgâhı (Saudi Arabia money-la-
undering Affair) demekti ama aynı zamanda şakayla karışık bir kelime oyu-
nuydu; krallığın merkez bankasının adı Suudi Arabistan Para Ajansı (Saudi 
Arabia nonetary Agency) veya SAMA idi. Bazen bir Hazine temsilcisi de bize 
katılırdı. Bu toplantılarda çok az soru sorardım. Çoğunlukla sadece işimi tarif 
eder, sorularına yanıt verir ve benden ne istenirse yapmaya gayret etmeyi ka-
bul ederdim. Müdür yardımcıları ve Hazine temsilcileri, özellikle benim uzun 
vadeli bakım ve yönetim anlaşmaları ile ilgili fikirlerimden etkilenmişlerdi. 
Hatta müdür yardımcılarından biri, ondan sonra Krallığa atfen sık sık kullan-
dığımız, “Güneş emekliliğimiz üzerinde batana kadar sağabileceğimiz inek” 
deyimini akla getirmişti. Bu deyim, benim zihnime nedense hep inek yerine 
keçinin görüntüsünü getirmiştir.

Perkins, “Güneş emekliliğimiz üzerinde batana kadar sağabileceğimiz 
inek” ifadesini kullanarak, aslında şunu demek istiyor: Nerede sağılacak bir 
inek; yani zenginlik kaynakları olan bir devlet varsa, Amerika o zengin kay-
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naklara ortaktır ve sömürür. Önce liderlerle anlaşma yolunu tercih eder. Eğer 
anlaşma sağlanırsa, Amerika şirketleri çeşitli bahanelerle; örneğin moderni-
zasyon yapma gibi gerekçelerle o ülkeye konuşlanır. İşini sağlama bağlamak 
için bir de askeri üs kurar. Sonraki aşamalar kolaydır. Ortak adı altında o ülke-
nin kaymağını yemeye başlar; yani zenginlik kaynaklarını sömürür. Yok, eğer 
liderlerini ikna edemezse, o zaman o liderlere suikast düzenleyerek infaz 
eder. Bunu da başaramazsa, o zaman o ülkeye savaş açar ve yerle bir eder. 
Üstüne bir de diş kirası alır; yani savaş tazminatını o ülkeye ödetir. Irak’ta 
yapılan tam da budur. Amerika Saddam’la anlaşmak istedi. Saddam buna ya-
naşmayınca, suikast düzenlemek istedi; ancak Saddam sarayından çıkarken, 
kendine benzeyen birkaç dublörü ile peş peşe çıkıyordu ve suikast planları 
bir türlü uygulanamıyordu. Bu yüzden, Irak’a savaş açıp işgal ettiler. Sonra 
Irak’ı yerle bir ederek, tüm zenginlik kaynaklarını sömürmeye başladılar. Bir 
milyondan fazla insan katlettiler. Binlerce kadına tecavüz ettiler. Amerika’nın 
vicdanına sığınan Iraklılar, Saddam’ı bile arar oldular.

Perkins, Şirketokrasi isimli kitabında Amerika’nın bir başka ülkede; bil-
hassa Irak’ta kitle imha silahlarını bahane ederek; demokrasi vaadinde buluna-
rak zihin kodlarında aslında neleri niyet ederek işgal hareketlerine giriştiğini 
çok samimi bir şekilde şöyle izah ediyor:

“Burada yaşanan, tarihin en büyük el koyma olayıdır. Buna bağlanan 
umutlar, yaşamlar ve gelecek muazzamdır. Öyleyse insanların onu (petrolü) 
kontrol altına almak için, her şeyi riske etmeye hazır olmasına şaşırmamız 
gerekir mi? Bunun için aldatacak ve çalacaklardır!!! Gemiler, füzeler yapacak 
ve binlerce, hatta yüzbinlerce genç insanı o şey (petrol) uğruna ölmeye gön-
dereceklerdir.”

Irak’ın petrollerine çökme hadisesi, aslından Amerika’nın en önemli dış 
politikasının bir tezahürüydü. Amerika dış ülkelerin bütün zenginliklerinde or-
tak olmayı ve aslan payı almayı adet edinmiştir. Bu bağlamda, herhangi bir 
ülkede petrol gibi, yer altı kaynakları gibi bir zenginlik varsa, yine Perkins’in 
itirafına göre, Amerika önce ekonomik casuslarını göndererek o zenginliğe 
ortak olmayı o zenginliğe sahip ülkenin liderine teklif ederler. Eğer kabul et-
mezlerse o zaman o lideri bir suikastla öldürürler. Bu da mümkün değilse, o 
ülkeye savaş açarlar. Irak hadisesi böyle olmuştur. Nitekim Perkins bu olayı 
şöyle anlatır12:

12 Perkins, John, Şirketokrasi ve Ondan Kurtulmanın Yolları, April Yayınları, 2018, 14. Baskı, 
İstanbul, 2018, s. 100
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“Çakallarımız Saddam’ı indirmeye çalıştı, ama muhafızları hem çok 
iyi, hem de tam anlamıyla sadıktı. Bunun yanı sıra, her yerde Saddam’a ikizi 
kadar benzeyen adamlar vardı. Onun muhafızlarınızdan birisi olduğunuzu 
ve önerilen rüşvetin sizi ayarttığını düşünün. Sahte Saddamlardan birini vu-
rursanız, ailenizin tamamı korkunç ve acılı ölümlerle yok olur.”

İşte Saddam’ı benzerleri yüzünden öldürtemeyen Amerika, ikiz ku-
lelerin tahribini bahane ederek ve Irak’da kitle imha silahları ve kimyasal 
silahların varlığını uydurarak Irak’a saldırdı. Amaç petrol ve zenginlik 
kaynaklarını sömürmekti. Nitekim Bush, bilahare umdukları kadar pet-
rol olmadığını kastederek sitemini beyan etmişti. 

Amerika’nın bu dış politikasını tasvip ve tasdik etmeyen vicdanlı Ameri-
kalılar ve John Perkins gibi pişmanlık duygusuyla Amerika’nın melanetlerini 
ifşa eden ajanlar Amerika’nın nasıl bir vicdansız ve zalimce dış politika uygu-
ladıklarını itiraf etmektedirler.

Geldiğimiz yer burası işte; Vietnam Savaşı’nın bitmesinin üstünden çey-
rek yüzyıl geçmiş ve biz şimdi de Irak’ta yeni bir tanesinin içine gömülmüşüz. 
İnsanlar yine aynı nedenle ölüyor; tarihin en büyük doğal kaynak ele geçirme 
operasyonudur bu. İmparator; yani şirketokrasi (Rotschild, Rockefeller v.d.) 
her zamankinden daha zengin. Ve Amerikalıların çok büyük bir kesiminin bun-
lar hakkında en ufak bir fikri bile yoktur.

John Perkins yayınladığı “Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları” serisinin ilk 
kitabında “Medeniyet Yargılanıyor” başlıklı yazısında Endonezya’da yaşadığı 
bir tecrübesini anlatırken, Amerika’nın Vietnam Savaşı ile ilgili çok önemli bir 
noktaya değiniyor. O da şudur: Amerika Vietnamı İslâm ülkelerine saldırmak 
için bir basamak olarak kullandığına dikkat çekiyor ve bu olayı tıpkı Nazilerin 
Hollanda’yı bir basamak olarak kullanıp diğer ülkelere saldırısıyla mukaye-
se ediyor. Bu mukayeseyi Endonezya’da Amerika’nın İslam ülkelerini nasıl 
birer birer kontrolü altına aldığını anlatan bir kukla gösterisini izlerken yapı-
yor. Kuklalardan birisi Amerika Başkanı Richard Nixon’dır. Perkins bu kukla 
oyununu izledikten sonra tüm hayatını etkilediğini söyler. Kuklacının neler 
yaptığını ve Perkins’in bu kukla oyunundan aldığı ders, bize de ders olmalıdır. 
İsterseniz Perkins’in yaşadığı bu ilginç olayı kendisinden başından sonuna ka-
dar dinleyelim:

“Kadik Ramayana metinlerinden yapılmış klasik bir derlemeden sonra, 
dalang (kuklacı), tipik uzun burnu ve sarkık yanaklarıyla Richard Nixon’ın 
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kopyası olan bir kukla çıkarttı. ABD Başkanı, Amerikan Bayrağı desenli me-
lon şapkası ve smokiniyle Sam Amca gibi giydirilmişti. Yanında çizgili takım 
elbise giydirilmiş ve bir elinde üzerinde dolar işaretleriyle süslü kova tutan bir 
kukla daha vardı. Bu ikincisi öteki elindeki Amerikan Bayrağını, efendisini 
yelpazeleyen bir esir gibi Nixon’ın başının üzerinde sallıyordu.

Kuklaların arkasında, üstünde ülkelerin asılı durduğu kancalar bulunan 
bir Ortadoğu ve Uzakdoğu haritası belirdi. Nixon haritaya gitti ve Vietnam’ı 
kancasından çıkartarak ağzına attı. Bana, “Çok acı! Berbat! Böyle şeylere artık 
ihtiyacımız yok!” diye (İngilizceye) çevrilen bir şeyler bağırdı. Sonra onu ko-
vaya atarak diğer ülkeler için de aynı şeyleri yapmaya başladı.

Seçtiği ülkelerin hiçbiri Güneydoğu Asya’nın domino taşları olarak kabul 
edilen ülkeler değildi. Bunu fark edince çok şaşırdım. Hepsi; Filistin, Kuveyt, 
Suudi Arabistan, Irak, Suriye, İran ve Türkiye gibi Ortadoğu ülkeleriydi. Sonra 
Nixon’ın kuklası Pakistan ve Afganistan’a döndü. Her defasında ülkeyi (Müs-
lüman olan) kovasına atmadan önce, “Müslüman köpekler” (haşa) ya da “Mu-
hammed’in canavarları” (haşa) gibi İslam karşıtı hakaretler haykırıyordu.”

…………

“Kendimi korumaya çalıştım (bir Amerikalı olarak) ama içimden gelmi-
yordu. Oraya gelmiş olmaktan, aslında şahsıma yönelik bir hakaret sayabile-
ceğim o Amerikan karşıtı gösterinin tümünü seyretmiş olmaktan ötürü gurur 
duymak istiyordum. Yaptığım şeyin gerisindeki cesareti görmelerini, ekibim-
den Bahasa dilini öğrenmek veya kültürlerini anlamak için herhangi bir gayret 
sarf eden tek kişinin, o gösteriyi seyreden tek yabancının ben olduğuma dik-
katlerini çekmek istiyordum. Ama bütün bunları söylememenin daha akıllıca 
olacağını düşünerek, dikkatimi yeniden konuşanlara vermeye çalıştım. Onlara 
(kendisini kukla gösterisine götürenlere) dalang’ın (kukla oynatıcısının) seçti-
ği ülkelerin Vietnam hariç tümünün neden Müslüman ülkeler olduğu konusun-
daki düşüncelerimi sordum.”

Perkins, Endonezyalı birkaç kişinin kendisini götürdükleri kukla gös-
terisinde büyük şok yaşamıştı. Henüz Amerika Afganistan, Irak, Suriye gibi 
ülkelere saldırmamış ve Arap Baharı furyası daha başlamamıştı. Endonezya 
gibi bir ülkede bir kukla gösterisiyle Amerika’nın Vietnam veya Kuzey Kore 
gibi ülkeleri basamak yaparak hedefinin İslâm ülkeleri olduğunu nereden kur-
gulayabiliyorlardı? Bu soru kafasında şimşekler çakmış ve hayretinden küçük 
dilini yutacak hale gelmişti. Sorusunun cevabını bekliyordu. Cevabını Endo-
nezya’da İngilizce bölümünde okuyan genç bir kız verdi:
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“Çünkü plan bu…”

“Vietnam sadece geçici bir olay,” diye araya girdi başka birisi. “Tıpkı 
Hollanda’nın Naziler için bir basamak olması gibi, asıl hedef İslâm Dünya-
sı…”

Bunun cevapsız kalmasına izin veremezdim. “Herhalde ABD’nin İslâm 
karşıtı olduğuna inanmıyorsunuzdur,” diye itiraz ettim. 

“Öyle değil mi? Diye sordu son konuşan kadın. “Ne zamandan beri? Ken-
di kültürünün tarihçilerini okumalısın; Toynbee adında bir İngiliz, daha 1950’li 
yıllarda, gelecek yüzyıldaki asıl savaşın komünistler ile kapitalistler arasında 
değil; Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında olacağını öngörmüştü.”

Perkins’in aslında Samuel Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” isim-
li eserinde bahsettiği Soğuk Savaş sonrası 1990’lı yıllardan itibaren uluslara-
rası ittifaklarda, birlikler oluşturmada ya da ülkeler arasında yaşanacak ihtilaf-
larda etkin olacak unsurun, siyasî ya da iktisadî düşünceler değil; medeniyetler 
olacağı tezini de okuması gerekir. Huntington, bu akımın, 21. yüzyılda da daha 
şiddetli hale geleceğini vurgulamaktadır. Yani İslam Medeniyeti ile Batı Me-
deniyeti’nin gelecekte çatışmalalar yaşayacağını kaçınılmaz olacağı, çok ön-
celerden öngörülmüş ve vurgulanmıştır. 

Bu öngörülerin altta yatan temel sebebi ise, Amerika’yı iyi tanımalarıdır. 
Zira Amerika planlarını yüzyıl kadar sonrasına kurgulamaktadır. 

Perkins, Endonezya’da yaşadığı bu tecrübe karşısında şok olmuş ve:

“Korkunç bir düşünce!” Kendime hâkim olmakta zorlanıyordum. “Bunu 
değiştirmek için ne yapabiliriz? Diye sordum. 

İngilizce bölümünde okuyan kız gözlerimin içine baktı. 

“Bu kadar açgözlü ve bencil olmayı bırakın. Dünyada sizin kocaman ev-
lerinizden ve kocaman mağazalarınızdan başka şeyler olduğunun farkına varın. 
İnsanlar açken, siz arabalarınızın benzini için üzülüyorsunuz. Bebekler susuz-
luktan ölürken, siz son modeller için moda dergilerini karıştırıyorsunuz. İnsan-
larınız bizim gibi ülkeler fakirlik içinde boğulurken yardım isteyen çığlıkları-
mızı duymuyor bile. Kulaklarınızı size bunları söylemeye çalışanların seslerine 
tıkayıp, onları radikal ya da komünist olarak damgalıyorsunuz. Yoksulları ve 
ezilmişleri daha fazla yoksulluk ve esarete itmek yerine, onlara kalbinizi açma-
lısınız. Fazla zaman kalmadı. Eğer değişmezseniz, bu sonunuz olur.”
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Endonezyalı kızın yıllar öncesinde söyledikleri ve kukla oynatıcısının 
kuklalarla verdiği mesajlarının hepsi çıktı. Amerika kitle imha silahları var; 
size demokrasi getireceğiz bahanesiyle Irak’ı tahrip edip yağmaladı. İkiz kule-
leri kendileri yıkıp bunu bahane ederek Afganistan’ı yerle bir etti. Girdiği her 
ülkeyi darma duman edip, zenginlik kaynaklarını yağmaladı. İşte aşağıdaki 
resim bu yağma faaliyetlerinden sadece bir tanesidir.   

Aşağıdaki resimde Amerikalı askerlerin Irak altınlarını nasıl gasp ettik-
lerini gösteriyor. “Size demokrasi getireceğiz,” diyerek aldattığı Iraklıların, 
petrollerini, altınların, değerli sanat eserlerini,  namuslarını, servetlerini, şeref-
lerini paymal eden Amerika’nın içyüzünü görmemek için ya cahil ya da aptal 
olmak lazım.

 Kaynak: Hürriyet Gazetesi, 13.04.2003

Amerika’nın asla dostu yoktur; menfaati vardır. Hangi ülkede menfaati 
söz konusu ise, önce o ülkenin lideriyle anlaşmaya çalışır; anlaşamazsa ikti-
dardan düşürür ve yerine kendisine kukla olabilecek bir kukla lider atar, tıpkı 
Venezüela da yapmaya çalıştığı gibi, yok bunları başaramazsa ki, Saddam’ı 
devirememişlerdi, o ülkeyi, gerekirse, yerle bir eder ve oradaki menfaatini sö-
ker alır. Bunu en iyi bilenlerden olan Perkins, çok çarpıcı bir örnek vererek 
şöyle anlatır:

“2005 yılında Dünya Toplumsal Forumu için Brezilya’ya gittiğimde, 
kıta şirketokrasiye karşı ayaklanma içindeydi. Chavez, Lula ve Gutieerrez’e 
ilaveten, NestorKirchner ile TabareRamonVazquez de Arjantin ve Urugu-
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ay’da seçimleri kazanmıştı. Halkçı söylemlere sahip kampanyalar yürüten 
bu adamların hepsi de ABD müdahalesini ve yabancı şirket sömürüsünü 
reddediyordu. Seçilmeleri tüm dünyaya bir mesaj gönderdi. Kuzey Amerika 
basını onları solcu, Castro’nun dostu, hatta komünist ilan etmiş olabilirler-
di, ama Orta ve Güney Amerikalıların yanı sıra Afrika, Asya ve Avrupa’daki 
bilgi sahibi okurlar bu nitelendirmelerin temelsiz olduğunu biliyordu; yeni 
başkanların her birisi, ülkesinin kaynaklarını halkını yoksulluktan kurtar-
maya yardım edecek şekilde kullanmaya kararlı milliyetçilerdi”

Perkins’in burada demek istediği şuydu: Amerika kendisinin bypass edil-
diği; yani yok sayıldığı bir durumdaki ülke liderlerinden hoşlanmıyordu. Va-
ziyet tamamen ideolojik değil; iktisadiydi. Yani Amerika burada menfaatini 
düşünüyordu. Menfaatini engelleyecek herkes düşman ve herkes solcu ya da 
komünistti. Kendi vahşi kapitalist ideolojisiyle ters düşenin iktidar hakkı ve 
hatta hayat hakkı da yoktu. Nitekim Perkins bu bağlamda Şili örneğiyle bu 
durumu net bir şekilde açıklıyor:

“Şili’de de olağandışı bir şey yaşanmaya başlamıştı. Kimi haberler ve giz-
liliği yakın zamanda kaldırılan Birleşik Devletler resmi belgeleri, Nixon yö-
netiminin ve CIA’nın demokratik seçimlerle başa gelen Salvodor Allende’nin 
1973 yılında devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbenin düzenlenmesine ka-
tıldığı yönündeki çoktan beri var olan söylentileri doğruluyordu. Allande’nin 
suçu, seçim kampanyası sırasında Şili’nin doğal kaynaklarının Şili’lilere ait 
olması gerektiğine dair sözlerini unutmaması ve seçimlerden sonra yabancıla-
rın elinde olan bakır, kömür ve çelik endüstrileriyle, özel bankaların % 60’ını 
ulusallaştırmasıydı. İran, Irak, Guetamala, Endonezya ve başka birçok yerde 
olduğu gibi, ABD, onun yerine kişisel profili klasik kana susamış despot tipiy-
le son derece iyi örtüşen birinin getirilmesini destekledi; General Augusto Pi-
nochet. Şimdi, yani aradan iki on yıl (şimdi daha fazla) geçtikten sonra Dünya 
Toplumsal Forumu, Birleşik Devletler kongre soruşturmacılarının ve bir Şili’li 
yargıcın Pinochet’in Washington’daki Riggs Bank ve başka yabancı bankalar-
da adına açılmış olan, toplamları en az 16 milyon doları bulan hesaplarını or-
taya çıkartması haberleriyle çalkalanıyordu. Dahası Pinochet’in tahmini 2000 
kişinin emri altındaki polis güçleri ve ordu birimleri tarafından öldürülmesi 
suçuyla yargılanmak üzere adalet karşısında çıkartılması talep edilmişti.”

Bu çok çarpıcı örnekten alınması gereken çok dersler var. Yani Amerika, 
önce kendi menfaatleri doğrultusunda kukla yöneticileri kullanır; sonra ge-
rekirse onları suçlu ilan ederek yargılama yoluna gider. Zira Amerika prag-
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matist bir anlayışla politikalarını takip eder. Menfaatleri uğruna yapmayacağı 
şey yoktur.  Nitekim Kuzey Irak Kürdistan yöneticisi Barzani, Amerika’nın bu 
yönünü bilmediği için önce onun vicdanına sığındı ve dostluk kurmak istedi. 
Amerika’ya her türlü destek sağladı. Ancak Amerika Barzani’yi kullandıktan 
sonra, kullanılmış bir mendil gibi fırlattı, attı. Hatta Irak yönetimi Musul ve 
Kerkük için Barzani’nin üzerine yürüdüğünde Barzani Amerika’dan destek 
bekledi; ama beklediği desteği asla göremedi.

Merhum Kral Faysal, İsrail ve Amerika’nın asla boyunduruğuna girme-
yen bilge bir kraldı. Amerika’nın dostluğuna inanmıyordu. Kudüs’ün işgali 
onu çok üzüyor ve İslâm âlemine seslenerek bunun için bir şeyler yapılması 
gerektiğini ihtar ediyordu. Sonu yeğeni tarafından şehid edilmek oldu. Aşağı-
daki haber şehid olmadan önceki muhteşem konuşmasıdır: 

Kaynak: https://www.yeniakit.com.tr/haber/
suudi-arabis tanin-s i radis i - l ider i - fay-
sal-bin-abdulaziz-344562.html Erişim Tarihi: 
05.11.2019

Diğer taraftan, Amerika’yı tanımadan 
onun dostluğuna güvenenlerin de sonu hep 
hüsran olmuştur. Amerika dış dinamikleri 
kendi menfaati için birer maşa olarak kullanır. 
Ancak bu dış dinamikler zayıf düşüp, Ame-
rika’nın yardımını talep ettiği zaman, karşı-
lık bulamaz ve büyük hüsran yaşar. Bunun o 
kadar çok örnekleri var ki, saymakla bitmez. 
Barzani ve Kuzey Irak Kürtleri buna sadece 
bir örnektir. Amerika’nın bu vicdansızlığını 
çok iyi bilen merhum Seyyid Kutup Ameri-
ka’yı çok iyi teşhis etmiş nadir insanlardın 

biridir.
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Rahmetli Seyyid Kutup’un şu sözü çok ibretliktir:

4. AMERİKA’NIN TÜRKİYE’YE YÖNELİK SALDIRILARI

Amerika ve Türkiye ilişkilerine gelince, Amerika önceleri Türkiye’yi 
kontrol altında tutarken ve bilhassa Kore Savaşı gibi olaylarda desteğini al-
dığında dost ülke olarak tanımlamış olsa da, bilahare hep önden yüzüne gül-
müş ama arkada kuyusunu kazmaya çalışmıştır. Tıpkı Churchil’in dediği gibi, 
Türkiye büyürken her on yılda bir darbeleri arkadan destekleyerek budamış, 
solmaya başlayınca da sular görünmüştür. 

ABD’nin öncülüğündeki Koalisyon Güçleri’nin gerçekleştirdiği Birinci 
Körfez Savaşı, perde arkasında PKK’ya yaramış ve Amerika PKK terör örgü-
tüne düzenli silah sevkiyatını, gizlice “Çekiç Güç” üzerinden yapmıştır. Hatta 
bunu tespit eden Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis Paşa esrarengiz bir şekilde sui-
kastla kaltedilmiştir. 

Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığındaki Anavatan Partisi hükümeti 18 Tem-
muz 1991’de Çekiç Güç’ün Türkiye’de konuşlanmasına izin vermesi hiçbir 
zaman Türkiye’nin lehine olmamıştır. Zira bu karar Mesut Yılmaz’ın da ka-
tıldığı ve dünyayı dizayn etme planları ile meşhur Bilderberg toplantısında 
alınmış ve tamamen Siyonistlerin lehinde olan bir karardı. Bilindiği gibi, Sa-
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bah gazetesinin, 29 Mayıs 1991’de yani Kongre’den iki hafta öncesinde “Yeni 
Başbakanı Tanıyalım” diye manşetten lanse ettiği Mesut Yılmaz; işbu manşet-
ten bir yıl kadar öncesinde (11-13 Mayıs 1990) New York eyaletindeki Glen-
Cove’daBilderberg toplantısına katılmıştı!

Ne gariptir ki, Türkiye’nin hiçbir zaman lehinde olması mümkün olma-
yan Baronlar Baronu” David Rockefeller ile İtalya’nın Baronu Giovanni Ag-
nelli de oradaydı… Bu ikilinin Türkiye’ye dost oldukları söylenemez. Böyle 
bir toplantıda Mesut Yılmaz’ın olması ve bu baronlardan talimat almış olması 
da gayet açık görünmektedir. 

Bu konuda Yeni Şafak Gazetesi yazarı Tameri Korkmaz şöyle demekte-
dir:13

Küresel Baronlar’ın Bilderberg örgütü, vaktiyle CIA tarafından kurul-
muştu. Üst düzey masonları bünyesinde bulunduruyordu.

CIA’in “Barış Gönüllüleri” projesi kapsamında 1967 yılında Türkiye’ye 
gelen ve Tokat-Turhal’da İngilizce öğretmenliği yapan Ajan Robert Finn; yir-
mi dört yıl sonra, Temmuz 1991’den itibaren Çekiç Güç’ün Diyarbakır Karar-
gâhı’nda yönetici olmuştu!

Mesut Yılmaz ise bir yıl önce (3 Ekim 2016) Hürriyet’e verdiği röpor-
tajda; darbe kalkışmasının perde arkasında ABD/CIA’in yer aldığı gerçeğinin 
üzerini örtmeye yelteniyordu!

İncirlik Üssü, 15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişimine “yardım ve 
yataklık” yaptı. 15 Temmuz gecesi, FETÖ’cü subayların İncirlik’teki Ameri-
kalılarla on iki görüşmesi saptanmıştır.

CIA ajanı Robert Finn’in, Diyarbakır’da (Pirinçlik) Çekiç Güç karargâ-
hındaki yöneticiliğini tamamladığı dönemde; Çekiç Güç’ün Zaho’daki irtibat 
merkezinin başında Amerikalı bir albay bulunuyordu…

Amerikalı albay, görevini başka bir Amerikalı albaya devretme günü gel-
diğinde; yerine geçecek kişiye araziyi göstermek üzere bir helikopter uçuşu 
düzenledi.

Türkiye ile Çekiç Güç arasındaki askeri protokole göre, bu tür uçuşların 
hepsinde Türk irtibat subayının da helikopterde yer alması gerekiyordu.

13  Korkmaz, Tamer, Yeni Şafak Gazetesi, https://www.yenisafak.com/yazarlar/tamerkorkmaz/
cekic-guc-doneminden-derin-enstantaneler-2040445 Erişim Tarihi: 05.112019
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Haliyle, uçuş öncesinde havacı bir Türk subayı da oradaydı…

Mevzubahis iki Amerikalı albay, emrivaki yaparak helikopteri doldur-
muşlar; Türk irtibat subayını helikoptere almadan uçmak istemişlerdi.

Bu “ucuz numara” karşısında; subayımız elini kalkışa hazırlanan helikop-
terin açık kapısına koydu ve “Ben binmeden bu helikopter buradan kalka-
maz!” diyerek direndi…

Bunun üzerine Amerikalılar mecburen helikopterden bir kişiyi indirdiler 
ve Türk irtibat subayını helikoptere alarak uçuşa geçtiler.

Uçuş esnasında; Irak sınırımızda, TSK’nın bir tank taburunun “Namlula-
rını Irak’a doğru çevirmiş bir vaziyette konuşlandığını” gördüler…

Amerikalı albay, yerine gelen albaya; Türkiye’nin tanklarını göstererek 
“İşte bizim için en büyük tehdit bunlardır!” diye bozuk çalıyordu!

Asıl düşmanımızın kim olduğunu gösteren sayısız örnekten bir tanesi de 
işte bu hadisedir. ABD, asla dost ve müttefikimiz değildir. Hiçbir zaman da 
olmamıştır. Bundan sonrasında da olmayacaktır!

PKK’nın 1990’lı yıllarda palazlanmasında Çekiç Güç’ün varlığı başat bir 
etkendir.

Çekiç Güç’teki Amerikalı subayların alayı, o dönemde gizlice PKK terör 
örgütüne silah sevkiyatı yapıyorlardı…

Şimdilerde ise, yine Türkiye’nin aleyhine olduğu açık bir şekilde, Pu-
tin’in uluslararası haydut devlet diye tanımladığı ABD, Kuzey Suriye’deki 
YPG/PKK’lı teröristlere “ilan ederek” TIR’lar dolusu silah gönderiyor ve 
Türkiye’yi zımni olarak düşman devlet konumuna koyup, Türkiye’nin terörist 
diye tanımladığı ve Suriye PKK’sı olarak gördüğü YPG ve PYD’yi dost örgüt 
olarak tanımlayıp her türlü lojistik desteğini sürdürüyor.

Amerika, aslında 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na uyguladığı haksız am-
bargoyla Türkiye’yi dost olmaktan çıkarmıştır. Bunun yanı sıra, 4 Temmuz 
2003’de Türklere uyguladığı çuval hadisesi de Amerika’nın Türkiye’ye karşı 
hasmane tutumunun bir başka örneğidir.
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5 Temmuz 2003 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin haberine ve Amerika adına 
tercümanlık yapan Metin Öngel’in anlattığına göre, 2003 yılının 4 Temmuz 
Cuma günü ABD’nin 173. Hava indirme tümenine bağlı askerlerle onlara des-
tek veren Kürtlerin, Süleymaniye’deki Türk Özel Kuvvetleri Bürosuna yaptık-
ları baskın sırasında 11 Türk askeri (3’ü subay 8’i astsubay olmak üzere) esir 
alıyordu.

Türk askerlerine silah doğrulttular. Yüzükoyun yatırılarak, bilekleri ke-
lepçelenen Türk grubu bahçeye indirildiğinde, baskıncıların bir bölümü bina 
çevresinde de emniyeti almış ve içerdekilerin büyük bir kısmı da evin her nok-
tasında arama yapıyordu. Amerikalıların yaptıkları her işlem için yardımcıları, 
daha doğrusu öncü kuvvetleri peşmergelerdi.

Türk Askerlerine reva görülen muamele en iyimser ifade ile “fena” kav-
ramını aşıyordu. Fakat artık yapılacak hiç bir şey yoktu, çünkü eller kelepçe-
lenmişti. Amerikalılar esir aldıkları Subay, Astsubay ve görevliler ile baskın 
sırasında büroda bulunanların başına “Çuval” geçirdiler! Başa çuval geçiril-
mesi, esir alınanların, Iraklıların etrafı görmemeleri için yapılan bir uygula-
ma idi. Fakat bu kez özellikle amaç sindirme, güç gösterisi ve psikolojik bas-
kı oluşturmaktı.
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8 araçlık (3 kamyon, 5 Hummer) baskın konvoyunun yanlarında peşmer-
gelerde olduğu halde ABD’nin karargâhı olarak kullanılan, Kerkük Havaala-
nına götürdüler.

2 kamyonun içinde 24 esir bulunuyordu. Esirler; 11 Türk özel Timi men-
subu, 2 Sivil Türk, 4 Kürt muhafız, 2 Türkmen erkek, 2 Türkmen kadın, 1 
Kürt, 1 Türkmen çocuk ve İngiliz vatandaşı Michael Todd’du. Kamyonların 
birinde 6, diğerinde 5 Türk askeri vardı.

5 Temmuz günü Kerkük Havaalanında sorgulama yapıldıktan sonra, 
Amerikalılar helikopterlerle Türk askerlerini Bağdat’a götürdüler. Irak’ın ku-
zeyinde Türk Özel Kuvvetleri mensubu 11 Türk askerinin ABD’liler tarafın-
dan esir alınmasıyla başlayan kriz yoğun diplomatik çabalar sonucu ancak 60 
saat sonra çözülebildi. Serbest bırakılan Türk askerleri “Amerikalılar bize 
El-Kaide muamelesi yaptı. En yakın müttefikine nasıl terörist gibi davranırlar?

Türk Özel Kuvvetleri Komutanı Binbaşı Aydın Eser 4 Temmuz Cuma 
günkü baskını önce Amerikalıların Iraklılarla bir çatışması sandığını söyledi. 
“Amerikalılar havaya ateş açıyorlardı. Önce sokakta çatışma çıktı sandım. Ka-
pıyı açıp onlara yardım etmek istedim. Bir baktım bize doğru ateş ediyorlar. 
Amerikalılar bize doğru gaz bombası attılar. Olayın değişik boyutlara girme-
mesi için teslim olduk.”  Binbaşı Aydın, dayaktan incinmiş kaburga kemi-
ğini gösterirken: “Biz burada yasal olarak bulunuyoruz. Benim rütbemi hiçe 
sayıp Kerkük ve Bağdat’ta kötü muamele ettiler. Kafalarımıza çuval geçirildi-
ği gibi ellerimizi de kelepçelediler.” Türk Özel Kuvvetleri Timinin Komutanı 
Binbaşı Aydın Eser’nin son sözü ise “Bizi Kürtler gammazladı.” oldu14.

Amerika’nın Türkiye düşmanlığı birçok olayla tescil edilmişken, bilhassa 
Muavenet Olayı da göz ardı edilemez. Unutulması mümkün olmayan olaylar-
dan biri de bu Muavenet Olayı’dır. Bu olayı Dinçer Bayer şöyle anlatır15:

“NATO’nun 1992 yılı Kararlılık Gösterisi (Display Determination) tat-
bikatına; Türkiye’nin de aralarında olduğu farklı devletlerden gemiler ve 

14 KAYNAK: İnternetajans
15 Bayer, Dinçer, “Türk Gemisi “Muavenet”in NATO Tatbikatı Esnasında Amerikan Gemisi 

“Saratoga” Tarafından Vurulması Olayı”, http://denizstrateji.com/tr/turkce-turk-gemisi-
muavenetin-nato-tatbikati-esnasinda-amerikan-gemisi-saratoga-tarafindan-vurulmasi-olayi/ 
Erişim Tarihi: 05.11.2019
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uçaklar ile çıkarma birlikleri iştirak etmekteydi. Tatbikatı ABD’li Amiral J. 
M. Boorda idare etmekte, Kahverengi kuvvetlere ABD’li Koramiral Lopez, 
Yeşil kuvvetlere ise Hollandalı Amiral Kroon komuta etmekteydi. Tatbika-
tın fiili 2 safhası tamamlanmış, 3. safhası henüz başlamamıştı. Bu nedenle, 
tatbikatın kahverengi ve yeşil kuvvetler olarak ikiye ayrılan hasım tarafları 
bu esnada dost statüsündedirler. Kısacası, tatbikat kapsamında herhangi bir 
oyun oynanmamaktadır.

Türk Gemisi Muavenet, 1 Ekim 1992 akşamı 22 00 (Z) (Tatbikat Zaman 
Dilimi- GMT) itibarı ile Sakız Adası’nın 25 Deniz Mili kuzeybatısındadır. 
TCG Muavenet’in kuzeyinde 1000 yarda mesafede Türk Gemisi Kılıçalipa-
şa, güneyinde 1000 yarda mesafede İspanyol Gemisi Numancia ve kuzeydo-
ğusunda (Sancak başomuzluğunda) 4800 yarda mesafede Amerikan Uçak 
Gemisi Saratoga bulunmaktadır. Tatbikata katılan diğer gemiler farklı sek-
törlerde ancak daha uzak mesafelerde bulunmaktadırlar.

Gece 22.04 (Z)’de Muavenet gemisinin kuzeydoğusunda ve deniz ope-
rasyonları açısından çok yakın mesafede sayılabilecek olan Amerikan Uçak 
Gemisi Saratoga’dan ateşlenen 2 güdümlü mermi, Muavenet gemisine san-
cak tarafından isabet etmiştir.

Birinci mermi, doğrudan köprüüstüne isabet etmiş, ikinci mermi ise 



361NEW WORLD ARCHITECTURE OF ECONOMY AND SECURITY

köprüüstünün hemen baştarafında bulunan kompartımanda patlamıştır. 
Bu hiç beklenmeyen bir durumdur. Güdümlü mermilerden ilki Muavenet’in 
köprüüstünü vurduğunda gemi komutanı başta olmak üzere; o anda köp-
rüüstünde bulunan aşağıda kimlikleri yazılı 5 Türk denizcisi şehit olmuş ve 
22 gemi personeli de yaralanmıştır.

Şehitlerimiz:

• Gemi komutanı Kurmay Yarbay Levent Kudret Güngör,

• Uçaksavar yardımcı subayı Teğmen Alper Tunga Akan,

• Serkan Haktepe,

• İkmal Çavuşu Mustafa Kılıç ve

• Er Recep Atak.

İkinci güdümlü mermi gemide hem hasara, hem de yangına sebep ol-
muştur. Böyle bir saldırıyı beklemeyen Muavenet personeli, süratle yangına 
müdahale ederek yangını söndürmüş ve geminin diğer bölmelerine yayılması-
na engel olmuştur. Güdümlü mermiler Amerikan Gemisi Saratoga tarafından 
ateşlendikten sonra saniyeler içerisinde Muavenet’e isabet kaydetmiştir. Bu 
kadar kısa sürede herhangi bir taarruzdan sakınmak mümkün değildir.  Diğer 
taraftan böyle bir saldırı beklenmemektedir. Muavenet personeli hiç bekleme-
diği bir anda arkadan bıçaklandığı hissine kapılmıştır. Bu saldırı, bölgede bulu-
nan başta Türk gemileri olmak üzere tüm NATO birlik ve gemilerinde, ayrıca 
Türkiye’de siyasi ve askeri makamlarda şok etkisi yaratmıştır.

Muavenet’e başta Türk gemileri olmak üzere bölgede bulunan NATO 
gemileri de yardıma koşmuştur. İlk şokun atlatılmasını müteakip, Muavenet 
Türk Deniz Kuvvetlerinin Akın gemisi tarafından yedeklenerek Kocatepe ile 
Işın gemilerinin refakatinde Gölcük’e intikal ettirilmiştir.”

Daha burada sayılamayacak kadar birçok hadisede Amerika Türkiye’ye 
zımnî ve bazen de açıktan saldırılar düzenlemiş ve hasmane tutumlar sergile-
miştir. Ancak bilhassa Türkiye’nin son zamanlardaki büyük atılımları yüzün-
den Churchil’in dediği gibi Türkiye’yi budama ve geriletme hamleleri uygula-
mıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve vesayete baş-
kaldırışı yüzünden Türkiye adeta düşman devlet olarak tanımlanmıştır.  

Bilhassa Barış Pınarı Harekâtı’nın PKK-YPG’ye verdiği zarar, Batı baş-
kentlerini; AB’yi ve ABD’yi Türkiye aleyhine tavır takınmalarına sebep oldu. 
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ABD Temsilciler Meclisi, hem ‘Ermeni Soykırımı’ iddiasını tanıyan karar aldı. 
Hem de Barış Pınarı’na tepki olarak yaptırım tasarısını kabul etti. Avrupalılar 
da mülteciler meselesinden çekinmeseler etkili yaptırım yapmayı planlıyorlar; 
neyse ki elimizde önemli bir koz var: sınırların açılması meselesi. 

ABD’nin böyle kararlar alması, sınırımızdan YPG›yi temizlememize ve-
rilen intikam hissinin tezahürüdür. Kolay değil; ABD’nin yıllardır planladığı 
bir oyun alt üst edildi. Cumhurbaşkanımızın cesurca Barış Pınarı Harekâtı’nın 
kararını vermesi ABD’yi oldukça kızdırmıştır. Şimdi Demokratı ile Cumhuri-
yetçisiyle birlikte Türkiye ve Erdoğan’a bir ceza verme planları kurgulamakta-
dır. Tasarı ve kararın 400’ü aşkın ‘evet’ oyu ile kabul edilmesinde son yıllarda-
ki Türkiye karşıtı havanın etkisi oldu. Ancak S-400’ler ve Suriye’nin kuzeyin-
den çekilme konularının iç siyasetin malzemesi olması da durumu ağırlaştırdı.

Siyasi Analist Serdar Sement Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin ola-
sı sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.16 ABD’nin çok uzun bir 
süredir Türkiye’ye karşı operatif uygulamalar (gizli operasyon) yürüttüğüne 
dikkat çeken Sement “ABD Dışişleri, Pentagon ve CIA Türkiye’ye karşı has-
mane tutumun ve uzun dönemli operatif uygulamaların ana bileşenleriydi. 
ABD Kongresi ve Beyaz Saray en son bu operatif uygulamalara eklemlen-
mişlerdi” yorumunu yapmıştır.

“Türkiye - ABD Çekişmesinin Küresel Ederi” başlıklı değerlendirme-
sinde Türkiye ABD arasında son dönemde yoğun gündem oluşturan geri-
limleri masaya yatıran Siyasi Analist Serdar Sement konuyla ilgili önemli 
tespitler yaptı. 

Son dönemde ABD Kongresi ve Beyaz Saray’ın da eklemlendiği Türki-
ye karşıtı faaliyetleri analiz eden Sement, Amerikan finansal mahfillerinin 
ve ABD’nin ‘derin, sağduyulu’ kesimlerinin Türkiye’ye dönük pozitif bir tu-
tum içerisinde olduğunu söyledi. 

“Amerika’nın Türkiye’ye karşı hasmane tutumu yapısaldır.” diyen Se-
ment “Türkiye’deki herhangi bir politik tercihten veya herhangi bir siyasi 
iktidardan bağımsız işleyiştedir.” İfadelerini kullandı. Sement ABD’nin has-
mane tutumu ve bunun ardında yatan temel parametrelerin Türkiye’de çok 
geç ve eksik fark edildiğini öne sürmüştür.

16 https://www.aksam.com.tr/guncel/turkiye-ile-cekisme-abdye-neye-mal-olacak/
haber-992036 Erişim Tarihi: 05.11.2019
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ABD’nin Türkiye’yi denetim altına alma isteğine ve buna karşı ise Tür-
kiye’nin de Amerikan denetiminden çıkış gayretlerinin kararlı olduğunu 
vurgulayan Sement “Türkiye Amerika ile etkileşiminden yumuşak ve kade-
meli çıkış gayretindeyken ABD ise Türkiye’nin kendisi ile etkileşimden çıkı-
şının maliyetlerini kısa dönemde topluca ödetme gayretinde.” diye konuştu.

Diğer taraftan ABD, “U.S. Joint Forces Command Millennium Challenge 
2002: Experiment Report (Birleşik Devletler Ortak Kuvvetler Komuntanlığı, 
Bin Yıllık Meydan Okuma (Mücadele) adı altında bir kapsamlı tatbikat yaptı. 

Amerika’nın 2001 yılında yaptığı ve senaryosu oldukça tanıdık gelecek 
bir sanal tatbikat gerçekleştirdi. Bütün güçler bilgisayar üzerinde “real time 
strategy (gerçek zamanlı strateji) oyunu gibi konuşlandırılarak yapılmıştır. Se-
naryo, Akdeniz’de bir ada sorunu yaşayan ve birçok azınlık grupları barındıran 
bir ülke tanımlanıyor. (Türkiye’ye çok benziyor!!!) Bu ülke stratejik açıdan 
iki kıtayı birbirinden ayıran bir suyolunun üzerindedir. Çok gariptir ki, iki kıta 
(Asya ve Avrupa) üzerinde de toprağı var. Çok ilginçtir ki uluslararası güçler; 
bilhassa Amerika bu ada (daha doğrusu yarım ada) için bir çözüm teklifi ya-
pıyor. Bu bağlamda Amerika güdümlü siyasiler kabul ediyor ama Genelkur-
may Başkanlığı şiddetle reddediyor. Siyasiler bastırınca da ordu yönetime el 
koyuyor. Tabi bundan Amerika’nın haberi yok gibi!!! Bunun üzerine, darbeci 
generallere bir ders vermek isteyen Amerika ülkeyi işgal ediyor. Kısaca senor-
yo; daha doğrusu savaş tiyatrosu; ya da oyunu bu minval üzere. Aslında “Mil-
lenium Challenge Tatbikatı”nda İran, Rusya, Çin gibi ülkelerin de adı geçiyor; 
ancak karineler öyle demiyor. Düpedüz hedef Türkiye… 
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Bu olayı Prof. Dr. Sencer İmer de çeşitli televizyon programlarında dile 
getirerek tehlikenin boyutlarını anlatmış ve Türkiye’ye karşı Amerika’nın has-
mane planlarını ifşa etmiştir.

Tatbikatı Yöneten Emekli General Paul K. Van Riper

Amerika bu bağlamda, 13 bin 500 ki-
şinin katıldığı, ülkenin 26 ayrı bölgesinde 
gerçekleşen, üç hafta süreli tarihindeki en 
büyük askeri tatbikatını yaptı. ‘’Millenni-
um Challenge 2002 Tatbikatı”, bilgisayar 
simülasyonları ile biri Virginia Suffolk’ta, 
diğeri California San Diego’da olmak üzere 
iki komutanlığın yönetiminde yapılmıştır. 
Senaryosu gizli tatbikatın en önemli özel-
liğinin, farklı birimlerin iyi bir eşgüdümle 
iletişim kurabilmesi olduğu belirtiliyor. 
Tatbikatın 250 milyon dolara mal olduğu, 
Afganistan operasyonlarında edinilen de-

neyimin göz önünde bulundurulduğu, yetkililer tarafından ifade edilmiştir. 

ABD’nin Afganistan’daki operasyonları, Florida’daki Merkez Komutan-
lığı’nın Mayıs 2001’de hazırladığı bir senaryodan geniş ölçüde yararlanılarak 
düzenlenmişti. Örneğin uçaklar, Afganistan’da karadaki komando birlikleri ta-
rafından boyanan hedeflere bomba atmışlardı. ABD tarihinin bu en büyük as-
keri tatbikatı çerçevesinde, düşman güçlerinin bilgisayar korsanları, Amerikan 
askeri bilgisayarlarına girerek insansız hava araçlarına zarar vermeye çalıştı. 
Bilgisayar korsanları ayrıca, Amerikan deniz piyadelerinin hareketlerini izle-
meye, yüksek hızdaki araçları kullanan askerleri etkisiz kılmaya, füze silosunu 
yok etmeye ya da kitle imha silahları bölgesine saldırarak zarar vermeye çalış-
tılar. Bir savaşta askeri unsurların yanı sıra diplomatik ve ekonomik unsurları 
da kullanmak isteyen Pentagon, düşmanın kültürünü, kişiliğini ve nasıl tepki 
verebileceği konularını da bu tatbikatta gerçekleştirmek istedi. Bu çerçevede, 
Dışişleri, Hazine ve Enerji bakanlıkları ile Merkezi Haberalma Teşkilatı’ndan 
(CIA) yetkililer de tatbikata katıldı. Yaklaşık 250 milyon dolara mal olan bu 
tatbikat aslında başarılı olsaydı 15 Temmuz darbe girişiminde; başarılı olama-
dığı için de PYD ve YPG taşeronluğunda uygulanacaktı ki, Türkiye bu oyunu 
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muhteşem bir şekilde bozdu. Şanlı Türk Ordusu, Suriye’de destan yazarak hem 
sahada hem de masada kazanarak Amerka’nın hevesini kursağında bırakmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’ne isimlerini ayrı bir başlıkta zikredeceğim bazı li-
der ve yöneticileri Mason Localarının burslar ve maddi desteklerle yetiştirip 
devletin başına nasıl getirip, kukla olarak kullandıkları da ayrı bir gerçektir.

5. DIŞ DÜŞMAN VE İÇ HAİN İŞBİRLİĞİ

Kendisi Siyonist bir Yahudi olan ve aynı zamanda kendisi gibi Siyonist 
bir Yahudi ailesi olan Rockefeller Ailesi’nin danışmanı olan ABD eski Dışiş-
leri Bakanı Henry Kissinger’in şu itirafı, Üst Aklın içimizdeki hainleri nasıl 
kullandıklarını anlama açısından oldukça manidardır:

“Biz Amerika olarak neden güçlüyüz, biliyor musunuz?” Çünkü bizler 
Amerika olarak içimizdeki vatan hainlerini çabuk öldürürüz. Dünyanın bir-
çok memleketinde vatan hainlerini ise kahraman yapar, ülkelerinde önemli 
yerlere getiririz.” 

 

Kissenger gibi Siyonist bir başka Yahudi de George Soros mezkûr sözü doğru-
lamıştır. Gezi olaylarında Türkiye’deki iç hainlerle nasıl işbirliği yaptığını üstü 
kapalı bir şekilde itiraf etmiş; ancak lafı biraz gevelemiştir.
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George Soros, aynı zamanda tüm dünyada; bilhassa Türkiye’deki, Gezi 
olaylarında olduğu gibi, çeşitli terör faaliyetlerinin finansörüdür. Gezi olay-
larında terör faaliyetlerine katılan katılımcılara George Soros’un ödeme yap-
tığı söylenmektedir. Ayrıca Koç Holding’e ait Divan Oteli’nin bu teröristleri 
ağırladığı; lojistik destek verdiği; yaralıları tedavi ettirdiği de haberlerde yer 
almıştır.

Macar ve Siyonist Yahudi olan Amerikalı finans spekülatörü George So-
ros, hedef seçtiği hükümetleri güç kullanarak düşürmekten sakınmayan birisi 
olup,  uygulanabilir her aracı manipüle etmesi ile tanınıyor.  

Siyonist Yahudi George Soros, “Amerikan Üstünlüğü Balonu” adlı ki-
tabında “Düşman ülkelerde özgürlük ateşini canlı tutmak için sivil toplumu 
desteklemek önemlidir. Hükümet etkisine direniş göstererek, kitleler hüküme-
tin otoritesini kötüye kullandığı şeklinde teyakkuza geçirilebilir” ifadelerini 
kullanmıştır.

Hatta Gezi olaylarındaki rolü, Türkiye’ye geldiğinde kendisinden sorul-
duğunda; bir itiraf niteliğinde aşağıdaki ifadeleri ile ilgili haber aşağıdaki gi-
bidir:

Kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitüsü’nün faaliyetleri ve mülteci 
kriziyle ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a gelen milyarder yatı-
rımcı George Soros seyahati sırasında bir grup gazeteciyle görüşme gerçek-
leştirdi.

Dünyanın en ünlü spekülatörü ve Açık Toplum Vakıfları’nın kurucusu 
George Soros, gazetecilerin “Gezi olayları sırasında eylemcileri destekle-
mekle ve faiz lobisi olmakla suçlandınız, nasıl değerlendiriyorsunuz” soru-
sunu cevapladı.

“HUKUKİ VE TIBBİ DESTEK SAĞLADIK”

Soros şu cevabı verdi:

“Vakıf’ın yaptığı aktif olarak protestocuları desteklemek ve tahrik et-
mek değildi ki, bu yanlış bir tavırdı. Ama Vakıf bu olayların mağdurlarına 
hukuki ve tıbbi destek sağladı”

“Yanlış oldukları bizce bilinen, bununla berâber tarafımızdan telkîn 
edilen prensip ve teoriler içinde yetiştirmek sûretiyle Yahudi olmayanların 
gençliğini aldattık, şaşırttık ve bozduk.”
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Bütün bunlardan çıkardığımız sonuç şudur. Türkiye’de bulunan ve Türki-
ye’nin nimetlerinden faydalanan nice kimseler vardır ki, Amerika’nın hesabı-
na çalışmaktadır. Bunların içinde siyasetçi, akademisyen, gazeteci, işadamı vs. 
her kesimden hainlik yapan Amerikan ajanları vardır ve devletimizin MİT gibi 
etkin organları bu ajanları iyi takip etmelidir. 

Bu konuda çok çarpısı bir örnek verilecek olursa, Sabah Gazetesi yazar-
larından olan Mahmut Övür’ün 2016 yılında köşesinde yazdığı bir olaydan 
bahsetmek gerekir. Sayın Övür yazısında eski MİT müsteşarı Fuat Doğu ile 
ilgili bir hadiseden bahsetmiş. Olay kısaca şöyle17: 

“15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu Başkanve-
kili ve AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ bir yayında ilk 
kez eski MİT Müsteşarı Fuat Doğu’yla ilgili çarpıcı bir anısını anlattı: “80 
darbesi sonrası bir dergi çıkarttık. Ben de ünlü biriyle röportaj yapmak iste-
dim. Bir arkadaşım vasıtasıyla eski MİT Müsteşarı Fuat Doğu’ya ulaştım. 
71 Muhtırası’nı Demirel’e haber vermeyen adam. Evine gittim, teybi masaya 
koydum ve konuşmaya başladık. Çok önemli şeyler söyledi. Ayrıldıktan bir 
süre sonra beni arayıp, ‹Sesimi kaydetmişsin, bugüne kadar kimseye izin ver-
medim, senin şerefine inandım, onu hemen bana getir’ dedi. Ona giderken 
o gün genel başkanımız olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu arayıp ne olur 
ne olmaz diye ‘MİT’e gidiyorum’ diye haber verdim.

Giderken kaseti bir kez daha dinledim. Kasetin kopyasını çekmedim 
ama şunu söylemişti: ‘Ben MİT Müsteşarlığı yapmadım.’

Ben de aman efendim, ‘Siz generalsiniz, büyükelçilik yaptınız, MİT 
müsteşarlığı yaptınız’ dedim. ‘Hayır’ dedi ve devam etti; ‘Ben MİT Müste-
şarlığı değil CIA’nın şube müdürlüğünü yaptım’ dedi. Bunu ilk defa burada 
anlatıyorum...”

Bugüne kadar bu düzeyde görev yapmış birinin ağzından aktarılan çok 
önemli bir bilgiydi bu. CIA- MİT ilişkisinin ne durumda olduğunu anla-
tıyordu. Oysa biz bütün kurumlarımızın “milli” olduğunu biliyorduk me-
ğer değillermiş. Bu çok önemli bir bilgi çünkü sadece geçmişte yaşadığımız 
operasyonlar değil, en son yaşadığımız ve bu ülkenin işgal edilmesine yol 
açacak, FETÖ belası da bu geçmişle ilişkili.”

17 Övür, Mahmut, Sabah Gazetesi, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/ovur/2016/12/30/mit-
mustesari-degil-cia-sube-muduruydum Erişim Tarihi: 06.11.2019
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Şimdi anladık mı, FETÖ Terör Örgütü’nün neden MİT müsteşarı Hakan 
Fidan’ı görevinden indirmek istedi? Olay gayet açıktır. Amerika’nın taşeron 
örgütlerinden biri olan FETÖ, Amerika’nın talimatıyla Hakan Fidan’ı indirip, 
MİT’i tekrar biat ettiği Amerika, MOSSAD ve MI6 gibi örgütlerin kontrolüne 
devretmeyi hedefledi, ancak Cumhurbaşkanımızın ameliyatını erteleyerek ola-
ya el koymasıyla bu planları akim kaldı.

6. CIA’NIN TÜRKİYE KARŞITLIĞINA YÖNELİK EN SON   
           ÖRNEK:

ABD’DE SKANDAL PANEL! FETÖ VE CIA ORADA BULUŞACAK

CIA yetkilileri ve FETÖ, 11 Kasım’da Washington’da, Türkiye karşıtı 
kara propaganda amaçlı düzenlenecek sözde panelde bir araya gelecek. Skan-
dal panelin Başkan Erdoğan’ın 13 Kasım’da gerçekleştirmeyi planladığı ABD 
ziyaretinden hemen önce düzenlenmesi dikkat çekçidir; tabi Sayın Erdoğan bu 
davete icabet ederse…

Başkan Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye gerçekleştirmeyi planladığı 
ziyaret öncesinde FETÖ’cülerin CIA yetkilileri ile bir araya gelecek olması 
FETÖ Örgütü’nün CIA’nın güdümünde olan bir örgüt olduğunu göstermek-
tedir. 

Ortaya çıkan bilgilere göre Washington’daki Ulusal Basın Kulubü’nün 
toplantı salonunda, “Erdoğan’ın Son Oyunu: Türkiye’nin Suriye ve Ameri-
ka’daki Uzun Kolu” başlıklı sözde panel düzenlenecek.2018 yılında kurulan, 
“Araştırmacı Dergi” yayın kuruluşunun ev sahipliğinde düzenlenecek olan 
sözde panele ise FETÖ’cü Ahmet Yayla, Türkiye karşıtı yürüttüğü propoganda 
ile öne çıkan Adam Klasfeld gibi isimler katılacak. Panelin moderatörlüğünü 
ise İsrail merkezli yayın yapan i24’ün sunucularından Tal Heinrich üslenecek.

Kısacası “Araştırmacı Dergi” ismiyle yayın yapan kurumun danışman-
lığını yürüten isimler ise FETÖ ve CIA’in ortak çalıştığını bir kez daha orta-
ya koydu. Kuruluşun danışmanlığını yürüten Theo Padnos, Suriye’ye giderek 
yakalanmış ve kendisi hakkında bir film çekilmişti. Edinilen bilgilere göre, 
Suriye’ye gazeteci kimliği ile giden ve daha sonra yakalanan Theo Padnos 
CIA için çalışan bir saha elemanı olarak görev yapmaktadır. Kuruluşun danış-
manlığını yürüten bir diğer kişi ise Today’s Zaman’ın Ankara müdürü olan ve 
İsveç’e firar eden aynı zamanda FETÖ adına ABD’de lobi faaliyetleri yürüten 
Abdullah Bozkurt’tur. 
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Bu son şaşırtıcı olay, FETÖ’nün kimin hesabına çalıştığını, aslında din-
le imanla ilgisi göstermelik olan ama temel görevi Amerika’nın taşeronluğu 
olan bir örgüt olduğunun bariz bir ispatıdır. Bu olaydan da anlaşılıyor ki, artık 
Amerika FETÖ ile olan işbirliğini gizlemiyor ve aleni olarak sergilemektedir.

SON SÖZ

Amerika, kökü Tapınak Şövalyelerine, Junto’ya, HellFire’a, Bilderberg’e, 
Masonik Yapıya dayanan ve vahşi kapitalizm üzerine tesis edilen bir eyalet-
ler bütünüdür. Şurası kesin olarak bilinmelidir ki, Amerika’yı görünen devlet 
adamlarından ziyade görünmeyen ve perde arkasında olan çok güçlü yapılar 
yönetiyor. Bu yapıların içinde Siyonizmin, Evanjelizmin örgütleri oldukça et-
kin bir role sahiptir. İşin içinde çok güçlü finans kesimleri, medya patronları, 
spekülatörler gibi güçlü figürler ve aileler bulunmaktadır. Bu figürler ve ailele-
rin istekleri doğrultusunda hareket edenler ve biat edenler için bir sorun yoktur. 
Ancak biatı reddeden ve kendi millî menfaatlerini gözeten devlet adamları için 
oldukça büyük riskler vardır ki, geçmişte John Kennedy ve Harding Olayları 
ve günümüzde Maduro ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsın-
da ülkemize olan fiilî (taşeron örgüt YPG ve PYD aracılığı ile) ve ekonomik 
saldırıları bunun birkaç örneğidir. 

Amerika kendisine biat etmeyen ve vesayeti reddeden Türkiye’yi zımni 
olarak artık düşman unsur şeklinde tanımlamış ve çeşitli yaptırım kararları-
nı oylamalara sunmaya başlamıştır. Bu da gösteriyor ki, Amerika Türkiye’nin 
dostu değil; hamisi olarak kendisini göstermektedir. Hamisine boyun eğip biat 
etmeyen Türkiye ise Amerika için büyük bir tehdit unsur olarak değerlendi-
rilmekte ve şimdiye kadar “Büyük Felâket” olarak tanımladığı sözde Ermeni 
Soykırım kartını hayâsızca gündeme getirmiş bulunmaktadır. Ancak Ame-
rika’nın karşısında artık her istediğine muti bir devlet yoktur. Türkiye eskisi 
kadar dışa bağımlı bir devlet değildir. Kendi savunma sanayisi ile önemli bir 
askeri gücü sahiptir. Trump’ın tâbiriyle öğle yemeğine gider gibi cepheye gi-
den kahraman bir ordusu vardır ve gözünü budaktan sakınmamaktadır. 

Amerika’nın Türkiye’ye karşı birçok saldırısı ve hak ihlâlleri olmuştur. 
Ancak asıl büyük hamlesi “Millenium Challenge” adı altında uyguladığı savaş 
oyunudur ki, birçok açıdan Türkiye’ye karşı yapılması planlanan bir işgal gi-
rişiminin provası niteliğindedir. Terör örgütlerini kullanarak Türkiye’ye karşı 
takındığı tavırları da göz önünde bulunduracak olursak, Türkiye’nin neden S 
400’leri aldığının gerekçesini de anlamış oluruz.
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