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Öz  
Dünya hakimiyeti için bütün vasıtaları kendi lehine kullanma kabiliyeti olan 

Siyonizm, bu emellere ulaşmak için stratejisini ona göre tayin eder. Uluslar arası  kuralları 

hiçe sayan bir anlayışı savunan Siyonist düşüce, birçok facialara sebep olmuştur. Bunun için 

tarihe  bakıldığında bu gerçekler görülecektir. Tarihi Siyonist  politik yaklaşım, günümüzde 

de  “meşum” uygulamalarına devam etmektedir. Bu Siyonist Felsefe tarihi “sapkınlık”’tır.  

      O halde nedir Siyonizm? Siyonizme bu gücü veren gizem nedir? Meşhur Siyon 

Protokolleri nedir? Bu protokoller sonradan mı ihdas edilmiştir? Yoksa Muharref Tevrat’ın 

bir toplantıda günyüzüne çıkmış hali midir? Bu yazımızda bu suallere cevap aramaya 

çalışacağız. 
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The Zion Protocols of Zionism and the World Domination Ideology 
 

 

 Zionism which has the ability of using all instruments in favour of itself in order to 

achieve the world domination, finds its route to achieve this aim. Zionist Ideology ignores 

the international rules and this has caused a lot of disasters. When we look at the history, it 

is possible to see those disasters. The Zionist Philosophy is an aberration. And this disasters 

still continue. Then what is Zionism? What is the mysterious power that feeds the Zionism 

with that power? What are the famous Zion Protocols? We will try to answer those questions 

in our next essay. 
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GİRİŞ    

 
Dünya hakimiyeti için bütün vasıtaları 

mübah gören  Siyonizm, bu emellerine matuf  

hangi yöntem tatbik edilecekse etmiş; facialara 

sebep olmuş birçok  hadisenin baş mes’ulüdür. 

Tarihe ve günümüzdeki hadiselere yakından 

bakıldığında hep “sapkınlığı” görülür.  

   Dünya üzerinde devlet kuramamış; 

ancak, bütün devletleri emrine amade kılmış 

bir ideoloji o varsa; o da Siyonizm’dir. 

   O halde nedir Siyonizm? Siyonizme bu 

gücü veren gizem nedir? Meşhur Siyon 

Protokolleri nedir? Bu protokoller sonradan mı 

ihdas edilmiştir?Yoksa Muharref Tevrat’ın bir 

toplantıda günyüzüne çıkmış hali midir? 

   Siyonizm; en geniş anlamı ile, Arz-mevûd 

yani Filistin dışındaki bütün Yahudileri yine 

orada toplamak ve sonra da Süleyman 

Mabedini Siyon Dağı üzerinde inşa etmek 

idealidir 

(Kutluay, 2000: 19). 

 

Siyonizm Nedir?   
 

Siyonizm, din ve devleti kat’iyetle 

birbiriden ayırmaz. Buna göre dini hürriyet 

kazandıktan sonra mutlaka siyasi hürriyet 

hayata geçmelidir. Dolayısıyla Siyonist Devlet, 

laik bir devlet değil; Yahudi Şeriatı’na göre 

yönetilecek bir devlet olacaktır.Bugünkü İsrail 

Şeriat Devleti gibi.. 

    Siyonistlerin bu ideallerini muharref 

Tevrat şu şekilde çizmektedir: 

   “O zaman Rab bütün milletleri 

önünden kovacak ve sizden büyük  kuvvetli 

milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak 

tabanınızın bastığı  her yer sizin olacaktır. 

Sınırınız çölden Lüban’dan ırmaktan, Fırat 

ırmağından garp denizine kadar olacaktır. 

Önünüzde kimse duramayacak, Allah’ınız Rab 

size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu 

ayak basacağınız bütün diyar üzerine 

koyacaktır.”(Tevrat, Tesniye bölümü,12/25)    

   Bunun için dini hürriyetin 

neticelenmesiyle siyasi hürriyetin meydana 

gelmesi için Politik Siyonizmi hayata geçirmek 

icab ediyordu. Bunu da ilk defa dillendiren ve 

hayata geçirmek için ölünceye kadar bu 

uğurda mücadele eden Siyozmin babası olan 

Theodor Herzl’dir. Siyonizmin canlanmasında 

asıl hamleyi bu kişi yapmıştır.1860’da doğup, 

1904’de ölen, gazetecilik yapan Dr.Theodor 

Herzl,1896 yılında “Der Jundenstaat”(Yahudi 

Devleti) ismiyle bir risale yayınlayarak 

Siyonist teşkilâtın doğmasına sebep oldu.1897 

yılında İsviçre’nin Basel şehrinde Birinci 

Siyonist teşkilât toplandı.Ve,meşhur 

protokollerin bu toplantıda görüşüldüğü 

tahmin edilmektedir. 

   Siyon Dağı efsanesi ise, Hz. Davut’un 

oğlu olan ve Kudüs başşehir yapıldığı krallığın 

başına geçen Hz. Süleyman “Siyon” dağında 

“Süleyman Mabedi”ni inşa ettirmiştir. Yahudi 

geleneğine göre “Beyt Hamikdaş”(Kutsal Ev) 

denilen bu mabedin “Siyonizm”in dünya 

hakimiyetinde mühim bir yere sahiptir 

(Anadol, 2004: 15). 

   Süleyman Mabedini Siyon dağında 

inşa ideali Yahudiler için bir semboldür. Asıl 

inşa etmek istedikleri dünyaya hakim olma 

mefkuresidir. Bunu da şu anda başarmış 

durumdadırlar.   

 

Protokol nedir?  
 

Siyonizmin hedeflerine vakıf 

olabilmemiz için, evvelemirde Siyon 

Protokolleri’nin mahiyetini, mânâsını; 

protokollere zemin teşkil edecek fikrî arka 

plânı teşhis ve teşhir etmemiz gerekiyor. 

Bundan sonra da protokolleri teferruatlıca 

tahlile tabi tutacağız. 

Protokol kelimesi, Yunanca protos(ilk) 

ve kolla (tutkal) kelimelerinden teşekkül 

etmiştir. Protokoller, Yahudilerin “Hareket 

Plânı Taslakları” mânâsına gelmektedir (Nilus, 

2004: 127).Yahudi tarihinde buna benzer bir 

çok taslak varolmuştur. Pek azı açığa çıkmıştır. 

Ancak umumi olarak müşterek noktaları 

aynıdır. Prensipleri hep iki yüzlülüğe dayanır. 

Aşağıda nakledeceğim belge ile daha sonra 

açıklayacağımız protokoller birbirinin nasıl 

devamı olduğuna delil teşkil edecektir.  

 

İstanbul Yahudileri Prensi 
 

1492 senesinde, İspanya başhahamı 

(Chemor), merkezi İstanbul’da bulunan 

Yahudi Parlamentosu’na (Grand Sanhedrin) 

İspanyol kanunundan dolayı kendisinin 
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kovulmak üzere olduğunu yazar ve ne tavsiye 

edeceklerine dair bir mektup yazar. 

   Şöyle bir cevap alır: 

   “Musa’nın yolundaki aziz kardeşim, 

katlanmak zorunda kaldığın talihsizlikleri ve 

endişelerini aktardığın mektubu aldık. Bu 

duyduklarımızın acısı içimize işledi. 

   Büyük Baba ve Hahamın tavsiyeleri 

şunlar: 

   1-İspanya Kralının seni Hıristiyan 

olmaya mecbur  ettiğini yazdığına gelince, 

onun istediğini yap, aksi taktirde daha sonra 

istesen de yapamazsın. 

   2-Mallarını yağma etme emrine 

gelince: evlatlarını tüccar yap, onlar da küçük 

küçük, Hıristiyanların mallarını yağmalasın. 

   3-Canına kastetmek istediklerine 

gelince, evlatlarını doktor ve eczacı yap, onlar 

da Hıristiyanlar’ın canlarını alsınlar. 

   4-Sinagoglarını tahrip etmek 

istemelerine gelince; evlatlarını rahip ve kilise 

üyeleri yap, onlar da Hıristiyanların kiliselerini 

tahrip etsinler. 

   5-Şikayet ettiğin birçok sıkıntı verici 

olaylara gelince, evlatlarını avukat ve hukuk 

adamları olarak yetiştir ve onların devlet 

işlerini karıştırdıklarını ve Hıristiyanları senin 

boyunduruğun altına sokarak, dünyaya hakim 

olmanı ve onlardan intikam almanı 

sağlamalarını izle. 

   6-Sana verdiğimiz bu tavsiyelerden 

sapma, çünkü bunları yaparak, senin ne kadar 

utanç verici durumlara düştüklerini göreceksin 

ve gerçek güce ulaşacaksın. 

 (İMZA) İstanbul Yahudileri Prensi” 

(Nilus, 2004: 128-129). 

 

Siyonist Telâkkî 
 

  Siyonizmin ruhuna vakıf olabilmemiz 

için, Siyonist telâkkîye bakmak 

mecburiyetindeyiz. 

    Theodor Herzl, Yahudi Ulusu’ndan 

ne anladığını şöyle tarif etmektedir: “ Size 

ulustan ne anladığımı söyleyeceğim. Ve siz de 

bu ifadeye özne olarak Yahudi’yi ilave 

edebilirsiniz. Benim aklımdaki ulus 

mefhumu(kavramı), müşterek düşmanlarına 

karşı birbirlerine kenetlenen tarihî bir insan 

topluluğu olarak ifade edilebilir. Bu ulus 

mefhumuna benim bakış açım. Eğer siz bu 

tarife Yahudi kelimesini ilave ederseniz, benim 

Yahudi ulusundan ne anladığımızı 

bulursunuz.”(Nilus, 2004: 28). 

   Herzl, Yahudi ulusunun dünyaya 

matuf (yönelik) fikrini şöyle ifade ediyor: “ 

Düştüğümüz zaman, devrimci, işçi sınıfı, 

devrimci partinin küçük memurları oluruz. 

Fakat kalktığımız zaman, işte korkunç 

gücümüz o zaman ortaya çıkar.” (Nilus, 2004: 

28). 

   Herzl’in bu fikrini destekleyen Lord 

Eustace Percy (Canadian Jewish Chronicle) şu 

şekilde bir izahatta bulunuyor: 

    “Liberalizm ve nasyonalizm, Yahudi 

mahallelerinin kapılarını açtı ve Yahudi’ye eşit 

vatandaşlık hakları önerdi. Yahudi batılı 

dünyaya çıktı, gücü ve gücün ihtişamını 

gördü. Gücü kullandı ve bundan büyük keyif 

aldı” (Nilus, 2004: 29). 

   Yahudi düşünce tarzı; Yahudi 

olmayan her türlü plâna muhalif olmasıyla 

meşhurdur. Monarşist’e muhalif olarak 

cumhuriyetçinin yanıdadır; cumhuriyetçinin 

yanında ,sosyalistir; sosyalistin karşısında da 

Bolşevik’in yanında yer almaktadır. 

   1903 yılında yapılan VI. Siyonist 

Kongresi’nde alınan kararlar muvacehesinde I. 

Dünya Harbi’nin çıkacağını kat’iyetle 

bildiklerinden (kendileri plânlamıştı) savaş 

süresince gelişmeler ve neticeleri üzerinde 

uzun uzun tahlil ve planlar yapılarak, 

Yahudilerin bundan nasıl kârlı çıkacağı 

üzerinde müzakereler yapılmıştır. Oynayacağı 

rol hülâsa edilmiş, tespit edilen plân ve 

program savaştan sonra hayata geçmiştir. 

Tarih, bunu bize göstermiştir (Nilus, 2004: 31). 

   New York’ta çıkan “The New 

Palesrin” isimli gazetenin Nisan 1923 

nüshalarından birinde şunlar yazılmaktadır. 

“Zannediyoruz ki, Birinci Dünya Savaşı’nın 

başlıca iki neticesinden birisi de Yahudi 

Devleti’nin kurulması olduğunu tarih  bize 

gösterecektir. Biz, bütün dünyayı bunun  için 

savaşa soktuk ve yendik” (Anadol, 2004: 57).  

 

Siyon Protolleri 
 

 Siyon Liderlerin Protokollerine gelecek 

olursak, bunların 24 adeti gün ışığına çıkmıştır. 

Protokoller çok uzun olduğu için göze 

çarpanlarını özetleyerek naklececeğim. Çok 
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dikkatli okunmalıdır. Bunların hayata geçip 

geçmediğini, komplo teorileriyle uğraşılıp 

uğraşılmadığını tarihî hakikatlerle 

yüzleşildiğinde görülecektir. 

   Tarihi bilmeyen; hele hele yakın tarihi 

gerçek mânâda idraktan mahrum olanlar 

milletine hizmet edemezler. İstikbale güvenle 

bakamazlar. Tarihî hakikatler karşısında üç 

maymunu oynayıp kafasını kuma gömenler; 

belirli mihrakların “komplo teorileri” 

safsatalarına inanırlar. Ondan sonra da elin 

adamı senin üzerinden dünya hakimiyetini 

devam ettirir. Hem de acımasızca.. Kendi 

elimizle kendisine hizmet ettirerek.. Onun için 

dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Tarihi iyi 

okuyup yorumlamalıyız. Meselelere ciddiyetle 

eğilip, millî ve dâva şuuruna sahip olmalıyız. 

Şimdi amaçlı protokollere geçebiliriz. 

 Unutulmasın, bu protokoller 1897 yılında Dr. 

Theodor Herzl’in başkanlığında I.Siyonist 

Kongre’de İsviçre’nin Basel şehrinde tartışılmış 

ve karara bağlanmıştır. 

 

 I. Protokol. 
 

  “Beyan edeceğim şey, sistemimizin iki 

görüş noktasından  hareket ettiğidir: kendimiz 

ve yahudi olmayanlar. 

  Dikkate alınması gereken bir nokta da , 

kötülük içgüdüleriyle dolu olan insanların 

sayısının, iyilerden çok daha fazla olmasıdır. 

Bu yüzden  onları yönetirken en iyi  sonuçlar, 

mücerred (Uy.:soyut) ilmî tartışmalarla değil 

şiddet ve yıldırma politikalarıyla elde edilir. 

  Her insan iktidarı arzu eder ve eğer 

mümkün olsa herkes diktatör olmayı ister. 

Kendi refahını korumak uğruna, 

başkalarınınkini kurban etmeyecek insan 

gerçekten çok azdır. 

   Yaratılış kanununa göre ‘hak 

kuvvetten doğar’ sonucunu çıkarıyorum. 

  Siyasi hürriyet bir fikirdir, fakat gerçek 

değildir. Siyasi iktidarı elinde bulunduran bir 

partiye baskı yapmak amacıyla halk kitlelerini 

bir diğer partiye yöneltmek gerektiği zaman, 

bu fikrin bir yem olarak nasıl kullanacağı 

bilinmelidir. Eğer karşı taraf da liberalizm 

olarak da anılan bu fikrin etkisi altına girmiş 

ve bu uğurda iktidar gücünün bir kısmından 

feragat etmeye gönüllü ise,  görev çok daha 

kolaylaşır. Bu arada teorimizin zaferi tamamen 

ortaya çıkıyor… 

   Günümüzde Liberal Yönetimin Gücü 

yerini Servetin Gücüne bırakmıştır. Bir 

zamanlar İman Gücü hükmetmişti. Hürriyet 

fikri gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir 

fikirdir. Çünkü hiç kimse onu aşırıya 

kaçmadan nasıl kullanacağını bilmez… 

    Eğer bir devlet kendini, kendi içindeki 

krizlerle tüketirse, ya da kendi içindeki 

ihtilaflar onu dış düşmanlar karşısında 

zayıflatırsa, telafi edilemeyecek kayıplara 

uğramış ve bizim hakimiyetimiz altına girmiş 

demektir. Tamamıyla bizim ellerimizde olan 

Sermaye Despotluğu, ona bir saman çöpü 

uzatır. İster istemez çöpe sarılacaktır, aksi 

taktirde tamamen dibe vurur. 

   Liberal fikirlere sahip birisi çıkıp da 

yukarıda kastettiğimiz fikirlerin ahlâk dışı 

olduğunu ileri sürerse, ben de şu soruları 

sorarım: Eğer her ülkenin iç ve dış iki düşmanı 

varsa ve eğer harici düşman üzerinde duracak 

olursak, bunun her türlü mücadele yöntemini 

kullanmasında sakınca görülmüyor. Mesela: 

gece karanlığında ya da sayıca çok üstün bir 

şekilde saldırması ve ahlâk dışı olduğu 

düşünülmüyorsa, toplum hayatını paramparça 

eden, kamu yararına olan her şeyi çökerten çok 

daha kötü bir düşmana  karşı aynı yöntemleri 

kullanmak, nasıl olur da ahlâk dışı ve izin 

verilemez olarak adlandırılır. 

Hükmetmek isteyen  kişi hem kurnaz 

hem de yapmacıklı olmalıdır. Açık sözlülük ve 

dürüstlük gibi üstün insani nitelikler siyasette 

kusurdur. Çünkü bunlar yönetimleri en güçlü 

düşmanlarından daha etkili ve kesin bir 

şekilde alaşağı ederler. Bu nitelikler, Yahudi 

olmayan yönetimlerine ait vasıflar olmalıdır. 

Ve biz, bu vasıfları kendimize kat’iyen rehber 

edinmemeliyiz. 

Netice, yöntemleri haklı kılar. Bu durumda, 

planlarımızı yaparken dikkatlerimizi, iyi ve 

ahlâka uygun olandan çok, gerekli ve faydalı 

olana çevirelim. 

   Hürriyetin getirdiği hakların aşırı 

kullanılması neticesi, alkolden aklı karışmış, 

alkol yüzünden düşünme kabiliyetini 

kaybetmiş alkolik hayvanlara bakın. Bu bize 

göre değildir ve bu yol bizim yürüyeceğimiz 

yol değildir. Yahudi olmayanlar, alkol 

yüzünden düşünme kabiliyetlerini 
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kaybetmişlerdir. Çocukları da klasizm ve ilk 

çağ ahlâksızlıklığı ile aralarına soktuğumuz 

hususi ajanlarımız olan öğretmenler, 

hizmetçiler, zenginlerinin evlerindeki 

mürebbiyeler, katipler ve Yahudi olmayanların 

sıkça gittikleri sefahat yerlerindeki 

kadınlarımız vasıtasıyla zehirlenerek birer 

ahmak olarak yetiştirilmişlerdir. Bu son 

söylediklerimin arasına sefahat ve çürümüşlük 

içinde yaşayan, diğerlerini gönüllü olarak 

takip eden ve kendilerine ‘sosyetik hanımlar’ 

denilen kimseleri de dahile edeceğim. 

   ‘Hürriyet, kardeşlik, eşitlik’ 

kelimelerini çok eski zamanlarda, halk kitleleri 

arasında ilk bağıranlar bizlerdik. Bu kelimeler 

o günlerden bu yana dünyanın her tarafında, 

bu yeme takılan budala papağanlar tarafından 

tekrar edildi. Ve, bunlar sayesinde, önceki 

zamanlarda, halkın baskısına karşın çok iyi 

muhafaza edilmiş olan ‘Dünya Refahı’ ve 

‘Gerçek Ferdi Hürriyet’ fikirleri her tarafa 

taşındı. Yahudi olmayanların, sözüm ona zeki 

fertleri ve bilginleri bu sözlerin içindeki hakiki 

anlamları çıkaramadılar, birbirleriyle olan 

münasebetlerindeki ve mânâları arasındaki 

çelişkilere dikkat etmediler, tabiatta hiçbir 

şekilde eşitlik olmadığını, hiçbir şekilde 

hürriyet olamayacağını, tabiatın bizzat 

kendisinin zekayı, seciyey (karakteri) ve 

kabiliyeti farklı meydana getirdiğini 

göremediler. Halk kitlelerinin kör olduğunu 

göremediler” (Nilus, 2004: 176-182). 

 

 II. Protokol  
 

   Bırakın onlara bilimin emrettiği şeyler 

olduğunu inandırdığımız nazariyelerimizin 

(teori-kuram) başrolünü oynasınlar. Bunu 

basın organlarımız vasıtasıyla devamlı şekilde, 

bilimin gereği olarak gündemde tutmamızdaki 

amaç, nazariyelerimize olan körü körüne 

güvenlerini canlı tutmaktır. Yahudi 

olmayanların bilim adamları, bilgileri ile 

şişinecekler, fikirlerini kendi istediğimiz 

doğrultuda eğitmek amacıyla, uzman 

ajanlarımızın kurnazca bir araya getirdiği 

parçaları hiçbir mantıkî sorgulamadan 

geçirmeden ilmi sonuçlar olarak 

uygulayacaklardır. 

    Bir an bile bu söylenenleri boş şeyler 

olarak değerlendirmeyin. Planladığımız 

Darvinizm, Marxsizm ve Nietzscheizmin 

başarılarını dikkatlice düşünün. Her sınıftan 

biz Yahudiler’in bu emirlerin Yahudi 

olmayanların düşünceleri üzerinde yaptığı 

bölücü etkiyi açıkça görmesi zor olmasa 

gerektir. 

Günümüzde devletler, halkın fikirlerini 

harekete geçiren çok büyük bir güce sahipler. 

Bu gücün ismi “Basın”. Basının rolü, ihtiyaçları 

zaruriymiş gibi göstermek, halkın şikayetlerini 

dile getirmek ve hoşnutsuzluk meydana 

getirmektir. İfade hürriyeti basın sayesinde 

vücut bulur. Fakat Yahudi olmayan devletler 

bu büyük gücü nasıl kullanacaklarını 

bilemediler ve bu muazzam güç bizim 

ellerimize geçti. Basın sayesinde kendimizi 

perde arkasına gizleyerek halkları etkileme 

gücüne kavuştuk. Her ne kadar okyanuslar 

gibi  kan ve gözyaşı döktüysek ve birçok 

insanımızı kurban verdiysek de  basın 

sayesinde altını elde ettik”(Nilus, 2004: 185-

192). 

 

 III. Protokol 
 

  “Çıktığımız bu uzun yolda, halkımızı 

sembolize eden yılanın çizdiği dairenin 

tamamlanması için gitmemiz gereken çok az 

mesafe kaldı. Daire tamamlandığı zaman, 

Bütün Avrupa devletleri yılanın büklümleri 

arasında güçlü bir mengen tarafından 

eziliyormuşcasına sıkıştırılacaktır. 

  Bugün aristokrasinin yıkılması ile halk, 

işçilerin boynuna acımasız ve zalim bir 

boyunduruk vuran, merhametsiz ve alçak para 

babalarının eline düştü. Biz işçileri bu 

zulümden kurtaracağımızı ileri sürerek 

sahneye çıkacak ve onlara sosyal 

Masonluğumuzun kuralı olan, sözde  ‘bütün 

insanların dayanışması’ gereği sürekli 

desteklediğimiz, savaş gücümüzü oluşturan 

sosyalistlerin, anarşistlerin ve komünistlerin 

saflarına katılmalarını telkin edeceğiz. 

Kanunlar yardımıyla işçilerin emeğini 

kullanan aristokrasi kendi çıkarı için işçilerin 

sağlıklı ve güçlü olmaları ile ilgilenirdi.  Biz ise 

bunun tam tersini, Yahudi olmayanların 

ölmesini istiyoruz. Kronik kıtlık işçinin bizim 

arzularımızın kölesi olduğu ve kedisinde 

bizim arzularımıza karşı koyabilecek gücü 

bulamaması anlamına gelir. 
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   Kralların otoritesinin aristokrasiye 

verdiği işçileri yönetme hakkını, açlık bize çok 

daha güçlü bir şekilde verecektir. 

       Bütün dünyaya hükmedecek olan 

hükümdarımızın taç giyme zamanı geldiğinde, 

ona engel olmak isteyen her şey yine aynı eller 

tarafından ortadan kaldırılacaktır. 

  Yahudi olmayanlar, uzmanlarımızın 

tavsiyeleri vasıtasıyla, teşvik edilmeden 

düşünme alışkanlıklarını yitirmişlerdir. 

  “Büyük” sıfatını bizim verdiğimiz 

Fransız  İhtilâl’ini hatırlayın. Onun 

hazırlanışındaki sırları gayet iyi biliyoruz. Zira 

o tamamıyla bizim eserimizdir. 

   O zamandan beri, insanları hayal 

kırıklıklarıyla birinden diğerine 

yönlendiriyoruz, ta ki en sonunda bizden ile 

sapıp, dünya için hazırladığımız Siyon 

Kanının Despot kralına yönelene dek. 

   Günümüzde uluslararası bir güç 

olarak yenilmez durumdayız, çünkü herhangi 

bir devletin saldırısına uğrarsak, diğer 

devletler tarafından destekleniriz. 

   “Hürriyet “ kelimesi insan 

topluluklarını her türlü kuvvete, her çeşit 

otoriteye, hatta Tanrı’ya ve yaratılış 

kanunlarına karşı dahi savaşmaya teşvik eder. 

Bu yüzden krallığımızı kurduğumuz zaman, 

ima attiği anlamlar ile insan kitlelerini kana 

susamış hayvanlara çeviren bu kelimeyi 

sözlüğümüzden silmiş olacağız”(Nilus, 2004: 

187-192). 

 

IV. Protokol 
 

 (G)örünmeyen, esrarlı bir şekilde 

gizlenmiş, bununla beraber, perde arkasında 

oldukları için çok daha fazla acımasız bir 

şekilde hareket eden ajanların arkasında 

gizlenen gizli örgütlerin elinde olduğu 

hissedilen despotluktur. 

   Görünmeyen bir gücü kim ya da ne 

gibi bir durum yıkabilir?Bizim gücümüz tam 

anlamıyla böyle bir güçtür. Yahudi olmayan 

masonluk, bize ve amaçlarımıza körü körüne 

bir paravan gibi hizmet eder. Bu sayede 

gücümüzün hareket planı hatta asıl hedefi, 

bütün halk için bilinmeyen bir sır olarak kalır. 

    (B)ütün inançların altını oymak, 

Yahudi olmayanların zihinlerinden Tanrı ve 

maneviyat düşüncelerini tamamen çıkarmak 

ve onların yerine matematik hesaplamalar ve 

maddi ihtiyaçları yerleştirmek bizim için 

mecburiyettir. 

   Yahudi olmayanlara düşünme ve 

anlama fırsatı vermemek için, ilgilerini 

tamamen ticaret ve sanayiye çevirmeliyiz. 

Böylece bütün milletler, kazanç peşinde 

birbirleriyle yarışırken, müşterek 

düşmanlarının farkına varamayacaklar ve 

tamamen yutulmuş olacaklardır. 

 

VI. Protokol 
 

   Yahudi olmayanların aristokrasisi, 

politik bir güç olma vasfını yitirdi. Onu hesaba 

katmamız gerekmiyor. Fakat sahip oldukları 

topraklar sayesinde hâlâ daha kendi 

kendilerine yetiyor olmaları bize zarar 

verebilir. Bu yüzden her ne pahasına olursa 

olsun, onları topraklarından söküp atmak 

bizim için en büyük mecburiyettir. Bu amaca 

en iyi şekilde, arazi vergilerini ve ipotek 

borçlarını artırmakla varılacaktır. Bu 

ayarlamalar topraklarını ellerinde tutmalarını 

zorlaştıracak ve onları aciz halde kayıtsız 

şartsız boyun eğmek zorunda bırakacak. 

   Aynı zamanda ticaret ve sanayi, fakat 

en başata denge kuvveti rolü oynayacak olan 

vurgunculuğu (spekülasyon) yoğun bir şekilde 

desteklemeliyiz. Vurguncu sanayinin yokluğu, 

özel ellerdeki sermayeyi çoğaltır ve toprağı, 

üzerindeki banka borçlarından kurtararak 

tarımla ilgili faaliyetlerin yeniden 

yapılanmasını sağlar. Biz sanayinin, hem 

emeğini, hem de sermayeyi topraktan 

uzaklaştırmasını ve vurgunculuk sayesinde 

dünyanın bütün servetinin elimize geçmesini 

istiyoruz. Bu sayede Yahudi olmayanların 

hepsini işçi sınıfı saflarına katacağız. Yahudi 

olmayanlar, o zaman başka bir sebep için 

değil, sadece var olma haklarını koruyabilmek 

için önümüze eğilecekler. 

   Yahudi olmayanların sanayisini 

tamamen çökertmek için, aralarında 

geliştirdiğimiz ‘lüks’ü vurgunculuğun 

yardımına çağıracağız. Çünkü lükse olan hırslı 

talepleri, her şeylerini yutup bitirecektir. İşçi 

ücretlerini artıracağız, ancak bu işçilere hiçbir 

yarar sağlamayacaktır. Çünkü, aynı zamanda 

temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını da 

artıracağız ve bunun sebebinin tarım ve 
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hayvancılıktaki gerileme olduğunu iddia 

edeceğiz.  İşçi sınıfını anarşi ve sarhoşlukla 

tanıştırırken, aynı zamanda dünyadaki bütün 

Yahudi olmayan aydınların kökünü kazıyacak 

önlemler almak suretiyle ikinci bir yerlatı 

yöntemini maharetle tatbikata koyacağız. Bu 

faaliyetlerinin hakiki mânâlarının Yahudi 

olmayanlar tarafından, zamanından önce fark 

edilememesine mani olmak için, kendi iktisadî 

nazariyelerimizin (teorilerimizin) 

yaygınlaştırma faaliyetleri enerjik bir şekilde 

devam ederken, bunları ‘işçi’ sınıfına hizmet 

etmek için duyulan  ateşli bir talep  ve 

Ekonomi-Politik bilimin büyük 

umdelerini(prensipleri) maskelerinin ardına 

gizleyeceğiz (Nilus, 2004: 200-201). 

 

VII. Protokol 
 

  Siyasette başarının ilk şartı, 

girişimlerin gizliliğidir. Politikacıların 

söyledikleri ile yaptıkları birbirini 

tutmamalıdır. 

   Yahudi olmayanların hükümetlerini, 

birkaç istisna dışında, bizim elimizde olan 

basın kanalıyla gizlice suflörlüğünü yaptığımız 

ve kamuoyu olarak gösterdiğimiz, arzu 

ettiğimiz sonuçları neredeyse yaklaşmış olan, 

geniş çapta tasarladığımız planımızın yararları 

doğrultusunda hareket etmeye  mecbur 

etmeliyiz (Nilus, 2004: 203). 

 

VIII. Protokol 
 

   Ülkemizde sorumlu mevkilere 

Yahudi kardeşlerimizi getirmemizde herhangi 

bir sakınca kalmadığı zamana kadar, bu 

mevkileri bir süre için, geçmişi ve şöhreti halk 

ile arasında uçurumlar oluşturan kişilere 

teslim edeceğiz. Bunlar, emirlerimize karşı 

gelmeye yeltenirlerse cezaî müeyyideler ve 

ortadan kaybolmalarla karşı karşı 

kalacaklardır. Bütün bu tedbirler, bu kişileri 

son nefeslerine dek çıkarlarımızı korumalarını 

sağlamak içindir(Nilus, 2004: 205). 

 

IX. Protokol 
 

   Aslında Masonik parolamız olan 

“Hürriyet, Eşitlik, Kardeşlik” gibi liberal 

kelimeler, krallığımızı kurduğumuz zaman 

bizim tarafımızdan, “Hürriyet hakkı, Görev 

eşitliği, Kardeşlik idealleri” olarak sadece bir 

idealizmi ifade eden ve artık bir parola 

olmayan kelimeler haline gelecektir. Bu sayede 

boğayı boynuzlarından yakalamış olacağız. Biz 

şimdiden bizimkinden başka her türlü  

yönetim  şeklini, her ne kadar birçoğu 

hukuken varlıklarını sürdürüyorlar olsalar da, 

fiilen yok etmiş bulunuyoruz. Şimdilerde eğer 

herhangi bir devlet bize karşı kışkırtma 

(protesto) teşebbüsünde bulunursa, bu bizim 

onlara önceden verdiğimiz emir ve yetki 

sayesindedir. Çünkü onların Yahudi 

düşmanlığı gösterileri, küçük kardeşlerimizi 

eğitebilmemiz için bize gereklidir. 

  Her şeyi yutan bütün terör hareketleri 

bizimle baş göstermiştir. Monarşiyi geri 

getirmek isteyenden tutunda, demagoglara, 

sosyalistlere, komünistlere ve her tülü 

ütopyacılara kadar, her fikirden insan 

hizmetimizdedir. Bunların hepsine bir görev 

verdik. Her biri kendi adına yönetimlerin son 

kalıntılarını yok ediyor, düzenin bütün 

kurumlarını yıkıyorlar. Bu faaliyetler 

yüzünden bütün devletler ıstırap çekiyorlar. 

Onlar huzur istiyorlar ve barış için her şeyi 

feda etmeye hazırlar. Fakat biz onlara bunu 

vermeyeceğiz. Ta ki beynelmilel süper 

yönetimimizi tanıyıp, ona itaat edene kadar. 

Halk, sosyalizm konusunun uluslararası bir 

anlaşmayla çözülmesi gerektiğini yüksek sesle 

dile getirdi. Partilerin hiziplere ayrılması, 

onları bizim elimize düşürdü. Çünkü iddialı 

bir mücadeleyi sürdürmek için para gereklidir 

ve o da tamamen bizim elimizdedir (Nilus, 

2004: 205-207). 

   

X. Protokol 
 

Yetki paylaşımı, konuşma ve din 

hürriyetleri, basın hürriyeti, kanunlar önünde 

eşitlik, mülkiyet ve mesken dokunulmazlıkları, 

vergiledirme(gizli vergiler) gibi konular 

üzerinde duracağımız zaman, bu husus bize 

yardımcı olacaktır. Bütün bunlar halkın 

önünde açıkça temas edilmemesi icab eden 

konulardır. Bunlara temas etmenin mecburi 

olduğu hallerde de, isim isim sayılmamalı, 

hiçbir teferruata girmeden, sadece medeni 

hukuk kurallarının tarafımızdan kabul edildiği 
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belirtilmelidir. Bu mevzuda ketum kalmamızın 

sebebi, bunlardan bir ya da birkaçından 

vazgeçmek istersek, vazgeçtiklerimizi dikkat 

çekmeden saf dışı bırakabilmek için kendimize 

hareket serbestliği sağlamaktır. Eğer isim isim 

belirtirsek, o zaman bu hürriyetlerin hepsi 

varmış ve çoktan verilmiş gibi görünecektir. 

  Halk kitleleri, politik dehalara özel bir 

sevgi ve saygı besler ve onların bütün şiddet 

hareketlerini hayranlıkla karşılar. “Aşağılık, 

evet aşağılık fakat zekice”, “Bir oyun fakat 

nasıl da kurnazca uygulanmış, ne kadar 

muhteşem oynanmış ne büyük cüret….” der. 

   Hükümet darbemizi 

gerçekleştirdiğimiz zaman bütün halklara 

şunu söyleyeceğiz: “Her şey korkunç bir 

şekilde kötü gidiyordu, herkes çektiği acılar 

yüzünden tükenmişti. Biz; milliyetler, sınırlar, 

para birimlerinin farklılığı gibi size ıstırap 

veren her şeyi ortadan kaldırıyoruz. Şüphesiz 

bize tabi olup olmamakta hürsünüz. Fakat size 

tavsiye ettiklerimizi hiç tecrübe etmeden 

haklarında herhangi bir hükümde bulunmanız 

mümkün olabilir mi?” 

   Liberalizmin zehirini devletlerin 

organizmasına soktuğumuz zaman, devletlerin 

bütün siyasi görüntüleri değişime uğradı. 

Hepsi ölümcül bir hastalığa yakalandı. Kan 

zehirlenmesi. Yapılması gereken tek şey, can 

çekişmelerinin sona ermesini beklemektir. 

   Liberalizm, Yahudi olmayanların 

yegâne koruyucusunun, yani despotluğun 

yerini alan anayasal devletleri ortaya çıkardı. 

Ve bir anayasa hepimizin bildiği gibi; bir parti 

anlaşmazlıkları okulu, yanlış anlamlar, 

anlaşmazlıklar, sonuçsuz parti çekişmeleri 

yumağından başka bir şey değildir. Kısacası, 

devlet faaliyetlerinin şahsiyetini yıkmaya 

hizmet eden her türlü şeyin okulu (Nilus, 2004: 

209-212). 

 

XI. Protokol 
 

Yahudi olmayanlar koyun sürüsüdür 

ve biz de kurtlar. Koyun sürüsüne kurtlar 

daldığı zaman ne olur biliyorsunuz. 

  Her şeye göz yumarak meydana 

gelecekleri beklemeleri için bir başka sebep de, 

onlardan geri aldığımız bütün hak ve 

hürriyetleri, barış düşmanlarını bastırıp, bütün 

partileri uslandırdığımızda tekrar geri 

vereceğimize dair ümitlendirmemizdir. 

 Tanrı bize, biz seçilmiş ırka bütün 

gözlere bizim zayıflığımızmış gibi görünen 

“dağılma”yı ihsan etti ve bununla, bizi şimdi 

bütün dünyanın hükümdarı olmayı çok 

yaklaştıran gücümüzün ortaya çıkmasını 

sağladı (Nilus, 2004: 218).  

 

 

XII. Protokol 
 

   Basının hakkından gelmek için şu 

yöntemleri kullanacağız: Bugünkü basının rolü 

nedir?    Amacımız için ihtiyaç duyduğumuz 

hisleri kamçılar ve alevlendirir, ya da partilerin 

bencilce amaçlarına hizmet eder. Basın genelde 

tatsız, haksız ve yalancıdır. Halkın büyük 

kısmı basının gerçekte hangi amaçlara hizmet 

ettiğine dair en ufak bir fikre sahip değildir. 

Biz basına eyer vuracağız ve sıkı bir dizginle 

frenleyeceğiz. Aynı şeyi matbaalarda basılan 

her şey  için yapacağız. Değilse, broşürlerin ve 

kitapların hedefi olarak kalırsak, basının 

saldırılarını defetme çabalarımız ne işe yarar? 

Günümüzde sansür mecburiyeti yüzünden 

ağır bir gider kaynağı olan basılı yayınları, 

devletimiz için çok kârlı bir gelir kaynağı 

haline getireceğiz (Nilus, 2004: 2019). 

 

   

XIII. Protokol 
 

Bütün halkları, yüzyıllardır hiç 

kimsenin tahmin bile edemediği bir siyasi plan 

doğrultusunda gizlice bizim organize 

ettiğimizden kim şüphelenebilir? 

  Çok yakında her çeşit spor ve sanat 

yarışmalarının düzenlenmesini basın 

vasıtasıyla gündeme getireceğiz. Bu çeşit ilgi 

alanları meydana getirerek onların zihinlerini, 

bizim onlarla mücadele etmemizi gerektirecek 

konulardan başka taraflara yönelteceğiz 

(Nilus, 2004: 227). 

 

 

XV. Protokol 
 

 Biz krallığımızı kuruncaya kadar 

geçecek süre içinde şöyle bir yöntem 

izleyeceğiz. Dünya üzerindeki bütün ülkelerde 
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Hür Mason Locaları kuracağız ve çoğaltacağız. 

Bu localara sosyal ve kamuda şöhret yapmış 

ve şöhret kazanabilecek herkesi çekeceğiz. 

Çünkü bu localar bizim başlıca haber alma 

kaynaklarımız ve etkileme vasıtalarımız 

olacaktır. Bütün locaları bizden başka 

kimsenin bilmeyeceği, Siyon büyüklerimizden 

oluşan bir Merkezi İdare heyeti çatısı altında 

toplayacağız. Bu locaların her birinin kendi 

temsilcisi olacak ve bu temsilciler yukarıda 

belirttiğim Merkezi İdare Heyeti’nin gizli 

kalmasını sağlayacaklar. Bu localarda bütün 

devrimci ve liberal unsurları birbirine 

bağlayacağız. Bunlar toplumun her 

kesiminden bir araya getirilmiş kişiler 

olacaktır. En gizli siyasi planlar tarafımızdan 

haber alınacak ve bu planlar daha 

planlayıcılarının düşündükleri gün bizim 

ellerimize düşeceklerdir. Uluslararası polis 

teşkilatlarının hemen hemen bütün ajanları bu 

locaların üyeleri arasında olacaktır. 

   Yahudi olmayanların en akıllılarının 

dahi biraz pohpohlanınca ne kadar şuursuz 

budalalar haline gelebildiğini, aynı zamanda 

küçücük bir başarısızlığın bile- aldıkları 

alkışların kesilmesi kadar değilse de- onları ne 

kadar kötü etkilediğini ve tekrar başarılı olmak 

uğruna boyun eğmiş köleler gibi nasıl 

küçüldüklerini tahmin bile edemezsiniz. 

   Onlar aslan gövdelerinin içinde koyun 

ruhu taşırlar ve kafalarını karıştırmak çok 

kolaydır. 

   Büyük Bilgelerimiz ne kadar ileri 

görüşlüymüşler ki, daha eski çağlarda, gerçek 

amaca giden yolda hiçbir sebeple 

durulmaması ve bu amaç uğruna verilecek 

kurbanların ehemmiyetinin olmadığını 

söylemişlerdir. Yahudi olmayan koyun 

sürüsünden kurban edilenlere hiç ehemmiyet 

vermiyoruz. Her ne kadar kendi ırkımızdan da 

birçok kurban verdiysek ırkımızı Yahudi 

olmayanların hayal bile edemeyecekleri bir 

mevkiye getirdik. Yahudi olmayanlara oranla 

çok daha az sayıda olan kendi kurbanlarımız, 

ırkımız yok olmaktan kurtulmak için 

kendilerini feda ettiler. 

   Ölüm herkes için kaçınılmaz bir 

sondur. En iyisi bu sonun, görevimizi 

yapmamıza mani olanlara, bu görevi 

baltalayanlara bizden daha yakın olmasını 

sağlamaktır. Gerektiğinde Masonlar’ı dahi, 

kardeşliğin korunmadığı gibi gerekçelerle 

idam ederiz. Sadece ölümle 

cezalandırdıklarımız değil, gerekirse hepsi 

normal bir hastalıktan ölmüş gibi ölürler. Bunu 

bildikleri sürece, kardeşlik dahi itiraz etme 

cüretin gösteremez. Bu yöntemlerle, masonlar 

arasında düzenimize karşı çıkabilecek olanları 

köklerinden söküp atarız. Böylece bir yandan 

Yahudi olmayanlara liberalizmi telkin 

ederken, diğer yandan kendi insanımızın ve 

ajanlarımızın sorgusuz sualsiz itaat etmelerini 

sağlarız (Nilus, 2004: 232-234). 

 

XXII. Protokol 
 

   Günümüzün en büyük gücü olan altın 

avuçlarımızın içindedir ve iki gün içinde 

dilediğimiz miktarda altını depolarımızdan 

tedarik edebiliriz (Nilus, 2004: 262). 

  

Siyon Protolleri Hayata Geçti mi? 
 

  Buraya kadar protokollerin bir 

hülâsasını verdik. Buradan çıkarak şu sual akla 

gelebilir: Bu protokoller Siyonizme ne kadar 

hizmet etmiştir? Bu protokoller hayata geçmiş 

midir? 

  Elbette hayat geçmiştir.   

 Dikkatlice tetkik edildiğinde bunların 

ne kadarının hayata geçtiğini, Siyonizmin 

“Dünya Hakimiyeti” yolunda nasıl son sürat 

ilerlediğine müşahede edilecektir.  

   Bu protokollerin Siyonist Bildirge 

olarak ortaya çıkışından sonraki yıllara 

bakıldığında apaçık görülecektir. Mesela 

Henry Ford 17 Şubat 1921 tarihinde New York 

World gazetesinde yayınlanan bir mülâktında 

şöyle  diyordu: “Protokoller hakkında 

söyleyeceğim tek şey, Protokoller’in şu anda 

olup bitenlere birebir uyduğudur. Protokoller 

yazılalı onaltı yıl oldu ve dünyanın bugünkü 

halini o zaman gösteriyor. Bugüne birebir 

tekabül ediyor”  (Nilus, 2004: 168). 

   Siyonizmin ne pahasına olursa olsun 

Dünya Hakimiyeti fikrinin bir hülâsası 

olabilecek şu ifadeler meseleyi biraz daha 

netleştirmektedir. Protokolleri bütün dünyaya 

duyuran Prof. Dr. Sergius Nilus, protokollerin 

1905’de yayınladığında kitabının 

mukaddimesinde(önsöz) şöyle diyordu: 
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   “Montefiore Ahiti’ne göre, Siyon 

amacına ulaşmak için ne maddi (para) 

konularda ne de diğer konularda cimri değil. 

Günümüzde, dünyanın dört bir yanındaki tüm 

yönetimler, bilinçli ya da bilinçsiz Siyon’un bu 

azametli “Süper Yönetimine” boyun eğiyor, 

çünkü tüm ülkeler Yahudiler’e asla 

ödeyemeyecekleri miktarlarda borçlu 

oldukları için, tüm senetler, tahviller ve her 

türlü menkul kıymetler onların ellerinde. Her 

türlü -endüstriyel, diplomatik, ticari-faaliyet 

Siyon’un elinde. Verdikleri borçlarla bütün 

ulusları kendilerine köle yaptılar. Eğitim 

sistemini tamamen materyalist çizgiye 

oturtarak, Yahudi olmayanları “Süper 

Yönetimlerin” elindeki koşumlara bağlı olan 

zincirlerle sımsıkı sardılar”(Nilus, 2004: 269). 

  Ancak bu prtokollerin İngiltere’de ve 

dünyadaki menfi tesirleri neticesinde Yahudi 

aleyhtarlığının artması; dolayısıyla bütün 

Yahudilerin de bu görüşleri benimsiyor 

görüntüsünün meydana gelmesinden rahatsız 

olan yazarların da bazı itiraflarda bulunmasını 

zaruri kılmaktadır. İngiliz edebiyat dünyasının 

1920’lerdeki tanınan simalarından Dr. Oscar 

Levy, Siyonist hataların nasıl tahribata  yol 

açtığını ve bundan kendilerinin nasıl zarar 

gördüğünü şu şekilde ifade ve itiraf 

etmektedir: 

  “Biz (Yahudiler) hata yaptık dostum, 

hem de çok vahim bir hata yaptık. 3000 yıl, 

2000 yıl hatta 100 yıl önce yaptığımız hatanın 

sonucu, bugün sahtekârlık ve şimdiye kadar 

hiç görülmemiş kederlere ve görülmemiş 

büyüklükte karışıklıklara yol açacak olan 

anarşiden başka bir şey değildir. Bunu bütün 

samimiyetimle ve açıkça, eski Ahit’i yazanların 

çektikleri tarifsiz kederler ve acılarla ve ateşler 

içindeki dünyamıza ancak onların 

anlayabileceği şekilde ağlayarak itiraf 

ediyorum. Dünyanın kurtarıcısı rolü oynayan, 

ve bunun için seçilmiş olduğumuzla övünen  

biz “kurtarıcılar”, bugün, dünyanın ırzına 

geçen, dünyayı yakıp yıkan, dünyayı 

kundaklayan, cellatlardan başka bir şey 

değiliz. Biz dünyaya yeni bir cennet vaat edip, 

onu yeni bir cehennemin içine atmaktan başka 

bir şey yapmadık. Ortada bir gelişme, en ufak 

bir ahlaki gelişme dahi yok. Ve bizim dürüst 

ahlakımıza bakın; her türlü gerçek gelişmeyi 

yasaklayan, harabe haline gelmiş dünyamızın 

yeniden kalkınmasına giden yolun üzerinde  

bir duvar gibi duran ahlakımıza. Düyamıza 

bakınca korkunç görüntüsü karşısında 

tüylerim ürperiyor. Bu görüntülerin meydana 

getiricilerini bildiğim için çok daha fazla 

ürperiyorum”(Nilus, 2004: 74). 

   Yahudi yazarı Kurt Munzer,1910 ‘da 

yayınladığı “Siyon’a Doğru” isimli kitabında 

şöyle der: 

“Biz Yahudiler, bütün ırkların kanına 

girdik. Biz, her şeyi çılgın, bozuk, kokmuş ve 

bitmiş bir şekle soktuk. Savaşları hep biz 

körükledik” (Anadol, 2004: 57). 

     Şimdi,Siyonist Protokollerin daha net 

anlaşılması ve akılda kalması için maddeler 

halinde hülâsasını yapıp,ondan sonra tahrif 

edilmiş Tevrat olan Talmut’tan misallerle, 

protokollerle Talmud’un birebir nasıl aynı 

şeyleri söylediğine şahit olacağız.   

   1-Radyo, televizyon, gazeteler, sinema, 

mecmualar ve kitaplar üzerindeki büyük 

kontrolünüzü genişletiniz. 

   2-Hukuk, tıp, kimya ve buna benzer 

bütün tahsillerden, Yahudi olmayanları 

uzaklaştırınız ve Yahudileri bilhassa bu 

şubelerde tahsil ve okumaya teşvik ediniz. 

   3-Yahudi olmayanların okullarını birer 

ihtilal merkezi haline getiriniz. 

   4-Yahudi olmayan peygamberleri 

gülünç duruma sokup, onları rezil kepaze 

edecek mevzular icat ve aynı zamanda Yahudi 

olmayanların arasında tefrik ve nifak çıkarınız. 

Din müesseselerini zayıflatınız. Fakat, bizlere 

karşı da kendilerine kardeşlik(!) bizleri telkin 

ediniz. 

   5-Bizden olmayanların kadın ve 

çocuklarının ahlaklarını bozunuz. 

   6-Kanunları ve anayasaları yanlış 

şekillerde tefsir ederek, mahkemelerini dahi 

etkileyip, her yere şüphe ile bakılmasını 

sağlayınız. 

   7-Sosyal sınıflar arasında nifak ve 

mücadele tohumları ekiniz. Renkli ırkları, 

diğer ırklara düşman kılınız. 

   8-Çeşitli aşılar ve suya katılan  türlü 

yabancı maddelerle bizden olmayanları 

tımarhanelere atarak ve medeni hakları 

engelleyerek, onları yok ediniz, tüketiniz. 

   9-Basiretsiz devlet adamlarını elinizin 

altında tutmaya çalışınız. 
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   10-Ülkelere girmek imkânlarını ve 

kanunlarını kolaylaştırınız. 

   11-Her vasıtaya müracaat ederek para 

üzerindeki hâkimiyetinizi takviye ediniz. 

   12-Cumhuriyeti ortadan kaldırarak, 

onun yerine demokrasiyi ikame 

ediniz.(Yahudilerin idare ettiği sosyalizme 

giden yol) 

   13-Türlü hak ve imkânları kullanarak 

işçileri elde tutunuz. Mitingler tertip ediniz. 

Grevler yaptırınız. Ve bu konuda hiçbir 

fedakârlıktan çekinmeyiniz. (Anadol, 2004:159-

160). 

 

Talmud Nedir?  
 

   Yirminci yüzyıldaki Yahudi dini 

uygulaması olan Eksoterik Judaizm’in kökeni 

Eski Ahit ve bunun üzerine yapılmış olan ve 

en az kendisi kadar antik yorumlar, ağızdan 

ağıza aktarılarak korunmuş gelenekler (Nilus, 

2004: 116);Yahudi alimlerin bin yıllık 

çalışmaları sonucunda Tevrat’ın yerini, 

meydana getirdikleri Talmud, bugünkü haliyle 

inanılan muharref Tevrat’tır. Muharref 

Tevratlar olan Talmud’un da birçok nüshaları 

bulunmaktadır. Talmud esas itibariyle ırkçı ve 

Yahudi olmayanlara karşı kincidir(Anadol, 

2004:159-160). 

   Muharref Tevrat’a göre Yahudiler hep 

üstün karakterli olarak vasıflandırılmıştır. 

Tevrat’ta cenk, Yahudiliğin topuzu, ihtilal 

silahı olarak tarif edilmiş. Siyonizm, buna göre 

Dünya Hakimiyeti fikrini şekillendirmiştir. 

Tekvinde, Nehemya’da, Ezra’da “ırkçı”emirler 

mevcuttur. Tesniye ve İşaya kitaplarında 

Yahudiliğin diğer milletlere ve beşeriyete karşı 

düşmanlığı ve kinciliği hep ön planda 

tutulmuştur. 

   Siyonistler, bu emirler doğrultusunda 

Rus İhtilâlini gerçekleştirmişlerdir. Lenin, 

Troçki başta olmak üzere büyün ihtilal 

komitesi Yahudi’dir. Rus İhtilâli’ni Yahudi 

bankerler finanse etmiştirler. 

   Yine protokollerde ifade edildiği gibi 

masonluk Siyonizmin emrinde olan tali bir 

kuruluşur. Bundan dolayıdır ki her mason 

locasında mutlaka bir Yahudi vardır. 

Yahudilerin müsaadesi olmadan mason 

olunamaz. Onun için Yewis Tribun gazetesi 

(28 Ekim1927) şu hakikati dile getirir: 

“Masonluk Yahudiliğe dayanır. Onun 

üzerinde kurulmuştur. Masonluktan 

Yahudiliği çıkarırsanız geride bir şey 

kalmaz”(Anadol, 2004:245). 

   Masonluğun Siyonizmin emrinde 

olduğuna dair açıklamayı Türkiye’deki Üstad-ı 

Â’zam Hayrullah Örs’den almak, daha 

gerçekçi olacaktır: 

   “Loca’daki üyeler, yarınki toplum 

insanlarının yapı taşlarının sembolleri 

olacaklardır. Bunlar bir araya gelerek, bir ideal 

‘Dünya Mabedi’ kuracaklardır.” 

     “Hür masonlar, Yahudilerin dünya 

hakimiyeti plânını esas tutarak çalışırlar.  

    “Farmasonlar, Yahudiler için siyasi, 

sosyal ve kültürel dâvâlarının 

gerçekleşmesinde büyük vasıta olmuştur.” 

     “Dünyayı idare edenler görünüşte 

iktidar mevkilerde hüküm sürenler değil, 

kulislerin arkasında bulunanlardır”(Anadol, 

2004:246). 

    O halde Siyonizmin emir komuta 

zincirine atf-ı nazar ederek, meseleyi daha da 

açıklığa kavuşturalım. 

   Siyonizmin Dünya Hakimiyeti fikrini 

hayata geçirmedeki maharetlerinin başında 

ciddi bir emir komuta zincirinin gizlilikle 

yürütülmesinden meydana görmekteyiz. Emir 

komuta zincirindeki hücre sistemiyle çalışan 

Siyonizm, gizliliğe çok dikkat eder. Başarıları 

da burada saklıdır. Her birim yalnızca 

kendisine verilen emirleri yerine getirir. Buna 

göre her birim  yalnızca kendi biriminin en 

üstüne bağlıdır.  Ve, sadece bu üst yönetici bir 

üst yöneticilerle  irtibata geçebilir. Sistemin 

bütününe hakim ve vakıf olanlar sadece 

Kabbalist Hahamlardır. Bundan dolayıdır ki 

bu hücre sitemi sayesinde birçok insan 

bilmeden kendi maksatları doğrultusunda  

Siyonizme hizmet etmektedirler. Bu emir 

komuta zincirin en tepsinde Büyülü veya her 

şeyi Gören Göz’ün altında 3 kabbalist vardır. 

Onun altında Sanhedrin; onu iki yan kol takip 

etmektedir. Bunlar B’nai B’rith ve Bilderberg 

organizasyonudur. Bu ikisine da masonluk 

hizmet eder. Masonluğun alt birimleri de; 

Lions, Rotary ve Diners’dir. 

   Emir komuta esasına dayalı olan 

Siyonizm, derecelendirme sayesinde gizliliğini 

muhafaza etmiştir. En alttaki sadece 

kendilerine verilenlerle iktifa etmek 
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mecburiyetindedir. Üst makamlara çıkıldıkça 

bilinen sırlar artar. İnsan sayısı da azalır. 

Yükseldikçe vukufiyet artmakta, sayı 

azalmaktadır. En tepe noktada ise üç Kabbalist 

kalmaktadır. Bütün sır bunda gizlidir. Türk 

Mason Dergisi’nde bu (S.21,shf.1095) husus şu 

şekilde izah edilmektedir. 

   “Kabbala kitaplarının metinleri 

semboller ile doludur. Her devirde bunların 

manasını bilen üç Yahudi büyüğü bulunur. 

Bunlardan yerine bir alt kademeden 

(Senhedrin,70’ler Meclisi)en iyisi seçilir, diğer 

ikisi tarafından esrara vakıf edilir.” 

   Kabbala ise, Tevrat inmeden evvel 

Yahudi ruhban sınıfının geliştirdiği bir 

doktrindir. Kabbala Büyü ve Şeytani güçlerle 

bağlantı sanatıdır. Kabbala; Fala, Kara Büyü, 

ve Şeytanlarla ilişki kurma ilgili malumata 

şamil olan Kabbalizm esas itibariyle Şeytan’nın 

dininin bütün hususiyetlerini ihtiva eder. Ve, 

masonik zihniyetin de fikrinin temel yapı 

taşıdır. Gelenek ve ağızdan kulağa anlamına 

gelen kabbala “sır” esasına dayanır. Bu sırların 

tamamı Kudüs Locası (Jerusalem Lodge)’nın 

Üç Kabbalisti tarafından ezbere tutulur. 

Kabbalistlerden biri  öldüğünde İsrail’in 70’ler 

meclisinden (Sanhedrin) seçilen bir aday aynı 

bilgeleri devralır. 

   Bu Üç Kabbalist ve Senhedrin bütün 

Yahudi organizasyonların ve İsrail’in de dahil 

oldukları hahamlar topluluğudur. Bu 

hahamlar topluluğu ki Tevratı bozup bu hale 

getirenlerdir.  

   Siyonizmin beyni olan  “B’nai B’rith, 

Birleşmiş Milletler’de yer alan çok sayıda 

üyesiyle Yahudi organizasyonlarının koordine 

edildiği bir merkez olarak biliniz. İsrail’in 

menfaatleri ve Yahudilerin genel meselelerinin 

halli için ülke liderleriyle iletişim 

kurar.”(Encyclopedia Britannica c.3, shf. 819) 

   B’bai Brith, İbarinice “Ahit’in 

Çocukları” manasına gelmektedir. Sadece 

Yahudilerin üye olabildiği dünyanın en etkili 

Siyonist teşkilâtıdır. 

   Diğer alt birimler de kendilerine düşen 

görevleri eksiksiz yerine getirerek paravan 

teşkilât olarak Siyonizmin amaçlarına hizmet 

etmektedir (___, 1991: 129-133). 

   İmdi, izah etmeye çalıştığımız Siyonist 

ideolojinin kutsal kitabı olan Talmud’un ırkçı, 

kinci ve Yahudi olmayanları nasıl aşağı 

gördüğüne delâlet eden bölümleri 

nakledeceğiz (Nilus, 2004: 116). 

   “Efendimiz, Tanrın, onları senin önüne 

getirdiği zaman onlara kuvvetle vuracaksın ve 

onları tamamen yok edeceksin; onlarla 

anlaşmayacaksın ve onlara merhamet 

etmeyeceksin.” (Deut. VII,2.) 

  “Efendinin, Tanrı’nın gözünde kutsal 

olduğun için, efendin, Tanrın seni dünya 

üzerindeki bütün insanların üzerinde özel 

olarak seni seçti.”(Deut, VII,6.) 

    Talmud’un yorumu: “Sen 

insanoğlusun, fakat dünya üzerindeki uluslar 

insanoğlu değil; ancak canavardırlar.”(Baba 

Mecia 114,6.) 

   “Yahudi olmayanların evine bakan 

birisi sığır ağılına bakar gibi olur.”(Tosefta, 

Erubin VIII.) 

   Talmud’dan; (günümüzde Fısıh 

Bayramı arefesinde okunan bir dua) “ Tanrım 

sana yalvarıyoruz, sana inanmayanları ve 

senin adını anmayanları gazabınla cezalandır. 

Gazabını onların üzerine gönder ve gazabınla 

onlara acı ver. Onları gazabınla parçalara ayır 

tanrım, bütün kemiklerini etlerinden ayır. 

Bütün inançsızları hemen cezalandır. Senin 

ulusunun düşmanlarını bir an önce yok et. 

Layık olmayanları köklerinden sökerek dağıt 

ve harap et. Onları yok et. Onları hemen yok 

et,şu anda yok et Tanrım.” (Pranajtis: 

Christianjus in Talmudae Judeorum: Judaik 

Sinagog, sayfa 212.Minhagin, sayfa 23.) 

    “Birisi Yahudi olmayanların evinde 

oturanları gördüğü zaman, ‘Tanrı kibir evini 

yıkacak’ der.” (Babil Talmud’u, Berachot 58,6.) 

    “Kendilerine ait bir Torah (Eski 

Ahit’in ilk beş kitabı) ve peygamberleri 

olmayan bunların hepsi katledilmelidir. Onları 

katletmeye kimin gücü yeterse bırakın hepsini 

açıktan açığa kılıçla öldürsün.” (Schulchan 

Aruch: Chosezsen Hamiszpat, 425,50) 

  “Yahudi  olmayanların malı mülkü, 

sahipsiz araziler gibidir. İlk kim yerleşirse o 

hak sahibi olur.”(Baba Batra, 14b.) 

   “Yahudi olmayanların eşyaları, sahibi 

olmayan eşyalar gibidir.” (Schulchan Aruch: 

Chozsen Hamiszpat.116,5.) 

   “Bir Yahudi eğer bir Yahudi 

olmayanın arazisine küreğini çatarsa, o 

arazinin tamamı Yahudi’nin olur.”(Baba 

Batar,55a.) 
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   “Geri kalanların hepsi aşağılık ve 

nefret edilenlerken, Yahudi ulusu Tanrı 

tarafından seçilmiş yegane ulustur.” 

   “Öteki ulusların bütün malları Yahudi 

halkının olacaktır ki, sonuçta hiçbir vicdan 

azabı duymadan el koyma yetkisi 

verilecektir.” 

   “Bir Yahudi Goy’u(Goy murdar, 

ahlâksız, günahkar demektir ve bu aşağılayıcı 

sıfat Yahudi olmayanlar için 

kullanılmıştır)soymalıdır, hesap yaparken 

kandırmalıdır-ki o bunu anlamayacaktır- aksi 

taktirde Tanrı’yı utandırmış olu.”(Schulchan 

Aruch: Chozsenhamiszpat. 348) 

   “Yahudinin borçlu olduğu bir Goy 

ölürse ve varisleri bu borçtan haberdar 

değillerse, Yahudi borcu ödemek zorunda 

değildir.”(Schulchan Aruch: Chozsen 

Hamiszpat.s283,1.) 

   “Nuh’un oğullarından birisi çeyrek 

lira dahi çalarsa ölümle cezalandırılmalıdır, 

fakat İsrailoğulları’na Goy’a zarar verme izni 

verilmelidir. Kitapta yazan ‘Komşuna zarar 

vermemelisin Goy’a zarar vermemelisin 

anlamına gelmez.”(Miszna, Sanhedryn, 57) 

   “Hırsızlık kelimesini nasıl açıklarsınız? 

Bir Goy’un bir Yahudi’den para çalması, onu 

soyması ya da Yahudi bir kadını köle yapması 

yasaktır. Fakat bunların hiçbirisini bir 

Yahudi’nin bir Goy’a yapması yasak 

değildir.”(Tosefta, Aboda Zara, VIII,5.) 

   “Bir Goy’a gizli ilişkilerimizi anlatmak, 

bütün Yahudiler’i öldürmekle eşdeğerdedir. 

Çünkü, onlara öğreteceğimiz şeyleri bilirlerse 

bizi orta yerde öldürürler.”(Book of Libbre 

David,37.) 

  “Kutsal Kitabın gizemlerini açığa 

vurmak yasaktır. Bunu kim yaparsa bütün 

dünyayı yok etmiş biri kadar suçlu 

olacaktır.”(Jaktu Chadasz,171,2.) 

   “Talmud’u okuyan her Goy ve ona 

bunun için yardım eden her Yahudi 

ölmelidir.” (Sanhedryn 59a.Aboda Zora 8-

6:Szagiga 13.) 

  “Bir Goy erkek çoçuğu, doğduktan 

dokuz yıl bir gün sonra ve Goy kız çocuğu 

doğduktan üç yıl bir gün sonra pis 

addedilir.”(Pereferkowicz: Talmudt. v,P.11.) 

   Siyonizmin Kabbalistik anlayışı 

hahamlara kutsallık atfetmektedir. İşte  bir 

misal: 

   “Yahudi alimler(Hahamlar) çok daha 

yüksektirler ve imtiyazlara sahiptirler. Kim bir 

Haham’a karşı gelir, onunla kavga eder veya 

ona karşı kötü söz söylerse, Allah’a karşı 

gelmiş demektir.”(Senhedrin-110a)  

    “Hahamın şerefi Allah’ın şerefi 

demektir.”(Pirke Abot-11-12) 

   “Alimlerin talimatını hiçe sayan kimse 

ölüm cezasına çarptırılmalıdır.”(Erubin-21a) 

    Siyonizme, muharref Tevrat; nam-ı 

diğer Talmut, dünya hakimiyeti için şunları 

telkin ediyor: 

  “Milletlerin bütün soyları senin 

önünde secde edecek. Bütün milletler sana 

kulluk etsinler.” (Mazmurlar-82-27) 

   Siyonizm daima beşeriyete karşı 

ihanet içinde olmuşlardır. Bunları Talmud’dan 

öğreniyoruz. 

   “Milletlerin, kralların sütünü 

emeceksiniz. Milletlerin servetini 

yiyeceksiniz.”(İşya-60-18-61-6) 

   “ Allah Yahudi milletine, bütün 

kabilelerin hayatı ve kazancı üzerinde bir 

hakimiyet vermiştir.”{Faslı Baba Petra ve Fi 

Sifri Hıkriynm,3.cilt,fasıl 25(Mecelletu’l 

Meşrik’den nakledilmiştir.)18-770}(Anadol, 

2004: 27). 

   “İnsanın hayvan üzerinde üstünlüğü 

olduğu gibi, Yahudi’nin de bütün insanlara 

karşı üstünlüğü vardır.”(Sanhedriya) 

 

Kur’an-ı Kerim’de Yahudiler 
       

Kur’an-ı Kerim’e göre Yahudiler nasıl 

vasıflandırılıyor, ona bakalım: 

  “Biz kitapta İsrailoğullarına şu haberi 

verdik. Siz arz-ı mukaddeste iki defa fesat 

çıkaracak ve muhakkak büyük bir azgınlık 

yaparak şımaracaksınız.”(Sûre-i İsrâ, âyet: 4) 

  “O yahudiler âhirete bedel dünya 

hayatını satın almış kimselerdir. Bundan 

dolayı azapları kaldırılmayacak, 

hafifletilmeyecek. Onlara yardım da 

edilmeyecektir.”(Sûre-i Bakara, âyet:83) 

  “İsrailoğullarından olup da 

küfredenlere Davud’un da, Meryem oğlu 

İsa’nın da dili lânet edilmiştir. Bunun sebebi 

Allah’a isyan etmeleri ve yanlış yola sapmaları 

idi.”(Sûre-i Mâide, âyet:78) 

   “Tur-ı Sina’ya giden Musa’nın 

arkasından İsrailoğulları altınlarından bir 
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buzağı yapıp onu Tanrı edindiler.”(Sûre-i 

A’raf, âyet:148) 

 

Yahudiler İçin Neler Söylenmiş?    
 

 Yahudiler için  neler söylenmiş, bir de 

ona bakalım: 

  Meşhur otomobil fabrikatörü Henry 

Ford, yazdığı eserinde”Yahudi” için şunları 

dile getirmektedir: 

   “Protokollarında; her insan cemiyetini 

imha etmek ve onların hükümlerini dağıtmak 

Yahudiler için ebedi bir devlet kurarak 

dünyaya hakim olmak gayesi dikkati çeker, 

“İmansız” ismiyle vasıflandırdığı bütün dünya 

milletleridir. O bütün bu milletlerin 

aleyhindedir. 

   Serbestlik parolasının gayesi dini, 

iktisadi, siyasi hayatı ele geçirmek, kısaca 

insan cemiyetlerini perişan etmektir. Eğer bu 

telkinler verilmeye başlanmışsa milletler bütün 

ulvi hislerini kaybedeceklerdir. 

   Bugün siyasi hayat sarsıntılar 

içerisirindedir. Bu hakikat daha fazla 

saklanamaz. Birçok tarikat, isyancılar, 

Yahudilerin aletidir. Gerçekten birçok 

hakikatler bu iddiayı kuvvetlendirecek 

mahiyettedir. Tarih bunun böyle olduğunu 

kabul edecektir”(Anadol, 2004: 123-124). 

   M.Ö.4-M.S. 65 tarihleri arasında 

yaşamış olan Seneka şöyle der: 

  “Bu kavmin öyle âdetleri vardır ki, 

başka memleketlere de yayılmıştır. Mağlup 

olurlar, ama kendi kanunlarını galiplere kabul 

ettirirler”(Anadol, 2004: 124). 

  Miladi 821 tarihinde yaşamış olan 

İslam alimi Manavi, “El Maulid” isimli 

eserinde şöyle demektedir: 

  “Bir Yahudi’nin müttefik olabileceğini 

beklemek, bir fahişede bakirelik aramaktan 

farksızdır.” 

    Yine bir İslâm alimi Mirza Hasan Han 

da(M.:1689) şöyle demektedir: 

   “Nefesi ölüm kokan bu behimi kavime 

karşı şimdiye kadar çoktan önlem alınmalıydı. 

Bunun hâlâ yapılamamış olmasını havsalama 

sığdıramıyorum. İnsanlara saldıran vahşi 

hayvanların, insana benzer tarafı olsa bile, 

derhal imha edilmeleri gerekmez mi? 

Yahudi’nin ne zaman saldıracağı asla 

bilinmez”(Anadol, 2004: 125). 

   Martin Luther (1483-1546)  Yahudiler 

hakkında şunları söylemektedir: 

   “Yahudilerin soluğu, kâfirlerin altın ve 

gümüşü kokar. Çünkü onlar kadar doyumsuz 

bir başka kavim dünya yüzünde, ne vardır, ne 

olacaktır ve bu güneşin altında daha ne kadar 

yaşayacaklarsa, başkası hiçbir zaman 

olamayacaktır”(Anadol, 2004: 126) 

  Devam diyor M.Luther: 

   “Goyim’lere( Yahudiden başka 

herkese) karşı besledikleri müthiş kin onlara ta 

beşikten beri ana babaları ve Hahamları 

tarafından aşılanmıştır. Bu kin onların kanına 

girmiş, bütün varlıklarını sarmış, iliklerine 

işlemiştir. Artık ne yapsalar ondan 

kurtulamazlar. Ebediyen öyle kalacaklardır ve 

bunu kimse değiştiremeyecektir”(Anadol, 

2004: 126) 

  Siyonizm, “Arz-ı Mevud” idealine 

paravan olabilecek her türlü vasatı ve yolu 

mübah gördüğünü, Irak’ın kuzeyindeki 

Kürtlerin Yahudi olduğunu ispatlamaya 

çalışmasından anlıyoruz. Irsî(genetik) açıdan 

Kürtlerin Yahudi olduğunu ispatlamak için 

DNA’ları üzerinde araştırmalar yapıldığını 

ifade eden araştırmacı Kevin Brook, 2001 

yılında İsrailli, Alman ve Hintli bilim adamları 

tarafından gerçekleştirilen bir dizi deneyden 

bahseder.   

  Zikredilen ülkelerin bilim adamları 

tarafından gerçekleştirilen bu araştırmalar için 

Yahudi ve Müslüman Kürtler, Filistinli 

Araplar, Seferdi Yahudiler, Eskenazi 

Yahudiler, İsrail’in güneyindeki bedevilerden 

toplam 546 Y-kromozomu numunesi 

toplanmış. Daha sonra buna aralarında Rus, 

Beyaz Rus, Polonyalı, Berberi, Portekizli, 

İspanyol, Arap,Ermeni ve Türk deneklerin de 

yer aldığı 12 halktan 1321 numune dahil 

edilmiş. Araştırma sonuçları Seferdi 

Yahudileriyle Kürtler arasında babadan geçen 

genetik akrabalık tespit ediliyor. Brook’un 

buradan varmak istediği netice akademik 

sınırların biraz dışında: 

   ‘Bu heyecan verici araştırmalar 

gösteriyor ki Kürtler ve Yahudiler binlerce yıl 

öncesinde ortak babadan geliyorlar. Bu durum 

ümit ederiz ki Kürtleri ve Yahudileri 

birbirlerinin kültürlerini öğrenmeye ve Kuzey 

Irak’ta son yıllarda sahip oldukları dostluk 
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ilişkilerini sürdürmeye teşvik eder”(Günaydın, 

2003: 66). 

    

Siyonizm ve Materyalist Felsefe 
 

  Siyonizmin materyalist felsefesinde, 

“Siyonizme hizmet edecek her yolun 

mübahlığı” neticesinde Komünizmin ihdas 

edilmesine karşılık, Liberal-Materyalizmin 

temel yapı taşlarından olan borsacılık, 

reklamcılık, faizcilik gibi uygulamalarını bir 

tarafa bırakarak, asıl hedefte yer alan 

Müslüman-Türk düşmanlığı üzerinde duralım. 

Müslüman-Türklerden nasıl intikam almak 

için çabaladıklarını ve neticede buna muvaffak 

olduklarını da görelim. 

   İsrail atasözündeki “Bir Türk öldür; 

rahat et”(Anadol, 2004: 174), Siyonizmin 

hareket noktasını teşkil etmektedir. Bu minval 

üzerine Siyonizm hedeflerine vasıl olmanın 

yolunun Türkleri bertaraf etmekten geçtiğini 

çok iyi bilmektedirler. Bu da Politik 

Siyonizmin hayata geçtiği yıllara denk gelen 

Osmanlı-Türk Devletini parçalamakla 

mümkün olduğuna inandıklarından ötürü, 

bütün güçlerini bu noktaya 

yoğunlaştırmışlardır. II. Abdülhamid Han’ı 

tahttan indirdikten sonra  Devlet-i Aliyeyi 

Osmaniye’yi tarumar ederek,Yahudi devleti 

kurmanın üzerinde kafa yormuşlar ve 

plânlarını adım adım hayata geçirmişlerdir. 

Dolayısıyla Osmanlı-Türk devletinin nasıl 

yıkıldığını, İttihat ve Terakkicilerin buna niçin  

payanda olduklarını, sonrasında da 

kullanıldıklarının farkına vardıklarında atı 

alanın Üsküdar’ı çoktan geçtiğine şahit 

olacağız. 

   İşte, tarihin bu “gizemli ve çetrefilli” 

safhası üzerinde tahliller yapıp, tarihi 

hakikatleri nakletmeye çalışacağız.   

 

 

İttihat ve Terakkî Hareketi ve 

Siyonizm 
 

  İttihat ve Terakkî hareketi “Hürriyet, 

Müsavat, Uhuvvet” sloganlarını perde ederek 

ihtilal yaparak iktidara geldiği malumdur. 

Hâlbuki bu sloganlar, Siyonizmin maksadına 

ulaşmak için taşeronlarına ezberletip, sonra da 

asıl yüzlerini gösterdikleri; bunların birer 

safsata olduğunu sonradan öğrenilecektir. 

Nitekim Siyon Protokolleri’nin I. 

Protokolü’nde şu ifadeler geçmektedir:     

   “Hirriyet, eşitlik ve kardeşlik 

kelimelerini çok eski zamanlarda halk kitleleri 

arasında bağıranlar bizlerdik. Bu kelimeler, o 

günlerden bu yana dünyanın her tarafında bu 

yeme takılan budala papağanlar tarafından 

defalarca tekrar edildi.” 

     Yine III. Protokol de geçen “Judaizm 

Sembolik Yılanı” çok ilginçtir. Bu alâmete göre 

Yılan’ın son varacağı nokta İstanbul’dur. 

Protokolleri neşreden Sergius Nilus, 

Protokollerin 1905 baskısının son sözünde şu 

ifadelere yer verir: 

   “Gizli Yahudi Siyon kaynaklarına 

göre, Süleyman ve diğer Yahudi Bilgeler İ.Ö. 

929 yılında, bütün dünyanın Siyon tarafından 

sulh(barış) yoluyla istila edilmesi hakkında 

teorik bir plan yaptılar. Zaman geçtikçe bu 

plan, plana sonradan dahil olan Bilgeler 

tarafından detaylandırılarak son haline geldi. 

Bu bilgeler, bütün dünyayı, başının bu plana 

sonradan dahil olan, Yahudi yöneticiler temsil 

ettiği sembolik bir yılanın kurnazlığıyla Siyon 

adına sulh yoluyla  ele geçirmeye karar 

verdiler. Tabii yılanın vücudu  da bütün 

Yahudiler’i temsil ediyor. Yöneticilerle ilgili 

her şey Yahudi ulusundan bile daima gizlendi. 

Bu yılan karşılaştığı Yahudi olmayan her 

ülkenin altını oydu, gücünü büyük bir  hırsla 

yedi ve kalbinin  derinliklerine nüfuz etti. 

Kehanete göre, yılanın başı çemberi 

tamamlayıp Siyon’a dönünceye kadar, 

belirlenmiş olan plana kesinlikle bağlı kalarak 

hareketini sürdürmelidir. Çember 

tamamlanınca Avrupa zincirlenmiş olacak ve 

güçle bütün dünya yılan tarafından 

sarmalanmış olacak. 

   Yılanın başını Siyon’a dönüşü, ancak 

Avrupa’nın bütün hükümdarlarının güçleri 

yok edildikten sonra mümkündür. Yani, her 

tarafta iktisadi krizler ve toptan yıkımlar her 

yanı tesiri altına aldığı zaman, manevi çöküntü 

ve Fransız, İtalyan ve benzeri maskeler 

altındaki Yahudi kadınların yardımıyla ahlâki 

bozulma başgösterecek. Bunlar ulusların 

başlarındaki adamların hayatlarında 

ahlaksızlığı kat’i olarak yayacaktır. 
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 Sembolik yılanın rotası aşağıda 

çizilmiştir: Yılanın ilk durağı,İ.Ö. 429’da 

Avrupa’da Perikles idaresindeki 

Yunanistan’dı. Yılan ilk olarak bu ulusun 

gücünü yiyerek başladı. İkinci durak Augustus 

döneminde, yaklaşık olarak İ.Ö. 69’da 

Roma’ydı. Üçüncü, İ.S. 1552’de V.Charles 

döneminde Madrid. Dördüncü sırada, 1790’da 

XVI.Louis döneminde Paris vardı.Beşinci 

sırada 1814 yılında, Napolyon’un çöküşü 

sırasında Londra. Altıncı olarak 1871 yılında 

Franco-Prusya Savaşı sırasında Berlin vardı. 

Yedinci sırada ise 1881 yılında St. Petesrburg 

vardı.  

Yılanın bundan sonraki durağı bu 

haritada gösterilmiyor. Fakat oklar, bir sonraki 

hareketin Moskova, Kiev ve Odessa’ya 

yöneleceğine işaret ediyor. 

  Saldırgan Yahudi ırkının her zaman 

bir önceki şehri merkez olarak kullandığını 

iyi biliyoruz. İstanbul, yılanın Kudüs’e 

dönmeden önce uğrayacağı en son durak 

olarak gösteriliyor. (Bu harita Türkiye’deki 

Jön Türk İhtilalinden yıllarca evvel 

çizildi)”(Nilus, 2004: 171). 

Burada bir parantez açıp mevzumuzu 

tamamlayabilecek nitelikte ki bir makaleyi 

aynen nakletmek istiyorum: 

“Uzun bir süredir 301. madde yani 

Türklük tartışılırken gündeme tekrar 

mübadele konusu geldi. Mübadele ile Türklük 

arasındaki bağa bir kez daha ama bu sefer 

derinlemesine bakmak yerinde olacak. Kısaca 

mübadele diye bahsedilen Lozan’da (1923) 

onaylanan ve 1924’ün sonuna kadar 

yoğunluklu yaşanan ve 1930’daki İnönü-

Venizelos sözleşmesine kadar devam eden ve 

Mübadele Anlaşması’yla (30 Ocak 1923) 

başlayan Türk ve Yunan nüfus değişimidir. 

Pekiyi mübadeleye kimler tabi tutulmuştur?  

   İstanbul ve Gökçeada ile Bozcaada’da 

oturanlar hariç Türkiye’deki tüm Rumlar ile 

Batı Trakya’dakiler hariç Yunanistan’daki 

bütün Müslümanlar. Türkiye’den Rumlar 

Yunanistan’a oradan da Müslümanlar buraya 

‘sürülmüştür’. Muaf tutulanların ise 1 Aralık 

1926 Atina Anlaşması’na kadar başlarına 

birçok iş gelmiş, mallarına el konulmuş, 

haklarına tecavüz edilmiştir.  

   Sürülenlerin sayısına gelince rakamlar 

bize şunu söylüyor: Toplamda yaklaşık 1,5 

milyon Rum Yunanistan’a gitmiş ve yaklaşık 

500 bin Müslüman Türkiye’ye gelmiştir. Kafa 

sayısını bırakıp göçürtülenlerin niteliklerine 

baktığımızda karşımıza farklı bir tablo çıkıyor: 

Türkiye’den gönderilen Rumlar arasında 

onbinlerce Karamanlı vardır. Kimdir bunlar? 

İbadetlerinde, günlük yaşantılarında, hatta 

küfürlerinde bile Türkçe’den başka lisan 

kullanamayan Ortodokslar. Yunanistan’dan 

gelenlerinse hepsi Müslüman’dır ancak büyük 

kısmı Türkçe bilmemektedir. Bildikleri lisan, 

içinde Türkçe kelimeler bulunan diyalekt 

Yunanca’dır. Tam da bu noktada karşımıza 

incelenmesi gereken Türklük yani Türk’ün kim 

olduğu meselesi çıkıyor.  

 

          

Karamanlılar Türk’tü  
 

Türk tarihinin herhangi bir evresinde 

II. Meşrutiyet’ten önce Türk bir ırkın adı 

olarak anılmazken, Türk, ilk kez 1900’lu 

yılların hemen başında bir ırkın adı olarak 

geçmeye başlar. Başını Yusuf Akçura’nın 

çektiği ‘Soysopçu Türkçü’ kimi yazarlara göre 

Türk, bir ırkın adıdır ve bunun içine 

Müslüman olsun veya olmasın Türk kanı 

taşıyan herkes girmektedir. Buna karşın başını 

Ziya Gökalp’ın çektiği ‘İslamcı Türkçü’ 

yazarlara göreyse bütün Türkler 

Müslüman’dır ve Müslüman olmayan Türk 

değildir. O dönemin yazarları arasında bir tek 

Ali Canib [Yöntem] o da sadece tek bir 

makalesinde (Genç Kalemler, II/4, 26 Mayıs 

1911) Türk’ü bir ırkın adı olarak kabul etmez 

ve ona göre Türk, gayet laik bir çerçeve içinde 

din ve kavim farkı olmaksızın aynı dili 

konuşanların oluşturduğu topluluktur.  

  Hatta ‘Türk olmak için ‘Ben Türküm!’’ 

demek káfidir. Daha sonra Ali Canib bu 

görüşünü İttihad ve Terakki Partisi’nin para 

musluklarını açmasıyla -ki bu görüş 

tartışmalıdır- bir müddet hasıraltı eder ve 

partinin aynı zamanda genel kurul üyesi olan 

Ziya Gökalp’ın İslamcı Türkçü fikrine yaklaşır. 

1922’de geldiği nokta itibariyle bir 

makalesinde ‘Müslümanlığı... Türklerin millî 

dini’ olarak tarif eder (Genç Anadolu, 4, 16 Şubat 

1922). Bir dönem Rus gizli servisinde dahi 

Türkçülüğün lideri olarak görülen ve çıkardığı 

Sırat-ı Müstakim dergisinde Türkçülere yer 
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veren Arnavut asıllı Mehmed Ákif de bu 

yıllarda (1921) kaleme aldığı İstiklal Marşı’nda 

doğrudan Türk, İslam ve Müslüman 

kelimelerini kullanmasa da üstü örtülü 

biçimde ‘Kahraman ırkıma bir gül...’ diyerek 

işgalcilere karşı çıkan tüm Müslümanları Türk 

ırkı olarak tanımlar. 

  Bu görüşlerin dönem üzerinde etkili 

olduğu şüphesizdir. Nitekim Atatürk 

iktidarının başındaki siyasalarda Milli 

Mücadele atmosferi içinde Türklük için 

Müslümanlığın şart koşulduğunu görüyoruz. 

Bunun sonucunda örneğin mübadele ile 

Türkçe’den başka dil bilmeyen Karamanlılar, 

Rum’dur ve Türk değildir diye yurtdışına 

göçertilirken -bunlar kendilerini ırken, lisanen 

ve ádeten Türk olarak tanımlıyorlardı 

(Anadolu’da Ortodoksluk Sadası, 1923, sayı: 14)-, 

Yunanistan’dan Türkçe dahi bilmeyen ama tek 

özellikleri Müslümanlık olanlar, Türk’tür diye 

ülke içine alındılar. Ayrıca Atatürk, Mübadele 

Anlaşması’ndan 10 gün önce (20 Ocak 1923) 

‘fesat ve hıyanet ocağı Patrikhane’nin de 

Türkiye’den çıkarılarak Yunanistan’a atılması 

gerektiği...’ni söylüyordu (Hákimiyet-i Milliye, 20 

Ocak 1923). Bu konuda hükümet başarılı 

olamadı ama Fener Patriği K. Arapoğlu sınır 

dışı edildi.  

 

Selanik Milliyetçiliği  
 

   Mübadeleyi açıklamada bu 

yaklaşımın yanında iki farklı görüş daha 

vardır: Bunlardan birincisine göre mübadele 

İngiltere temsilcisi Lord Curzon ve Milletler 

Cemiyeti’nden F. Nansen önderliğinde 

Avrupalı büyük güçler tarafından Türkiye’nin 

ve Yunanistan’ın zayıflatılması için 

uygulamaya konmuştur. Öyle ki her iki ülkede 

mübadele neticesinde sonuçları II. Dünya 

Savaşı’na kadar sürecek ekonomik sıkıntılar 

yaşanmış ve iktisaden dışa bağımlılık 

artmıştır.  

    Komplo teorisi olarak kabul 

edilebilecek diğer görüşe göreyse zafer mi 

hezimet mi, tartışması bir yana Türkiye’nin 

tapusu olarak kabul edilen Lozan 

Antlaşması’yla onaylanan mübadele, 

Sabetaycıların Türkiye’yi kurtarma, kurma ve 

yüceltme operasyonunun bir parçasıdır. Böyle 

düşünen yazarlara göre bir taşla iki kuş 

vurulmuştur: 

    Öncelikle 1453’ten beri en güçlü ve en 

ayrıcalıklı unsur olan ve Lozan ile 

kazanacakları azınlık statüsü neticesinde iyice 

kuvvetlenecek bulunan Rumların -ki bu arada 

Sabetaycılar Müslüman oldukları için azınlık 

statüsünden yararlanamayacaklardı- Türkiye 

içindeki nüfusları azaltılarak nüfuzları 

kırılacaktır. Nitekim bugün Türkiye’deki Rum 

nüfus 2 bine düşmüştür. Bu görüşe göre Lozan 

ile adaların verilmesi dahi bilinen birçok sebep 

ve     Türkiye’yi istenilen güçte tutma 

arzusunun yanı sıra Rum nüfusun 

azaltılmasına yöneliktir. Bu arada Rumlar ile 

Yahudiler arasındaki tarihi ve onmaz husumet 

de bu operasyonda rol oynamıştır 

denmektedir. Vurulan ikinci kuş, mübadele ile 

Yunanistan sınırları içinde kalan birçok 

Sabetaycının Türkiye’ye sokulmasıdır. 

Mübadelenin başladığı yıl 1923’tür. Akabinde 

29 Ekim 1923’te Türkiye’de yeni bir kazanımla 

Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu devirde Agop 

Martayan [Dilaçar], Moise Cohen gibi isimlerin 

yanı sıra karşımıza yine Ali Canib [Yöntem] ve 

Ziya Gökalp çıkar ve Prof. Zafer Toprak’ın 

deyimiyle ‘Selanik Milliyetçiliği’ işlemeye 

başlar.  

 

‘Türklük Laik Bir İdealdir’  
 

    Gökalp 1922’den beri önceki 

yazıları ile çelişkili biçimde hilafet aleyhine 

yazılar kaleme almaktadır: ‘Hilafet, siyasi hayatı 

kokuşturur’ (Küçük Mecmua, 24, 27 Kasım 1922). 

3 Mart 1924’e gelindiğinde hilafet, Atatürk’ün 

iktidarında Millet Meclisi’nin kararıyla ilga 

edilir. Bu arada Ali Canib birçok yerde artık: 

‘Bizce Türklük ‘laik’ bir idealdir... ve Türk olmak 

için ‘Ben Türküm!’ demek káfidir’ diye yeniden 

yazmaya başlar. Kısa bir süre sonra da 20 

Nisan 1924 Anayasası’yla Türklük tanımı yine 

değişir ve ‘Türkiye ahalisine din ve ırk farkı 

olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak 

olunur...’ denir (m. 88). Bu sefer Türklük 

dinden ve ırktan bağımsız, daraltılmış 

Osmanlılığa benzetilir ve Müslümanlık ile 

arasındaki bağ koparılır. Hatırlayalım 1876 

tarihli Kanuni Esasi’de de Osmanlılık şöyle 

tarif edilir: ‘Devlet-i Osmaniye tabiyetinde 

bulunan efradın cümlesine, herhangi din veya 

mezhepten olur ise olsun bilá-istisna Osmanlı tabir 
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olunur...’ (m. 8). Kısa bir süre sonra laiklik 

konusunda bir ilerleme daha kaydedilir ve 

hem 29 Ekim 1923’te yapılan Anayasa 

değişikliğinde hem de 1924 Anayasası’nda 

korunan ‘Türkiye Devleti’nin dini, din-i 

İslam’dır...’ ibaresi, 10 Nisan 1928’te 

değiştirilerek ‘...dini, din-i İslam’dır...’ ibaresi 

çıkarılır (m. 2).  

    Birkaç yıl sonra da Ziya Gökalp’ın I. 

Dünya Savaşı yıllarında yazdığı Vatan 

şiirindeki ‘Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan 

okunur’ temennisi Temmuz 1932’de ezanın 

Türkçe okunması kararı ile gerçekleşir. Bu 

isimler, bu dönemde gerçekten bu kadar etkili 

midirler? Evet. Özellikle Ali Canib ve Ziya 

Gökalp, Atatürk’ün Selanik’ten kalma hem 

mesai, hem milletvekili olmaları hasebiyle 

meclis, hem sofra arkadaşlarıdır ve hem de 

sözleri ve nazları Atatürk’ün yanında 

geçmektedir. Sonuç olarak derinlemesine 

bakıldığında Cumhuriyet tarihinin bu kıymetli 

verileri bir yönden mübadelenin karanlıkta 

kalan yüzünü aydınlatırken bir yönden de 

bugün 301. maddeyi anlamamız için önemli 

ipuçları sunmaktadır'' (Erdoğdu, 2008).    

 

Yunan Albayın İtirafı 
 

  Yunan Albaylarından Leonidas Buvas 

tarafından yazılan eserde şu hakikatler dile 

getirilmektedir: 

   “Siyonizmin millî menfaatleri 

korumak ve inkişafını tahakkuk ettirmek için 

binlerce seneden beri bütün temiz milletlerin 

karşısında desiselere başvurarak onları gafil 

avlamak için riyakârane bir tarzda faaliyet 

göstermişlerdir. Her nereye göç ettilerse 

oraların halkının dini millî mevzuatına nüfuz 

edip dönmeliğin icaplarını ifa edip semere elde 

etmekte asla güçlük çekmemişlerdir.  

   Balkanlardaki Slav komitecilerini 

senelerce Siyonistler himaye etmiş ve bu azgın 

vampirleri TÜRK’lerle meskûn yerlere sevk 

edip on binlerce suçsuz bîçare insanı pek fecî 

şartlar altında öldürtüp bundan zevk 

almışlardır. 

   Siyonistler tarafından tesis edilen 

anarşist komitalar, Paris ve Londra gibi 

yerlerde meydana getirdikleri organizasyonlar 

vasıtasıyla Avrupalıların nazarlarını 

Balkanlara tevcih ettirmişler ve bunda 

muvaffak olmuşlardır. 

   Siyonistlerin tanzim ve tertibi ile tatbik 

sahasına koydukları terör ve katliam metodları 

meyve vermeye başlayınca, ellerindeki bütün 

imkân ve vasıtalara dayanarak Osmanlılar  

aleyhindeki faaliyet artırıldı. Siyonistlerin 

şeytani emellerine vasıta olmayıp, kendilerine 

karşı imanlı bir azimle mukavemet gösteren 

yüksek diplomat İkinci Sultan Abdulhamid’e 

Kızıl Sultan ismini takıp aleyhine cephe 

almaya ve kendisini idaresi altındaki gayrı 

müslimlere fena muamele ettiği ve onları 

tedhiş ile perişan ettiği şayiasını yaymaya 

başaldılar. 

   Namertçe, riyakârca hareket etmeyi 

kendileri için mübah telakki eden Siyonizm, 

Balkanlı kaatil tıynetleri Osmanlılara karşı 

mücadeleye icbar ederken bunlara Slav 

kahramanlık payesi tevcih etmekten de geri 

kalmamıştır. 

   Dünyanın herhangi bir yerinde olursa 

olsun vukua gelen ihtilal, tehcir, tedhiş ve 

tezyif hareketlerinde Siyonistlerin büyük 

rolleri vardır. 

   Asırlardan beri insanlığın bu 

mahluklar yüzünden maruz kaldığı elem ve 

ızdıraplar ve fecaatlerden kurtulmak için 

bütün beşeriyetin de onlar gibi müttehit ve 

teşkilâtlı olması lâzımdır. 

   Yeyüzünde yaşayan her aklı selim 

sahibi şunu iyice bilmelidir ki, eğer bizler milli, 

dini ve insani hırslardan ilham alıp da şer 

kuvvetlerinin kaynağını olan gizli ve 

beynelmilel bozguncu teşkilata göğüs 

germezsek insanlığın mukaddesatına hıyanet 

etmiş oluruz.  

   Siyonist, karşımıza bazan müslüman, 

bazan  da hıristiyan kisvesi ile çıkar, bizleri 

ağına  düşürüp bent etmeye çalışır. Bunda 

muvaffak olursa bizden kendileri için istifade 

temin eder. Eğer bizi ağına düşüremez ve 

kandıramaz ise derhal imhaya  teşebbüs eder. 

  Siyonist; karşısında muhasım görmeğe 

tahammül edemez. Zira o ister ki; her sahada 

hürmet ve itibar ve imtiyaz yalnız onun olsun. 

   Sultan Abdulhamid’i devirmek için 

komiteciler tarafından Türklere karşı tevcih 

edilen tadhiş hareketleri bizleri asla memnun 

etmemiştir. Müslümanlarla beraber Rumları 
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da öldüren komiteciler gayet tabiidir ki 

Siyonistlere hizmet ediyorlardı.  

   Siyonistlerin maddî kaynaklarından 

yardım gören komitecilerin Paris’te 

neşrettikleri “La Macedone et Les Reformes” 

kitaplarında bir taraftan bizlere diğer taraftan 

Sultan Abdulhamid’e ve Türklere hücum edip 

Balkanları, Ege’yi ve Filistin’i hakimiyetleri 

altına almaya muvaffak olmuşlardır.” 

1908 yılının Temmuz ayında, yavuz 

hükümdar Sultan Abdulhamid’in Meşrutiyeti 

ilânına tekaddüm eden günlerde Görice 

Metropolidi muhterem Fotis’in kilisede irad 

ettiği bir hitabede aynen şunları söyledikleri 

için, meşrutiyetin inkılabını hazırlayan 

Selânikli Sazanikler’in uşakları tarafındna 

öldürülmüştür. 

 

Görice Rum Metropoliti’nin 

Kilisedeki Hitabesi 

 
  Ey salih cemaat! Şuna iman ediniz ki, 

binlerce seneden beri yeryüzünde vukubulan 

kanlı ihtilâller ve katliamlar hep siyonistlerin 

eseridir.  

   Balkanlardaki tekmil komitecileri 

vahşete icbar edip bizleri din kardeşlerimize 

vahşiyane bir şekilde ve kitle halinde öldürten 

Farmason’ların komiteleri şimdi de Türk 

Devletini yıkmak ve inkıraz ettirmek için sevk 

ve idare ediyorlar.  

  Bunlar vicdanlarımızda çok elîm 

rahneler açmaktadır. Sizler de şuna 

inanıyorsunuz ki adalete dayanan Türkleri 

tezvir ve tahkir medotlarıyla zebun ettiler. 

   Bugün Siyonistler ve onlara uşaklık 

eden Farmason’lar Türk devletini, bir 

mirasyedi gibi sömürgeci devletlere peşkeş 

çekiyorlar ve Filistin topraklarında altın 

buzağıyı canlandırıyorlar. Türkler her 

mücadeleden muzaffer çıkmış ve hasımlarını 

mağlup etmişlerdir. 

  Bu meşrutiyet(1908 Meşrutiyeti-M.M.), 

Türklerin iyiliği için ilân edilmemiştir. Bu, 

Türk devletini müşkül vaziyetlere sokup 

ellerindeki toprakları almak için bir oyundur.”  

(Atilhan, 2000: 93-101) 

 Siyonistler, nasıl safha safha emellerine 

ulaştıklarını, masonları nasıl maşa olarak 

kullandıklarını ve 1908 Meştutiyet’in ilânıyla 

Sultan Abdulhamid Han’nı nasıl hal ettiklerini, 

sonrasında koskoca Türk devleti kısa sürede 

parçalandığını, İtihat ve Terakki’nin kime 

hizmet ettiğine bir bakalım:  

   Tarafsız bir İngiliz muhabir, “The 

Cause of World Umrest” isimli eserinde 

şunları yazmaktadır (Atilhan, 2000: 119-123). 

    “İstanbul’u ele geçiren ve Sultan 

Abdulhamid’i hal’ eden ihtilalciler 

memleketlerini esir halinde Almanlara 

sattılar… Türk İhtilali, Türk 

İmparatorluğu’nun diz çöküşü idi… Türk 

İhtilali kuvvetle iddia edilebilir ki tamamen 

Yahudi-Mason fesadının bir eseri idi... 

Aralarında Yahudiler bulunan Jön Türkler 

işleri yürüten Avrupa masonluğu ile 

birleşinceye kadar başlangıçta büyük 

başarılarla karşılaşmadılar.  Ekim 1908 tarihli, 

ACACİA namındaki meşhur Fransız Mason 

mecmuasının 70. sayısından şu parça aşağıya 

alınmıştır: 

   ‘Gizli bir Jön Türk komitesi tesis dildi. 

Ve bütün işler Avrupa’daki Yahudi nüfusunun 

en büyük yüzdesini ihtiva eden Selanik’ten 

idare edilmeğe başlandı. Bundan başka 

ihtilalcilerin emniyetini sağlamak için birçok 

Farmason locaları kuruldu. 

   Bu localar Avrupa diplomasisinin 

himayesi altında olup, padişah bunlara karşı 

müdafaasızdı. Filhakika daha da ileri giderek 

İttihat ve Terakkî fırkasının Selanikli bir 

Yahudi olan Karasso tarafından tesis edilen ve 

“ Makedonya Rizorta” ismi verilen Mason 

locasının içinde bilfiil doğduğunu 

söyleyebiliriz…” 

   Sultan Abdulhamid’e hal’i tebliğ eden 

heyette dahil bulunan Emanuel Krasso’nun 

vaziyeti dikkati çeken bir haldir… 

   Temps gazetesinin muhabiri, Refik 

bey’den 1908 ihtilalinde masonluğun oynadığı 

rolü sormuş ve şu cevabı almıştır: 

  ‘Masonluk ve bilhassa İtalyan 

masonluğu tarafından manen 

desteklendiğimiz hakikattir.’ 

   Şurası kayda değer ki, Jön Türklerin 

muhtelif şekillerde Fransız İhtilâlini taklit 

etmeleri ihtilalci zümrenin diğer meraklı bir 

tarafıdır. 

   Mesela bir Türk âyân azası ‘tebaa’ 

kelimesini kaldırıp Fransız İhtilali’nin 

doğurduğu ‘vatandaş’ kelimesinin ikamesini 
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teklif etti. Bir taraftan genç Türkiye ‘Hürriyet, 

Müsavat, Uhuvvet’  kelimeleriyle para 

basarken, diğer taraftan Yahudi 

protokollerinin birinci maddesi tatbik 

mevkiine konuyordu. Onlar şöyle diyorlardı: 

   Tâ eski zamanlarda halk kitlelerine 

hürriyet, müsavat, uhuvvet kelimelerini ilk 

defa haykıran bizdik… 

   Dünyanın dört bucağına bu umdeleri 

biz götürdük; her hafta kör ajanlarıyla sion 

sancaklarıyla; coşkunluklar taşıyor. Bundan 

Yahudi olmayanlar bize minnettar oluyor; 

kuvvet ve ilhamlarını bizden alıyorlar ve 

böylece…her yerde sulha, sükûna; tesanüt ve 

birliğe son verildi ve bütün gayri Yahudi 

milletin  temelleri tahrip edildi.. 

   Neticede Türk devleti; Farmason 

kulüp ve localarının idare edilen bir Judeo-

Mason grubun eline düştü.” 

    The Zionist Movement isimli eserinin 

88. sahifesinde İsrael Kohen şu hakikati 

serdetmektedir: 

   “ Türkiye’deki 1908 Meşrutiyet 

inkılâbını en çok alkışlayan ve destekleyen 

Siyonistler olmuştur. ‘Jön Türk’lerin 

padişahtan daha anlayışlı ve müsait  oldukları 

görülüyordu”(Atilhan, 2000: 127). 

   Siyonizm’in sinsi bir oyunla Osmanlı-

Türk devletini başına gaileler açtığını ve 

sonunda parçaladıklarını kendileri muhtelif 

vesilelerle ifade etmektedirler. Bunlardan biri 

de Yahudi Aleksandr Beim, yayınladığı bir 

eserinde şöyle demektedir: 

   “İkinci Abdulhamid, gerçi Yahudilere 

Filistin’de ikamet müsaadesi vermemiş ise de, 

her türlü imkân ve çareye başvurarak onu 

tahtından indirdik ve Birinci Dünya 

Savaşı’nda Filistin cephesinde çarpışan Türk 

Ordusun’un belkemiğini kırarak, bu orduyu 

biz perişen ettik” (Atilhan, ____:  22). 

  Yine İttihat ve Terakki’nin kimlerin 

elinde olduğuna, şu sözler kâfidir: 

     “Jön Türkleri’in büyük çoğunluğunu 

Yahudi Masonlar teşkil ediyordu.” 

    Hitler’in maliye bakanı Dr. Schacht’ın 

hatıralarında Jön Türk hareketinin nasıl 

Yahudi masonluğunun elinde esir olduğu çok 

açık bir şekilde izah etmektedir: 

   “Berlin’deki locam bana, Selanik’teki 

farmason bir eczacının adresini vermişti. 

Yolumu şaşırmış ve oraya nasıl gidebileceğimi 

sormak için ana caddedeki bir dükkana girerek 

yardım istemiştim. On dakika geçmemişti ki, 

dükkân, hepsi de mason olan düzinelerce 

kimseyle  dolmuş ve bu kişiler bana 

hizmetlerini arz etmişlerdi. Bir anda, bu 

yabancı şehrin bir sürü sakiniyle ilgi 

kuruvermiştim. Bu da çok işime yaramıştı. 

Yeni dostlarım beni Jön-Türk hareketiyle ve 

Bâb-ı Âli’nin mutlakiyetçiliğiyle yaptığı 

savaşın iç yüzüyle tanıştırmışlardı. Bu suretle 

öğrenmiştim ki, bütün Jön-Türk şefleri 

Farmasondur ve aralarındaki gizli temaslar 

ancak loca çatısı altında gerçekleşmektedir. 

Çünkü casuslardan emin olunacak tek yer 

orasıdır”(Eygi, 2000: 21). 

   Nitekim yakın tarihimizde meşhur 

bir dönme olan şahsiyet vardır ki, bir neslin 

kafasına nelerin sokulduğuna tarihi gerçekler 

bize gösterecektir.-Ki dönmeler,hususiyle 

Türk isimleriyle marufturlar. Türk, alp,hacı 

vs. gibi sıfatlarla mefsufturlar 

(Sıfatlanmışlardır). Böylece gizlilik ve 

efsunluklarını muhafaza etmeye muvaffak 

olmuşlardır. 

   “İslam’a düşman bir Türk 

kavmiyetçiliği uydurmak, dinin yerine 

koymak üzere bir ideoloji düzmek için 

çalışanların başında Tekin Alp ismini 

kullanan bir adam gelir. Bu zat eserlerinde ilk 

iki ismini kullanmamıştır. Tekin Alp… Ne 

kadar da öz Türkçe, Altay’ca kokan bir isim 

değil mi? İnsan adı işitince, hayalinde 

Ortaasya bozkırlarında at koşturan börklü, 

bağaltaklı bir Türk cengaverini tasavvur 

ediyor. Ama kazın ayağı öyle değil. Bu Tekin 

Alp’in ilk ismi Moiz Kohen’dir. Ve Musevidir. 

Üstelik üniversite profesörüdür” (Eygi, 2000: 

8-9). 

   Peki ne oldu? Güya istibdat 

yönetiminden meşruti sisteme geçildiğini 

iddia eden İttihat ve Terakkiciler emellerine 

ulaşabilmişler miydi? Osmanlıya “hürriyeti, 

kardeşliği, eşitliği” getirebilmişler miydi? 

Gebe kaldıkları Yahudi-Masonlarına hakim 

olabildiler mi? Ütopya olan “Büyük Siyon” 

idealine mani olabilmişler miydi?  

   Yoksa… mı? 
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Süleyman Askeri Bey 

 
İşte, İttihat ve Terakkicilerden olup ve 

istikbal vaat eden ve bekleyen birinin, 

kullanıldıklarının farkına varıp; ama artık çok 

geç olduğunu idrak eden bir şahsiyetin 

hatıraları… 

 Süleyman Askeri; cephelerde 

düşmanla savaşıyordu. Fakat her geçen gün, 

acı akıbetlere ve mağlubiyetlere şahit oluyor. 

   Tarih, 1914-1915… Süleyman Askeri 

“Teşkilât-ı Mahsusa'nın” şefliğine tayin 

ediliyor. Fakat, sıkınıtılar diğer yıllara oranla 

daha da artmıştır. Türk orduları birçok 

cephede düşmanla savaşıyor.   

   8 Nisan 1915'te Süleyman Askeri, 

Basra'nın Şuaybiye ve Berceziye 

mevkiilerinde İngilizlerle amansızca 

döğüşüyor. Görevi Basra'yı İngilizlerden geri 

almaktır. Eğer bunda başarılı olursa 

Mülkiye'nin idaresini de eline alacaktır. 

Merkez, onu Basraya vali tayin etmiş ve geniş 

yetkiler vermiştir. Savaş gün geçtikçe, 

aleyhimize gelişiyor. Ve Süleyman Askeri, 

çatışmalar sırasında vücudunun muhtelif 

yerlerinden yaralanıyor. 

   Tarih: 13 Nisan 1915... Türk kuvvetleri 

cepheden çekilmek mecburiyetinde. 

Süleyman Askeri otomobiline güçlükle 

binerek "Berceziye" ormanından karargaha 

geri dönerken gayri ihtiyari mazisi aklına 

geliyor. 

   Gençlik yılları hatırına geldikçe, kan 

beynine hücum ediyor ve sinirleri geriliyordu. 

Nasıl gerilmesin ki; meşrutiyet için hayatını 

tehlikeye attığı, müşir Şemsi Paşa'nın 

öldürülmesini intaç eden, maruf 

farmasonlarla birlik olmak için "Czerma 

Fovka" locasına ileriyi görmeden girdiği, 

hareket ordusunda vazife aldığı, Trablusgarp'ı 

İtalyanlara peşkeş çekenlere ortak olduğu, 

Bingazi ve Derne savaşlanna iştirak ettiği ve 

Birinci Balkan Harbinin ardından Batı 

Trakya’yı düşmanlardan istirdat ederek "Batı 

Trakya Devlet-i Muvakkatesi"nin başına 

geçtiği günler hafızasında canlanıp bir sinema 

şeridi gibi akıp gittikçe, o da kendinden geçer 

gibi oluyordu. Nihayet bugün de Basra'yı 

İngilizler'in elinden geri almakla görevli idi. 

Fakat heyhat ki, aktif kuvvetleri ve fedail 

taburları üstüste mağlubiyetlere uğramakta 

idi. 

   Süleyman Askeri; tefekkür aleminde 

bir düşünceden diğerine geçiyor, kendisini bu 

aleme atan feleğe ve kendisini gafil avlayan 

Farmason ve dönmelerin sahte vaadlerine 

lanetler okuyor, sonsuz üzüntü ve sıkıntıyla 

kendi kendine içinden şöyle sesleniyordu: 

    -... Ey dönek ruhlu alçak farmason 

dönmeleri! Neredesiniz? Hani imparatorluk 

büyüyecek ve Panİslamizm genişleyecekti? 

Garp Farmason ve Siyonistlerinin vaad et-

tikleri yardımlar ne oldu? Nerede 

sadakatiniz? 

  Heyhat! Heyhat!... Beni bu hain 

farmason dönmeler aldatmış ve Siyonizm 

idealine uşak yapmışlar! Cephelerdeki geri 

çekilişlerin, artık Farmason ve dönmelerin 

ihanetinden doğduğuna asla şüphem 

kalmadı, eyvah, eyvah! Ben artık istikbali 

görmemeliyim... 

üçuruma ve ölüme doğru nihai bir hızla 

gidiyordu... Bu asil ve masum millet ve bu 

büyük devlet, hep bizim gibi gafil farmason 

uşakların ihanetine feda oldu! Lanet bize, 

lanet! 

   Nihayet Süleyman Askerî, yavaş 

yavaş elini beline götürerek nagant 

tabancasını çıkararak bir müddet etrafını 

hazin hazin seyretti. Top sesleri fasılasız 

devam ediyor. Zaman zaman etrafa mermiler 

düşüyordu. Otomobil süratle yola devam 

ederken Süleyman Askerî: 

  ".. Bu millet bu gidişle nasıl muzaffer 

olabilir? Asla? Yedi yüz yıllık imparatorluğun 

şan ve şerefi, haşmet ve azameti tarihin mistik 

karanlıklarına gömülürken ben nasıl 

dayanırım? 

Demek artık Akdeniz'de coşan 

leventler, Viyana surlarını döven şanlı 

akıncılar unutulacak ve vahşet, zulüm ve 

istibdat kurulacak ha! Ey müşir Şemsi Paşa, 

sana suikast yapanlar kahrolsun! Sen yine bir 

dava uğrunda şehit oldun, fakat ya ben! Beni 

öldürmüyorlar! Artık "ben ölmeliyim 

ölmeli..." 

   Otomobil yoluna durmadan devam 

ederken, top sesleri Bercesiye ve Nuhayle 

vadilerini titretiyor fakat bu sırada 

otomobilden dışarı akseden bir tabanca sesi, 

vadinin esrarengiz karanlıklarına daha 



 

90                                         YIL: 5   SAYI: 13   

korkunç bir çehre veriyordu. Zira Süleyman 

Askerî, intihar etmişti. 

   Süleyman Askeri daha pek gençti. 

İstikbale ümitli bakması onun tabii bir arzusu 

iken, bunu reddetmişti. Zira o, Farmason-

Dönme'lerin hain tuzaklarına düşürülmüş ve 

böylelikle farmasonluğa hizmet ederek, 

vatanın yüksek menfaatlerine ihanet etmişti. 

Layık olduğu idam cezasını bizzat kendisi 

vermiş ve bu casusların içinde yaşamaktansa 

ölümü tercih etmişti... 

   Süleyman Askerinin cenazesi o günün 

gecesi Nuhay le'deki kumandanlık 

karargahına götürülerek üniformasıyla 

çadırın içinde açılan bir çukura defnedilmiştir. 

Simdi o sahraların ıssız vadilerinde gömülü 

bulunan Süleyman Askeri, bir mezar taşından 

dahi mahrumdur (Anadol, 2004: 193-195). 

 

Bütün Yahudiler, Siyonist midirler? 

 
 Pekiyi, bütün Yahudiler, Siyonist 

midirler? Hepsi, de “Yahudi olmayanların 

ölmesini istiyoruz.”(III. Protokol) umdesiyle 

mi hareket etmektedirler?  Siyonizm muhalifi 

akl-ı selim Yahudiler de mevcut değil mi? 

   Elbette Bütün Yahudileri bu sınıfa 

dahil etmek insafsızlık olur. Yahudilerin 

içinde de Siyonist telâkkîye muhalefet edenler 

vardır. 

   “1848'lerden beri yaşanılanlar 

neticesinde, Siyonist Yahudileri, Müs-

lümanların ve insanlığın müşterek(ortak) 

düşmanı olarak görmek ne kadar doğruysa, 

bütün Yahudileri de Siyonist olarak kabul 

etmek ve insanlık, barış düşmanı olarak 

değerlendirmek de o derece yanlıştır. Yan-

lıştır, çünkü Yahudiler arasında da siyonizme 

karşı çok sayıda sağduyulu insan yetişti. Öyle 

ki, bu kişiler, İsrail'in Siyonist yöneticilerinin 

bütün Yahudileri felakete götürmekte 

olduklarını görerek, ikaz edici çalışmalar 

yapan muhtelif dernekler kurdular ve bu 

dernekler içinde kümeleşerek adeta siyonizme 

karşı adı konulmamış ve dünya toplumları 

tarafından da pek duyulmamış bir savaş 

başlattılar. Bu derneklerden bazıları 

"Matzpen", "Breira" ve "Neturei Karta"dır. 

Bu derneklerden tamamı da, "Filistin'de 

Siyonist, başkalarına kapalı, askerî bir 

devletin bölgeye barış getirmeyeceği ve ne 

Arap, ne de Yahudi menfaatlerine hizmet 

etmeyeceği" düşüncesinde hemfikirdi. Bu 

düşünceyi paylaşan ve savunanlardan biri de 

Albert Einstein'dı..  Dernek üyesi sağduyulu 

Yahudiler, siyonizmi bütün tehlikeleri göze 

alarak büyük bir cesaretle tenkit eder, 

düşüncelerini bütün Yahudiler arasında 

yaymak için de ellerinden gelen çabayı 

samimiyetle gösterirlerdi. Bunlardan biri de 

Yahudi düşünür Abram Leon'du. Siyonizmi 

"bir kuruluş hareketi değil, tabii olmayan ve 

ilmilikten mahrum bir ideoloji" olarak 

tanımlarken, "Yahudilerin kurtuluşu, 

kapitalist ve emperyalist sistemlerin ortadan 

kalkmasına bağlı" fikrini savunurdu. 

  Sağduyulu Yahudi fikir 

adamlarından İsaac Deutscher ise, Amerikan 

emperyalizmi ile Siyonist İsrail yöneticilerinin 

ilişkisini "Amerika'nın çıkarlarını korumak 

amacıyla İsrail'in askerî bir üs görevi 

yüklendiği" şeklinde yorumlarken, 

düşüncelerini şu çarpıcı açıklamalarla ortaya 

koymuştu: "İsrailliler hür değillerdir. İsrail'i 

hür kılan öğeler bir ölçüde, yirmi yılı aşan 

geçmişiyle iç içe oluşturulmuştur. Bütün İsrail 

hükümetleri, İsrail'in varlığını Batı'ya uyumlu 

olmaya dayamışlardır. Bu durum, İsrail'i 

Ortadoğu'da Batı'nın karakolu yapmaya 

yeterli olmuş, Arap halkları ile emperyalizm 

arasındaki büyük çatışmaya karışmıştır." 

Yahudi tarihçi Maxime Rodinson da; 

"İsrail devletinin Filistin toprakları üstünde 

Avrupa ve Amerikan yayılmacılığının bir 

sonucu olarak kurulduğu, bu durumun 

Üçüncü Dünya halklarını siyasal ve ekonomik 

olarak sömürmek için koloniyel yerleşmeler 

oluşturmayı amaçladığı" sonucuna varmıştı. 

Hyman Lumer ise, İsrail'in Arap ulusal 

hareketine karşı saldırı olarak kabul ettiği 

1956 ve 1967 savaşlarındaki rolünü 

inceleyerek, emperyalist bir üs olarak nasıl 

görev yüklendiğini ispatlamıştır. Yahudi 

düşünürlerden Judah Magnes de, siyonizmi 

şiddetle eleştirirken, düşüncelerini şu 

cümlelerle özetlemişti: "Eğer bizim haklı bir 

davamız varsa, onların da (Filistinlilerin de) 

var. Eğer biz bu toprakları seviyorsak ve 

onunla tarihî bağlarımız varsa, Arapların da 

var. Eğer bu hayat sahasında yaşamak 

istiyorsak, Araplarla yan yana yaşamalı, 

onlarla barış içinde olmalıyız. Şiddet ve güce 
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değil, dayanışma ve anlayışa dayalı 

olarak."Albert Einstein ise şunları 

söylüyordu:"Bir Yahudi devletinin 

kurulmasını desteklemektense,  Araplarla 

barış içinde yan yana; yaşama temeline dayalı 

akılcı bir anlaşmayı yeğlerim"(Bilgin, 2006). 

   Siyonizm, “arz-ı mev’ud” için, yalan, 

talan, ihanet, kendinden olmayanları beşerden 

saymama; bunların kendileri için 

“vasıta”umdeleri olma hususiyeti daima asıl 

olmuştur. 

   Siyonizmin “Magen David” ütoyası; 

İkinci Abdulhamid Han Hazretlerini hal edip, 

Osmanlı-Türk devletini parçaladıktan sonra 

hakikate dönüşmüştür. 

   Ne derse densin, Siyonizm, Siyon 

Protokollerini adım adım hayata geçirmiştir. 

Birinci Cihan Harbi’nde Filistin’de yer 

edinmişler; İkinci Cihan Harbi’nde de resmen 

İsrail devletini kurmuşlardır. Ve, ilk tanıyan 

Müslüman devlet de Türkiye olmuştur. 

   19.yüzyıldaki Kapitalizm-Liberalizm 

felsefesi, 20. yüzyıldaki Komünizm 

materyalist felsefesi ve günümüzdeki 

Globalizm’in bütün insanlığı kuşatıcı 

materyalisf felsefesi, Siyonizme basamak 

teşkil etmemiş midir?  

 

Kürtleride Yahudi Genlerinden 

Geldiğini İlan Ettiler! 
 

 Şimdi de üçüncü Dünya Harbi 

çıkartarak-belki de çıkmıştır- binlerce yıllık 

emelleri ve rüyaları olan “arz-ı mev’ud”; 

bizlerin “adam sendeciliği” sayesinde hayata 

geçmek üzeredir. 

Daha evvel bahsetmiştik: Kürtleri de 

Yahudi genlerinden geldiğini ilan ederek; 

nasıl ki yüzyılın başında “Jön-Türk 

ırkçılığı”ile (Jeune Kurdizm/Pan-Kürdizm)  

Osmanlı-Türk devletini parçalayıp İsrail’i 

kurdularsa; şimdi de “Jön-Kürt ırkçılığını” 

ihdas ederek Türkiye’yi ufalayıp leş 

kargalarına yem etmenin gayretkeşliği ile 

vargücüyle çalışmaktadır. Bizdeki ihanet 

merkezleri de buna alet olmaktadır. 

Güneydoğu bölgemizde on yıllardır meydana 

getirdikleri yapılanma ve inaç buudunu geri 

plana itip, ırki tarafı öne çıkarma polikaları 

maalesef gerçekleşmiştir. GAP bölgesindeki 

doğrudan veya dolaylı olarka toprak sahibi 

olan Siyonistler, istikbalin en münbit 

topraklarını ele geçirmenin hazzını 

yaşamalarına ramak kalmıştır.  

  Delil mi istiyorsunuz? İşte, Siyonist 

İsrail’in Şanlıurfa ve civarında nasıl çalıştığına 

dair İstihbarat raporları: 

 “Her şey 1998 yılının sonlarında İsrail 

Cumhurbaşkanı Ezer Weizman'ın Türkiye'ye 

gelmesiyle başladı. İsrail Cumhurbaşkanı 

gezisinin önemli bir kısmını güneydoğuya 

yani GAP konusuna ayırdı. Tarihler 28 

Ağustos 2000'i gösterirken Ankara'nın bu 

sefer ki misafiri İsrail Başbakanı Ehud 

Barak'tı. Her ne kadar geliş sebebi 'Ortadoğu 

barışı’ idiyse de Barak basın toplantısında 

"GAP'taki altı ihaleye talibiz” cümlesîni, 

sözlerinin arasına sıkıştırmadan edemiyordu. 

    İsrailli işadamları (yetkililer), 

bölgede görevli olan kamu personelin! 'hizmet 

içi eğitim’ kapsamında tertipledikleri gezilerle 

İsrail'e götürmektedirler. Örneğin Şanlıurfa 

Vali Yardımcılarından Y.B. l ay kadar İsrail'de 

kalmıştır. Görüştüğümüz bazı şahıslar, 

basında İsrail lehine veya aleyhine hiçbir 

haber çıkmamasını,"İsrail'e götürülerek 

teknolojik gelişmelerden etkilenen ve İsrail 

hayranlığı aşılanan" bu şahıslara 

bağlamaktadır. 

Zaman içerisînde dünyanın en ge-

lişmiş ve büyük seralarının yer alacağı 

planlanan Şanlıurfa/Karaali bölgesinde halen 

üretim yapan seralardan bazılarının İsrailli 

şirketlerle ortak olduğu ve bu bölgede İsrail'in 

yatırım çalışmalarına devam ettiği 

bilinmektedir. 

  Şanlıurfa - Suruç yolu üzerinde ABD - 

Türkiye'den firmaların ortaklığıyla kurulduğu 

bilinen SU-BOR boru üretim fabrikasının İs-

raillilerin yönetiminde olduğu bölge halkı 

tarafından belirtilmektedir. (ABD’lilerin 

Musevi olması muhtemeldir). 

    İsrailli işadamlarının öncelikle 

piyasaya ödeme zorluğu içerisinde olan 

toprak sahibi ve çiftçiler île ilgilenmesin 

yurtiçinden ve bankacılık sektöründen bilgi 

aldığı şeklinde değerlendirilmektedir. 

  Şanlıurfa ili nüfusuna kayıtlı va-

tandaşlar adına alınan, toprakların İsrail 

şirketleri tarafından uzun süreli olarak 

kiralandığı, "Haim" isimli bir kişinin köy köy 
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dolaşarak toprak alma yönünde girişimlerde 

bulunduğu öğrenilmiştir. 

İsrailliler tarafından Harran ilçesinde 

yaşayan Yahudi ve Ermenilere maddî 

yardımda bulunulduğu, burada yüksek 

miktarda toprak alındığı, yine aynı ilçede 

bulunan ve kutsal sayılan "Yakup’un Kuyusu" 

adlı yeri restore etme planlamaları yapıldığı 

bilgilerine ulaşılmıştır. 

   Şanlıurfa il merkezinde bulunan, 

Yahudi asıllı olan ve İsrail île temaslarım 

sürdüren K. Pastanesi'nin sahibi A.K. adlı 

şahıs kendi adına il merkezinde önemli görü-

len yerlerde yüksek fiyatlara arsa alma 

çalışması yapmaktadır”(Taşkın, : ). 

   Eğer böyle giderse üçüncü Siyonist 

dalga karşısında tutunamayıp, Sevr’i 

dayatamayan yedi düvele mukabil Siyonizme 

boyun eğmek mecburiyetinde kalacağız. 

Çanakkale’de kazandıklarımızı, Diyarbakır’da 

kaybedersek; tarih sahnesinden silindiğimiz 

andır. Bunun için maddi ve manevi teyakkuza 

geçmenin zamanının çoktan geçtiğini; ancak 

zararın neresinden dönülürse kâr olacağı 

fikriyle hareket noktamızı tespit edersek; 

yeniden Osmanlı-Türk sistemini hayat 

geçirerek ayağa kalkmamızı bekleyen bütün 

İslam dünyasının ve bütün mazlumların 

yegane umudu oluruz. Çünkü, bütün 

beşeriyetin tekrar “Türk” mefkûresine ihtiyacı 

vardır. Bu da ancak kendimize gelmekle 

mümkündür. 
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