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DR. JOHN COLEMAN

300’LER
KOMİTESİ
“Komplocular Hiyerarşisi”
Çevirmen: Dr. Mert Akcanbaş

TEŞEKKÜRLER
Yıllar boyunca tehlikeli, çileli denemelerimde başarıya ulaşana kadar yanımda
destek olarak duran eşim Lena ve oğlumuz John’a en derin şükranlarımı sunarım.

BAŞLARKEN
Yalıtılmışlık içinde yaşadığımız hayatlarımızda, bırakın dünyada olan bitenleri komşu şehirde bile
olan bitenlerden haberimiz yoktur. Bu kitabın içeriğini anlamak bu açıdan pek kolay değildir.
Kansas’ın ufak bir kasabasında yaşayan bir kişi, Miami’de meydana gelen olaylardan ne kadar
haberdardır? Böyle bir durumda bu kişinin öğrenecekleri ancak olayın medyaya yansıdığı miktarda
olacaktır. Biz genelde diğer insanlar gibi dünyayı kendi sınırlı bakış açımız içinde görürüz. Zaten
bunun dışında davranmamız olanaksızdır. Dolayısı ile sınırlı kapasitemizi aşan bilgileri aldığımızda
bunların doğruluklarından şüpheleniriz. Bu koşullar altında sıradan bir insanın ülkesinde veya
dünyada olan korkunç değişiklikleri ve çevrilen entrikaları anlaması imkânsızdır. Anlaması daha da
imkânsız olan, sıradan insanların kusursuzca planlanmış bu komplolarda rol aldıklarıdır.
Aile yapısının yıkılması, ailenin geleneksel işini bırakmak durumunda kalması, insanların
mecburen memleketlerinden, sevdiklerini arkada bırakarak göç etmeye zorlanmaları gibi üzüntü
verici yıkım ve yozlaşma faaliyetleri uzmanlarca planlamış bir komplonun parçaları olup, sıradan bir
vatandaşın yaşam deneyimi bu komployu görmeye yetmez. Sıradan vatandaş yaşamındaki bu çalkantı
veya çöküşü genel koşullara veya şansa bağlar. Bu sıradan insanın olanları bir komplonun parçası
olarak görmesi için ne deneyimi ne de bir nedeni vardır. Sıradan insanın bilinci, eğitildiği sistem ve
yaşadığı deneyimler dolayısı ile karanlık komploları görmez. Zaten bu durum komplocuların
güvendikleri en büyük gerçektir. İnsanları aydınlatmayı amaçlayan her türlü girişim anında yok edilir.
Sıradan vatandaşın yaşamında onu şüpheye düşürecek normal dışı olaylar ve gelişmeler pek az ve
sınırlıdır. Onun için tarih, birbirini takip eden olaylar zinciridir ve sıradan vatandaş bu birbirini takip
eden olayların manipüle edilerek kendisine yaşatıldığından hiç şüphelenmez.
“Gizli Bilgi” sıradan insandan hep saklanır, milyonlarca diğer sıradan vatandaşlar misali cahil,
eksik ve yanlış bilgilerle donatılmış halde yaşaması sağlanır. Bu vatandaşın bilmediği ve hiç
öğrenemeyeceği şey, gerçek önemli tarihsel olayların, yüksek mevkilerdeki gizli adamlar tarafından
halkı kandırma amacıyla önceden planlandığıdır. Bu gizli adamlar İncil’in bahsettiği “En seçilmişler”
grubudur ve dünyadaki güç kademelerinin en üstündeki kişilerdir. Bu adamlar, İngilizlerin East India
Company unvanlı firmasındaki, soyları Kathariler, Bogomiller ve Albigensiyanlar gibi ortaçağ
tarikatlarına dayanan ve dinlerinin temelini Babil’in Mani inancı oluşturan kişiler olup sadece
İngiltere’yi değil tüm dünyayı kontrol edecek durumdadırlar. Tarihte insanların ortak arzularından
birinin kontrole sahip olmak olduğu bilinir.
Hangi sosyal oluşuma bakılırsa bakılsın bu topluluklar içinde kontrolü elinde tutma arzusunun
tavan yaptığı alt gruplar bulunur. Son üç yüz yıldır bu tip pek çok kişi ve grubun “gizli cemiyetler”

diye tanımlanan kurumlarda ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu kitap dünyayı yöneten en güçlü iki grup
hakkında yazılmıştır.
Şimdiye kadar haklarında pek çok kitabın yazıldığı tüm gizli cemiyetler “genel merkezin” şubeleri
gibi çalışmaktadırlar. İşte bu sayede 300’ler Komitesi Amerikan halkından şimdiye kadar saklanmayı
başarmıştır.
Bazı araştırmacılar Federal Rezerv Bankası gibi bazı mahalli oluşumları kontrol ve koordine eden
bir üst yapının olduğunu fark etmişlerdir. Yine de tüm bu oluşumlar “gizli cemiyetler” başlığı altında
toplanmışlardır. Ancak ben 1991 yılında ismini açıklayana kadar komplo teoricileri ve yazarları her
zaman en önemli örgütü gözden kaçırmışlardır.
- 300’ler Komitesi nasıl ortaya çıkmıştır?
- Bu kurumun serveti ve gücü nereden gelir?
- Komite özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyayı nasıl
kontrol altında tutmaktadır?
- Tek bir kurum nasıl olur da dünyada tüm olan biteni bilir ve kontrol eder?
Bu kitap bu ve benzeri sorulara yanıt aramak için yazılmıştır. Komitenin başarısını kavrayabilmek
için detayların incelenmesi ve tartışılması gerekmektedir. Bu çalışmada bulabildiğimiz kadar çok
gizli cemiyet, tabela örgütleri, bağlantılı devlet kurumları, bankalar, sigorta şirketleri, petrol
firmaları, uluslararası kurumlar ve binlerce dernek ve vakfı incelemek gerekmektedir çünkü bu
kurumların başındaki kişiler en az 150 yıldır dünyayı yöneten 300’ler Komitesi’nin üyelerini
oluşturmaktadırlar.
Bu kitap umarız ki araştırmacılar için yeni bir alan açacaktır. Bugünkü yapıyı anlamamız için önce
East India Company sonra da British East India Company diye bilinen ve 300’ler Komitesi’ne
dönüşen yapıyı araştırmamız gereklidir.

ÖNSÖZ
Kariyerim boyunca ziyaret ettiğim pek çok ülkede oldukça fazla sayıda gizli dokümanı okuma
şansım oldu. Gördüklerim beni çok üzdü ve öfkelendirdi. O zamandan bu yana İngiltere ve Amerika
Birleşik Devletleri hükümetlerini kontrol edip yöneten gücü ortaya çıkarmaya uğraştım.
Royal Institute for International Affairs (RIIA), The Council on Foreign Relations (CFR),
Bilderberg Grubu, The Trilateral Commission, Siyonistler, Farmasonlar, Bolşevikler, Gül ve Haç
Kardeşliği gibi gruplar ve bunlara benzer bazı diğer gizli grupları zaten bilmekteydim.
Daha önceleri İngiltere’de öğrenciyken British Museum’daki çalışmalarımda pek çok gizli örgütü
öğrenmiştim. Fakat 1969 yılında Amerika’ya geldiğimde Kudüs St John Birliği, Roma Kulübü, Alman
Marshall Fonu, Cini Vakfı, Yuvarlak Masa, Fabian Örgütü, Venedik Kara Asalet Aileleri, Mont
Pelerin Cemiyeti, Cehennem Ateşi Kulüpleri, İlluminati ve Malta Şövalyeleri gibi örgütlerin burada
bilinmediklerine veya fonksiyonlarının Amerikalılarca anlaşılmadığına şahit oldum.
1969-1970 döneminde bu durumu düzeltmek için “İlk raporları” yüzlerce monograf ve kaset
halinde yayımlamaya başladım. Bu süreçte araştırmalarımı şahsıma ve eşime yapılan tehditler, iş
kaybım ve beni gözden düşürmek için uygulanan iyi planlanmış bir oyuna karşı devam ettirdim. Bana
karşı olan ajanlar hâlâ “Siyonist karşıtı” olduklarını beyan ederek çalışmalarını devam ettirmekte ve
bizi yalanlarına inandırmaya çalışmaktadırlar.
Çalışmalarıma karşı saldırılar ve dezenformasyon çabaları beni hiçbir şekilde desteklemeyerek,
çalışmalarımı izinsiz kullanarak veya başka yazarlara atfederek yıllardır devam etmektedir.
Ben İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerine paralel ancak gizli çalışarak bu
devletleri yöneten güç üzerine yaptığım çalışmalarıma devam edeceğim. Bu kitap bu çabalarımın bir
ürünüdür.
-John Coleman Ocak 1994 - Ocak 2010

BÖLÜM 1
Giriş
Son yıllarda “komplo teorileri” üzerine pek çok kitap, rapor ve araştırma yayımlanmaya başlandı.
Tüm ajanda saptırma yöntemlerine rağmen artık Amerikalılar ülkeleriyle ilgili bazı şeylerin gerçekten
yanlış olarak geliştiğini görmeye başladılar. Yalnız komplo yazarlarının yaptığı en büyük hata,
problemin nedenini The Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission veya Bilderberg
Grup gibi sınırlı alanlarda aramaktır.
Bu grupları incelemek çok önemli olmakla beraber yazarlar bu incelemeyi yeterince derin
yapmamaktadırlar. Yazarların “komplo” organizasyonları isimlerini verdikleri yukarıdaki kurumlar
aslında “Komplo Kademesinde” liderliğin altında bulunan oluşumlardır.
Bu şekilde 300’ler Komitesi Amerikan halkından uzun süredir başarılı şekilde saklamıştır. Bazı
yazarlar yerel seviyedeki gizli cemiyetleri yöneten ve koordine eden bir üst yapının varlığını
hissetmişlerdir.
Londra’daki British Museum’daki çalışmalarım ilk başlarda yavaş gitse de sonuçta beni dünyada
tüm gizli cemiyetleri yöneten çok güçlü bir gizli kuruluş olduğuna inandırmıştır. Fransız Devrimi,
Anglo-Boer Savaşı, Japon-Rus Savaşı, Bolşevik Devrimi ve I.Dünya Savaşı gibi Avrupa ve dünya
tarihini derinden etkileyen olaylar konusunda yaptığım çalışmalarla en üstteki gizli kurumun varlığına
inancım daha da artmıştır. Fransız Devrimi’nin aslında İngiltere’de Jeremy Bentham ve William Petty
tarafından organize edildiğini öğrendiğimde dünyadaki olayları kontrol eden gizli bir “Üst yapı”
olduğuna iyice inandım.
Fransız Devrimi’nde Londra merkezli gizli Quator Coronati (Gizli Hıristiyan dört taş işçisi
efsanesine istinaden kurulmuş bir Mason Locasıdır.) ve Paris merkezli Dokuz Kız Kardeş Localarını
inceledim. Artık Fransız Devrimi’nin sadece Petty ve Bentham’ın işi olamayacağını anlamıştım.
Fransız ve Bolşevik Devrimlerinin benim ilgimi çeken en önemli yanları ikisinin de Hıristiyan
düşmanlığı içermeleridir.
Hıristiyan düşmanlığının Fransız ve Bolşevik Devrimleri gibi dünyada değerli madenler için ilk
soykırımın yapıldığı Anglo-Boer Savaşı’nda da ana tema olduğunu gördükten sonra Lord Milner,
Başkan Wilson, Lenin, Troçki, Kerensky ve benzerlerinin arkasında çok büyük kaynakları olan gizli
bir örgütün olduğuna kanaat getirdim.
Ancak çok iyi eğitimli, büyük maddi ve haber alma kaynaklarına sahip kişilerin yönettiği gizli bir
dev organizasyon Fransız ve Bolşevik Devrimlerini ya da Anglo-Boer Savaşı’nı kontrol edebilirdi.

Weishaupt, Rathenau ve Doktor Weitzman zaman zaman “300’ler” isimli örgütün ismini gündeme
getirmişlerse de kamuoyu böyle dev bir örgütün mümkün olamayacağına inandığından bu iddialar halk
arasında kabul görmemiştir. Halbuki bu iddialara inanmak için başta George Washington olmak üzere
Amerika Birleşik Devletleri kurucuları, Disraeli ve Bismarck gibi pek çok nedenimiz vardır.
Başkan Wilson nasıl olur da Leon Troçki gibi Rusya’ya giderek devrim yapacağını söyleyen antiHıristiyan biriyle ilişkiye girmiştir?
Başkan Wilson hangi güçle Kanada polisi tarafından tutuklanmış olan Troçki’yi kurtarabilmiştir?
Amerikan başkanlarının Kanada’da bir yetkileri olmadığına göre kim veya hangi organizasyon
Wilson’a yardım etmiştir?
Troçki gibi bir yabancı nasıl kolaylıkla Amerikan pasaportu alabilmiştir? Bu tip işler büyük
paralarla bile başarılacak şeyler değildir. Ama Troçki denen uç devrimci ve Amerikan aleyhtarı biri
aldığı Amerikan pasaportu ve büyük maddi imkânlarla Rusya’ya devrim yapmaya gitmiştir.
Kanada’da tutuklandığında ise Troçki mucizevi şekilde kurtulabilmiştir. Bana göre bu olaylar uluslar
üstü gizli bir organizasyonun bağımsız hükümetlere emir verecek kadar kuvvetli olduğunu
göstermektedir.
Tarihindeki en kritik noktada hangi güç ve otorite sayesinde Helphand (Parvus) Alman hükümetine
danışman olarak atanmıştır? Helpland Berlin’deki hangi üst kadrolardan talimat almıştır? Alman
hükümeti Helpland’in teklifi üzerine Lenin’in Almanya’dan devrim yapmak üzere Rusya’ya gizli bir
trenle yollanmasına nasıl izin vermiştir?
İsveç bu olayda neden destekçi olmuştur? Ünlü Alman casus Willy Munzenberg nasıl Lenin ile
yakın çalışma arkadaşı olmuştur? Bu olaylar öyle şansa ortaya çıkmış şeyler değildir.
Troçki ve Lenin’in bu efsanevi seyahatleri en azından bana göre arkalarında olan çok güçlü ve
gizli örgütün sayesinde başarıya ulaşmıştır. Genelde insanlar olayların kendi başlarına olduğuna
inanır fakat benim gibiler bazı olayların onlarla ilişkisi yokmuş gibi gözüken bir dizi başka olay
sonucu ortaya çıktığını düşünür. Dikkatli bir araştırmacı birbirleriyle alakasız gibi gözüken olayların
aslında ilişkili olduklarını ancak olaylar arası ilişkilerin genelde halktan saklandığını çabuk öğrenir.
Devletler üstü kontrol gücünün varlığına belki de en iyi kanıt Başkan Wilson’dan gelmiştir.
Bozulan sağlığı nedeni ile tekrar seçimlere girmesine Demokrat Parti’nin sıcak bakmadığı başkan
kendisinin iyi bildiği bazı şeyleri sorgulamaya başlamıştır. Eşi Ellen’in ölümü Wilson’u yasa
boğmuştur. Karısına bakan Dr. Grayson başkana eşinin öldüğünü söylediğinde Wilson Beyaz Saray’ın
camından dışarı bakarak, “Allah’ım, Ben ne yapacağım?” demiştir. Belki de eşinin ölümü Wilson’un
devletler üstü gizli süper gücü aşağıdaki sözlerde olduğu gibi açıklama noktasına getirmiştir:
“Amerika’da ticaret ve endüstrinin en önemli adamları bir şeyden veya birinden korkuyorlar. Bu
adamlar çok organize, her şeyi bilen, korkunç bir güçten o kadar korkarlar ki bu gücün aleyhine
konuşmaları fısıltı düzeyini aşamaz.”
Ben de istihbaratçılarla konuşurken 300’ler Komitesi yönetim merkezi olarak bilinen “Olimpos”
hakkında açık konuşmadıklarını veya çok sınırlı bilgi verdiklerini her zaman görmüşümdür. Yine de
bu oluşumun varlığına ilişkin pek çok kanıt bulunmaktadır, örneğin Komite’nin önemli sözcülerinden

olan ve Komite’nin Tek Dünya Devleti – Yeni Dünya Düzeni planlarını sıkça gündeme getiren H. G.
Wells Açık Komplo isimli kitapta şöyle demektedir:
“Açık Komplo siyaseti, dünyada var olan hükümetleri zayıflatmak, dağıtmak ve onları yöneten hale
gelmek olmalıdır. Açık Komplo sosyalist ve komünist akımların devamı olup Moskova’yı New
York’tan önce ele geçirebilir. Açık Komplo hareketinin karakteri şimdi açıklanacaktır. O bir dünya
dini olacaktır. Birbirleriyle gevşek bağlantı içinde olan büyük topluluklar ve toplumlar asimilasyon
yoluyla sonunda tüm dünya nüfusunu yutacaklardır. O zaman yeni bir insan toplumu ortaya çıkacaktır.”
Devam edersek:
“Açık Komplo diye tanımladığım baskıcı teknikler ve halka direkt hizmeti öğretecek olan bu
kurumun hayata geçirilmesi bugün dünyanın gerçekleştirmesi gereken en önemli görevdir. Kriz
zeminini hazırlayınca bu hareket kolayca hayata geçecektir. Bazen bunun gerçekleşmesi için nesiller
boyu propaganda ve eğitim gerektiğini düşünüyorum. Tüm insanlık için ortak bir inanç ve yasa
olmalıdır…”
Tahminimce buraya kadar anlattıklarım isminin 300’ler Komitesi olduğunu öğrendiğim gizli ve
yüksek bir güç odağının varlığını ortaya çıkartma yönünde iyi bir başlangıç olmuştur. Yazdıklarımın
iyi anlaşılması için dikkatli okunması gereklidir çünkü Komite hakkındaki gerçekler çelişkili
olmasalar bile oldukça karmaşıktırlar.
Bu karmaşıklık nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri pek çok kere yaşamsal düşmanı olan dünya
liderleriyle işbirliği içine girmiştir. Bu kitabı okuduğunuzda 300’ler Komitesi’ni araştırmak için
harcanan binlerce saatlik çaba daha iyi anlaşılacaktır.
Parçalar yerine oturduğunda resmin ortaya çıkacağına ve bu resmin hepimizi yakından ilgilendiren
yerel politikaların çok ötesinde olduğuna eminim.

BÖLÜM 2
300’ler Komitesi ve Roma Kulübü
Aramızda pek çok vatandaş hükümetteki kişilerin ekonomi, siyasi, içişleri ve dışişleri konularında
bizi gerçek yönetenler olmadığının farkındadır. Bu vatandaşlar dolayısıyla doğruyu alternatif
medyada ararlar. Benim gibi alternatif medya yazarları da bazen başarılı olmamakla beraber sürekli
Amerika’yı hasta eden mikrobun peşindedirler.
“Ara sonunda bulursun!” diye bize öğretilen İncil prensibi bu konuda her zaman başarılı değildir.
Bizim gibi araştırmacıların bulduğu şey sıradan vatandaşların genelde ülkelerinin ne kadar kötüye
gittiği konusundaki umursamaz ve cahil yaklaşımlarıdır. Sıradan vatandaş, Benjamin Franklin,
Lincoln ve Washington gibi devlet büyüklerimizin öğütlerine kulaklarını tıkayarak devletin her zaman
kendi yanında olacağına iman etmiştir. Zaten bu inançlar sayesinde büyük nüfuslar kontrol altında
tutulurlar ve davranışları gizli hükümetin istekleri doğrultusunda şekillendirilir. Bu teknikler
konusunda detaylı bilgi için okuyucuların Tavistock İnsani İlişkiler Enstitüsü üzerine yaptığım
araştırmaları incelemelerini tavsiye ederim. Bu araştırmam sonunda dünyadaki beyin yıkama ve
propaganda teknikleri konusunda tüm “think tank”lerin anası olan kurum ortaya çıkarılmıştır. Sıradan
vatandaşlar olarak her zaman “Bazılarının” bir şeyler yaptığını veya yapmadıklarını duyarız.
Buradaki “Bazıları” cinayeti örtmek ve katili saklamak için çalışan ancak bilmediğimiz kişiler için
kullanılır. Bu “Bazıları” vergilerimizi arttırır ve çocuklarımızı savaşa gönderirler.
“Bazıları” onlara karşı çıkmak istediğimizde ortadan kaybolurlar ve onları bulmamız
imkânsızlaşır. Bu durum iki yüz yıldır böyledir. Bu kitabın ilerleyen bölümlerinde bu gizemli
“Bazılarının” kim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bundan sonra Amerikan Birleşik Devletleri’nin
düştüğü korkunç tuzaktan kurtarmak sıradan vatandaşlara kalacaktır. Çünkü gerektirdiği özellikler
nedeni ile yaşamım boyunca hiçbir zaman siyasi bir lider olmak istemedim.
30 Nisan 1981 tarihinde hükümette üst düzeyde görev yapan kişileri de içeren 300 yıkıcı adamın
varlıklarını ve Roma Kulübü isimli kuruluşu ortaya çıkaran bir araştırma yayımladım
Bu araştırmam aslında 1969 yılında yayımlanan çalışmamın üstüne inşa edilmişti. Bu iki
çalışmamda her iki örgütün Amerika’daki varlığından söz edilmekteydi. Bu yazılarımda okuyuculara,
anlatılanları hayali bulmamaları ve Bavyera hükümetince ele geçirilen İlluminati örgütünün gizli
planlarıyla paralellik kurmalarını tavsiye etmiştim.
1981 yılında öngördüklerimin pek çoğu gerçekleşti. Reagan yönetiminin etkisizleştirilmesi, çelik
endüstrimizin çökertilmesi, endüstriyel üretim kapasitemizin düşürülmesi, tarım, gemi yapımı ve

otomotiv sektörlerinin “0” büyüme oranına endekslenmeleri gibi kararlar 300’ler Komitesi’nin
Fransız (bazılarına göre Belçikalı) liderlerinden aristokrat Kont Etienne Davignon verilmişti.
Davignon’un önemi Roma Kulübü’nü (COR) kullanarak “post endüstriyel toplum” yalanıyla
Amerika Birleşik Devletleri’nin tarım ve sanayisine indirdiği büyük darbeden gelmekteydi. Aynı
COR, İran “Rehineler” bunalımını körükleyen ve Amerika’nın egemenlik haklarını ihlal etme
pahasına “Rehineler Sorununu” 300’ler Komitesi’nin bir kurumu olan Lahey Adalet Divanı’na
götürmeye çalışan kurumun ta kendisidir.
300’ler Komitesi’nin yürütme organlarından biri olan COR Amerika’daki Hıristiyan Birliği’ni
parçalamak amacı ile görevlendirilmiştir. Gerçekten de Roma Kulübü (COR) Amerikan Hıristiyan
Kilisesi’ni tarikatlara, cemaatlere, köktendinci ve Evangelist gruplara parçalamakta başarı
sağlamıştır. Bu yeni akımlardan biri de Armand Hammer tarafından milyonlarca dolar harcanarak ve
kendilerine göre laik amaçlarla “özel” bir proje olarak finanse edilmiştir.
Şu anda millet olarak tüm dünyanın imrendiği Amerikan yaşam tarzımızı kaybetmeyi kabullenmiş
durumdayız. Örneğin zamanında dünya devi olan denizcilik sektörümüze bakalım. Deniz taşımacılığı
Amerikan tarihinde devletimizin refahı için çok büyük hizmetler yapmış bir endüstridir. Bu sektörün
eğitimli ve yüksek ücretlerle çalışan personeli Amerikan ekonomisine her zaman büyük katkıda
bulunmuştur. Ancak “Tarife ve Ticaret” kanunlarının Başkan Wilson tarafından düzenlenmesiyle ve
Cumhuriyetçi Eisenhower başkanlığında kanunların uygulanmaya devam edilmesiyle deniz
taşımacılığımız Roma Kulübü’nün amaçları doğrultusunda çökertilmiştir. COR Davignon’un “Sıfır
Büyüme Hızıyla Post Endüstriyel Dönem” planını uygulamaktadır.
Açık Komplo ismi verilen ve Tanrı ile dünyada savaşlar, afetler, salgınlar sonrası kalan insanlara
karşı bu savaş gün geçtikçe daha açık hale gelmektedir. Örneğin 1938 yılında Almanya’nın yeni
geliştirdiği ve tüm dünyadan gizli tuttuğu Messerschmitt savaş uçağı aniden Paris Hava Gösterisi’nde
yerini almıştır. Casus ve istihbaratçıların bin bir güçlükle hakkında bilgi almak için uğraştığı bu savaş
makinesi aniden karşılarına çıkarılmıştır.
Dünya hükümetlerine paralel çalışan gizli teşkilatlar istihbarat kurumları gibi karanlık ofislerde
faaliyet göstermezler. Bu teşkilatlar Beyaz Saray, Kongre, 10 Downing Street ve İngiliz
Kamaraları’nda açıkça görünür haldedirler. Bu teşkilatların üyeleri korku filmlerindeki ürkütücü
yaratıklara benzemezler. Gerçek canavarlar ütülü elbiseleri, kolalı gömlekleri ile limuzinlerinde
Capitol Hill’deki işlerine giderler. Bunlar gün ışığında aramızda olan kişilerdir.
Bir de oligarşi vardır; bu hükümette görev alan ve genelde yozlaşmış politikalar ve şahsi çıkarları
uygulamakla yükümlü kişilerden oluşur. Bu adamlar Yeni Dünya Düzeni- Tek Dünya Devleti’nin
hizmetkârlarıdırlar. Bir tecavüzcü ilk başta kurbanına dost ve efendi gözükür. Çünkü aksi halde kurban
çığlık atarak tecavüzcüden kaçacaktır. Aynı şey hükümet kadroları için de geçerlidir. Örneğin eski
başkanlardan George Bush hiçbir zaman paralel gizli hükümete çalışır gibi gözükmemiştir ancak
görünüş sizi yanıltmasın çünkü başkanın kendisi korku filmlerindeki mahlûklar kadar ürkütücüdür.
Biraz durup başkanın Saddam Hüseyin’i Amerikan Büyükelçisi April Glaspie ile tuzağa düşürerek
ona nasıl savaş açtığını düşünün.

Bu savaş içlerinde pek çoğu kadın ve çocuk olan 150.000 Iraklının ilk anda ölümlerine neden
olmuştur. Daha önemlisi Irak halkı bu müdahaleden sonra gıda ve tıbbi malzeme ambargosu altında
özellikle de antibiyotiklerin bulunmamasından dolayı binlerce ölü daha vermiştir. Amerikan’ın
savaşta kullandığı zayıflatılmış uranyum mermiler, top mermi kalıntıları, yanmış kamyon ve tanklar
çevreyi kirlettikleri gibi yaydıkları radyasyon ile savaş bittikten sonra bile binlerce Iraklının ölümüne
neden olmuşlardır. Başkan Bush bu korkunç operasyon emrini kimden almıştır? Kendisinin yetkisi
nedir ve bu yetki kim tarafından verilmiştir? Başkan böyle bir yetkiyi kesinlikle Amerikan Anayasası
veya uluslararası hukuktan almamıştır. Demek ki bu yetki uluslar üstü 300’ler Komitesi gibi bir
kurumdan gelmiştir. Rasyonel düşünce bize durumun bu olduğunu göstermektedir. Bu olaylar,
bilincimize, Tavistock Enstitüsü’nün bilinç bulandırma teknikleriyle başkanın bu korkunç cinayetleri
işlemek için Kongre’nin onayını aldığı şeklinde işlenmiştir.
Amerikan halkı o kadar şartlandırılmıştır ki vatandaşlar başkanın bu savaş yetkisine sahip
olduğuna inanmıştır. Yaygın medya toplumlarında insanlar yanlış yönlendirilmeye çok açıktırlar.
Böyle toplumlarda vatandaşlar önce gazetelerde okuduklarına inanırlar daha sonra da okuduklarının
kendi çıkardıkları sonuçlar olduğuna inanırlar. Bu şekilde yanlış hükümet politikalarına kamuoyu
desteği bir süreliğine bile olsa yaratılır.
1991 yılında baba Bush yönetimi tarafından Irak’a yapılan müdahale bu konuda güzel bir örnektir.
Amerika Birleşik Devletleri’ni oluşturan ilk 13 Cumhuriyet eskiden özgür birer devlettiler. Bu
devletler her birinin mutlak koruma altında olması kaydıyla Konfederasyon Anlaşması veya
Amerikan Anayasası kapsamında eyaletleri oluşturmuşlardır. Başkan Bush devleti savaşa sokarken
her eyaletin görüşünü almış mıdır? Tabii ki hayır! Dolayısı ile Başkan’ın Irağı işgal ve barbarca
insanlık suçları işlemede Amerika Birleşik Devletleri çatısı altındaki eyaletleri suç ortağı yapma
hakkı yoktur.
Amerika Birleşik Devletleri’nin 50 eyaleti temsil ettiğini söyleyenlere 5 Mayıs 1776 tarihli
Virginia Konvansiyonu’nu okumalarını tavsiye ederim. O tarihte Virginia “bağımsız ve özgür” bir
devlet olarak tanınmıştır. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonrası İngiltere ile yapılan Paris
Anlaşması’nda her eyalet özgür ve bağımsız birer devlet olarak kabul edilmiştir. Bu durum 1789
Konvansiyonu ve 10. Anayasa değişikliğine temel teşkil etmiştir.
George Bush Irak’a Amerikan ordusuyla saldırırken Amerikan halkını kandırmıştır. Kendisinin
Kongre’den aldığı “Savaş Deklarasyonu” bulunmamaktadır ve tutumu yasadışıdır. Başkan, Birleşik
Devletleri teşkil eden eyaletlerin vatandaşlarını sanki özgürlük ve bağımsızlıklarını tek taraflı olarak
federal hükümete bıraktıkları konusunda kandırmıştır. Ancak böyle tek taraflı bir durum sözkonusu
değildir. Anayasal desteği olmadan Irak’a karşı savaşa girerek Bush Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki tüm vatandaşların can güvenliklerini ve özgürlüklerini koruyan anayasayı
çiğnemiştir.
Kesin olmamakla beraber görüşüme göre baba Bush talimatları Royal Institute for International
Affairs (RIIA)’dan almıştır. Bu kurum da talimatlarını 300’ler Komitesi’nin yüksek yönetim halkası
olan “Olimpos”tan almaktadır. Bush başkanlık yeminini Amerikan halkını kandırarak ve bir dış gücü

Amerikan Anayasası’nın üstünde tutarak ihlal etmiştir. Yani başkan “vatana ihanet” suçu işlemiştir.
Aslında “Olimpos” üyelerinin de yüzlerini saklamadıklarını yakında göreceğiz. Hatta bazen daha
önce bahsettiğimiz üzere Paris Hava Gösterisi’ndeki gibi istihbaratçılar onları başka yerlerde ararken
aniden herkesin karşısına çıkabilirler. Hiç televizyonlarınızda İngiltere Kraliçesi’nin İngiliz
Parlamentosu’nu açış konuşmasını izlemediniz mi? İşte 300’ler Komitesi’nin başında olduğu söylenen
dünyanın en güçlü kadını karşınızdadır. Ya da siz televizyon veya diğer medya kaynaklarında hiç
Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarının yemin törenlerini görmediniz mi? Bu kişi de 300’ler
Komitesi’nin önemli üyelerindendir. Tüm bunlar halkın gözünün önünde olan olaylar olup önemli olan
“algı” sorunudur.
Amerikan halkı kim kanıtlamaya çalışırsa çalışın böyle devletler üstü bir otoritenin varlığını
aklında şekillendiremez. Hatta böyle konuları gündeme taşıyan kişiler “paranoyak” veya “komplo
teoricisi” olarak damgalanırlar.
300’ler Komitesi isimli güçlü kurumun planlayıcıları ve üyeleri kimlerdir? Bilgili bazı
vatandaşlar bir komplonun varlığından haberdarlardır ve bu komplonun İlluminati, Farmasonlar,
Yuvarlak Masa, Milner Grup ve Royal Institute of International Affairs gibi kurumlarca yapıldığını
düşünürler.
İnsanlara göre Amerikan iç ve dış siyasetinde sevmedikleri şeyler The Council on Foreign
Relations ve The Trilateral Commission gibi kurumlardan kaynaklanmaktadır. Bazıları Yuvarlak
Masa Teşkilatı’nın Amerikan siyasetinde Washington’daki İngiliz Büyükelçiliği kanalıyla oynadığı
önemli rolün farkındadırlar. Problem bu görünmeyen ve gizli hükümet üyelerinin faaliyetleri hakkında
net bilgi edinilmesinin zorluğundan kaynaklanmaktadır. İncil’de söylendiği gibi “İnsanlar
bilgisizlikten helak olacaklardır.”
Bazı okurlarımız daha önceki çalışmamda ortaya çıkardığım Amerikan Dış Yardım skandalında
pek çok gizli örgütün ismini açıkladığımı bilirler ve bu örgütler oldukça yüksek sayıdaydılar.
Bunların amaçları Amerikan Anayasası’nı yok ederek Yeni Dünya Düzeni-Tek Dünya Devleti adı
altındaki feodal devlette Amerika’nın lider rolü üstlenmesini sağlamaktır. Bu baskıcı ve acımasız
yönetim içinde dünya halkları karanlık çağlardaki kölelerden daha kötü duruma düşeceklerdir. Yeni
Dünya Düzeni komünist rejim kurallarının en sıkı şekilde uygulanacağı bir yönetim olacaktır.
Dünya iş gücü içinde fazlalık olarak görülen milyonlarca insanın yok edilmesine yönelik pek çok
girişim bulunmaktadır. Milletlerden bazıları yıllar öncesinde 300’ler Komitesi’nce “Fazladan yemeğe
ortak olanlar” ya da “Kaşık düşmanları” olarak görülmüş ve daha küçük bir dünya nüfusu bu
probleme çözüm olarak sunulmuştur. Gereksiz “Kaşık Düşmanları” (Bertrand Russell isimli 300’ler
Komitesi Sözcüsü) az olan doğal kaynakları yok etmektedirler. Bunların ortadan kalkması gereklidir.
Endüstriyel büyüme nüfus artışı demektir. Dolayısı ile İncil’de “Genesis-Yaradılış” diye geçen ve
çoğalmayı ve dünyayı kullanmayı emreden bab terse çevrilmelidir. Dünya için, yeni bir plan gündeme
taşınmalıdır. Bu endüstriyelleşmiş ve mekanize tarım sektörü olan ülkelere (nükleer enerji üretimi
dahil olmak üzere) saldırı anlamını taşır ve yüz milyonlarca insanın 300’ler Komitesi’nin belirttiği
gibi “fazla nüfus” kapsamına alınarak yok edilmelerini içerir. Tabii ki bu Komite’nin küresel

planlarına karşı duran liderlerin de yok edilmeleri demektir.
Komitenin ilk başlardaki iki hedefi İtalya ve Pakistan’dır. İtalya şu anda de facto olarak P2 Mason
Locası’nın kontrolündedir. Firmalar İtalya’yı yönetmektedirler. İtalyan muhalefeti durumu “Şirketlerin
faşizmi” olarak nitelemektedir. 1991’den beri kontrolü elinde tutan endüstriyel liderler bu durumu
açıkça ortaya koymaktadırlar. Yeni Dünya Düzenini işleme koymak için ilk denemeler Sigmund
Freud’un yeğeni olan Tavistock Enstitüsü teorisyenlerinden Edward Bernays (Doğumu 22 Kasım
1891) kamuoyunu şekillendirme çalışmalarıyla başlamıştır. Burada takip edilen metot, insanların
300’ler Komitesi tarafından planlanan radikal değişiklikleri kendi fikirleriymiş gibi algılamalarını
sağlamaktır. Bernays öyle bir yöntem geliştirmiştir ki Kissinger gibi ajanlar Yeni Dünya Düzeni’nin
Amerikan siyaseti olduğuna halkı inandırmak için ortaya çıkarılmışlardır. Yeni Dünya Düzeni-Tek
Dünya Devleti projesi Amerikan halkınca Kissinger’in Ortadoğu, Kore, Vietnam ve Körfez
Savaşlarında oynadığı roller sayesinde Amerikan Devleti’nin politikası olarak algılanmaktadır.
1991 yılındaki Körfez Savaşı’nda “Açık Sır” Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin 300’ler Komitesi
kararları doğrultusunda Kuveyt’i İngiliz kontrolü altına getirmek için kullanılmıştır. Aynı zamanda
Irak’a gerekli ceza verilerek küçük ülkelerin kendi kaderlerini belirlemeye kalkışmaları önlenmiştir.
Tüm bunlar Tavistock İnsani İlişkiler Enstitüsü’nün Londra Wellington House adresindeki ilk
faaliyetlerinin ürünüdürler. Tavistock hızla dünyadaki en önemli “Beyin Yıkama” merkezi haline
gelmiştir.
Dünya ülkelerini uluslar üstü süper bir gücün yönetimindeki feodal bağımlı devletler haline
getirmek şimdiye kadar yapılan her savaş-barış-savaş kombinasyonundaki anafikirdir. Bu bakımdan
bağımsız kalmak isteyen devletler her zaman büyük plana aykırı görülmüşlerdir, bu durum en azından
son yüz yıldır devam etmektedir. Bağımsız olmak için bir ülkenin enerji kaynaklarını kontrol eder
durumda olması gereklidir. Bu kapsamda Roma Kulübünce desteklenen “Nükleer Enerji” karşıtı
“Çevreci Hareketin” aslında devletler üstü bir kurumun planlarını uyguladığı ortadadır. Bir ülke
bağımsız olabilmek için kendi enerji kaynaklarını kontrol etmek durumundadır. İnsanların, elektrik
üretiminde nükleer enerji kullanımına karşı tüm dünyada oluşan nefretin ve Roma Kulübü tarafından
kurularak finanse edilen “Çevreci hareketin” aslında nükleer enerji istemeyen uluslar üstü bir güçten
kaynaklandığını, anlamaları gereklidir. Nükleer santraller sayesinde ucuz ve kaliteli elektrik üretimi
mümkündür. Endüstriyelleşmeye çalışan Üçüncü Dünya Ülkeleri ucuz enerji sayesinde Amerikan dış
yardımına olan ihtiyaçlarından kurtulacak ve sanayileştikçe vatandaşlarına daha güzel yaşam
standartları sağlar hale geleceklerdir.
Üçüncü Dünya Ülkelerinin geri kalmışlıktan kurtulmalarında nükleer enerji anahtar rol
oynamaktadır. Komite’nin yüzyıllardır yönettiği Çin ve Hindistan gibi ülkeler nükleer enerji
sayesinde özgürlüklerini kazanmışlardır. Bol ve ucuz elektrik enerjisi yabancı devlet yardımlarına
daha az gereksinim, daha az dış bağımlılık ve ülke insanının refah düzeyinin artması demektir. Yüksek
refah düzeyi ülke kaynaklarının yabancılar tarafından daha az kontrol edilmeleri ve daha az IMF
kontrolü anlamına gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin kendi kaderlerini belirlemeleri Roma
Kulübü ve 300’ler Komitesi tarafından hoş karşılanmaz. Böyle bir durum Bertrand Russell’ın

tanımladığı şeklide “Kaşık Düşmanları” sayısında gereksiz bir artış yaratacaktır. Russell’a göre
gelişmekte olan ülkelerde gereksiz bir nüfus fazlası mevcuttur. Gelişmekte olan ülkelerin gittikçe
artan milli gelirlerini “adil dağılım” çerçevesinde halk tabanına yaymaları halinde bu ülkeler kendi
kaderlerini belirleyebilir hale geleceklerdir.
Kısacası endüstriyel gelişme şu anda sürünen milyarlarca insana daha iyi yaşam standartları
sağlayacaktır. Tabii bu durum Davignon’un “Sıfır Büyüme Oranıyla Gelişme Planına” aykırıdır. Kont
Davignon’un “Post Endüstriyel Sıfır Büyüme Oranıyla Gelişme Planını” biz ABD’deki nükleer enerji
karşıtı hareketlerde gördük ki nükleer santrallerin kapatılmaları ve yenilerinin inşaatlarının
durdurulmalarıyla, Amerika mucize büyüme hızından feci bir stagflâsyona sürüklendi. Yabancı
ülkeleri köleleştirmenin bir yolu onları Amerikan yardımına muhtaç halde tutmaktır. Bu ülke
halklarının çok az bölümü Amerikan yardımından istifade edebilmektedir çünkü bu ülkelerin
yozlaşmış liderleri yardımların büyük kısmını ülkelerinin kaynaklarını IMF gibi kurumlara peşkeş
çekmek suretiyle cebe indirmektedirler.
Amerikan yardımları bazı durumlarda ise bu ülkelerde faaliyet gösteren Bechtel gibi Amerikan
firmalarının kasalarına gider. Tabii ki alt yapı yatırımları için alınan dev krediler zavallı halklar
tarafından faizi ile birlikte ödenirler. Doğal kaynak istismarına en güzel örneklerden biri Zimbabwe
(eski Rodezya) Cumhurbaşkanı Robert Mugabe vakasıdır. Bu ülkenin yüksek kaliteli krom madenleri
dış yardım tezgâhı ile başında Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Angus Ogilvie’nin olduğu LONRHO
firması tarafından kontrol edilmektedir. Firma ve İngiliz yatırımcılar Zimbabwe krom kaynaklarından
milyarlarca dolar kazanırken Zimbabwe %70 işsizlik oranı, kısalan ortalama yaşam süresi ve sosyal
hizmet sistemi iflas etmiş, anarşinin kol gezdiği bir ülke haline gelmiştir.
LOHNRO bu ülkenin ismi Rodezya iken krom madenleri üzerindeki tekel hakkını ülkeye
“demokrasi” getirme tezgâhı ile ele geçirmiş ve ülke eski lider Ian Smith zamanında kontrol
uygulanan krom fiyatlarını serbest bırakarak “demokratikleşmesini” gerçekleştirmiştir.
Mugabe rejiminin Amerikan onayı ile İngilizler tarafından başa getirilmesinden önceki son 25
yılda dünya krom fiyatları oldukça istikrarlı haldedir. Ian Smith yönetiminde ülkenin 14 yıl boyunca
yaşadığı kargaşa liderin ülkeyi terk etmesiyle ekonomik ve sosyal kaosa dönüşmüştür. İşsizlik
oranının bir anda %400 artmasıyla yeni cumhuriyet Zimbabwe de facto iflas halinde dünyaya
gelmiştir.
Bu tam da Davignon Planı’nın görmek istediği ülke tipidir. Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalye
unvanı verilen diktatör Mugabe yıllık 300 milyon dolar Amerikan yardımı sayesinde Cote d’azur, Cap
Ferat ve Monte Carlo’da üç büyük otel sahibi olurken halkı muhalefet yapma hakkı olmaksızın
işsizlik, açlık ve hastalıklarla uğraşır hale gelmiştir.
Dolayısı ile dış yardımın Zimbabwe hatta tüm Afrika ülkelerinin sömürülmelerinde önemli bir
araç olduğu açıktır. 300’ler Komitesi’nin önlemeye çalıştığı nükleer üretim tesislerine en yeni örnek
İran’da yaşanmaktadır.
1971 yılında aldığı kararla ülkede bir seri nükleer santral kurarak feodal yapıyı yıkmak ve 20.
yüzyıl medeniyet seviyesine ulaşmak isteyen İran’daki Şah rejimi bir CIA operasyonu ile yıkılmış ve

nükleer santral programına son verilmiştir. İran ile benzer kaderi Arjantin ve Güney Afrika
Cumhuriyeti de yaşamışlardır. Yalnız bu ülkelerde dış yardım silah olarak kullanılmıştır. Amerikan
dış yardımının iki faydası bulunur: Bu yardımlar vergileri aracıyla Amerikan vatandaşlarını dolaylı
olarak sistemin zorunlu hizmetkârları haline getirir ve muhalefet güçlerini kırar. İkinci olarak
yardımların yapıldığı ülkeler 300’ler Komitesi’ne bağımlı hale gelirler.
“Nelson Rockefeller, Dış Yardım Tasarısı 1946 yılında kanunlaştırıldığında ne yaptığını iyi
bilmektedir. Bu kanun Amerikan çalışan kesiminin devlet tarafından soyulması projesidir.
Amerikan halkının vergileriyle ödediği ‘Dış Yardımlar’ onları kölelikten biraz daha iyi olan
zorunlu devlet hizmetkârları haline getirmiştir. Ödenen vergiler sayesinde tabii ki Nelson
Rockefeller Hanedanlığı’na milyonlarca dolarlık servet aktarmıştır.”
(Kaynak: The Truth about Rockefeller,
Emmanuel Josephson 1964)
300’ler Komitesi tüm dünyayı ve özellikle de Amerika ve İngiltere’yi nasıl boyunduruk altına
almıştır? Bir kurum nasıl olur da her zaman olan bitenden haberdar olabilir ve her durumu kontrol
edebilir?
Bu kitapta bu tip sorulara yanıt vermeye çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için önce 300’ler
Komitesi’nin varlığı ispatlamamız gerekir.
Bu Komite’nin varlığını ispat için pek çok gizli cemiyet, tabela örgütleri, bağlantılı devlet
kurumları, bankalar, sigorta şirketleri, petrol firmaları, uluslararası kurumlar ve binlerce dernek ve
vakfı incelemek gerekmektedir. Çünkü bu kurumların başlarındaki kişiler en az 150 yıldır dünyayı
yöneten 300’ler Komitesi’nin üyelerini oluşturmaktadırlar.
Amerika’da Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü, Roma Kulübü, Tapınak Şövalyeleri, Alman
Marshall Fonu, Fabian Örgütü, Gizli Altılı, Felsefi Radikaller, Venedik Kara Asalet Hanedanı, Malta
Şövalyeleri, Cincinnati Cemiyeti, Dokuz Gizli Adam örgütlerinin varlıkları ya hiç bilinmemekte veya
gerçek işlevleri iyi anlaşılmamaktadır.
Kont Etienne Davignon’un gizli ajandası da Amerika’da bilinmemektedir. Amerika’da pek az
kişinin Davignon, Jeremy Bentham, John Stuart, James Mill ve William Allen gibi isimleri bildiği bir
gerçektir. Benzer şekilde çok az Amerikalı British East India Co.’nun Amerikan sanayi ve tarımsal
gelişimini baltaladığını ve dünyayı feodalizmin karanlık çağına çekmeyi planladığını bilmektedir.

BÖLÜM 3
Uyanış: Bazı Gizli Örgütler
Londra British Museum’da yaptığım çalışmalar ve halka kapalı bazı belgeleri inceleme şansı
bulmam beni pek çok yönden aydınlatmıştır. İlk başta yavaş ilerlemekle beraber araştırmalarım
sonucunda dünyadaki tüm gizli örgüt ve cemaatlerin üzerinde ve onları yöneten bir kurumun olduğunu
gördüm. Gördüğüm ve bende kalıcı etki yapmış belgelerin başında Rahip Robert Frerichs’in 9
Temmuz 1963 yılında Amerikan Baptist Kongresi’nde yapmış olduğu konuşma gelmektedir.
1. O zaman bu kongre Amerika’daki en radikal Hıristiyan örgütün toplantısıydı. O yıl kongre
başkanlığını Harold Stassen yapmaktadır. Kongrede önemli konuşmacı Rahip Robert T. Frerichs’in
söylevi tamamen Rahip Thomas Malthus’un teorisiyle örtüşmektedir. Malthus dünyadaki sınırlı
kaynakları çok fazla insanın tükettiğini iddia etmektedir. Malthus bir İngiliz köy vaizinin oğlu ve
East India Company çalışanıdır. Bu adam 150 yıl önceden dünyada olacak nüfus patlamasından
söz ederek “nüfus fazlası” fikrinin temelini oluşturmuştur. Bu fikir o zamanki İlluminati
tarafından kabul görerek halefleri tarafından 20. yüzyıla taşınmıştır. Rahip Frerichs’in konuşması
“nüfus fazlası”, “eğitim eksikliği,” gibi konular yanında ticari dünya ile ilgili konuları da
kapsamaktadır. “Nasıl söylesem? İnsanlar ticari, kooperatif veya kolektif toplumlar olarak
yaşamalıdırlar.” Bu fikir Felsefi Radikallerden Jeremy Bentham ve William Allen’e ait olup
onlardan 100 yıl sonra Harold Mackinder ve Lord Bertrand Russell tarafından savunulmuştur.
Hatta Harold Mackinder, Benito Mussolini’den alıntı yapıyor olmamak amacıyla fikirlerinin
gerçekleşmesi için “Faşist rejim” gerektiğini belirtmekten kaçınmıştır. Russell’a göre çözüm
salgın ve pandemiklerle dünya nüfusunun bir kısmını yok etmekte yatmaktadır. Russell bugün
yaşıyor olsa Amerika ve İngiltere’de “Irkçı” olarak nitelendirilirdi. Ancak yaşadığı dönemde
Russell British East India Co.’nun saygı duyulan ve güvenilen bir sözcüsüdür. Russell aslında bu
tip karar vermeyi ve bu kararları uygulamayı kendine hak gören “Olimpos” yaklaşımının
takipçisidir.
Amerika’da sosyalist eğilimler gösteren pek çok tarikat ve mezhep ortaya çıkmıştır. Presbiteryen
ve Baptist Kiliseleri bu akımın en başında gelirler. Amerikan Baptist Birliği Merkezi, Rockefeller
Riverside Kilisesi’ne yakın bir yerde bulunmaktadır. Rahip Frerichs Amerika’nın ticari bir toplum
olacağını iddia eden radikal bir vaizdir. Rahip böyle bir durumda nüfusun 1/3 ile ½’si gibi kısmına
artık gerek kalmayacağını söylemektedir.

(Kaynak: The Christian Science Monitor, Helen Henley, 19 Temmuz 1963)
Ne tesadüf ki Helen Henley’in American Country Life Association Konferansı hakkındaki
makalesinden bir gün sonra The Christian Science Monitor dergisi 300’ler Komitesi’nin duruşunu
teyit etmektedir: “Dünya nüfusunun üçte ikisini tehdit eden nüfus patlaması ancak radikal
değişikliklerle etkisiz hale getirilebilir.”
Doğal olarak East India Co.’nun halefleri kendilerini radikal önlemlerden etkilenmeyecek olan
şanslı nüfus grubunda görmektedirler.
6 Eylül 1963 tarihinde New York Commodore Hotel’de gerçekleşen American Political Science
Association Konferansı’nda Prof. Andrew Hacker’in yaptığı konuşma perspektifimi geliştirmemde
önemli rol oynamıştır:
“Günümüzde iki Amerika ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri dev firmaların şemsiyesi altındaki
kimseleri diğeri ise büyük kurumlarla bağlantılı olmayanları kapsayan Amerika’dır.
Dev firmaların şemsiyesi altına girmeyen ikinci Amerika küçük işadamları ve diğer bağımsız
nüfusu kapsamaktadır. Bu grubun üyeleri az eğitimli, işsiz ve Amerikan ticari dünyasının ihtiyaç
duymayacağı kişiler olacaklardır.”
(The New York Times, 7 Eylül 1963)
300’ler Komitesi’nin kurucusu olarak British East India Company (BEIC) hakkında detaylı bilgi
elinizdeki kitapta bulunmaktadır. British Museum’da bu firmanın tarihi hakkında incelediğim belgeler
firmanın tarihi, gizli ajandası ve takipçileri hakkında benim için çok önemli bir dönüm noktası
oluşturmaktadırlar.
2. East India Co.’nin (Atası The London Staplers tarafından kurulan Mercers Company’dir.)
merkezi Londra’da India House’da bulunur. Bu kurumun ana sözleşmesi Kraliçe I. Elizabeth
tarafından 1600 yılında onaylanmıştır. Bu kurumun içinde Venedik ve Cenova’nın bankacı Kara
Asalet aileleri bulunmaktadır. Doğu Liberal Örgütü’nden Cabot ailesine mensup “Sebastian
Cabot” da kurucular arasındadır.
Bu ailelerin geçmişleri eski ticari aileler olarak bilinen Venedik ve Cenovalı Levantenlere
dayanır. India House 1929 yılına kadar “300’ler Komitesi” ve “Yeni Dünya Düzeni” hakkındaki
tüm sırlara sahiptir.
3. Levanten Firmasıyla ortak olup Venedik Kara Asalet Grubu’nca yönetilen London Co. 1606
yılında Virginia plantasyonunu komünizme benzer sosyalist prensipler çerçevesinde işletme
hakkını kazanmıştır.
Bu, korkunç servetlerin kazanıldığı Çin afyon ticaretine Doğu Liberal Örgütüne mensup
ailelerin kabul edildikleri tarihtir. Bu ayrıca bazı Brethrenlerin New England kolonilerine
yerleşmesiyle Amerika’daki manevi kaosun başladığı tarihtir. Bunlar Swedenborg Tarikatı

mensupları, Gnostikler, Gül ve Haç Tarikatı mensupları, Üniteryanlar ve Humanistlerden
oluşmaktadırlar.
Nerdeyse üç yüz yıl sonra bu aileler içinde en önemlisi Rockefeller-Standard Oil petrol
firmasının sahibi olarak Rockefeller ailesi yükselir. Bu network sayesinde 300’ler Komitesi
Fabian Sosyalist kökenli “Yeni Düzen” isimli tezgâhı Roosevelt’i kullanarak Amerikan halkına
uygular. Bu ailelerin çoğunluğu Hıristiyan olduklarını söyleseler de kökenleri sosyalist felsefeye
dayanan panteist, gnostik, Gül ve Haç tarikatı üyeleri ve deist üniteryanlardan gelmektedir.
4. Bu ailelerin bazılarının kökleri siyasetleri komünist prensipler üzerine oturmuş radikal
reformist Anabaptistler ve Wycliff Lollardlara dayanmaktadırlar. Ayrıca bu gruplar içinde
engizisyon sürecinde Balkanlardan kaçan Bogomiller ve barbar Hazar Türkü kökenli olanlar da
bulunmaktadır. Nitekim Rockefeller ve Astor ailelerinin Türkiye’den göç ettikleri sanılmaktadır.
(Rockefeller Internationalist, Emmanuel Josephson 1952)
5. The East India ve British East India firmaları yöneticilerinin Evangelistlere (tebliğciler)
hibe yapmak gibi bir alışkanlıkları vardır. Rockefeller da Amerika Birleşik Devletleri ve dünyayı
kontrolü altına alma amacını aynı çizgiyi izleyerek yani Evangelist Hıristiyan akımlara para
yardımı yaparak gizlemiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde British East India firması John
Nelson Darby vasıtasıyla en kökten dinici Hıristiyan mezhebi olan “Dispensation” mezhebini
kurmuştur.
Çin’de China Inland Mission ve Anglo-Boer Savaşı öncesi Güney Afrika’da Londra Misyoner
Cemiyetleri Hıristiyanlık kisvesi altında siyaseti etkileyerek savaşlara neden olmuşlardır. Tüm bu
Hıristiyan örgütlerin gayet iyi finanse edildikleri görülmektedir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda
Quakerler Nelson Aldrich Rockefeller’ın büyükbabalarından William Aldrech ve Stephen Hopkins
tarafından finanse edilerek komünist yaşam tarzına benzer komünler oluşturmuşlardır. 1940 ve
1950’lerde Presbiteryen Kilisesi John Foster ve Allen Dulles sayesinde Amerikan iç ve dış
politikalarına damgasını vurmuştur. Güneyde Presbiteryen Kilisesi iki zenci üniversitesinin destekçisi
olmuştur. London Staplers’in devamı olan East India Co. ve London Company belgelerinde açıkça
Yeni Dünya Düzeni içinde kendi ölçü ve vizyonlarının dışındaki insanların fazla önemi olmadığını
vurgulamaktadırlar. East India Company, British East India Company ve halefleri 300’ler Komitesi:
“17. Yüzyıldan beri aşırı çoğalma nedeni ile parçalanma belirtileri gösteren insanlık ve
dünyayı Olimpos üyeleri kontrol etmelidir.”
prensibi üzerinden faaliyet göstermişlerdir.
East India Co. Üyeleri insanların Tanrı tarafından sosyal ilişkiler ve ortak savunma
güdüleriyle yaratıklarına inanmazlar. Bu ekolün düşünürleri insanların kontrol edilmeleri ve
yönetilmeleri gereğine inanırlar. Ve bu adamlar insanlığın iyiliğini koruma görevini korkunç
sonuçlara neden olacak şekilde üstlenmişlerdir. Kısacası insanlar kendilerinin demokratik
yollarla seçtiklerini sandıkları hükümetler tarafından büyük baskılar gördükleri ancak aslında bir
grup kötü insan tarafından yönetilen bir sistemin tuzağına düşmüşlerdir. Bu adamların

Amerika’daki kolları da zengin ve iyi eğitimli kimselerden oluşmuştur. 1905 yılı gibi Amerika’daki
sosyalist network Clarence Darrow, Upton Sinclair ve Morris Hillquit gibi ünlü ve Darrow
haricinde tamamen 300’ler Komitesi’nce yönetilen adamlarca kurulmuştur.
6. Hindistan’ın Agra şehrine 1603 yılında Türk-Moğol yönetimden afyon ticareti imtiyazı almak
için gelen John Mildenhall, East India Co.’nun önemli isimlerindendir. Yerel yöneticilerin
kendilerini 1608 yılına kadar oyalamaları sonucu Robert Clive ve William Watson Mir Cafer’e
savaş açarak afyon imtiyazı vermeye zorlamışlardır. 22 Ekim 1765 tarihinde firma Benares,
Bengal ve Bihar gibi Hindistan’ın en önemli afyon üretim bölgelerinin tüm gelirlerini ele
geçirmiştir.
(Kaynak: India House Belgeleri: William Langer, Coolidge Professor of History Emeritus,
Harvard University 1972)
East India Co. üst düzey yöneticilerinin pek çoğu sosyalist inançlara sahiptirler ve gizli sosyalist
örgütlerden gelmektedirler. Fabian Örgütünden gelenler arasında George Bernard Shaw ve daha
sonra Tavistock Enstitüsü tarafından çocuk kitapları serisi olacak “Harry Potter”in yazarı Richard
Potter bulunmaktadır. Diğer üyeler arasında sonradan Dışişleri Bakanı olacak Stafford Cripps, Lord
Bertrand Russell ve Annie Besant vardır. H. G. Wells genç Amerikan devletine büyük zarar verecek
olan British East India Co.’nun iç ve dış siyasetini belirleyen kişidir.

BÖLÜM 4
Felsefi Radikaller Grubu ve East India Co.’nun Yükselişi
Gizli organizasyonun çalışma sistemi, East India Co.’nun bir kolu olarak 300 yıl sonra ortaya
çıkan Pasifik İlişkileri Enstitüsü’nde (PİE) görülmektedir. Üyeleri arasında Philip Jessup, Owen
Lattimore, John Carter Vincent, Henry Luce, John Foster Dulles ve Joseph Barnes gibi isimlerin
bulunduğu PİE Rockefeller ailesi tarafından her biri 2.000.000 dolar tutarındaki ödemelerle finanse
edilmiştir. Laurence S. Rockefeller Kanada’nın Banff şehrindeki PİE toplantısına 1933 yılında
başkanlık yapmıştır.
Phillip Jaffe olduğu sanılan bir PİE yetkilisi Dışişleri Bakanlığı’na ait belgeleri fotoğraflayarak
PİE’nin Japonya ofisine vermiştir. Bu faaliyetler için gerekli emirler 300’ler Komitesi’nce
verilmişlerdir. PİE ve onun Japonya’daki Ofisi Stalin için Tokyo’dan büyük bir casusluk teşkilatını
yöneten ünlü Rus casus Richard Sorge’ye büyük miktarda para geçmektedirler. Sorge Japon
Hanedanı’ndan bir kişinin de içlerinde bulunduğu önemli güç odaklarına sızmıştır. Sorge’nin PİE’nin
Japonya ofisinden aldığı fonları Japonları Pearl Harbor baskınına teşvik için kullandığı
düşünülmektedir.
(Kaynak: And I Was There, Emekli Tuğamiral Edwin T. Layton)
Disraeli’ye göre “seçilmiş hükümetler pek nadiren halklarını yönetirler” ve halkın seçtiği kişilerin
ipleri çok farklı kişilerin ellerindedir. Bu noktadan itibaren Tanrı’nın tüm insanlığın iyiliği için
yarattığı tüm sosyal ve ekonomik sistemler ortadan kalkmaktadırlar. Bu adil düzen yerine insanları
gizli saklı saldırı yöntemleriyle baskı altında tutarak onların tüm varlık ve özgürlüklerini sömüren
acımasız bir yönetim yapısı ortaya çıkmaktadır. Hıristiyan öğretisine göre Tanrı insanı yüksek bir
amaç için yani kendisine hizmet edebilecek maneviyata sahip olarak yaratmıştır. Ancak bu amaç
Kabil’in Habil’i öldürmesiyle birlikte yok olmuştur. O andan itibaren cinayetler tekil öldürmeler
(Federal Bankacılık sisteminin yapısını açıklamaya cüret edip öldürülen Kongre üyesi Louis T. Mc
Fadden gibi) veya Birinci Dünya Savaşı’ndaki gibi toplu kıyımlar şekillerinde kötülerin en önemli
yönetim yöntemleri haline gelmişlerdir. Bu kötüler her zaman kullandıkları dindar söylemlerle halka
dini bütün bir görüntü verseler de gizli toplantılarında Tanrı’ya en büyük hakaret ve küfürleri
etmektedirler. İşte 2006 yılında Tanrı adına savaştığımız canavar budur. Seçilenler (şu anki Amerikan
yönetimi ve Başkan G. W. Bush dahil) ahlak kurallarına inanmamaktadırlar. 300’ler Komitesi ise Irak
örneğinde olduğu şekilde insanların varlıklarını, mülkiyetlerini ve özgürlüklerini ellerinden istediği

gibi alacak şekilde dünyayı yönetmektedir.
Bu konudaki görüşlerim Fransız ve Rus Devrimlerini incelememden sonra daha da kesinleşmiştir.
Bu devrimler, ilgili ülkelerin iç dinamikleriyle değil ülke dışındaki gizli cemiyetler tarafından
empoze edilerek başlatılmışlar ve Avrupa hatta dünya tarihini derinden etkilemişlerdir. 1899-1902
sürecinde yer alan Anglo-Boer Savaşı konusundaki araştırmalarım benim uyanışıma neden olmuştur.
Bu noktada bu savaşın 20. yüzyılın en önemli savaşı olduğuna kanaat getirdim. Düşüncelerim Güney
Afrika’da gerçekleştirdiğim alan çalışmalarım ve Lord Alfred Milner’in Londra Whitehall
arşivlerinde bulunan Güney Afrika raporlarıyla da teyit edilmiştir.
Bu korkunç, kanlı, soykırımlarla dolu önemli savaşın tarih bilimince hasıraltı edilmesinin nedeni
300’ler Komitesi’nin gücünü ortaya çıkarması ve ayrıca bir avuç iyi silahlandırılmış vatanseverin bu
gücü durdurabilme yeteneklerini göstermesidir. Hiçbir askeri yapısı bulunmayan tarımsal Hıristiyan
Boer’lerin, 300’ler Komitesi’nin gücü ve öfkesine karşı yazdığı bu destan dünya tarihinde hak ettiği
yeri almalıdır. Boer savaşı daha sonra olacakların habercisidir. Transvaal Başkanı Paul Kruger,
Kraliçe Viktorya’ya “Siz ticari imtiyaz değil benim ülkemi istiyorsunuz!” derken İngilizlerin
amaçlarını açıkça ortaya koymaktadır.
Anglo-Boer Savaşı’nda gösterilen vahşet ve binlerce masum Boer kadın ve çocuğunun
katledilmeleri aslında dünyayı sarsmalıydı. Neden İngiliz İmparatorluğu bu tarım toplumuna savaş
açmıştır? Bunun yanıtı basittir ve 300’ler Komitesi tarafından saklanmamıştır.
Savaşın nedeni Transvaal Cumhuriyeti ve Özgür Portakal Nehri Devleti topraklarının altında
bulunan değerli madenler, altın ve elmasların kontrolünü ele geçirme isteğidir. Ancak bu amaç birkaç
basın organı dışında tüm medya tarafından dünyadaki insanlardan gizlenmiştir. Bu davranışla 300’ler
Komitesi’nin işlediği büyük suçun üstü örtülmüştür ve halen Komite’nin işlediği suçlar medya
tarafından kapatılmaktadırlar.
Sonraları Boer’lerin kuyusunu kazanlar arasında birkaç gizli örgütün anahtar rol oynadığını fark
ettim. Cecil Rhodes Güney Afrika’ya Rothschild temsilcisi olarak gönderilen ve gizli örgütlerle
işbirliği yaparak altın rezervlerini 300’ler Komitesi’ne kazandırmaya çalışan bir kişidir. Bu onun
hayatının işidir. Cecil savaşın sona erdiği 1902 yılında ölerek 300’ler Komitesi’nce kendisine
verilen görevi tamamlamıştır.
1899’da Boer’lerle savaşa giren İngiliz emperyalistler aslında Fransız Devrimindeki yöntemleri
takip etmektedirler. Fransız Devrimi’nin ateşi Fransız halkının haberi olmadan Jeremy Bentham ve
William Petty tarafından Farmason Locaları networku kullanılarak yakılmıştır.
Önceden gizlenen gerçekler Fransız Devrimi’nin üyeleri arasında Jeremy Bentham ve William
Petty’nin de bulunduğu İngiltere’deki iki veya üç gizli örgüt tarafından yönetildiğini ortaya
koymaktadır. Araştırmalarımda Bentham’ın, East India Co.’da önemli bir görevi olduğu ve Felsefi
Radikaller Grubu’nun da başkanı olduğunu keşfettim. Bentham East India Co.’da “Kralların Kralı”
olarak bilinmektedir.
Sonuç olarak her incelediğim gizli örgütün aslında kanunsuz teşkilatlar olduğu kanısına vardım. Bu
kanı Saint Thomas Aquinas’ın sözleri ışığında çok önem kazanmaktadır:

“İnsanların kanunları sadece adil ve sağduyulu oldukları sürece ilahi adalete hizmet ederler.
Adil olmaktan uzaklaşmış kanunlar aslında adaleti değil şiddeti temsil ederler.”

BÖLÜM 5
London Staplers Firması: Kara Asalet ve Levanten Ticareti
Araştırmalarımda artık dünya olaylarını kontrol eden bir “üst” gizli örgütün varlığını kesinlikle
söyleyebilirim. Bulduğum bu en güçlü “üst” örgüt 300’ler Komitesi olarak bilinmektedir. Bu örgütün
organizasyon yapısı İngiltere’nin en eski (Kuruluşu 1319) ticari kuruluşu olup zaman içinde East India
Co. ve British East India Co.’ya dönüşen London Staplers Firmasına tıpa tıp benzemektedir. East
India Co. Venedik ve Cenova Kara Asaleti ile yakından bağlantılıdır.
Bu gizli örgüt kendi kuralları dışında hiçbir kanun tanımaz halde Amerika’yı sosyalist bir devlet
haline getirmeyi amaçlar. Amerika’yı sosyalist düzene soktuktan sonra diğer çağdaş ülkeleri karanlık
çağların feodal düzenine benzeyen Yeni Dünya Düzeni’ne girmeye zorlayacaktır.
Upton Sinclair’e göre Amerika’da devlet sosyalizmi 1962’den beri vardır. Rahip Robert
Frerich’e göre “Vahşi Batı döneminde gördüğümüz Amerikan bireyselciliği geçmişte kalmıştır. Bugün
Amerika ticari bir topluma dönüşmüştür.” “Ticari toplum” Lenin’in “Devlet Kapitalizmine” eşdeğer
bir terim olup aslında sosyalizmin (bazılarına göre faşizmin) bir türüdür ve komünizmden bir önceki
aşamadır.
Ben pek çok Amerikalının inandığı gibi Komünizmin Bolşevik Rusya’dan kaynaklandığına
inanmıyorum ve bu akımın sol kanattaki Hussitler ve Anabaptistlere dayandığını düşünmekteyim.
Dolayısı ile komünist felsefe inanmaya zorlandığımız gibi Marx, Lenin, Troçki ve Bolşeviklerle
başlamamaktadır. Bu çok saldırgan bir organizasyon olup üyeleri özellikle İngiltere ve Amerika’da
dışa karşı Hıristiyan olarak görünseler bile pek çok gizli tanrı tanımaz cemiyetten gelmektedir. Bu
kişiler Amerikan Anayasası ve diğer ülkelerin anayasalarından nefret etmektedirler. Bunu Fabian
Örgütü’nden Ramsey McDonald ve pozisyonu itibarıyla Felsefi Radikaller Grubu liderlerinden
Jeremy Bentham veya British East India Co.’dan John Stuart Mill ayarı olan 300’ler Komitesi
politika yapıcılarından Harold Mackinder açıkça ortaya koymuşlardır.
Burada ortak payda şu bağlantılarla oluşmaktadır. East India Co. Kara Asalet ve Levanten
tüccarlarıyla bağlantılı olup, Babil bankacılık sistemine dayanan ve sosyalist Saint Simanitler ile
aristokrat Hint finans sınıfı tarafından yönetilen Hint “Kısmi Rezerv Bankacılığı” sistemini
İngiltere’ye taşımıştır. Fransız Devrimi, Napolyon Savaşları, Rothschild’ler, Anglo- Boer Savaşı,
Birinci Dünya Savaşı, Bolşevik Devrimi başta Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti olmak
üzere doğal kaynakları zengin olan ülkeleri sömürmek için ortaya çıkmışlardır. Bu ülkelerin hepsi
British East India Co.’nın kucağına düşmüşlerdir. Bu firmanın liderleri “yüksek bilgiye sahip dinler”

dışındaki Hıristiyanlık, Müslümanlık ve tüm diğer dinlere karşı nefret göstermişlerdir. İlluminati’nin
bu konuda ne söylediğini araştırdığım çalışmalarımda örgütün kurucularından Adam Weishaupt’un
aşağıdaki açıklamasıyla karşılaştım.
Sırrımız şudur: Eğer dinleri yok edeceksek kendimizi tam dindar göstermeliyiz. Unutmayın ki
amaca bizi ulaştıran her yol mubahtır ve iyi insanlar kötülerin yaptıkları gibi amaçlarına ulaşmak
için her yolu denemelidirler. Bunu yapmanın tek yolu gizli bir cemaat olarak çalışmak, sessizlik
içinde devlet yönetimlerini ele geçirmek ve onların olanaklarını kendi amaçlarımız için
kullanmaktır. Bu düzenin amacı Hıristiyanlık ve tüm dinlerin yok edilmesi ve tüm sivil
hükümetlerin devrilmesidir.
(Adam Weishaupt, 1 Mayıs 1776)
300’ler Komitesi’nin Amerika’yı yönetmesine en iyi örneklerden biri Franklin D. Roosevelt’in
başkan seçilmesidir. Roosevelt East India Co.’nun Çin afyon ticaretinden büyük servet kazanmış olan
Delano ailesine mensuptur. Delano Hanedanlığı 1828 yılında Kaptan Joseph Clement Delano Sr. ile
başlar. 1886 yılında ölen Kaptan Delano Black Baill isimli deniz taşımacılığı firmasında görev
yapmıştır. Alice Russell Howland Delano, yani Kaptan’ın karısı bu firmanın sahiplerinin kızıdır ve
eşiyle “Columbia” isimli gemide seyahat etmiştir. Aile Çin afyon ticareti içindedir. Alice 1834
yılında 28 yaşında ölmüştür.
(Kaynak: The Delano Family Photo Album, 1899)
Fransız ve Bolşevik Devrimlerinin korkunç sonuçlarına neden olup, Anglo-Boer Savaş’ında
resmen soykırım uygulayan ve illegal afyon ticaretini yönetip hiçbir şekilde yakalanmayan veya
cezalandırılmayan gücün süper bir güç olması gerekir. Adam Weishaupt, Lloyd George, Georges
Clemenceau, Walter Rathenau ve Dr. Jacob de Hass gibi kişiler 300’ler Komitesi adı verilen bu güç
hakkında zaman zaman açıklamalar yapsalar da bu organizasyon hakkında duyulanlar sınırlıdır.
Biography of Justice Brandeis, isimli eserinde Dr. Jacob De Haas aslında oldukça açıklayıcı
bilgiler vermektedir. Örneğin Balfour Deklarasyonu’nun kaynağını açıklarken bunun Arthur Balfour
(Lord Balfour) tarafından Lionel Rothschild’e yazılan bir mektupla başlayarak 2 Kasım 1917
tarihinde ünlü deklarasyon halini aldığını açıklamaktadır. De Haas bu deklarasyon sonrası ihanetleri
açıklarken şöyle demektedir:
“Bu tip işlerde hükümetler arası pazarlıklar her zaman gizli tutulur ve detayların öğrenilmesi
neredeyse imkânsızdır. Ancak zaman tüneli içinde olay önemini yitirdiğinde ve onarılmayacak
sonuçlar ortaya çıktığında bu pazarlıklarda yer alan insanlar hatıralarında karşı tarafa nasıl
kazık attıklarını açıklayacaklar ve kurnazlıklarıyla övüneceklerdir.”
Jacob de Haas dünyayı üç yüz insanın yönettiğini hatta bunların Wilson gibi Amerikan
Başkanlarını seçtiklerini ve bu adamların Başkan’a Paris Milletler Cemiyeti toplantısında kimlerin

eşlik edeceğini bile belirlediklerini açıklamaktadır.
Aynı Walter Rathenau (1870-1922) gibi De Haas da 300’ler Komitesi’nin sırlarını açıkladığı için
kendisine düzenlenen bir suikastta öldürülmüştür.
De Haas ve Rathenau gayet bilgili kişilerdi ancak söyledikleri her zaman göz ardı edilmişti.
Sıradan halkın kafası bu adamların ortaya koyduğu şeyleri yönetecek kadar büyük ve gizli bir örgütün
olabileceğini almıyordu. Walter Rathenau 6 Nisan 1922 tarihinde imzalanarak Alman-Rus ilişkilerini
düzelten Rapallo Anlaşmasında büyük rol oynamıştır. Rathenhau Alman Dışişleri Bakanı olarak
meslektaşı Rus Dışişleri Komiseri Georgy (Yuri) Çiçerin ile bu anlaşmanın pazarlıklarını yapan
kişidir.
İngiltere ve Müttefikler Rusya ile savaş borçlarının ödenmesi ve Rusya’ya yeni kredi açılması
konusunda tartışırlarken Alman ve Rus devletleri gizlice Nisan ayında İtalya’nın Rapallo şehrinde
buluştular. Bu toplantıda Almanya’nın Bolşevik Rusya’yı tanıması ve ona kredi açması kabul edildi.
Bu toplantıda alınan kararlara göre iki devlet ayrıca birbirlerine olan borçlarını karşılıklı olarak
sileceklerdi. Anlaşma dünyaya açıklandığında İngiliz, Fransız ve Amerikalılar panik oldular. Bu
kadar önemli sonuçları olan anlaşmaya 300’ler Komitesi onay vermemişti. Bu anlaşma sonucu
Almanya Fransa ve İngiltere’nin Rusya üzerindeki ticari planlarını suya düşürmüştü.
Görüldüğü kadarıyla I. Dünya Savaşı’nda yenilmesine rağmen Almanya ticari olarak İngiltere’ye
rakip olmaktaydı. Rapallo’nun yakında toplanan Cenova Konferansı İngiltere’yi Rusya pazarında
rakipsiz kılmayı amaçlamaktaydı. Fakat 300’ler Komitesi’nin haberi olmadan Rathenau ve Çiçerin
Almanya-Rusya arası anlaşma yaparak İngiltere’yi açığa düşürmüşlerdi. Cenova Konferansından
önceki yıl Rathenau Versay Anlaşması’nın ağır yükü altından Almanya’nın kalkabilmesi için Fransız
ve İngiliz hükümetleri nezdinde defalarca ticari anlaşma yapma teklifinde bulunmuştu.
Eğer Rathenau’nun bu ticari teklifleri Müttefiklerce kabul görseydi II. Dünya Savaşı çıkmayacaktı.
Rathenau Müttefiklerce Versay Anlaşması ile empoze edilen savaş borçlarını ödemeyi
kolaylaştıracak Alman ekonomik kalkınmasını hızlandırmayı hedeflemekteydi. Ancak tüm girişimleri
Fransız ve İngilizlerce reddedildi. Daha da kötüsü Almanya’yı en az yüz yıl köleleştirecek şekilde
İngiltere tarafından Alman mallarına %26 gümrük vergisi kondu. Almanya zaten hammadde
kaynakları ve bunları işlemeye yarayan tüm teçhizattan Versay Anlaşması gereği mahrum bırakılmıştı.
Örneğin Almanların 5.000 lokomotifi, 150.000’den fazla tren vagonuna el konmuş, pek çok fabrikası
sökülerek İngiltere ve Fransa’ya taşınmıştı.
Dünya kredi pazarı Almanya’ya kapatıldığı gibi Almanya’nın demir kaynaklarının %75’ine, çinko
madenlerinin % 68’ine ve kömür kaynaklarının %26’sına el konmuştur. Ayrıca Alman ticari deniz
filosunun tümüne ve ticari nehir filosunun %20’sinin Müttefiklerce üstüne yatılmıştır. Tüm bunların
üstüne Müttefikler Almanya’nın ödeyebileceğinin %300 fazlası miktarında savaş tazminatı talep
etmektedirler. İngiliz ve Fransız delegeleri Cenova’dan döner dönmez 300’ler Komitesi’nin
güdümündeki hükümetleri Almanya ve Rusya arasında imzalanan Rapallo Anlaşması’nın geçersiz
kılınması için kampanya başlattılar.
Rapallo zaferinden iki ay sonra yani 22 Haziran 1922 tarihinde Berlin’deki Grunewald semtindeki

evinden çıkan Rathenau vurularak öldürüldü. Rathenau daha önce 300’ler Komitesi’nin dünyadaki pek
çok olayın arkasında olduğunu açıklamıştır. Belki de bu nedenle öldürüldü.
Cinayetin İngiliz Gizli Servis ajanlarınca işlendiğine şüphe yoktu. Almanya’nın Rapallo’daki
ekonomik mimarı ve parlak devlet adamı Rathenau’nun öldürülmesi Almanya’yı sarstı. Rathenau
belki de dünyayı gizli ve sinsice yöneten bu süper gücü açığa vuran ilk devlet adamıydı. Rathenau’nun
ölümü sonrası Almanya’ya empoze edilen ve öncekilerden çok ağır olan koşullar nedeni ile Alman
halkı çaresizliğe düşmüştü, artık II. Dünya savaşı kaçınılmazdı.
Rathenau belki de zamanında Rothschild’lere danışmanlık yaptığından ve sosyalist dünya görüşü
bilindiğinden kendini güvende görmekteydi. 1914-1945 yıllarında KRA Ekonomik Savaş
Yönetimi’nin başında bulunmuş ve 1915 yılından sonra babası Emile’nin kurduğu dev Alman firması
Allgemeine Elektritzitats-Gesellschaft (AEG) başına geçmiş çok bilgili ve değerli bir devlet
adamıydı. Hindenburg ve Ludendorff tarafından başı çekilen 3. Üst Komuta Askeri Endüstriyel
Kompleksinin formülasyonunda da büyük rol oynayan Rathenau 300’ler Komitesi’nin sırlarını bilecek
bir pozisyondaydı. Belki Weimar Cumhuriyeti’nde (ki Weimar dergisinde yayımlanan makalesi öncesi
güçlü bağlantılarının kendisini koruyabileceklerini sanıyordu) 24 Aralık 1921 tarihinde basılan
makalesinin bir bölümünde Rathenau aşağıdakileri söylemekteydi:
“BIRBIRINI TANIYAN SADECE ÜÇ YÜZ ADAM AVRUPA’NIN KADERINI IDARE
ETMEKTEDIR. BU ADAMLAR HALEFLERINI KENDI ÇEVRELERINDEN SEÇERLER. BU
ADAMLARIN TASVIP ETMEDIKLERI HER DEVLETI YOK EDECEK ARAÇLARI
BULUNMAKTADIR.”
Bu gizli gücü bilmekle övünen insanların bu komitenin neden olabileceği kötülükler ve nasıl
organize olduğu konusunda hataları vardır. De Haas bu gizli gücün varlığına işaret ederken Rathenau
durumu açıkça ortaya koymaktan kaçınmamıştır.
Konu hakkında daha fazla için aşağıdaki referanslara bakabilirsiniz:
My Three Revolutions, Morgan Philips Price;
The German Exchange Act in the Quarterly Journal of Economics vol. xi 1897;
Prelude to Modern Europe, Sir Llewellyn Woodward; Deutsche Wirtschaft seit 1870, Gustav
Stolper and Kurt;
The German Slump Politics and Economics 1924-1936, by Harold James and the Lockhart ;
The Reconstruction of the International Monetary System: The Attempts of 1922 and 1933,
Franck C. Heighton.
Dünyada 300’ler Komitesi ile ilişkisi olup komite hakkında bilgi veren konuşmalardan hiçbirisi
aşağıda 1962 yılında İsrail Başbakanı David Ben Gurion’nunki kadar açık olamaz:
“Hayalimdeki 1987 yılında Soğuk Savaş sona ermiş olacaktır. Rusya’da büyüyen halkın
özgürlük talepleri ve halk topluluklarının yaşam standartlarının yükseltilmesi için yapacağı
baskılar Sovyetler Birliği’ni demokrasiye sürükleyecektir.

Diğer taraftan, çiftçi ve işçilerin artan güçleri ile bilim adamlarının artan politik erkleri
Amerika’yı da planlı ekonomi güdülen sosyal bir devlet haline getirecektir. Batı ve Doğu Avrupa
bağımsız cumhuriyetlerden oluşan sosyalist ve demokrat bir federasyon halinde birleşecektir.
Bir Avrasya federal devleti olarak kalacak olan Rusya dışında tüm ülkeler dünya birliği içinde
birleşeceklerdir. Bu birliğin uluslararası bir polis gücü olacak ve diğer tüm ordular
lağvedilecektir. Böylece artık savaşlar olmayacaktır. İbrani peygamberi Yeşaya tarafından
öngörüldüğü gibi Kudüs’te Birleşmiş Milletler tarafından tüm insanlar için büyük bir tapınak inşa
edilecektir. Yüksek öğretim dünyadaki herkesin kullanabileceği bir hak haline gelecektir. Çin ve
Hindistan’daki korkunç nüfus artışını, icat edilecek bir hap yavaşlatacaktır.”
Ben Gurion ve diğer dünya liderlerinin söyleyemediği bu gelişmelerin Londra, Cenevre, Venedik
ve Washington’daki toplantı odalarında görünmeyen bir güç tarafından hayata geçirilecekleridir. Bu
gizli güç Ben Gurion’un kehanetini doğru çıkartmak için planlarını yapacak ve hükümetlere empoze
edecektir.
Başta belirttiğim gibi bu açıkladıklarım herkese açık olsaydı bile çoğu insanın bu gerçekleri
anlaması mümkün olmazdı. Ben Gurion’un söyleyemediği her zaman ezoterik bir giz olarak
saklanmıştır. Bu “yüksek bilgiler” Eski Çağ Mısır Rahiplerinden Babil’e sonra Gnostik ve
panteistlere geçmiş, onlardan Masonlara ve Bilderberg Grubuna kadar aktarılmışlardır. Bu güçler
arasındaki bağlantılar çok açıktır.
Ben Gurion’a 300’ler Komitesi tarafından verilen planın büyük kısmı 2006 yılında
tamamlanmamıştır. Fransızların icadı seks sonrası sabah kullanılan gebelik önleyici ilaç tüm dünya
devletlerinde satılmakta ve kullanılmaktadır. Bu ilacın Amerika’ya ithalini önlemeye yönelik tüm
mücadeleler kaybedilmiştir. Bugün on üç yaşındaki ergen kızlar bile bu tehlikeli ilacı
kullanmaktadırlar. Gençler artık sekse erken başladıkları gibi cinselliklerini okul partilerine kadar
yansıtır hale gelmişlerdir. Bu fütursuzca davranışlar pek çok okulun bu tip cinsel görsellik içeren
faaliyetleri okul binalarında yasaklamasına neden olmuştur.
Pornografi 1991 yılındaki ilk baskımızda belirttiğimiz üzere artık sıradan olup her yerde
ulaşılabilir haldedir.
Danimarka’da başlayan pornografik magazin ve kasetlerin bakkal dükkânlarında satılır hale
gelmesi İngiltere ve Amerika’ya da sirayet etmiştir. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında hiçbir
nezaket ortamında ağza alınmayan sözler artık televizyon programları, gazeteler ve ciddi dergilerde
olduğunca açıklıkla söylenmekte ve tartışılmaktadırlar. Örneğin gazeteci Pamela Paul Pornified:
Pornografi yaşamımızı nasıl değiştiriyor, ilişkilerimizi ve aile hayatımızı nasıl etkiliyor? isimli
kitabında porno kültürüne odaklanmaktadır.
Kadın ve erkek ilişkilerindeki yozlaşma özel yaşamdaki problemlere neden olmaktadır. Özellikle
gelir düzeyi yüksek beyaz yakalı çalışanların porno bağımlılığına kapılmaları, bu kişilerin zengin
fantezi dünyaları yüzünden daha olasıdır. Porno tiryakileri tüm cinsel faaliyetlere aşırı önem
vermektedirler. 2004 yılında MSNBC ve Elle magazinin yaptığı araştırmalarda kadınlar pornonun

yaşamlarının eskiye göre daha önemli bir kısmını işgal ettiğini bildirmektedirler. Araştırmaya katılan
kadınlardan yüzde kırk biri erotik film ve resimleri seyrettiklerini ve internetten indirdiklerini
belirtmişlerdir. Aynı araştırmaya katılan erkeklerin yüzde on yedisi düzenli olarak porno kullanımının
normal cinsel uyarımı düşürdüğünü bildirmiş, yüzde onu ise porno sonrası gerçek yaşamlarındaki
ilişkilerden daha az zevk aldıklarını ifade etmişlerdir.
Ben Gurion’un konuşmasına dönersek bahsettiği Kudüs şehri aslında Siyonizm’in babası Herzl
tarafından tüm Filistin’in fethi sonrası kurulacak ve dünyayı yönetecek olan otoriter devletin başkenti
olarak tanımlanmaktadır. Bu amaç gerçek gücün sahibi 300’ler Komitesi’nce belirlenmiştir.
Aynı East India Company ve yavrusu British East India Company günlerinde olduğu gibi dünyadaki
hiçbir siyaset Komite’nin oluru alınmadan formüle edilemez. “Kozmopolitler” diye hitap ettiği
Yahudilere yaptığı saldırılar ve hükümetini Yahudi bakanlardan temizlemesiyle ünlü Stalin “Tek
Dünya Devleti” fikrine karşıdır. İşte bu nedenle Ben Gurion Rusya’yı Birleşik Avrupa devleti dışında
tutmaktadır. Ben Gurion’un öngörülerini okuyan herhangi bir kişi tüm bunları ancak uluslar üstü gizli
bir güç tarafından yapılabileceğini görür.
Belli ki Ben Gurion benim 300’ler Komitesi diye isimlendirdiğim krallar, kraliçeler, patrikler,
prensler, bankacılık dünyasının liderleri, Yakın Doğu kökenli Bogomiller, Katharistler, Manistler ve
Pavlikyanların torunlarından oluşan örgütten haberdardır. Bunlardan Londra kökenli Savoylar East
India Co.’nun ve 300’ler Komitesi’nin atalarıdırlar.
London Mercer Firmasından Sir Thomas Gresham tarafından kurulan Gresham Koleji’nin
Mütevelli Heyeti’nde East India Co. ve Venedik Kara Asaleti’nin kardeş kuruluşu Levanten
firmasının yöneticileri bulunmaktadır.
Bu bağlantının tarihi geçmişi ve günümüzde Rockefeller-Standard Oil Firmasıyla bağlantıları
mevcuttur. Burada dikkatinizi dağıtmak istemesem de 300’ler Komitesi’nin nereden çıktığı ve
Amerika’yla olan bağlantıları hakkında biraz detay vermek istedim. İşte bu şekilde olması olanaksız
gibi gözüken gelişmeler dünyada gerçekleştirilmişlerdir.
Örneğin bu noktada Amerikan, İngiliz ve Alman hükümetlerinin Rusya’da Bolşeviklerin iktidara
geçmesini sağladıklarına dikkat edilmelidir. Bu Hıristiyan kapitalist devletlerin yardımları
olmaksızın Lenin ve Troçki’nin iktidara konmalarının imkânsız olduğu artık açıktır.

BÖLÜM 6
East India Co.’dan British East India Co.’ya
1600 yılında East India Company ana sözleşmesi Kraliçe I. Elizabeth tarafından onaylanmış, 1622
yılında ise firma Kral James’in onayıyla anonim şirket kimliği kazanmıştır. Takip eden 25 yıl içinde
firma Hintli prens, işadamları ve bankerlerle çok sıkı ilişkiler kurmuştur. 1625 yılında Hint
bankacılık sistemini öğrenen firma bu sistemin işleyişini krala rapor halinde sunmuştur. Raporlarda
sunulan yoz bankacılık sistemi daha sonra Hollanda, İngiltere ve Amerika tarafından da
benimsenmiştir.
“Kısmi Rezerv Bankacılığı” İngiltere ve Amerika tarafından Birinci Dünya Savaşı’nın
finansmanında kullanılmıştır ve halen kullanılmaktadır. 1661 yılında II. Charles (Stuart) East India
Co.’ya bağımsız devletlere savaş açmak veya onlarla barış yapma imtiyazını vermiştir. Bu daha önce
kimseye verilmemiş bir imtiyazdır. Burada özel bir firmaya bağımsız devletlerle savaşa girme hakkı
tanınmaktadır. Bu hakla firma Hindistan’daki Benares ve Ganj bölgelerindeki afyon tarımına ve tüm
getirisine zorla el koymuştur. Aynı zamanda firma Hint prensleri ile muhatap hale gelmiş ve
piyasadaki para arzını arttıran kısmi rezerv sistemine hâkim olmuştur. 1830 yılı itibarı ile tüm
Hindistan East India Co.’nun egemenliği altına girmiştir.
1702 yılında East India Co. önce United East India Co. ve sonra da British East India Co. adını
almıştır. Hindistan’da öğrenilen bankacılık sistemi nerdeyse hiç değişikliğe uğramadan Norman
Montague tarafından Bank of England’da, Woodrow Wilson tarafından da Federal Rezerv
Bankalarında uygulanmaya başlanmıştır.
İngiltere’nin en köklü ailelerinden Josiah Child, Thomas Papillion, Montague, Marlborough
(Churchill,) Russell ve onların Amerikalı kuzenleri (özellikle Warren Delano ailesi) afyon
ticaretinden büyük servetler kazanmışlar ve artık pek az kişinin kabul edildiği 300’ler Komitesi’ne
girerek dünyayı yönetmeye başlamışlardır.
Konudan biraz farklı olmasına rağmen şunu da belirtmek isterim ki İngiltere ve Amerika tarafından
bağımsız bir hareket gibi gösterilmek istenen Bolşevik Devrimi de bu gizli örgüt tarafından
planlanmış ve finanse edilmiştir. Devrimin bağımsız bir hareket olmadığını Mart 1922’de Lenin de
kabul etmiştir.
11. Parti Kongresinde Lenin partinin “dev bir bürokrasi” tarafından idare edildiğini söyleme
hatasına düşmüştür. Lenin kongreden birkaç ay sonra ölmüştür ve ölüm nedeni olarak frengi belirtileri
gösteren bir zehirden şüphelenilmektedir. Bolşevik Devrimi diye bilinen olay Rockefeller’ların

aracısı Lord Alfred Milner, Kuhn Loeb’in kaynakları ve kuklalarıyla, Woodrow Wilson tarafından
finanse edilmiştir.
Rockefeller grubu ve aracıları bildiğimiz gibi 300’ler Komitesi’nin emirleriyle hareket ederek
Sovyetler Birliği’nde “Yeni Dünya Düzeni” çerçevesinde Tek Dünya Devleti deneyi
gerçekleştirilmesine olanak sağlamışlardır. Bu “Tek Dünya Devleti” deneyi Gorbaçov’un Amerika
tarafına geçmesiyle sonlanmıştır.

BÖLÜM 7
Yeni Dünya Düzeni’nden Feodal Yapıya Geçiş
Daha önce kısaca değindiğim Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü benim Amerika’da gündeme ilk
defa getirdiğim 500’den fazla daha önce bilinmeyen gerçeklerden biridir.
Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü: Amerika Birleşik Devletlerindeki Politik, Ahlaki,
Ekonomik, Sosyal ve Dini Gerilemeyi Yeniden Şekillendirmek isimli kitap Temmuz 2006 yılında
basılmıştır.
1981 yılında Roma Kulübü makalesinde belirtilen pek çok öngörü bugün gerçekleşmiş durumdadır.
Amerikan çelik, gemi inşa, makine ve sanayi üretimi Post-Endüstriyel Sıfır-Büyüme Hızı prensibi
kapsamında yok edilmiş ve Feodal Topluma Geçiş Planı uygulanmaya konmuştur. Bu aslında 300’ler
Komitesi’nce Kont Etienne Davignon’a verilen görevin yerine getirilmesidir. Bu Amerikan orta
sınıfının NAFTA, GATT anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütün kuruluşuyla uğradığı büyük ihanettir.
Bu anlaşma ve örgütler iç piyasayı ayakta tutan Amerikan orta sınıfının işgücünün ortadan
kaldırılması için seçilmişlerdir.
1984 yılında Amerikan endüstrisinin baş düşmanı ilan ettiğim Kont Davignon bugünlerde
Bilderberg Grubu’nun başındadır.
Bu gruptan bahsetmek gerekirse ismini Hollanda’daki küçük turistik bir merkezden alan
organizasyon 300’ler Komitesi’nce dünyanın geleceğinde önemli rol oynamakla görevlendirilmiştir.
Her yıl değişik yerlerde büyük güvenlik ve gizlilik altında toplanan gruba Çin ve Rusya dışındaki
tüm ülkelerden delegeler katılarak pek çok dünya problemini tartışırlar. Bu grup toplantıları hakkında
bilinen gerçek savaşlar, salgınlar ve soykırımlar sonrası hayatta kalan insanların köleleştirilmesi gibi
komploların ve Tanrı’ya ihanetin konuşulduğudur.
Daha önce belirttiğim gibi Amerika’daki paralel gizli devlet karanlık dehlizler veya gizli
sığınaklarda faaliyet göstermemektedir. Bu gizli teşkilat kendini açıkça Beyaz Saray, Downing Street
10 Numara, parlamento binaları ve ünlü gazetelerin ön sayfalarında göstermektedir.
Bu örgütün adamları filmlerde görmeye alışık olduğumuz uzun saçlı, uzun dişli, kükreyen ve
ağzından salyaları akan canavarlara benzemezler. Bu gerçek canavarlar şık kıyafetleriyle limuzinler
içinde Wall Street ve Capitol Hill’deki işlerine giderler.
Bu açık komplonun elemanları açıkça ortalıkta dolaşmaktadırlar. Bunlar Mecliste, Senatoda,
Parlamentoda, Oval Ofiste, Wall Street’teki toplantı salonlarında kısacası tüm güç merkezlerinde
bulunurlar. Bazıları en yüksek rütbeli üniformaları giyerken bazıları da Adalet sistemindeki en yüksek

kürsülerde cübbeleriyle oturmaktadırlar. “Balfour Deklarasyonun” ünlü ismi hâkim Brandeis işte
bunlardan biridir.
Bunlardan bir diğeri NAACP’nin avukatı ve baş propagandacısı olan Louis Marshall’dır. İşte bu
tip kişiler dünya nüfusunun çoğunluğunu köleleştirerek karanlık çağlardaki feodal sistemi geri
getirmeye çalışan 300’ler Komitesi ve Yeni Dünya Düzeni-Tek Dünya Devleti komplosunun
hizmetkârlarıdırlar. Kurbanına yardım etme görüntüsü altında yanaşan tecavüzcü misali bu adamlar
gerçek yüzlerini hemen göstermezler. Zaten gösterseler kurbanlardan hiçbiri bunların yanında kalmaz.
Aynı tuzak hükümet adamları için de geçerlidir. Eski Başkan George Bush paralel gizli devletin
hizmetkârı gibi gözükmemekteydi ancak görünüşü sizleri yanıltmasın çünkü Başkan tam bir kuklaydı
ve filmlerde gördüğünüz insanın kanını donduran canavarlardan bir farkı yoktur.
Bir dakika durun ve Cenevre Konvansiyonu kurallarının koruması altında ve Irak adına Yevgeni
Primakov ile Amerika Birleşik Devletleri adına General Norman Schwarzkopf tarafından mutabakata
varılmış geri çekilme operasyonundaki binlerce Iraklı askerin ölüm emrini Başkan Bush’un nasıl
verdiğini düşünün.
Beyaz bayrak sallayan Iraklı askerlerin Amerikan uçaklarınca taranmaları karşısında yaşadıkları
korkuyu gözlerinizde canlandırın.
Ya da araçlarını terk ederek siperlere sığınan 12.000 Irak askerinin General Schwarzkopf’un emri
üzerine Amerikan ordusuna ait buldozerlerle canlı canlı toprağa gömülüşlerini hayal edin.
Bu kelimenin tam anlamıyla korkunç bir ölüm değil midir?
Başkan Bush ve General Schwarzkopf emirleri kimden almışlardır?
Bu adamlar emirleri 300’ler Komitesi’nden almışlardır.
Tam on iki yıl boyunca Amerikan Başkanı ve halefi Irak halkını bombalayarak, üzerlerine
radyasyon yayan zayıflatılmış uranyum mermileri sıkarak, korkunç bir ambargo ile Irak hükümetinin
ilaç ve gıda ihtiyaçlarını önleyerek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir canilik örneği ortaya
koymuşlardır.
“Müttefik Güçler” dünya tarihinde eşi görülmemiş barbarlığı Irak’ta dünya üzerindeki cehennemi
yaratarak sergilemişlerdir.
Peki, Irak devleti ve halkının suçu nedir?
Onlar petrollerinin Kuveyt ve Batılı petrol firmalarınca çalınmasına karşı çıkmışlardır. Irak’taki
savaş daha önce bahsettiğim Anglo-Boer Savaşı’nın aynısıdır.

BÖLÜM 8
Hedefe Giden Yol
Bu eser ilk baskısı 1991 yılında yapıldıktan sonra pek çok kere değiştirilmiştir. Artık komplocular
güçlerini ve kendilerini göstermek istediklerinden komplo açık hale gelmiştir. Usta komplocuların
kendilerini gösterme gücünü buldukları tarihin her noktasında bu böyle olmuştur. MI6 ajanlarından H.
G. Wells bunu “Açık Komplo” diye isimlendirerek “Gizli Devlet” kavramına bağlamıştır. Artık
komplonun başarıya ulaştığı düşünülebilir.
Şimdi benim “Komplo ötesi” nitelediğim safhaya geldik. Bu faz artık uygulanabilir hale gelmiştir
çünkü Amerikan halkı şu anda akıl tutulması içinde, uzaktan ve derinden koşullandırılmış biçimde
bundan on yıl önce kabul etmeyeceği şeyleri kabul edecek hale getirilmiştir. Dolayısı ile
komplocuların açığa çıkmaktan korkuları kalmamıştır. Halk o kadar koşullanmış ve beyni yıkanmış
haldedir ki artık olanları “komplo” diye nitelendiremez.
2006 yılında komplo, Amerikan Başkanı’nın Yeni Dünya Düzeni’nin doğuşunu müjdelemekten
utanmayacağı kadar açık hale gelmiştir. Yeni Dünya Düzeni dünyayı acımasız diktatoryası ile karanlık
çağlara sürükleyecek olan Enternasyonal Komünizm’in gelişmiş bir versiyonudur.
İlk defa 1982 yılında açıkladığım Davignon Projesi artık çiçek açmıştır. Amerika artık feodal
topluma yarı yarıya geçmiş durumdadır. Amerikan sanayi tesisleri, çelik endüstrisi, makine ekipman
sektörü öldürülmüş, ayakkabı üretim tesisleri, tekstil sanayi, hafif endüstriyel araç tesisleri yabancı
ülkelere taşınmışlardır.
Amerikan tarım sektörü 300’ler Komitesi’nden Archer Daniels Midland, Nestle ve Bunge
Corporation gibi firmaların ellerine teslim edilmiştir. Artık gerektiğinde açlıkla terbiye edilecek hale
geldik. Yeni Dünya Düzeni veya Tek Dünya Devleti isimli totaliter rejimde liderlik rolü 300’ler
Komitesi’nin Woodrow Wilson’u Beyaz Saray’a atamasıyla Amerika’ya verilmiştir.
Kasım 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük ticari açığına ulaştı. Eskiden
Amerika’da üretilen ürünlerin %85’i artık yabancı ülkelerden ithal edilmektedir. Ford Motor ve
General Motor firmalarının her biri 30.000 değişik pozisyonu kapatacaklarını açıklamaktadırlar. Bu
pozisyonlar mevsimlik veya geçici değil yaşam boyu devam eden görevlerdir ve kapatıldıktan sonra
bir daha açılmayacaklardır. Amerikan halkı endüstride olanların ilk defa British East India Co.
tarafından ortaya atılan “serbest ticaret” yalanıyla bağlantılı olduğunu göremeyecek kadar
koşullanmış haldedir.
Pek çok kişi benim Amerikan Dış Yardım Skandalı isimli ve içinde pek çok komplo örgütünün

açıklandığı çalışmamı okumuştur. Gerçekte Amerikan Yardımı denilen zorunlu hizmet Amerikan
Anayasası’nca yasaklanmış bir faaliyettir. 300’ler Komitesi’nin son hedefi Amerikan Anayasası’nı
ortadan kaldırmak ve devletimizi Tanrıtanımaz Yeni Dünya Düzeni - Tek Dünya Devleti içine
gömmektir. Bu yeni düzen dünyayı karanlık çağlardan beter feodal bir yapıya götürecektir.
Şimdi İtalya’yı endüstrisiz hale getirmek ve komünist sisteme geçirmek için yaşanan gerçek
olayları inceleyelim.
300’ler Komitesi çok önceden beri daha küçük bir dünyanın daha iyi bir dünya olacağı kanısına
varmıştır. Dünyada kısıtlı kaynakları tüketen gereksiz halk toplulukları yok edilmelidir. Endüstriyel
gelişim dünyada nüfus artışını desteklemektedir. İncil’in Yaradılış Bab’ında belirtilen “üre ve
dünyayı fethet” emri ancak uzun vadeli işlerin güvencesi olan endüstriyel iş pazarının yok edilmesiyle
durdurulabilir. Bunu gerçekleştirmenin yolu Hıristiyanlığa saldırmak, yavaşça endüstriyel ülkeleri
çökertmek, 300’ler Komitesi’nce gereksiz görülen “nüfus fazlalığını” oluşturan yüz milyonlarca
insanın imha edilmeleri ve Komite’nin küresel planına karşı çıkan her liderin ortadan
kaldırılmasından geçmektedir.
Komite’nin ilk üç hedefi Arjantin, İtalya ve Pakistan’dı. Başta Güney Afrika, Sırbistan, Filistin ve
Irak gibi devletler ortadan kaldırılacaklardı. Özellikle endüstriyelleşmeye çalışan üniter milli
devletlerin parçalanmaları hızlandırılacaktı.
Öldürülen İtalya Başbakanı Aldo Moro “sıfır büyüme” prensibine karşı olan, ülkesinde nüfus
planlamasıyla nüfus azalmasına neden olan politikaları desteklemeyen bir liderdi ve bu yüzden
300’ler Komitesi’nce görevlendirilen Roma Kulübü’nün nefretini üstüne çekti. 10 Kasım 1982
tarihinde Roma’daki mahkemede yakın arkadaşı Moro’nun kendisi 300’ler Komitesi’nin üyesi olan
Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden bir kişi ve Amerikan Dışişleri Bakanı’nca tehdit
edildiğini ifadesinde belirtmiştir. Şahit bu kişiyi Henry Kissinger olarak açıklamıştır.
Başbakan Moro, Kızıl Tugaylarca 1978 yılında kaçırıldı ve korkunç şekilde vurularak öldürüldü.
Kızıl Tugaylar davasında pek çok tutuklu Moro cinayetinde Amerika bağlantısından bahsetmişlerdir
ve özellikle bir tanesi Henry Kissinger’ın bu cinayette rol oynadığını belirtmiştir. Kissinger bu
cinayette Amerikan devletini değil 300’ler Komitesi’nin dışişleri ayağını oluşturan Roma Kulübü’nün
emirlerini yerine getirmiştir. Medyanın davayı halka yansıtmamasının ardında da Roma Kulübü’nün
baskısı bulunmaktadır.
Aldo Moro gibi önemli politikacının 1978 yılının baharında gün ortasında kaçırılması ve tüm
korumalarının vahşice katledilmeleri Amerikan medyasının ilgisini çekmemiştir. Acaba Henry
Kissinger’in olayın içinde oluşu ile bu ilgisizlik arasında bir bağlantı mı vardır?
Bu cinayet hakkında 1982 yılında yazdığım raporda Hıristiyan Demokrat Parti Başkanı olan
Moro’nun P2 Mason Locası tarafından kullanılan katillerce öldürüldüğü ve cinayet nedeninin Roma
Kulübü’nün İtalya’yı endüstriden arındırmak ve nüfusunu azaltmak olduğunu belirttim. Moro’nun
İtalya’da işsizliği ortadan kaldırma ve ekonomik barış sağlama çabaları Komünistlere karşı
Katoliklerin direncini arttırmaktaydı ve bu durum 300’ler Komitesi’nin Ortadoğu’yu dengesizleştirme
politikası karşısında engel oluşturmaktaydı.

Komplocuların planlarını anlamak için araştırma yapmak ve olaylar arası bağlantılar kurmak
gerekir. Bu adamlar 5 Yıllık Kalkınma Planları yazar gibi çalışmazlar. Moro cinayeti İtalya’yı
dengesizleştirme siyasetinin önü açmış ve 14 yıl sonra I. Körfez Savaşı’na giden yolda Ortadoğu
üzerine oynanacak oyunlara zemin hazırlamıştır.
İtalya Ortadoğu’ya, Ortadoğu ekonomi ve siyasetine en yakın Avrupa ülkesi olarak 300’ler
Komitesi tarafından denek olarak kullanılmıştır. İtalya ayrıca Rothschild’lerin yok edilmesi için
Weishaupt’u görevlendirdiği Katolik Kilisesi’nin merkezine de ev sahipliği yapmaktadır.
İtalya bunların yanında tarihi Kara Asalet aileleri gibi Avrupa’daki pek çok köklü aileye sahiptir.
İtalya’nın Moro cinayetiyle zayıflatılmasının Ortadoğu’daki etkileri de kaçınılmazdır çünkü İtalya
İran ve Lübnan’dan Avrupa’ya kaçak giren uyuşturucu trafiğinde giriş kapısı görevi üstlenmiştir.
Roma Kulübü’nün 1968 yılında kurulmasından sonra pek çok değişik topluluk sosyalizm şemsiyesi
altına girerek İtalya’yı dengesizleştirme siyaseti gütmüştür. Hükümetleri yıkarak İtalya’yı
dengesizleştirme çabalarına katılan gruplar içinde Kızıl Tugaylar, P2 Mason Locası, Venedik ve
Cenova Kara Asalet aileleri bulunmaktadır. Aldo Moro cinayetindeki polis araştırmalarında pek çok
tanınmış İtalyan ailesinin Kızıl Tugaylar isimli terör örgütüyle ilişkileri saptanmıştır. Polis bu köklü
ailelerin evlerini teröristlere güvenli hücre evler olarak kullanılmak üzere açtıklarını da tespit
etmiştir.
Başkan Carter’in atadığı Roma Büyükelçisi Richard Gardner sayesinde Amerikan aristokrasisi de
İtalya’yı dengesizleştirme çabalarına katılmıştır. Aldo Moro cinayeti sürecinde Gardner Roma
Kulübü yöneticisi ve NATO’nun güçlü isimlerinden Bettino Craxi’nin emrinde çalışmaktadır.
Craxi İtalya’yı dengesizleştirme sürecinde büyük rol oynamış bir kişiliktir. Craxi boşanma ve
kürtaj kanunlarını İtalyan Parlamentosu’ndan geçirmeyi başararak Katolik Kilisesine büyük darbe
vurmuş, İtalya’da sosyal, ahlaki ve dini değişime imzasını atmış bir kişidir.
Üstünden kırk yıl geçmesine rağmen bu sosyal felaketin etkileri halen İtalya’da görülmektedir ve
kanımca daha elli yıl bunları görmeye devam edeceğiz. Bu yaranın iyileşmesine olanak yoktur.

BÖLÜM 9
Yeni Dünya Düzeni Komplosundaki Entrikalar
Yeni Dünya Düzeni komplosunun ne kadar büyük ve geniş kapsamlı olduğu anlamak için önce
300’ler Komitesi’nin dünyayı ele geçirmek üzere koyduğu hedeflere bakmamız gerekir. 300’ler
Komitesi’nin bugün bilinen 40 kolu bulunmaktadır. Bunların isimlerini ve fonksiyonlarını liste
halinde bulacaksınız. Bu liste incelendiğinde merkeziyetçi yapıya sahip bir komplo teşkilatının
bireysel özgürlükleri temel alan her türlü medeni kurum ve kuruluşu yıkma çabalarına neden karşı
durulamayacağı daha iyi anlaşılacaktır.
Nükleer santraller sayesinde ucuz ve bol elektrik üretecek olan gelişmekte olan ülkeler artık
Amerikan yardımına gereksinim duymayacak hale gelecek ve gerçek özgürlüklerini ilan etmeye
başlayacaklardır. Nükleer enerji Üçüncü Dünya Ülkelerini onların doğal kaynaklarını soymayı
hedefleyen 300’ler Komitesi’nden kurtaracak anahtardır.
“Yeni Dünya Düzeni” I. Körfez Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmış bir kavram olarak görülse de
aslında “Tek Dünya Devleti” kavramı yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Hatta bu kavramın kökeni
Kraliçe I. Elizabeth’in East India Company (EIC) ana sözleşmesini 1600 yılında onaylamasına
dayanmaktadır.
Yeni Dünya Düzeni kavramı değişik isimler altında yüzyıllardır takip edilen bir amaçtır. Temelleri
London Mercer Company, London Staplers Company, Alman ve Belçika Hansa Birlikleri ve
Hindistan’a kadar uzanır. Bu temeller üstüne yönetim kurulu üyelerinin çoğu komünist
Anabaptistlerden oluşan East India Company kurulmuştur.
Amerika kıtasındaki kolonileşme sürecinde bazı Avrupalı Anabaptistler İngiltere’den Amerika’ya
göç etmişlerdir. Tüm Anabaptist grup ve tarikatlar Yeni Dünya Düzeni isimli otoriter yönetim kavramı
altında birleşmişlerdir. Yeni Dünya Düzeni eskiden vardı şimdi de varlığını devam ettirmektedir.
Aurelio Peccei bir keresinde yakın arkadaşı Alexander Haig’e kendisini “Adam Weishaupt’un
reenkarnasyonu” gibi hissettiğini belirtmiştir. Gerçekten de Peccei’de Weishaupt’un İlluminatiyi
yönetmekte ve organize etmekte kullandığı parlak zekâ vardır. Peccei’nin parlak zekâsı NATO’yu
yönetme tarzında küresel planlarını hazırlamada gösterdiği başarıdan bellidir. Peccei Atlantik
Enstitüsü Ekonomik Konseyi’ne 30 yıl başkanlık yaparken aynı zamanda Giovanni Agnelli’ye ait Fiat
Motor Company’nin CEO’sudur. İtalyan Kara Asalet ailelerinden gelen Agnelli ölene kadar 300’ler
Komitesi’nin en önemli üyelerinden biri olmuştur. Agnelli ayrıca Sovyetler Birliği’ndeki bazı
projelerde de önemli görevler almıştır.

Roma Kulübü aslında Anglo-Amerikan bankacılar ile Avrupa’nın Kara Asalet Aileleri arasında
gerçekleşen bir evliliktir. Bu grubun dünyayı kontrolde kullandığı en büyük araç ekonomik resesyon
ve depresyon yaratma kapasitesidir. 300’ler Komitesi ekonomik kasılma ve gevşemelere küresel
bazda bakar. Komite ekonomik depresyonu halk kitlelerini sosyal yardıma muhtaç hale getirmekte
kullanır.
Komite insanları etkileyecek kararlarında genelde Polonyalı aristokrat Felix Dzerzhinsky’nin
felsefesine uyar. Dzerzhinsky insanları sığırların bir üst sınıfında gören bir felsefeye sahiptir.
Dzerzhinsky yakın arkadaşı İngiliz ajan Sydney Reilly’e özellikle içki sofralarında pek çok şey itiraf
etmiştir. (Reilly Bolşevik Devrim sürecinde Dzerzhinsky’nin patronudur.) Dzerzhinsky Bolşevik
Devrim sürecinde Kızıl Terör diye bilinen korkunç katliamların mimarıdır. Sıkı içtikleri bir gece
Dzerzhinsky şöyle demiştir: “İnsanoğlunun hiçbir değeri yoktur. Onu aç bıraktığında en yakını yemeyi
düşünecek kadar alçak bir varlıktır insan. İnsan sadece yaşamda kalmayı düşünür. Spinoza’nın sözleri
saçma ve geçersizdir.”
Roma Kulübü’nün kendi istihbarat örgütü vardır ama David Rockefeller’ın INTERPOL’ünü de
zaman zaman kullanır. Berlin duvarının yıkılışı öncesi KGB’nin yaptığı gibi tüm Amerikan istihbarat
teşkilatları Roma Kulübü ile bilgi paylaşırlar. Mossad kuruluşundan itibaren Roma Kulübü’yle
çalışmıştır. Kulüp ile çalışmayan tek istihbarat örgütü Doğu Alman teşkilatı STASI’dir. Roma
Kulübü’nün çok güçlü siyasi ve ekonomik üniteleri de vardır. İşte bunlar Ronald Reagan’a 300’ler
Komitesi’nin önemli üyesi Paul Volcker’la çalışma telkininde bulunan kişilerdir. Reagan seçilir
seçilmez işine son vereceğine dair söz vermiş olmasına rağmen başkanlığı süresince Volcker’i
Federal Rezerv’in başında tutmuştur.
Küba Misil Krizinde oynadığı büyük rol sonrası Roma Kulübü “kriz yönetimi” (FEMA isimli
kuruluşun atası) konseptini Başkan Kennedy’e pazarlamak istemiştir. Tavistock Enstitüsü’nden pek
çok bilim adamı başkanı ikna çalışmalarına katılmışsa da Kennedy tüm tavsiyeleri reddetmiştir.
Başkan Kennedy’nin öldürüldüğü yıl Tavistock bilim adamları Washington’da NASA ile görüşmelere
başlamışlardır. Bu sefer pazarlıklardan başarıyla çıkan Tavistock NASA uzay projesinin Amerikan
halkı üzerindeki etkilerini araştırma projesini kazanmıştır. Tavistock kazandığı kontratı taşeronları
olarak Stanford Research Institute ve Rand Corporation’a vermiştir. Şimdiye kadar Tavistock,
Stanford ve Rand Corporation’ın çalışmaları gün ışığına çıkmamıştır. Araştırmalarımda başvurduğum
pek çok Senato komitesi veya alt komiteler böyle bir çalışmadan haberdar bile değillerdir. İşte bu,
300’ler Komitesi’nin gücü ve prestijidir.
1961 yılında Amerikan yönetimine bir rapor sunan Dr. Anatol Rappaport ile görüşmem tavsiye
edildi. Rapor NASA’nın görevini tamamladığını ve lağvedilmesi gerektiğini açıklayan bir belgeydi.
Rappaport bana raporundan bir kopya vermekten mutluluk duydu. Raporunda NASA’nın Amerikan
halkını kötü etkileyen pek çok bilim adamına sahip olduğunu ve bilim adamlarının okulları gezerek
roket teknolojisini anlattıklarını belirtmekteydi.
Rappaport’a göre NASA bilim adamları gençleri uzay araştırmalarına özendiriyorlardı halbuki bu
sektöre 2020 yılında gerek bile kalmayacaktı. Roma Kulübü’nün NATO’da bu raporu paylaşması

üzerine 300’ler Komitesi aşağıdaki kişilerden oluşan anti-NASA komitesini hayata geçirdi:
-Aurelio Peccei
- Harland Cleveland
- Joseph Slater
- Claiborne Pell
- Walter Levy
- George McGhee
- William Watts
- Robert Strausz-Hupe ( NATO’daki Amerikan Büyükelçisi)
- Donald Lesh
Mayıs 1967’de Kuzey Atlantik Asamblesi Bilim ve Teknoloji Komitesi ve Dış Siyaset
Araştırmaları Enstitüsü’nce bir toplantı organize edildi. Toplantının ismi “Atlantik Ötesi Dengesizlik
ve Dayanışma Konferansıydı.” Konferans Kraliçe Elizabeth’in Fransa Deauville’de bulunan
sarayında yapıldı. Bu konferansın amacı Amerikan teknolojik ve endüstriyel gelişiminin
durdurulmasıydı. Konferans sonrası benim de pek çok kere referans gösterdiğim iki kitap yazıldı;
Bunlardan ilki Zbigniew Brzezinski’nin İki Çağ Arasında, diğeri ise Aurelio Peccei’nin Önümüzdeki
Uçurum isimli yapıtıydı.
İki eser de pek çok noktada mutabakat içindeydi ve Tek Dünya Devleti kurulmaması halinde
insanlığı kaosun beklediğini söylüyorlardı. Bu kapsamda Peccei Sovyetler Birliği’nin NATO’ya dahil
edilerek Yeni Dünya Düzeni’nde Amerika ile eşit ortak haline getirtilmesinde ısrar etmekteydi. Bu
teklif yeni bir şey değildi çünkü 300’ler Komitesi aynı teklifi 1905 yılında yapmıştı. Sonradan Stalin
bu plana tamamen karşı çıkmıştır. Roma Kulübü’nün ilk “Küresel Planlama Projesi” 300’ler
Komitesi’nin önemli araştırma merkezlerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT)’e
verilmiştir. Bu projeyi Jay Forrestor ve Dennis Meadows yönetmişlerdir.
Proje sonunda Malthus veya Von Hayek’in tespitlerinden öte bir şey çıkmamış, dünyada yeterli
kaynakların bulunmadığına karar verilmiştir. Forrestor-Meadows Raporu aslında Amerikan orta
sınıfının çöküşüne neden olan NAFTA GATT ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumları ortaya çıkaran
Kont Davignon’un “Post Endüstriyel Sıfır Büyüme Hızı” kavramına tamamlayıcı rolü üstlenmiştir.
Raporda düşünülmeyen insan zekâsının her türlü kıtlık veya yokluğu aşma kapasitesidir.
Mesela 300’ler Komitesi’nin hep karşı çıktığı füzyon enerjisi yeni doğal kaynaklar üretiminde
kullanılabilir özelliktedir. Örneğin bir füzyon meşalesi bir mil kare sıradan kayayı Amerikan’ın dört
yıllık gereksinimini karşılayacak alüminyuma dönüştürebilmektedir. Peccei milli üniter devletlerin
aleyhlerine propaganda yapmaktan ve bu ülkelerin insanlığın gelişimini önlediklerini anlatmaktan hiç
bıkmadı. O kendi deyimiyle “Kolektif Sorumluluk” istiyordu.
Yaptığı konuşmaların pek çoğunda “Milliyetçilik insanlık için bir kanserdir.” vurgusunu
yapmaktaydı. Yakın arkadaşı Ervin Lazlo 1977 yılında İnsanlığın Amaçları adındaki eseri ile Roma
Kulübü’ne bir şaheser hediye etti. Halbuki bu eser sadece endüstriyel büyüme ve kentsel gelişim
konseptlerine saldıran bir kitaptır. Kitap aslında Davignon’un Amerikan endüstriyel ve tarımsal

gelişimini durdurmayı amaçlayan Post Endüstriyel Sıfır Büyüme Planı’nın bir versiyonudur.
Yıllar boyunca Kissinger atanmış bir kişi olarak Roma Kulübü’nü temsilen Moskova ile yakın
temas içinde oldu. “Küresel Modelleme” raporları düzenli olarak Kissinger’in Sovyetler
Birliği’ndeki arkadaşlarıyla paylaşıldı. Böylece Sovyet liderler Amerikan ajandasını takip
edebildiler. Roma Kulübü’nden Harland Cleveland’ın Üçüncü Dünya ülkeleri hakkında hazırladığı
rapor ise bu ülkelerle dalga geçmenin ötesindeydi. O tarihte Cleveland Amerika Birleşik
Devletleri’nin NATO’daki Büyükelçisi pozisyonundaydı. Cleveland raporunda özetle Üçüncü Dünya
Ülkelerinin nüfuslarının ne kadarının imha edilmelerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini
söylemekteydi. Peccei Cleveland Raporu üzerine aşağıdakileri yazmıştır:
“Üç bloklu dünyada birbirleriyle uyuşmayan politikalar nedeni ile ekonomik düzen neredeyse
parçalanmış haldedir. (…) Dünyada kimin yaşayıp kimin imha edilmesine karar verme
gereksinimi, gerçekten korkunç kararlar gerektirmektedir. Ancak durum bu kararları vermeyi
gerektirecek hale geldiğinde bu kararları vermek birkaç ülkenin inisiyatifine bırakılamaz. Çünkü
bu durumda karar veren bu ülkeler fakir ülkelerin kaderleri üzerinde mutlak güç edinmiş
olacaklardır.”
Komite’nin özellikle Aşağı Sahra bölgesindeki Afrika halklarını açlıkla telef etme siyaseti burada
ortaya çıkmaktadır. “Plan” daha sonra resmileştirilerek “Küresel Rapor 2000” ismini almıştır.
Rapordaki üslup içinde fakir ülkeleri aşağılama ve hor görme en üst düzeye gelmiştir çünkü Peccei
zaten 300’ler Komitesi’nin diğer halkların yaşam veya ölüm hakkını kendinde gördüğünü iyi
bilmektedir. Daha önce yazdığı Büyümenin Sınırları isimli eserde Peccei tarımsal ve endüstriyel
büyümeyi sıfırlayarak dünyanın Roma Kulübü ve NATO gibi kuruluşlar içinde Yeni Dünya DüzeniTek Dünya Devleti haline gelmesini önermektedir.
Komite’nin tüm organları gelecek planlarını Lord Bertrand Russell’in ifadesiyle “2,5 milyar
gereksiz kaşık düşmanının” imhası üzerine kurmuşlardır. Dünyadaki doğal kaynaklar uluslar üstü
küresel planlama çerçevesinde dağıtılacaktır. Ulus devletler ya Roma Kulübü’nün yönetimine
girecekler veya orman kanunlarına tabi yaşam mücadelesi vereceklerdir.
Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nü temsilen Meadows ve Forrestor ilk test uygulamasını
1973 Arap-İsrail Savaşını tezgâhlayarak ortaya koydular. Savaş sonunda petrol gibi önemli bir doğal
kaynağın üretiminin yönetilmesi gerçeği ortaya çıktı. Gelecekte petrol üretimi küresel planlamacılar
yani 300’ler Komitesi’nce kontrol edilecektir.
Olayların akışı içinde Tavistock Enstitüsü Londra’da düzenlediği konferansa danışman olarak
Peccei, McGeorge Bundy, Homer Pearlmutter ve Dr. Alexander King’i davet eder, konferans sonrası
Peccei Beyaz Saray’a giderek başkan ve kabine üyeleriyle görüşür. Bu görüşmeyi takiben Peccei
Dışişleri Bakanlığında, Bakan, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Servisi yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı
Planlama Konseyi ile görüşür.
Yani baştan itibaren Amerikan hükümetinin 300’ler Komitesi’nin Amerika hakkındaki planlarından
haberi vardır. “Amerikan hükümeti neden Roma Kulübü’nün Amerika’daki yıkıcı faaliyetlerine göz

yumuyor?” sorusunun yanıtı da işte budur zaten.
Volcker’ın ekonomik politikaları sadece İngiliz Hazinesi Başkanı ve 300’ler Komitesi üyesi Sir
Geoffrey Howe’ın politikalarının takipçisidir. İngiltere’nin 1812 savaşı sonrası Amerika’nın
kontrolünü ele geçirdiği ve halen 300’ler Komitesi kanalıyla bu ülkeyi yönettiği açıktır. Dionysos
Tarikatı, İsis Tarikatı, İlluminati, Katharsistler, Bogomiller ve Komünistlere dayanan gizli elit grubun
amaçları nedir?
Bu elit grup kendisini “Olimpos Kurulu” olarak da nitelendirmektedir çünkü kendilerini Olimpos
Tanrıları kadar güçlü saymaktadırlar. Şeytana tapanlar misali bu elitler kendilerini Tanrı’nın üstünde
görerek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeyi kendilerine verilmiş kutsal bir hakka
dayandırmaktadırlar:
1. Tüm dinlerin ve para politikalarının tek elden yönetildiği Yeni Dünya Düzeni- Tek Dünya
Devleti’ni kurmak. Pek çok kimse bilmese de Yeni Dünya Düzeni temsilcileri tüm kiliseleri bir araya
toplayacak tek kilise çalışmalarına 1920’lerden beri devam etmektedirler. İnsanların doğuştan sahip
oldukları din ve inanç ihtiyaçlarının muhakkak tatmin edilmesi gerekli olduğunu bilen Komite bunu
tek elden kontrol etmeyi amaçlamaktadır.
2. Tüm ulusal-milliyetçi düşünceyi, milli gururu, milli aidiyet duygularını ortadan kaldırmak. Tek
Dünya Devleti içinde tüm insanları kalabalıklar haline getirmek.
3. Tüm dinleri ortadan kaldırarak insanları Tek Dünya Devleti dini gibi uyduruk bir inanç sistemi
altında toplamak.
4. Tüm insanları akıl okuma teknikleri sayesinde kontrol altına almak. Brzezinski’nin
“Technetronics,” diye isimlendirdiği kavram genetik olarak klonlanmış insan-robotlarla terör devleti
kurmayı hedeflemektedir ki kıyaslandığında bu devletin uygulamaları Felix Dzerzinhski’nin “Kızıl
Terör” faaliyetlerini solda sıfır haline getirecektir.
5. “Post Endüstriyel Sıfır Büyüme” prensibi içinde bilgisayar ve hizmet sektörleri hariç tüm
endüstriyel gelişimi sonlandırmak ve nükleer elektrik üretimini ortadan kaldırmak. Amerikan
endüstrisinin Meksika veya Uzak doğu ülkeleri gibi köle işçiliğin geçerli olduğu bölgelere
taşınmasını sağlamak. Endüstrinin ölüm sürecinde işsiz kalan Amerikalılar ya uyuşturucu bağımlısı
haline gelecekler veya “Global Rapor 2000” isimli belgedeki “imha edilmesi gereken nüfus
fazlalığını” oluşturacaklardır.
6. Yayılmalarını ve toplumsal kabullerini arttırmak için uyuşturucu maddeleri yasal hale getirmek,
pornografiyi sanat kapsamına almak. Zaten 2004 yılından itibaren pornografi normal sinemalarda
gösterilir hale gelmiştir.
Ekim 2005’te Hollanda’da pornografi “Canlı seks ve uyuşturucu kullanımı” programıyla BNN
isimli gençlik kanalında yayımlanmaya başlamıştır. Bu programın yayımlanması sonrası pek çok
panel düzenlenerek değişik bakış açıları ortaya konmuştur. Televizyon programında 26 yaşındaki bir
Hollandalı genç önce bir kulübe giderek hap halinde eroin içer daha sonra eve giderek annesinin
yanında LSD kullanır. Bunlardan sonra genç hangisinin daha fazla zevk aldığını tespit amaçlı olarak

bir genç kadın ile oral seks yapar. Burada Tavistock tarafından geliştirilen uzun menzilli içsel
yönelim koşullama projesinin aslında Oswald Spengler’in 1946 tarihli Batının Çöküşü isimli
unutulmaz eserine dayandığını unutmamalıyız.
7. Pol Pot rejimince Kamboçya’da uygulanan soykırım yöntemleriyle büyük şehirlerde nüfus
artışını durdurmak. Enteresan şekilde Pol Pot rejiminin soykırım planlarının temelleri Dışişleri
Bakanlığı’nda yüksek bir pozisyonda olan Roma Kulübü üyesi Thomas Enders tarafından atılmıştır.
Komite’nin Kamboçya’daki Pol Pot kasaplarının yargı sürecinde soykırım suçlarından
yargılanmalarını önleme çabaları da enteresandır.
8. Komite’ye yararı olacaklar dışında tüm bilimsel araştırmaların durdurulması. Özellikle de
nükleer enerjinin barışçıl amaçlar doğrultusunda kullanılmasını engellemek. Bu çalışmalara ısrarla
devam eden İran, Arjantin, Pakistan ve Güney Afrika gibi devletlerin ağır şekilde cezalandırılmaları.
Komite ve yandaş medyası özellikle füzyon çalışmalarından nefret etmektedir. Çünkü füzyon meşalesi
teknolojisinin geliştirilmesi Komite’nin “yetersiz doğal kaynaklar” argümanına son verecek
kapasitededir
Doğru kullanıldığında füzyon meşalesi teknolojisi en sıradan maddelerden sınırsız doğal kaynak
yaratabilecek güce sahiptir. Bu teknolojinin insanlık hayrına kullanılabileceği alanlar pek çok
olmakla beraber pek az kişi tarafından bilinirler. Pek çok bilim adamı füzyon meşalesi teknolojisinin
yeni petrol kaynakları yaratmakta kullanılabileceğini iddia etmektedir.
9. Gelişmiş ülkelerde çıkarılacak sınırlı çerçevedeki savaşlarla nüfusu azaltmak, Üçüncü Dünya
ülkelerinde ise açlık ve salgınlarla gereksiz nüfustan kurtulmak. Sonuçta 2050 yılına kadar, Russell’in
değimiyle, 3 milyar “gereksiz kaşık düşmanından” kurtulmak. Komite böyle bir soykırımı en iyi
şekilde planlaması için Cyrus Vance’i görevlendirmiştir. Vance’in hazırladığı rapor “Küresel Rapor
2000” ismi altında uygulanmaya konmak üzere Amerika Birleşik Devletleri adına Başkan James
(Jimmy), Earl Carter ve Dışişleri Bakanı Edwin Muskie tarafından teslim alınmıştır. İlgili rapora
göre Amerika Birleşik Devletleri nüfusu 2050 yılına kadar 100 milyon kişi azaltılmalıdır.
10. Halkın ahlaki değerlerini yozlaştırılması. Bu iş için “ünlü yıldızlar” kullanılacaktır. Aile ve
evlilik kavramları çökertilecektir. Aile içinde dejenere edilmiş cinsellik, uyuşturucu kullanımı ve
uygunsuz konuşma tarzı teşvik edilecektir.
Tavistock’taki sosyal bilimler uzmanlarınca yaratılan bazı “yıldızlar” Madonna, Kate Moss ve
Britney Spears’dirler. Bugün sinema, televizyon, moda, iş dünyası, talk şovlar gibi alanlarda boy
gösteren “Oprah”, “Dr. Phil”, “Bob Barker”, “Rosie O’Donnell” ve “Ellen DeGeneres” gibi ünlüler
kendilerinin aslında Edward Bernays (Sigmund Freud’un yeğeni), H. V. Byron, Dicks, Madalyn
O’Hair ve Tavistock’taki diğer bilim adamlarının ürünleri olduklarını öğrendiklerinde üzüleceklerdir.
11. Rapor Roma Kulübü’nün Post Endüstriyel Sıfır Büyüme prensibiyle işsizlik arttıkça işsiz ve
ümitsiz işçi gruplarının alkol ve uyuşturucu batağına saplanmasını öngörmektedir. Rapora göre
gençlerin müzik, uyuşturucu ve pornografi ile sisteme karşı isyanları teşvik edilmeli ve sonunda aile
kurumu yıkılmalıdır. Bu konuda Komite Tavistock Enstitüsü’nü bir plan hazırlamakla
görevlendirmiştir. Tavistock bu görev için Stanford Araştırma grubunu Prof. Willis Harmon

Başkanlığında harekete geçirmiştir. Bu çalışma daha sonra “Kova Burcu Komplosu” olarak
tanınacaktır.
12. Dünyadaki insanların kendilerini kendi başlarına yönetmemeleri için krizler çıkarılacak ve bu
krizler Komite tarafından yönetileceklerdir. Bu durum halkları şaşırtacak ve demoralize ettiği gibi
halk kendisine sunulan seçenekler karşısında tam bir duyarsız topluluk haline düşecektir. Nitekim ilk
kitap 1991 yılında basıldıktan sonra Amerikalılar en hayati olaylara bile tepki veremeyecek şekilde
bir akıl tutulmasına girmiştir. Amerika’da kriz yönetimi için oluşturulan grubun ismi Federal
Emergency Management Agency (FEMA) olup bu kuruma daha sonra tekrar değineceğiz.
13. Yeni kültler yaratmak ve halen olanları desteklemek. Mick Jagger’in Avrupa Kara Asalet
ailesince desteklenen ve sevilen grubu “Rolling Stones” veya Tavistock tarafından ortaya çıkarılan
“Beatles” gibi müzik dünyasının gangsterlerini desteklemek. Kabala kültü gibi sapkın akımların ritüel
ve dini uygulamalarını “yıldızlar” kanalıyla geniş kitlelere duyurmak. 2005 yılı itibarıyla Kabala
kültü Shirley McLain, “Madonna” ve “Demi Moore” gibi “yıldızlar” sayesinde tüm Amerika’yı
sarmış vaziyettedir. Tüm Amerika’da yayılan bu kült Hollywood California’da en büyük katılımcı
grubuna ulaşmıştır.
14. Hıristiyan köktendinciliğini British East India Co.’dan John Nelson Darby yaptığı şekilde
yaymak. Darby gibi fakir bir vaizin Amerika’nın her köşesini hangi parayla gezerek vaazlar verdiği
hep gizli kalmıştır. Darby’nin “Avrupa’daki bağlantıları” da muammadır. Bu bağlantılar içinde John
Henry, Francis Newman, Frere Brothers, Joseph Wolff, Lady Powercourt, Carlyle ve ünlü banker
Henry Drummond gibi isimler vardır. Bu kişiler Brethen Kilisesini oluşturan, Avrupa’nın
zenginleriyle sıkı temasları İngiliz elit kesimine aittirler.
Otto J. Scott kitabı The Secret Six’da Amerika’daki köleliliğin ortadan kaldırılması çabalarının
altı dinsiz zengin adamı tarafından çıkarılan Amerikan İç Savaşı gibi iki ırk arasında onarılmaz
yaralar açan kanlı mücadeleye dönüştürüldüğünü yazmaktadır. Bu altı kişiden birisinin 300’ler
Komitesi’nden olduğu bilinmektedir. Scott bu altı karanlık adamın Boston’da yaşadıkları ve
1850’lerde Kansas’ı kendi sapkın fikirlerine test alanı olarak seçtiklerini söylemektedir.
Hıristiyan köktendincilik akımı İsrail’i İncil ile bağlantılayarak ve Yahudilerin “Tanrı tarafından
seçilmiş halk” olduklarına vurgu yaparak İsrail Devleti’ni güçlendirmeyi amaçlar. Bu grubun İsrail’e
verdiği inanılmaz finans desteğinin arkasında çabalarını İncil’in kurallarını yerine getirerek
Hıristiyanlığa iyilik yaptıkları inancı yatmaktadır. Halbuki günümüzdeki İsrail dini kurallar değil
Siyonist temeller üzerine inşa edilmiş bir devlettir.
(Kaynak: A History of Zionism, Walter Laqueur)
15. İhvan (Müslüman Kardeşler Örgütü), Sihler ve diğer köktendinci akımların dünyada
yaygınlaşmasını sağlamak ve Jim Jones’un akıl kontrol deneylerini bu gruplar üstünde uygulamak.
Burada Ayetullah Humeyni’nin İngiliz Askeri İstihbarat Servisi 6. Bölümünün yani yaygın adıyla
MI6’in bir ürünü olduğunu da 1985 yılında yazdığım What Really Happened in Iran? isimli
kitabımda belirttiğim gibi vurgulamak gerekir. MI6’in detaylı planı Amerika tarafından adım adım
uygulanarak Humeyni iktidara getirilmiştir.

16. Dünyada “dini özgürleşme” akımlarını teşvik ederek var olan tüm dini kurumları yok etmek.
Bu iş ilk defa “Cizvit Özgürleşme Teolojisi” ismiyle Nikaragua’da Somoza rejimini yıkmak ve El
Salvador’u 25 yıl sürecek iç savaşa sürüklemek şeklinde uygulanmıştır. Kosta Rika ve Honduras’ta
da devrimci Cizvit hareketleri vardır. 1991 yılında Nikaragua çökmüş, Peru gerilla savaşı ile boğuşur
hale gelmiş, Şili’deki istikrarlı rejim devrilmiş, Arjantin ve Venezüella ekonomik olarak
çökertilmişlerdir. Yugoslavya ve Irak’ın durumları zaten ortadadır.
17. Dünya ekonomisin çöküşünü hızlandırmak ve politik kaos yaratmak.
18. Amerika Birleşik Devletleri’nin iç ve dış siyasetini ele geçirmek.
19. Ulusal kurumları yok ederek devletleri Birleşmiş Milletler, IMF ve benzeri yeni kurulacak
devletler üstü kurumların yönetimi altına sokmak.
20. Demokrasiyi yaygınlaştırmak yalanıyla tüm ulusal devletlerin hükümetlerine sızmak ve bu
hükümetlerce temsil edilen ulusal bağımsızlığı ortadan kaldırmak.
21. Dünya üzerindeki terör faaliyetlerini düzenler hale gelerek bağımsız ulusal hükümetleri bu
terör gruplarıyla görüşmelere zorlamak ve terör gruplarının isteklerini kabul ettirmek. Bunu sağlamak
için “Demokrasi Getirme Misyonu” adı altında bu ülkelerde Amerikan üsleri kurmak.
22. Amerikan eğitim sistemini ele geçirmek, müfredat ve öğretim yöntemleri değişiklikleriyle yok
etmek. 1993 yılında artık bu çabalar açık hale gelmiştir ve ilk, ortaokulların “Sonuç Odaklı Eğitime”
geçişleri sonrası iyice korkunç hale gelecektir. Bu sistemde yetişen biri Amerika’nın 250 yıllık bir
devlet olduğunu hiçbir detay bilmeden öğrenecektir. Bu kişinin Amerikan Anayasası hakkında da fikri
minimum düzeyde olacaktır. Bu kişi tarihte birbirleriyle ilişkileri yok gibi gözüken olayların aslında
birbirleriyle çok ilintili olduklarını ve gizli güçlerce planlanarak ortaya çıkarıldıklarını
bilmeyecektir. Halbuki Fransız Devrimi iki Mason Locası tarafından tezgâhlanmış, Napolyon ve
savaşları Rothschild’lerce yaratılmış, Bolşevik Devrimi, Komünizm ve I. Dünya savaşı belli güç
odaklarınca planlanmışlardır.
Bu önemli detaylar bu kişinin okulda göreceği eğitimde yer almayacak, olaylar birbirlerinden
kopuk ve ilintisiz olarak öğretileceklerdir. Tabii ki bu kişi dünyadaki önemli olayları öğrenecek ama
örneğin Amerika’nın aniden ve âdeta şansa ortaya çıktığı kanısına kapılacaktır. Tarihteki korkunç
olayların mükemmel şekilde planlanarak önceden belirlenen hedefler doğrultusunda uygulandıklarını
bu kişi bilmeyecektir. Bu kişi eğer bir gün “Büyük Komployu” öğrenirse bu gerçek “uçuk düşünce
tarzına” ait kişilerin uyduruk hikâyesi olarak yalanlanacaktır.
Kontrol altındaki eğitim böyle araştırmalara izin vermez, onlar tabudur. Sözleşme hukukundan
bihaber olan sıradan vatandaş özellikle uluslararası sözleşmeleri hiç anlamaz ve bu sözleşmelerin
doğal şartlar altında yapıldığını sanır. Bu kişi eğer bir gün British Museum gibi bir dev arşive girip
iki yıl Amerika ve İngiltere’nin en ünlü gazete ve dergileri üzerinde araştırma yaparsa 18901900’ların The NewYork Times, The London Times, The Telegraph,Punch ve The New Yorker
magazinlerine bakarken 2006 yılının New York Times, The Washington Post ve The London
Times’larını görecektir.
Daha da şaşırtıcısı eski baskılarda okunan klişelerin içerik ve tasarım açılarından Komünizm,

Yeni Dünya Düzeni ve Tek Dünya Devleti söylemleriyle tıpatıp aynı olduğu görülür.
Kullanılan dil ve sözleri söyleyen kişiler tabii ki yıllar içinde değişmiştir ancak propagandanın
tonu ve içeriği aynıdırlar. Bunları okuyan kişi elinde tuttuğu 1910’lardan kalma gazeteyi gözlerini
kapatsa 2006’daki haberler gibi görebilir. Bu sürecin sonunda bu kişi dünya olaylarındaki amaç ve
niyetin önce Sosyalizm sonra Komünizm ve en son Yeni Dünya Düzeni’ni kurmak olduğu sonucuna
varacaktır. Olaylar arasında böyle kusursuz ve kuşkusuz bir tutarlılığın olması için dünyadaki ve
Amerika’daki tarihsel olayları kontrol edenlerin yüksek mevkilerde bulunan kişiler ve onların bağlı
bulundukları bazı kurumların işin içinde olması kaçınılmazdır. İngiliz koloni tarihi incelendiğinde
rastlanacak olan British East India Co. büyük tarihi olayları yönetecek elit grubu içinde
barındırmaktadır.
23. Amerikan eyalet ve federal anayasalarını ortadan kaldırmak için sosyalizmi Amerika’ya
yerleştirmek. British East India Co.’nun başardığı en önemli şeylerden biri sosyalizmin siyasi bir
akım olarak tesisidir. Fabian Cemiyeti East India Co. ürünüdür. Londra Fabian Cemiyeti ve liderleri
Beatrice ve Sydney Webb, Annie Besant, G. D. H. Cole, Ramsey McDonald, Bertrand Russell, H.G.
Wells, Thomas Davidson ve Henry George güçlerini ve pozisyonlarını “Firmaya” borçludurlar.
Pratt ailesi East India Co.’nun Hindistan ticaretiyle bağlantısı çok kuvvetlidir ve bu aile
Rockefeller Standard Oil İmparatorluğu’nda da büyük sermayedarlardandır. Beatrice ve Sydney
Webb 1895 yılında pek çok İngiliz ve Amerikan siyasetçisi, işadamı ve bürokratının yetiştiği London
School of Economics’i kurmuşlardır. Bu okulun ünlü mezunları içinde Ulusal Cumhuriyetçiler Kulübü
Başkanı, Rockefeller Standard Oil Co. CEO’su, ünlü Pasifik İlişkiler Enstitüsü’nün finansal
destekleyicisi David Rockefeller vardır. British East India Co. ve 300’ler Komitesi’ne bağlı olan
Pasifik İlişkileri Enstitüsü 7 Aralık 1941 yılında Japonlarca gerçekleştirilen Pearl Harbor saldırısını
finanse etmiştir. David Rockefeller ayrıca başkanlardan George Herbert Walker Bush ve John F.
Kennedy’nin akıl hocasıdır.
Beatrice Webb ünlü demiryolcu ve mistik çalışmalarıyla tanınan Richard Potter’in üç kızından
biridir. Kardeşi Theresa Ramsay McDonald tarafından kurulan İşçi Partisi hükümetinde kabine üyesi
Sir Alfred Cripps ile evlidir. Diğer kız kardeş Georgina East India Co. bağlantılı banker Daniel
Meinertzhagen ile evlidir.
Richard Potter’in para kazanmaya ihtiyacı yoktur ve zamanını mistik okült çalışmalara adamıştır.
Richard bir anda ortaya çıkarak dünya çocuk romanları çok satanlar listelerini altüst eden Harry
Potter serisindeki ana kahramandır. Şimdi Richard Potter masallarının Tavistock Enstitüsü’nce
tekrardan yazılıp bastırılmak üzere tanınmamış bir yazara verildiği bilinmektedir. 1991 yılında
sıraladığım yukarıdaki hedeflerin pek çoğuna ulaşılmıştır veya ulaşılmak üzeredir. Bunlar içinde özel
önemi olan 300’ler Komitesi ekonomik politikaları British East India Co. yöneticilerinden
Malthus’un öğretilerine ve teorilerine dayanır.

BÖLÜM 10
East India ve British East India Firmalarının Tarihçesi
Bildiğimiz gibi East India Co. 1606 yılında Tudor Hanedanı’nın son temsilcisi Kraliçe I Elizabeth
tarafından ana sözleşmesi onaylanarak hayata geçmiştir. Bu firmanın çalışanları Hindistan’a giderek
Moğol-Türk Hanedanı, tüccarlar ve bankerler ile iyi ilişkiler geliştirmek suretiyle Venedik Levanten
firmasının izinden İngiliz-Hint ticaretini arttırmayı hedeflemektedirler. Firma London Staplers
Loncası ve daha sonra ortaya çıkan London Mercers Company’nin devamıdır.
Bu tip ticareti tekel altına alan loncalar ilk başta Venedik ve Cenova’da bankacılık ile uğraşan
Kara Asalet ailelerince yaratılmışlardır. Başlangıçtan itibaren East India Co. Virginia Plantasyonunda
görüldüğü gibi komünist kurallar çerçevesinde yönetilmiştir. Firmanın üst yönetiminde pek çok
Hıristiyan tarikat, Gnostikler ve Gül ve Haç örgütü üyeleri bulunmaktadır.
Gnostikler, Hz İsa kilisesini kurduğu andan itibaren var olmuşlardır. Gnostikler için kurtuluş
imanda değil bilgide saklıdır. Bu güne kadar Hıristiyanlığa muhalefetini sürdüren bu akımdaki bazı
yazarlar ve tarihçiler genelde Hıristiyanlığın saygınlığını sarsan “gizli bilgileri” ortaya çıkartmakla
ünlüdürler. Gnostik edebiyat akımının son örneklerinden biri Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra
ölmediğini ve Maria Magdalena ile evlenerek çoluk çocuğa karıştığını anlatan Kutsal Kan, Kutsal
Kâse isimli eserdir. Bu kitabın yayımlanmasını takiben yüzlerce benzeri aynı “sırrı” açıklamak üzere
Batı yayıncılık pazarındaki yerlerini almışlardır
2006 yılında bu kitabın çalıntısı Da Vinci Şifresi ismiyle piyasaya sürülmüştür. Bu kitap
Gnostiklerin Hz. İsa ve kilisesi gerçeklerini çarpıtmaya yönelik bir girişimleridir. Daha önce
belirttiğim gibi 1661 yılında Stuart hanedanından Kral II. Charles East India Co.’ya ticari hakların
çok üstünde imtiyazlar sağlamıştır. Bu imtiyazlara firmanın Hindistan’daki yönetici sınıf, bankerler ve
tüccarlarla paktlar oluşturması, bağımsız devletlere savaş açması veya barış yapması dahildir.
Hindistan’daki Türk-Moğol Hanedanın East India Co. yüzünden yıkılıp yıkılmadığı şüphelidir ancak
tüm tarihçilerin ortak görüşü firmanın Hindistan’daki yıkılışa mani olacak hiçbir şey yapmadığıdır.
1700 yılındaki çöküşten sonraki 130 yıl içinde firma tüm Hindistan yarımadasını kontrol altına alır.
Bu süreçte firma önce United East India Company sonra da British East India Company ismi altında
faaliyetlerine devam eder.
East India Co. yöneticilerinin Hindistan’daki bankacılık prenslerinden öğrendikleri en önemli şey
“Kısmi Rezerv Sistemi” bankacılığıdır. Bu sistem 1625 yılında İngiltere’ye adapte edilmiş daha
sonra Amerika ve Avrupa’da geçerli bankacılık sistemi olarak kullanılmıştır. Hintlilerin Babillerden

kopyalayarak kusursuzca uyguladıkları bu bankacılık sistemi tüm detaylarıyla İngiltere’ye
aktarılmıştır.
Yüzyıllardır Hindistan’ın bankacılık sistemi olan “Kısmi Rezerv Bankacılığı” Hollanda, Amerika
ve İngiltere’nin bankacılık sistemi haline gelmiştir. Bu sistemi İngiltere’ye adapte eden William
Patterson ve Charles Montague’nun amaçları savaş borçlarının finanse edilmesidir. Enteresan şekilde
300’ler Komitesi hizmetkârlarından Woodrow Wilson’un Federal Rezerv Kanunu uygulaması da I.
Dünya Savaşı giderlerini finanse etmek içindir. Amerikan halkını boyunduruk altına alan bu gelişmeyi
daha sonra detaylı anlatacağım. East India Co.’nun büyümesine paralel olarak 300’ler Komitesini
oluşturan ailelerin de güçlenip zenginleştikleri ortadadır. Bunlar İngiltere’de Churchill, Russell,
Montague, Bentham, Thomas Papillon ve Bedford, Amerika’da ise Forbes, Delano, Mellon, Perkins,
Russell, Morgan ve Colin Campbell aileleridirler. Bu aileler Hindistan’dan Çin’e yapılan afyon
ticaretiyle büyük gelirler ve servetler elde etmişlerdir.
East India Company firması yöneticileri içinde en önemlilerinden biri Danton ve Marat’a
danışmanlık yaparak Fransız Devrimi’ni ateşleyen Jeremy Bentham’dır. Bentham East India Co.’da
“Kralların Kralı” olarak tanınırdı ve Fabian Cemiyeti öncesi kurulan Felsefi Radikaller Grubunun
başkanıdır. Bentham Tek Dünya Devletini gündeme getiren ilk kişidir ve fikirleri “Faydacıl Felsefe”
ismi altında toplanmıştır.
Bentham’ın teklifleri İngiliz Barış Cemiyeti kurucusu Quaker milyoner William Allen ve Lanark
Pamuk Tesisleri’ndeki ortağı ateist, serbest seks ve kürtaj yanlısı Robert Owen tarafından kabul
görmüşler hatta daha sonra Amerikan devletine empoze edilmişlerdir. Bentham 1782 yılından sonra
British East India Company’i yönetirken Owen Amerika’ya gelerek Wabash Nehri üzerinde “New
Harmony” ismini verdiği sosyalist komünü kurmuştur. Politik bir terim olarak “sosyalizm” ilk defa
1830 yılında kullanılmıştır.
Robert Owen Amerikan siyasetinin şekillenmesinde büyük rol oynamış biridir. Francis Wright ile
birlikte tüm Amerika’yı dolaşarak özgür seks, ateizm, kürtaj ve köleliğin kaldırılması taraftarı
konferanslar vermişlerdir. Bu ikili Amerika’daki ilk sosyalist teşkilat olan İşçi Partisi’ni 1829’da
New York City’de kurmuşlardır. Okuyucunun Owen’in Amerika’daki misyonunun aşağıda özeti
verilen 300’ler Komitesi ajandasının gerçekleştirilmesi olduğunu not etmesini isterim:
- Komünizm öncesi sosyalizmi yerleştirmek
- Kadınlara eşit haklar vermek suretiyle aile düzenini sarsmak
- Çocukları ebeveynlerinden uzun süreli ayırmak üzere yatılı okullar açmak
- Özgür seksi kürtaj ile birlikte sosyal normlar içine sokmak
- Irkları karışmaya zorlayacak ve edilgen melez bir ırkın ortaya çıkmasına neden olacak bir siyasi
hareketi başlatmak
- Gizlice Lusifer (Şeytan) Cemiyetini kurmak. Prof. Arnold Toynbee daha sonra bu en gizli
teşkilatı İngiltere ve Amerika’da yönetmiştir.
Owen’in Robert Dale Owen ve David Dale Owen isimli iki oğlu vardır. Bunlardan ikincisi

Amerikan Kongre üyesidir. Robert Owen’in kızı ise 300’ler Komitesi bağlantılı Lord Oliphant ile
evlidir. Robert Owen Sr. İngiltere’ye döndüğünde “Marks’ın beyninin yarısı” olarak tanınan
Frederick Engels’i yanına almıştır. Tarihsel gelişmeler Owen’nin Amerikan siyasi sistemindeki büyük
değişikliklerin mimarı olup Amerika’yı 300’ler Komitesi amaçları doğrultusunda Yeni Dünya Düzeni
içindeki “Tek Devlet”e bağlamaya çalıştığını göstermektedir.
Owen Amerikan eyalet ve federal anayasalarından nefret etmektedir ve John Quincy Adams’ın
oğlu Charles Francis Adams ile birlikte Eyaletler Arası Ticaret Komisyonun atası olacak kurumu
kurmak için çok çalışmıştır. Amerikan Anayası’nın dayandığı prensiplerin iyi anlaşılmaması için
Owen okullarda Latince ve Yunanca öğretimine karşı çıkmıştır ve 300’ler Komitesi’nden Lord
Bertrand Russell’in sıkı bir takipçisidir. East India Co.’nun başka bir önemli yetkilisi de Jeremy
Betham ve William Allen’in sırdaşları olan John Stuart’tır. Robert Owen ve William Allen Stuart’ın
kızının özel öğretmeni olan James Mill ile sıkı arkadaş olmuşlardır. 1819 yılında Mill East India
Co.’nun sekretaryasına seçilir. Bu pozisyon çok önemlidir çünkü firma tüm Hint Yarımadası’nı ele
geçirmiştir ve Ganj, Benares afyon bölgelerinden Çin’e büyük ticaret yapmaktadır.
Ürün maliyetinin çok düşük olduğu bu ticarette kâr marjı bugün için bile korkunçtur. Daha sonra
Sekretarya Başkanlığı’na seçilen Mill bu imparatorluğun siyasi, hukuki ve ekonomik başkanı haline
gelmiştir. O artık Rusya ve Amerika’yı bile siyaseten etkileyen “Direktörler Kurulunun” bir üyesidir.
Teorileri dünyaca tanınır, özellikle Marksist Doktrinin önemli bir parçası olan Rant Teorisi yazarı
David Ricardo bu teorilerden çok etkilenmiştir. Oğlu John Stuart Mill babasından sonra Sekretarya
Başkanlığı’na atanır ve İngiliz devleti firmanın siyasi kısmını ele alıp ismini British East India
Company’e değiştirinceye kadar bu güçlü pozisyonda kalır.
1859 yılı itibarı ile her zaman John Stuart Mill’in “Uzun vadeli istikrar mutlak gücün bilgilinin
emrinde olmasıyla sağlanır.” prensibiyle çalışan British East India Co. gücünün zirvesindedir. Güç ve
bilgi bağlantısı East India Company ve Felsefi Radikal doktrinleriyle örtüşmektedir. Burada sözü
edilen bilgi Gnostik İlluministlerin inandığı “kutsal sırlar” anlamına gelmektedir. 1859’dan itibaren
British East India firmasından 300 kişi İngiliz hükümetini kontrol etmeye ve dünya siyasetinde etki
yaratmaya başlarlar. Amerika büyüklüğü ve homojen olmayan yapısı ile bu adamlara kontrol
konusunda zor gelmektedir. Felsefi Radikaller East India Co. ajandasını İngiltere’de hayata
geçirirlerken Amerika Birleşik Devletleri eyalet ve federal anayasalarıyla kompleks bir yapı halinde
görülmektedir.
Piyasada Dış İlişkiler Konseyi ve Üçlü Komisyon hakkında yeterince kaynak bulunduğundan ben
şimdi daha önce belirttiğim Roma Kulübü ve Alman Marshall Fonu’na girmek istiyorum. Bu örgütleri
ilk defa Amerikan halkına tanıttığım 1970 yılında pek az kişi bunları bilmekteydi. Roma Kulübü
isimli eserim 1969 yılında basılmış ancak yeterli ilgiyi görmemişti. Pek çok insan Roma Kulübü’nü
Katolik Kilisesiyle bağlantılı bir kurum, Alman Marshall Fonu’nu da Amerikan Marshall Planı gibi
bir şey sanmaktaydı.
Komite zaten bu isimleri insanların kafasını karıştırmak ve dikkatlerini başka yerlere çekmek için
özellikle seçmiştir. Amerikan devleti tabii ki bunları biliyordu ancak Amerikan halkının gerçeklerden

haberi yoktu. Roma Kulübü isimli kitabım yayımlandıktan sonra birkaç uyanık yazar konunun
zenginliğini fark ederek sanki eskiden beri biliyorlarmış gibi Roma Kulübü hakkında yazmaya ve
konuşmaya başladılar. On beş yıl sonra Roma Kulübü ve 300’ler Komitesi isimli eserlerim
Amerika’nın yakın geçmişinde en fazla intihal yapılan kitapları haline gelmişlerdir. Komplo teorileri
okur ve takipçileri Roma Kulübü ve mali kaynaklarının (Alman Marshall Fonu üyeleri) NATO
şemsiyesi altında hareket eden iki büyük komplo organizasyonu olduğunu anlamışlardır. Zaten önemli
Roma Kulübü üyeleri NATO’dan gelmektedirler.
Roma Kulübü tüm NATO politikalarını belirler ve 300’ler Komitesi kararları uyarınca Lord Peter
Carrington NATO’yu iki parçaya ayırmıştır. Bunlardan biri sol kanat siyasi güç, diğeri ise eski askeri
ittifaktır. Roma Kulübü ve Bilderberg Grubu 300’ler Komitesi’nin en önemli dış siyaset
kurumlarıdırlar. Roma Kulübü 1968 yılında Peccei’den gelen bir telefonla eski Morganthau Grup
üyelerinden oluşturuldu. Aurelio Peccei Tek Dünya Devletine veya şimdi anıldığı gibi Yeni Dünya
Düzenine geçişi hızlandırmak için yeni bir oluşumun gerektiğini vurgulamaktaydı. Tek Dünya Devleti
tanımı Yeni Dünya Düzeni’nden çok daha açıklayıcıdır. Yeni Dünya Düzeni 1991’deki Körfez Savaşı
sonrası ortaya çıkmış bir tanım olarak görülse de Tek Dünya Devleti kavramı yüzyıllar önce ortaya
konmuştur.
Peccei’nin çağrısı 1968-1970 yılları arasında Amerika, İsviçre, Fransa, İsveç İngiltere ve
Japonya’daki pek çok “gelecek mimarını” bir araya getirdi. Roma Kulübü bu dönemde yeni bilim
adamları, küresel stratejisiler, gelecek mimarları ve her türden enternasyonalistlerce doldu taştı.
Peccei’nin Human Quality isimli eserinden alıntılanan aşağıdaki bölüm aslında NATO’nun siyasi
doktrinini oluşturmaktadır:
“Hıristiyanlığın ilk milenyumundan sonra ilk defa büyük insan toplulukları kolektif insanlık
kaderini değiştirecek bir gelişmenin olmasından tedirginlik duymaktadırlar… İnsanoğlu modern
insan olmayı bilmez… İnsanoğlu kötü canavar masalını uydurmuştur ancak bu canavar sadece
insanoğlunun kendisidir. İnsanlık paradoksu içinde kişi kapasitesi ve başarılarıyla âdeta bir
bataklığa düşmüş gibidir. İnsan gücünü kullandıkça daha fazlasına gereksinim duymaktadır.
İnsanlığın içinde bulunduğu patolojik durumu hiçbir zaman geçici krizler karşısında yaşadığımız
adaptasyon bozuklukları ile karıştırmamalıyız. İnsanoğlunun yeni teknolojililer denilen Pandora
kutusunun kapağını açmasıyla insanlık nüfus patlaması, enerji kıtlığı, çevre kirlenmesi, nükleer
çılgınlık, doğal kaynak sıkıntıları gibi pek çok problemle yüzleşmek durumunda kalmıştır.”
Bu argümanlar Roma Kulübü’nce desteklenen endüstriyelleşme karşıtı “çevreci” hareketin
kullandığı program haline gelmişlerdir. Peccei’nin yazısında nükleer çılgınlık diyerek nükleer
santralleri önlemeyi planlamaktadır. Mesaj açıktır Roma Kulübü Amerika’da endüstriyelleşme karşıtı
fikirler yaratacak ve yayacaktır. Bunun yanında uyuşturucu, seks, rock, hedonizm, Gnostisizm,
Manizm, Şeytana Tapma, büyücülük ve çevrecilik gibi anti-kültürel akımlar da desteklenecektir.
Tavistock Enstitüsü, Stanford Araştırma Enstitüsü ve Sosyal İlişkiler Enstitüleri hatta sosyal
psikiyatri üzerinde çalışan tüm önemli araştırma kurumlarının ya Roma Kulübü’nde delegeleri veya

NATO’nun “Kova Burcu Komplosu” adaptasyonunda danışmanları bulunur. Yeni Dünya Düzeni yeni
bir kavram gibi görülse de aslında değişik isimler altında hep varlığını sürdürmüştür. Sanki geleceğin
gelişimi gibi anlaşılan bu kavram eskiden de vardı şimdi de var. Jeremy Bentham Fransız Devrimi’ni
planlarken bu olayı “Yeni Dünya Düzeni’ne doğru ilk adım” olarak nitelendirmiştir. Daha önce
belirttiğim üzere Tek Dünya Devleti daha anlamlı bir terimdir. Aurelio Peccei bir keresinde yakın
arkadaşı Alexander Haig’e kendisini “Adam Weishaupt’un reenkarnasyonu” gibi hissettiğini
belirtmiştir. Gerçekten de Peccei’nin parlak zekâsı NATO’yu yönetme tarzında ve küresel planlarını
hazırlamada gösterdiği başarıdan bellidir. Peccei, Atlantik Enstitüsü Ekonomik Konseyi’ne 30 yıl
başkanlık yaparken aynı zamanda Giovanni Agnelli’ye ait Fiat Motor Company’nin CEO’sudur.
İtalyan Kara Asalet Ailelerinden gelen Agnelli ölene kadar 300’ler Komitesi’nin en önemli
üyelerinden biri olmuştur. Kruçev ve Brejnev ile yakın dost olan Agnelli ayrıca Sovyetler
Birliği’ndeki bazı projelerde de önemli görevler almıştır.
Roma Kulübü aslında Anglo-American bankacılar ile Avrupa’nın Kara Asalet Aileleri arasında
gerçekleşen bir evliliktir. Özelikle Londra asilleri ile Venedik, Cenova ve Floransa Kara Asillerinin
birleştiği bir evlilik. Bu grubun dünyayı kontrolde kullandığı en büyük araç savaş çıkartma, ekonomik
resesyon ve depresyon yaratma kapasitesidir. 300’ler Komitesi ekonomik gerginlik ve gevşemelere
küresel bazda bakar. Komite ekonomik depresyonu halk kitlelerini sosyal yardıma muhtaç hale
getirmekte kullanır.
Yıllar içinde aktörler değişse de yaygın propaganda ile kontrol yöntemi aşağıdaki örnekte
göreceğimiz gibi aynı kalmıştır:
Bu gün Amerikan ve İngiliz devletlerince kullanılan modern propaganda yöntemleri ilk defa I.
Dünya Savaşı sırasında kullanılmışlardır. Düşmanlıkların ortaya çıkmasından itibaren İngiltere ve
Almanya propaganda faaliyetleriyle Amerika’nın sempatisini kazanmaya çalışmışlardır. Alman
propagandacılar Alman kökenli Amerikan vatandaşları ve İngiltere karşıtlıkları bilinen İrlanda
kökenli Amerikalılar üzerine yoğunlaşmışlardır. O günkü yöntemler doğal olarak bugünkülere göre
oldukça basit olmakla beraber eksikler Wellington House’un büyük katkılarıyla giderilmeye
çalışılmıştır.
1916 yılında Başkan Woodrow Wilson seçim kampanyasını “Amerikan evlatlarını Avrupa’daki
savaşa sokmayacağım.” sözü üstüne kurdu. Başkan %87’si Almanya ile savaşa karşı olup bunu
dillendirmekten kaçınmayan Amerikan halkına böyle bir seçim vaadinde bulunmanın iyi bir taktik
olduğunu biliyordu. Ancak tekrardan başkan seçilmesini takip eden yıl içinde başkan sözünü ve içtiği
andı unutarak Amerikan askeri güçlerinin Avrupa’daki savaşa girmelerine izin verdi. Görevinden
uzaklaştırılarak vatan hainliğinden yargılanması gereken başkan sanki hiçbir yanlışı yokmuş gibi
görevine devam etti.
Amerika savaşa angaje olduktan sonra Wilson kamuoyunu yönlendirmek üzere Amerika’da kurulan
ilk kurum olan Kamu Bilgilendirme Komitesini kurdu. Komite özellikle de Özgürlük Bonoları satış
programında çok başarılı oldu. Bu program Beyaz Saray için Tavistock tarafından hazırlandı ve
İngiltere’den yönetildi. Savaşın galip ve mağluplarına barış vaat eden Başkan Wilson’un On Dört

Prensibinin müttefiklerce istismar edilmesi sonucu tam tersine savaşın devamını körükledi. Wilson’un
On Dört Prensibinin aslında Amerikan Yüksek Mahkemesi üyelerinden Justice Brandeis tarafından
hazırlanarak 300’ler Komitesi’nden J.P. Morgan’ın emriyle Wilson’a Paris’e götürmesi için verildiği
kamuoyuna hiç açıklanmadı. Wilson Paris’e MI6 Kuzey Amerika Masası yöneticisi Sir William
Wiseman ve başka kişilerle gitti ancak Başkan’ın bu seyahatine Temsilciler Meclisi veya Senato’dan
kimse davet edilmedi.
Kitabın pek çok yerinde anlattığım gibi Bryce Komitesi’nce gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu
yönlendirmesi aşağılık yalanların halka nasıl doğru diye yutturulduğunu göstermektedir. Bu yalanlarda
zamanının dünyadaki en büyük propaganda merkezi olan Wellington House’daki Amerikalıların
rollerini daha sonra anlatacağım. II. Dünya Savaşı’ndaki propaganda yöntemleri I. Dünya
Savaşındakilere benzerdi, II. Dünya Savaşı da I. Dünya Savaşı gibi İngiltere tarafından çıkarılmış
uluslararası bankerlerce finanse edilmişti. Savaş propagandasında radyo büyük rol oynamıştır.
Radyolardaki “haberler” gerçeklerin yalanlarla karışımı olarak halka sunulmuşlardır. Savaşta dış
propaganda daha da yoğun şekilde yapılmaktaydı. Tavistock Enstitüsü 1914-1919 sürecinde öğrendiği
dersleri yeni propaganda çalışmalarına yansıtarak propaganda yaptığı ülke sayısını arttırmıştı.
Tavistock’un tüm faaliyetlerinde medya çakalları en önemli rolü üstlenmişlerdi.
Propaganda faaliyetlerinde hem İngiltere hem de Almanya Amerikan kamuoyunu etkilemeye
çalışıyorlardı. Alman propagandacılar Amerikalıların “İngiliz nefreti” ve komünizme karşı mücadele
de Almanya’nın lider pozisyonuna vurgu yaparken bir yandan da savaş dışı kalmak isteyen Amerikan
akımlarına destek vermekteydiler.
Medya çakalları ise Amerikan halkının %87’si Almanya ile savaşı istememesine rağmen savaştan
uzak kalma çabalarını “içe kapanma” şeklinde aşağılayıcı ifadelerle yıpratmaktaydılar.
Tavistock’un deneyimi ve İngiltere’nin kaynakları (Roosevelt yönetiminden aldıkları yüklü gizli
destek de vardı.) karşısında Alman propagandası rekabet edemiyordu. Amerikan yönetiminde
“gizlilik” prensip haline gelmişti. Örneğin Japonların Pearl Harbor’a yapacakları saldırı Roosevelt,
Stimson ve Knox tarafından bir ay öncesinden bilinmesine rağmen bu durum gelişmelerden bihaber
Amerikan halkından saklanmıştı. Amerika’yı İngiltere tarafında savaşa sokmaya çalışan Roosevelt
için 1941 yılı “Tanrı’nın” bir lütfuydu. Pearl Harbor saldırısı sonrası Amerikan halkına Almanya’nın
Amerika’yı işgal etmek isteyen saldırgan bir devlet olduğu, onun müttefiki Japonya’nın ise yeni
saldırılar planladığı yalanları pompalanmaya başlandı.
Tavistock propaganda makinesi ünlü pilot Charles Lindbergh ve bazı savaş karşıtı senatörlerin
halkı Roosevelt ve Amerika’nın savaşa girmemesi konusunda yaptıkları uyarıları yaladı yuttu.
Yalanlar içinde en önemlisi olan Pearl Harbor baskını kamuoyunun fikrini değiştirmişti ve Roosevelt
bunun olacağını biliyordu. Tavistock kaynaklı Müttefik propagandaları İtilaf devletlerindeki halkları
hükümetlerinden ayırmayı ve hükümetlerini savaştan sorumlu tutmayı amaçlamaktaydı. Düşman
ülkelere propaganda uçaklardan atılan bildiriler ve radyo yayınlarıyla yapılmaktaydı. II. Dünya
Savaşı’ndaki resmi Amerikan propaganda kurumları Tavistock ürünlerini içte ve dışta yaymayı
amaçlayan Savaş Enformasyon Ofisi (OWI) ve CIA’nın atası olan Stratejik Servis Ofisleriydi (OSS).

İkisi de Tavistok tarafından kurulan bu kurumlar psikolojik savaş görevi üstlenmişlerdi.
Avrupa’daki Genel Merkez’de, OWI ve OSS operasyonları Tavistock uzmanlarının yönetiminde
askeri Psikolojik Harp Dairesi operasyonları ile eşgüdümlü hale getirilmekteydiler. II. Dünya Savaşı
sonrası Sovyetler Birliği ile yaşanan Soğuk Savaş’ta propaganda Amerikan dış siyasetinin önemli bir
aracı olmaya devam etmiştir. Soğuk Savaşta Amerika ve SSCB propaganda faaliyetleriyle bağımsız
ülkeleri savaşa girmeden kazanmaya çalışmışlardır. Bu dönemde hedefteki bağımsız ülkelerin
siyasetleri ve günlük yaşamları propaganda amacıyla istismar edilmişlerdir.
Soğuk Savaş döneminde propaganda amacıyla sığınmacılar, bunların itirafları ve göstermelik
duruşmaları çok sık kullanılmışlardır. Bu propaganda savaşında Komünist blok sınırları içindeki
medya üzerindeki sıkı kontrolüyle avantajlı durumdadır. Stalin’in Troçki dönemine ait Bolşevikleri
tasfiye sürecinde “Şov” amaçlı mahkemeler kullanılırlar. Bolşeviklerden kurtulduktan sonra Stalin
dikkatini Amerika Birleşik Devletleri’ne odaklar. Peki, kendilerini Olimpos Tanrıları’yla eş düzeyde
gören İlluminati, Dionysos Kültü, İsis Kültü, Katharistler, Gnostikler ve Bogomiller’in amaçları
nedir? Haber alma dünyasında bu elit grubun amacının kendisine verilen ilahi hakka dayanarak
dünyayı tekrar feodal düzene döndürmek olduğu bilinmektedir. Bu elit grubun 1969’dan beri açığa
vurduğumuz gizli amaçlarının pek çoğu gerçekleşmiş veya gerçekleşmek üzeredir. Özellikle 300’ler
Komitesi’nin ekonomik hedefleri British East India Co. yöneticilerinden Malthus’un teori ve
öngörülerine dayandırılmaktadır.
Malthus insanoğlunun gelişiminin dünya kaynaklarının besleyebileceği insan nüfusuna bağlı
olduğunu savunmaktadır. Malthus’a göre dünyadaki doğal kaynakların tükenmelerinden sonra tekrar
yerlerine konmaları imkânsızdır. Dolayısı ile azalan doğal kaynaklara bağlı olarak insan nüfusu da
sınırlandırılmalıdır. Tabii ki elit grup üyeleri bu gereksiz nüfusun kendi kaynaklarını tüketmelerine
izin vermeyeceklerdir. Bu durumda gereksiz nüfusun itlafı gereklidir ve itlaf bugün “Küresel Rapor
2000” yöntemleriyle devam etmektedir. Komitenin görüşü Malthus ve Roma Kulübü tarafından
desteklenen ekonomist Frederick Von Hayek’inkilerle uyuşmaktadır. Avusturya doğumlu olan Von
Hayek uzun süredir David Rockefeller’in kontrolü altında olup teorileri Amerikan muhafazakâr
çevrelerinde uzun süredir kabul görmektedir. Von Hayek’e göre Amerika Birleşik Devletleri’nin
ekonomisinin geleceği (a) Kentsel zenci pazarına, (b) Köle işçiliğin geçerli olduğu Hong-Kong tarzı
küçük sanayinin gelişmesine, (c) Turizme, (d) Uyuşturucu trafiğinin yeşereceği serbest bölge
yatırımlarına, (e) Endüstriyel faaliyetlerin durdurulmasına ve (f) Nükleer santrallerin kapanmalarına
bağlıdır.
Von Hayek’in Amerika’da sağ kesim tarafından sevilmesinin nedeni fikirlerinin Roma Kulübü ile
tam uyumlu olmalarından kaynaklanmaktadır. Von Hayek’in postu Jeffrey Sachs isimli yeni
ekonomiste geçer. “Jeffrey Sachs Özelleştirme Modeli” ekonomik bir proje olarak Rusya’da geniş
çaplı uygulanır. Ancak Vladimir Putin tarafından başı çekilen muhalefet güçleri Başkan Yeltsin’i
görevden uzaklaştırarak Jeffrey Sachs’ın ekonomik modeline son verirler. Vladimir Putin Rusya’nın
ekonomisini kan kaybından ölüme götüren Wharton School of Economics planını defederek ülkesini
kurtarır. Daha sonra göreceğimiz gibi Sachs modeli Rusya’nın büyük KİT’lerinin yok pahasına özel

firmalara satışını içermektedir.
Daha önce belirttiğim Brzezinski’nin İki Çağ Arasında, Amerika’nınTechnetronic Dönemdeki
Rolü isimli kitabı bence her Amerikalı okumalıdır. Kitap gelecekte Amerika’nın hangi yöntemlerle
kontrol edileceğini açıklayan “Açık Komplo” örneğidir. Kitap ayrıca klonlama yöntemiyle
yaratılacak insan olmayan ancak onun gibi davranan “robotoids” denilen varlıklardan söz etmektedir.
Komite adına konuşan Brzezinski Amerika Birleşik Devletleri’nin daha önce hiç benzerini
yaşamadığı ve kolaylıkla diktatörlüğe dönüşebilecek “technetronic” döneme gireceğini
bildirmektedir. Halford Mackinder’dan öğrendiğimize göre “Yeni Dünya Düzeni” de diktatörlük
olacaktır.
İki Çağ Arasında aslında Brzezinski’nin Amerikan halkının geleceği hakkındaki öngörülerini
açıklayan bir eserdir. Brzezinski kitapta “Amerika eğlence odaklı bilişsel devrime girmiştir ve bu
sürekli artan amaçsız halk kitleleri için afyon görevi görecektir.” demektedir.
Brzezinski geleceği gören bir kâhin midir? Yoksa sadece Halford Mackinder’ın yazdıklarını mı
tekrarlamaktadır? Brzezinski geleceği görebilir mi? Yanıt tabii ki “hayır”dır. Bu projede Komite’nin
proje detayları Mackinder tarafından derlenerek Roma Kulübü uygulamaları için kitap haline
getirilmiş ve basılmak üzere Brzezinski’ye verilmiştir. Brzezinski’nin kitabında belirttiği ancak
uyuyan halkı uyandırmamak için detaylarına girmediği kontrol yöntemlerinden biri cisim ve kişilerin
elektronik olarak fişlenmeleridir. Bu sistem Amerikan Savunma Bakanlığınca 1993 yılında envanter
kontrol amaçlı kullanılmaya başlanmış daha sonra kredi kartları, pasaportlar gibi pek çok şeyin mikro
elektronik kartlarla donatılmasıyla yaygınlaşmıştır.
2006 yılında amaçsız halk kitleleri ortaya çıkmamış mıdır? 40 milyon işsiz, 5 milyon iş verilemez
ve 4 milyon evsiz insan “amaçsız halk kitlesi” veya onun çekirdeği kabul edilebilir mi? Lenin ve
Marks’ın belirttiği “kitleleri uyuşturmaya yarayan afyon” “din” dışında bugün büyük spor kulüpleri,
evlilik dışı ilişkilerin norm haline gelmeleri, her türlü vahşi cinayet ve şiddetin gösterildiği sadist
“gerilim” filmleri, rock müzik, yeni jenerasyon uyuşturucular ve müptezel cinselliğin televizyon
programlarına kadar girmesi ekonomik ve siyasi bunalım içindeki Amerikan halkının dikkatini başka
yöne çekmek ve onu uyuşturmak için özellikle kullanılan araçlardırlar. İki Çağ Arasında isimli
eserinde Brzezinski insanlardan sanki cansızmışlar gibi “kalabalıklar, kitleler” diye bahsetmektedir.
Belki de bu Komite’nin kendi dışındaki insanlara bakış açısıdır. Brzezinski kitabın bir yerinde
“kitlelerin kontrolü” gereğinden bahsetmektedir. Enteresan şekilde Karl Marks da aynı terimi insan
grupları için kullanmıştır. Kitabın bir yerinde Brzezinski aşağıdakileri açıklar:
“Kişiler üzerine uygulanabilecek siyasi ve sosyal baskı kapasitesi de aynı zamanda artacaktır.
Çok yakında her vatandaşı sürekli kontrol etmek, sıradan vatandaşlık verileri dışında onun sağlık,
günlük yaşam ve diğer çok özel kişisel verilerine en güncel şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Bu
veri dosyaları yetkili mercilerce her zaman incelenebileceklerdir. Güç bilgiyi elinde
bulunduranların ve yönetenlerin olacaktır. Şu anki kurumlarımız olası sosyal krizleri öngörebilen
ve kriz yönetiminden sorumlu yan kuruluşlarla destekleneceklerdir.”

Bu tam da daha sonra kurulan FEMA’yı tanımlamaktadır.
“Bu önümüzdeki yıllarda şimdiki politik prosedürlere çok az yer bırakacak bir diktatörlüğün
hüküm süreceği technetronic döneme olan yatkınlığı arttıracaktır. Yüzyılın sonuna bakacak
olursak insan beyninin biyokimyasal kontrolü, insan gibi davranıp onun gibi düşünen varlıkları
genetik tasarımı bazı çözülmeleri zor problemlere neden olacaktır.”
Brzezinski bu sözlerinde aynen Mackinder ve MI6 ajanı George Orwell’in 1984 isimli yapıtını
çağrıştırmaktadır.
İngiltere’de önemli bir yetkiliden devletin “Kimlik Kartı” uygulamasına geçeceğini öğrendim. Bu
uygulamaya göre ehliyet veya pasaport almak isteyen her İngiliz vatandaşı her türlü kişisel detayın yer
alacağı biyometrik Kimlik Kart Formunu doldurmak zorunda kalacaktır. 2010 itibarıyla uygulamaya
konacak bu sistem sayesinde İngiliz devleti herkesin dosyasını elinde bulundurarak herkesi kontrolü
altına almış olacaktır.
Ünlü kitabını yazarken Brzezinski sıradan bir vatandaş değildir. O dönemde kendisi Başkan
Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Roma Kulübü’nün, 300’ler Komitesi’nin, CFR’ın ve Polonya
Kara Asaleti’nin önemli bir üyesidir.
İki Çağ Arasında isimli kitap bize Amerika’nın endüstriyel kimliğini geride bırakarak yeni bir
döneme girmesini anlatmaktadır. Amerika’yı burada özel kılan, halkının ister LSD ister pop-sanat
olsun her şeyi denemeye yatkın olmasıdır. Bugün Amerika yaratıcı bir toplumu temsil ederken
diğerleri bilerek veya bilmeyerek Amerika’yı taklit edenler durumundadırlar.
Brzezinski’nin asıl söylemesi gereken Amerika’nın eski dünya düzeninin yıkılarak Yeni Dünya
Düzeni-Tek Dünya Devleti’ni içeren 300’ler Komitesi planlarına uygulama alanı olarak seçildiğidir.

BÖLÜM 11
Eski Düzenin Ölümü
Avrupa’daki savaş ve devrimlerin ekonomik sonuçlarından Rusya dışında aristokrasi burjuvaziden
daha az etkilenmiştir. Aristokratların çoğunluk servetleri toprağa bağlıdır ve toprak enflasyonist
ortamlarda çok değer yitirmez. İngiltere dışındaki monarşilerin yıkılmaları üst sınıf halkın eski
düzeninin bozulmasına yol açmıştır. Özellikle de toplumlarına eskiden olduğu gibi asker veya
diplomat olarak hizmet etme yeteneklerini kaybeden aristokratlar çok yıpranmışlardır. Onların
hizmetlerine II. Dünya Savaşı öncesi gibi rağbet kalmamıştır. Savaş sonrası Paris’te görüldüğü gibi
pek çok Rus aristokrat işçi sınıfına ait görevleri kabul etmişler hatta taksi şoförlüğü, kulüp kapıcılığı
veya garsonluk gibi işlerde çalışmaya başlamışlardır. Eski monarşilerin başkentlerinde elit kesimin
eskiden çok sıkı korunan sosyal sınırları yavaş yavaş bulanıklaşmaya hatta ortadan kalmaya
başlamıştır. Windsor Dükü’nün A King’s Story isimli hatıratında şöyle denmektedir:
“Değişimin gücü henüz İngiliz toplumundaki eski şıklığı ortadan kaldıracak hale gelmemiştir…
Londra mevsimi diye adlandırılan dönemde West End bölgesi gece yarılarından sabahlara kadar
eğlencenin olduğu bir yerdir… Geceler her zaman o günlerde çok moda olan hatta saygı gören gay
kulüplerini ziyaretlerle biterdi.”
(O tarihte “gay” “mutluluk, eğlence” anlamına gelirdi. Bu kelime 1950’lere kadar homoseksüellik
anlamı taşımamıştır.) Zaten Dükün açıklamaya çalıştığı “değişimin gücü” de Tavistock Enstitüsü
tarafından 300’ler Komitesi adına uygulanmaya konan plan değildir. I. Dünya Savaşı sonrası
kadınların sosyal dejenerasyonu başlamış ve her yerde görülür olmuştur. Bilmeyenler için bu bir
sosyal değişimdir. Kimse bunun Wellington House ve yardakçısı sosyal bilim adamlarınca
tasarlandığından şüphelenmemektedir.
Kadınlarda görülen bu aşırı özgürleşme hareketini özellikle gençler arasında her maddi ve manevi
kurala karşı isyan hareketi takip etmiştir. Savaş sonrası Avrupa’daki nesil savaş nedeni ile
yaşadıkları korkunç olayların etkilerini üstlerinden atmak için her gelenek ve ahlaki kurala karşı isyan
durumundadır. Kadınların elbiselerinde yakaların iyice açılması, sokakta sigara içmek ve alkolizm
birer sosyal isyan sembolü haline gelmiştir. Homoseksüellik ve lezbiyenlik savaşın yok ettiklerini
protesto etmenin yöntemi olarak açıkça yaşanır hale gelmiştir. Radikal devrimci yaklaşım kendini
sanat, müzik ve modada da göstermiştir. Artık “Jazz” popüler, modern sanat “şık” kabul
edilmektedirler. Her şeyde görülen yaklaşım “bananecilik”tir ve bu yaklaşım huzur vermeyen

gerçekdışıcılık taşımaktadır. O yıllar tüm Avrupa’nın savaş şokunda olduğu yıllardır. Wellington
House ve Tavistock görevlerini başarmışlardır.
Kontrol edilemeyen olaylar insanlarda manevi ve duygusal uyuşma yaratmaktadırlar. Milyonlarca
gencin savaşta öldürülmesi, sakat kalması ve yaralanmaları insanların beyinlerine işlemeye
başlamıştır. Dolayısı ile bunu önlemek için yapılacak şey eski düzenin inkârı yoluyla bilinçaltına
bastırılmalarıdır. Savaşın neden olduğu kayıplar o kadar korkunç ve gerçektir ki insanlar şoka girmiş
durumdadırlar. Batı medeniyetinin sembolü olan Avrupalılar Amerikalılardan daha fazla savaş şoku
yaşamaktadırlar. Onlar milletlerini yükselten ve atalarından gelen gelenek ve sosyal kurallara olan
güvenlerini kaybetmişlerdir. Bu durum özellikle Almanya, Rusya, Fransa ve İngiltere için geçerlidir.
Bu ülkelerin düşünürleri bile dünyadaki iki büyük gücün neden birbirlerini yiyerek milyonlarca gencin
ölümüne neden olduklarını anlayamamışlardır.
Sanki korkunç bir cinnet dalgası Almanya ve İngiltere’yi sarmıştır. İnsanlar medeniyetin bu kadar
yüksek olduğu bir çağda böyle bir savaşın yaşanmasından dolayı travma yaşamaktadırlar. Aslında
İngiliz gençliğini saran cinnet değil Wellington House’dur. Savaşın tekrardan yaşanma korkusu
neredeyse II. Dünya Savaşı’nı önlemiştir. Ancak hainler ve yüksek mevkilerdeki kötüler ikinci kan
dökümünden mahrum kalmak istememektedirler. I. Dünya Savaşı’ndan dönen askerler “Büyük
Savaş”ta sıkça yaşadıkları vahşeti gazetelere anlatmaktadırlar. Bu askerler dehşet içinde, korkmuş ve
sinmiş bir haldedirler. Pek azı savaşın nedenlerini bilmektedir.
Wellington House ve “Olimpos” üyeleri halen oldukları gibi o zaman da gizlenmektedirler. 1920
yılında bu uğursuz gidişatı ve korkuyu geçirecek hiçbir umut yoktur. Zamanında halkı teselli eden ve
Londra, Whitehall’daki “Meçhul Asker” anıtında İngiliz Kraliyet Ailesi’nin katılımı ile yapılan anma
töreni artık halkta öfke, üzüntü ve nefret uyandırmaya başlamıştır. Tavistock’un büyük rol üstleneceği
İkinci Dünya Savaşı’nın temelleri o zaman atılmaya başlanmıştır.
Bu sırada konuşan pek az düşünür bulunmaktadır. Oswald Spengler, Hemingway, Evelyn Waugh,
Upton Sinclair ve Jack London bunlardan bazılarıdır ancak verdikleri mesajlar çok iç karartıcıdır
hatta bu mesajların çoğu Spengler’in Batı Medeniyetinin kaçışı olmayan çöküşü teorisinden bile daha
iç karartıcıdır. Savaş sonrası yaşanan özel ilişkilerdeki dejenerasyon da bu çöküşü teyit etmektedir.
Boşanma ve aldatma oranları artmıştır. Güzel kadın konsepti, yumuşak ve feminen kadın figürü, kadın
sesinin güzelliği, kadının Tanrı’nın çiçeği olduğu inancı artık ortadan kalkmaya başlayan olgulardır.
Bunun yerine saldırgan, yaygaracı, edepsiz ve düşük kaliteli kadın imajı önce radyo sonra televizyon
yayınlarıyla yaygınlaştırılmıştır. Ancak kimse bunun Tavistock’un batılı kadına açtığı savaşın bir
sonucu olduğundan şüphelenmedi. II. Dünya Savaşı sonrası Paris’teki Montparnasse hüzünlü bir yere
dönüştü. Evlatlarının çoğunu savaşta kaybeden Viyana daha da melankolik bir yer haline gelmişti.
Ama hepsinden daha acılı olan şehir savaş öncesi temizliği ve güzelliği ile büyüleyici olan Berlin’di.
Tarihçi Zweig şöyle yazıyordu: “Bu cehennem aylarını ve yıllarını yaşayarak hayata küsenler ve
yaşamdan tiksinen insanlar korkunç bir reaksiyonun ortaya çıkacağını hissediyorlardı.”
Stefan Zweig ayrıca biyografi yazarı ve psikanaliz konusunda ünlü bir “kozmopolitti”. 1917
yılında halen askerdeyken yazdığı oyunu Jeremiah bunun en güzel örneğidir. 1940 yılında Zweig

eserleri dünyada en fazla çevrilen yazarlar arasına girmişti. Avrupa’nın çöküş sürecinde müziğin rolü
de kolaylıkla görülecek haldeydi. Müziğin siyaset üstündeki etkilerini yazan Aristo şöyle demektedir:
“(…) Tüm duygular melodi ve ritim ile üretilirler. İnsan müzikle doğru duyguları hissetmeyi
öğrenir; müziğin insanda karakter oluşturma gücü de vardır; değişik modlarda oluşturulan değişik
müzikler karakter üzerinde yaptıkları etkiyle birbirlerinden ayrılırlar. Bazıları melankoliyi,
bazıları kadınsallığı, bazıları öz kontrolü, bazıları heyecanı teşvik ederler.”
Yaptığım araştırmalarda ünlü beyin yıkama merkezi Tavistock Enstitüsü’nün sosyal bilim
adamlarını Aristo’nun müzik teorisini incelemeye ve Dionysos Kült müziğini araştırmaya
yönlendirdiğini gördüm. Buradaki amaç modern “yeni” müziğin şekillendirilmesiydi. Theodor
Adorno İngiltere’ye gelmeden önce Tavistock tarafından bilinmekteydi ve araştırmalarını yapabilmesi
için İskoçya’daki Gordstoun School’un kullanımı kendisine teklif edilmişti. Adorno İngiltere’ye ayak
basar basmaz Tavistock’un kanatları altına girdi. Alman yöneticilerin dikkatini çektikten sonra
Adorno’nun Almanya’yı terk etmesi gerekmişti. Kendisi Aristo’nun belirttiği şekilde çocukların
beyinlerini müzik ile şekillendirme çalışmaları yapmaktaydı. Müziğin Karl Marks’ı olarak ün yapan
Adorno kompozisyon tekniği olarak çağdaş ve geleneksel müziklerin tonlarını zorlayan müziğin
radikallerinden Alban Berg ekolündendi. Adorno kendi müziğinin şok edici ve anlaması zor olduğunu
belirtirken kendisinin “yüksel duyulmama” düzeyinde olduğunu söylemekteydi. Adorno tınısını “yıkıcı
kabul edilemezlik” olarak nitelemekteydi ve yeni bir müzik formu yaratmak için Dionysos Kült
müzisyenlerinin 12 atonal sistemini kullanmaktaydı. Adorno’ya göre orta sınıf halkı dominant kültürel
varsayımlardan uzaklaştırmanın yolu ticari şekilde koşullanmış duyumlamaların yıkıcı kabul
edilemezlik ile değiştirilmesi yöntemiydi.
Adorno müziğinin Stalinist veya faşist olduğunu kabul etmekte, müziğin büyük konseptleri kulağa
hoş gelip gelmediklerini görmek ve verilere uygunluklarını kontrol için kullandığını söylemekteydi.
İşte bu nedenle Tavistock ile 12-atonal sistemde kulağa hoş gelen ve verilere tam oturan müzik yapma
çalışmalarına girişmişti. Sonuçta 18 albümlük Beatles serisi ortaya çıktı. “Beatle müzik konsepti”
Adorno’nun yaşam boyu inancı olan kapitalizmin kötü olduğu ve insanları kültür endüstrisinin
ürünleriyle besleyerek onları pasifize ettiği inancıydı.
Adorno’nun “12-atonal Beatle müziği” dünyanın en büyük kapitalist ülkesi olan Amerika Birleşik
Devletleri’ne de sıçradı. Adorno müziğinde Karl Marks’ın fikirleri ve sözlerini yansıttı. Marks
önceliği ekonomiye verirken Adorno politik statükoyu korumada kültürün oynadığı role
odaklanmıştı.12-atonal müzik Marks’ın batı kapitalizmine açtığı savaştan daha etkin olmuştu. Adorno
iyi bir öğrenci, tanınmış bir yazar ve klasik müzik üstadıydı. O belki de yeni zamanların en önemli
müzik filozofu ve müzikteki modernizmin deviydi. Frankfurt Üniversitesi’ne giderken Alban Berg ile
arkadaş olmuş ve ondan 1924 yılında kompozisyon dersleri almaya başlamıştı. Adorno, Georg
Hegel’in diyalektiğini orada öğrenmiş ve müziğine taşımıştır. Adorno Frankfurt Üniversitesinde
Felsefe Profesörü oldu. Onun “Beatle” müziğini anlamak için onun neden böyle bir “yeni müziği”
desteklediğini anlamak gereklidir. Bu onun “burjuvazi duygularını talep eden müziği sevmez”

inancından kaynaklanmaktadır. Adorno Tavistock bilim adamlarına “futbol topu gibi tekmelenebilir
bir müzik yaratmaları gerektiğini” açıkladı. Bu tekmelenebilir müzik kalabalık grupları yeni müzik
deneyimi içine sokacak ve milyonlarca müzik sever bu devrim içinde basit bir müzikal deneyimden
etkilenecekti. Böylece “Rahatsız edici” 12 atonal sistem üzerine kurulu müzik yaratıldı. Beatles
gençleri memnun ederken yaşlılarca sevilmedi.
Daha fazla devam etmeden önümüzdeki birkaç paragrafta yazacaklarımın bu kitabın ilk
baskısından itibaren olduğu gibi yine çok tartışılacağını ve kabul görmeyeceğini belirtmeliyim. Çünkü
müzisyenler dahil çok az kişi rahatsız edici (rock) müziğin Komite’nin amaçlarıyla bağlantılarını
anlayabilmişlerdir. Halbuki müziğin iyi ve kötü, mutluluk ve keder, kişisel denetim ve kontrolü
kaybetme üzerinde önemli rol oynadığı tartışılmazdır. Müziğin insan davranışları üzerindeki derin
etkisi Hz. İsa öncesi ve sonrası, ortaçağda, Rönesans döneminde ve 20. yüzyılda her zaman olmuştur.
Müziğin “vahşi canavarı yatıştırdığı” ve insan karakterini derinden etkilediği insanlık tarihince
bilinmektedir. Antik çağ düşünürlerinden hepsi müziğin insan karakterini ve davranışlarını etkilediği
konusunda hemfikirlerdir. Bu soyut bir kavram değildir. Adorno ve Tavistock bilim adamları Aristo
ve Platon’ca iyice açıklanan müziğin psikolojik ve sosyal etkilerini değişik formdaki müziklerle
insanların fark etmeden davranış ve düşüncelerine yansıtmayı başarmışlardır. Tavistock’ta bunun
teori ötesi olduğu bilinmektedir. Ayrıca yaşamdaki her şeyin bir titreşim ömrü olduğu da
bilinmektedir. Dolayısı ile titreşim matrislerinin münferit kişiler veya grupların üzerine empoze
edilmeleri mümkündür. Bu konseptten ilhamla Adorno 12-atonal sistem içeren “rock and roll” ve
“heavy metal” müziklerini yaratmıştır. “Sert ve tekrar eden davul ritmi” Moloş Kültü ve Afrika
Voodoo müziklerinde kullanılmakta olup insan beynini uyuşturmaktadır. Tavistock’un Adorno’un
standartlarında çalan bir grup bulma çabaları Hamburg’un genelev muhiti olan Reeperbahn’daki
uyduruk seks kulüplerinde son bulmuştur. Adorno burada bir kayıt bulur Bu kayıt “Akustik Stüdyo”
denilen ve insanların kendilerini kayıt ettikleri cinsten ucuz bir üründür. Kayıt edilen parça ise
Summertime ismindedir.
Tavistock bu grubu ve kaydı nasıl bulmuştur bilinmez ama grup 1961 yılında değişik kulüplerde
değişik isimler altında çalışmaktadır. George Harrison The Top Ten Club’ta çalarlarken sınır dışı
edilmiştir. Reeperbahn’da grubun çaldığı diğer yerler Kaiserkeller, Indra Club, Star Club ve Bambi
Kino Club’tur. Bu grup bir striptiz kulübünün üstündeki katta pislik içinde yaşamaktadır. O zamanlar
grubun ismi “The Quarrymen”dir. Grup ismini bir yıl sonra “Johnny and the Moondogs”a
değiştirmiştir. Grubun repertuarı Chuck Berry, Little Richard ve Elvis Presley şarkılarından
oluşmaktadır. Grubun üyeleri Amerika’ya gönderilen “Beatles” haline gelmeden önce Theo Adorno
ve Tavistock tarafından eğitimden geçirilerek belirlenmişlerdir. Ancak grubun önce yeni bir isme
ihtiyacı vardır ve Adorno’nun müziğini öğrenmesi gereklidir. Adorno Mısır mitolojisi ve sanatın
önemli rolü olan Mısır bokböceğinin ismini “The Beatles” olarak gruba verir. Mısır bokböceği Antik
Mısır’da sihirli iyi ve kötü güçlere sahip bir semboldür. Böcek Mısır firavunları ve rahiplerince
kutsal sayılan bir hayvandır.
“Beatles” grubu üyeleri ilk başta nota okumayı bilmediklerinden kulaktan dolma müzik

yapmaktadırlar. İyice eğitildikten sonra “The Beatles” Adorno’nun dünya gençliğine özellikle de
Amerikan gençliğine açtığı Haçlı Seferinde önemli rol oynayacaktır. Dünyanın o zaman fark etmediği
yeni bir anarşi türünün yayılmaya başladığıdır. Çünkü Adorno müziğini insan ruhunu aşağılamak
üzerine kurmuştur. Mısır, Hint ve Çin tarihlerinde görüldüğü gibi bu medeniyetlerin çöküşleri müzik
standartlarının düşmesiyle kesin bağlantılıdır. Eski Yunan ve Roma medeniyetleri en yüksek
devirlerini müzikleri temiz ve namuslu standartlarda kaldığı süreçlerde yaşamışlardır. Antik
Yunan’da düşüş devri MÖ 444-429 yıllarına dayanır ki bu Antik Yunan sanat ve müziğinin dejenere
olmaya başladığı yıllardır. Antik Yunan müziğinin kirlenmesiyle diğer sanatlar ve Antik Yunan
medeniyeti de düşüşe geçmiştir.
Adorno bunu iyi bilmektedir ve hayâsız, dejenere 12-atonal sistem ile bundan kazanç sağlama
çabasındadır. Bu sistemde şarkılar sürekli yüksek davul ritminde ve şarkıcının nota üstü ve altı
tonlarda söylediği sözlerden ibarettirler. Bu çirkin ve yıkıcı müzik türünün milyonlarca genç
tarafından sevilerek dinlenmesini sağlamak Tavistock’taki sosyal bilimcilerin görevi olmuştur. Yeni
müzik kulağa hoş gelememektedir ancak barbar Moloş Kültü ve Afrika Voodoo ritimleri eklendiğinde
“çekici” hale gelmektedir. Antik Yunan klasik müziğinde olduğu şekilde yeni ortaya çıkan müptezel
müzik türü büyük kitlelerce kabul görerek medeniyetin çöküşünü hızlandırmıştır. Yeni müzik eskiden
saygınlık gören “düzen” yerine “düzensizlik” getirmiştir. MÖ 404 yılındaki kanlı devrimi tetikleyen
aslında Antik Yunan müziğindeki devrim olmuştur. Bu müzik âdeta toplumsal değerlerin yıkılmasında
davetiye rolü oynamıştır.
Antik Yunan’da yaşananlar 1960 ve 1970’lerde dünyayı devrime sürüklemeyi amaçlayan
“Beatles” müziğinin tarihçesi gibidir. Sıradan bir vatandaş için Beatles’in “Roll over Beethoven”
şarkısı sadece eğlenceli bir şarkıdır.
Ancak zorunlu değişimi gözlemleyen kişiler bu şarkıda Tavistock’un önemli bir mesaj verdiğini
anlarlar. Mesaja göre şarkı ve müzik dünyası geri dönülmez şekilde değiştirilmiştir. Beethoven “rock
and roll” tarafından devrilmiştir. Beatles’in doğuşu üzerine yaptığım çalışmalarda müziklerinin
Dionysos ve Moloş Kült müziklerine eklenen davul ritimlerini fark ettim. Bu adaptasyonda kompleks
davul teknikleri uyumsuz şarkı teknikleriyle desteklenmektedir. Dionysos müziği Afrika Voodoo davul
müziklerinden esinlenmiştir ve tahminen Moloş Kült müziğinin tekrar eden yapısını taklit etmektedir.
Voodoo davul müziği insan beynini etkileyen kompleks bir tekniği içerir. Beatles müziği ilk
başlarda gençlik üstünde böyle bir etki bırakmasa da ilerleyen yıllarda insan beynini uyuşturan
kompleks hale ulaşmıştır. Voodoo davul ritmi kendini tekrar eder gibi gözükse de eğitimsiz bir
kulağın fark edemeyeceği şekilde değişir ve bu inanca göre mistik güçlerin daveti bu şekilde
gerçekleşmektedir. Bu kendini sürekli tekrar ederek “mistik güçleri çağırma” ritüeli 1960, 1970,
1980, 1990 ve 2000’li yılların müziğinde açıkça görülür. Rock müzik insan beynini sarsar ve
uyuşturur. Bu müziğin sürekli bozuk métier’i sol elle sürekli çalınan davul “sound”unda görülür ve
artan temposunun insanın bilinci ve organlarında yarattığı histerik etki kanıtlanmıştır. İşte tam bu
noktada “rock and roll” ve modern müzik tehlikeli hale gelir. Çünkü insanoğlunun yaşamdaki
dengesini koruyabilmesi için doğasına aykırı ritimlere uzun süreyle maruz kalmaması gereklidir.

Büyük Rus bilim adamı Prof. Gurvich “titreşim” biliminin babası sayılır ve gerçeği ilk fark eden
kişidir. Laboratuvarında gerçekleştirdiği binlerce “düşük frekans dalgaları” deneylerinde Gurvich her
insanın bir “titreşim çemberi” olduğunu kanıtlamıştır. Gurvich’in öğrencilerinden Vlail Kaznacheev
de her insanın ritmik bir varlık olduğu keşfetmiştir. İnsan vücudundaki her şey önceden belirlenmiş
bir ritmik haritaya göre işlemektedir. Gurvich insanların yaşam alanları veya vücutlarına verilecek
çok düşük frekanslı elektromanyetik dalgalarla hasta edilebileceklerini göstermiştir. Adorno’da böyle
bir teknoloji yoktur fakat kendisinin jazz müzikte bulduğunu söylediği düzensiz ancak sürekli tekrar
eden müzik tarzı üzerinde deneyler yapmaktadır. Adorno deneylerinin bazıları Alman polisinin eline
geçtiğinde ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır çünkü deneylerinin amacı ortaya çıkmıştır. Bu müzik
hakkında bazı detaylar 22 Haziran 1922 tarihinde New York American’da yayımlanmıştır:
“Illinois Vigilance Association’a göre jazz müziğin sinir bozucu ve cinsellik uyarıcı patolojik
etkileri nedeni ile kızlarımızda ahlaki çöküntü yaşamamız kaçınılmazdır. Sürekli ve tekrar eden
yüksek ton ve davul ritmi yeterli süre içinde herkes de olmasa bile bazı kişilerde şu semptomlara
neden olmaktadır: isyankârlık, efori, umutsuzluk, cinsel uyarılma, atalet.”
Göründüğü kadarıyla halk 1922’de bu konu hakkında yıllar sonra yani Ed Sullivan ve Tavistock ile
Liverpool’daki dostları gençlerin ahlakını bozmaya karar verdikleri zamandan çok daha fazla
haberdardır. Son zamanlarda açıklanan bilgilere göre Adorno’nun müzik teorisi ve jazz aslında müzik
dejenerasyonunda bir köprü rolü oynamaktadırlar. Tavistock’un ürettiği müziğe “rock and roll”
demesinin nedeni bu müziğin insan beynindeki etkisini göstermesidir. “Rock and roll” terimi
Tavistock tarafından icat edilmiş olup beyinde düzensiz hale getirilen edilen dalgaların akım tarzını
tanımlamaktadır. “Beatles” grubunun hiçbir üyesi nota okumayı bilmediğinden şarkıları önce kulak
dolgunluğu ile çalmaya başlamışlardır. Başladıklarında gitarlarını sınırlı şekilde kullanabilen grubun
üyelerinin eğitimden geçmeleri gerekmiştir.
Buradan çıkan önemli sonuç Tavistock tarafından yaratılan efsane “The Beatles” grubunun kendi
şarkılarını yazıp bestelemedikleri gerçeğidir. Grubun lideri John Lennon hiçbir zaman nota okumasını
öğrenememiştir. Başlangıçta tüm “Beatles” şarkıları sözlerinin de yazarı olan Theodor Adorno
tarafından bestelenmiştir. Grubun dağılmasına yakın McCartney ve John Lennon tarafından yazılan
birkaç şarkı sözü dışında bu gruba ait hiçbir beste ve lirik bulunmamaktadır. Lennon’un AdornoTavistock planına karşı başkaldırısı onun ölümüne neden olmuştur. Bu nedenle bir mikrop gibi olan
grup Amerika’ya varana dek kimse onların bir tek “hit” parçasını dinlememiştir. Hatta kimsenin
grubun Hamburg’daki striptiz kulüpleri ve underground şovlarından haberi yoktur. Ta ki grup
Adorno’un 18 plaklık serisini çalana dek kimse onlardan haberdar değildir. Her ne kadar 18
albümlük seri, harmoni ve ritim açısından güzel ve grup “umursamaz” havasıyla şık olsa bile grubun
Ed Sullivan, medya ve televizyon kanallarınca aldığı destek de o kadar şıktır. Bu noktada Sullivan’ın
Amerikan gençliğine oynanan oyunda rol aldığı açıktır.
Daha önce Brzezinski’nin kehanetlerinden söz etmiştim ve şimdi gözlemlerimi aktarmak istiyorum:
Technetronic Dönem kitabının bir bölümünde Brezezniski sosyal ve enternasyonal barışı zedeleyecek

bir yüzleşmeden bahsetmektedir. Brzezinski’nin aslında bahsettiği dünyanın üstüne çökecek olan
bireyleri kesin gözetleme ve onların faaliyetlerini araştıran casusluk faaliyetleridir. Brzezinski
aslında İngiliz MI6 ajanı George Orwell’in kitabı 1984’te bahsettiklerini genişletmektedir. 1981
yılında Sovyetler Birliği dahil tüm ülkeler “300’ler Komitesi Yeni Dünya Düzeni hazırlıklarında
kontrolü almadığı sürece dünyada kaos olacaktır. Kontrol Komite, küresel planlama ve kriz yönetimi
ajanslarınca yapılmalıdır.” diye uyarılmışlardır. Ben bu bilgileri 1981 yılında elime geçer geçmez
yayımladım.
O zamanlar halka duyurduğun başka bir şey de Rusya’nın Tek Dünya Devleti’ne katılmaya davet
edilmesiydi. Ancak Rusya bu daveti kabul etmedi.
Ben bunları 1981 yılında yazdığımda hainler hazırlıklarını neredeyse tamamlamışlardı. Son 25
yıla baktığımda Komite’nin planlarını ne kadar gerçekleştirdiğini görüyorum. 1981 yılında
yazdıklarım halkımıza alarm niteliğindeydi ancak şimdi yazdıklarım daha da önemliler çünkü
bildiğimiz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin çözüm sürecinin sonuna yaklaşmaktayız. Sonsuz
finansman olanakları, 500 think tank, 5000 sosyal bilimci, kontrol altındaki medya, bankacılık ve
dünyadaki pek çok hükümet karşısında hiçbir milletin tek başına başa çıkamayacağı bir problemle
yüzleşmek üzereyiz. Pek çok kere tekrarladığım gibi Amerikalılar şimdiye kadar başlarına gelen tüm
belalardan Rusları ve Komünistleri sorumlu tutmuşlardır. Ama bu doğru değildir. Amerika için büyük
tehdit içimizdeki hainlerden gelmektedir. Anayasamız bizi içimizdeki düşmana karşı uyarmaktadır.
Tüm dünyadaki özgür insanların baş düşmanı hükümetlerinde yer alan ve 300’ler Komitesi üyeleri
olan kişilerdir. Amerika Birleşik Devletleri bu düşmanlarla yüzleşilerek yenilmeleri gereken yerdir.
Kavgamız dış kaynaklı teröre karşı değil Washington’tan gelen tehdide karşı olmalıdır. Bizim
düşmanlarımızın içimizden birileri olduğunu görerek onlardan kurtulmamız gerekmektedir yoksa
sonumuz Antik Yunan veya Roma’dan farklı olmayacaktır.
Çoğumuzun bildiği gibi Amerika’da sağ ve sol kanatlar aynı kişilerce kontrol edilmektedirler.
300’ler Komitesi’nin Amerika’daki önemli ayaklarından biri olan Colorado Aspen Enstitüsü
Arjantin’deki olayları planladı, İran Şahı’nın devrilmesinde rol oynadı, Yugoslavya’nın bölünmesine
katkıda bulundu, Irak istilasına yardım etti ve Amerika için önemli olan sağ kanat Latin Amerikan
grupları kutuplaştırdı. Latin Amerika ülkeleri bizim sadece savunma ortaklarımız değil ayrıca
Amerikan teknolojik ürünleri ve ağır sanayi makine ihracatına uygun hale gelen ülkelerdi. İşte
Komite’nin düşmanca tavrı buradan kaynaklanmaktadır. Latin Amerika ülkelerindeki gelişmeyi
olumlu göreceği yerde Komite bunu Post Endüstriyel Sıfır Büyüme Planlarına aykırı bulmuş ve
Arjantin’i diğer Latin Amerika ülkelerine örnek olsun diye cezalandırmıştır. Komitenin bu ülkelere
mesajı, “Milliyetçiliği, bağımsızlığı ve ulusal bütünlüğü unutun!” olmuştur.
Bu nedenle pek çok Latin Amerika ülkesi ihracat gelirlerini uyuşturucu ticaretinden kazanmaya
yönelmiştir. Belki de bu hainlerin öteden beri istediği bir yaklaşımdır. Amerikalılar genelde
Meksika’yı hor görürler çünkü bu Komite’nin Amerikalılardan talebidir. Halbuki bizim Meksika’ya
bakış açımızı değiştirmemiz gerekmektedir. Meksika Amerikan ürünleri için bulunmaz bir pazardır ve
bu pazara açılmak Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’da milyonlarca yeni iş olanağının

yaratılması demektir. Amerikan endüstrisinin sınırın güneyine taşınarak Meksika’daki düşük işçilik
ücretlerinden kâr etmeye çalışmak iki ülkenin de yararına değildir. Bu durum sadece Olimpos
üyelerini sevindirmektedir. Önceden Meksika nükleer enerji teknolojisini Arjantin’den
sağlamaktaydı. Ancak Falkland Savaşı buna son verdi ve 1986 yılında Roma Kulübü gelişmekte olan
ülkelere nükleer teknoloji transferini önleyeceğini açıkladı. Nükleer enerji ile üretilen ucuz elektriği
kullanan Meksika “Latin Amerika’nın Almanya’sı” olabilirdi. Ancak bu 1991 yılında Arjantin’in
İsrail dışında hiçbir ülkeye nükleer enerji transferi yapmasına izin vermeyen hainleri sevindirmezdi.
Komite Meksika’nın petrolünü kolayca yağmalamak için bu ülkenin feodal tarım toplumu olarak
kalmasını tercih etti. İstikrarlı ve zengin bir Meksika Amerika Birleşik Devletleri için ucuz işçiliğin
ve kötü çalışma koşullarının bulunduğu bir komşu değil eşit ticari ortak olabilirdi. Ülkemizi
politikacılar yerine devlet adamları yönetseydi Meksika’yı çaresizlik içine sürükleyecek olan Yeni
Dünya Düzeni planlarını kolaylıkla durdurabilirdik. Roma Kulübü’nün Meksika planlarını suya
düşürseydik Komite’ye ölümcül bir darbe vurmuş olacaktık. Pek çok yan kuruluşu olan Komite her
zaman Beyaz Saray’a kendini adamını yerleştirmiş veya haddini aşan başkanları yola getirmiştir.
Bunlardan biri de Başkan Reagan’dır. Reagan’ın seçim zaferi üzerine Heritage Foundation’dan Stuart
Butler şöyle demektedir: “1980 yılında Muhafazakâr Sağ kazandığını sanıyordu ancak kaybetti.”
Gördüğünüz gibi seçmenlerin “sağ ve sol” kanatlar gibi terimler kullanılarak kafaları
karıştırılmaktadır. Butler aslında şunu söylemektedir; kazandığını sanan sağ-kesim Reagan
yönetimindeki tüm önemli pozisyonların sosyalist Fabian Örgütü üyelerince alındığını bilmemektedir.
Bu kişiler Reagan’a Heritage Foundation tarafından tavsiye edilmişlerdir. Butler ayrıca Heritage’in
sağ-kanat fikirlerini radikal sol ideolojiyi Amerika’ya empoze etmekte maske olarak kullandığını
söylemektedir. Bunlar 1980 seçimleri esnasında Heritage Foundation’un başında olan ve Fabian
Örgütü üyesi Sir Peter Vickers Hall’un bahsettiği radikal fikirlerdir. Muhafazakâr bir think-tank
kurumunu yöneten Sir Peter Vickers Hall sosyalist Fabian olarak kalmaya devam etmiştir. Vickers
silah sanayine sahip bir İngiliz aileden gelen bir kişi olarak mevki ve güç sahibidir. Vickers ailesi
Senato ve halkın karşı durmasına rağmen Amerika’yı II. Dünya Savaşı’na teşvik eden İngiltere elit
tabakasına aittir.
Savaş Sanayi Kurulu Başkan Wilson tarafından kurularak başına Wall Street spekülatörü Bernard
Baruch getirilmiştir. Bu kurulda Prescott Bush’un babası Samuel Bush da vardır ve I. Dünya Savaşı
süresince her iki tarafa da silah satmış, Hitler’in yükselişine yardım etmiştir. Vickers’ın resmi
maskesi onu University of California Urban and Regional Development Institute çalışanı olarak
saklamaktadır. Vickers İngiliz İşçi Partisi lideri ve 300’ler Komitesi üyesi Anthony Wedgwood Benn
ile yakın dosttur. Bu iki adam dünyanın bir numaralı beyin yıkama makinesi olan Tavistock İnsan
İlişkileri Enstitüsü’nde yer almışlardır. Sir Vickers Tavistock’ın aldığı eğitim, etkili konuşma tarzına
yansıtmıştır. Aşağıdaki örneğe bir bakın:
“İki Amerika vardır. Bunlardan biri 19. yüzyıl ağır sanayi toplumu. Diğeri ise post endüstriyel
Amerikan toplumudur. Post endüstriyel toplum bazı hallerde eski Amerika’yı temel taşı olarak

kullanmıştır. Bu iki Amerika’nın çarpışmaları önümüzdeki yıllarda sosyal ve ekonomik felaketlere
neden olacaktır. Bu iki Amerika kesinlikle birbirlerine karşıdırlar ve bir arada yaşayamazlar.
Sonuçta post endüstriyel Amerika’nın diğerinin başını ezerek yok etmesi gereklidir.”
Unutmayınız ki bu konuşma 1981 yılında yapılmıştır ve şu anki ekonomimiz ve endüstrimize
baktığımızda Sir Peter’in öngörüsünün ne kadar haklı olduğunu görmekteyiz. Çünkü Eski Düzen
(Cumhuriyetçi Anayasal Amerikan yönetim sistemi) Yeni Dünya Düzeni tarafından yok edilmeye
çalışılmaktadır. Amerika sistemini değiştirecek veya Tek Dünya Devleti tarafından yok edilecektir.
Burada durup radikal Yeni Sağ’ın 300’ler Komitesi üyesi George Herbert Walker Bush zamanında
Beyaz Saray’a yerleştiğini vurgulayalım. Bush tarafından yönetilen Cumhuriyetçi Savaş Partisi
Lincoln tarafından oturtulan prensipler çerçevesinde Amerikan Anayasası’nı çiğneyerek Irak’la
savaşa tutuşmuştur. Şimdi Sir Peter’in samimi söylevine geri dönelim:
“Ekonomi bozuldukça bu (demoralizasyon süreci) Amerika Birleşik Devletleri’nde
gerçekleşecektir. Bu (süreç) halkın zor kararlar alması için gereklidir. Gelecek planları
yapılmadığı veya sürecin gelişimine engel olunduğu takdirde hayal bile edemeyeceğimiz sosyal
kaos ortaya çıkacaktır. Kentsel Amerika’nın geleceği bulanıktır. Daha küçük kentler için kurtuluş
umudu vardır ancak sonuçta kentlerin küçülüp, sanayi üretiminin azalması gereklidir. Bu da sosyal
gerilimi arttıracaktır.”
İleriki yıllarda Zbigniew Brzezinski bu İngiliz soyluya Yeni Amerika için yol haritası hazırlamakla
görevlendirilmiştir. Sir Peter Vickers Hall kâhin midir? Güçlü bir sihirbaz mıdır? Yoksa şansı yaver
giden bir şarlatan mıdır? Bunların tabii ki hiçbiri doğru değildir. Sir Peter’in yaptığı sadece KomiteRoma Kulübü tarafından hazırlanmış olan dünyanın endüstriyel lideri Amerika Birleşik Devletleri’ni
öldürme planını okumaktır. Sir Peter’in öngörülerini takip eden 25 yıla baktığımızda endüstriyel
Amerika Birleşik Devletleri’ni yok etme planlarının son kelimesine kadar oldu bittiye getirildiğini
görebiliriz. Burada şunu belirtmek isterim ki Sir Peter Vickers Hall’un kayınpederi Başkan Reagan’a
verilen 3000 sayfalık tavsiye belgesinin kaynağı olan Stanford araştırması “İnsanın Değişen İmajı” da
çalışmıştır. Kıdemli bir MI6 yetkilisi olarak Sir Peter Vickers Hall Heritage Foundation’a pek çok
önemli bilgiyi önceden verme kapasitesindedir. 300’ler Komitesi ve NATO yönetimi üyesi olan Sir
Peter Vickers Hall NATO’nun Roma Kulübü’ne Amerikan halkının isteklerini tersyüz edecek geniş
kapsamlı bir sosyal proje hazırlama görevini vermesini sağlamıştır. Tavistock yönetimi altındaki
Roma Kulübü bu görevi Stanford Research Institute (SRI)’a havale ederek sadece Amerika değil tüm
NATO ve OECD üyesi ülkeler için bu sosyal projenin hazırlanmasını talep etmiştir.
Diğer önemli oyuncular 10 Aralık 1980 tarihinde Washington’daki Roma Kulübü toplantısına
katılan William F. Buckley Jr, Hoover Enstitüsü’nden Milton Friedman ve Etienne D’Avignon’dur.
Toplantı Amerikan ekonomisini istikrarsızlaştırmak üzerine yapılmıştır. 300’ler Komitesi üyesi
Etienne Davignon Amerikan çelik endüstrisini çökertmekle görevlendirilmiştir. Son otuz yılda işlerini
kaybeden ve halen iş bulamayan yüz binlerce eğitimli tersane ve çelik sanayi işçisi Davignon ismini

hiç duymamıştır. Bazı gerçekler Nisan 1981 tarihli World Economic Review’da açıklanmışlardır.
Özellikle 10 Aralık 1980 tarihinde Francois Mitterand’ın yaptığı konuşma dikkatimi çekmişti.
Okuyucuların “Mitterand nerden çıktı şimdi? O eskilerde kaldı.” dediklerini duyabiliyorum ancak o
gün olanın bugün için büyük önem taşıdığına inanmaktayım. Fransa uzun süre önce Mitterand’ı
unutmuştu ancak önemli bir bilgi kaynağım Mitterand’ın birileri tarafından tekrardan zirveye
hazırlandığını bildirmekteydi. Dolayısı ile Mitterand’ın aşağıda söyledikleri çok önemliydiler:
“Endüstriyel kapitalist gelişim özgürlüğün karşıtıdır. Buna bir son vermeliyiz. 20. ve 21.
yüzyılın ekonomik sistemleri insanları ezmek üzerine kurulmuşlardır. Nükleer enerji şimdiden
korkunç sonuçlar doğurmaktadır.”
Mitterand’ın Elysee Sarayı’na geri dönüşü 300’ler Komitesi’nin büyük zaferidir. Bu olay
Komite’nin halkın siyasi tercihleri ve ulusal sınırları hiçe sayarak istediği değişiklikleri muhalefete
aldırmadan ve her türlü yöntemi kullanarak gerçekleştirebileceğini göstermektedir. Daha birkaç gün
öncesine kadar Paris’in güç odaklarından yüz bulamayan Mitterand’ın zaferi aslında ilerleyen Yeni
Dünya Düzeni planının zaferidir. Tavistock’ta geçirdiği süre sonunda Walter Lippmann Amerika’ya
döner ve yukarıda anlatılan Marksist komploları planlar. Amacı işçi takımını kendi deyimiyle
“kapitalist sınıf” ile kapıştırmaktır. Lippman’ın projesi Komitenin eğitim siyasetine ülkenin her
yerinde türeyen kurumlarıyla girişini sağlamaktadır. Lippman İngiliz ve Amerikan devletleri arası
“özel ilişkiyi” teşvik eden kişilerin başında gelmektedir.
Bu “özel ilişkiye” en güzel örnek Kore Savaşı’nda yaşanmıştır. Yalu Nehri’ni geçmeye hazırlanan
Çin ordusunun ikmal merkezlerini vurmayı planlayan General Douglas MacArthur Başkan Harry
Truman’a saldırı planlarını bildirir. Bu bildirim sosyalistlerce yönetilen Dışişleri Bakanlığı’nda
panik yaratır ve Başkan Blair House’da toplantıya çağrılır. Burada 300’ler Komitesi yöneticilerinden
Dean Rusk kontrolü ele alarak Başkana MacArthur planını reddetmesi bildirilir
Bu toplantıda olan bir yöneticinin aktardıklarına göre Acheson görüşmede İngiltere ve Amerika
Birleşik Devletleri arasındaki “özel ilişkiye” vurgu yapmıştır. Acheson toplantıda Amerikan silahlı
kuvvetlerinin Yalu Nehri’nin Mançurya kısmında kalan Çin kuvvetlerine saldırması için İngiltere’nin
onayını alması gerektiğini bildirmiştir. Ve İngiltere Kore Savaşı’nı bitireceği gibi Çin’in ileride
dünyada önemli bir silahlı güç olmasını önleyecek MacArthur planına onayı yoktur. Yüzyıllardır
süren afyon siyasetinin devamı olarak İngiltere, Çin’e yaptığı uyuşturucu ticaretini korumaktadır.
Churchill ve Lord Halifax tarafından vurgulanan “özel ilişki” bu temel üzerinden kurulmuştur. Bu
“özel ilişki” nedeni ile milyonlarca insan II. Dünya Savaşı, Kore ve Vietnam’da yaşamlarını
yitirmişlerdir. Irak’taki “Körfez Savaşında” da bu ilişki kullanılmış Amerikan askerleri Kraliçe
Elizabeth’in ailesinin büyük sermayedarı olduğu ve 300’ler Komitesi’nin amiral gemilerinden British
Petroleum (BP)’u korumak için canlarını feda etmişlerdir.
1938 yılından itibaren bu özel yapı dışından hiçbir istihbarat faaliyetine izin verilmemiştir.
Interpol’ün de içinde olduğu bu özel yapı Komite’nin dünyadaki olayları ister halk ayaklanmaları
isterse CIA kanalıyla devlet başkanlarının devrilmeleri olsun kolayca kontrol etmesini sağlamaktadır.

Bunlar “Olimpos” kurulundaki kişilerin gündelik işleri içindedirler. Bu adamların kolayca harekete
geçireceği uzmanlar da her zaman hazırdırlar. Örneğin Bernard Levin Amerika’da bilinmeyen bir
kişidir. Levin “Pop starlar” veya uyduruk “Discovery Channel” bilim adamları gibi televizyonda boy
göstermez. Roma Kulübü adına Amerika’da çalışan yüzlerce uzman arasında Levin İran, Filipinler,
Güney Afrika, Nikaragua, Güney Kore ve Sırbistan’da oynadığı önemli roller açısından diğerlerinden
daha önemlidir.
İran Şahı’nın devrilmesi sürecinde kullanılan plan Bernard Levin, Richard Falk tarafından
hazırlanmış ve Amerika’daki 300’ler Komite Merkezi olarak bilinen Robert Andersen’in Aspen
Enstitüsü’nce kontrol edilmiştir. Levin, 300’ler Komitesi’nce yayımlanan, halkın ve liderlerin
moralini bozarak yıkma yöntemlerinin anlatıldığı Time Perspective and Morale isimli kitabın
yazarıdır.
Aşağıda kitabın sunduğu yol haritasından kısa bir paragraf verilmektedir:
“İnsanların moralini terör stratejisiyle yıkmada kullanılacak önemli bir taktik şöyle
açıklanabilir: Kişinin ne durumda olduğu ve beklentileri konularında muğlâk hale getirin. Sonra
şiddet içeren cezalandırmalar ve çözüm içeren vaatler ve tutarsız habercilik uygulamalarıyla
kişinin bulunduğu durumu iyice bilinmez hale sokun. Bu noktada kişi kendisine önerilen planların
ve sunulan vaatlerin kendi yararına veya zararına olacağı konusunda şüpheye düşecektir. Bunu
başardığınızda planları, amaçları olan ve bunlar için risk alabilecek kişiler bile ne yapılması
konusunda hissettiği içsel karmaşa nedeni ile paralize olacaktır.”
Roma Kulübü’nün bu yol haritası ülke liderleri, hükümetleri ve halkı için geçerlidir. Örneğin
Amerika’da biz “Burası Amerika, burada böyle şeyler olamaz!” diyebiliriz. Sizi temin ederim ki
“böyle şeyler” ülkemizde fazlasıyla olmaktadır. 300’ler Komitesi kararlarına ters düşen hiç kimse
onun misillemesinden kurtulamaz. Levin-Roma Kulübü planı hepimizi demoralize ederek karmaşık
ruh haline sokmak ve önümüze konan her yol haritasını sorgulamadan kabul etmek durumuna
getirmiştir. Amerikan halkı Roma Kulübü emirlerini bir koyun sürüsü gibi takip etmektedir. Bir anda
ortaya devleti kurtarma planlarıyla çıkan tüm güçlü liderlerden şüphelenmemiz gereklidir.
Humeyni’nin özellikle Paris’teki sürgün yıllarında İngiliz istihbarat örgütünce eğitildiği ve iktidara
hazırlandığı bilinmektedir ve daha sonra Humeyni İran’a bir kurtarıcı olarak sunulmuştur. Pek çok
okur Humeyni’nin Afganistan kökenli olup babasının yıllarca İngiliz istihbarat örgütü MI6’te
çalıştığını bilmez. Rusya’ya kurtarıcı olarak sunulan Kerensky de İngiliz çıkarlarını gözetmiştir. Ha
keza Güney Afrika’da John Voster ve F. W. de Klerk İngiltere adına halklarına büyük ihanetlerde
bulunmuşlardır.
Uzun yıllardır sürdürdüğüm araştırmalarım sonucunda dünya tarihinde en kandırılmış milletin
Amerikan halkı olduğu kanısına vardım. 47 yıldır uygulanan “yumuşatma” politikalarıyla Amerikan
halkı artık 300’ler Komitesi’nin Yeni Dünya Düzeni planını kabul edecek hale getirilmiştir.
Etrafınızda olan bitenlere baktığınızda 300’ler Komitesi’nin neredeyse tüm hedeflerine ulaştığını
görmüyor musunuz? Amerikan halkının nasıl demoralize olduğunu görmemiz için çevremizdekilere

bakmamız yeterlidir. Tarihimizde devletimizin çöküş sürecinde olduğunu kabul ettiğimiz başka bir
dönem var mıdır? Kırk yıldır sürdürdüğüm araştırmalarıma göre Amerika üzerinde oynanan oyun
1861 İç Savaşı ile başlamıştır. Ben bu savaşa “Eyaletler arası savaş” demeyi daha uygun
görmekteyim. Bu korkunç olay hakkında üretilen mit ve yalanlar gerçekleri görmemizi
engellemektedirler.
300’ler Komitesi ve onun önemli ajanları olan Rothschild’ler ve diğer yardakçıları olmasaydı
Amerika’da iç savaş çıkmazdı. Bu savaş Avrupa’nın maddi gücünü temsil eden 300’ler Komitesi ve
genç Amerikan halkı arasında özellikle çıkarılmıştır. Bu savaş büyük potansiyele sahip Amerikan
topraklarını kimin ekonomik ve siyasi olarak yöneteceği konularındaki bir güç mücadelesidir. Bu
tarihi olaydaki karmaşa kimin savaştan daha fazla etkilendiği konusunda net bir ayrım
yapılamamasından kaynaklanmaktadır.
Örneğin Abraham Lincoln’un eşinin üç kardeşi ve Thomas Jefferson, George W. Randolph gibi
kişilerin torunları bu savaşta Güney Konfederasyon Ordusu saflarında çarpışmışlardır. Güney
eyaletlerine açılması gerek savaşın ateşli savunucularından Thaddeus Stevens daha sonra kendi
eyaleti Pensilvanya’ya iltica eden özgürleştirilmiş zenci kölelere seçme hakkı tanımamıştır.
1847 yılında yaptığı Kongre konuşmasında Abraham Lincoln Güney eyaletlerinin birleşik
devletlerden ayrılma hakları olduğunu savunmuştur:
“Herkes kurulu devletten ayrılabilir ve kendisine daha uygun olan bir devlet kurabilir.”
Ancak kısa süre sonra birlikten ayrılmak isteyen Güney eyaletlerine açtığı savaştan sorumlu
tutulacaktır. Daha da kötüsü Lincoln siyasi aldatmacaya başvurarak birlikten ayrılmak isteyen
eyaletleri “isyancılar” olarak nitelemiştir. Bu konuda yazacak çok daha fazla şey olmasına karşın bu
kitap Amerikan İç Savaşı üzerine yazılmamış olup odak noktamızı saptırmak istemiyorum. Lincoln’ün
“isyancılar” nitelendirmesini kullanmasının nedeni milis güçleri harekete geçirmektir. Anayasamıza
göre isyan bu güçleri harekete geçirmeye yarayan üç geçerli koşuldan biridir. Bu savaştaki
anormalliklerden başka biri Tom Amcanın Kulübesi isimli eserin yazarı Harriet Beecher Stowe’un
Florida’ya yerleşerek eğitimsiz zencilere verilecek seçme hakkının tehlikeleri konusunda propaganda
yapması olmuştur.
Bugün siyasi olarak doğru olmakla beraber Kuzey’in zenci hakları koruyucusu olduğunu söylemek
tarihi açıdan yanlıştır. Hollywood sayesinde Kuzey tarihi filmlerle zenci hakları savunucusu olarak
yıllardır tanıtılmaktadır. İşin gerçeği o zamanlar Güney eyaletleri tarım bölgeleri olup köle işçiliğe
ihtiyaç duymaktadırlar. Bugün Kaliforniya ve Florida’da Meksikalı kaçak işçiler de köle gibi
çalıştırılmaktadırlar.
1860 yılında Kuzey endüstriyelleşmiş bir bölgedir ve köle işçiliğe gereksinimi yoktur. Ancak pek
çok önemli Kuzeylinin köleleri bulunmaktadır. Örneğin General General Ulysses Grant pek çok
köleye sahiptir, Lincoln’nun eşi babasından miras kalan kölelerin satışından büyük servet edinmiştir.
Washington DC’de kölelik barıştan bir yıl sonrasına kadar kaldırılmamıştır. Güya Güney
eyaletlerinde kölelik 30 Ağustos 1861 tarihinde General Fremont’un Missouri’ye savaş açması ve

sıkıyönetim ilan etmesiyle kaldırılmıştır. Ancak bu özgürleştirme hareketi çok uzun sürmemiştir çünkü
Lincoln kısa süre sonra Fremont’un emrini yürürlükten kaldırmıştır. Savaş sonrası zencilere seçme
şansı verilmesi konusunda yapılan referandumda 7.369 karşı oya karşı sadece 36 evet oyu çıkmıştır.
Lincoln Birlik Ordusu için sınır eyaletlerinden asker istediğinde Bayan Lincoln’ün eyaleti olan
Kentucky’nin valisi aşağıdaki şekilde yanıt vermiştir:
“Kentucky kardeş Güney eyaletlerini yok etmeye çalışan silahlı kuvvetlere asker
vermeyecektir.”
Ağustos 1862’de Frederick Douglas ile yaptığı tartışmada kendisine neden binlerce Kuzeyli
köleyi özgürleştirmediği sorulduğunda Lincoln “Bu, anayasa dışı olduğu için yapmadım.” diye yanıt
vermiştir. Halbuki bu doğru değildir, özgürleştirme hareketi ile Lincoln aslında Güneyli kölelerin
sahiplerine karşı isyan etmelerini ummuştur. Ancak bu ayaklanma hiçbir zaman gerçekleşmemiştir.
Lincoln bu sonucu önceden görebilse vatan hainliğini gerçekleştirmek için 1 Ocak 1863 yılın
beklemez ve önceden köleliği kaldırırdı. Köleliğin 1 Ocak 1863 tarihinde kaldırılmasından sonra
radikal Cumhuriyetçileri şaşırtan şeyler olmuştur. Örneğin yüzlerce Birlik Ordusu subayı ve binlerce
asker ordudan ayrılarak bu kararı protesto etmişlerdir. Bunun nedeni Birlik Ordusu’nda bulunan köle
sahiplerinin sayısının 315.000 olmasıdır. (Güney Ordusu’nda köle sahibi olan asker sayısı
200.000’dir). Birlik ordusundaki köle sahipleri köleliğin kaldırılmasını istemeyerek ordudan
ayrılmışlardır. Burada verdiğim sayılarla tarihi gerçekleri göstermek istemekteyim. Yani savaşın
köleliğin kaldırması için yapılmadığını söylemekteyim.
25 Temmuz 1861 tarihinde Kongre savaşın amacının köleliği kaldırmak değil birliği korumak
olduğu konusunda karar almıştır. 15 Haziran 1864 tarihinde yapılan Kongre toplantısında Birlik
Ordusu’nca işgal edilen Güney eyaleti temsilcileri bulunmamasına karşın köleliğin kaldırılması
konusunda yapılan teklif çoğunluk tarafından reddedilmiştir. Pek çok savaş gibi 1861 Amerikan İç
Savaşı da 300’ler Komitesi ve onun Amerika’daki uzantılarınca kendi çıkarları için başlatılmıştır. Bu
grupların başında bankacılık hanedanı Rothschild ailesi bulunmaktadır. Bu tarih ayrıca Amerika’da
gücün başkanlık makamınca savaş için gasp edildiği tarihtir. Amerikan başkanlarınca kullanılan yetki
gaspı 1861 savaşıyla başlamış ve artarak devam etmiştir. Lincoln sonrası başkanlar anayasaya aykırı
olarak gerçekleştirdikleri yetki gasplarını anayasa ortadan kalkacak hale gelene kadar
sürdürmüşlerdir.
Enternasyonal sosyalist Başkan Theodore Roosevelt anayasal olarak sahip olmadığı hak ve
yetkileri utanmaz ve hayâsızca kullanan başkanlardandır. Roosevelt 1000’den fazla anayasa dışı emre
imza atmıştır. Yetkinin kötü kullanımı Woodrow Wilson’un başkanlığı sırasında daha da korkunç hale
gelmiştir. Bu durumda artık başkanın anayasa dışı yaptığı kanunları Kongre noter gibi onaylamaktadır.
1861 Amerikan İç Savaşı yaralarının çoğu kapansa da anayasal yaralar hâlâ açıktırlar. Bence İç
Savaş’ın en büyük ve en korkunç etkisi anayasa üzerinde mevcuttur.
Bu durum Fabian Örgütü’nün Amerikan eyalet ve federal anayasalarının Tek Dünya Devleti
kurulmadan önce kaldırılması gerektiğini belirten planlarına uygundur. Propaganda amaçlı binlerce

Hollywood senaryosuna göre İç Savaş köleliğin kaldırılması amacıyla yaşanmıştır. Ancak Lincoln
anayasal olarak köleliği kaldırma yetkisine sahip değildir çünkü o zamanlar köleler özel mülkiyet
sayılmaktadırlar. Bu savaşta köle sahibi olup kölelik kurumunun çok kötü olduğuna inanan kişiler de
vardır. Güney aslında köleliği kaldırma noktasına savaş öncesi gelmiştir. Güneyli büyük toprak
sahipleri köleliğin ahlaki olmayışı yanında köle işçiliğin ekonomik olmadığı konusunda da
hemfikirdirler. Yani kölelik ekonomik veya ahlaki nedenlerle zaten kaldırılmak üzeredir. Ancak
uluslararası entrikacılar köleliği kaldırma zaferini başkalarına kaptırmak istememektedirler. Daha
önce belirttiğim gibi 1861 İç Savaşı 300’ler Komitesi’nin kapitalistleri ve onların entrikacıları
tarafından çıkartılmıştır. Bu savaş onlar için olması gereken bir olaydır. 31 Ocak 1866 tarihli
Congressional Globe 546-548. sayfalarında bu olaya ışık tutmaktadır:
“Kongrenin eyaletlere ve eyaletlerin birbirlerinin haklarına saygı duymaları halinde bu savaş
yaşanmayabilirdi. Bu savaş “ilk kurşun” terimini çok sıkça duymaktayız. Bu ilk kurşun isyancılar
tarafından Fort Sumter’da veya Virginyalı John Brown tarafından atılmamıştır. Bu kurşun
Amerikan Kongresi’nin kölelik konusunda yetki gaspına giren Missouri Uzlaşması tarafından
atılmıştır. Halbuki kölelik her eyaletin iç meselesidir ve o eyaletin insanlarınca
düzenlenmelidir…”
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yozlaşma Güney eyaletlerinin birlikten ayrılma haklarının
tanınmaması, mülkiyet haklarının ihlali ve Lincoln’ce kaldırılan “habeas corpus” kuralı gibi
ihlallerle başlamıştır. Bu anayasa ihlallerinden başka biri başkan Woodrow Wilson’un halkın % 87
karşı çıkmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri’ni I. Dünya Savaşı’na sokmasıdır. Burada da
Komite’nin entrikaları ve gizli planları Amerikan Anayasası ve halkının önüne geçmiştir. II. Dünya
Savaşı Wilson zamanında Amerika’yı yöneten gizli güçlerce I. Dünya Savaşı’nın bitimini takiben
planlanmaya başlanmıştır. Bu süreçte en dirayetli ve isabetli eleştirileri yapanların başında senatör
Schell gelmektedir. Senatoda yaptığı konuşmada senatör aşağıdakileri söylemektedir:
“Wilson’dan başlamak üzere Amerika’yı Avrupa seviyesine çekme çabaları devam etmektedir.
Wilson zamanında bizi savaşa sokarak mahveden kadrolar yine işbaşındalar. Başkanın iktidara
geldikten sonraki ilk “önemli deneyimi” yetkisini normalde kullanamayacağı bir şeyi
gerçekleştirmek için neden aramak olmuştur. Florence Kelly’nin sosyalist Fabian Örgütü
yayınlarından “Yeni Düzen” isimli eseri kendisine hediye etmesi başkan için bir dönüm noktasıdır.
Aslında eski başkanlardan Wilson gibi Roosevelt’in de başında savaş belası yoktur. Wilson kendi
savaşını demokrasi-depresyona karşı olan savaş ismi altında kendi icat etmiştir. Şimdi I. Dünya
Savaşı’nda demokrasi için verilen mücadelenin sonuçları olan diktatörleri görmekteyiz. Başkanın
insanların kendisinin yetki gaspı karşısındaki protestolarını susturmak için yasal bir güce ihtiyacı
vardır.”
(Bu Lincoln’nun İç Savaş’ta, Başkan Herbert Walker Bush ve oğlu başkan George W. Bush’un Irak

Savaşında yaptıklarının aynısıdır.)
“Dolayısı ile Başkan Başsavcılığa davranışlarına yasal bir dayanak bulma görevini vermiştir.
Başsavcı Wilson zamanında kabul edilen ve ülkedeki tüm bankaların kapatılmasına neden olan
amacı dünyaya demokrasi getirmek olan bir yasa ile gerçekleştirmiştir. Bankaların kapanması ile
halkın morali dibe vurmuş ve halkın cesareti, kendine olan güveni elinden alınmıştır.”
Gerçekten de Amerika kendisine yarar sağlamayacak nedenlerle bu savaşa girmiştir. Amerikan İç
Savaşı’ndan neredeyse yüz yıl önce 1787’de ünlü Fransız düşünür ve yazarı olan Robert Jacques
Turgot Amerikan Devrimi hakkında aşağıdaki paragrafı da kapsayan uzun bir yorum yazmıştır:
“Bu insanların ellerindeki yüksek refah kapasitesini kullanmalarını dilememek mümkün
değildir. Bu insanlar dünya için bir umutturlar. Bunlar dünyadaki diğer insanlara model
olabilecek insanlardır. Bu insanlar kamu yararı adı altında insanları köleleştiren tiran ve
diktatörlerden kurtulma şansına sahiptirler ve insanların aynı anda özgür ve huzurlu
olabileceklerini ispat edebilecek durumdadırlar. Bu insanlar siyasi, dini, ticari ve endüstriyel
özgürlüklerin sembolleri olabilirler. Bu insanların baskı altında yaşayan diğer halklara açtıkları
sığınma alanı dünyayı rahatlatmalıdır. Baskı altında inleyen halkların baskıcı yönetimlerden
kaçabilme şansları gücü elinde bulunduran aristokratlar ve diktatörleri daha adil ve duyarlı
olmaya zorlayacaktır. Dünya sonunda politikacılar tarafından şimdiye kadar uğratıldığı ihaneti
görecek hale gelecektir.”
İşte bize verilen bu değer biçilemez nimet ve şanslı tarihimiz Tek Dünya Devleti adı altında
devletlerin bir şemsiye altında toplanmasıyla yok edilmeye çalışılmaktadır. Tek Dünya Devleti
kavramı Londra’da sosyalist Fabian Örgütüyle yakın ilişkiler içinde olan “İlerici” hareket tarafından
tezgâhlanmıştır. Fabian Örgütü kurucusu Sydney Webb ve karısı Beatrice yazdıkları Sosyalizmin Dört
Sütunu isimli eserde Tek Dünya Devleti kavramı içinde enternasyonal sosyalizmin geleceğini
tanımlamaktadırlar. Üretimde rekabetin yok edilmesini isteyen kitapta ayrıca sınırsız vergilendirme,
geniş tabanlı sosyal güvenlik sistemi, özel mülkiyetin kaldırılması ve Tek Dünya Devleti hedefleri
vurgulanmaktadır.
300’ler Komitesi’nin öncülerinden Lord Bertrand Russell Sydney ve Beatrice Webb’in
faaliyetlerini Komite’ye derhal bildirmiştir. Sosyalizmi İngiltere’ye taşıyacak bu kişileri aslında
Russell küçük görmüştür ve Sydney’i Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevinden attırmıştır. Bu kişilerin
amaçları 1848 yılında Karl Marks tarafından Komünist Manifesto’da belirtilen prensiplerden farklı
değildir. Farklar içerikten çok uygulama tarzlarında görülmektedirler. 300’ler Komitesi daha sonra
British East India Company isminde faaliyet gösterecek olan East India Co.’yu ele geçirmiştir ve
amacı Tek Dünya Devleti’dir.1861 yılında baş gösteren Amerikan İç Savaşı Yeni Dünya Düzeni ve
feodal toplumsal yapı için büyük bir adımdır.
Şimdi filmi hızla, “rock and roll” müzik, uyuşturucu kullanımı, korku filmleri, pornografi, özgür
seks, homoseksüellik ve lezbiyenliğin kabulü, aile yapısının çökertilmesi ve milyonlarca doğmamış

bebeğin anneleri tarafından kürtaj yöntemiyle öldürülmelerinin normal olduğu çağımıza saralım.
Dünya tarihinde kürtaj kadar can alan bir soykırım olmuş mudur? Ahlaki olarak çökertilen,
endüstriyel tabanı yok edilen, 40 milyon işsizin bulunduğu, büyük şehirleri âdeta suç batağına
dönüşmüş, dünyadaki diğer ülkelerden üç kat fazla cinayetin işlendiği, 4 milyon evsizin insanın
sokaklarda yaşadığı ve dünyadaki en büyük hapishane nüfusuna sahip Amerika Birleşik Devletleri’nin
Tek Dünya Devleti ve temsil ettiği karanlık çağa düşmeyeceğini kim söyleyebilir?
Eisenhower yönetimi ve Douglas Dillon sayesinde son iki yüzyıldır deniz gücümüzü yabancı
ülkelere kaptırmış durumdayız. Dillon Dillon Reed isimli kuruluştan gelen bir Wall Street bankeridir.
Bu kuruluşun yöneticileri Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilerde hep en üst düzey görevlerde
bulunmuşlardır. Dillon’un her iki parti ile harmoni içinde oluşu seçmenlerin Beyaz Saray’a kimi
seçerlerse seçsinler sonucun değişmeyeceğinin en önemli göstergesidir. Dillon başkan Wilson’dan
sonra Amerikan ticari yaşamına en büyük zararı veren Komite hizmetkârıdır. Sosyalist Başkanlarımız
Wilson, Roosevelt ve Clinton endüstriyel gücümüzden geri kalanı yok etmeye çalışmışlardır. Hatta
Clinton, Newt Gingrich gibi Cumhuriyetçiler tarafından Temsilciler Meclisi’nde Tek Dünya Devleti
konusunda desteklenmiştir.
Zaman değişmez, zaman değiştirilir. Dolayısı ile “zaman değişiyor” yalanına sakın inanmayınız.
Komite ve Roma Kulübü isimli örgütlerin tamamen Avrupa kurumları olduğuna da inanmamalıyız.
Roma Kulübü’nün Amerika’daki faaliyetleri çok geniş olup Washington DC’de şubesi bulunmaktadır.
Bu kurumun gücünü 132 Cumhuriyetçinin Bush-Clinton ittifakınca ortaya atılan NAFTA-GATT ve
Dünya Ticaret Örgütü kanunlarında verdikleri destekten görmekteyiz. Roma Kulübü’nün Amerika’daki
lideri eski senatör Claiborne Pell olup diğer önemli üyeleri Richard Cheney, senatör Alan Simpson,
senatör Olympia Snow ve senatör John Forbes Kerry’dir. (Şimdiki Amerikan Dışişleri Bakanı.)

BÖLÜM 12
John Kerry Vaka Çalışması
Senatör John Forbes Kerry’nin siyasi yaşamı 300’ler Komitesi’nin gücü hakkında tam bir vaka
çalışmasıdır. Kerry Çin ve Boston’daki John Murray Forbes ailesinin üyesidir. Bu aile armatörlük
yaparak özellikle British East India Company’nin Çin Afyon Savaşı sürecinde afyon ticaretinden
büyük servet edinmiştir.
Fransa’da doğan John Murray Forbes amcası T. H. Perkins’in tavsiyeleri üzerine Çin afyon
ticaretine girmiştir. Robert Bennet Forbes’in önemli rol oynadığı Çin Afyon Savaşları sonrası aile
afyon ticareti ile uğraşan firmasını Robert Forbes tarafından yönetilen Russell Co. isimli denizcilik
firmasına devretmiştir. Russell ve Forbes daha sonraları Yale Üniversitesi’nin finansal
sponsorlarından olmuşlardır. Bu kişiler daha sonra zengin Russell ailesinden William H. Russell ile
birlikte Yale Üniversitesi Kafatası ve Kemikler Cemiyeti’ni kurmuşlardır. Forbes ailesinden bazıları
Çin afyon ticaretiyle uğraşan firmalarını devrettikten sonra 19. yüzyılın önemli yatırımlarından olan
John Murray Forbes’un Pasifik Demiryolları projesine para yatırmışlardır. Diğer aile üyeleri
yatırımlarını Fransa ve Massachusetts’te emlak piyasalarında yapmışlardır. John Forbes Kerry aile
firmasında hiç çalışmamış olup yaşamını devlet görevlerine adamıştır.
Forbes ailesi köklerini MS 870’de İskoç Sir John De Forbes’tan başlayarak 1793’te Archibald
Forbes’a kadar uzanan üstsoya dayandırmaktadır. Archibald Forbes’un Amerika’daki soyu ise
1783’te Vaiz John Forbes’dan 1943’de John Forbes Kerry’e uzanmaktadır. Francis Murray Forbes,
Cabot ve Forbes ortaklığının kurucusudur ki Cabot ailesinin gücü ve serveti dillere destandır.
1897’de John Forbes Kerry’nin dedesi Amerika’ya göçer ve soyadını İrlanda haritasında bulduğu
bir yer ismi olan Kerry olarak değiştirir. Richard Kerry yani John’un babası Çin afyon ticaretinden
büyük servet edinen Forbes ailesinin mirasçısı Rosemary Forbes ile evlenir.
John F. Kerry 1943 yılında doğar ve gençliğinden beri “Forbes-Kerry” soyadını değil sadece
“Kerry” soyadını kullanır. Kerry’nin dedesi James Grant Forbes ailenin afyon ticareti merkezi olan
Şangay’da doğmuştur. John Kerry’nin babası Richard Kerry 28 Temmuz 1915’te Massachusetts’te
doğmuş ve Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmıştır.1962 yılında John Kerry Yale Üniversitesi’ne siyaset
bilimi okumak için yazılır. Kerry George W. Bush’tan iki yıl önce Kafatası ve Kemikler Cemiyeti’ne
Katılır.
Amerikan halkının çoğunluğu 300’ler Komitesi’nin seçimleri nasıl tezgâhladığını bilmez. Halk
Senatör John Kerry ve eski Dışişleri Bakanı Madeline Albright gibi isimlerin bağlantılarını da

bilmez. Burada belirtmek isterim ki Kerry ve Gore başkanlık seçimlerini Irak Savaşı’na karşı
oldukları için kaybetmişlerdir. (Dictionary of American Biography, Life and Recollections of John
Murray Forbes, published by: Houghton, Miflin and Co. 1899 and An American Railroad Builder,
John Murray Forbes, Published by Houghton and Miflin 1911)

300’ler Komitesi Seçimleri Nasıl Tezgâhlar?
“Adil ve özgür seçimler” teriminin Amerika’da hiçbir önemi yoktur. Başkanlık için adaylar
300’ler Komitesi’nce seçildiklerinden seçimi kimin kazanıp Beyaz Saray’a çıktığının da önemi
yoktur. Adaylarda aranan en önemli özellik kendilerini iktidara taşıyan kişilere gösterecekleri
sadakattir.
Başkaldıran veya biraz özgürce davranan tüm başkanlara yerleri hatırlatılır. Başkanların uyarıları
göz ardı etmeleri halinde görevden uzaklaştırılmaları kaçınılmazdır. Başkanın açık tehlike
oluşturması halinde ise en ciddi cezalandırma uygulanır.
C. B. Scott-Jones personel, bütçe ve kapsam olarak CIA’in kat kat üstünde olan Deniz Kuvvetleri
İstihbarat Servisinde (ONI) çalışmıştır. Deniz Kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra Scott-Jones
Amerikan hükümetince desteklenen Nükleer Savunma Ajansı’nda işe başlamıştır. Scott-Jones
Rockefeller Vakfı’ndaki üyeliği ile hatırlanır.
Scott-Jones’un Savunma istihbarat Ajansı ve Amerikan Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile de sıkı
bağları bulunur. Scott Jones beyin kontrolü ve psikotronik araştırmalarda John Alexander ile
çalışmıştır. Los Alamos’ta çalışırken Alexander Moskova Psikokorelasyon Araştırma Enstitüsü’nden
Dr. Igor Smirnov tarafından Sovyetler Birliği’ne davet edilmiştir. Alexander Moskova’da Janet
Morris isimli meslektaşıyla Rus bilim adamları ve doktorlarınca eğitilmişlerdir. Rus bilim
adamlarının verdikleri eğitim insan beyninin elektronik olarak analizi ve bu şekilde insan
davranışlarının istem dışı değiştirilmeleri üzerinedir.
Roma Kulübü’nün Amerika şubesine dönersek Tavistock dosyalarına göre bu tip araştırmaların
1961 yılından itibaren burada da olduğunu tespit etmek şaşırtıcı olmayacaktır. Bu araştırmalardan
heyecan duyan Brzezinski zaten İki Çağ Arasında isimli eserinde bunları detaylı anlatmaktadır.
Burada ürkütücü olan beyin kontrol yöntemlerinin bugün ulaştıkları düzeydir. Bu yöntemler insan
beynini kontrol etmekte %100 başarı oranı sağlamaktadırlar. Bu bilgiler isminin açıklanmasını
istemeyen ancak çok yetkin kişilerce doğrulanmıştır.
İnsan beynini etkileyerek algıyı ve kemikleşmiş inanç ya da fikirleri değiştirmede kullanılan
yöntem aşağıdaki gibidir:
“Denek bilinçaltı emir mesajlarını ‘Beyaz Gürültü’ veya müzik formatında alır. Bu ‘beyaz gürültü’
veya müzik sinir siteminden geçmez ve deneğe kafatasındaki kemikler yoluyla iletilir. Burada
kullanılan araç çok düşük frekanslı infra-sound’dur (VLFIS). Bu iletişime hiçbir akustik bariyer karşı
duramaz ve sadece “Tam Vücut Koruması” mesajı engelleyebilir. Verilen mesaj bilinci baypas eder
ve sonuçlar çok hızlı görülür.”
Bundan daha tehlikeli ve tüyler ürpertici bir şey olabilir mi? Bu bizim nasıl düşünmeye

koşullandırıldığımızın kanıtıdır. Örneğin Tek Dünya Devleti’ni içine sindiremeyen kişiler psikodüzeltmede başarısız olurlarsa kolaylıkla Deniz Kuvvetleri Bakanı James Forrestal gibi şizofreni
teşhisi ile etiketlenerek akıl hastanelerine yatırılacaklardır.
Hâlâ bu tip şeylerin Amerika Birleşik Devletleri’nde olmayacağını düşünen okurlarımıza Dr. Paul
Bennowitz vakasını hatırlatmak isterim. Bennovwitz’in UFO araştırmaları kendisini New Mexico
Kirkland Hava Üssü’ndeki Menzano Silah Deposu yetkilileriyle karşı karşıya getirmiştir.
Bennowitz UFO’lar ve UFO bağlantılı sinyaller konusunda büyük veri toplamıştır ancak yapılan
gizli bir operasyonla psikiyatri hastanesine kapatılmıştır. Bu vakadan sonra insanların Roma
Kulübü’nün komplo teorisyenlerince uydurulmuş bir kurum olmadığını gördüklerini sanırım. Roma
Kulübü’nden Kont Etienne Davignon’in Amerika’yı endüstriyel olarak öldürme planları
Amerikalılarca öğrenilmelidir. Ancak bu plan hiçbir güçlü muhalefetle karşılaşmadan adım adım
ilerlemektedir. Nükleer enerji karşıtı çevreci muhalefetin Roma Kulübü üyesi senatör ve
temsilcilerden geldiği de açıktır. Belki de Roma Kulübü’nün en büyük başarısı Temsilciler Meclisi ve
Senatoyu nükleer enerji konusunda kontrol etmek suretiyle Amerika Birleşik Devletleri’ni 21.
yüzyılın endüstriyel devi olmaktan alıkoymasıdır.
“Roma Kulübü’nün anti nükleer politikalarının etkileri kapanan çelik fırınları, unutulan
demiryolları, paslanan tersaneler, ülkenin her yanına dağılan eğitimli işgücü olarak ölçülebilir.
Tahminimizce 2006 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri çelik üreticisi endüstriyel bir ülke
olmaktan çıkacaktır.”
(Death of the US Steel Industry John Coleman 1981)
Diğer Roma Kulübü üyeleri Kongre Araştırma Servisi’nden Walter A. Hahn, kıdemli ekonomistler
Ann Cheatham ve Douglas Ross’turlar. Ross’un kendi sözleriyle görevi “Roma Kulübü perspektifini
yasal zemine oturtarak ülkeyi kaynakların israfından korumaktır.” Ann Cheatham Kongrenin “Gelecek
İçin Takas Odasını” yönetmektedir. Cheatham’ın görevi Kongre üyelerini Astroloji ve Yeni Çağ
safsatalarına inanışları açılarından değerlendirmektir. Cheatham’ın derslerine her defasında 100’den
fazla Kongre üyesinin katıldığı görülmüştür. Günlük verilen derslerde Astrolojik tahminler
yapılmaktadır.
Kongre üyeleri dışında Michael Walsh, 300’ler Komitesi’nden Thornton Bradshaw ve Allstate
Sigorta Firması Başkan Yardımcısı David Sternlight gibi kişiler de bu derslere katılmışlardır. Bu
yozlaşma Beyaz Saray’a bile sıçramış Nancy Reagan özel astrolog bulundururken, Hillary Clinton
özel gurusuyla dolaşır olmuştur. Dolayısı ile 1950’lerdeki Kova Burcu Çağı 1990’lara taşınmıştır.
Bazı önemli NATO ve 300’ler Komitesi üyeleri mesleki olarak birden fazla pozisyonda bulunurlar.
NATO ve Roma Kulübü üyelikleri bulunanlardan bazıları eski NATO temsilcimiz büyükelçi Harland
Cleveland, Aspen Enstitüsü Başkanı Joseph Slater, Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Ajansından
Donald Lesh, George McGhee, senatör Claiborne Pell, Hillary Clinton, senatör Alan Simpson ve
senatör Arlene Specter gibidirler.
Modus operandi uyarınca Komite liderleri en masum hallerinde televizyonlarda görünürler. Ama

bunların yaptıklarının masumiyetle hiçbir alakası olmadığını bilmemiz gerekir. Bunların kim
olduklarını bilsek yaptıkları ve savunduklarının ülkemiz aleyhine olduğunu görmemiz çok daha kolay
olacaktır. 300’ler Komitesi ajanlarını Amerika Birleşik Devletleri’nin kaslarına ve eklemlerine yani
kabinesine, Kongre’ye ve danışman kadrolarına başkan Wilson zamanından beri yerleştirmiştir.
Bazı insanları bir anda yüksek pozisyonlara geldiklerini gördüğümüzde kesinlikle bu kişilerin
300’ler Komitesi ile olan bağlantılarını araştırmamız gerekir. Daha önce belirttiğim gibi Clinton
kabinesinde Dışişleri Bakanı olan Madeline Albright bunlara güzel bir örnektir. Clinton Albright’ı
Dışişleri Bakanlığı’na atadığında sıradan Amerikan vatandaşlarının bu kadın hakkında en ufak bir
fikirleri yoktu. Bu nedenle Albright’ın geçmişindeki bağlantıları araştırmaya başladım.
Aslında Albright Kerry gibi zengin ve güçlü elit gruptan gelmekteydi. Ailesi dede Prescott
Bush’tan beri Bush ailesini desteklemekteydi. Aile 300’ler Komitesi’nin bankalarından Brown
Brothers, Harriman firmasına ortaktı.
Bu bankanın kıdemli müşterilerinden olan Eugene Meyer, Bush ailesinin ilk petrol yatırımlarına
ortak olmuştur. Meyer 1933 yılındaki açık arttırmayla Washington Post gazetesini satın almıştır.
Bazıları bu yatırımı Hitler’in yükselişini önlemeye yönelik bir girişim olarak görmektedirler. Meyer
ailesinin bağlantıları Fransa’ya kadar uzanmaktadır. Eugene’nin halası Rothschild’lerle akraba olan
Fransa Baş Hahamı ile evlidir. Bağlantı çok zengin ve güçlü olan altın tüccarı Weill ailesiyle devam
eder. Meyer Jr sonradan Bernard Baruch ile ortaklık kurarak Alaska Juneau Altın Madeni firmasını
satın almıştır. Bu firmanın Federal Rezerv ile ilişkisi Federal Rezervin II. Dünya Savaşı’nda
Müttefiklerin finansörü olması kadar açıktır. Amerika’nın I. Dünya Savaşı’na girişi 300’ler
Komitesi’nce tasarlanmış ve bu işte başkan Wilson kullanılmıştır. Savaş başladıktan sonra Wall
Street bankerleri ve borsa simsarları servetlerini kat kat arttırmışlardır.
İçeriden haber alan Rockefeller ailesi halkın büyük muhalefetine karşın Amerika’yı neyin
beklediğini iyi bilmektedir.1914 yılında Percy Rockefeller National City Bank kanalıyla Amerikan
silah sanayine yatırım yapmaya başlar. Önce İngiliz silah üreticisi Vickers ile bağlantılı olan
Remington Arms Company alınır ve başına Samuel geçirilir. Prescott Bush’un babası Samuel Bush
ise Remingtona danışmanlık ve silahlı kuvvetlerle olan ilişkileri düzenlemesi için görevlendirilir.
Burada açıkça savaşı başlatanlar siyasiler olmakla beraber bundan yarar sağlayanların elit gruplar
olduğu görülmektedir. Bu büyük günahta en suçlu kişiler silah üreticileri, askeri teçhizat üreticileri ve
savaşı finanse eden uluslararası bankacılardır. Wilson başkanlık yemini ihlal ederek 1917’de savaşa
girmeye karar vermişken Rockefeller ailesi artık silah satışlarından milyonlarca dolar kazanmaya
hazırdır. Tertemiz ütülü üniformalı gencecik Amerikalıları Avrupa’da ölüme göndermek artık
“vatanseverlik meselesi” olmuştur.
Savaşlarda sıradan insanlar vatanseverlik kisvesi altında kandırılarak feda edecekleri vücutlarıyla
anahtar rol oynarlar. Prescott’un babası Samuel P. Bush (G. H. W. Bush’un dedesi ) Savaş Endüstrisi
Kurulu Hafif Silahlar ve Mühimmat Departmanı’nın başına getirildi. Bu kurul Wilson tarafından
kurulmuş olup seçim kampanyasındaki yandaşlarını yerleştirdiği bir arpalık halindeydi. Aksi halde
Samuel P. Bush gibi silah endüstrisiyle uzaktan yakından deneyimi olmayan birinin buraya seçilmesi

olanaksızdı. Ancak böyle detaylar Kafatası ve Kemikler Cemiyeti üyesi Rockefeller-Harriman gibi
adamları ilgilendirmiyordu.
O zamana kadar iş yaşamını demiryolları ve çelik endüstrilerinde geçirip silah ve mühimmat
hakkında en ufak bir deneyimi olmayan Samuel Bush’a bu görevi Bernard (“Bernie”) Baruch
sağlamıştır. Bernie bir Wall Street spekülatörü olarak Savaş Endüstrisi Kurulu Başkanı E.H.
Harriman’ın yakın arkadaşıdır. Sonuçta Wall Street spekülatörü Bernard Baruch kendisi ve 300’ler
Komitesi için korkunç kazançlar sağlayacağı savaş araç gereçleri ticaretini arkadaş ve dost çevresi
ile ele geçirmiştir. Kansas, Oklahoma ve Missouri’li köy çocuklarının kan deryası savaş alanlarında
ölmeleri bunun için midir? Yoksa “Dünyaya demokrasi getirmek” için midir?
Bu noktada tüm silah, teçhizat ve mühimmat alımları artık içlerinde Union Pacific Demiryolu
firması başkanı Robert S. Lovett, E.H. Harriman’ın özel bankacıları ve Barusch’a asistanlık yapan
Clarence Dillon gibi Wall Street spekülatörlerinin eline geçmiştir.

BÖLÜM 13
Wilson Amerika’yı Kandırıyor
Kansas ve Oklahoma gibi eyaletlerin evlatları temiz üniformaları içinde Avrupa’ya ölmeye
giderlerken Amerikan vatandaşları ülkelerini savaşa sokan ve savaşı önceden kestirip savaş
endüstrisini ele geçiren ahlaksızlara vergileriyle servet kazandırmaktadırlar. Remington silah
satışlarını sadece Amerika Birleşik Devletleri’yle sınırlı tutmayıp tüm “Müttefik Güçlerin” en büyük
üreticisi olmuştur.
Çarlık Rusya’sı bu firmadan iki milyon tüfek ve binlerce otomatik Colt marka tabanca almıştır.
Remington Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan tüfeklerin %69’nu ve hafif silah mühimmatının
%50’ni sağlamaktadır. Maalesef arşivlerde yer açmak için savaştaki silah satın alım dosyaları yok
edildiklerinden sağlayıcılar hakkında net rakamlar vermek imkânsızdır. Gözünü para bürümüş bu
karanlık adamların neden oldukları ve 1 Temmuz 1916 tarihinde cereyan eden Somme Muharebesi
gibi korkunç olaylara kafaları hiç takılmamıştır. Beş mil kare önemsiz bir arazinin ele geçirilmesi
için verilen bu mücadelede 400.000 İngiliz, 200.000 Fransız ve 400.000 Alman askeri ölmüştür.
Askerlerimizi bekleyen bu korkunç vahşetin farkında olan Başkan Wilson kendisine Wall Street
bankeri J. P. Morgan tarafından iletilen 300’ler Komitesi emirleri uyarınca devletimizi savaşa
sokmuştur. I. Dünya Savaşı sonucunda dünya ülkeleri 10.000.000 kayıp ve 20.000.000 yaralı ile baş
başa kalmışlardır.

Dünya Savaşı’nın maliyeti 180.500.000.000 dolardır.
(Kaynak: Professor William Langer Coolidge. Professor of History, Emeritus Harvard University
1952)

Bush ailesi 300’ler Komitesi’ne iki dünya savaşında da hizmet etmiş olup karşılığında baba ve
oğul Bush’ları Beyaz Saray’a çıkarmaya hak kazanmıştır. Bush ailesinin en önemli destekçileri John
Foster Dulles, Allan Dulles, David Rockefeller ve Madeleine Korbel Albright’ın babası Dr. Josef
Korbel’dirler.
Albright üniversitedeyken bir yaz Denver Post Kütüphanesinde staj yapmıştır. Burada tanıştığı
müstakbel eşi Joseph Medill Patterson Albright Post için çalışan bir gazetecidir. Joseph’in dedesi
Yüzbaşı Joseph Medill New York Times’ın kurucusu, yazarı ve editörü olup ayrıca Chicago
Tribune’de büyük sermayedardır.
Joseph Medill’in iki kızından biri olan Kate ünlü gıda ve baharat devi Robert Sanderson
McCormick ile evlidir. Ailenin 300’ler Komitesi bağlantısı bir taraftan Colorado kurşun ve gümüş
madenlerine yaptığı yatırımlarla tanınan Meyer Guggenheim tarafından sağlanmaktadır. Diğer bağlantı
ise Presbiteryen Kilisesi ve Amerikan Dışişlerini Komite adına yöneten John Foster Dulles kanalıyla
sağlanmıştır.
Tek oğul olan Simon Guggenheim Colorado senatörü olmuş ve 1939 yılında Simon’un yeğeni
Madeline Albright’ın müstakbel kayınvalidesiyle evlenmiştir. Dolayısı ile Wilson’dan itibaren her
dışişleri bakanının olduğu gibi Albright da Komite’yle bağlantılıdır. Başkan Wilson’dan başlamak
üzere Demokrat veya Cumhuriyetçi her başkan Komite’nin yönetimi altındadır.
Tüm bu Komite etkisi Woodrow Wilson ve siyasetinde görülmektedir. Aslında Wilson yönetiminin
“House Yönetimi” diye adlandırılması daha anlamlı olacaktır çünkü başkan uluslararası bankacıları
temsil eden Albay Mandel House tarafından yönetilmektedir. House’un talimatlarıyla hareket eden
Wilson Amerika Birleşik Devletlerinde üç ölümcül yara açmıştır:
-George Washington’un borçlarımızı ödemek, milli para arzını sağlamak için en güvenli yol olarak
belirttiği Gümrük Tarife politikası sosyalist prensiplere dayalı göreceli gelir vergisi sistemine
dönüştürülmüştür
- Merkez Bankası Amerikan Anayasası tarafından yasak olduğu halde Federal Rezerv kurulmuştur.
- Halkın % 87’sinin muhalefetine rağmen Amerika Birleşik Devletleri I. Dünya Savaşı’na
sokulmuştur. Amerikan halkı o tarihten itibaren ekonomik olarak iflas etmiş bir toplum olarak
yaşamaktadır.
Roma Kulübü toplantıları değişik isimler altında II. Dünya Savaşı sonrası da devam etmiş olup bu
toplantılarda değişik amaçlar için değişik komiteler kurulmuş ve bu kurulan komitelere görevlerini
tamamlamaları gereken tarihler verilmiştir. NAFTA ve Başkan Clinton’un geçirdiği Vergi Kanunları
böyle projelerdir. Komite proje tarihlerine çok önem verse de bazen gecikmeler kaçınılmaz
olmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk Roma Kulübü toplantısı “Roma Kulübü Birliği” adı altında
1969 yılında yapılmıştır. İkinci toplantı 1970 yılında “Riverdale Dini Araştırma Merkezi Toplantısı”
adı altında Thomas Burney başkanlığında yapılmıştır. Houston yakınındaki Woodlands’da 1971
yılında yapılan toplantı artık gelenek haline gelmiştir. 1971’deki toplantı sonrası Mitchell Enerji ve

Gelişim Firması enerji stratejileri toplantısını Roma Kulübü adına düzenlemiştir. 1972 yılında
İtalya’nın Bellagio kentindeki toplantıda Vaiz William Sloane Coffin ve Dışişleri Bakanı Cyrus Vance
başkanlığındaki toplantıda Roma Kulübü nüfus planlaması stratejisini ortaya koymuştur.
“Dinler arası diyalog konferansları” aslında tek din altında birleşmeyi hedeflemektedir ve dünya
nüfusundaki fazlalığı azaltma konusundaki planlama seanslarından oluşmaktadırlar. Bu toplantıların
birinden sonra ortaya çıkan en büyük katliamlardan biri Afrika ülkesi olan Rwanda’da Hutuların
rakipleri Tutsiler tarafından soykırıma uğratılmalarıdır.
Eski CIA ajanı William Sloane Coffin Presbiteryen Kilisesi tarafından rahipliğe atanmıştır. Coffin
Yale Üniversitesi’ne gitmiş ve eğitim sürecinde okulun rahibi olmuştur. Yale sonrası Rockefeller’in
New York’taki Riverside Kilisesi’ne katılmıştır. William Sloan Coffin eşcinselliği destekleyen
zengin ve sosyetik bir New York ailesinden gelmektedir. Babası Edmund Coffin tanınmış bir
avukattır. William ünlü bir piyanist olan Arthur Rubenstein’in kızı Eva Rubenstein ile evlidir. Aslında
William Vietnam Savaş karşıtlığı nedeni ile Roma Kulübü’nün gözünde puan kaybetmiştir ancak
sonradan rehabilite edilerek Bellagio Konferansı’nda nüfus kontrol projesi başına geçirilmiştir.
Bu konferanstaki ana tema, fazlalık nüfusun yok edilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin
nüfusunun sınırlandırılmasıdır. Bu toplantı sonuçları 1980 yılında Roma Kulübü ile bağlantılı 4.000
sosyal bilimci ve think-tank üyelerinin katıldığı “I. Gelecek İçin Küresel Konferans” ile
taçlandırılmıştır.
Gelecek İçin Küresel Konferans kendisi de bu tip bir konferans düzenlemiş olan Beyaz Saray’ca
desteklenmiştir. Beyaz Saray’ın konferansı “1980’ler İçin Beyaz Saray Komisyon Toplantısı” adını
taşımakta olup amacı Roma Kulübü kararlarını “Amerikan Gelecek Politikaları Rehberi” adında
yayımlamaktır. Komisyon bildirisi “Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi endüstriyel çağdan
çıkmaktadır” diyecek kadar ileri gitmiştir. Bu sözler âdeta Sir Peter Vickers Hall ve Zbigniew
Brzezinski’nin sözlerinin yankıları gibidirler. İşte bu olay bile Amerikan iç ve dış siyasetinin nasıl
300’ler Komitesi’nce kontrol edildiğini göstermektedir.1981 yılında söylediğim gibi biz halk olarak
kandırılmış, sosyal, ekonomik ve siyasi olarak Roma Kulübü planlarına teslim olmuşuzdur. Roma
Kulübü ise 300’ler Komitesi’nin yönetimi altındadır. 300’ler Komitesi kararlarının uygulamasında
Roma Kulübü büyük rol oynamaktadır.
Amerikan halkının bilmediği 300’ler Komitesi tarafından gizlice yönetildiğidir. Her şey Amerikan
halkının aleyhine işlemektedir. Var olmak için bu boyunduruktan kurtulmamız gerekmektedir.
Calvin Coolidge’ın başkanlık yarışından itibaren Komite siyasi partilerin tümüne ve hükümete
ajanlarını sokmayı başarmıştır. Dolayısı ile hangi partinin seçimi kazandığı önemli değildir. Örneğin
Teddy Roosevelt zamanından itibaren tüm başkan adayları Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
kontrolü altında çalışan Dış İlişkiler Konseyi tarafından seçilmektedir. Amerika’yı II. Dünya
Savaşı’na zorla sokarak Anglo-Amerikan vatandaşların hayatlarını karartan Woodrow Wilson, Albay
House, Baruch, Prescott Bush ve 300’ler Komitesi üyesi Amerikalı elitist kesimi daha önce tanıdık.
Bu gruplar ve 300’ler Komitesi’nce desteklenen Wilson Bob Follette ve Gerald Nye gibi sağduyulu
senatörlerin tüm muhalefetlerini göz ardı etmiştir. 1934 yılında senatör Nye Amerika’nın I. Dünya

Savaşı’na giriş nedenlerini araştırmak için komisyon kurulmasını istemiş ve savaş çığırtkanlarını
“Ölüm Tacirleri” diye nitelendirmiştir. Ancak Nye’ın bu girişimi başarılı olmamıştır.
Beş yıl süren başarısız komisyon sorgulamaları sonrası 1939 yılında aynı hainler dünyada yeni bir
ölüm süreci başlatmışlardır. Amerikan halkı yine kandırılıp tuzağa düşürülmüş ve evlatlarını
kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir savaşta ölüme yollar hale getirilmiştir. İşin ilginç tarafı Amerika
havadan ve karadan tehdit altında değildir. Kendi anavatanlarını korumak dışında Amerika’yı savaşa
sokan ne olabilir?
Tanınmış yargıçlardan Hannis Taylor sert muhalefet yaparak Senato’ya başvurmuş ve Wilson’un
askeri güç kullanımında hiçbir yetkisi olmadığını savunmuştur. Ancak Taylor’un sözleri tüm anayasal
dayanağına rağmen sağır kulaklarca duyulmamıştır.
Tavistock Enstitüsü tarafınca beyni yıkanan Amerikan halkı veya Kongre dahil hiçbir organizasyon
askerlerimizin yurtdışındaki savaşlara gönderilmelerine seslerini çıkaramamışlardır. Amerika artık
ulusal marşını bile okuyacak halde değildir.
Geniş seyirci kitlelerine hitap eden sporlar ve kendisine sağlanan sahte “rahat” yaşam içinde
Amerikan halkı ölüm öncesi ortaya çıkan yüksek ateşin yarattığı bir sersemliğe benzer bir duruma
girmiştir. Büyük vatansever Hannis Taylor’un öngörüsü doğru çıkmıştır. Yani Cumhuriyetimizin hayatı
sonlandırılmıştır.
Bir de seçilme korkusu olmayan yani Komitece atanmış Douglas Dillon gibi adamlar vardır. Halk
tarafından seçilmiş hükümetlerin siyasetlerini değiştirmenin en kolay yolu atanmışları kullanmaktır.
John Foster Dulles ve kardeşi Allen 300’ler Komitesi’nin kontrol yöntemlerine başka birer
örnektirler. Bu kardeşler Komitenin adamları olarak Dışişleri Bakanlığı’nı 1953-1960 arası
yönetmişlerdir. Bu kardeşler İlluminati üyesi Dillon’u Hazine Bakanlığı’na getiren kişilerdir.
John Foster Dulles Amerikan Devleti içinde uzun süredir güçlü olan Presbiteryenlerden
gelmektedir. Hatırlanacağı gibi East India ve British East India Co. yöneticilerinin önemli bir kısmı
siyasi olarak sol görüşü benimsemiş Presbiteryen Kilisesi mensuplarıdır. John Foster Dulles
Rockefeller Vakıflarınca finanse edilen ünlü Pasifik İlişkileri Enstitüsü üyesidir. Laurence
Rockefeller ise Banff’ta 1933 yılında yapılan görüşmede Amerikan delegasyonunun sekreterliğini
yapmaktadır.
1944 yılında Dulles Breton Woods Konferansı’na Amerikan delegesi olarak katılır. Kendisi
Rockefeller-Standard grubunca kontrol edilen bir İlluminati üyesidir. “Irk ayrımına karşı hareket”in
başlamasından en az yirmi yıl önceden beri Dulles Presbiteryen Kilisesi’nin de parçası olduğu
Federal Kiliseler Kurulunu Tek Dünya Devleti temelinde değiştirmeye çalışmaktadır. John Foster
Dulles 300’ler Komitesi’nce Birleşmiş Milletleri Amerikan toprakları üzerinde kurmak için
görevlendirilmiştir. Dulles gençlik yıllarından beri enternasyonalist akımlar içindedir. Anne
tarafından dedesi John Watson Foster Başkan Benjamin Harrison kabinesinde Dışişleri Bakanlığı
yaparken amcası Robert Lansing Amerika Birleşik Devletleri’ni kandırarak I. Dünya Savaşı’na
sokma tezgâhında başkan Wilson’un Dışişleri Bakanı’dır. Dulles’in Presbiteryen inancı rahip olan
babası Allen Macy Dulles ve Presbiteryen misyoneri olan büyükbabası John Welsh Dulles’tan

gelmektedir. John Foster’in üniversite olarak Princeton’u seçmesi bu okulun Presbiteryen bir kurum
olmasından ve Woodrow Wilson’un bu okulda ders vermesinden kaynaklanmaktadır. Mezuniyet
sonrası John ve kardeşi Allen 300’ler Komitesi’nin prestijli hukuk bürosu olan Sullivan & Cromwell
tarafından işe alınmışlardır. İkili burada iş yaşamları ülke sınırlarını aşan ve döviz kuru
dalgalanmaları karşısında ortaya çıkacak yasal değişikliklere karşı korunması gereken pek çok ünlü
işadamıyla tanışırlar. Kardeşlerin bu firmada kazandıkları deneyimler daha sonra federal yasalar
haline geleceklerdir. John Foster güneyde Presbiteryen Kilisesi’nde faaliyetlerini devam ettirmiş ve
özellikle Alabama Tuscaloosa’daki Stillman College ile ilgilenmiştir. Bu okul 1861 Amerikan İç
Savaşı sonrası Kuzeyden gelen yardımlarla zenci Presbiteryen rahipler yetiştirmek için açılmıştır.
Bu okulun finansörlerinden biri William Rockefeller ve John D. Rockefeller ile birlikte National
City Bank’ın sahibi olan James Stillman’dır. Bu okula benzer başka bir kurum ise Charlotte, North
Carolina’da yer alan Johnson C. Smith Üniversitesi’dir. Woodrow Wilson’un 1918 yılında Versay
Barış görüşmelerinde hukuk danışmanı olarak kendi gibi Presbiteryen olan John Foster Dulles
ataması sürpriz değildir. Wilson ve Dulles politik kariyerlerinin başında uluslararası sosyalizm
hayranı olmuş kişilerdir. Paris dönüşü John Foster Dulles tüm dikkatini Federal Kiliseler Kuruluna
odaklamış ve tüm etkisini güneydeki okullardan mezun olan zencilerin Amerika ve yabancı
ülkelerdeki hükümetlerde görev almaları için kullanmıştır. Dulles Federal Kiliseler Kurulu
Komisyonu başkanı olarak amacını daha da ilerilere taşımıştır. 300’ler Komitesi’nce planlanarak
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nce desteklenen Komünist Afrika Milli Konseyi (ANC)
Devrimi’nde Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki beyaz yönetime karşı Rahip Alan Boesak ve Rahip
Desmond Tutu ajitatörler olarak önemli rol oynamışlardır. Bu adamlar tüm dünyayı dolaşarak ve
özellikle Amerika’da, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki beyaz yönetimi devirecek Mandela ihtilalı
için destek aramışlardır. Ancak John Foster Dulles’in Komite için gerçekleştirdiği en önemli görev
1945 yılında delege olarak katıldığı San Francisco Birleşmiş Milletler Konferansı’ndaki
performansıdır. John Foster Dulles’in Amerika’da Birleşmiş Milletleri yasal hale getirme başarısını
görmek için 1945-1946 Kongre tutanaklarını okumanız gerekir. Bu korkunç bir vatan hainliğidir.
Dulles’in ikinci önemli başarısı ise bu konudaki Senato görüşmelerini üç günle sınırlı kılmasıdır. Bu
süre senatörlerin kendilerine empoze edilen durum hakkındaki belgelerin dörtte birini bile
okumalarına yetmeyecek kadar kısadır.
Dulles tarafından hızlı karar almaya zorlanan Senato Amerikan Anayasasını ihlal ederek suç
işlemiştir. Amerikan Anayasası tüm kanun taslaklarının anayasaya uygunlukları konusunda Temsilciler
Meclisi ve Senatoda tartışılmaları gerektiğini söylemektedir. Ancak bu böyle olmamıştır.
Joseph Medill Patterson Albright ailesi ve Eugene Meyer’in yatırım firması Cromwell & Sullivan
hukuk bürosunun müşterileridir. Ve John Foster Dulles’un bir davayı almadan önce müşteri hakkında
her şeyi bilmek istediği bilinir. Bu şekilde Dulles Albright ve karısı Madeline Korbel Albright
hakkında her şeyi öğrenir. Komite’nin ajanları aracılığı ile Amerika’da seçilmiş ve atanmışları nasıl
kontrol aldığı düşünüldüğünde kendisi de 300’ler Komitesi’nce seçilmiş olan başkan Clinton’ın neden
Dışişleri Bakanı olarak Madeline Albright’ı seçtiği daha kolay anlaşılacaktır. Özellikle 1980

seçimlerinde Amerika’daki her önemli pozisyona gelecek adaylar Dış İlişkiler Kurulunca (CFR)
seçilmişlerdir. Bu kurul da zaten 300’ler Komitesi’nin Amerika şubesidir. Aday seçimleri yıllık
yapılan Bohemya Kulübü toplantısında gerçekleşmiştir. Böylece hainler için başkanlık yarışını kimin
kazanacağının önemi kalmamıştır. Heritage Foundation gibi Truva atlarıyla Amerika’daki önemli
siyasi görevlere gelecek kişileri 1960’lardan beri Dış İlişkiler Kurulu ve NATO-Roma Kulübü
belirlemektedir. Böylece tüm siyasi kararlar 300’ler Komitesi onayını taşımaktadırlar.
John Foster Dulles’ün asıl amacı Kongreyi “küresel ekonomiye” olan ihtiyaca inandırmaktır. Bu
“küresel ekonomi” kavramı 1960 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde imzalanan Ticaret ve Gümrük
Tarifeleri Hakkındaki Genel Anlaşma (GATT) ile ortaya çıkmıştır. İşte bu kritik noktada Wall Street
bankeri olan Dillon Başkan Wilson tarafından geçirilen “Gümrük Tarifeleri Karşıtı” yasalarda son
düzenlemeleri yapmıştır. Bu yasalar sonucunda Amerikan ticaret ve endüstrisi büyük yara almıştır.
1960-1962 GATT görüşmeleri “Dillon Süreci” olarak bilinir.”
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Seçimler hep aynı rotayı izler
1981 ve 1989 seçimleri en açık ve utanmaz biçimde eski rotayı izlemişlerdir. Dış İlişkiler Kurulu
gizli liderlerinden Henry Kissinger’ın kuklası Dışişleri Bakanı George Schultz Komite için
mükemmel adaydır. Ayrıca Schultz’un 300’ler Komitesi’nin ünlü firması Bechtel’deki pozisyonu onun
Kissinger ile bağlantısını örtmektedir. Tüm bunların dışında Schultz önemli görevler için adayların
seçildiği Bohemya Kulübü üyesidir. Tüm bunlar 300’ler Komitesi’nin son 47 yıldır Amerikan halkı
tarafından fark edilmeyen gizli bir savaş götürdüğünü göstermektedir. Tavistock İngilizcesiyle: “Bir
şey olarak algılanmayan şey hiç algılanmamış demektir.”
Biz fark etmeden sistematik şekilde beyinleri yıkanmış insanlarız. Tavistock Enstitüsü daha önce
Almanya’da uyguladığı düşük yoğunluklu savaş tekniğini şimdi Amerika’ya taşımıştır. Buna karşı
durmanın yolu hainleri ve organizasyonlarını ortaya çıkartmaktır. Bizim kaybedildikten sonra bir daha
kazanamayacağımız kıymetli tarihi geleneğimizi koruyacak stratejileri geliştirecek insanlara
ihtiyacımız vardır. Hainlerin yöntemlerini öğrenmemiz, onlar üstünde uzmanlaşmamız ve bu
yöntemleri hainlere karşı kullanmamız da gerekmektedir. Ancak böyle güçlü bir program Amerika’nın
cumhuriyet tarzı yönetimini yıkmaya çalışan çabaları durdurabilir.
Bazı kişilerin küresel bir komplonun olduğuna inanmamalarının nedeni pek çok yazarın bu konuyu
istismar etmiş olmalarıdır. Bazıları ise küresel bir komplonun tek bir organizasyonun işi olacağına
inanmamaktadırlar. Kompleks ve karmaşık Amerikan bürokrasisini gören bu kişiler: “Özel veya tüzel
kişilerin devletin bu karmaşık sistemini kontrol ettiğine nasıl inanalım?” demektedirler. Ancak bu
görüşte yapılan hata devleti yöneten hükümetlerin de komplonun araçları olduklarını unutmaktır. Bazı
kişiler ise küresel komplo hakkında elle tutulur deliller istemektedirler. Bu komplo hakkında elle
tutulur kanıt bulmak zor olsa bile imkânsız değildir. Örneğin Bush ailesinin medya kuruluşlarıyla
özellikle de Columbia Broadcasting System (CBS) ile olan ilişkileri sonrası yükselişini düşünün.
Prescott Bush (1895-1972) Komite’nin pek çok yatırım bankasının ortağıdır. En büyük ortaklığı ise
Brown Brothers, Harriman firmasındadır.
Bu ilişkiler 1916 yılında Prescott Bush Averill Harriman’ın küçük kardeşi Roland Harriman’la
birlikte Yale Üniversitesi’ndeki Kafatası ve Kemikler Cemiyeti’ne girmesiyle başlamıştır.
Roland’ın babası Edward H. Harriman (1848-1909) 1898 yılında William Rockefeller tarafından
sağlanan ve 300’ler Komitesi’nin parçaları olan Jacob Schiff, Felix Warburg ve Otto Khan tarafından
desteklenen büyük finansman sayesinde Pasifik Demiryolu İşletmelerinden büyük bir servet

edinmiştir. William Standard Oil firması kurucusu John D. Rockefeller’in kardeşidir. Rockefeller
ailesi National City Bank ve James Stillman Bank isimli kurumların büyük sermayedarlarıdır.
Harriman Kuhn Loeb yatırım firması aracılığında yapılan Union Pacifik Demiryolu hisse senedi
sahtekârlığından da büyük gelir elde etmiştir.
Bush ailesi Kafatası ve Kemikler Cemiyeti üyelerine ayrılan dünyadaki düşük düzeyli siyasi ve
finansal güç çemberine dahil edilmiştir. Bush ailesinin diğer bağlantısı olan ve G. H. W. Bush’un
petrol firmasına yatırım yapan Eugene Meyer’i daha önce tanımıştık. Meyer Brown Brothers isimli
kurumun müşterisidir. Prescott Bush’un oğlu George Herbert Walker Bush Yale Üniversitesi’ndeki
Kafatası ve Kemikler Cemiyeti’ne 1948 yılında kabul edilmiştir. Böylece Bush ailesi Çin afyon
ticaretinden milyonlar kazanan ailelerin mirasçılarından oluşan “Doğu Liberal Oluşumu”na kabul
edilmiştir. Prescott, babası kendisine servet ve güç sağlayacak olan Dorothy Walker ile evlenmiştir.
Columbus, Ohio’lu olan Prescott önce aynı yerdeki Douglas School Columbus’a sonra da Rhode
Island Newport’ta bulunan St. George School’a devam etmiştir. Prescott 1913 yılında Yale
Üniversitesi’nde W. Averill Harriman’nın kardeşi E. Roland “Bunny” Harriman’la tanışarak turnayı
gözünden vurmuştur.
Kayıtlara geçmesi açısından bilinmelidir ki 300’ler Komitesi üyelikleri sayesinde Harriman ailesi
Prescott Bush’u dünya para, siyaset ve prestij sahnesine çıkartmış olup Prescott’un oğlu George
Herbert Walker Bush’a da Oval Ofis yolunu açmıştır. Peki, bu nasıl gerçekleşmiştir? Bu Yale
Üniversitesi 1900 yılı mezunu Percy Rockefeller ve 1913 mezunu Averill Harriman’ın 1917 yılı
mezunları içinde Wall Street’e taşıyabilecekleri özellikle de 300’ler Komitesi’nin önemli bankacılık
kurumu olan Brown Brothers, Harriman’a alabilecekleri adayları inceledikleri süreçte
gerçekleşmiştir.
Babasından öğrendiği verilen emirleri köle gibi sorgulamadan uygulama alışkanlığı yüzünden eski
başkan George Bush Margaret Thatcher’den aldığı emirler uyarınca Körfez Savaşı’nı başlatmıştır.
Fakat Bush yeni İngiliz Başbakanı John Major tarafından kendisine iletilen ve sevmediği bir kişi olan
Bhutros Ghalli’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne getirilmesini içeren 300’ler Komitesi
emri karşısında zorda kalmıştır.
Okuyucu şöyle diyebilir: “Bana ne bu tarihi olaylardan? Ben zaten oy bile vermiyorum.” Amerikan
halkındaki bu yaklaşım kriz üstüne kriz yaşayan insanlarda görülen karar vermekten bıkkınlık
davranışıdır. Yani Amerikan halkı bu şekilde davranmaya koşullandırılmıştır. Tavistock
terminolojisinde buna “Uyumsuz Davranış” denmektedir.
47 yıldır kendine uygulanan düşük yoğunluklu psikolojik savaş nedeni ile Amerikan halkı kafası
karışık ve şok halindedir. Bunun nasıl ortaya çıktığı ve ne kadar sürdüğü Bernard Levin’in
kitaplarında açıklanmaktadır ancak kaç kişi akademik kitap okumak ister? Biz tam koşullandığımız
şekilde davranmaktayız. Demoralize olmuş ve kafası karışık bir kişinin aniden ortaya çıkarak
kendisine her problemi çözebileceğini ve toplumu herkesin işinin olduğu, mutlu ailelerin olacağı bir
düzene kavuşturacağını iddia eden bir insana inanması çok kolaydır. Dolayısı ile ileride ne olacağı
belli olan diktatör halk tarafından çabucak kucaklanır.

George Herbert Walker Bush bu kapsamda akla gelen isimlerdendir. 300’ler Komitesi’ne Averill
Harriman, Bernard Baruch ve Rockefeller firmalarında hizmet eden babası sayesinde 1988
seçimlerinde George Herbert Walker Bush en uygun aday olarak görülmüştür. Burada Amerikan
halkının bilmediği Harriman fraksiyonunun Amerikan Milli Güvenliği’ni ele geçirmesinden sonra G.
H. W. Bush’un seçimlere katıldığıdır.
Bush II. Dünya Savaşı sonrası İngilizlerce kurulan ve yarattığı sonuçlar itibarı ile Amerikan ve
dünya halklarını derinden etkileyen CIA kurumunun başına getirilir. Bush’u CIA’nın başına geçirerek
300’ler Komitesi kendisine diktatörlüğün zevkini tatmasını sağlamaktadır. Pek çok uygun aday
arasından Bush nasıl bu göreve seçilmiştir?
Bu soruya yanıt Bush’un Doğu Liberalleri Oluşumu’nun prestijli okulu Yale Üniversitesi’ne kayıt
olmasında yatmaktadır. Bu okulun ünlü mezunları arasında Harriman, Rockefeller, Dulles ve Prescott
Bush bulunmaktadır. Bu adamlar ortak iki özelliği Protestan ve Kafatası ve Kemikler Cemiyeti’ne üye
olmalarıdır.
Hıristiyan olarak görülmekle beraber Yale Satanist Kafatası ve Kemikler Cemiyeti’ne ev sahipliği
yapmaktadır. Bu cemiyete Prescott Bush 1916 yılında girmiştir. (“Herbie Amca” ise 1927’de
cemiyete katılmıştır.) George Herbert Walker Jr Yeğeni konusunda çok ilgili bir insandır. Herbie
Amca yeğeninin Texas petrol piyasasına girişini ve onun başarılı bir iş adamı olmasını sağlayan esas
güçtür.
Kafatası ve Kemikler Cemiyeti üyeliği sır olarak saklansa da bugün pek çok üyesinin Amerika’yı
yöneten dünya para, güç odakları içinde yer aldıkları bilinmektedir.
Aynı gruptaki ailelerin üyeleri I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Kore, Vietnam, Irak, Yugoslavya
Savaşlarını başlatan ve Amerika’yı yöneten kişilerdir. Dört yıl boyunca Irak’ta kazanamayacağı bir
savaşın bataklığına saplanan Amerika için şu soru sorulabilir: Amerika’daki zeki insanlar nasıl böyle
uzun bir süre kandırılabilirler?
Bu sorunun yanıtını kitabım, Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü:Amerika’nın Ahlaki Manevi,
Kültürel, Politik ve Ekonomik Çöküşü’nde bulabilirsiniz.
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Jüpiter Adası’nın Sırları
Pek az kişi Jüpiter Adası’nın önemini bilir. Florida eyaletinin Atlas Okyanusu kıyısında Palm
Beach’in birkaç mil ötesindeki bu ada dokuz mil kare büyüklüğünde olup Anglo-Amerikan ünlülere ev
sahipliği yapar. Çoğunluk ada sakininin istihbarat servisleriyle bağlantıları olup, pek çoğu Yale
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulu bulunan satanist Mason Locası Kafatası ve Kemikler
Cemiyeti üyesidirler. Ada sakinlerinden Averill Harriman ve Prescott Bush gibi kimselerin II. Dünya
Savaşı öncesi Hitler ve Nasyonal Sosyalist Parti destekçileri oldukları bilinmektedir.
Zamanının çoğunu Jüpiter Adası’nda geçiren baba George Bush’un adresini hâlâ neden
Connecticut’ta gösterdiği merak konusudur. Jüpiter Adası Birinci Dünya Savaşı sonrası 300’ler
Komitesi hizmetkârlarının İngiliz direktifleriyle Amerikan devletini yeniden şekillendirdikleri,
anayasamıza aykırı olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni “cumhuriyet” yönetiminden uzaklaştırmayı
planladıkları yerdir. Komplocular hiyerarşisinde Kafatası ve Kemikler Cemiyeti’nin üyelerinin yeri
önemli olup bu adamlar Amerikan istihbarat örgütlerini İngiliz modeli içinde yeniden tasarlayarak
Amerikan istihbaratını Kongre yerine kendilerine bağlamışlardır. Bush zaman zaman Maine,
Massachusetts, Connecticut ve Texas’ı ikâmet adresi olarak gösterir. Ama neden yetişkin yaşamının
büyük bölümünü geçirdiği Florida Jüpiter Adası’nı unutur? Bu acaba Jüpiter Adası’nın 300’ler
Komitesi Amerikan şubesinin merkezi olduğundan mıdır? Ada İngiliz firması Brown Brothers’ın W.
A. Harriman firmasıyla birleşmesi sonrası güvenlikli bir kale haline getirilmiştir. Brown Brothers
&Co. Amerikan iç ve dış siyasetinde önemli bir oyuncudur.
Âdeta bir güvenlik kompleksine çevrilen adada sakinlerin çoğunluğunun 300’ler Komitesi üyesi
olduğu herkesten saklanan bir sırdır. Bush ailesinin Texaslı oldukları ve Texas’da petrol işi ile
uğraştıkları imajı yalandan uydurulmuştur. Amerika’yı II. Dünya Savaşı’na sokan Pearl Harbor
baskınından on yıl önce 300’ler Komitesi’nin önemli firmalarından Brown Brothers ile kendi
firmasını birleştirdikten sonra Averill Harriman gizli operasyonlarının üssünü Jüpiter Adası’nda
kurmuştur. Harriman Jüpiter Adası’ndan Amerika güvenlik sistemini kontrolü altına almıştır. Adayı üs
olarak kullanmak komplocuların Pearl Harbor sürprizinin kamuoyundan saklamalarını sağlamıştır.
Bush ailesi de diğer elit Jüpiter Adası sakinleriyle ortak özelliklere sahiptir. Örneğin baba ve
amcanın iş ortakları ve arkadaşları arasında Çin afyon ticaretinden servet edinmiş Mellon ailesinden
Paul Mellon vardır. Mellon ailesiyle Harrimanlar Middleburg, Virginia’dan komşudurlar. Adadaki
diğer elitler arasında Başkan Wilson’u “Gümrük tarifeleri karşıtı kanunu” çıkarmaya zorlayan C.

Douglas Dillon, Carl Tucker, Robert Lovett, Gordon Gray ve Prudential Sigorta Şirketi Başkanı
olarak İngiltere’deki tüm önemli kişiler ve Tavistock ile yakın ilişkiler içinde bulunan Nicholas
Brady gibi kimseler vardır. Alman endüstrisinin II. Dünya Savaşı’nı sona erdirmek bahanesiyle yerle
bir edilmesi projesini Tavistock Enstitüsü ile birlikte Prudential Sigorta Şirketi hazırlamıştır.
Pek çok Amerikan gizli operasyonunun Jüpiter Adası’nda planlandığı ve uygulandığını
sanılmaktadır. Bu operasyonlardan birisi General Douglas McArthur’un Japonya modelinden
etkilenerek 300’ler Komitesi’yle yollarını ayırmaya çalışan James Forrestal’a yapılmıştır. Forrestal
uzun süre Wall Street yatırım bankası Dillon, Read firmasında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra
Donanma Bakanlığı’na atanmıştır. Forrestal Harriman’ın, Stalin’le yakın dostluğu, Sovyetler
Birliği’nin silahlandırılması ve bu ülkenin desteklenmesi konusundaki fikirlerine karşı çıkana kadar
Wall Street ve 300’ler Komitesi’nin gözdesidir. Donanma Bakanlığı görevindeki beş yıl içinde
Forrester Amerikan-Sovyet anlaşmalarına karşı çıktığı gibi konu hakkındaki bilgileri Temsilciler
Meclisi ve Senato üyeleriyle de paylaşmaya başlamıştır. Bu gelişmeler en sonunda 1949 yılında krize
dönüşür ve Harriman ile Hobe Sound Forrestal’ı bakanlıktan indirmeye karar verirler. 28 Mart 1949
tarihinde Forrester ofisinden zorla çıkarılarak bir uçakla Jüpiter Adası’na getirilir. Burada kendisini
silahlı kuvvetlerde çalışan ve Robert Lovett’e sadık psikiyatrisiler beklemektedirler. Forrester’a
300’ler Komitesi’nin uzun vadeli stratejilerini kabul etmesi için Rawlings Reese psikiyatrik yöntemi
uygulanır. Ancak Forrester direnmektedir dolayısı ile kendisi ağır iş koşullarından dolayı “ruhen
yorgun düşmüş” denilerek Washington’daki Walter Reed Silahlı Kuvvetler Psikiyatri hastanesine
yatırılır. Jüpiter Adası’nda başlanan ensülin şok tedavisine burada devam edilir.
Tarihi Stalin görüşmesinde, Harrison’a Moskova’da danışmanlık eden Forrestal’ın oğlu, babası
hakkındaki tüm resmi açıklamaları reddetmektedir. Oğlunun ısrarcı tutumu karşısında karısı ve
çocuklarının Forrestal’i ziyaret etmelerine izin verilir. Ancak Forrestal aklını yitirmiştir.
Eski 300’ler Komitesi üyesi ailesine olan biteni anlatmaya kalktığında psikiyatrisiler kendisinin
halüsinasyon gördüğünü söylemektedirler. Forrestal’ın sonu ailesinin kendisine oynanan korkunç
oyunu ortaya çıkarmasına an meselesi kala gelir. Bir aile ziyareti sonrası Forrestal’ın günlükleri zorla
elinden alınır ve Harriman uzmanlarınca %80’i tekrar yazılır.
22 Mayıs tarihinde Walter Reed Hastanesi yazılı bir açıklamayla James Forrestal’ın aile ziyareti
sonrası geçirdiği ağır depresyon sonucu kendini hastanenin on altıncı katından atarak intihar ettiğini
duyurur. Psikiyatr Walter Reid savcılıkça hiçbir kovuşturma başlamadan olayın intihar olduğunu
deklare etmiştir. Otopsi sonu “Çok Gizli” olarak dosyalanır. Hükümet sansürü Forrestal’ın ölümünü
perdelemiştir. Yıllar sonra ağır ilaç tedavisi altında olduğu halde Forrestal’in son aile ziyaretinde
Kore Savaşı’ndaki Harriman-Dean Acheson planlarını neredeyse açığa vurduğu açıklanır. Kanıt
olmamakla beraber Kore hadisesindeki durum bu açıklamayı desteklemektedir. Çünkü Forrerstal’ın
intihardan iki yıl sonra Dışişleri Bakanı Dean Acheson dünyaya artık Amerika’nın Güney Kore’yi
korumayacağını duyurmuştur. Haziran 1950’de Kuzey Kore, Güney’i işgal eder.
Pek çok kere belirttiğim gibi Beyaz Saray’da temsil edilen politik partinin önemi yoktur ve
Amerika’nın dış siyaseti 300’ler Komitesi denen komplocular hiyerarşisi tarafından belirlenir. Bu

değişmez bir kuraldır. Örneğin Averill Harriman Başkan Truman’a milli güvenlik danışmanı olarak
atanması tesadüf değildir.
Bu beklenmeyen atama Harriman’ın 1950-1953 döneminde tüm güvenlik sistemini kontrolü altına
almasını sağlamıştır. Dulles kardeşler, avukatları ve iş ortaklarının teşvikiyle Harriman Amerikan
halkı üzerinde Rawling Reese psikoloji modeli gizli bir beyin yıkma kampanyası başlatmıştır.

BÖLÜM 16
Soyarıtımı Cemiyeti “Kaşık düşmanlarından” kurtuluş
300’ler Komitesi her zaman gelecekte çıkabilecek kötü durumları hesap edemez. Averill
Harriman’ın sağ kolu Prescott Bush ve Harriman’ın annesi Mrs. E.H. Harriman vakalarında da durum
böyledir. Komplocuların büyük planını neredeyse tamamen suya düşüren Prescott Bush’un
düşmanlarının Soyarıtımı Cemiyeti hikâyelerini kamuoyuna duyurmaları olmuştur. Dedikoduların
önüne geçmek için New York Post Soyarıtımı Cemiyeti’nin amaçları konusunda bir makale
yayımlamıştır. “Nüfus kontrolü” isimli aristokrat gelenek Amerika’da 1904 yılında kurulan “Deneysel
Evrim İstasyonu” ile başlamıştır.
Irklar arası farklılıklar olduğunu iddia eden kurum Andrew Carnegie (Malthus’un nüfus kontrol
politikalarını benimsediğini kamuoyuna açıklamıştır.) Cornelius Vanderbilt, J.P. Morgan ve John D.
Rockefeller tarafından finanse edilmiştir. Kurumun bir amacı zenciler ve diğer renkli ırklarda görülen
hızlı üreme oranının düşürülmesi yöntemlerinin bulunmasıdır. Şimdi kulağa tuhaf gelse de bu hedef
aslında Doğu Liberal Oluşumu’na aittir. Bu İngilizlerin yönetmekte olan kolonilerinde siyahların ezici
çoğunluğu oluşturmasından hep korkusundan kaynaklanmaktadır.
1910 yılında Mrs E. H. Harriman Cold Spring Harbor, Long Island’da 80 dönüm arazi ve 300.000
doları Deneysel Evrim İstasyonuna “Soyarıtım Kayıt Merkezi” oluşturması için hibe etmiştir.
Amerika’nın ilk demiryolu zengininin dul eşinin tahmini serveti o zaman yarım milyar dolar
civarındadır.
Gazetelerin dünyanın en zengin kadını olarak takdim ettiği bu hanım Amerika’daki soyarıtım
araştırmalarının arkasındaki büyük güçtür. (Soyarıtımı genetik kontrol ile insan soyunun
geliştirilmesine verilen isimdir.) Cold Spring Harbor’da yapılan araştırmalar aslında beyaz ırkın
üstünlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır. Mrs Harriman dünyada sakat ve kusurluların kısırlaştırılarak
insan ırkının mükemmel hale getirilmesini amaçlamaktadır. Yani kendisi Hitler’e yanlışlıkla ait
olduğu düşünülen “Üstün Irk” kavramının mucididir. O zamanlardan şimdiye kalan verilere göre bu
görüş o zamanlar zenginler arasında sosyal kabul görmektedir. Bu gruplar Afrika ve Amerika’daki
zenci, Kızılderili ve sarı ırka mensup halkların nüfus artışını durdurmayı planlamaktadırlar. Bu
grubun görüşlerini yansıtan aşağıdaki sözler İltica Kısıtlaması Yanlıları Cemiyeti Başkanı, Doğa
Tarihi Müzesi finansörü ve Başkan Teddy Roosevelt’in yakın arkadaşı Madison Grant’a aittirler:
“Avrupa’da bugün her millette bulunan Kuzeyli kanı medeniyet seviyeleri ve savaştaki

başarılarıyla açıkça görülmektedir. Bu gün New York ve diğer şehirlerde düşük ırklardan gelen
mültecilerden oluşmuş bir aristokrasi vardır. (…) İngilizce öğrenmenin, güzel elbiseler giymenin,
okul ve kiliseye gitmenin bir zenciyi beyaz haline getirmediğini öğrenmemiz 50 yılımızı almıştır.
Amerikalılar benzer deneyimi cüce vücudu, tuhaf düşünce tarzı ve bencil yapısıyla ırkının
özelliklerini taşıyan Polonyalı Yahudilerle de yaşayacaklardır. Düşük ırkların bebeklerini korumak
ve kurtarmak çabaları genelde ırkımıza zarar vermektedir.”
Grant Thomas Malthus geleneğinin önemli bir mirasçısıydı ve Cold Spring Harbor araştırma
merkezini destekleyenlerin geçmiş ve gelecek ile ilgili görüşlerini dünyaya aktarmaktaydı. 1915
yılından II. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar Olimpos Kurulu üyeleri Cold Spring Harbor
tesislerini önde gelen Alman genetikçilere açmışlardır. Bu kişiler değişik ırkların kökenleri hakkında
geniş araştırmalar yapmışlar ve kendilerinin “istenmeyenler” veya “sakatlar” olarak nitelendirdikleri
mental retardasyon hastalarını yok etme deneylerinde bulunmuşlardır. Cold Spring Harbor tesisleri
dünyanın soyarıtım bilimi merkezi haline gelmiştir. Harriman ailesi gibi Amerika’nın en saygın
aileleri AIDS virüsünün icat edildiği bu araştırma kurumunu bugüne kadar finanse etmişlerdir. Cold
Spring Harbor projesi başlangıcında destekçiler kendileri saklamamaktadırlar. Amerika’daki yedi
süper zengin aile Tanrı’nın takdiri ile bir gün tüm Amerika’ya sahip olacaklarından emindirler.
Soyarıtım Kayıt Ofisinin fikir ve görüşleri feodalite ötesi değillerdir. Ancak düşüncelerinin
doğruluklarından o kadar eminlerdir ki ne planladıklarını açıkça medya ile paylaşırlar. Medya da
saygı hatta hayranlık duyarak bu planları yayımlar. Aşağıda 4 Eylül 1915 New York World
gazetesindeki gerçek manşetleri vermekteyim:
“Mrs E. H. Harriman yıllar içinde yüzlerce hatta binlerce sakatı ortadan kaldıracak soyarıtım
projesine destek sağlamaktadır. İnsan ırkını mükemmel hale getirmek için Rockefeller ve Carnegie
dünya çapında bir kampanya arzu etmektedirler.”
Makale şöyle başlar:
“Cold Spring Harbor, Long Island merkezli Soyarıtım Cemiyeti raporuna göre sakatların
kısırlaştırılmaları için dünya çapında bir kampanya gereklidir. Cemiyet Mrs E. H. Harriman, John
D. Rockefeller ve Andrew Carnegie tarafından finanse edilmektedir.”
Soyarıtım Merkezi başlangıçtan itibaren uygulamalarında acımazsızdır. Merkezdeki bilim
adamları 1915 yılı başlarında yaptıkları araştırmalar sonucu hâlâ ölümlere neden olan Pellagra
hastalığının “niyasin” eksikliğinden ortaya çıktığını tespit ederler. Tedavi basit bir beslenme
değişikliği gerektirmesine rağmen bu bilgi kamuoyuyla paylaşılmaz. Tam tersine Soyarıtım Merkezi
içinde niyasin bulunmayan mısır diyeti propagandası yapılır ve niyasinin Pellagrayı önlediğini
bildiren bilim adamlarına savaş açılır. Mrs. Harriman Soyarıtım Merkezi direktörü William
Davenport’a “Niyasin Teorisini” çürütmesini emreder. Mrs Harriman’ın bu adamı işe almasının

başlıca nedeni Davenport’un zamanında yazdığı ve “İrlandalıların genetik bozuklukları nedeni ile
tüberkülozu yenemediklerini” gösterir makalesidir. Dolayısı ile bu ahlaki ve insani standartlara sahip
birinin Mrs Harriman’ın emrine hayır demesi düşünülemezdir.
Mrs Harriman’ın finansmanıyla Davenport niyasin teorisini çürüten binlerce sayfa araştırma yazısı
yazar. Soyarıtım Kayıt Merkezinin tıp dünyasındaki önemi nedeni ile 1935 yılına kadar niyasin teorisi
geçerlilik kazanıp, Cold Spring Harbor mısır diyetine karşı çıkılamamıştır. Ama Davenport’un yalanı
işe yarar ve 1915 – 1935 döneminde milyonlarca Güneyli gereksiz fakir beyaz ve zenci Pellagra
hastalığından ölürler. Aynı şey Güney Afrika’nın kuzey sınırında yaşayarak mısır diyetiyle beslenen
zenci kabilelerinde de gerçekleşir.
1932 yılında Üçüncü Uluslararası Soyarıtım Konferansı New York Doğa Tarihi Müzesi’nde
yapıldı. Delaware’den ünlü duPont ailesine mensup Mrs H. R. duPont tarafından finanse edilen
konferansa Amerika’nın en zengin aileleri katıldılar. Çevreci ve soyarıtımcı olarak tanınan ünlülerden
bazıları şunlardır: Mrs Mary Averill Harriman, Charles Darwin’in oğlu Yüzbaşı Leonard Darwin,
Mrs. John T. Pratt, Mrs. Walter Jennings, Dr. J. Harvey Kellogg, Henry Fairchild Osborn, Albay
William Draper, Mr ve Mrs Cleveland H. Dodge.
Standard Oil sermayedarlarından Mrs. Pratt eşi mısırı gevreği işinden milyarder olmuş Mrs.
Jennings Kellogg gibi eski kuşak zenginlerdendi. Albay Draper Draper Vakfı kurucusu olup daha
sonra Robert Strange McNamara, Maxwell Taylor ve Mc George Bundy’i ırkçı-çevreci politikaları
doğrultusunda kullanmıştır. Cleveland Dodge ise 1913 yılındaki kampanyasında çevrecilik yapıp
yumuşak huylu bir başkan adayı portresi çizen ancak %87 Amerikalının karşı çıkmasına rağmen
Amerika’yı bir anda I. Dünya Savaşı’na sokan Woodrow Wilson’un arkasındaki finansal beyin olarak
bilinmektedir. Kendilerini elit Amerikalılar olarak gören bu aileler dünyadaki tüm doğal kaynakların
kendileri ve dostları için kullanılmalarını arzu etmektedirler. Bu ailelerin Lord Russell deyimiyle
“dünyadaki kaşık düşmanlarına” hiç ihtiyaçları yoktur. Açıkça söylemek gerekirse bu aileler zenci ve
diğer renkli ırklara mensup kişilerden nefret ederler.
Bugün çevreci hareketlerin sponsorları arasında büyük petrol ve ilaç firmaları mirasçılarının
oluşu tesadüf değildir. Bu adamlar doğal kaynaklara insanlardan daha fazla önem verirler. Bu
adamlar için dünyadaki milyonlarca fakirin hatta bunlardan daha aşağı olan fakir zencilerin üremek
için hiçbir nedenleri yoktur. Konferansta oybirliği ile Dr. Ernst Rudin Uluslararası Soyarıtım
Örgütleri Federasyonu Başkanı seçildi. Daha sonra Hitler’in “Alman Kan ve Gururunun Korunması”
kanunun yazarlarından biri olarak Rudin selektif üreme camiasında kendine önemli bir yer edinmiştir.
(1921 yılında Cold Spring Harbor’da geliştirilen “Soyarıtımı için kısırlaştırma Modeli” daha sonra
tesadüfen Hitler’in ırkçı kanunlarına temel teşkil etmiştir.)
J. P. Morgan’ın yeğeni olan Henry Fairchild Osborn konferansta başkan yardımcısı seçilmiştir. İlk
tanınmış “ırkçı- çevreci” olan Osborn “çevrecilik” kavramını (Bu terim Teddy Roosevelt’in yakın
arkadaşı Glifford Pinchot tarafından icat edilmiştir.) “nüfus kontrol” planlarıyla bir araya getirmiştir.
İki yıl sonra Osborn Hitler tarafından Altın Goethe nişanıyla ödüllendirilmiştir.
35 yıldır başımıza bela olan AIDS salgınını değerlendirirken 1932 yılında Osborn tarafından

yapılan açış konuşmasını dikkatle okumalıyız:
“Dünya seyahatimin özeti altı “aşırı” başlık altında toplanabilir. Doğal kaynakların aşırı
tüketimi, yaşamda insan ve hayvan gücüne olan ihtiyacı azaltan aşırı makineleşme, doğal kaynak
tüketimini arttıran aşırı gıda ve makine üretimi, gelecekte arz ve talebe aşırı güven ve dünyanın
topraklarının kaldıramayacağı aşırı nüfus.
Ben aşırı nüfus ve işsizliği ikiz kardeşler olarak görmekteyim. Bu açıdan baktığımda
Amerika’nın da aşırı nüfus problemi olduğunu düşünmekteyim. Doğada zayıflar zaman içinde yok
olmaktadırlar ancak biz uygarlığımız içinde bu zayıfları belki bir gün iş bulurlar umuduyla
beslemekteyiz. Bu insan uygarlığının doğa kanunları aksine harcadığı bir çabadır ve zayıfların
yaşamasını teşvik etmektedir.”
Daha önce belirttiğim gibi 1932 yılında Cold Spring Harbor tesisleri Hitler’in ırk tezleri üzerine
çalışan Alman bilim adamlarına açılmıştır.
1935 yılında Soyarıtım Kayıt Merkezi daha önce isimlerini verdiğim Amerikalı ailelerin
destekleriyle Berlin’de Dünya Nüfusu Konferansı düzenlemiştir. Konferansın onur konuğu Alman
İçişleri Bakanı Wilhelm Frick’tir. Dr. Clarence G. Campbell açılış konuşmasında şunları
söylemektedir:
“Alman halkı lideri Adolph Hitler, Dr. Frick, Alman antropologlar ve sosyal felsefecilerinin
desteği ile ırk tarihinde ilk defa kapsamlı bir nüfus planlaması planı ortaya koymuştur. Bu plan
diğer ülkelerin de uygar ülkelerden geri kalmamak ve yok olup gitmemek için takip etmeleri
gerekli bir yol haritasıdır”
Cold Spring Harbor tesislerinde II. Dünya Savaşı başlayana kadar araştırmalarını devam ettiren
Alman Nazi bilim adamları daha sonra ülkelerine dönerek “Üstün Irk” yaratma projesini ortaya
çıkartmışlardır. Elde ettiğim belgelere göre Soyarıtım Kayıt Merkezi Nazilerce insanlar üzerinde
yapılan deneylere büyük katkı sağlamıştır. Hatta Mareşal Goering’in 400.000 akıl hastası ve mental
retardın yok edilmesine neden olan T4 projesine model olmuştur.
AIDS salgınının kökleri, amacı zenci, Yahudi, sakat, mental retard gruplar gibi düşük ırkların nüfus
artışlarını düşürmek olan Cold Spring Harbor Soyarıtım Kayıt Merkezine uzanmaktadır. Cold Spring
Harbor bilim adamları bu düşük ırkların nüfusu artışlarını azaltmanın ötesinde Lord Russell’ın
deyimiyle milyonlarca “gereksiz kaşık düşmanını” yok etmenin yöntemlerini de keşfetmişlerdir.
Aşağıda Cold Springs Harbor tesisleri iç yazışmaları ve istihbarat raporlarından bazı alıntıları
vermekteyim.
İlk belge âdeta gruba yeni katılan bir bilim adamına verilen ön bilgilere benzeyen bir giriş kısmını
kapsamaktadır Bu yazıları ilk kerede anlamak virolog veya mikrobiyolog olmayan bir kişi için zor
olabilir ancak hemen pes etmeyiniz. Okumaya devam ettikçe detayların kafanızda anlam ifade etmeye

başladıklarını göreceksiniz. Bu deneyim eski Poloraid fotoğrafları incelemek gibidir. İlk başta
fotoğraf kâğıdı bembeyazdır, sonra dış hatlar belirmeye başlarlar ve en sonunda net fotoğrafı
görürsünüz. İkinci belge Bölüm 13’te alıntı yapılan istihbarat raporudur. Bunları okuyun ve ağlayın. II.
Dünya Savaşı öncesi Cold Spring Harbor tesislerinde işte bunlar yazılmaktadır:
“Bang ve Koprowski’nin fare makrofajları üzerine yaptığı araştırmada kendini kopyalayabilen
ve yetişkin bir fareyi öldürebilecek hepatit virüsünün üremesini destekleyen faktörler
araştırılmıştır. Ölü fareden alınan peritonal makrofajlar virüsün üremesine destek olurken
bağışıklık sistemi kuvvetli fareden alınan makrofajlar aynı özelliği göstermemektedirler. Bu
kapsamda bağışıklığı kuvvetli genlerin F2 ve ileri jenerasyonları takip ettiği söylenebilir. Yani
virüsten etkilenme kapasitesi makrofajda görülen virüsün üremesini destekleyen unsurlarla
paraleldir. Eklem bacaklılarca taşınan virüsler, Batı Nil ve Sarı Humma virüsleri de aynı
özellikleri taşımaktadırlar. Bu noktada bağışıklık gücü yüksek hücrelerin genetik özellikleri önem
taşımaktadır. Yani bağışıklık sistemi kuvvetli hücrelerin enfeksiyonlara reaksiyon gösterme,
yayılmalarını ve tümör gelişimini önleyen faktörlerin neler olduğu araştırılmalıdır. Başka
gruplarca bu konuda yapılan araştırmalar vardır ve A. F. Murat’ın ‘İnsan Kanının Dağılımı ve
Diğer Polimorfizmler’ isimli makalesi bunlara bir örnektir.
Bu makalede coğrafi olarak görülen bazı bağışıklık mekanizmalarının olduğu açıktır. Örneğin
zencilerde sıtma oluşumuna uygun Duffy kan grubu çok sık görülmektedir.
Askeri araştırma kurumlarımız dünyanın her yerindeki mikrobiyolojik ortamı
gözlemlemektedirler. Bu kurumların depolarında her tür virüs ve bakteri mevcuttur. Bu araştırma
merkezlerinde hastalıkların ortaya çıkışları ve yayılmaları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Tabii
ki bu gizli yapılması gerekli bir araştırmadır. Örneğin 1917’den beri görülmeyen büyük grip
salgının bir anda 1951 yılında tekrar patlak vermesi bu tip askeri araştırma merkezlerinin
deneylerine bağlanabilir. Dünya Sağlık Teşkilatı ve Uluslararası İmmünoloji Cemiyetleri Birliği
altında çalışan Doku Uyuşmazlığı Çalışma Grubu çalışmalarında MHC’nun pek çok genetik
varyasyonlarını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalar sonucu bazı virüslerin sadece bazı MHC (MHC
T hücreleri olarak bilinen bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzeylerinde bulunan ve genetik olarak
kodlanmış glikoprotein moleküllerine verilen isimdir.) tipleri taşıyan insanları etkiledikleri tespit
edilmiştir. Cold Spring Harbor tesislerinde glikoprotein tiplerini araştırarak bunların bağışıklık
uyarı sistemi ve vücuda giren yabancı bir maddeye karşı reaksiyonlarda nasıl bir görev
üstlendiklerini araştırmaktayız. Sınırlı sayıda olsa bile bu konuda mikrobiyolog ve
araştırmacıların dünyanın her yerinde ortaya koydukları sonuçlar ırk, coğrafi bölge ve lenfosit
reaksiyonlarının farklı olduğunu göstermektedir.”
Hatırladığım kadarıyla 1917 İspanyol Gribi salgını ulusal medyada yer alacak kadar önemli bir
durumdu. Acaba bu grip virüsü Milli Kimyasal ve Biyolojik Savaş Laboratuvarlarımızda mı
geliştirilmişti?
“Artık bu çalışmaları önümüzdeki 10-12 yıl içinde dünya çapına taşıma planları yapmaktayız.

Bu çalışmalarda öncülüğü Paris Üniversitesi’nden J. Dausset gibi bilim adamları yapmaktadırlar.
1972 Fransa Evian Konferansı’nda gördüğümüz gibi değişik ırklarda çok farklı HLA antijenleri
bulunmaktadır.”
On yıl önce istihbarat servislerimizin bildirdikleri de aşağıdaki gibidir:
“Tüm dünyada şu anda geniş kapsamlı bir MHC araştırması devam etmektedir. Bu çalışmada
özellikle makrofajların enfeksiyonların önlenmesindeki rolleri ve bazı virüslerin makrofajlar
tarafından kolaylıkla absorbe edilmelerinin nedenleri araştırılmaktadır. Cold Spring Harbor
tesislerinde araştırmanın odak konusu makrofajların AIDS virüsü tarafından kullanımları ve
vücudun diğer kısımlarına enfeksiyon yayılımı gibi noktalardır.
Geniş çaplı MHC-HLS araştırmalarının finansmanı 1904 yılından beri Soyarıtım Kayıt
Merkezini destekleyen ailelerce yapılmaktadır.
Bu finansör gruplar için moleküler biyoloji 1904 yılında başlayan soyarıtım çalışmalarının
devamıdır. Cold Spring Harbor tesislerinde kesintisiz yapılan sofistike çalışmalar virüslere karşı
ırklarda görülen farklı reaksiyonları kanıtlamaktadırlar.
Cold Spring Harbor tesislerinde 1986 yılında Kraliyet Kanser Enstitüsü’nden dünyaca ünlü
Oxford genetikçisi Professor W. Bodmer Homo Sapienlerin Moleküler Biyolojisi üzerine bir
konferans vermiştir. Kapalı kapılar ardında pek çok bilim adamı nüfus patlamasının dünyanın
istikrarını tehdit eden en büyük düşman olduğunu belirtmişlerdir. 1982 yılında yine bir Cold
Springs Harbor Konferansı’nda Sir Julian Huxley şöyle demektedir, ‘Dünyada nüfus artışı çok
önemli bir problem olup, genetik kalitenin düzeltilmesi gereklidir.’”
Profesör Bodmer konuşmasına şöyle başlar:
“Yüz hatları, karakter ve zekâ kapasiteleri üzerine yapılacak analizler günümüz genetik bilimi
için çok önem taşımaktadır. Günümüzdeki Polimorfik DNA işaretleyicileri sayesinde artık iyi
tanımlanmış bir yöntem bulunmaktadır. Bu gün elimizde olan DNA teknolojisi yakın gelecekte yüz
hatlarını kontrol eden genlerin insan davranışlarını da kontrol edip etmediklerini bulacak düzeye
ulaşacaktır…
Tüm insan genomu dizimi hakkındaki bilgiler sadece hastalıkların analiz ve yayılmalarını
önlemeye değil toplumdaki bazı diğer önemli problemlerin çözümüne de katkıda bulunacaktır.”
Kapalı kapılar arkasında Bodmer toplumdaki en önemli diğer problemin dünyada “gereksiz kaşık
düşmanı” ve zenci nüfuslarının artışı olduğunu belirterek bu grupların nüfusların derhal kontrol altına
alınarak azaltılmaya gidilmesini tavsiye etmiştir. Bodmer’in konuşması sonrası dinleyiciler dünyada
mutlu yaşam hedefine ulaşmanın tek yolunun genetik olarak değiştirilen virüsler olduğu ortak
noktasında birleşmişlerdir.”
Spring Cold Harbor kayıtları Yale Üniversitesi’ne taşınmış ve Soyarıtım Cemiyeti Prescott Bush

sponsorluğuna geçmiştir. Doğal olarak Prescott Bush’un başarılarını engellemek isteyen biri Yale
Soyarıtım Merkezi ve Hitler’in ırkçı deneyleri bağlantılarını kamuoyuna sızdırmıştır.
Yale Soyarıtım Cemiyeti için zorunlu kısırlaştırma gayet kabul edilebilir bir yöntemdir. Yale/New
Haven Hastaneleri ve Tıp Fakülteleri beyin ameliyatları ve doğum kontrol yöntemleri üzerine çok
geniş bir araştırma yapmışlardır. Araştırmalar sonucu Soyarıtım Cemiyeti’nce “aşağı” ırklar olarak
görülen halk topluluklarında zorunlu kısırlaştırmanın gereği ortaya çıkmıştır.
1950 Yale’de dedikodular yayıldığında Yale Soyarıtım Hareketi ve Prescott Bush fazlasıyla
etkilenmişlerdir. Bush başkanlık planlarını bir kenara iterek arkadaşı Dwight D. Eisenhower’ın
kampanyasına destek olmaya karar vermiştir. Kampanya planına göre Eisenhower “Halkın Adayı”
sloganıyla yarışacaktır. Eisenhower çok sonra çelişkiye düşeceği dış siyaset ya da daha sonraları
kendi deyimiyle “askeri endüstriyel kompleks” diye isimlendirdiği komploya kadar uyumlu ve
300’ler Komitesi’nin gizli hükümetinin emirlerini kolayca yerine getiren bir başkan imajı yaratmıştır.
İşte o kritik noktada Eisenhower kırgın ve öfkeli olmasına karşın Amerikan halkına ölümcül etkileri
olacak bir plana karşı çıkamamıştır. 1951 Eylül ayında Harriman’ın adamlarından Forrestal
cinayetiyle bağlantılı Robert Lovett Savunma Bakanlığı’na getirildiğinde artık Averill Harriman
Amerika Birleşik Devletleri’nin gizli başkanı olmuştur. Harriman’ın bu pozisyona gelmesinde Allen
ve John Foster Dulles kardeşlerin rolleri büyüktür.

BÖLÜM 17
Bush Ailesi
1948 yılında Yale Üniversitesi’ni bitirip Dresser isimli petrol endüstrisi bağlantılı aile şirketinde
işe başladığında George Herbert Walker Bush kendisinin kaderinde yüksek mevkiler olduğuna
inanmıştı. Şimdi bu filmi hızla ileri saralım ve 1988 yılındaki başkanlık seçime gelelim. Bu
kampanyada Bush kendini taşralı biri olarak Washington’a talip olan bir aday olarak göstermektedir.
BCCI skandalı patlayana dek 300’ler Komitesi’nin önde gelen avukatlarından Clark Clifford bir
mektubunda Bush hakkında aşağıdaki gibi bahsetmektedir:
“1950’li yıllarda Prescott Bush benim sık sık golf oynadığım bir arkadaşımdı, kendisini hem
sever hem de sayardım. Fakat oğlu George’u hiçbir zaman güçlü bir kişilik olarak görmedim.
Geçmişinde Connecticut eyaleti, Yale, Texas petrol endüstrisi, CIA ve Başkan Yardımcılığı olan bu
adamın kendini Washington’daki bir taşralı gibi tanıtmaya çalışması tam bir üçkâğıtçılıktır.”
Düşmanın kim olduğunu bilmek artık kaçınılmaz bir durum olmuştur. Kimse tanımadığı veya tarif
edemediği bir düşmanla savaşamaz. Dolayısı ile geçmişleri ve kimlere hizmet ettiklerini bilmeden
kimse Harriman ve Bush gibi adamlarla mücadele edemez. Bu kitabın bir askeri el kitabı olarak
kullanılacağını umuyorum. Kitabı okuyunuz ve içindeki isimleri ezberleyiniz. Kendi profilinizin
çıkarılması yerine siz onların profillerini çıkartınız. Bu kitapta profilleme tekniklerinde sıkça söz
ettik. Kişiler, gruplar, politik teşkilatlar vs. profilleme çalışmasında sıralandıklarında ortaya çok
önemli bir resim çıkacaktır. Ne kadar basit olduğunu gördüğümüzde komplo artık büyük olmaktan
çıkacaktır.
Yani böyle bir çalışma sonrası Başkan Kennedy suikastı, Başkan Reagan’a suikast girişimi, Pearl
Harbor, Irak, Yugoslavya, halk tarafından tanınmayan kişilerin bir anda yükselişleri ve Madeline
Albright’ın Dışişleri Bakanlığına atanışı kolaylıkla anlaşılır olacaklardır. Pek çok kişi Amerika’da
gizli bir hükümet olduğunu kabul etmez çünkü onlar doğrusal düşünme tarzına koşullanmışlardır.
Amerika’nın nasıl gizlice yönetildiğini anlamamızı engelleyen faktörlerden en önemlisi çoğunluk
vatandaşın büyüklüğü nedeni ile Amerika’da hiçbir şeyin gizli kalmayacağına inanmalarıdır.
Amerikan halkı böyle düşünmeye Tavistock Enstitüsü’nün uzaktan nüfus eden içsel yönelim
koşullama teknikleriyle şartlandırılmıştır. Örneğin Pearl Harbor vakasında Amerikan halkı bunun
300’ler Komitesi hizmetkârı Franklin D. Roosevelt’in komplosu olduğunu hiç öğrenmemiştir.
Bundan daha kötüsü ise Amerikan halkının küçük bir azınlık dışında hâlâ Pearl Harbor gerçeğini

bilmemesidir. Pearl Harbor baskını yüzünden savaşa girdiğimizi bilen herhangi bir vatandaşa suçlu
kimdi diye sorun, yanıtı “Japonlar” olacaktır. Başkan John F. Kennedy suikastının arkasındaki gerçek
ise belki de halka hiçbir zaman açılmayacak olan arşivlerde kalacaktır.
Roosevelt 7 Aralık 1941 tarihini “korkunç gün” olarak nitelemiştir. Halbuki gerçek açıklansa o
tarihten aylar öncesinden korkunç bir hıyanetin başkan ve kabinesince işlendiği görülebilir. Başkan
Roosevelt, Donanama Bakanı Stimson ve Dışişleri Bakanı Knox olacakları üç ay öncesinden
bilmektedirler. Ve Japon baskınının olmasını istediklerini halka ve komuta kademesine hiçbir zaman
anlatmamışlardır. Bu ihanet 2.500 Amerikan askerinin Japon uçakları ile kurban edilmesini
içermektedir. Başkan gelmekte olan saldırı hakkında tek söz eden kişinin sonsuza kadar susturulması
konusunda emir vermiştir. Kara Kuvvetleri İstihbarat Subayı Gerald Mason Van Dyke’in ifadesine
göre Roosevelt Pearl Harbor’da en güvendiği subaylardan olan Deniz Kuvvetleri İstihbarat
Servisinden Teğmen Clifford M. Andrews’a aşağıda bir bölümü verilen telgrafı göndermiştir:
“Japonlar saldıracak, savunma hazırlığı yapmayınız, bu savaşta Amerikan halkının tam
desteğine ihtiyacımız vardır.”
Van Dyke’ın ifadesine göre yapılan şey “İnsanlık tarihinde bir kral veya başkanca yapılan en
alçakça davranıştır. Ve bunun tekrarlanmasını önlemeye imkân yoktur.” Belki de Gerald Van Dyke
gelecekte masum Amerikalılara oynanacak oyunları görmektedir.
Van Dyke’ın bilmediği bu korkunç tezgâhın bakanlar Knox ve Stimson tarafından hazırlandığıdır.
Gizli günlüklerinde Knox Başkan Roosevelt ile konuşmalarında Japonların ilk ateşi açmaya
zorlanarak Amerika’nın Avrupa’daki savaşa doğudan girişinin kararlaştırıldığını yazmıştır. Bu tezgâhı
açığa vurmaya çalışanlardan biri James Forrestal’dur. Daha önce Averill Harriman’a tehdit oluşturan
Forrestal’ın ensülin enjeksiyonlarıyla uyuşturularak Bethesda, Maryland’de bulunan Walter Reed
Askeri Hastanesi’nin on altıncı katından nasıl aşağıya atıldığını anlatmıştık.
(Kaynak: John Toland: Living History
Roger A. Stolley: Pearl Harbor Attack No Surprise, Hartford Van Dyke: Silent Weapons Quieter
Wars.)
Pearl Harbor Vakası Tavistock tekniğinin etkisini ve kaç kişi gerçeği bilirse bilsin tehdit ve
saldırganlıkla her şeyin gizli kalabileceğini göstermektedir. Tavistock’un “profil tekniği” 1922
yılında Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün (RIIA) emriyle geliştirilmeye başlanmıştır.
Psikiyatr Yüzbaşı John Rawlings Reese Susex Üniversitesi içinde bulunan Tavistock İnsan İlişkileri
Enstitüsü’nde beyin yıkama bölümü açmakla görevlendirilmiştir. Diğer bir beyin yıkama ünitesi ise
Londra dışında Tavistock ismiyle açılmıştır. Bu iki tesis gelişerek İngiltere’nin Psikolojik Savaş
Bürosu’nun merkezi haline gelmişlerdir. Ben Reese ve Tavistock’tan 1970 yılında ilk defa
bahsettiğimde pek ilgi görmemişlerdir. Yıllar içinde Tavistock ve Tek Dünya Devleti kurumuna
hizmetleri konusunda ben halka daha fazla bilgi sunduğumda pek çok uyduruk yazar sanki bunları
önceden biliyormuş gibi ortaya fırlamışlardır.

İngiliz Psikolojik Savaş Bürosu Reese’in 80.000 İngiliz askerini kobay olarak kullandığı
deneylerin sonuçlarını çok etkin şekilde kullanmıştır. Tavistock tasarımı yöntemler II. Dünya
Savaşı’nda Amerika Birleşik Devletleri’ne getirilmişlerdir. Dr. Kurt Lewin yönetiminde Tavistock
CIA’nin atası kabul edilen OSS kurmuştur. Lewin Stratejik Bombalama Girişimi diye bilinen ve
mühimmat fabrikalarına dokunmayıp sadece Alman işçi konutlarının bombalanmalarını hedefleyen
Kraliyet Hava Kuvvetleri bölümünün başına getirilmiştir. İki taraftaki mühimmat fabrikaları tabii ki
uluslararası bankerlere aittirler ve bunların zarar görmesini bankerler göze alamamışlardır. 1950
yılında Harriman, Dulles kardeşler ve Robert Lovett Amerikan halkının gizlice toptan dinlenmesiyle
ilgilenmeye başlamışlardır. Harriman ve Dulles kardeşler hükümetle temas ederek “halkın
dinlenmesi” projesinin istihbarat örgütlerince yapılmasını tavsiye etmişlerdir.
Dulles kardeşlerin yardımıyla Harriman “Psikolojik Strateji Kurulunu” oluşturarak başına Gordon
Gray’i getirmiştir. NATO ise Sussex Üniversitesi’ni İngiliz Psikolojik Savaş Bürosu’nun parçası
olacak olan çok gizli bir merkezi kurmakla görevlendirmiştir. Bu çok gizli merkeze Bilim Siyaseti
Araştırma Enstitüsü (SPRU) ismi verilir. Okurlara bunları anlatmamın nedeni 300’ler Komitesi’nin
Amerika’da Yeni Dünya Düzeni’ne muhalefet önemli ölçüde azalana kadar halkı karmaşık bilgilerle
bombardıman etme yöntemlerini uzun süredir uyguladığını göstermek içindir.
Bu konsept Amerika’da yeni olmakla beraber Tavistock Enstitüsü için yeni değildir. Bu yöntemin
arkasındaki fikir II. Dünya Savaşı’nda Alman işçi moralini sıfırlamak için işçi konutlarına yapılan
sürekli bombardıman sırasında ortaya çıkmıştır.
Bu bombardımanlar Alman savaş sanayi alt yapısını hedef almamaktadırlar. Çünkü Alman savaş
sanayi alt yapısında uluslararası bankerlerin sermayeleri yatmaktadır. Tavistock’tan Kurt Lewin ve
Prudential Sigorta Firması’ndan bir grup sigorta aktüeri Alman işçi konutlarından %65’nin her gece
bombalanması halinde sivil moralin çok yakında sıfırlanacağı kararına varmışlardır. Bu konuda
Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne verilen rapor Prudential Reasürans firmasınca hazırlanmıştır. Aynı
yöntem 1946 yılında Amerikan işçi kesimine uygulanacaktır.
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Müttefiklerin Sivilleri Hedef Alan Bombardıman Planı
Siviller yönelik bombardımanın rolüne değinmek gerekmektedir. Ben “sivilleri hedef alan
bombardıman” terimini “Prudential Reasürans Stratejik Bombardıman Araştırması” yerine
kullanmayı tercih ederim çünkü bu terim bir stratejik çalışmanın içeriğini kapsamaktadır. Eski Jüpiter
Adası sakini, Brown Brothers, Harriman firması ortağı Robert A. Lovett sivillerin havadan terör
amaçlı bombalanmaları taraftarıdır. Lovett ayrıca MI6 firmalarından Prudential Reasürans Şirketinin
Tavistock Enstitüsü’ne kapsamlı bir sivil hedefleri içeren bombardıman planı yaptırmasında anahtar
rol oynamaktadır.
Lovett, Stratejik Bombardıman Araştırması’nın oluşumunda büyük rol oynamıştır. Ancak Almanya
ve Japonya’da sivil hedefler yapılan uzun süreli bombardımanın bir savaş tekniği olarak sınırlı etkisi
olduğu görülmüştür. Bu hayal kırıklığı içinde Lovett Harriman’ a savunmasız olan Dresden şehrinin
bombalanması gereğinden bahsetmiştir. Harriman psikolojik savaşın etki sınırları bilinmesine rağmen
sivillere yönelik bombardıman şeklinde devam etmesinden yanadır. Bu ikilinin Dresden’e
düzenletecekleri korkunç saldırı güya sivil hedeflere saldırılara karşı muhalefeti susturacaktır.
“Bombacı” Harris kumandasındaki Kraliyet Hava Kuvvetleri Dresden’e yıldırım hava saldırısı
yaparak çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 125.000 Almanı öldürdüler. “Bombacı” Harris
ve saldırıların arkasındaki vahşet II. Dünya Savaşı’nın bitiminden uzun yıllar sonra bile sır olarak
saklandı. Lovett aynı stratejiyi Vietnam’da uygulaması için başkan Lyndon Johnson’a baskı yaptı.
Başkan George Herbert Walker Bush bu tekniği Panama işgalinde kullandı. Başkan Clinton Madeline
Albright’ın ısrarıyla Sırbistan’daki sivillerin havadan bombalanmalarının yolunu açtı. Bu yöntem
Bağdat’ta bile kullanıldı ancak sonuçta bize pek fazla bir şey kazandırmadı.
Büyüklüğü ve kapsamı açısından CIA’yi çok aşan Deniz Kuvvetleri İstihbarat Servisi Tavistock’un
yaptığı kapsamlı bir araştırma sonucu kurulmuştur. Amerikan hükümetlerince ödenen milyarlarca
dolar karşılığı Tavistock stratejik planlamacıları bugün Pentagon’un kullandığı tüm savunma
sistemlerini kurmuşlardır. Bu gün devam eden bu durum 300’ler Komitesi’nin Amerika ve Amerikan
kurumları üzerindeki kontrolünü göstermektedir. Tavistock bugün çoğu bu kitapta adı geçen 30
araştırma kurumunu Amerika’da yönetmektedir.
Tavistock-Amerikan ortaklığı pek çok kere toplumumuzu ve devlet kurumlarımızı derinden
etkileyen canavar projelere imza atmıştır. Amerikan yaşamını çökerten Tavistock yöneticilerinden
biri Komitenin gözdelerinden, NATO kurucu üyesi ve Roma Kulübü liderlerinden Dr. Alexander

King’dir. King Roma Kulübü’nce Amerikan eğitim sisteminin düzeyinin düşürülmesi konusunda
görevlendirilmiştir ve Ulusal Öğretmenler Birliği’nin başına geçirilmiştir.
1993 yılı itibarıyla Ulusal Öğretmenler Birliği çocuklarımızın beyinlerini ele geçirmeye çalışan
sosyalist bir araca dönüşmüştür. Sonuç Odaklı Eğitim Amerikan okul çocuklarını toptan
sosyalistleştirme projesidir. Sonuç Odaklı Eğitimin bir başka özelliği de ilk ve ortaokul düzeyindeki
çocukların beyinlerine “cinsel eğitim” adı altında homoseksüelliği sokmaktır. Bu çaba aynen Martin
Luther King’in azınlıklar hareketi tarzında ilerlemektedir. 300’ler Komitesi’nin fütursuzluğunu
göstermek açısından burada Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı hakkında birkaç cümle söylemek
istemekteyim. Bir Roma Kulübü ürünü olan FEMA Three Mile Island (TMI) nükleer santralinde
denenmiş bir kurumdur. Histerik medyaca nükleer kaza olarak nitelendirilen bu vaka kaza değil
nükleer santrallerdeki elektrik üretimine karşı kamuoyu görüşünü değiştirmeye yönelik bir komplodur.
TMI vakası âdeta FEMA için yapılmış bir tatbikattır.
Bu vakanın bir başka getirisi de hiçbir tehlike olmadığı halde halkı bölgeden kaçmaya zorlayan
korku ortamının medya tarafından yaratılmış olmasıdır. Medyanın da panik yaratma kapasitesi
böylece ölçülmüştür. Bu kazada kimse ölmemiştir ve ciddi bir yaralanma yoktur. Sahnelenen komedi
Orson Wells’in radyo programında Mars’tan gelenlerce işgale uğradığımız yalanını 1 Nisan şakası
olarak yapması ve bu şaka karşısında New York ve New Jersey halkının paniğe kapılmalarıyla
aynıdır. TMI başarısı anti-nükleer ya da Aspen Enstitüsü’nce kontrol edilen Atlantic Richfield ve
diğer büyük petrol firmaları tarafından Roma Kulübü adına fonlanan “çevreciler” tarafından çok
kullanılmıştır. Büyük “kaza” eski İngiliz istihbarat servisi çalışanı ve CBS televizyonu başkanı
William Paley tarafından geniş kapsamlı olarak görsel medyaya taşınmıştır. FEMA II. Dünya
Savaşı’ndaki Stratejik Bombardıman Girişiminin devamıdır. Tavistock teorisyenlerinden Dr. Kurt
Lewin yeni oluşumun amacını “Kriz yönetimi” olarak adlandırmıştır. Lewin ile Tavistock arasındaki
ilişki 37 yıldan daha uzun süredir devam etmektedir. Lewin Stratejik Bombardıman Girişimi yapısını
birkaç ufak değişiklikle FEMA’ya taşımıştır. FEMA’da doğal olarak düşman artık Almanya değil
Amerika’dır. II. Dünya Savaşı’ndan atmış iki yıl sonra silah yine Tavistock’un elindedir ve
Amerika’yı hedeflemektedir.
Margaret Meade Prudential Bombardıman projesi kapsamında Japon ve Alman nüfusların sürekli
hava bombardımanına gösterdikleri stres belirtilerini tespit etmek için görevlendirilmiştir. Doçent Dr.
Irving Janus da bu proje için John Rawlings Reese tarafından işe alınmış ve daha sonra Tuğ. General
rütbesiyle İngiliz Silahlı Kuvvetleri’ne katılmış olup Tavistock Enstitüsü’nün psikiyatri bölümü
başkanlığını üstlenmiştir. The Meade-Janus test sonuçları bunları FEMA isimli devlet kurumunun
oluşumunda kullanacak olan Amerikan hükümetine verilmiştir. Janus Air War and Stress isimli
kitabında “suni krizler” için gerekli koşulları formüle etmiştir. Meade-Janus formülleri son harflerine
kadar Three Mile Island krizinde FEMA tarafından takip edilmişlerdir. Aslında Janus çok basit bir
prensip kullanmaktadır:
“Seri halinde krizler yaratarak nüfusu Lewin terör taktiklerine göre yönlendirmeye çalışın.

Hedef grubun beklendiği gibi hareket ettiğini göreceksiniz.”
Çalışmalarında Lewin özellikle televizyon olmak üzere medya araçlarının geniş halk kitleleri
üzerindeki sosyal kontrolü kolaylaştırdığını keşfetmiştir. Nükleer felaketler sonrası yanmış cesetler,
Vietnam Savaşında ölen askerlerin görüntüleri vs. sosyal yönetimi kolaylaştıran faktörler olup hatta
savaşları bitirecek güce sahiptirler.
Lewin ayrıca kadın dergilerinin nükleer savaş korkusunu arttırmakta çok etkin olduklarını fark
etmiştir. Bu teorisini denemek için Janus Arkansas senatörü Dale Bumpers’ın eşi Betty Bumpers’ı
McCall’s Magazin’de işe sokmuştur. Lewin halkın kriz anlarında kadınların yalan söylemediklerine
dair bir inanca sahip olduğunu tespit etmiştir. Betty Bumpers’ın makalesi McCall’s Magazini Ocak
1983 sayısında yayımlanmıştır. Tabii ki makaleyi Mrs. Bumpers yazmamıştır. Tavistock’taki bir grup
uzman yalan, dolan, uyduruk bilgilerle bu makaleyi hazırlayarak Mrs Bumpers’a vermişlerdir.
Bumper’ın makalesi Tavistock’un çok başarılı olduğu psikolojik manipülasyonun güzel bir örneğidir.
Dergiyi okuyan her kadın nükleer savaşın korkunç sonuçları hakkında fikir birliği içindedir.
Kadınların belli bir fikrin propagandasında ön plana çıkarılması tekniği gerçek yaşam maceraları
James Bond’u solda sıfır olarak bırakacak ünlü istihbaratçı Willi Munzenberg tarafından
keşfedilmiştir. Munzenberg halkın kadınları sürekli yalan söyleyen bir grup olarak görmemesinden
hareketle propaganda çalışmalarında kadınların rolünün önemli olduğunu savunmaktadır. Bu teknik
doğal olarak CBS, ABC ve NBC gibi propaganda kanallarında kullanılmaktadır. Yakında haber
spikerlerinin tamamen kadın olmaları da olasıdır. 300’ler Komitesi yüzlerce “think-tank”i bünyesinde
bulundurduğu gibi hükümet ve iş dünyasını etkileyebilecek pek çok “uzman” yazarı da beslemektedir.
Bu organizasyonlara bir örnek Alman Marshall Fonudur. Bu örgütün NATO ve Roma Kulübü üyeleri
olan üst kademesinde Chase Manhattan Bank’tan David Rockefeller, Manufactures Hanover Trust and
Finance Corporation’dan, Gabriel Hague, Ford Vakfından Milton Katz, Birleşik Otomotif Sendikası
Başkanı Irving Bluestone, Roma Kulübü’nün Amerikan Başkanı ve Prens Philip Dünya Doğal Yaşam
Vakfı üyesi Russell Train, CBS program yapımcısı Elizabeth Midgely, Russel Sage Vakfı başkanı
B.R. Gifford, Aspen Enstitüsü’nden Guido Goldman, 300’ler Komitesi üstatlarından Averill
Harriman, Carnegie Endowment Fund temsilcisi Thomas L. Hughes, MIT’den Dennis Meadows ve
Jay Forrester bulunmaktadır. Bu kuruma 1991 sonrası katılan ünlüler arasında Silvio Berlusconi,
Madeleine Albright, William Jefferson Clinton vardır.
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300’ler Komitesi’nin Görünen Yüzleri
Yüz elli yıldan beri var olan 300’ler Komitesi bugünkü halini
1897 yılında almıştır. Avrupa’nın durumunu kontrol edecek devletler üstü bir mekanizma
kurulması kararı alındığında Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Tavistock Enstitüsü’nü
kurmuştur. Tavistock ise Roma Kulübü ve NATO’yu oluşturmuştur. NATO ilk beş yılında Alman
Marshall Fonu tarafından finanse edilmiştir. Komitenin dış ilişkilerden sorumlu birimi Bilderberg
Grubunun en önemli üyesi Cizvit rahibi ve 33. Dereceden Mason Joseph Rettinger’dir. Yıllık
Bilderberg toplantıları tüm komplo teorisyenlerinin ağzını sulandırsa da 11-13 Mayıs 1973
tarihlerinde gerçekleşen en önemli toplantı hakkında pek az kişinin bilgisi vardır.
Bu toplantı İsveç’in Saltsjoebaden şehrinde gerçekleşmiş olup toplantı başkanlığını Hollanda
Prensi Bernhardt üstlenmiştir. Toplantının amacı Henry Kissinger tarafından tezgâhlanan “petrol
krizi”nin dünyada uygulanmasıdır. Bu toplantıya biraz sonra döneceğiz. Roma Kulübü ünlüleri
arasında Colorado madenlerinden servet kazanarak Washington Post gazetesini satın alan Eugene
Meyer, Phillip Graham’la evlenen ancak Washington Post’un kontrolü için kocasını öldürdüğünden
şüphelenilen kızı Katherine, dünyanın en büyük sigorta firmalarından New York Life Insurance Co.
yöneticisi ve Kraliçe Elizabeth ile akrabalığı bulunup Xerox firması yönetiminde de bulunandan Paul
G. Hoffman, II. Dünya Savaşı’nda Almanya’yı dünya haritasından silmeye çalışan John J. McCloy
bulunmaktadırlar.
Âdeta ünlüler geçidi! Bu kadar ünlüyü bir arada bulundurmasına rağmen ne tuhaf ki istihbarat
örgütleri dışında bu oluşumdan haberi olan sayısı yok denecek kadar azdır.
Bu gruptaki kişiler, firmalar, televizyon istasyonları, gazeteler, sigorta şirketleri ve bankaların
toplam gücü beş Avrupa ülkesinin toplan gücünden fazladır. Ve Roma Kulübü 300’ler Komitesi’nin
sadece bir parçasıdır. Bilderberg grubu Komite’nin önemli bir parçası olmasına karşın Roma Kulübü
Komite’nin yönetimine daha yakın bir üst kurumdur. Özellikle Amerikan ilişkileri üzerine yoğunlaşan
Roma Kulübü’nün Amerikan üyeleri genelde Japonya, Almanya, Sırbistan, Irak ve Latin Amerika
ülkelerinin sorunlarıyla uğraşırlar.
Komite ve Roma Kulübü’nün “görünen yüzleri” olarak işletilen bazı organizasyonlar aşağıda
verilmektedir:
League of Industrial Democracy

Kurucular: Michael Novak, Jean Kirkpatrick, Eugene Rostow, Irwin Suall, Lane Kirkland ve
Albert Schenker.
Amaç: İşçi sendikalarının beynini yıkamak suretiyle kabul edilemez taleplerde bulunmalarını
sağlayarak özellikle çelik, otomotiv ve inşaat sektörlerinde işçi - işveren krizleri çıkartmaktır.
Freedom House
Yöneticiler: Leo Churn ve Carl Gershman.
Amaç: Amerikan mavi yakalı kitlesinde dezenformasyon teknikleriyle sosyalist fikirleri yayarak
huzursuzluk ve tatminsizlik yaratmak,
Committee for a Democratic Majority
Yöneticiler: Ben Wattenburg, Jean Kirkpatrick, Elmo Zumwalt ve Midge Dector.
Amaç: Seçimlerde sol kesim adaylara blok oy potansiyeli yaratmak için eğitimli sosyalist
gruplarla azınlıklar arasında sıkı ilişkiler oluşturmak. Bu kurum kuruluşundan itibaren tam bir Fabian
operasyonudur.
Social Democrats U.S.A.
Yöneticiler: Bayard Rustin, Lane Kirkland, Jay Lovestone, Carl Gershman, Howard Samuel, ve
Sidney Hook.
Amaç: Özellikle azınlık gruplar içinde radikal sosyalizmi yaymak ve sosyalist ülkelerle ilişkiler
geliştirmek. Moskova ile direkt bağlantıları olan Lovestone yıllarca Amerikan başkanlarına Sovyet
ilişkilerinde danışmanlık yapmıştır.
Institute for Social Relations
Yöneticiler: Harland Cleveland ve Willis Harmon.
Amaç: Amerikan düşünce tarzının değiştirilmesi. Cleveland üst seviye Roma Kulübü yöneticisi ve
Çin uzmanıdır. Sosyalizm eğitimini 1938 yılında mezun olduğu Oxford’dan alan Cleveland
Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcılığı yapmıştır. Çin’de UNRRA delegesi ve ECA Çin Programı
direktörlüğü de yapan Cleveland Amerika’nın sosyalizm doğrultusunda ilerlemediğine inanmaktadır.
Dolayısı kendisine göre Amerika’yı bu yörüngeye sokacak yöntemlerin oluşturulmaları
gerekmektedir. Cleveland için Institute for Social Relations ve Roma Kulübü Amerika’nın
sosyalistleştirilmesinde önemli araçlardır.
War Resisters League
Yöneticiler: Noam Chomsky ve David McReynolds.
Amaç: Sol kesim, öğrenciler ve Holywood kesimleri sayesinde Vietnam Savaşı’na karşı çıkmak.
Bu örgüt Cora Weiss tarafından yönetilen Riverside Kilisesi Silahsızlanma programıyla ortak
çalışmaktadır. Bu grupların propaganda amacı Amerikan halkına “Rusya silahlanma yarışı içinde
yalandan bize düşman gösteriliyor.” fikrini aşılamaktır. Chomsky sosyalist amaçlara hizmet eden

World Peacemakers ve American Friends Service Committee gibi barış örgütlerine de üyedir.
Anti Defamation League Fact Finding Division
Yönetici: Irwin Suall (John Graham olarak da bilinir)
Amaç: FBI – İngiliz istihbarat servisleri operasyonu olarak sağ kanat grupları ve liderlerini daha
fazla güçlenmelerine izin vermeden yok etmek.
Amalgamated Clothing Workers
Yöneticiler: Murray Findley, Irwin Suall ve Jacob Scheinkman.
Amaç: Tekstil sanayi ve ticaretinde işçileri kutuplaştırmak. KGB Servis A bölümüne göre pek çok
Sovyet ajanı bu grupta çalışmaktadır.
Philip Randolph Institute
Yönetici: Bayard Rustin.
Amaç: Ortak amaç güden kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak işçi ve öğrenci kesimlerde
sosyalist fikirlerin yayılmalarını sağlamak. Bu grubun Malta Şövalyeleri ve Mont Pelerin
Cemiyetleriyle sıkı bağları bulunmaktadır.
Cambridge Policy Studies Institute
Yönetici: Gar Alperovitz.
Amaç: Şubat 1969 tarihinde senatör Gaylord Nelson’un eski yardımcısı enternasyonal sosyalist
Gar Alperovitz tarafından kurulan Siyasi Bilimler Enstitüsü çalışmalarının kapsamını geliştirmek
Alperovitz’in “Atom Diplomasisi” isimli tartışma yaratan eseri Roma Kulübü için yazılmış ve
Alman Marshall Fonu tarafından finanse edilmiştir. Bu örgüt Amerikan toplumunu temelden
değiştirecek projeler üzerinde araştırmalar ve uygulamalar şeklinde çalışmaktadır.
Economic Committee of the North Atlantic Institute
Yönetici: Dr. Aurelio Peccei (Öldü)
Amaç: NATO think-tank’i olarak küresel ekonomik konularda çalışan bu kurum Von Hayek ve
Ludwig Von Mises fikirlerini Clinton yönetimine kabul ettirmesiyle ünlüdür.
Center for the Study of Democratic Institutions (CSDI)
Yöneticiler: Kurucu300’ler Komitesi’nden Robert Hutchins, Harry Ashmore, Frank Kelly
Amaç: Liberal eğilimli sosyalist reformu getirecek fikirleri demokrasi yönetimi içerisinde
yaymak. Grubun en önemli faaliyetlerinden biri Danimarka örneğine benzer monarşik ve sosyalist
yeni bir Amerikan Anayasası’nın kaleme alınmasıdır. Bu örgüt Olimpos üyelerinin kalesidir. Santa
Barbara’da Partenon diye anılan tesiste faaliyet gösterir. 1973 yılında hazırlamakta oldukları
Amerikan Anayasası’nın 35. Taslağında “çevre hakları” bulunmakta olup amaçları Amerikan
endüstriyel gelişimini 1969’daki seviyenin altına çekmektir.
Bu kurum Komite’ce belirlenen Roma Kulübü’nün Post Endüstriyel Sıfır Büyüme projesini

uygulamayı amaçlamaktadır. Diğer amaçları arasında ekonomik döngüyü kontrol, sosyal güvence
sistemi, iş dünyasının kontrolü, çevre kontrolü gibi sosyalist hedefler vardır. 300’ler Komitesi adına
konuşan Ashmore aşağıdakileri söylemektedir:
“(…) CSDI’nın işlevi siyasi sistemimizi daha etkin çalışır hale getirmektir.
Eğitim sistemimizi değiştirmemiz, yeni bir Amerikan ve Dünya Anayasasını düşünmemiz
gereklidir.”
Ashmore tarafından belirtilen diğer hedefler aşağıdaki gibidir:
- Her ülke Birleşmiş Milletler Örgütü’ne katılmakla yükümlü olmalıdır.
- Birleşmiş Milletler her bakımdan güçlendirilmelidir.
- Güney Doğu Asya tarafsızlaştırılmalıdır.
- Soğuk Savaş sona erdirilmelidir.
- Irkçı ayrımcılık kaldırılmalıdır.
- Gelişmekte olan ülkelere yardım edilmelidir.
- Problemlerde askeri çözüm kabul edilemez.
- Problemlerde ulusal çözümler yeterli olamazlar.
- Ortak yaşam kaçınılmazdır. “Global Konsept” vurgulanmalıdır.
Harvard Psychological Clinic
Yöneticiler: Dr. Kurt Lewin ve 15 bilim adamı
Amaç: Komite’nin Amerika Birleşik Devletleri üzerinde sınırsız güce ulaşmasını sağlayacak
iklimi oluşturmak. Kurum toplumu radikal değişikliklere hazırlamak için Harvard Siyasi Bilimler
Enstitüsü’yle çalışır ve medyayı halkı kendi yetersizliklerine inandırarak değişmeye zorlamak için
kullanır.
Institute for Social Research / RAND “Delphi” Project
Yöneticiler: Dr. Kurt Lewin ve 20 Yeni-Bilim uzmanı.
Amaç: Yeni sosyal projeler üreterek Amerika’yı endüstriyel temelinden uzaklaştırmak, halkı
endüstriyel büyümenin kötülüğüne inandırmak ve yatırımları yüksek işçilik ödeyebilecek sektörlerden
kaçırmak.
Bir “Gelecek” think-tank’i olarak Rand Delphi “Prometheus Projesi,” üzerinde çalışmış ve
gelecek öngörülerini bilimsel olarak kabul ettirmiştir. Bu think-tank’te John McHale’nin “Geleceğin
Geleceği” sloganı vardır. Bu çalışma Jules Verne ve H. G. Wells’in “zaman içinde seyahat” eserlerini
seven sıradan kişilerin anlayacağı bir şey değildir. Bu proje kompleks öngörüm modellerinin
kullanıldığı bir sistemdir ve Robert U. Ayers’in Teknolojik tahmin ve Uzun Vadeli Planlama, Dennis
Gabors’un Geleceğin İcadı ve Marvin Cetrons’un Teknolojik Tahmin: Pratik Yaklaşım isimli
eserlerine dayanmaktadır.

Educational Policy Center
Yönetici: Willis Harmon.
Amaç: Stanford Araştırma Enstitüsü’nün parçası olan bu kurum Amerikan Eğitim Bakanlığı’nca
finanse edilmektedir. Kurum Eğitim Bakanlığı kontrolündeki 30 merkezden biridir.
Kurum 1967’den beri Komite’nin Amerikan ilk ve orta eğitimi için uygun gördüğü eğitim
modelleri üzerinde çalışmaktadır.
Merkezde çalışan 20 - 25 profesörün görevi eğitimi sosyalist kapsam içinde ulusal ve uluslararası
açılardan incelemektir. Merkez yöneticisi Willis Harmon görevlerinin eğitim sisteminin tüm dünyadan
farklı olmadığını ispat etmek olduğunu belirtmektedir:
“Eğitimin uygun olup olmadığını görmek için tüm diğer alternatifleri değerlendirmeye karar
verdik. Bizimki eğitimin ulusal ve dünyada makro düzeyde test edilebileceği bütüncül bir
yaklaşımdır.”
Systems Development Corporation.
Yöneticiler: Sheldon Arenberg
Amaç: Amerikan ve İngiliz istihbarat örgütlerinin koordine edilmeleri. Bu firma öncelikle
ülkelerden sorumlu kurumları belirler. Örneğin İspanya Katolik Kilisesince, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreterlikçe yönetileceklerdir. Bu kurumda geliştirilen “X RAY 2,” sistemi tüm think-tank
personeli, askeri kurum ve tesisler ve tüm emniyet güçlerini bilgisayar teknolojisi sayesinde
Pentagon’a bağlamıştır.
Kurumun misyonu en yeni teknoloji sayesinde herkesi kapsayacak bir kontrol sistemi
oluşturmaktır. Arenberg fikirlerinin askeri olmadığını iddia etse de kullandığı tekniklerin silahlı
kuvvetler kökenli olduğu bilinmektedir. Bu adam Amerikan Anayasası’na aykırı olarak tam “George
Orwell 1984” tipli New York Eyaleti Kişi Tanıma ve İstihbarat Ağının (NYIIS) mimarıdır. NYSIIS
sitemi ulusal boyutta uygulamaya geçmek üzeredir. Bu sistem Brzezinski’nin kitabında bahsettiği ve
her vatandaş hakkında her bilgiye anında ulaşmayı sağlayan bir teknolojik gelişmedir.
NYSIIS verilerini emniyet güçleri ve resmi kurumlarla paylaşır. Bu sistem vatandaşlar hakkında
istenildiği zaman ulaşılabilecek sosyal ve kriminal veri arşivi olarak düşünülebilir. Tipik bir 300’ler
Komitesi faaliyeti olan Systems Development Corporation isimli firmanın görevi bilinmesi gereken
bir nokta olmakla beraber bu kitabın konusu dışındadır. Ancak bu firmanın Amerikan Anayasası’nca
tanınan vatandaşlık haklarını korumakla ilgili bir şeyler yapmadığı kesindir. Firmanın Santa
Barbara’da Robert Hutchins’in “Partenon”unun yakınında oluşu da enteresandır. Bu gün kurdukları
network “Internet” diye isimlendirilmektedir. Roma Kulübü yandaş kurumlarınca yapılmış olan bazı
yayınlar aşağıda verilmektedir:
“Yeni Cumhuriyet”
“Yeni Toplum Çalışmaları”
“Jones Anne”
Yandaş kurumlar ileriki yıllarda Federal Hükümet içindeki Bolşevik grubun lideri Irving

Kristol’ün pek çok kitabını yayımladılar. Tabii ki bu kitaplar Roma Kulübü’nce yapılan yayınların
sadece bir kısmıydılar. Roma Kulübü’yle bağlantılı vakıfların sayısı düşünüldüğünde basılan
kitapların sayısı binlerle ifade edilebilir. Roma Kulübü ve Tavistock bağlantılı vakıflar, kurumlar ve
kuruluşların ancak birkaç tanesini bu kitapta inceleme şansımız vardır. Aşağıda bu kurumlar içinde
özellikle askeri alanda faaliyet gösteren bazı vakıf ve think-tankler verilmektedir.
Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin 300’ler Komitesi think-tanklerince geliştirilen “Yeni Savaş
Taktiklerini” uyguladığını sıradan bir vatandaş bilemez. Komitenin baskısıyla Roma Kulübü 1946
yılında yeni think-tankler oluşturma görevini üstlenmiştir. 1959 yılında artık bu think-tanklerin silahlı
kuvvetler üzerindeki etkileri tartışılmaz hale gelmiştir. Şüphe yok ki Tek Dünya Devleti’ne katmayı
planladıkları Amerika’da bu think-tanklerin gündelik yaşamımızdaki rolleri de artacaktır.
Mont Pelerin Cemiyeti
Mont Pelerin yanlış ekonomik teoriler üreterek Batılı ekonomistleri kendi modelleri üzerinde
çalışmaya teşvik etmekle görevli bir vakıftır. En ünlü teorisyenleri Von Hayek, Milton Friedman ve
Ludwig Von Mises’tir. Vakıf Malta Şövalyeleri, Heritage Foundation ve Alman Marshall Fonuyla
yakın ilişkiler içindedir. Bazı gizli görüşmeleri Hoover Kurumunda yapılan vakfın finansmanı
Rothschild ve Rockefeller ailelerince sağlanmaktadır.
Hoover Kurumu
Kuruluş amacı komünizm ile mücadele olan bu kurum zaman içinde sosyalist yönelimlere girmiştir.
300’ler Komitesi şemsiyesi altındaki kuruluşlarca finanse edilen bu kurumun yıllık bütçesi 20 milyon
dolardır. Soğuk Savaş sonrası kurum “Barşçıl değişimler” üzerine yani silahsızlanma ve Amerikan iç
problemleri üzerine odaklanmıştır. Medya tarafından “Muhafazakâr” kurum olarak tanıtılan ve
tartışmalarda muhafazakârların görüşlerini aktarmak için başvurulan bu kurumun muhafazakârlıkla
ilgisi yoktur. Kurum özellikle 1953 yılında Roma Kulübü’nce ele geçirildikten sonra Yeni Dünya
Düzeni-Tek Dünya Devleti eksenli politikalar üretmeye başlamıştır.
Heritage Vakfı
Bira sektörü devlerinden Joseph Coors tarafından muhafazakâr bir think-tank olarak kurulan bu
vakıf daha sonra Fabian Örgütü lideri Sir Peter Vickers Hall, Stuart Butler, Steven Ayzler, Robert
Moss ve Frederich Von Hayek tarafından ele geçirilmiş olup Roma Kulübü politikalarını
benimsemiştir. Kurum İngiliz İşçi Partisi lideri Anthony Wedgewood Benn’in emri doğrultusunda
“Reagan’ın Tahatcher’laştırılması” görevini yerine getirmiştir. Zaman zaman söylemleri kulağa
muhafazakâr gelmekle beraber bu kurum kesinlikle muhafazakâr değildir.
İnsan Kaynakları Araştırma Ofisi (HUMRRO)
Psiko-teknoloji alanında kurulmuş askeri bir kurumdur. Çalışanların çoğu Tavistock eğitimlidirler.
Psiko-teknoloji asker moral ve motivasyonu çalışmaları ile düşman üzerinde müzik etkisini kullanmak
gibi konuları içerir. George Orwell’in 1984 isimli kitabında yazdıklarının çoğu HUMRRO tarafından

öğretilir. 1969 yılında 300’ler Komitesi bu büyük kurumu ele geçirerek Roma Kulübü altında çalışan
bir STK haline getirmiştir. Bu kurum Amerika Birleşik Devletlerindeki en büyük davranış bilimleri
araştırma tesisidir.
HUMRRO silahlı kuvvetlere askerin silahın bir parçası olduğunu vurgulayarak “silah olarak
insan” ve “insan kalite kontrolü” kavramlarını öğretir. HUMRRO silahlı kuvvetlerin yönetim tarzı
konusunda büyük öneme sahiptir. HUMRRO uygulamalı psikoloji derslerinde askerlerin müzikle
koordine edilmeleri çalışmaları yapılmaktadır. Bunun en başarılı uygulaması Irak’ta 12.000 Irak
askerinin canlı olarak toprağa gömülmesi emrine karşı gelen askerlere yapılan müdahaledir.
Bu tip beyin yıkama yöntemleri çok tehlikeli olup Irak’ta Iraklı askerlerin öldürülmeleri için
askerlerimiz üzerinde denenen bu teknik ileride askerlerimiz üzerinde yeniden uygulanarak sivillerin
toplu ölümlerine yol açılabilir. Zaten hali hazırda beyinsiz koyun sürüsü gibi yaşan bizler için
HUMRRO’nun beyin şekillendirme ve yıkama teknikleri büyük tehlikedirler. HUMRRO Tavistock’un
bir yan kuruluşu olarak Körfez Savaşı’nda büyük rol oynamıştır. Amerikan askerlerinin I. ve II. Dünya
Savaşlarındaki ahlaki ve merhametli yaklaşımları bu savaşta saldırgan, vahşi ve kana susamış asker
davranışlarına dönüşmüştür.
Araştırma Analizi Firması
Bu kurum HUMRRO’un kardeş kuruluşu olup 1948 yılında McLean, Virginia’da açılmıştır. 1961
yılında Komite’ce ele geçirilen firma Johns Hopkins bloğunun bir parçası haline getirilmiştir.
600’den fazla proje gerçekleştiren bu kurumun zencilerin silahlı kuvvetlere entegrasyonu, psikolojik
savaş, nüfus kontrolü ve nükleer silahların taktik kullanımları gibi önemli programlarda imzası
bulunur.
Bu kitapta isimlerinden bahsedeceğimiz daha pek çok think-tank bulunmaktadır. Think-tanklerle
hükümet organlarının birbirlerine destek oldukları alanların başında “kamuoyu anket firmalarıdır”. Bu
firmaların asıl görevi kamuoyu fikirlerini şekillendirmek ve komplocuların istekleri doğrultusunda
yönlendirmektir. Kamuoyu yoklamaları genelde CBS-NBC-ABC, New York Times ve Washington
Post gibi Ulusal Düşünce Araştırma Merkezince koordine edilen kurumlarca yapılır. Bu kurumda
çalışmayan birinin Amerikan halkının topyekûn düşünce yapılandırmasına tabi olduğunu anlaması
zordur.
İstatistikler Gallup Poll, Yankelovich, Skalley ve White bilgisayarlarına yüklenerek
karşılaştırmalı çalışmalar yapılır. Gazetelerde okuduğumuz veya televizyonlarda gördüklerimizin
çoğu kamuoyu araştırma firmalarınca denetlenen haberlerdir. Aslında biz kamuoyu araştırma
firmalarının bizim görmemizi istediklerini görürüz. Buna “kamu düşünce oluşumu” denmektedir. Bu
kavram arkasında kamuoyunun Komite kararlarına göstereceği reaksiyonu ölçme gayreti yatmaktadır.
Bu Tavistock tarafından geliştirilen düşünce oluşturma sisteminin bir parçasıdır.
Bu gün insanlar iyi bilgilendirildiklerini sansalar da aslında bilmedikleri kendi düşüncelerinin
onlara ait olmadığıdır. Halkın düşünceleri bugün think-tank kuruluşları ve araştırma kurumlarınca
şekillendiriliyor olup hiçbirimizin kendi düşüncelerimizi bize medya tarafından kontrollü şekilde

verilen bilgilerle oluşturma şansımız yoktur. Daha enteresan olanı Tavistock bilim adamlarınca
oluşturulan görüşlerin halkın çoğunluğu tarafından onaylanır hale getirilmeleridir.
Kamuoyu yoklamalarıyla düşünce oluşturma I. Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkmıştır. Amerika I.
Dünya Savaşı’na “Propagandanın kara deliği” olarak bilinen Wellington House sayesinde girmiştir ve
Almanya ile savaş istemeyen halkın Woodrow Wilson’ı desteklemeleri sağlanmıştır. II. Dünya
Savaşı’nda ise Amerikan halkının Almanya ve Japonya’yı Amerika’yı işgal etmeden durdurulması
gerekli düşmanlar olarak görmeleri sağlanmıştır. Böyle bir işgalin lojistik olarak imkânsızlığı
kamuoyunun koşullanması ile hiç tartışılmamıştır. Halka seçilerek beslenen bilgiler Amerikan halkını
sonunda Alman ve Japon düşmanları haline getirmiştir.
1991 yılında Tavistock’un “uzaktan içsel yönlendirme” tekniği Amerikan halkının Irak’ı ve
Saddam’ı kendilerinin bir numaralı düşmanları olarak görmesini sağlamıştır. Bu koşullama teknik
olarak “İnsanların duyu organlarına ulaşan mesajlardan etkilenmesi” şeklinde tarif edilmektedir.
300’ler Komitesi’nin gözde üyelerinden Daniel Yankelovich kamuoyu araştırma firması
Yankelovich Skalley ve White’ın sahibidir. Yankelovich öğrencilerine kamuoyu yoklamalarının
kamuoyunun fikirlerini değiştirmekte kullanılan etkili bir araç olduğunu söylemekten gurur
duymaktadır. Yankelovich mesleki ilhamını David Naisbetts’in Roma Kulübü’nce finanse edilen
ürünü “Trend Report”tan almıştır. Doğru konuşmak gerekirse Naisbett bilgilerini gelmiş geçmiş en
büyük casus ve propaganda uzmanı olan Willi Munzenberg’den almıştır.
“Trend Report” belgelerinde Naisbett Kamuoyu düşüncelerinin 300’ler Komitesi prensiplerine
uygun hale getirecek teknikleri anlatmaktadır. Kamuoyu düşüncesinin oluşturulması 300’ler
Komitesi’nin en saygın üyelerinin bulunduğu Olimpos Kurulu için kraliyet mücevheri değerindedir.
Emirlerinde çalışan binlerce bilim adamı ve medya kuruluşu sayesinde Olimpos Kurulu üyeleri
dünyada herhangi bir konu hakkında bir saatten az sürede yeni kamuoyu düşüncesi oluşturacak
güçtedir.
1991 yılında 300’ler Komitesi’ni temsilen Margret Thatcher’den aldığı emirle Irak’ı işgale kalkan
Başkan George Herbert Walker Bush vakası bu konuda harika bir örnektir. İki hafta içinde sadece
Amerika değil tüm dünyada kamuoyu görüşü Saddam ve Irak aleyhine dönüştürülmüştür.
Sosyal bilim adamları ve medya manipülatörleri başında İngiltere kraliçesinin bulunduğu 300’ler
Komitesi’ne bağlı çalışan Roma Kulübü’ne bağlıdırlar. Majesteleri kimseye karşı sorumlu olmayan
ve vergi ödemeyen ve günlük yaşamımızı tamamen kontrol eden binlerce kuruluşun başındadır.
Bu bağlantılı kurumlar ve yöneticileri Amerikan halkının günlük yaşamını kontrol eden paralel
hükümeti oluştururlar. Bağlantılı kurumlar, sigorta firmaları, bankalar, finans kuruluşları, dev petrol
firmaları, gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon şirketleri dünya ve Amerika’yı yönetmektedirler.
Washington DC’de bu adamlara borcu olmayan siyasi yoktur. Sol kesim bu durumu “emperyalist”,
veya “Firma Faşizmi” olarak isimlendirmektedir ve bu doğrudur. I. Dünya Savaşı’nda Remington
Arms ve Vickers Armstrong’a başka ne isim verilebilir? Veya Eisenhower’in hükümetin dışındaki
büyük gücü ima ederek söylediği “Askeri Endüstri Kompleksi” nasıl tanımlanabilir?
Sol kesimin problemi Sağ kesimi kontrol eden adamlarca yönetilmesidir. Dolayısı ile Sol kesim

Sağ kesimden daha az özgürdür. Bu kesimlerin tek farkı isim farklarıdır. Stalin Amerikan halkına isim
değiştirilmek suretiyle her şeyin değiştiğini empoze etmenin kolay olduğunu belirtmiştir.
Koşullama çalışmalarında çalışan bilim adamlarına “Sosyal Mühendis” veya “Yeni Sosyal Bilim
Uzmanı” denmektedir. Bu adamlar duyduklarımız, gördüklerimiz ve okuduklarımızda söz sahibi
kişilerdir. “Bizim” fikir ve görüşlerimiz onların ürettikleri materyaller üzerinden gerçekleşmektedir.
“Eski Ekol” sosyal mühendisler Dr. Kurt K. Lewin, Profesör Hadley Cantril, Margaret Meade,
Profesör Derwin Cartwright, Profesör Lipssitt John Rawlings Reese ile birlikte Tavistock’taki “Yeni
Sosyal Bilim Uzmanlarını” yönlendirerek “Yeni Amerikan Muhafazakârları,”, “Neo-Con’lar”, “Neo
Muhafazakârlar,” “Yeni Sağ” ve “Hıristiyan Sağ” gibi sosyal illüzyonları yaratmışlardır.
Yüzden fazla araştırmacı II. Dünya Savaşı süresince Alman İstihbarat Örgütü ve Alman Gizli
Servisi’nin başındaki Josepph Goebbels’in hocası Willi Munzenberg’in yöntemlerini Kurt Lewin
yönetiminde kopyalamaya çalışmıştır. Elitist İngiliz OSS’si Munzenberg’in metodolojisi üstüne
kuruludur. Genelde bilinmeyen İngiliz OSS’nin (CIA ve MI6’in atası) Sir William Stephenson’un
zekâsıyla değil bu alanda dünyada gelmiş geçmiş en büyük usta olan Willi Munzenberg metotları
üzerine kurulduğudur. 14 Ağustos 1889’da Almanya’nın Erfurt şehrinde dünyaya gelen Munzenberg
dünyadaki en ünlü propaganda uzamanıdır. Kariyerine Weimar Cumhuriyeti döneminde Alman
Komünist Partisinde (Kommunistische Partei Deutschland (KPD)) Komünist Gençlik Genel
Sekreteri olarak başlayan Munzenberg çok zor koşullarda yaşayan fakir bir aileden gelmektedir. Bu
fakir geçmiş bir taraftan onun zenginlerden nefret etmesine neden olurken diğer taraftan da zengin
olma arzusunu körüklemektedir. I. Dünya Savaşı siyaseti üzerine 1914’te Komünist Partisinde
bölünme yaşanır. 1914-1918 arası Munzenberg strateji yetenekleri çok yüksek bir propaganda uzmanı
olarak tanınmaya başlanır. İsviçre’de Lenin ile tanışan Munzenberg, Lenin ünlü “Mühürlü trene”
binerken yanındadır. Munzenberg 1921 yılında CHEKA ve OGPU’ya (Rus Gizli Polis Teşkilatları)
katılır. OGPU’daki görevine 13 yıl boyunca devam eden Munzenberg 1921 Rus Kıtlığı mağdurları
için toplanan yardımdaki başarısı ile 1934 yılında uluslararası dikkatleri üstüne çeker. Munzenberg
Komminterm’in arkalarına saklandığı pek çok tabela organizasyonu kuran doğuştan yetenekli bir
stratejisttir. Bu taktik daha sonra MI6 tarafından standart uygulama haline gelmiştir. Munzenberg
ayrıca borsa, bankacılık ve finans alanlarındaki yeteneklerini sadık bir komünist olmasına karşın
şahsi servetini arttırmakta kullanmıştır. 1925 yılında iki banka korumasını öldürmekle suçlanan Sacco
ve Vanzetti isimli komünistlerin savunmalarını organize eden Munzenberg Komünist camiada ününe
ün katmıştır. İsmi hiçbir resmi belgede geçmemesine karşın Munzenberg bu davayı 1920’lerde “Kızıl
Korku” akımını yaratan siyasi sınıf çatışmasına döndürmüştür.
(Kaynak: Fildina Felicani Sacco-Venzetti Collection 1979 Boston Public Library)
Böyle yetenekli bir kişinin 300’ler Komitesi’nin dikkatini çekmemesi olanaksızdır dolayısı ile
Munzenberg kısa sürede Komite’ye alınır. OGPU’da çalıştığı süreçte yani 1933-1940 döneminde
Munzenberg Paris’te görev alır. Paris’te dünyanın her köşesinden gelen komünistleri Franko’ya karşı
İspanya’da savaşmak üzere Uluslararası Tugay için toplamaya başlar. Bu yoğun süreçte Munzenberg
çift taraflı çalışan ünlü MI6 ajanı Kim Philby’yi yanına çeker ve onun Moskova’ya kaçmasına yardım

eder. MI6 hiyerarşisi Munzenberg’in kendilerini aptal pozisyonuna düşürdüğünü kabul etmek istemez.
Ancak MI6 onun Komite üyesi olduğunu da bilmemektedir.
Munzenberg’in Bolşevik ve Komünistlerin Wall Street ve Londra bankerlerince desteklendiğini
bildiği söylenir. Munzenberg Stalin’in “Rusya’yı Wall Street ve New York’lu kozmopolitler
(Yahudiler) yönetemez” sözüne hayrandır. 1937 yılında Stalin’le eski Yahudi Bolşeviklerin uyduruk
mahkemelerde yargılanarak idam edilmeleri konularında ters düşerler. 1939 Fransız hükümetinin antiAlman radyo yayınlarını yapmak üzere tekrar Paris’e gelen Munzenberg yaklaşan Alman ordusundan
kaçmak durumunda kalır. Ekim 1940 yılında ölüsü Paris yakınındaki bir ormanda bir ağaca asılı
şekilde bulunur. Munzenberg’in ölümü sırrını hâlâ korumaktadır.
Hükümetlerce özellikle seçilen pek çok kişinin görevlerinden çok farklı amaçlar için çalıştıkları
açıktır. Munzenberg buna en güzel örnektir. Lütfen bu kitapta 300’ler Komitesi’nce kullanılan
insanların listesini iyi inceleyiniz. 1946 yılından bu yana gördüğü çok az direnç karşısında
Komite’nin gücü artarak büyümektedir. Her yıl daha rafine, daha güçlü katmanların eklenmesiyle üst
düzey gizli yapı Amerika Birleşik Devletlerini ele geçirmiştir. Dünya tarihindeki en büyük kontrol
mekanizmalarını ve networkunu oluşturan güç 300’ler Komitesi’dir. Amerikan halkını tutsak etmek
için zincir veya halatlara gerek yoktur. İnsanlarda yaratılan “neyin olacağını bilmemek ve
kestirememek duygusu” insanları fiziksel yöntemlerden çok daha etkin olarak kontrol altına
almaktadır.
“Terörizmle mücadele” adı altında Amerikalıların anayasal silah taşıma haklarını bırakmaları,
Kongre’ye karşı sorumlu olmayan gizli kurumlara yetki verilmesi ve “Kurucu İdeolojiye” karşı olarak
başkanların yetkilerinin arttırılması konularında beyinleri yıkanmaktadır.
Tüm bunlar kansız bir devrim ile gerçekleştirildiler. Amerikan halkı anayasalarının çiğnenmesine,
Birleşmiş Milletler’in Amerikan dış siyasetini kontrolüne, IMF’nin mali politikaları yönetmesine ve
başkanlarının başkanlık yeminini ihlal etmesine razı oldu.
Cumhuriyetçi Savaş Partisi başkanın anayasamızda olmayan yetkileri kullanmasına izin verdi.
Başkana yabancı ülkeleri geçerli bir neden olmadan işgal izni verildi. Kısacası Tavistock’un uzaktan
içsel yönlendirme yöntemlerini Amerikan günlük yaşamını kontrol etmede kullanması sayesinde millet
olarak hükümetçe gerçekleştirilen her illegal faaliyeti sorgulamadan veya protesto etmeden kabul
eder hale geldik. Beyin yıkama operasyonları sonucu Amerikan halkı çaresiz ve iktidarsız bir
topluluk haline gelmiştir.
Halkın bir an önce gizli devlete karşı siyasi direnişe geçmesi ve beyinlerimizi kontrol edenlerin
Amerika’yı sokmaya çalıştıkları çıkmazdan çıkartması gereklidir. Halkın karşısına Tavistock’un
görünmez ordusu tarafından çıkarılan karmaşık problemler önemli konularda karar vermemizi
engelleyecek savaş şoku yaratma amacı taşımaktadırlar.
Komite’nin üyelerini listelemeden önce onun kontrolündeki kurumlar, firmalar ve bankalara
dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu kuruluşlar kimin yaşayıp, kimin öleceğini, Tanrı’ya nerede
ibadet edeceğimizi, ne yiyip, ne giyeceğimizi kontrol eden organizasyonlardır. Brzezinski’ye göre
halkın 365 gün 24 saat boyunca gözetlenerek kontrol edilmesi gerekmektedir. Bugün olan da budur.

Bugün iç düşmanlarca ihanete uğradığımızı artık daha fazla kişi bilmektedir. Bu iyidir çünkü
insanlık düşmanlarını yenmenin yolu bilgiden geçmektedir. Bizler Kremlin’deki soytarılarla meşgul
olurken Truva Atı Washington DC’de pozisyon almıştır. Bugün halkın karşısındaki en büyük tehlike
Moskova’dan değil Washington DC’den gelmektedir. Dünya üzerindeki enternasyonal sosyalizm
(komünizm) veya bağlantılı tüm “izm”leri yenmek için önce içimizdeki düşmanları yenmeliyiz.
Carter Amerikan ekonomisinin çöküşünü hızlandırmış, Roma Kulübü ve Lucius Trust üyesi Robert
Strange McNamara yönlendirmesiyle silahlanmamızı arttırmıştır. Reagan tüm sözlerine rağmen
endüstriyel temelimizi yıkmaya devam etmiş ve Carter’in izini takip etmiştir. Savunmamızı güçlü
tutmamız gereken şu günlerde zayıf endüstriyel taban büyük bir dezavantajdır. Dünyada hiçbir ordu
silah arzını sağlıklı olarak sağlayan bir endüstriyel temelden yoksun olarak savaş kazanamaz.
Ancak sağlam bir silahlı kuvvetlerin kişisel özgürlüklerimizi sınırlamasını da kabul edemeyiz.
Roma Kulübü sayesinde bugün Amerika’nın teknolojik potansiyeli II. Dünya Savaşı’ndan mağlup
çıkan Almanya ve Japonya’nın gerisinde kalmıştır. Bu Dr. Alexander King gibi adamlar ve yıkanmış
beyinlerimiz sayesinde eğitim sistemimizin çöküşünü görmediğimiz için gerçekleşmiştir. Amerika
batan eğitim sistemi sayesinde dünyadaki teknolojik liderler arasında yer almasını sağlayacak sayıda
mühendis ve bilim adamı yetiştirmekten yoksundur. Amerika’da pek az insanın tanıdığı King
sayesinde Amerikan eğitim sistemi en alt düzeye inmiştir. Yüksek Öğrenim Enstitüsü istatistiklerine
göre bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki lise öğrencilerin okuma ve yazma kapasiteleri 1786
yılından geride kalmaktadır.
Bu gün sadece özgürlüklerimiz ve sosyal dokumuzu değil ruhlarımızı da kaybetme tehlikesiyle
karşı karşıyayız. Amerikan devletinin kurulduğu sağlam cumhuriyetçi temellerden uzaklaşıldıkça
ortaya çıkan boşluk “demokrasi” yalanı altında Satanist ve kültist gruplarca doldurulmaktadır.
Burada Hıristiyanlık ve Hz. İsa’ya karşı saldırıların 1950’li yıllarda başladığını söylemek isterim.
İlk saldırı Kutsal Kan, Kutsal Kâse isimli kitabın yayımlanmasıyla başlamıştır. Kitapta çarmıha
gerilen Hz. İsa’nın ölmediği daha sonra Maria Magdalena ile evlenip üç çocuk sahibi olduğu gibi
safsatalar vardır. Burada bu çirkin kitaptan daha fazla bahsederek onun reklamını yapmak istemesem
de bu kitabın Gnostik temellere dayandığını belirtmek isterim. Gnostikler Hz. İsa ile aynı süreçte
ortaya çıkmışlardır.
2005 yılında Hz. İsa’ya bir başka utanç verici saldırı Da Vinci Şifresi isimli kitabın
yayımlanmasıyla yaşanmıştır. Görüşüme göre Kutsal Kan, Kutsal Kâse isimli eserin değişik bir
yazımı olan bu kitap Dan Brown tarafından yazıldığı söylense de büyük ihtimalle Kova Burcu
Komplosu ve Harry Potter gibi eserlerde olduğu gibi yine Tavistock sosyal bilimciler tarafından
kaleme alınmıştır. Bunları söylememin nedeni bu üç kitabın isimleri daha önce duyulmamış ve
edebiyat kapasiteleri kısıtlı yazarlarca kaleme alınarak “yeni kültür” akımının başlangıcı olarak bir
anda ortaya çıkarak tüm dünyayı saran bir çılgınlık haline gelmeleridir. Mesela kitap ismi olarak Da
Vinci Şifresi’nin kullanılması tam Tavistock tarzı bir yaklaşımdır. Bu kitap ismi Willi Munzenberg
veya Kurt Lewin gibi ustaların ürünü olabilecek düzeyde zekâ gerektirmektedir. Leonardo Da Vinci
ve en önemli eseri “Mona Lisa” gibi akıllarda kalabilecek isimlerin seçilerek bu kitaba verilmesi

Brown gibi yazarın becereceği iş değildir.
Tabii ki kitabın içeriğinin sanatçı Da Vinci ile ilgisi yoktur, burada sadece içsel yönlendirim
koşullaması yapılmaktadır. Örneğin bu kitabın ismi “Üçkâğıtçı Hz. İsa” olsaydı (ki kitapta bu
anlatılmaktadır) dünyada kabul görmesine imkân yoktu. Görüşüme göre “Da Vinci Şifresi” 1899
yılında Fabian sosyalistlerince başlatılan “tedrici değişim” akımının devamıdır. Bu kitaptaki
Tavistock bağlantısı kitabı destekleyen firmalarda yatmaktadır. Bu firmaların tümü 300’ler Komitesi
bağlantılıdırlar.
Hz. İsa’ya yapılan utanmazca saldırı yani Da Vinci Şifresi isimli kitap vakasında sancaktarlığı
Sony firması yapmaktadır. 1980’lerde Sony Metro Goldwyn Meyer, United Artists ve Columbia
Pictures firmalarını satın almıştır. Eski CBS yöneticisi Howard Stringer Sony International isimli
firmada ikinci adamlığa gelirken Amerika Sony’nin CEO’su olmuştur. Phil Weiser ve Michael Fideler
Jr. kıdemli başkan yardımcılarıdırlar. Gretchen Griswold kurumsal iletişimi yönetirken Columbia
Pictures isimli firmanın başkanı Emily Suskind, başkan yardımcısı ise Nicole Seligman’dır. Bir Sony
firması olan Columbia Pictures Da Vinci Şifresi’ni Akiva Goldsman’ın senaristliğinde filme çeken
kuruluştur. Sony Da Vinci Şifresi isimli filmin promosyonunda NBC ile güç birliği yapmıştır. NBC
programcısı Jeff Zukor bu işbirliğini yöneten kişidir. Bir Japon firması olan Sony’nin uluslararası
operasyonlarında tek bir Japon isminin geçmemesi şaşırtıcıdır. Sony 2006 yılında NBC ve Universal
ile ortak Hz. İsa ve Hıristiyan aile yapısına karşıt yayınlarına Daniel’in Kitabı isimli yapım ile
devam etti. Projenin başında yine Jeff Zukor vardı.
Zamanında bir aile dergisi olan The National Geographic (NGS) Gospel of Judas isimli utanç
verici diziyi yayına koydu. National Geographic’in CODEX Danışma Kurulu, Hz. İsa karşıtı bir
kahramanın yaratılması ve İncil’in tarihi bir olaymış gibi incelemesindeki planlayıcı güçtür. Mel
Gibson’s Passion of Christ isimli filmine karşı çıkarak onu Yahudi karşıtı olmakla suçlayan kurum ve
kuruluşların Hz. İsa’yı yalanlar ve uydurmalarla küçük düşürüp takipçilerini rencide eden bir kitaba
karşı çıkmamaları sizce tuhaf değil midir? Neden bu kurum ve kuruluşların Da Vinci Şifresi Hz. İsa
karşıtıdır dediklerini hiç duymadık?
ABC’den Michael Eisner, CBS’den Sumner Redstone ve NBC’den Jeff Zukor Da Vinci Şifresi
isimli eserin dünyada bir çılgınlık halinde gelmesinde işbirliği yapmışlardır. CBS daha da ileri
giderek 2005 yılı Aralık ayında ana teması Hz. İsa’nın piç olabilme olasılığı olan The Mystery of
Christmas isimli yayını yapmıştır. (Random House Sözlüğü’ne göre “piç” evlilik dışı doğan
çocuklara verilen isimdir.)
Diğer taraftan korkunç kâr pastasından payını almak için dünyanın en büyük yayıncısı Alman
Bertelsmann, A. G.’de devreye girmiştir. Bu kurumun Amerika’daki ayağını Joel Klein yönetmektedir.
Random House firması Bertelsmann’ın iştiraki olup bu firmanın bir parçası olan Doubleday
sayesinde “Da Vinci” pastasından pay alan kurumlardandır. Kitabın promosyonunu yapan diğer
kurumlar Norman Pearlstein tarafından yönetilen Time/Warner firması yayınları TIME, PEOPLE ve
LIFE dergileridir. Hz. İsa’nın Da Vinci Şifresi kapsamındaki kimliğinden nasiplenen diğer bir çakal
Washington Post’un sahip olduğu Newsweek dergisidir.

Hz. İsa’nın kimliğine karşı yürütülen bu kirli savaşta çok enteresan olan, sayıları dünyada
milyonları bulan Hıristiyan Evangelistlerden Da Vinci Şifresine karşı hiçbir tepki veya tekzip
gelmeyişidir.
2006 yılında İngiliz Yüksek Mahkemesi’nden bir hâkim Kutsal Kan, Kutsal Kâse yazarlarını Da
Vinci Şifresi isimli kitap için açtıkları intihal davasında haksız bulmuştur. Enteresan olan davanın bir
jüri tarafından değil tek bir hâkim tarafından görülmesidir. Neden böyle olmuştur? Gerçeğin kabul
edilmesi zordur ancak bu gelişmeler bir anda olmamaktadırlar. Apatiden kurtulmamız için dini veya
milli bir şok yaşamamız gereklidir. Sosyalizmin en önemli özelliği “tedrici değişim” yöntemini
kullanmasıdır. Fabian sosyalizminin başa gelişinde hiçbir uyarı sistemi işe yaramaz. Tedricen olan
değişimi fark etmeyen dolayısı ile de kabul etmeyen Amerikalılar onları uyardığınızda size genelde
“Neden bize böyle bir şey yapsınlar ki?” diye soracaklardır. Her gün yüzlerce problemle uğraşmak
durumunda kalan ve bu yapay kaos içinde koşullanan vatandaş bilgi edinmeyi refüze etmektedir.
Bu komplo zincirindeki hem güçlü hem de zayıf halkadır. Tam anlayamadığı bilgileri bir kenara
iten sıradan vatandaş komplocuların halkı uyaran kişileri “paranoyak” olarak niteleyerek küçük
düşürülmelerini sağlar. Ancak doğruyu gören insan sayısı arttıkça komplocular kenara itilmeye
başlayacaklardır ve insanlara yapay bir güven vermek için icat edilmiş olan “Bunlar Amerika’da
olamaz” yalanının ipliği pazara çıkacaktır.
Komite halkın problemli reaksiyon tarzını yarattığı suni olaylardaki tepkimizi yönetmek için
kullanmaktadır. Tavistock tarafından bizlere empoze edilen bu problemli reaksiyon tarzından
kurtulmadıkça komplocularla baş etmemiz imkânsızdır. Bizim Komitece yaratılan krizlerde
oyuncuları ve planlarını tanıyarak duruma uygun reaksiyon vermemiz gereklidir. Gizli hükümet gün
yüzüne çıkarılmalıdır. Roma Kulübü zaten artık barbarlık sürecine girmiş durumdadır. Amerikalıların
derhal bizi geri götüren Roma Kulübü uygulamalarına karşı çıkmaları gereklidir. Bizi karanlık
çağlardaki feodal toplum haline getirme planını gerçekleştirmeden Komiteyle yüzleşmemiz
gerekmektedir. Bu işi Tanrı’ya bırakamayız çünkü bu bizim görevimizdir.
Bu kitapta verilen bilgiler kırk yıllık bir araştırmanın sonucudur ve güvenilir kaynaklarca
doğrulanmıştır. Bu kitapta hiçbir şey abartılmamaktadır. Her yazılan gerçek ve kesin olup sakın
düşmanın bu bilgilerin “abartılı” oldukları iddialarına inanmayınız. Kırk yıl boyunca halka karmaşık
olayları açıklayıcı bilgiler veremeye çalıştım. Bu kitabın halkımıza bize yönelmiş olan karanlık
güçleri daha net görme şansı vereceğini umuyorum.
İnsanlar hainlerin gerçek kişiler olup onlarda olduğunu belirttiğim güçlere sahip olduklarına
inanmakta zorluk çekiyorlar. Bazı okurlar bana yazarak şöyle soruyorlar, “Hükümetimiz medeniyeti
tehdit eden bu gizli paralel yapı için neden bir şeyler yapamıyor?” Hükümetimiz de bu ihanetin içinde
olduğu için hiçbir şey yapmıyor. Bush ailesinin Samuel Bush ile başlayan yükselişi hükümetin ne
kadar ihanetin içinde olduğunun net örneğidir. Tabii ki Başkan George Herbert Walker Bush 300’ler
Komitesi’nin bize ne yaptığını bilmektedir. Çünkü kendisi de Komite için çalışmaktadır. Bu kitabın
1991 yılındaki ilk basımından sonra pek çok vatandaş bana “Biz hükümetle mücadele ediyoruz
sanmıştık.” diye yazmışlardır. Tabii ki hükümetle mücadele ediyoruz ancak hükümetin arkasında en

sıkı istihbarat servislerinin bile adını ağzına almaktan korktukları “Olimpos” Kurulu bulunmaktadır.
Woodrow Wilson ve Başkan Johnson bu kuruldan korkularını dile getirmiş siyasetçilerdirler. Daha
önce belirttiğim üzere Walter Rathenau ve Dr. Jacob de Hass dünyayı yöneten gizli örgütü açığa
vurdukları için öldürülmüşlerdir. Rathenau ve de Haas 300’ler Komitesi’nin varlığını ilk söyleyen
kişilerdir. Şimdi de ben bu misyonu devam ettirmekteyim.
Baba Bush, Clinton ve George Bush’un başkanlık süreçleri incelendiğinde milletimiz üstüne
oynanan oyunun arkasındaki büyük güç görülecektir. Başkanımızın ne yapması gerektiği konusunda
bile algımız o kadar değiştirilmiştir ki Başkan Bush silahlı kuvvetleri kendi özel güçleri gibi
kullanarak Panama’yı işgal ettiğinde kendisini koltuğundan indirmemişizdir. Anayasamız kesinlikle
böyle bir yetkiyi başkana vermez. Bu süreçte Clinton’ın aktif cinsel yaşamı ve pek çok konu üzerine
söylediği yalanlar insanları biraz uyandırmıştır. Başkan Bush ve Clinton’un yaptıkları eski zamanda
gerçekleşmiş olsa bu başkanlar derhal mevkilerini terk etmek zorunda kalırlardı. Anayasamızı yapan
kurucularımız böyle bir durumda sadece Bush’u başkanlıktan indirmekle kalmaz onu cinayetten bile
daha kötü gördükleri başkanlık andını ihlal etmek suçunda ölümle yargılarlardı.
Pek çok kere 300’ler Komitesi’nin varlığını kanıtlamak durumunda kalmışımdır. Burada problem
Komite gibi bir örgütün ardında fazla kanıt bırakmaması ve istihbarat belgelerini edinmenin suç
olmalarıdır. Ancak yine de kanıt vardır. Daha önce belirttiğim üzere Walter Rathenau dev AEG
firmasının başkanı, sosyalist bir siyasetçi ve Rothschild’lerin finansal danışmanıdır. Daha önce
verdiğim ancak burada tekrar vermek istediğim makaleyi yazabilen Rathenau’nun ne kadar güçlü
olduğu açıktır:
“Birbirini tanıyan sadece üç yüz kişi Avrupa’nın kaderini yönetmektedirler. Bunlar
haleflerini dostlarının arasından seçerler. Bu adamların ellerinde beğenmedikleri herhangi bir
devleti yıkma gücü vardır.”
Bu makalenin yayımlanışından tam altı ay sonra 24 Haziran 1922’de Rathenau öldürülmüştür.
Komite’nin varlığı ile ilgili başka kanıt bağlantılı kurum ve firmaların varlıklarıdır. Aşağıda “Tüm
Think-Tanklerin Anası” sayılan Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü’ne bağlı çalışan birkaç tane
kurumu vermekteyim.

Stanford Araştırma Merkezi
Stanford Araştırma Merkezi 1946 yılında Tavistock tarafından kurulmuştur. Stanford Alaska North
Slope petrol rezervleri hakkını 300’ler Komitesi adına edinmiş olan Robert O. Anderson ve firması
ARCO Oil Co.’ya yardım için kurulmuştur. Bu iş Andersen’nin Aspen Enstitüsü’nü aşmaktadır ve bu
nedenle Stanford kurulur. Alaska eyaleti haklarını 300’ler Komitesi için komik bir rakam olan peşin
900 milyon dolara satmıştır. Alaska valisi danışmanlık hizmetleri alması için Stanford Araştırma
Merkezi’ne yönlendirilmiştir.
Valinin daveti üzerine üç Stanford uzmanı kapağı Alaska’ya atarlar. Burada Alaska Dışişleri
Bakanı ve Eyalet Planlama Ofisi’yle görüşmede bulunurlar. Stanford ekibinin başında bulunan

Francis Greehan eyalet valisine zengin petrol yataklarının işletilmesi konusunda Stanford’a
güvenmesini tavsiye eder. Tabii ki Greehan 300’ler Komitesi veya Roma Kulübü’nden bahsetmez. Bir
ay içinde Greehan yüzlerce ekonomist, petrol mühendisi ve yeni sosyal bilim uzmanını toplar. Alaska
valisine Stanford’un verdiği rapor 88 sayfadır.
1970 yılında Alaska Meclisi Stanford raporunu değiştirmeden uygulamaya koyar. Greehan Komite
için büyük iş becermiştir. Bu başlangıçtan sonra Stanford yıllık 160 milyon doları aşan bütçesi ve
4.000 fazla çalışanıyla bir deve dönüşecektir. Başkan Charles A. Anderson bu gelişmenin büyük
kısmına tanık olmuştur. Prof. Willis Harmon pek çok uzmanını Tavistock Londra’dan transfer etmiş
olan Stanford Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi’nin başkanlığını yapmıştır. Bunlardan biri eski
İngiliz istihbaratçı ve RCA Yönetim Kurulu Başkanı David Sarnoff olup Harmon ve ekibiyle 25 yıl
çalışmıştır. Sarnoff Sussex’deki ana firma adına gözetmenlik görevini yerine getirmiştir.
Stanford İsrail, Irak, Güney Afrika, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden proje kabul
ettiğini ve hiçbir ülkeye karşı önyargılı olmadığını vurgulamaktadır. Tabii bu yaklaşım sayesinde bu
ülke hükümetleri içine sızarak CIA’e en uygun adamları bulma şansı da yakalamış olmaktadır.
Jim Ridgeway kitabı The Closed Corporation’da Stanford sözcüsü Hudson ve Rand enstitülerini
defalarca geri bırakarak dünyanın en büyük askeri think-tanki olmakla övünmektedir. Stanford’un en
tehlikeli faaliyetleri içinde sivil halkı hedef alan iç karışıklık ve ayaklanmalar üzerine yaptığı
çalışmalardır. Amerikan vatandaşlarından topladığı vergilerle devlet Stanford’un ahlak dışı
araştırmalarını her yıl milyonlarca dolar desteklemektedir. Stanford tesislerinde yapılan kimyasal
savaş deneylerine karşı çıkan öğrenci protestoları sonrası Stanford özel bir kuruluşa 25 milyon
dolara satılmıştır. Bu küçük satış fiyatı bu satışın kâğıt üzerinde yapılmış bir tezgâh olduğu
şüphelerini doğurmuştur. Kozmetik operasyonlarla bazı şeyleri örtmeye çalışsalar da Stanford
300’ler Komitesi’nce sahip olunan Tavistock Enstitüsü’nün malıdır.
1958 yılında şaşırtıcı bir gelişme yaşanır. Savunma Bakanlığı yüklenicilerinden İleri Savunma
Araştırma Ürünleri Ajansı (DARPA) Stanford’la çok gizli bir proje için temas eder. Pentagon’dan
John Foster Dulles Stanford’a Amerika Birleşik Devletleri’ni “teknolojik sürprizlere” karşı
korumanın en öncelikli durum olduğunu bildirir. Dulles tabii ki CIA tarafından Sovyetlerin iklim
koşullarını değiştirme çalışmaları ve çok düşük düzeyli radyasyon silahlarının geliştirilme
programları konularında bilgilendirilmiştir. Dulles çevrenin özel bombalarla deprem ve volkan
patlamalarına neden olacak şekilde kullanılması, olası düşmanlar üzerine davranışsal çalışmalar,
metal ve minerallerle yeni tür silahların yapımını kapsayan bir proje istemektedir. Stanford tarafından
kabul edilen bu projeye “SHAKY” kod ismi verilir.
Binlerce emri hızla gerçekleştirebilecek bilgisayar yani SHAKY’nin beyni IBM tarafından
geliştirilir. Yirmi sekiz bilim adamı “İnsan Takviyesi” adı verilen alt projede çalışırlar. “SHAKY”
bilgisayarı kendisiyle çalışan bilim adamlarını tanıma ve analoji ile problem çözme kapasitesine
sahiptir. Brzezinski İki Çağ Arasında isimli kitabında neden bahsettiğini iyi bilmektedir. Bu noktada
Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlerin çok düşük frekanslı radyasyon silahları ve iklim değiştirme
tekniklerinin düzeyinden on beş yıl geri durumdadır. Stanford Araştırma Merkezi pek çok sivil kurum

ile askeri teknolojinin sivil uygulamaları üzerine işbirliği yapmaktadır. Bu adaptasyonlar her zaman
başarılı olmamakla beraber Brzezinski tarafından bahsedilen halkın sürekli gözetimi neredeyse
gerçekleşmiş durumdadır. Şu anda kullanılan bu gözetleme ve dinleme sistemi zaman zaman ufak tefek
kusurlar olsa bile işletimdedir. Stanford’un ortak çalıştığı sivil kurumlardan biri McLean Virginia’da
Kurulu Schriever McKee Associates firmasıdır. Bu firmanın başında Titan, Thor, Atlas ve Minuteman
roketlerini geliştiren emekli General Bernard A. Schriever vardır.
Schriever oluşturduğu Urban Systems Associates In. Konsorsiyumuna Lockheed, Emerson
Electric, Northrop, Control Data, Raytheon ve TRW’yi katmıştır. Bu konsorsiyumun amacı nedir?
Deniz Kuvvetleri İstihbarat Ofisi’ne (ONI) göre konsorsiyum ileri düzey elektronik sistemleri içeren
askeri tekniklerin kullanımıyla kentsel psikolojik ve sosyal problemleri çözmeyi hedeflemektedir. Bu
konsorsiyumdaki yeri ve katkıları nedeni ile TRW dünyadaki en büyük kredi bilgileri veritabanı
haline gelmiştir. Bu bize 300’ler Komitesi’nin ilk şartı olan halkın kontrol altına alınması gereğini
göstermektedir. Küresel boyutta hiçbir diktatörlük herkesi kontrol edemediği sürece başarılı olamaz.
1975 yılında artık Stanford 300’ler Komitesi’nin en önemli araştırma kurumu olma yolundadır.
1980 yılında Stanford’un aldığı ihalelerin %60’ı “geleceğin tasarımı” konusundadır. Kurumun en
önemli müşterileri Amerikan Savunma Bakanlığı, Savunma Araştırmaları Müsteşarlığı, Uzay
bilimleri Araştırma Ofisi, Başkanlık Ofisi, Bilim ve Teknoloji Ofisi ve Amerikan Sağlık
Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığı için yapılan çalışma “ESDEA Biçimleri, Okuma Becerileri Testi”
geliştirilmesidir. Diğer müşteriler arasında Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı
ve Ulusal Bilim Vakfı(NSF) vardır. NSF için hazırlanan proje Geleceğin ve Uluslararası
Problemlerin Değerlendirilmesi ismini taşımaktadır.
Stanford Araştırma Merkezi Londra Tavistock yönetiminde çok kapsamlı ve heyecan yaratan “İş
Dünyası Bilişim Programı” isimli projeye de imza atmıştır. 600’den fazla yerli ve yabancı firmanın
katıldığı bu program şu konularda yapılan araştırmaları kapsamaktadır: Japon iş dünyasının dış
ilişkileri, değişim sürecinde tüketici odaklı pazarlama, uluslararası terörizmin yükselişi, Elektronik
Fon Transfer Sistemi (EFT), Opto-Elektrik duyumlama, araştırma planlama yöntemleri, Amerikan
savunma sistemi ve sermaye arzı. Bu projeye katılan 300’ler Komitesi firmaları Bechtel Corporation,
Hewlett Packard, TRW, Bank of America, Shell Company, RCA, Blythe, Eastman Dillon, Saga Foods
Corporation, Archer Daniels Midland, McDonnell Douglas, Crown Zeilerbach, Wells Fargo Bank ve
Kaiser Industries gibidirler.
1991 yılında Amerikan yaşamını dini, sosyal ve ahlaki yönlerden çökertmeyi amaçlayan ve belki
de Stanford Araştırma Merkezi’nin en korkunç projelerinden olan “İnsanın Değişen İmajı” isimli
çalışmayı halka duyurdum. Stanford’a bağlı Charles F. Kettering Vakfı tarafından hazırlanan bu
projenin resmi yüklenim referans numaraları URH (489)-2150 Policy Research Report Number 4/
4/74’dir. Bu proje şimdiye kadar dünyada insan davranışlarının değiştirilmesi konusunda yapılan en
kapsamlı çalışmadır.
319 sayfalık proje raporu 14 yeni sosyal bilim uzmanı tarafından ve içlerinde B.F. Skinner,
Margaret Meade, Ervin Lazlo ve Sir Geoffrey Vickers’ın bulunduğu Tavistock üst düzey yöneticileri

gözetiminde yazılmıştır. Hatırlanacağı gibi Sir Geoffrey Vickers’in damadı Sir Peter Vickers Hall
Heritage Vakfı’nın kurucularındandır. Başkan Reagan yönetimine 1981 yılında verilen 3.000 sayfalık
tavsiye paketi tamamen Willis Harmon’s “İnsanın Değişen İmajı” çalışmasından üretilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri hükümetince kabulünden beş gün sonra “İnsanın Değişen İmajı” isimli
çalışmayı bir istihbaratçı dostum kanalıyla edindim. Okuduklarım beni üzdü ve şoka soktu. Elimde
olan rapor Amerika’nın geleceğe giden yol haritasıydı. Rapora göre halk değişime programlanacak
ve kendisini ilgilendiren en büyük değişikliklere karşı bile duyarsız olmayı öğrenecekti. Amerika
Birleşik Devletleri Kova Burcu Komplosu’ndan sonra tümüyle yani 50 eyaletiyle düşüşe geçmişti.
Örneğin bugün yüksek boşanma oranının önemi kalmamıştır, daha önce dile getirilmelerinden bile
utanılan sosyal norm ve cinsel tercih ihlalleri artık sıradan kimselerin protesto etmediği durumlar
olarak kabul edilmektedir ve uyuşturucuların sosyal kullanımları Amerika ile Avrupa’da endemik
haline gelmişlerdir.
Millet olarak Tavistock beyin yıkama yöntemleri sayesinde “İnsanın Değişen İmajı” programının
yaşamımızı nasıl radikal biçimde değiştirdiğini fark edemedik. Ulusumuz hâlâ Watergate Sendromu
etkisindedir. Yani planlandığı gibi halen şok yaşamaktayız. Amerikalılar Nixon’un ucuz bir üçkâğıtçı
olarak Earl Warren’nin mafyacı arkadaşlarıyla iç içe olduğunu duyduklarında hayal kırıklığı ve üzüntü
yaşadılar. Pek çok yaşanan şok ve her gün bomba gibi patlayan gazete manşetleri içinde yolumuzu
kaybettik. Ya da bizlere olaylar karşısında sunulan yüzlerce alternatif karşısında doğru karar verme
yeteneğimiz köreldi. Yüksek mevkilerde işlenen suçlar, Vietnam Savaşı travması, Panama, Irak ve
Sırbistan saldırıları sonrası Amerikan halkı artık gerçeği görme isteğinden vazgeçti. Bu reaksiyon
Willis Harmon’un teknik raporunda tanımlanmaktadır. Kısacası Amerikan halkı artık programlandığı
üzere reaksiyon vermektedir. Gerçeği görmek istemediğimiz gibi hükümetlerden de gerçeği bizden
saklamalarını ister hale geldik. Reagan-Bush-Clinton-Bush yönetimlerinin ahlaksızlıklarını
görmektense mezara gömülmelerini tercih ettik. Örneğin “Irak’a demokrasi götürme” amaçlı işlenen
suçları öğrenmek istemedik. Halbuki Irak’ta işlenen suçlar Nixon’un suçundan kat ve kat büyüktüler.
Acaba millet olarak önemli bazı noktaları mı kaçırdık? Yokuş aşağı frensiz gittiğimizi fark ettik mi?
Duyarsızlaştırılıp daha büyük felaketlere hazırlandığımızı gördük mü?
Tabii ki hayır! İşleri herkesi hedef alan ve çok büyük suçlar işleyen devlet içindeki gizli hükümeti
halka duyurmak olanlara, halkı böyle şeylerle rahatsız etmemeleri gerektiğini söyledik.
“Tüm bu spekülasyonları duymak istemiyorum.” standart bir reaksiyon haline geldi. Özel yetkili
savcı Lawrence Walsh Reagan ve Bush tarafından işlenen suçları ortaya çıkartmaya çalıştığında
büyük bir nefretle karşılandı, kendisine her türlü zorluk çıkarıldı. Aynı şeyler özel yetkili savcı
Fitzgerald Federal Kanunlara aykırı olarak Valerie Plame ismini sızdıranları yakalamaya çalışırken
tekrar yaşandı. Amerika’daki en üst düzey seçilmiş insan Birleşmiş Milletler Kanunları’nı
Anayasamızın üstüne yerleştirirken halk bunu normal karşıladı. Yine Amerika’daki seçilmiş en üst
düzey kişi Kongre kararı olmaksızın ülkemizi savaşa soktuğunda bunu normal kabul ettik ve gerçeği
görmek istemedik.

BÖLÜM 20
1991 Körfez Savaşı ve Sonrası
1991 Körfez Savaşı uzun bir planlama süreci sonrası başladığında 300’ler Komitesi ve bağlantılı
petrol endüstrisi adına hareket eden George Herbert Walker Bush Irak konusundaki haberlere sansür
getirdi. En pervasız şekilde uygulanan sansüre duyarsız kalan halk bunun savaşın iyi gitmesi için
önemli bir önlem olduğunu düşündü. Halbuki Başkan, April Glaspie, Dışişleri Bakanlığı ve General
Schwarzkopf yalan söylüyorlardı. Özellikle April Glaspie’nin suçu yargılanması halinde müebbet
hapis gerektirecek kadar büyüktü.
Amerikan Anayasası’na göre tek hâkim olan halk, Bush ve arkadaşlarının savaş ve anayasal
suçlarına göz yumduk. Bush yönetimi savaşın gerekli olduğunu çünkü Kuveyt’i rahat bırakması için
uyarılan Saddam Hüseyin’in uyarılarımızı dinlemediğini söylemekteydiler. Glaspie’nin Dışişleri
Bakanlığı’na gönderdiği mesajlar kamuoyuna açıklanınca pek çok senatör âdeta Lady Glaspie’nin
karalanan namusunu kurtarmaya kalkıştı. Her iki partiden senatörler Glaspie’yi korumaya
kalkışmışlardı.
Biz, Amerikan halkı, yüz binlerce insanın ölümüne ve belki de yüzyıllarca sürecek savaşların
başlamasına entrikalarıyla neden olan insanların suçlarından kurtulmalarına ortaklık ettik.
Saddam Hüseyin şeytani bir entrikayla Kuveyt’e saldırmaya teşvik edilerek 300’ler Komitesi
hizmetkârı George Herbert Walker Bush’un Irak’ı işgali için neden yaratıldığı aşağıdaki raporda
verilmektedir. Bu kapsamda Glaspie Saddam ile ilk görüşmesini yapmıştır.
Unutmayınız ki görüşme talebi Glaspie’den gelmiştir. Glaspie denilen bayan büyükelçi Başkan
George H.W. Bush’tan Saddam Hüseyin’e acil nitelikli bir mesaj ileteceğini söyleyerek görüşme
talep etmiştir. Irak’taki büyükelçilik görevini iki yıldır yürüten Glaspie ilk defa Saddam Hüseyin ile
özel görüşecektir. Bu onun son görüşmesi olacaktır ancak Saddam bunu bilmemektedir.
April Catherine Glaspie 26 Nisan 1942’de Vancouver, Kanada’da doğmuştur. Glaspie 1963
yılında Oakland, Kaliforniya Mills College’i bitirmiş 1965 yılında ise John Hopkins University’den
mezun olmuştur. 1966 yılında Dışişleri Bakanlığı’na giren Glaspie Ortadoğu üzerine uzmanlaşmıştır.
Glaspie Kuveyt, Suriye ve Mısır’daki görevlerinden sonra Nisan 1989’da Irak’a büyükelçi olarak
atanmıştır. İngiliz gazeteciler 25 Temmuz 1990 tarihli Hüseyin-Glaspie görüşmesi kayıtlarını ele
geçirmişlerdir.
Glaspie’nin görüşmesi hakkında hiçbir Amerikalı gazeteci bilgi istememiş veya almamıştır. Bu
korkunç bilgileri doğrulamak için İngiliz gazeteciler Bağdat’taki Büyükelçilikten ayrılmak üzereyken

Glaspie ile yüzleşirler. İngiliz gazeteciler konuşma tutanaklarını iyice okumuşlardır ve Glaspie’nin
Saddam’a yalan söylediğini hatta onu Kuveyt’i işgale teşvik ettiğini düşünmektedirler. Gazeteciler
İngiltere’nin (ve Amerika) yanıltılarak savaşa sokulmasından öfkelidirler ve Glaspie’ye
yaptıklarından dolayı sert çıkmak istemektedirler. Konuşma tutanaklarından bir bölüm aşağıda
verilmektedir:
Büyükelçi Glaspie: Irak ile olan ilişkilerimizi geliştirmek üzere Başkan Bush’tan talimat almış
durumdayım. Daha yükselmesini istediğiniz petrol fiyatlarının sizin Kuveyt ile olan
anlaşmazlığınızın nedeni olduğunu anlayışla karşılamaktayız. (Sessizlik) Bildiğiniz gibi yıllardır
burada yaşıyorum ve sizin ülkenizi İran-Irak Savaşı sonrası tekrardan inşa etme çabalarınızı
hayranlıkla izliyorum. Paraya ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. Ülkenizi yeniden inşa etme şansına
sahip olmak istemenizi kabul ediyoruz. (Sessizlik) Güneye çok fazla sayıda asker sevkiyatı
yaptığınızı görmekteyiz. Normalde bu bizi ilgilendirmese de Kuveyt’e yaptığınız tehditler göz
önünde alındığında endişelenmekteyiz. Bu nedenle size karşı çıkmak için değil dostluk
çerçevesinde gerçek niyetinizi sorma talimatı aldım. Neden Kuveyt sınırınızda büyük bir asker
yığılmasına gidiyorsunuz?
Saddam Hüseyin: Bildiğiniz gibi Kuveyt ile olan anlaşmazlığımızın çözümü için yıllarca
çabaladım. İki gün içinde yeni bir toplantımız olacak. Bu görüşmelere bir şans daha vermek
istiyorum. (Sessizlik) Eğer biz (Iraklılar) onlarla (Kuveytliler) ile görüşmemizde bir ümit görürsek
hiçbir şey olmayacaktır. Ama bir çözüme ulaşamazsak Irak ölmeyi kabul etmeyecektir.
Büyükelçi Glaspie: Hangi çözüm kabul edilebilir?
Saddam Hüseyin: Eğer İran savaşındaki stratejik hedefimiz olan Şat tül Arap bize verilirse
Kuveytlilerle anlaşırız. Ancak eğer bizden Şat tül Arap’ın yarısı ve Irak’ın tümü arasında (Irak
görüşüne göre Kuveyt Irak’ın parçasıdır.) seçim yapmamız istenirse, Şat tül Arap’ın tümünü
bırakır Kuveyt üzerindeki haklarımızı savunur ve Irak’ın olması gerekli bütünlüğünü sağlarız.
(Sessizlik) Amerika bu konuda ne düşünmektedir?
Büyükelçi Glaspie: Bizim Kuveyt ile aranızda olduğu gibi Araplar arası sürtüşmelerde
görüşümüz yoktur. Dışişleri Bakanı (James Baker) benden 1960’larda ilk başta Irak’a verilen
ancak şimdi sürtüşmeye dönüşen Kuveyt konusu ile Amerika’nın bir ilgisi olmadığını vurgulamamı
talep etmiştir.
(Saddam gülümser)
Bir gün sonra Washington’daki basın toplantısında ( 26 Temmuz 1990) Amerikan Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Margaret Tutweiler’a şu sorulur:
“Amerika Birleşik Devletleri Kuveyt sınırına 30.000 asker yığan Irak hükümetine bir mesaj
gönderdi mi? Bu asker yığımına karşı Amerika’nın resmi bir protestosu sözkonusu mudur?”
Tutweiler yanıtlar: “Böyle bir resmi protestodan haberim yok.”
31 Temmuz 1990 tarihinde yani Irak’ın Kuveyt’i işgalinden iki gün önce Yakın Doğu İlişkilerinden

Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı John Kelly, Kongreye şu ifadeyi verir: “Amerika Birleşik
Devletleri’nin Kuveyt’i savunma yükümlülüğü yoktur ve Amerika Birleşik Devleti Irak saldırısı
olması halinde Kuveyt’i savunmayı amaçlamamaktadır.”
Glaspie tarafından başlatılan tuzak Tutweiler ve Kelly’nin konuşmalarıyla desteklenmiş olup
kanımca planlı bu yalanları söyleyen kişilerin Kongre’ye yalan söylemekten yargılanmaları
gerekmektedir. Saddam Hüseyin daha önce pek çok kişinin yaptığı gibi Glaspie’nin tuzağına
düşmüştür. Saddam o anda kadınların yalan söylemeyeceklerine ve Kuveyt’i işgal etmesi halinde
Amerika’nın bir şey yapmayacağına inanmaktadır. 2 Ağustos 1990 yani Glaspie’nin Saddam’ı
ziyaretinden sekiz gün sonra Irak zırhlı güçleri ve piyadeleri Kuveyt’e girerler. Glaspie’nin Bağdat’a
atanması 1980-1988 İran-Irak Savaşı sürecinde Amerika’nın Irak’a yaptığı büyük gizli yardımdan
sonra gerçekleşmiştir. Gördüğünüz gibi bu yardım süreci de Saddam’ın güvenini kazanmak için
yapılmış stratejik bir harekettir. İran-Irak Savaşı sonrası (Savaş süresince Kuveyt, Irak’a 14 milyar
dolar borç vermiştir.) Irak ve Kuveyt Irak sınırlarının belirlenmesi, suyollarının kullanımı ve Kuveyt
petrolünün fiyatı konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Irak Kuveyt’in yatay sondaj yaparak
kendisine ait Rumeli petrol yataklarından milyonlarca varil petrol çaldığını tespit etmiştir. Saddam bu
toptan hırsızlığı önlemek için Kuveyt’e girer. Ve bir gün tarihin yazacağı şekilde Hüseyin devletinin
haklarını koruma konusunda kesinlikle haklıdır.
Gazeteci 1: Bu konuşma tutanakları (Tutanakları elinde tutmaktadır.) doğru mudur Sayın
Madam Büyükelçi?
(Büyükelçi Glaspie yanıt vermez.)
Gazeteci 2: Saddam’ın Kuveyt’i işgal edeceğini biliyordunuz ancak onu durması için
uyarmadınız. Amerika’nın Kuveyt’i savunacağını ona söylemediniz. Ona tam tersini yani
Amerika’nın Kuveyt ile ilgisi olmadığını bildirdiniz.
Gazeteci 1: Siz onun saldırganlığını ve Kuveyt’in işgalini teşvik ettiniz. O zaman ne
düşünüyordunuz?
Büyükelçi Glaspie: Tabii ki ne ben ne kimse Irak’ın Kuveyt’in tamamını alacağını
düşünmemiştik.
Gazeteci 1: Yani siz onun Kuveyt’in sadece bir kısmını alacağını düşündünüz? Bunu NASIL
DÜŞÜNÜRSÜNÜZ? Saddam size “eğer görüşmeler başarısız olursa Şat tül Arap hedefini
bırakacağını ve Irak’ın olması gerekli bütünlüğünü sağlayacağını” söylemiştir. Siz bunun yani
Iraklıların her zaman ülkelerinin tarihi bir parçası olduğuna inandıkları Kuveyt’i kapsadığını
bilirsiniz!
(Büyükelçi Glaspie hiçbir şey söylemez ve iki gazetecinin gitmesini ister.)
Gazeteci 2: Amerika işgale yeşil ışık yakmıştır. Siz en azından Saddam’a bir miktar
saldırganlığın kabul edilebilir olduğunu yani Amerika’nın Rumeli petrol yataklarının, tartışma
konusu sınırların ve Körfez Adaları’nın alınmalarına ses çıkartmayacağını ima ettiniz.
Büyükelçi Glaspie yine bir şey söylemez limuzine binerek kapısını kapatır ve uzaklaşır. İki yıl

sonra Amerikan televizyonu NEC News Decision 1992 Başkanlık Seçimi Üçüncü Tur Tartışmasında
Ross Perot şöyle demiştir: ”Biz ona (Saddam) Kuzey Kuveyt’i alabileceğini söylemiştik. Ancak o
tüm Kuveyt’i aldığında çıldırdık. Ona bunu söylememiş olsak ne diye Büyükelçilik yazışmalarını
Senato Dışişleri Komitesi ve Senato İstihbarat Komitesi’ne gösterelim ki?”
Bu noktada Perot’un sözü başkan baba Bush tarafından bağırarak kesilir: “Sana bu konuda yanıt
vermem gerekli çünkü artık milli gururumuza dokunmaya başladın… Söylediklerin tamamen
absürddür!”
Absürd veya değil gerçek şu ki April Glaspie Bağdat’ı Ağustos 1990’da terk etti ve Washington’a
yani Dışişleri Bakanlığı’nca sekiz ay boyunca korunacağı yere geldi. Bu süreçte medya ile hiç
görüşmedi ve 11 Nisan 1991 tarihindeki savaşın resmen sona ermesinden kısa bir süre önce Saddam
ile yaptığı görüşme hakkında Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne ifade vermek üzere ortalığa çıktı.
İfadesinde Glaspie “büyük bir kandırmacanın kurbanı olduğunu” görüşme tutanaklarının kendi
pozisyonunu yanlış yansıtır uyduruk belgeler olduklarını ancak bu uyduruk belgelerde anlatılanların
çoğunun doğru olduğunu bildirdi. Bu kıdemli diplomat Birleşmiş Milletler’de düşük profilli bir görev
alarak yeni atamasını bekledi. Sonradan da Güney Afrika Cumhuriyeti Cape Town’a Baş Konsolos
olarak atandı. 2002’deki emekliliği sonrası bu hanımdan haber alınamadı. Âdeta ortalıktan silinmişti.
Acaba bir gün vicdanı ile baş başa kaldığında dünyaya baba Bush hakkındaki tüm doğruları anlatmaya
karar verdiği için başına kötü bir şey mi gelmişti?
Neden Amerikan Senatosu görevini yapmak için biraz cesaret gösteremedi? Neden Amerikan
Dışişleri Bakanlığı Amerikan halkının öğrenmeye hakkı olan belge ve bilgileri hiçbir ceza almaksızın
sakladı? Burada sadece tüm Amerikan yönetiminin 300’ler Komitesi’nden gelen emirleri yerine
getirdiğini varsayabiliriz. Margaret Thatcher Komite’nin Amerika’daki merkezi Aspen’e yaptığı gezi
sırasında başkan Bush’u çağırır. Hatta Thatcher’in kayıta alınan telefon konuşmasında Bush’a hiç
diplomatik olmayan bir dille Aspen’e gelmesini ve kendisine iletmesi gereken bazı emirler olduğunu
söylediği görülür. Amerikan halkının düşünme yeteneğini kaybettiği bir iklimde Willis Harmon ve
adamları gerçeğe dönüşürler. Tavistock’un zamanında büyük bir halk olan bu milletin kendine olan
güven ve saygıyı kaybetmesindeki başarısı büyüktür. Bize Irak’taki savaşı kazandığımız ve artık
dünyadaki tek süper güç olarak gurur duymamız söylendi. Bize söylenmeyen ise bu savaşı kazanırken
Amerika’nın şimdi Iraklı ölü askerlerle beraber çöllerde yan yana yatan Anayasası ve milli gururunu
kaybettiğidir. Biz George Herbert Walker Bush ve Norman Schwarzkopf tarafından
saldırmayacağımız konusunda verdiğimiz sözlerden döndük. Biz Cenevre Konvansiyonu’na
uyacağımız konusunda söz verdik. Protestolar yükselince bizi kontrol edenler zafer veya kendimize
saygı arasında bir seçim yapmamız gerektiğini bildirdiler. İkisi birden olmayacağına göre biz “zaferi”
seçtik. Yüz yıl önce bu gerçekleşemezdi ama şimdi gerçekleşti ve pek fazla kişiyi de rahatsız etmedi.
Bizler Tavistock Enstitüsü’nün uzun menzilli psikolojik savaşı karşısında çöpe döndürüldük. Aynı
Almanlara uygulanan “Sivil Bombardıman” projesi gibi bizlerde beyinlerimizin bombalanmasına izin
vererek sadece muz cumhuriyetlerinde görülebilir bir totaliter rejime evet diyecek hale geldik.
Bir zamanlar gururlu olan Amerika Birleşik Devletleri tarihin her dönemindeki totaliter rejimlerin

başlangıcında olduğu gibi birçok suç örgütünün birleşimi haline dönüşmüştür. Şu anda Amerika’daki
kalıcı değişim safhasındayız. Yaşadığımız “Kullan-At” devrinde direnmeye yer yoktur. 4 milyon evsiz
sokakta yaşayan, 40 milyon işsiz ve 25 milyon kürtajla öldürülen bebek karşısında bile kılımız
kıpırdamıyor. Çünkü bunlar Kova Burcu Komplosu devrinin “Kullan-At” ürünleridirler. Bu komplo o
kadar korkunçtur ki insanlar bunu ya “zaman değişiyor” şeklinde rasyonalize ederler veya “komplo
teorisyenlerinin saçmalıkları” olarak kabul ederler. Amerikan halkını Tavistock ve Willis Harmon
böyle programlamıştır. Alman işçi yerleşim birimlerinin her gece bombalanması sonrası sonuçtan
deneyim kazanan Tavistock artık bizleri her gece evlerimizin oturma odalarında bombalamaktadır.
Tavistock hiçbir protestoyla karşılaşmaksızın tüm ideallerimizi yok etmektedir. Halkımızın
entelektüel ve manevi güçleri sıfırlanmaktadırlar.
27 Mayıs 1991 tarihinde Başkan Bush pek çok siyasi gözlemcinin gözünden kaçan ancak çok
açıklayıcı olan aşağıdaki sözleri sarf etmiştir:
“Amerikan siyasi ahlak rotamızı ehveni şer doğrultusunda çizmemiz gerekmektedir. Bu gerçek
dünyadır ve burada tam siyah - beyaz ayrımı olamaz. Bu dünyada mutlak ahlaki doğrular pek azdır.”
Dedesi Samuel Bush’tan başlamak üzere 300’ler Komitesi hizmetkârlığı ve satanist Kafatası ve
Kemikler Organizasyonu geçmişinden gelen bir başkandan daha fazlası zaten beklenemez. Bu adam
Beyaz Saray’a nasıl seçilmiştir? Bu adamın sözlerini General Schwarzkopf’a 12.000 Irak askerini
canlı olarak kuma gömme emri veren bir kişinin sözleri olarak analiz edin. Bu adamın sözlerini
Saddam Hüseyin’e “Günümüzün Hitleri” diyen adamın Irak’ta yaptığı soykırım ışığında değerlendirin.
Saddam karşıtı iddialarının hiçbirini kanıtlamaya çalışmayan Bush’un böyle bir şeye ihtiyacı da
yoktur. Programlanmış ve içsel yönelim tekniğiyle koşullanmış Amerikan halkı Bush’un sözlerini
İncil’den alıntılar gibi sorgulamadan kabul etmiştir. Bu adamın her şeyi Amerikan halkı adına
yaparken 300’ler Komitesi’nden emir aldığını düşünün. Artık bu adam ve onu yönetenler Amerikan
halkı üzerindeki kontrollerini inkâr etmemektedirler. Yukarıdaki sözlerinden anlaşılacağı gibi
Amerikan halkının lideri doğruluk, dürüstlük ve sağduyu konularında onu yönetenlerin gerekli
gördükleri hallerde taviz vermeye hazırdır. Aslında Amerikan Başkanı 27 Mayıs 1991 tarihinde
anayasal her prensibi çöpe attığını ve Amerika’daki en üst yasanın kendisini bağlamadığını
söylemektedir. Bu 1941-1945 sürecinde Alman işçi yerleşim birimlerinin sürekli bombardımanı olan
hedefini 1946’dan günümüze Amerikan halkının ruhuna çeviren Tavistock Enstitüsü ve Prudential
Bombardıman Girişiminin büyük zaferidir. 300’ler Komitesi’nin Polonya aristokrasisinden gelen
üyesi Zbigniew Brzezinski’nin jeopolitik doktrinleri onun Kriz Taktı Büyük Satranç Tahtası isimli
eserlerinde açıktır. Ve bu doktrinlerin gerçekleşmesinde ilk adım Irak’ın işgali olarak tanımlanmıştır.
Bazıları bu yol haritasını başlatanın Başkan Carter olduğunu söyleseler de Başkan savaşı
gerektirecek nedenlerin oluşturulmalarını Ulusal Savunma Danışmanı Zbigniew Brzezinski’ye
bırakmıştır.
Brzezinski’nin öğrencileri içinden Madeleine Albright başarılı bir öğrenci olduğunu uzun yıllar
sonra Amerika’yı sonu henüz gelmeyen belaya sokarak ispatlamıştır. Joseph Korbell’ın kızı Albright
Komite’nin her zaman gözdesi olmuştur. Millet üstüne uygulanan değişim baskısı 1960’lı yılların

başında Stanford Araştırma Merkezi’nce (SRC) başlatılmıştır. SRC’in etkisi, gücü ve ileri görüşü
Sovyetlerin çöküşü sonrası talep görmüştür. Stanford’taki bir ekol Amerika’nın Sovyetlerin ani
yıkılışı sonrası Brzezinski’nin deyimiyle “kara deliği” doldurmak mecburiyeti olduğuna inanır. Bu
ekol Avrasya’daki doğal kaynakların Cecil John Rhodes’in Güney Afrika’da 1899’da yaptığı utanmaz
ve vahşi şekilde Amerika’ca yağmalanmasını öngörmektedir. Brzezinski Sovyetlerin çöküşü Kraliçe
Viktorya’nın Güney Afrika’daki Boer’lere yaptığını Amerika’nın Avrasya’da yapmasına olanak
sağlayacak bir şans olarak görmektedir.
“Amerika için Soğuk Savaş sonrası ödül Avrasya’dır.” diyen Brzesinski sonraki yazılarında
Avrasya’nın yanına Ortadoğu petrol ülkelerini de eklemiştir.
Aslında Brzezinski’nin görüşleri daha önceden “Yuvarlak Masa” organizasyonunda Henry
Kissinger’in hocası olan William Yandall Elliot tarafından dile getirilmiştir. Ancak Brzezinski
Amerika açısından bazı önemli eklemeler yapmıştır:
“Çin ve Rusya’nın bir araya gelmelerine ve işbirliği yapmalarına izin verilmemelidir. Bu şekilde
oluşacak bir kara köprüsü Amerika’nın tek süper güç olmasını zora sokacaktır.”
Başkan G. H. W. Bush’un “Kriz Taktı” konseptinden ne anladığı şüpheli olsa da aldığı eğitim
sayesinde üstlerinden emir almayı iyi bildiği bir gerçektir.
Amerika’nın Irak’a müdahale durumu ortaya çıktığında başkan tüm uluslararası yasaları ve
Amerikan Anayasası’nı bir kenara itmeye gönüllü olmuştur. Başkanlık yemini bozan bu adam
yargılanmamıştır. Biz halk olarak bu adamı makamından indirip, Anayasa yapıcılarımızın böyle bir
vatan hainliği için isteyecekleri ceza ile yargıladık mı?
Tam tersine Amerikan halkı Başkan Bush’un makamını korumasına ve İngiltere Kraliçesince
Irak’ta gösterdiği başarı nedeni ile şövalye ilan edilmesine razı olmuştur. Şunu belirtmek isterim ki
kanımca Başkan Bush makamından uzaklaştırılsaydı Amerika kendini toparlar ve kurucularımızın
Amerika’sı haline gelebilirdi. Televizyonunuzu açın ve kanalları dolaşın, bu kanallarda Amerikan
halkının şok içinde, yarı ölü, çözüm bulamayacak halde olduğunu göreceksiniz. Bu arada Bush Beyaz
Saray’da kaldı ve hizmetleri karşılığı 300’ler Komitesi’nce fazlasıyla ödüllendirildi.

BÖLÜM 21
Tavistock Enstitüsü’nün İğrenç Planları
Şimdi Tavistock Enstitüsü’nün cinsellik içerikli talk şovlar, sapıklık ve uyuşturucu özentisi dolu
özel kanallar sayesinde Amerika Birleşik Devletleri’ni gözlerimizin önünde yok edişinden bahsetmek
istiyorum.
John Wayne’nin zamanında kral olduğu yerde insan müsveddesi, her tarafı oynayan, apış arasını
avuçlayıp çığlıklar atan Michael “Jacko” Jackson denilen adamı (Adam mı acaba?) kahraman yaptık.
Jackson aslında evlerimizin oturma odalarında sahne alacak yüz binlerce “kreasyonun” prototipidir.
Artık defalarca evlenip boşanmış bir kadın ulusal kanallara konu olabilmekte, uyuşturucu
kullanmaktan yarı ölü vaziyette pislik içindeki rock grupları saatlerce dejenere konuşma, giyim tarzı
ve kulak tırmalayan müziğe ev sahipliği yapan televizyonlarda sahne alabilmektedirler. Küfür,
ahlaksız ilişkiler ve pornografi dolu pembe diziler tepki almamaktadırlar.
1960’ların başında kabul edilemeyecek olan şeyler artık toplumda normal hale gelmişlerdir.
Amerikan halkı Tavistock tarafından “Gelecek Şokları” teknikleriyle duyarsız hale getirilmiştir. Bu
kültürel şoklarla o kadar duyarsız hale getirildik ki artık kimse protestonun bir işe yarayacağını
düşünmemektedir. Gelecek Şoku diye nitelendirilebilecek bir durum Ulusal Kimlik Kartı
uygulamasıdır. Amerikan halkının merkezi bir kayıt sisteminde kayıt altına alınması Amerikan
Anayasası’na aykırıdır.
Amerika Birleşik Devletleri tek bir devlet olmayıp 50 devletten oluşan bir federe devlettir.
Merkezileşme kurucularımız tarafından sadece lanetlenen değil yasaklanan bir kavramdır.
Kurucularımız merkezi hükümet uygulamasında bireysel özgürlüklerin zarar alacağını öngörmüşlerdir.
Dolayısı ile Merkez Bankası, Merkezi Polis Teşkilatı ve Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi Anayasamızca
yasaklanmışlardır. Ancak özgürlük düşmanları Merkez Bankası ve Merkezi Polis Gücü
uygulamalarını yalan dolanla ülkemize sokmuşlardır. Şimdi ise Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi
peşindedirler. Bu merkezi kayıt sistemi arkasındaki amaç insanları daha iyi kontrol edebilmek ve
İnsan Hakları Beyannamesi ile garanti altına alınan hakları azaltmaktır. Amerikan halkının boynuna
takacağı kimlik kartıyla kölelik kaosuna sürüklenmesi halinde İnsan Hakları Beyannamesi ile bu halka
tanınan özgürlükler Amerikan yaşamından kalkacaklardır.
1986 yılında 300’ler Komitesi halk üstündeki baskının arttırılması kararını vermiştir. Amerika’nın
yeterince hızlı çökmemesi karşısında yüzlerce yeni “Gelecek Şoku” uygulanmaya konmuştur.
Bunlardan biri Kamboçya kasabı yani 2 milyon zavallı Kamboçyalıyı öldüren Pol Pot yönetiminin

resmen tanınmasıdır.
1991 yılında şok gemisi tam yol gitmeye başladı. Amerika Washington’un kendisinin dostu
olduğuna inandırılan Irak ile savaşa girdi. Bush yönetimi Irak devleti başkanı Saddam Hüseyin’i
hiçbiri doğru olmayan her türlü kötülükle suçladı. Onları öldürüp çocuklarını yetim ve öksüz bıraktık
ve geride kalanları açlık ve hastalıklardan ölüme terk ettik. Irak’ı tank, kamyon kadavraları, düşük
uranyum içeren ve 1991’den beri radyasyon yayan top mermisi kovanları ile kirlenmiş hale getirdik.
1995 yılında “radyasyon hastalığı” Iraklı siviller arasında yüz bin insanı sardı. Benzer şekilde
savaştan dönen binlerce askerimizde uzun süre radyasyona maruz kalmaktan “Körfez Savaşı
Sendromu” ortaya çıktı. Aynı günlerde 2 milyon Kamboçyalıyı “Şehirlerin nüfussuzlaştırılması”
isimli 300’ler Komitesi projesi kapsamında öldürülen Kamboçya devleti ile Başkan Bush sayesinde
diplomatik ilişki kuruldu. Büyük Amerikan kentleri de pek yakında aynı proje kapsamına
gireceklerdir. 1991 yılında Başkan Bush mealen şöyle demekteydi,”Vatandaşlarım! Benden daha ne
istiyorsunuz? Size gerekli gördüğüm halde prensiplerimizden taviz vereceğimi yani gerektiğinde Pol
Pot kasapları ile bile yatağa gireceğimi söylememiş miydim?”
Bush’un siyaseti ile halka verdiği mesaj bana “Her Devrin Adamı” isimli piyesi anımsattı. Bu
eserin bir bölümünde Sir Thomas More ve William Roper adalet karşısında eşitlik ilkesini tartışırlar.
Sir Thomas adaletin herkesi koruyuculuğu ilkesini Şeytan’a bile uygulanması gerektiğini savunur.
Roper buna karşılık şöyle der “Şeytan’ı yakalamak için İngiltere’deki tüm kanunları yok edebilirim.”
Sir Thomas’ın buna karşılığı şudur: “O zaman yani tüm kanunları yıktığında ve Şeytan’la
karşılaştığında hangi kanunun arkasına saklanacaksın? Ben kendi varlığımı korumak için Şeytan’a bile
adalet vermek taraftarıyım.”
Sir Thomas More’un söylemi 200 yıldan uzun süredir Amerikan adalet sistemine temel teşkil
etmiştir. Amerika “herkese eşitlik ve adalet” ilkesi üzerine kuruludur. Herkesin adaletçe savunulması
sayesinde suçlu cezasını görür ve masum korunur. Bush bu dönemin bittiğini söylemektedir. Yani
kanunlar Amerikan halkını teröristlerden korumak için ihlal edileceklerdir. Kongre’nin teröristleri ele
geçirmek için 200 yıldır hepimizi koruyan tüm kanunların ihlal edilebilirliğini onaylaması Bush’u
haklı kılmıştır. Anayasamıza yapılan bu ölümcül saldırı 1895 yılında Fabian Örgütü’nden Ramsey
McDonald tarafından başlatılmıştır.
1995 yılında değişim baskısı daha da artmış Amerikan halkı hayal bile edemeyeceği şeylere tanık
olmaya başlamıştır. Abandone haldeki Amerikalılar reaksiyon verse bile bu reaksiyonlar çok düşük
düzeydedirler. Amerika “Cambaza bak” stratejisi ile yani “Hollywood” ve “Spor” ile
uyuşturulmaktadır. İngiliz istihbarat kaynakları Kimlik Kartı uygulamasının İngiliz Merkez Ofis
tarafından Şubat 1995 tarihinde geliştirildiğini belirtmektedirler. Bu uygulama halka ulusal bir kriz
ortaya çıkana kadar duyurulmayacaktır (Reichstag Yangını veya Pearl Harbor gibi bir durum.) Her
despot kanun sisteminde olduğu gibi bu uygulama da “İngiliz halkının güvenliğini arttırmak” gibi bir
yalanla başlatılacaktır. Kimlik Kartları İngiltere’de uygulanmaya başladıktan sonra Amerika Birleşik
Devletlerinde “Amerikan halkını terörizm ve terör faaliyetlerinden koruma” adına uygulamaya
konacaklardır. Amerika Birleşik Devletleri’nin hızla Komünist Yeni Dünya Düzeni-Tek Dünya

Devleti batağına sürüklendiğinin hâlâ farkında olmayanların aşağıdaki satırları dikkatle okumalarını
tavsiye ederim:
Amerika’da “Kimlik Kartı” uygulaması olağanüstü bir tedbir olarak ortaya çıkacaktır.
Kanunlaşırken “gönüllü” alınacağı şerhi olmasına rağmen kimlik kartı almak için başvurmamanın
cezası çok ağır olacaktır. Kişinin kimlik kartı olmadığı hallerde kendisine sürücü ehliyeti veya
pasaport verilmeyecektir. Kimlik kartı diye isimlendirilen bu biyometrik kartlardaki bilgiler merkezi
bir veri tabanında her an yetkililerce ulaşılabilir şekilde saklanacaktır. Bu uygulama aynen
Brzezinski’nin Technetronik Çağ isimli kitabındaki gibi parmak izi, göz izi, isim, ana-baba isimleri,
doğum yeri ve tarihi, boy, kilo, göz rengi, kredi ve kriminal kayıtlar, gidilen okullar, çalışılan
işyerleri, askerlik durumu, yakın arkadaşlar, okuma alışkanlıkları, din, tarikat, gidilen ibadet yerleri,
son 20 yıldaki adresler, kardeş bilgileri, medeni durum ve son 10 yılda gidilen doktor ve dişçi
isimleri gibi kişisel bilgileri içerecektir. Pasaport gibi Kimlik Kartı da kişiye ait olmayıp gerekli
durumlarda iptal edilerek kişi “Kanundışı” ilan edilebilecektir. Böylece devlet vatandaşa bazı
hizmetleri vermekten imtina edebilecektir. Örneğin hastane veya sağlık hizmetleri sadece kimlik kartı
karşılığında verilecektir. Cenaze işleri yetkilileri defin öncesi ölenin kimlik kartını alarak merkezi
kimlik ofisine geri vermekle sorumlu olacaklardır.
Şimdi bu bilgiler ışığında George Orwell’in tahmin edip Brzezinski gerçekleşeceğini söylediği
olayları tekrar gözden geçirin. Unutmayın ki “Bu gün İngiltere’de olan yarın Amerika’da olur.”
Kimlik Kartı uygulaması Amerikan vatandaşının özel hayatının gizliliğinin ihlali olup Amerikan
Anayasası 10. Ek Maddesine göre özel yaşamın korunması ilkesine aykırıdır. Bu kart uygulaması
ayrıca kurucularımız tarafından cumhuriyet yönetimi adına eyaletlere verilen hakları da ortadan
kaldırmaktadır. Bu federal sistemin çözülmesi demek olmakla birlikte bunu dile getirecek bir lider
yoktur. Tüm bu anayasal ihlaller “Amerikalıları terörist saldırılara karşı korumak” yalanı arkasına
sığınılarak yapılacaktır. İleride göreceğimiz gibi “çevre” dünyada genel anlamda kullanıldığından çok
daha geniş bir kapsama sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri yoğun travmaların olduğu bir dönemden
geçmiştir ancak Amerikan halkının reaksiyonlarına bakarsanız bu halkın “yürüyen ölüler” haline
geldiği ortadadır. Daha kötüsü de gelmek üzeredir. Aramızdan ortaya çıkarak halkı bu Kimlik Kartı
uygulamasına karşı yönetecek bir lider olacak mıdır?
Her şey Tavistock planı ve onun Stanford’daki sosyal bilim uzmanlarının yazdıklarına uygun
gitmektedir. Zaman kendi başına değişmez ve ancak birileri tarafından değiştirilir. Tüm değişiklikler
önceden planlanarak ve detaylı çalışmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Fabian Tedrici Değişim
prensibi kapsamında önce yaşamımızdaki değişiklikler yavaş olmasına karşın artık hız arttırılmış
durumdadır. Amerika Birleşik Devletleri “Tanrı’nın emrindeki bir millet” olmaktan çıkarılarak pek
çok Tanrı’nın emrindeki pek çok devletten biri olma durumuna sokulmaktadır. Anayasamızı yaparak
devletimizi kuranlar savaşı kaybetmek üzeredirler. Amerika’nın çok kültürlü bir mozaik olduğu savı
bize sürekli beslenir. Halbuki hiçbir millet çok kültürlü bir mozaik olarak var olamaz. Ya
kurucularımızın oluşturduğu kültür içinde büyük bir millete olacağız veya yönetilemez parçalanmış bir
topluma dönüşeceğiz.

Çok kültürlü mozaik saçmalığının zararları tüm dünya tarihinde görülebilir. Pek çok büyük millet
bu saçmalık ile beraber bir daha ortaya çıkmamak üzere yok olmuşlardır. İşte bu Amerika’nın 2006
yılında bulunduğu durumdur. Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Boston ve Sacramento
gibi büyük şehirlere bakınız ve çok kültürlülük adına ortaya çıkan rezaleti görünüz. Tüm bunlara
rağmen çok kültürlü mozaik yalanı ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin beyinlerine
sokulmaktadır. Hatta sanki duygular öğretilebilir veya yasalaştırılabilir gibi bazı okullarda çok
kültürlü yaşama hassasiyet dersleri verilmektedir. Halkın doğuştan olan duygularına karşı hareket
etmesini sağlamak amacıyla yasalar çıkarılmaktadır. Nerdeyse artık nasıl düşünmemiz gerektiğini de
yasalaştıracaklar. George Orwell’in “düşünce polisi” artık pek uzaklarda değildir.
Kurucularımız ortak ideallere, ortak dile ve ortak dine yani Hıristiyanlığa sahiptiler. Eskiden
aramızda yabancılık kavramı yoktu. Bu kavram planlanarak inanç, kültür ve milliyet bazında
parçalanmış bir Amerika için uygulamaya konmuştur. Bundan şüphesi olan birinin bir Cumartesi günü
Doğu New York veya Batı Los Angeles’e giderek etrafını incelemesini tavsiye ederim.
Amerika şu anda ortak bir hükümet kapsamında birlikte yaşamaya çalışan mini devletler topluluğu
haline gelmiştir. Kuzeni 300’ler Komitesi Başkanı olan Franklin D. Roosevelt muhaceret yolunu
açtığında gelenlerle beraber büyük bir kültür şoku karmaşa yaşanmıştır. Roma Kulübü ve NATO
durumu daha da kötüleştirmişlerdir. Yani Rothschild’lerin İç Savaş ile bölemedikleri ülkemizi
perişan etmeyi başarmışlardır.
“Komşunu sev” prensibi çok kültürlü bir toplumda komşunuz sizin gibi biri değilse işleyemez.
Amerikan Anayasası düşmanlarının gelecek nesiller için planladıkları açıktır ancak bu planları
şimdilik sadece onlar bilmektedirler. Gelecek nesiller için yaptıkları planların açık olmasına rağmen
anlaşılmama riskine karşılık bu hainler artık bunları açıklamaktadırlar. Yani artık açıklama zamanı
gelmiştir. Ve Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü bunu sağlamaya çalışmaktadır. Artık 300’ler
Komitesi hizmetkârı Bush’un tüm kontrolü ele alıp Kongre’yi bir noter haline getirme zamanı
gelmiştir. Arık yüce başkanın kendisine anayasa tarafından verilmeyen yetkileri kendi üstünde
toplama zamanı gelmiştir. Anti-terör Yasalarının yürürlüğe girmesiyle Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Kral III. George’da olmayan monarşik yetkilerle donatılmıştır.
Bu Prof. Willis Harmon ve Roma Kulübü öngörülerince büyük travma ve baskılar sonucu ortaya
çıkacak sosyal değişimin bir parçasıdır. Tavistock’ça uygulanan sosyal değişim, Roma Kulübü ve
NATO baskıları, yasamanın yetkilerinin alınması, “Emperyal Başkanlık” sistemi Amerika’da
sindirim limiti elverdiğince devam edecektir. Milletler insanlardan oluşurlar ve tıpkı insanlar gibi ne
kadar güçlü ve büyük olurlarsa olsunlar bir sindirme limitleri vardır.
300’ler Komitesi yörüngesindeki medya her gün Amerika’nın çok kültürlü bir mozaik olduğunu ve
aynı bir mozaik tablo gibi tüm farklı kültürlerin bir arada olduğu bir ulusal bütünlük ortaya koyduğunu
duyurmaktadır. Bu tarihi bir hatadır. Dünya tarihinde karşıt kültürlerin bir arada olduğu milli bir
bütünlük sözkonusu olmamıştır. Kurucularımız tarafından hayal edilen Amerikan kültürü nedir? Bu
yeni bir toprağa kavuşan Avrupalı göçmenlerin Hıristiyan ahlakı ve dini çerçevesinde oluşturdukları
bir kültürdür.

Amerikan anayasasına ihanet eden 55 kişinin 52 tanesi Hıristiyan’dır. Çok kültürlülük kavramı
Amerika Birleşik Devletlerini parçalamayı amaçlayan ve gizli hükümetçe desteklenen bir düşüncedir.
Psikolojik gerçek Prudential Sigorta Stratejik Bombardıman girişiminin II. Dünya Savaşı’nda Alman
işçi yerleşim birimlerini hedef alan saldırıları sonucu ortaya çıkan sindirim limiti meselesidir.
Almanya’nın bu stratejik bombardımandan büyük zarar gördüğü açıktır. Ancak bu projenin bir
noktadan sonra işe yaramadığı da görülmüştür. O projeyi gerçekleştiren bilim adamlarının devamı
şimdi Amerika’yı bombardıman etmekle meşguldürler. Sonuçta halkımız tam olarak yolunu
kaybetmese de kurucu ideolojinin tersi yönünde ilerlemeye sürüklenmiştir. Kısacası tarihsel
genlerimizle, inanç temelimizle, kurucularımızın felsefesiyle olan bağlarımızı kaybettik. 1787
Konvansiyonu’na katılan delegeler Plato, Aristo, Hume, Locke, Montesquieu, Blackstone,
Bolingbroke gibi filozofları iyi anlayarak birliğimizi oluşturmuşlardır. Bu delegeler Stuart
Hanedanlığı’nın Magna Carta’yı yok etmeye kalkıştığını bilmekteydiler. Bu gün de 300’ler Komitesi
ve tetikçileri Eyalet ve Federal Anayasalarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Şimdi burada
durarak anayasanın ötesinde evlatları için daha fazla çalışması gerektiğini düşünen John Adam’ın
yazdıklarını okuyalım ve şimdiki durumumuzu düşünelim:
“Evlatlarımdan gelecek ayıplamalara ve kınamalara dayanamam. Onlara güven içinde
yaşayabilecekleri bir Anayasa yapmak için çalıştığımı bildirmek isterim. Onların kendilerine
tanınan rahatlık ve huzur içinde yaşayacakları bu şansı kullanmamaları halinde artık onlar benim
evlatlarım değildirler ve onlara bu durumda ne olacağı beni ilgilendirmez.”
(Kaynak: Quoted in Philip Greven: The Protestant Temperament, New York 1977)
Bu gün yaşasaydı John, Bush ve adamlarını oldukları makamları hak etmeyen yalancılar,
şerefsizler ve değersizler olarak azarlardı. Anayasamızı yazan kişiler Amerikan halkının Anayasamız
ve Bağımsızlık Deklarasyonumuz doğrultusunda ortak dil konuşarak ilerlemesine ilham verdiler.
Ancak Amerikan halkının artık ona yol gösteren bir feneri kalmamıştır. Üzücü olmasına rağmen
gerçek budur.
Dümeninde “ahlaki mutlakları bulunmayan” eski Başkan G. H. W. Bush olan Amerika tam yol
kaybolan milletler grubuna katılmak üzeredir. Biz kendimizi köleleştirmek ve ülkemizi çökertmek için
300’ler Komitesi’yle işbirliği yaptık. Bu durumu bazı fark edenler alışık oldukları komplo
teorilerinin bunu açıklamaya yetmediğini bilmektedirler. Çünkü onlar Komplo hiyerarşisinin başında
olan 300’ler Komitesi’ni bilmemektedirler. Bir şeylerin korkunç şekilde yanlış gittiğini hisseden
ancak kolektif olarak hataya parmak basamayan bu insanlar karanlıkta yol almaktadırlar. Onlar
ellerinden giden geleceklerini seyretmektedirler.
Amerikan rüyası seraba dönüşmüştür. İnsanlar dine iman etmekle beraber inançlarını harekete
dönüştürememektedirler. Amerikalılar, Avrupalıların karanlık ortaçağda kararlılıkla çabalayarak
ortaya çıkardıkları Rönesans hareketi gibi bir devrime kalkışmadıkları halde kurtuluşları yoktur.
Düşman 1980’lerden başlayarak Amerika’da Rönesans hareketini mümkün kılmayacak girişimlerde
bulunmaktadır.

Düşman kimdir? Düşman görünmeyen bir varlık değildir.
Düşman açık olarak 300’ler Komitesi, Roma Kulübü, NATO, Kara Asalet, Tavistock Enstitüsü,
CFR ve bağlantılı kurumları, Stanford tarafından yönetilen think-tankler ve araştırma kurumları ile
silahlı kuvvetlerdir.
Bu bilinen gruplara “düşman” veya “onlar” diye hitap etmek sadece not alırken kısa yazmak için
gerekir. Yoksa biz düşmanın kim olduğunu iyi bilmekteyiz. 300’ler Komitesi ve onun Doğu Liberal
Oluşumunun aristokrasisi, bankaları, sigorta şirketleri, holdingleri, petrol kartelleri, vakıfları,
iletişim ağı, televizyon ve radyo istasyonları, film ve yayıncılık endüstrileri bu düşmanlardır.
Dolayısı ile Rusya’yı düşman olarak görmekten vazgeçin. Düşman hiçbir zaman Moskova’da değildi,
o her zaman bizim arka bahçemizdeydi.
Amerika’yı yöneten güç, Fransız ve Bolşevik Devrimlerini yapan, I. ve II. Dünya Savaşlarını
çıkaran, Kore ve Vietnam Savaşlarının sorumlusu, Rodezya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nikaragua,
Filipinler, Sırbistan ve Irak devletlerinin yıkıcısı güçle aynıdır. O güç bir zamanlar endüstriyel süper
güç olan Amerika’yı endüstrisini ve ekonomisini yok ederek dize getiren gizli hükümetten başkası
değildir.

BÖLÜM 22
Savaş Stresi Yaşayan Amerika Uyuşturucu, Rock, Müzik, Seks ve Hedonizm
Bataklığında
Modern Amerika savaşın en korkunç olduğu anda daha önce karşılaştığı pek çok ölümcül durum
nedeniyle “Savaş Stresi” yaşayan ve uykuya dalan bir askere benzemektedir.
Biz Amerikalılar karşımıza konan ve kafamızı karıştıran pek çok alternatif karşısında apatiye
teslim olduk. Bunlar yani çevremizi farklılaştıran değişiklikler, değişime karşı duruşumuzu kıran
faktörler bizi savaşın en hararetli döneminde uykuya ve apatiye sevk eden unsurlardır.
Bu duruma teknik olarak “Uzun menzilli saptırma” denmektedir. Büyük bir grubu uzun menzilli
saptırma ile yönlendirme sanatı Tavistok İnsan İlişkileri Enstitüsü sosyal bilim uzmanları, bağlantılı
Stanford Araştırma Merkezi, Rand Corporation ve benzer 150 araştırma kurumunca geliştirilmiştir.
Dr Kurt Lewin isimli bilim adamı bulduğu bu şeytani teknik sayesinde sıradan bir Amerikan
vatanseverinin kafasını komplo teorileriyle darmadağın etmektedir. Bu vatansever “İnsanın Değişen
İmajı” kavramını anlamaya ve ona karşı teknikler bulmaya çalıştıkça belirsizlik, güvensizlik, yalnızlık
hatta korku içine düşmektedir. Bugün olmasını istemediğimiz sosyal, ahlaki, ekonomik ve siyasi
değişiklikleri tanımlamak ve onlarla savaşmak yeteneğimizi yitirmiş durumdayız. Biz böyleyken bu
değişiklikler artan yoğunlukta devam etmektedirler. Lewin ismi hiçbir tarih kitabımızda
bulunmadığından bu adamın maskesini indirmek için bu kitapta okurlara bu kişiyi afişe etmekteyim.
Daha önce belirttiğim gibi Lewin Tavistok himayesinde Harvard Psikoloji Kliniğini ve Sosyal
Araştırma Enstitüsü’nü kuran kişidir.
Bu iki organizasyonun isimlerinden amaçlarını anlamak veya 1890 Temmuzunda geçen ünlü
Sherman Gümüş Alım Kanunu hatırlamak olanaksızdır. Kanunun ismi de destekleyenlerin istediği
şekilde kulağa zararsız gelmektedir. Bu kanun sayesinde milleti uluslararası bankerlerin kucağına
düşüren senatör John Sherman vatana ihanet etmiştir. Görünüşe göre Sherman kanun tasarısını
okumadan sunmuştur. Kanunun asıl amacı gümüşü para karşılığı olmaktan çıkararak hırsız bankerlere
milleti soyma imkânı sağlamaktır. Bu durum kesinlikle Amerikan Anayasası’na aykırıdır.
Tavistock Enstitüsü’nün kıdemli teorisyeni Dr. Kurt Lewin’nin Roma Kulübü ve NATO’ya
Amerika üstünde verdiği güç şimdiye kadar hiçbir kurum ve organizasyona verilmemiştir. Bu
kurumlar ellerindeki limitsiz gücü kullanarak halkın Amerikan Devrimi ile olan kazanımlarını talan
edenlere karşı olan direncini kırmıştır. Komplocular Amerika’yı karanlık çağların feodal yapısına
benzer Tek Dünya Devleti’ne götürmektedirler. Rusya değil Amerika dünyayı insan ruhunun tutsak

edileceği ve köleliğin hüküm süreceği bir döneme çekmektedir. Amerikan halkını tutsak etme planının
başında Kurt Lewin meslektaşları Richard Crossman, O. Anderson, Garner Lindsay, Richard Price ve
W. R. Bion ile bir araya gelmiştir. Tekrar ediyorum: Bu isimler hiçbir zaman “Akşam Haberlerinde”
görülmezler. Bunlar sadece çok özel bilim dergilerinde bulunan ve dolayısı ile kimlikleri ve
Amerika’ya yaptıkları bilinmeyen kişilerdir. Amerikalıların bu kişileri ve niyetlerini bilmesi
durumunda devrim başlayacaktır. Başkan Jefferson bir keresinde gazeteleri okuyarak neler olduğunu
bildiklerini sanan insanlara acıdığını söylemiştir. İngiliz Başbakanı Disraeli’nin de aynı mealde
sözleri vardır.
Gerçekten de çağlar boyunca yöneticiler milletleri görünen olayların arkasından idare etmekten
zevk almışlardır. İnsanın yönetme hırsı modern çağda dünya tarihinin hiçbir döneminde olmadığı
kadar artmıştır.
Bu zaten doğru olmasa gizli örgüt ve cemiyetlere gerek kalır mıydı? Eğer demokratik ortamda
seçilmiş kişilerce şeffaf bir sistemle yönetilsek Amerika’nın köylerinde bile gizli Mason
örgütlenmesine gerek kalır mıydı? Farmasonlar bu kadar açıkça faaliyet gösterirlerken neden halen
sırları vardır? Dokuz Kız Kardeşler Paris Locasında Dokuz Bilinmez Adamı araştıramazsınız. Bu
Dokuz Bilinmez Adamı Londra Quator Coronati Locasında da araştıramazsınız. Ancak bu adamlar
çok gizli bir hükümetin, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün ve Roma Kulübü’nün
üyeleridirler. Bu adamlar Warren Komitesi’nde iyi temsil edildikleri gibi Dış İlişkiler Kurulu’nun
(CFR) da belkemiğini oluşturmaktadırlar.
Farmasonların İskoçya grubu John Hinckley’in beynini Başkan Reagan’ı vurmak için nasıl
yıkamıştır? Neden Malta Şövalyeleri, Kudüs’ün St John Örgütü, Yuvarlak Masa, Milner Grup, Süreç
Kilisesi gibi çok katmanlı örgütlere neden sahibiz? Çünkü bunlar 300’ler Komitesi’ne uzanan emir
komuta zincirinin halkalarıdırlar. Bu karanlık amaçlı adamları kötü niyetlerini saklayacakları gizli
örgütlere gereksinimleri vardır. Kötülük iyilik ışığında yaşayamaz.
Kova Burcu Komplosu deneyi bu şekilde hazırlandı ve Amerika, İngiltere, Avrupa’da uygulamaya
kondu. Bu projenin başarısı başladığı 1980 yılından itibaren özel ve ulusal yaşamımızdaki her alanda
görülebilir. Toplumda görülen yükselen şiddet trendi, seri katiller, ergen intiharları, toplumsal
uyuşukluk soluduğumuz zehirli havadan daha da tehlikeli hale geldiler. Okullarda gördüğümüz
katliamlar ancak beyin kontrol teknolojisi ile açıklanabilir türden şeylerdir.
Bana göre okul katliamları silahlara karşı korku ve şok geliştirmede kullanılmaktadırlar. İngiliz
medyası gelişmeleri “Amerika’nın silah aşkı artık sona ermelidir.” şeklinde açıklamaktadır.
Kova Burcu Çağı Amerika’yı tamamen hazırlıksız yakalamıştır. Millet olarak empoze edilen
değişime hazır değildik.
Kim Tavistock, Kurt Lewin, Willis Harmon ve John Rawlings Reese isimlerini daha önceden
duymuştur? Bunlar Amerikan siyaset sahnesinde bile gözükmemişlerdir. Eğer bunları
inceleyebilseydik gelecekteki şoklara direnme kabiliyetimizi yitirdiğimizi, tam bir psikolojik şok
içine girdiğimizi ve uzun menzilli psikolojik savaş teknikleriyle geniş tabanlı bir apati içinde
olduğumuzu görürdük. Kova Burcu Çağı Tavistock tarafından sosyal çalkantı yaratma aracı olarak

tanımlanmaktadır:
“Büyük toplulukların strese karşı gösterdiği tepki ve reaksiyon üç ayrı fazı içerir. İlk fazda
belirsizlik hâkimdir. Saldırı altındaki nüfus kendini sloganlarla korumaya çalışır. Bu krizin
kökenini tanımlayamayan dolayısı ile yönü olmayan bir reaksiyon sürecidir. Dolayısı ile kriz
devam eder. İkinci fazda parçalanma başlar ve sosyal düzen bozulur. Üçüncü fazda toplum
“kendini realize etme” sürecine girer ve çıkarılan krizden kaçmaya başlar. Bu fazda hatalı
reaksiyonlar ve gerçeklerden kopmalar görülür.”
Taş olarak bilinen “crack” kokain gibi narkotiklerin anormal artışları içinde kim binlerce kişinin
her gün bağımlı olmadığını iddia edebilir? Bu gün günlük kürtajlarda yaşamını kaybeden bebeklerin
sayısı silahlı kuvvetlerin I. ve II. Dünya Savaşları, Kore ve Vietnam Savaşlarında kaybettiği
askerlerin tümünden daha fazladır. Homoseksüelliğin açıkça kabul edilmesi ve homoseksüel gruplara
anayasal temeli olmaksızın tanınan yasal haklar, AIDS salgınının tüm ülkeyi kapsar hale gelmesi,
eğitim sisteminin çöküşü, boşanma oranlarındaki korkunç artış, satanist cinayetler, dünyayı ürküten
cinayet oranları, kayıp çocuklar problemi, neredeyse pornografik yayınların ulusal kanallarda yer
almaları göz önüne alındıklarında kim bizim kriz içinde yönünü kaybetmiş ve hatalı reaksiyon
göstererek krizden kaçan bir toplum olmadığımızı söyleyebilir?
Neden Başkan Bush tarafından başlatılan, pek çok hayatın yitirilmesine ve uyuşturucu trafiğinin
artışına neden olan Panama işgaline karşı çıkamadık? Bu konularda uzman kişiler sorunları eğitim
sistemine ve bu eğitim sistemini yasalaştıran kişilere bağlamaktadırlar. Kriminal yaş aralığı bugün 915 arasına kadar düşmüştür. Tecavüzcülerin ortalama yaşı 14’tür. Sosyal hizmet uzmanlarımız,
öğretmen sendikaları ve kiliseler hep eğitim sistemini suçlamaktadırlar. Ulusal Test sonuçları
ortalamasındaki düşüşe bakın zaten bunu görürsünüz. Amerika Birleşik Devletleri bugün dünya eğitim
listesinde 39.’dur. Bilinen bir şey için bu kadar üzülmenin ne gereği vardır? Eğitim sistemimiz
kendisini yok etmek üzere programlanmıştır. Bu nedenle Alexander King NATO tarafından
Amerika’ya gönderilmiş ve Justice Hugo Black’in bunu ayarlaması emredilmiştir. Gerçek 300’ler
Komitesi’nin gençlerimizin doğru eğitilmelerini istememesi ve bunu hükümetimiz kanalıyla
gerçekleştirmesinden ibarettir.
Bugün standart altı eğitim Sonuç Odaklı Eğitim Sistemi sayesinde garanti altına alınmıştır. Mason
Justice Hugo Black, Alexander King, Gunnar Myrdal ve eşinin çocuklarımızı bizden kopartmak için
planladıkları eğitim suç işlemenin kazanımları, paranın her şey olduğu, ergen cinselliğinin kabul
edilebilirliği ve ebeveynlere isyan etmenin bazen gerekli olduğu gibi prensipleri vurgulayan bir
sistemdir. Bu adamlar çocuklarımıza kanunların eşit uygulanmadıklarını dolayısı ile kendi hakkımızı
kendi yöntemlerimizle almamızı öğretmişlerdir. Çocuklarımız onlarca yıldır yanlış eğitilmektedirler.
Örneğin Ronald Reagan ve George Bush tamamen açgözlülükle hareket eden ve tamamen yozlaşmış
kişilerdir. Eğitim istemimiz aslında başarısız değildir. King, Black, Myrdal ve yönetimindeki sistemin
başarısı nereden baktığınıza bağlıdır. Örneğin 300’ler Komitesi eğitim sistemimizden memnundur ve
hiçbir şeyin değişmesini istememektedir. Eğitim sistemimizin bir parçası olduğu uzun menzilli içsel

yönelim projesini götüren Stanford Araştırma Merkezi ve Willis Harmon’a göre yaşadığımız travma
en az 47 yıldır sürmektedir.
Bunlara karşın kaç Amerikalı toplumuza uygulanan baskı ve içsel yönelim koşullamasının
farkındadır? 1950’lerde aniden ortaya çıkan New York’taki çete savaşları vatan hainlerinin nasıl
istedikleri zaman rahatsızlık verici olayları ortaya çıkardıklarının kanıtıdır. Bu çetelerin nereden
geldiklerini 1980’lerde araştırmacılar bu “sosyal fenomeni” kimin yönettiğini bulana kadar
bilemedik.
Çete savaşları Stanford’da planlanarak toplumda şok ve endişe yaratmayı amaçlayan
olaylardır.1958 yılında 200’den fazla çete bulunmaktadır. Bu çeteler Batı Yakasının Hikâyesi isimli
film ve müzikal ile Hollywood tarafından meşhur edilmişlerdir. 10 yıldır haberlerde başköşeyi kapan
çeteler 1966 yılında aniden New York, Los Angeles, Newark, New Jersey, Philadelphia ve
Chicago’da ortadan kalkmışlardır. 2006 yılında çeteler çok büyük boyutlarda yeniden ortaya çıkarak
büyük şehirlerdeki halka 1850’lerdeki gibi rahatsızlık vermeye başlamışlardır. Çete savaşlarına rap
müzik ve crack kokain yeni iki element olarak dahil olmuştur. Rap aslında gerçekte müzik olmayıp
insanları trans haline sokmayı beceren bir iki nota ve bir iki sözün tekrarından ibarettir.
Müziğin etkisi grup ve dinleyicilerin kullandıkları maddelerle güçlenmektedir. Bu etki kokainin
seks üzerinde yaptığı etkiye benzemekte olup duyumsamayı arttırmaktadır. Dionysos Kültü ve Afrika
voodoo ritimleri içeren bu müzikle beraber dinleyiciler katatonik trans haline geçmektedirler. Bu
ritüelin “kudurma seanslarında” “Ekstasy” isimli tehlikeli madde özgürce kullanılmaktadır.
Çete savaşlarının devam ettiği dönemde halk Stanford’un tahmin ettiği üzere davrandı. Çete
savaşlarını anlayamayan toplum planlandığı şekilde yanlış ya da hatalı reaksiyonlar gösterdi. Çete
savaşlarının Stanford sosyal mühendislik ve beyin yıkama deneyleri olduğunu kavrayacak kişiler olsa
bu komplo ortaya çıkardı. Bu konuda uzmanların olmaması düşünülemez, tahminen durumu fark eden
uzmanlar bazı güçlerce tehdit edilerek susturuldular. Medyanın Stanford ile işbirliği sonucu manevi
dünyamız ve ruh sağlığımıza yönelik “New Age” isimli saldırı eğlence ve şov dünyası trendi olarak
yaşamımıza Tavistock ve onun sosyal bilim uzmanlarının tasarımı olarak girdi. Bu vaka karşısında da
toplumun gösterdiği hatalı reaksiyon ulusumuzu derinden sarsan değişikliklerinin nedenlerinin
araştırılmalarını önledi.
1989 yılında değişimi amaçlayan sosyal koşullama çerçevesinde çete savaşları tekrar Los
Angeles’te görülmeye başladılar. Savaşların başlamasını takip eden birkaç ay içinde doğu Los
Angeles sokakları yüzlerce çeteyle doldu. Caddeleri uyuşturucu çeteleri yönetirlerken fahişelik çığ
gibi büyüdü. Bu çeteler önlerine kim çıkarsa yok ettiler. Medyada konuyla ilgili pek çok şikâyetler
dile getirilmekteydi. Stanford’un hedeflediği büyük halk grubu kendini sloganlarla korumaya
çalışmaktaydı. Bu Tavistock’un beklediği ve hedef toplumun krizin kaynağını belirlemekten uzak
olduğu birinci fazı teşkil etmekteydi.
Çete savaşlarında ikinci faz “parçalanmayı” gerektirmekteydi. Çete savaşlarından uzak bölgelerde
yaşayanlar “Tanrı’ya şükür bizim bölgede böyle şeyler olmuyor.” diyorlardı. Bu davranış ve düşünce
tarzı Los Angeles’te sosyal düzenin yıkılmakta olduğunu göz ardı etmekteydi. Tavistock tarafından

istendiği şekilde çete savaşından etkilenmeyenler diğer mağdurlardan kendilerini farklılaştırarak
kendilerini korumak istemekteydiler. Krizin nedeni hâlâ bilinmediğinden bu hatalı reaksiyon süreci
aslında sosyal bir kopuşu göstermekteydi.
Uyuşturucu satışları dışında çete savaşlarının nedenleri nelerdir? Bunlardan ilki hedefteki topluma
güvende olmadıklarını göstermektir. İkinci olarak çete savaşları organize sivil toplumun böyle bir
saldırganlık karşısında çaresiz olduğunu göstermektir. Son olarak da çete savaşları sosyal
düzenimizin yıkıldığını bizlere göstermeyi hedeflemektedir. Stanford programının üç fazının da
tamamlanmasından sonra çete savaşları bir anda ortadan kalkacaktır.
Tavistock Beatles grubunu Amerika’ya getirdiğinde kimse başımıza gelecek sosyal felaketin
farkında değildi. “Beatles” aslında “Değişen İnsan İmajı” projesi kapsamındaki Kova Burcu
Komplosunun bir parçasıydı.
Bu gençliğin eski sosyal sisteme içten gelerek aniden gösterdiği bir isyan değildir. Bu detaylı
şekilde planlanarak kendini göstermek istemeyen büyük bir gücün büyük bir toplumu isteği dışında
değiştirmeye yönelik komplosudur.
Beatles müziği yanında Tavistock uzmanları yeni deyim ve kelimeleri de Amerikan kültürüne
soktular. “Rock”, “yeniyetme”, “cool”, “keşfetmek” ve “pop müzik” uyuşturucu kültürünü gizleyen
kod isimleri olarak dilimize girdiler. Bu “CODEX” şarkılarında belli uyuşturucuları çağrıştırmak için
kullanıldı; “Lucy in the Sky with Diamonds” (LSD).
Tuhaf şekilde “yeniyetme” kelimesi Beatles Tavistock tarafından üne kavuşturulmadan önce
bilinmeyen bir sözcüktür. Çete savaşlarında olduğu gibi hiçbir şey medya, özellikle de elektronik
medyanın yardımı olmadan gerçekleştirilemez. Princeton Üniversitesi Radyo projesi uzmanlarınca
yönlendirilen Ed Sullivan, bu grubu Amerikan seyircisine tanıtan kişidir. Bu yönlendirme olmasa
kimsenin Ed Sullivan, “Beatles” veya Liverpool müziğinin farkına varacağı yoktur. Çoğu Amerikalı
Liverpool’un haritada yerini gösteremez. Zaten Liverpool müziği çalan başka grup da yoktur.
Beatles ortaya çıkana kadar Amerika’daki en beğenilen grup “Beach Boys”dur. Ancak
Tavistock’un Amerikan medyası üzerindeki kontrolü ve Beatles’ın bu şekilde her gün haberlerde yer
alması sayesinde Liverpool müziği Amerika’da başı çekmeyi başarmıştır. Beatles müziği 12 atonal
sistemi Dionysos ve Baal kült müziklerinden kopyalanarak Afrika voodoo davul ritmiyle desteklenen
ve Theodor Adorno tarafından modern hale getirilen, bir tür olarak yaratılmıştır.
Tavistock ve Stanford Araştırma Enstitüsü daha sonra rock müzik hayranlarınca sıkça kullanılacak
“anahtar” kelimeler de icat etmişlerdir. Anahtar kelimeler sosyal toplum mühendislerince Beatles’in
favori müzik grubu olduğuna inan genç kesimde büyük kabul görmüşlerdir. Halbuki rock müzik
içindeki tüm anahtar kelimeler Amerikan gençliğini kontrol altına almak için icat edilmişlerdir.
Beatles mükemmel iş başarmıştır. Aslında mükemmel başarı Tavistock ve Stanford’a aittir demek
daha doğru olacaktır. Beatles grubu üyeleri şarkı sözlerinden anlaşıldığı gibi “arkadaşların biraz
yardımıyla” uyuşturucu kullanımını eğitilmiş robotlar gibi toplumda “cool” hale getirmişlerdir.
Beatles Amerika’daki gençliğin giyimini, saç stillerini ve konuşma şeklini değiştirerek eski nesli
planlandığı üzere gücendirmiştir. Bu “parçalanma fazının” Willis Harmon, sosyal mühendisler ve

genetik düşünürlerce mükemmelleştirilerek uygulamaya konmuş halidir. Tüm bu gelişmeler içinde
kimse Beatles’in nota okumaktan aciz gençlerden oluştuğunu fark edememiştir. Toplumumuzda yazılı
ve görsel basının beyin yıkama projelerindeki önemi çok büyüktür. Rock müzik amacına ulaştıktan
sonra bu müziğe olan medya ilgisi kaybolacaktır.
Tavistock tarafından oluşturulan Beatles grubu sonrası Theodor Adorno tarafından sözleri yazılıp
müzikleri bestelenen pek çok İngiliz yapımı grup dünya sahnesinde yerlerini almışlardır. “Beatles
Çılgınlığı” içinde aşk sözcüğü müptezelce kullanılmış, rock müzik hakaret aracı olmuştur. Bunları
söyledikten sonra Adorno’nun yaşlı nesli de etkisine alacak söz ve beste değişikliklerine gitmiştir.
Voodoo genelde şeytana tapma olarak anlaşılsa da her zaman bu doğru olmayabilir. Voodoo
seremonilerinde genelde Afrika davulları kullanılırlar. Bu davul tınısı oldukça kompleks bir yapıya
sahip olup ritim ve hızda yapılan değişikliklerle uzun süre dinlendiğinde uyuşturucu etkisi
yaratmaktadır. Latin Amerika kökenli “Santaria” ayinlerini seyretmiş olanlar katılımcıların voodoo
davul müziği sonrası nasıl transa geçtiklerini bilirler. Adorno bu etkiyi Beatles ve onu takip eden
gruplara bestelediği eserlerde kullanmıştır. Tavistock ve Stanford Araştırma Enstitüsü’nün başlattığı
ikinci fazla birlikte Amerika’daki sosyal değişim hızlanmıştır. Beatles’in Amerika sahnesinde yer
alması sonucu anahtar kelimeler toplumu ayrıştırmak için kullanılmaya başlanmışlardır.
Medyanın “Beatles Çılgınlığına” odaklanması sonucu “Hippiler”, “Çiçek Çocuklar” gibi nereden
çıktığı belli olmayan ve Tavistock tarafından icat edilen sözcükler artık sözlüklere girmeye
başlamışlardır. Bu dönemde okuldan ayrılmak, leş gibi kirli uzun saçlara sahip olmak ve rengi kaçmış
blue jean giymek moda haline gelmiştir. Ortaya yeni çıkan nesil eski nesille bağlarını tamamen
kopartmıştır.
Milyonlarca Amerikan gencini etkisine alan yeni yaşam tarzı antik Mısır “İsis” kültü prensiplerine
dayanmaktadır. Paul McCartney’in söyledikleri artık gençler için ebeveynlerin söylediklerinden daha
önemli hale gelmiştir. Amerikan gençliği farkında olmadan radikal bir değişimden geçerken eski nesil
krizin kökenini bilmeksizin çaresizlik içinde olan biteni seyretmektedir.
Amerikalılar marihuana ve Lysergic acid (“LSD”) gibi narkotiklere karşı hatalı davranış tarzına
girmişlerdir. Bu maddeler Albert Hoffman isimli kimyagerin sentetik erotamini icadıyla büyüyen
İsviçreli Hoffman La Roche firmasınca sağlanmışlardır. 300’ler Komitesi kontrolündeki bankalardan
biri olan S. G. Warburg bu projeyi finanse etmiştir ve maddeler Amerika’ya felsefeci Aldous Huxley
tarafından getirilmişlerdir. Bu “harika madde” deneme paketleri içinde Amerika’daki tüm üniversite
yerleşkeleri ve rock müzik konserlerinde ücretsiz dağıtılmıştır. Burada önemli soru tüm bunlar
olurken Ulusal Narkotik Bürosu’nun (NNB) ne yapıyor olduğudur?
Amerika’ya düzenli olarak gelmeye başlayan yeni İngiliz müzik gruplarıyla beraber rock müzik
konserleri Amerikan gençliğinin ajandasında değişmez bir sosyal faaliyet haline gelmişlerdir. Bu
konserlerin sayısının artışıyla beraber gençler arasında uyuşturucu kullanımı da artmıştır. Beyinleri
uyuşturan korkunç ritimle beraber gençlerin “zaten herkes kullanıyor” telkini altına girerek madde
kullanımına geçmeleri kolaylaşmıştır. Akran baskısı çok güçlü bir sosyal silahtır. Medya tarafından
gündemde başköşeye oturtulan “Yeni Kültür”ün komploculara maliyeti sıfırdır.

Sivil kanaat önderleri ve kilise mensupları bu yeni külte karşı öfke duymakla beraber enerjilerini
problemin bilmedikleri kökenine değil gördükleri sosyal belirtilere yoğunlaştırmışlardır. Rock müziği
eleştirenler de aynen içki yasağında olduğu gibi kendileri dışında herkesi suçlama yanlışlığına
düşmüşlerdir. Amerikan caddelerinde dolaşan en önemli uyuşturucu müptelası kişilerden biri Alan
Ginsberg’dir. Bu adam normalde milyonlarca dolar tutacak bir reklam kampanyasını LSD için tek
kuruş ödemeden gerçekleştirmiştir.
Medya sayesinde bedavaya yapılan uyuşturucu reklamları özellikle de LSD promosyonları
1960’larda zirveye ulaşmıştır. Ginsenberg’in reklam kampanyasının sonuçları korkunç olmuş
Amerikan halkı bir kültürel şoktan diğerine sürüklenmiştir. Amerikalılar şoklara aşırı maruz
bırakılmış ve daha sonra aşırı uyarıma tabii tutulmuşlardır. Ginsberg kendini şair olarak nitelese bile
bugüne kadar kendini şair kabul eden hiç kimse onun yazdığı yanıltıcı bilgileri vermemiştir.
Ginsberg’e verilen görev şair olmanın ötesindedir. Onun amacı bir alt kültürün promosyonunu
yaparak kabul edilmesini sağlamaktır. Ginsenberg’e yardımcı olarak yaşamının bir bölümünü ruh ve
sinir hastalıkları hastanelerinde geçirmiş olan yazar Norman Mailer atanır. Mailer sol kesim
Hollywood toplumunda sevilen bir insandır ve Ginsberg’e televizyon programları ayarlamakta zorluk
çekmez. Tabii ki Mailer’ın Ginsenberg’i çıkarttığı televizyon programlarında konuşabileceği bir şey
yoktur. Dolayısı bir tezgâh kurularak Mailer’ın Ginsenberg ile edebiyat ve şiir dünyası hakkında
ciddi konuşmalar yapması sağlanır.
Ginsenberg’in bedavaya televizyon reklamı yapma yöntemi pek çok rock müzik grubu ve müzik
yapımcısı tarafından benimsenmiştir. Televizyon yapımcılarının uyuşturucu kültürü liderleri, onların
ürün ve fikirlerine ayıracakları ücretsiz program saatleri gayet boldur. Basılı ve görsel medyanın
yardımı olmaksızın uyuşturucu kültürünün 1960-1970 döneminde yaptığı sıçrama mümkün değildir.
Ginsberg müzik ve sanatta “yeni fikirler” ve “yeni kültürler” isimleri altında pek çok ulusal
televizyon kanalında LSD ve marihuana reklamı yapmıştır. Amerika’nın en ünlü gazete ve
dergilerinde Ginsenberg hayranları bu adamın ne kadar renkli bir kişilik olduğunu övüp durmuşlardır.
Gazete, radyo ve televizyon tarihinde bu denli geniş bir reklam kampanyası hiç olmadığı gibi bu
kampanyanın Kova Burcu Komplosu, NATO ve Roma Kulübüne hiçbir maliyeti olmamıştır. Tüm bu
kampanya sanat ve kültür isimleri arkasına saklı LSD promosyonudur.
Ginsberg’in yakın arkadaşlarından Kenny Love, New York Times Gazetesine beş sayfalık bir
makale yazmıştır. Bu makale “Eğer bir toplum bir konuyu kabul etme konusunda henüz tam olarak
beyin yıkama yöntemi sonuçlarını vermiyorsa, bu konu hakkında birisinin her yönü kapsayan bir
makale yazmasını sağlayın.” şeklindeki Tavistock ve Stanford prensiplerine uymaktadır. Diğer bir
yöntem ise televizyon programlarında “tartışma” programı adı altında yandaş uzmanların bir araya
getirilerek telkin yönteminin işletilmesidir. Bu programlarda lehte ve aleyhte görüşler sunulurlar.
Program bittiğinde konu halkın beynine işlenmiş olur 1970’lerde yeni olan bu yöntem artık tartışma
programlarının rutini haline gelmiştir. Ginsberg New York Times gazetesinde beş sayfalık bir reklam
vermeye kalksa o günlerde bunun maliyeti sayfa başına en az 50.000 dolar olurdu. Ama Ginsberg’in
üzüleceği bir şey yoktu çünkü sevgili arkadaşı Kenny Love bu işi bedavaya bitirmişti. 300’ler

Komitesi kontrolünde olan New York Times ve Washington Post gibi gazetelerde yozlaşmış yaşam
tarzları, uyuşturucu, hedonizm ve Amerikan halkının kafasını karıştıracak her türlü yayına bedava
verilecek sayfalar mevcuttur. Ginsberg’in LSD promosyonu sonrası 300’ler Komitesi kendi fikir ve
görüşlerinin promosyonlarının yapılması amacıyla Amerika’daki büyük gazeteleri kullanmayı adet
haline getirmiştir.
Daha kötüsü United Press’in (UPI) Kenny Love’un Ginsenberg ve LSD lehinde yaptığı reklamları
haber olarak ülkedeki tüm gazete ve dergilere duyurmasıdır. Bundan dolayı “Harpers”, “Bazaar” ve
“TIME” gibi güvenilir yayınlar bile Ginsenberg’i saygın gösterecek haberler yayımlamışlardır. Böyle
bir reklam kampanyasının 1970 fiyatlarıyla Ginsenberg ve arkadaşlarına maliyeti en az 1 milyon
dolardır. Bu gün bu fiyat en az 15-16 milyon dolar civarında olacaktır.
Zamanında Federal Rezerv Bank Yönetim Kurulu ve bu kurum hakkındaki raporu yani dünyadaki
büyük vurgunu Los Angeles bölgesindeki tüm gazeteler, radyo ve televizyon istasyonları ile dergilere
yansıtacak bir haber ajansı aradım. Temas ettiğim ajanslardan bir kaçı “Bize bir hafta verin, size geri
döneceğiz.” dediler. Ancak hiçbir ajans geri dönmediği gibi ilgili rapor da gazete, dergi, radyo ve
televizyonda haber olamadı. Sanki tüm araştırmalarımı örten bir battaniye vardı. Ulusal medya ve
gece gündüz atılan manşetler olmasa Beatles Kültürü veya Uyuşturucu Kültü hiçbir şekilde
yaygınlaşamazlardı. Giyim tarzları, aptalca davranışları ve uyuşturucuları çağrıştıran şarkı sözleriyle
Beatles grubunun medya desteksiz bir halt olamayacağı kesindir. Ancak medya kaynaklarının Beatles
grubunun reklamı adına sonuna kadar kullanılmaları yüzünden Amerika Birleşik Devletleri uzun süre
büyük sosyal şoklar yaşamıştır. Think tank ve araştırma kurumlarında gizlenen sosyal bilimciler ve
toplum mühendisleri bu projede medyanın rolünü iyi oynamasını sağlamışlardır. Ayrıca medyanın
yaşanan sosyal ve kültürel şokun arkasındaki gerçeği sansürlemesi kriz nedenini saklamaya
yaramıştır. Dolayısı ile toplumumuz psikolojik savaş ile delirtilmiştir. “Delirtilmek” Tavistok
uygulama kitabından alınmış bir terimdir.1921 yılında kurulan Tavistock 1966 yılında Amerika’da
geri dönülmesi imkânsız bir devrim başlatmış olup 58 yıldır bu sosyal devrimin etkileri
toplumumuzda hissedilmektedir. Müzikteki devrimin parçası olduğu Kova Burcu Komplosunda
Tavistock ve Stanford büyük başarı elde etmişlerdir.
Bu komplonun bir parçası olarak uyuşturucuların legalize edilmeleri de Amerika’da “içki yasağı”
projesi sonrası olduğu gibi gerçekleşecektir çünkü bu işte korkunç kazançlar yatmaktadır.
Tavistock’un Sussex Üniversitesindeki Bilim Siyaseti Araştırma Biriminde uyuşturucu kullanımının
artışı ve sonuçları uzun süredir analiz edilmektedir. Bu birim “Gelecek Şok” merkezi olarak tanınır
ve görevi “Gelecek Şoku” ile halkı manipüle etmektir. Bu birim Tavistock tarafından Rand ve
Stanford Araştırma merkezleri bünyesinde oluşturduğu pek çok kuruluştan biridir. “Gelecekteki
Şoklar” Tavistock tarafından insan beyninin absorbe edemeyeceği miktarda ve hızda ortaya çıkacak
olan olaylar olarak tanımlanmaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi bilim adamları insan beyninin
değişim karşısında limiti olduğunu bilmektedirler. Sürekli değişimin yaşandığı hedefteki halk bir
noktadan sonra seçim yapma kapasitesini kaybedecektir. Bundan sonra topluma apati hâkim olmakta
hatta bazen anlamsız saldırganlıklar görülmektedir.

1990 yılından itibaren bu şekilde işlenen pek çok anlamsız suça tanıklık etmekteyiz. Topluluklar
üzerine ateş açılması, seri cinayetler, çocuk istismarı ve kaçırılmaları bu yıldan itibaren büyük artış
göstermektedirler. Şüphe yok ki tüm bunlar “Gelecek Şoku” projesinin parçalarıdırlar. Şoklarla
koşullanan bir grubun kontrol edilmesi, hiçbir emre isyan etmemesi çok kolaydır. Bilim Siyaseti
Araştırma Birimi “Gelecek Şoku”nu insan beyninin karar verme kapasitesi üzerindeki aşırı yük
sonrası ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik stres olarak tanımlamaktadır. Bu tanım da olduğu gibi
Tavistock bilim adamlarının yazılarından alınmıştır.
Aşırı yük karşısında elektrik sigortasının atmasına benzer şekilde insanlarda da benzer tepkilerin
olduğu bugün tıp bilimi tarafından anlaşılmaya başlanmıştır. Gerçi bu çalışmaların başlangıcı John
Rawlings Reese’in 1920’lerde başlattığı deneylere dayanmaktadır. Anlaşılacağı gibi hedefte bulunan
halkın sigortaları attırılarak bu baskıdan kaçışı uyuşturucularda araması amaçlanmıştır. Bu
mekanizma sayesinde Amerika’da uyuşturucu kullanımı inanılmaz ölçülerde arttırılmıştır. Beatles ve
ücretsiz LSD dağıtımı ile başlayan furya bugün Amerika’da zevk için madde kullanımı çılgınlığına
dönüşmüştür. Amerika’daki uyuşturucu trafiği Çin’e yapılan afyon ticaretiyle başlamıştır. Bu ticaret
önce East India Co. sonra da British East India Co. isimli iki 300’ler Komitesi firma tarafından
yapılmaktaydı.
Çin’deki afyon kullanımı halka zevk için afyon içme tekniklerini öğreten misyonerlerce
başlatılmıştır. Tam Adam Smith tarzında önce ekonomik talep yaratılmış sonra da sermayedarlarına
büyük servetler kazandıran East India Co. tarafından bu talep karşılanmıştır. İşin enteresan tarafı
ekonomist Adam Smith’in East India Co. çalışanı olmasıdır. Bir köy vaizinin oğlu olan Smith’in
ekonomi teorileri İngiliz resmi politikaları haline gelmiştir.
Komite benzer şekilde Amerikan gençliği ve Hollywood toplumuna zevk için uyuşturucu
kullanımını Beatles grubunu kullanarak öğretmiştir. Bu grubu pazarlarken televizyon, radyo ve basılı
medyada kullanacağı teknikleri Ed Sullivan Tavistock’tan kendine verilen strateji belgelerinden
öğrenmiştir. “Beatles Çılgınlığı” ile ulusal yaşamımız, ahlaki davranışlarımız, kıyafetlerimiz, müzik
zevkimiz, aile disiplinimiz ve sosyal geleneklerimiz sonsuza kadar değişmiştir. Şimdi artık Amerikan
halkına Prudential Sigorta Bombardıman Girişimi metodolojisi içinde 1946’dan beri psikolojik savaş
uygulandığını bilmekteyiz. Beatles şarkı sözleri ve bestelerinin Theodor Adorno tarafından yazıldığı,
grup üyelerinin nota okumayı bilmedikleri de artık bildiklerimiz arasındadırlar. Beatles grubunun
temel fonksiyonu “yeniyetmeler” tarafından “keşfedilmeleri” ve gençlerin Beatles müziği ile
bombardıman edilerek bu müziği ve barındırdığı sapkınlıkları sevdiklerine inandırılmalarıdır. Sınırlı
kapasitede gitar çalabilen Liverpoollu grup “arkadaşlarının biraz yardımıyla” Tavistock
Enstitüsü’nün istediği Amerikan gençliğini şekillendirmiştir.
Tavistock uyuşturucu dağıtıcılarında da “yeni nesli” başlatmıştır. Çünkü Çin’de uygulanan
misyoner modeli “1960 Amerikası”na uymamaktadır. “yeni Nesil” bir Tavistock jargonudur. “Yeni
nesil” ile Beatles grubunun yarattığı yeni sosyal trend, uyuşturucuların popüler hale getirilmeleri, saç
ve giyim tarzlarının zevksiz şekilde “eski nesilden” farklılaştırılmaları kast edilmektedir. O zamandan
beri uyuşturuculara olan talepte medyanın rolü çok büyüktür. Sokak çetelerinin medya tarafından

“demode” hale getirilmeleri sonucu bu sosyal fenomen önemini yitirdi ve yeni nesil narkotikler ortaya
çıktılar. Medya yeni amaçların ortaya sürülmelerinde her zaman katalizatör rolü oynamış olup bugün
odak noktası Tavistock tarafından kararlaştırıldığı üzere narkotik kullanımı ve destekçilerinin
arttırılmalarıdır. Madde kullanımı Amerikan günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Tavistock
tasarımı bu program milyonlarca gencimizi zehirlerken yaşlı nesil Amerika’nın doğal bir sosyal
değişimden geçtiğine inandırılmaktadır. Halbuki olan doğal bir gelişim değil Amerika’nın sosyal ve
siyasi yaşamını yeniden tasarlamayı amaçlayan bir projedir.
British East India Co.’nun torunları uyuşturucu programlarının başarısından herhalde
memnundurlar. İsviçreli ünlü ilaç firması Aldous Huxley’in üretimi ve Warburg bankacılık
hanedanının finansmanı sayesinde LSD kullanımı çok hızlı ve kolay şekilde yaygınlaşmıştır. 1985 yılı
sonunda Beatles grubunun amacı artık iyice ortaya çıkmıştır. Bir Adorno müzik tasarımı olan “rock”
ile sosyal uyuşturucu kullanımı özellikle de marihuana artmıştır. Tüm uyuşturucu ticareti Bilim
Siyaseti Araştırmaları Birimince kontrol edilmektedir. Bu kurum Leiland Bradford, Kenneth Damm
ve Ronald Lippert tarafından yönetilmekte olup alt kadrolardaki sosyal bilim uzmanları yeni
“Gelecek Şoku” uygulamaları üzerine çalışmaktadırlar. Bu şoklardan biri de ergenlerde görülen
uyuşturucu kullanım oranlarının artışıdır. Bu birimin yazdığı raporlar pek çok devlet kurumunca
kullanılmakta ve skandal olarak görülen “uyuşturucu ile mücadele” (Reagan ve Bush yönetimlerince
başlatılmıştır.) planları bu raporlara göre hazırlanmaktadır.

BÖLÜM 23
Amerikan Yönetimi Komiteye Göre Nasıl Olmalıdır?
Reagan ve Bush yönetimleri Amerika Birleşik Devletleri’nin önümüzdeki yirmi beş yıl içinde
nasıl yönetileceğine öncülük etmişlerdir. Tavistock planlarıyla hareket eden gizli hükümetin
kararlarını bu başkanlar kendi düşünceleri olarak kabul etmişlerdir.
Bu bilinmez kişilerin aldıkları kararlar kurucu ideolojiyi yıkarak Amerikan yaşamını sonsuza
kadar değiştirmektedirler. Burada amaç eyaletlerin haklarını 1895 tarihli Fabian Örgütü manifestosu
uyarınca ellerinden alarak eyaletleri merkezi hükümetin merhametine muhtaç hale getirmektir. Bu
şekilde toplum bir diktatörlükçe yönetilen feodal yapıya geçmektedir. “Krize Uyum” teknikleri
sayesinde artık bugünkü durumumuzu 1950’li yılların Amerikası ile karşılaştıramaz hale geldik.
Bugünlerde konuştuğumuz “çevre” konsepti genelde ağaçlar, temiz hava ve suların korunması
anlamına gelse de bir de anayasal ve hukuki çevre vardır. Toplumumuzdaki her tektonik hareket bir
yalanla örtülmektedir. Pearl Harbor, Kennedy suikastı, “Watergate” skandalı gibi olaylar
anayasamızın ihlali için neden sayılmışlar, Beatles fenomeni ise uyuşturucudan arınmış çevremizi yok
etmiştir. Bugün yaşam tarzımız ve düşüncelerimiz kirletilmiştir. Ahlakımız kirletilmiştir. Kaderimizi
belirleme kapasitemiz yok edilmiştir. Düşünce tarzımızı kirleten saldırılar sayesinde artık ne
düşüneceğimizi bilmez hale gelmişizdir.
“Çevresel Değişim” ulusumuzu yok etmektedir. Haklarımız elimizden alındıkça içine düştüğümüz
endişe, korku ve karmaşa sayesinde artık yaşamlarımızı kontrol edemez hale gelmiş durumdayız.
Artık bireysel çözümler yerine toplumsal çözüm peşinde koşmaktayız. Amerikalılar kurucularımız ve
anayasamızı yapan atalarımızın bireyselci yaklaşımını terk etmiş durumdadırlar. Artık
problemlerimizi çözmek için kendi kaynaklarımızı kullanmamaktayız. Tabii bunda uyuşturucu
kullanımı artışının payı çok büyüktür. Sosyal bilim uzmanları, toplum mühendisleri ve akıl okuma
uzmanlarınca geliştirilen strateji kendimizi nasıl algıladığımız gibi çok hassas bir alana müdahale
etmektedir. Bu strateji sonucu halk mezbahaya giden koyunlar gibi davranmaya başlamıştır. Yapmak
zorunda olduğumuz seçimlerin fazlalığı karmaşası içinde apatik ve seçim yapamaz hale gelmişizdir.
Farkında bile olmadan korkunç kişilerce manipüle edilmekteyiz. Bu durum uyuşturucu ticaretinde
çok açıktır ve bugün Bush yönetimi içinde artık anayasal devlet sisteminden vazgeçmek durumuna
gelmişizdir. Tüm kanıtlara rağmen hâlâ bazı kişiler “Bunlar Amerika’da olamaz!” demekte ısrar
etmektedirler. Ancak gerçek şudur: “Bunlar Amerika’da çoktan olmuştur.” Sevmediğimiz şeylere
karşı direnme gücümüz kırılmıştır. Bazıları hâlâ zamanı gelince direneceğimizi söyleseler de direnme

zamanı aslında çoktan gelmiştir.
Yeni Dünya Düzeni ve Tek Dünya Devleti amaçlarına hizmet eden Kova Burcu Komplosu ile
birlikte karanlık dikta günleri başlamıştır. Uyuşturucu ticareti yaşantımızı değiştirmiştir. Uyuşturucu
ile mücadele programı tam bir fiyasko olup bu mücadelenin British East India Co. mirasçılarına etkisi
yoktur. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla zoraki değişime direnme kabiliyetimiz ortadan
kaldırılmıştır. Artık insanların özel kimlik bilgileriyle kontrol edilmesi fazına gelmiş durumdayız. Biz
halk olarak devletin hakkımızda neler bilip, dosyaladığının farkında değiliz. Hükümet veri tabanı
halka veya Kongreye açık değildir. Hâlâ kişisel özel bilgilerin kutsal olduklarından emin misiniz?
Unutmayalım ki her toplumda emniyet güçlerine sözü geçen zengin ve güçlü aileler vardır.
Bunların varlıklarını daha önce yazmıştım. Bu ailelerin hakkımızda istedikleri her bilgiyi emniyet
güçlerinden alamayacaklarını mı sanıyorsunuz? Bu ailelerin pek çoğu 300’ler Komitesi üyesi veya
Prescott Bush veya Henry Kissenger gibi Komite yöneticisi bireylere sahiptirler. Bugün toplumu
çürüten uyuşturucuların Avrupa rotası Monako Prensliği’nden başlamaktadır. Eroin veya afyon
Korsika ve Monte Carlo arası sefer yapan feribotlarca taşınmaktadır. Bu tekneler hiçbir şekilde
aranmadıkları gibi Fransa ile Monako arasında sınır da bulunmamaktadır. İşlenmiş olan eroin
buradan dağıtıcılara iletilirken, işlenmemiş afyon Fransa’daki laboratuvarlara aktarılmaktadır.
Grimaldi ailesi yüzyıllardır uyuşturucu işindedir. Monako Prensi Rainier kendisine yapılan
uyarıya rağmen açgözlü davranarak gelirin büyük kısmına el koyması sonucu eşi Prenses Grace bir
trafik kazasında öldürülmüştür. Rainier üyesi olduğu 300’ler Komitesi’ni hafife almıştır. Grace
Kelly’nin kullandığı Rover marka aracın hidrolik fren sistemi her frene basıldığında bir kısım
hidrolik yağını dışarı atacak şekilde tahrip edilmiştir. Bu tahribat öyle ince bir ayarla yapılmıştır ki
araç en tehlikeli viraja girdiğinde tükenen hidrolik yağı nedeniyle frenler tamamen boşalmış, Prenses
Kelly çarptığı duvar üstünden 65 metre yüksekliğindeki uçuruma düşerek ölmüştür. Bu cinayeti
gizlemek için 300’ler Komitesi adamları her şeyi yapmışlardır. Halen kazalı araç Fransız polisinin
elinde olup Monte Carlo Polis Merkezinin bahçesindeki bir treylerin üstünde örtülü olarak
durmaktadır. Bu polis merkezine girmek yasak olup aracı incelemek imkânsızdır. Prenses Grace’in
ölüm emrini içeren telefon görüşmesi Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Kara Kuvvetleri GCHQ dinleme
istasyonuna takılmıştır. Emrin Henry Kissenger’in de aralarında bulunduğu 300’ler Komitesi yan
kuruluşu Monte Carlo P2 Mason Locası tarafından verildiği tahmin edilmektedir. Yine de bu konu
hakkında kesin kanıt yoktur.
Komite tarafınca kontrol edilen uyuşturucu ticareti insanlık suçu olsa da yıllar içinde Tavistock
bombardımanı altında kalan sıradan insanlar bu ticaretin “önlenmesi imkânsız” bir iş olduğuna
inandırılmışlardır. Durum aslında öyle değildir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri iki kere
Avrupa’daki dünya savaşlarına yüz binlerce asker gönderip Almanya gibi bir gücü yenebiliyorsa,
herhangi bir güçlü ülke uyuşturucu ticaretinin kökünü kazıyabilir.
Bugünkü silah teknolojisi ve izleme sistemleri kapsamında uyuşturucu ticareti yapan
organizasyonlar kolaylıkla yok edilebilirler. Uyuşturucu trafiğinin önlenememesinin nedeni bu para
makinesinin gelirlerinin dünyadaki tüm güçlü ailelerce koordinasyon içinde paylaşılmasıdır.

1930 yılında İngiltere’nin Güney Amerika ülkelerine yaptığı sermaye yatırımları tüm kolonilerine
yaptığı yatırımlardan fazladır. İngiliz dış yatırımları konusunda uzman olan Lord Graham Güney
Amerika ülkelerindeki İngiliz sermaye yatırımlarının “Bir trilyon sterlinden fazladır.” demektedir.
1930 yılındaki bir trilyon sterlin korkunç bir miktardır. Güney Amerika ülkelerine yapılan bu büyük
yatırımların nedeni nedir? Bu sorunun yanıtı tek kelimeyle “uyuşturucudur”.
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Uyuşturucu Ticareti
İngiliz bankalarını yöneten plütokrasi East India Co. zamanında şimdi olduğu gibi yaptıkları işleri
örtmeyi bilir hatta uyuşturucu baronlarından kabul ettikleri paraları saygınlık maskesiyle örter. Bu
adamları iş üstünde kimse yakalayamamıştır. Bu kişilerin yanında işler kötü gittiğinde suçu üstüne
alacak adamları vardır. Bu bankacıların eskiden de şimdiki gibi uyuşturucu ticaretiyle bağlantıları
kuvvetliydi. Üyeleri 300’ler Komitesi’nden olan veya onlar için çalışan bu saygın Venedik, Cenova,
Londra ve New York bankacılık aileleri kimse şimdiye kadar suçlayamamıştır.
British East India Co. zamanında içlerinde Sir Charles Barry ve Chamberlain aileleri üyelerinden
oluşan sadece on beş Parlamento üyesi tüm imparatorluğun mali kontrolörlüğünü üstlenmiştir. Bu
finans patronları para aklama işinde kullandıkları Arjantin, Jamaika ve Trinidad gibi yerlerle
fazlasıyla ilgilidirler.
Bu ülkelerde İngiliz plutokratlar yerli halkı nerdeyse kölelik seviyesinde tutarken Karayip
bölgesinden elde edilen uyuşturucu geliri korkunçtur. Kısa süre önceye kadar çok iyi saklanan British
East India Co. ve Çin afyon ticaretinin gerçek yüzü bilinmemekteydi. Seminerlerime katılan bazı
kişiler Çinlilerin neden bu kadar afyon düşünü olduklarını merak ederler. Çin’de afyon bağımlılığı
sürecinde geçen olaylar hakkında pek çok insanın hâlâ kafaları karışıktır.
Pek çok kişi Çinli işçilerin afyonu sokaktan satın aldığını veya afyonkeşlerin takıldıkları yerlerde
içtiklerini düşünür.
Gerçekte Çin’e yapılan Hint afyonu ticaretinde East India Co. tekeldir ve bu resmi İngiliz devleti
politikasıdır. Çin’e yapılan Hint-İngiliz afyon ticareti dünyada çok iyi saklanan sırlardan biri olup
Rudyag Kipling’in romanlarında aktarıldığı gibi imparatorluk için Hindistan’da gösterilen
kahramanlıklar veya Çin çayını Viktoryan İngiltere’ye ulaştırmaya çalışan denizcilerin hikâyeleri gibi
yalanlarla örtülmüştür. Gerçekte Hindistan’ın İngilizlerce işgal tarihi aslında afyon tarihidir.
İngiltere’nin Çin’e karşı verdiği “Afyon Savaşları” Batı medeniyetinin yüz karasıdır.
İngiliz sömürgesi olan Hindistan’ın yıllık gelirinin yaklaşık %13’ü Çin’deki afyon dağıtıcılarına
satılan yüksek kaliteli Bengal afyonundan kazanılmıştır. Bu günkü Beatles grubu benzeri olan Çin
misyonunda çalışan misyonerler zavallı Çinli işçi nüfusu içinde afyon kullanımını yaygınlaştıran
dağıtım şebekesini oluşturmuşlardır. Çinli bağımlılar Amerika’daki genç uyuşturucu müptelaları gibi
kendi başlarına ortaya çıkmamışlardır. Gerek Çin gerekse Amerika uyuşturucu pazarları oluşturulmuş
marketlerdir. Çin’de önce afyon talebi ve pazarı yaratılmış sonra da Hindistan’dan gelen afyonla bu

talep karşılanmıştır. Amerikan eroin, marihuana ve LSD pazarlarındaki talep de aynı şekilde
yaratılarak bu talep İngiliz plutokratlar, onların Amerikalı kuzenleri ve tabii ki İngiliz bankacıların
yardımıyla karşılanmıştır. Kârlı uyuşturucu işi aslında insanlık için en utanç verici işlerden biridir.
Diğeri ise Amerika’da Rockefeller, İsviçre, Fransa ve İngiltere’de ise pek çok farmasötik firmasınca
üretilip Amerikan Tığ Derneğince yasal kabul edilen ilaçların ticaretidir.
Kirli uyuşturucu ticareti ve bundan gelen kazanç Londra, Hong Kong, Dubai, Lübnan, Karayip
Adaları ve Panama işgali sonrası orada açılan bankalarca temizlenip aklanmaktadır. Bu iddiama karşı
çıkacak pek çok kişi:
“Financial Times’daki sayfalara bak! Bu sayfalardaki tüm işlerin uyuşturucu ticareti ile ilgili
olduğunu nasıl söyleyebilirsin?” diye sorabilir. Tabii ki bu işler uyuşturucu ticaretiyle ilgilidirler
ancak İngiliz lord ve leydilerinin bunu gazete sayfalarında kabul etmelerini beklemek çok yanlıştır.
Eğer British East India Co.’yu hatırlarsanız bu firmanın resmi işi çay ticareti olarak
gözükmektedir. Ancak Lord Palmerston bu firma için İngiliz devletince desteklenen afyon ticareti
politikası belirlemiştir. London Times İngiliz halkına böyle bir zenginliğin çay ticaretinden
kazanılamayacağını söyleme cesareti olmamıştır. Bu gazete ayrıca afyon ticaretinden kazanılan
milyonların Londra’nın şık kulüplerine giden veya Royal Windsor Club’ta polo oynayan adamlarca
istiflendiğini de yazmamıştır. İmparatorluğa hizmet için Hindistan’a giden centilmen subayların
maaşlarının da aslında milyonlarca zavallı afyon bağımlısı Çinli işçi tarafından ödendiği de hiçbir
yerde yazılmamıştır.
Afyon ticareti tekeli olarak çalışan ünlü British East India Co.’nun Amerika’daki siyasi, dini ve
ekonomik olaylara müdahil olması Amerika Birleşik Devletleri’ne en az 200 yıla mal olmuştur. Tabii
ki 300’ler Komitesi üyeleri dokunulmazdırlar. Onlar öyle güçlüdürler ki bir keresinde Lord Bertrand
Russell’ın söylediği gibi “Onlar cennette Tanrı’nın problemi varsa ona bile tavsiye verecek kadar
güçlüdürler.” Yıllar içinde bu düşüncenin değiştiğini sanmayınız. Onlar hâlâ Olimpos Kurulu yani
300’ler Komitesi’nin en önde gelenleridirler. Daha sonraları İngiliz Kraliyet Ailesi East India Co.’ya
savaş açma ve dış politika yetkisi vererek Komiteye katılmıştır. Daha sonra British East India Co.
olacak East India Co. bu verilen imtiyazı Bengal ve diğer bölgelerde yetiştirilen afyonun ticaretinde
kullanmıştır. Kraliyet Ailesi ise Hindistan’dan Çin’e gönderilen afyon üzerinden gümrük vergisi
alarak servetini arttırmıştır.
Tabii ki The Times gazetesinin ekonomi sayfalarında bu bilgiler yoktur.
Afyon ticaretinin yasak olduğu 1896 yılına kadar bu ticareti durduracak hiçbir girişim olmadığı
gibi bu işi yapanlar Hindistan’dan Çin’e ve oradan İngiltere’ye çay ticareti yapan tüccarlar olarak
isimlendirilmişlerdir. İyice pervasızlaşan British East India Company lordları İç Savaş sırasında
Güney ve Kuzey ordularında savaşan askerlere bu zehri ağrı kesici olarak satmaya bile kalkmışlardır.
Bu proje başarılı olsaydı olabilecekleri düşünmek bile istemezdim. Yüz binlerce asker, bu proje
tutsaydı savaş sonrası evlerine afyon bağımlıları olarak dönecek ve ahlaksızlara çok büyük bir pazar
açılacaktı. Gerçi yıllar sonra Beatles grubu on binlerce genci madde bağımlısı yaparak çok daha iyi
iş başarmıştır.

Bengalli tüccarlar, onların İngiliz kontrolörleri ve bankacılar Çin afyon ticaretinden gelen
inanılmaz gelirler sayesinde iyice semirmiş ve azmışlardır. British East India Co. afyon ticareti
gelirleri o tarihte bugünkü General Motors, Ford ve Chrysler firmalarının toplam gelirlerinin
üstündedir. Madde satışlarından edinilen büyük kâr marjı 1960’lı yıllarda Sandoz ve Valium isimli
ilacın üreticisi Hoffman La Roche gibi firmalarca “yasal” ilaç ticaretinden kazanılmaya başlanmıştır.
O günlerde Valium isimli ilacın hammadde ve üretim giderleri Hoffman La Roche’a 3 dolar/kg’dir.
Bu ilaç dağıtım firmalarına kilosu 20.000 dolardan satılmakta ve tüketiciye ulaştığında ilacın fiyatı
50.000 dolar/kg’ye ulaşmaktadır. Valium Avrupa ve Amerika’da değişik isimler altında çok büyük
miktarlarda tüketilen bir ilaçtır. Tahminen Valium kendi sınıfı içinde dünyada en fazla kullanılan
ilaçtır. Hoffman La Roche aynı şeyi kendisine kilosu 1 cent’e mal olan C Vitamini ilaçlarını %
10.000 kâr marjı ile satarak başka ürünlerde de sürdürmektedir.
Stanley Adams isimli arkadaşım AB Kanunlarına aykırı şekilde tekel haline gelen bu firma
hakkında bilgileri kamuoyuna duyurmaya başladığında ortalık karıştı. Adams ailesi ile birlikte gittiği
seyahatten dönerken İsviçre-İtalya sınırında İsviçre polisince tutuklanarak hapse atıldı, polisin ağır
baskısına dayanamayan eşi intihar etti. İngiliz vatandaşı olan Adams İngiltere’nin Bern
Büyükelçiliğince kurtarıldı ve derhal İngiltere’ye gönderildi Stanley Adams Hoffman La Rouche
sırlarını açıkladığı için eşini, işini ve emekliliğini kaybetti.
İsviçre Endüstriyel casusluk kanunlarını ciddiye alan bir ülkedir. Bir daha İsviçre Alpleri,
çikolatası ve saatleri ile ilgili reklamları gördüğünüzde bunu hatırlayın. İsviçre barışçıl çikolata ve
saat üreticisi bir ülke değildir. O, off-shore şubeleri kanalıyla gelen milyarlarca dolarlık uyuşturucu
parasını dev bankalarıyla aklayan bir ülkedir. Bu ülke Komitenin “yasal” ilaç üreticilerine ev
sahipliği yapılan yerdir. İsviçre küresel felaketlerde 300’ler Komitesi’nin para ve üyelerine
koruyuculuk yapan bir ülkedir. Birinin bu iğrenç faaliyetler hakkında halkı bilgilendirmesi İsviçre
kanunlarınca “Endüstriyel Casusluk” kabul edildiğinden kendisine beş yıl hapis cezası verilmektedir.
Dolayısı ile İsviçre bankalarının kirli çamaşırlarını ortaya dökmek yerine bu ülkeyi temiz ve güvenli
bir yer olarak kabul etmek daha iyidir.
1931 yılında “Büyük Beşler” diye bilinen İngiliz firmaları uyuşturucu parasını aklamadan
gösterdikleri başarıdan dolayı kraliyet tarafından “yüksek hizmet” unvanı kazanmışlardır. Böyle
unvanların verilmesine kim karar vermektedir? Bu unvanlara adayları İngiltere Başbakanı belirler ve
Kraliyet Ailesi onaylar. Pek çok İngiliz bankası uyuşturucu parası aklama operasyonlarına katılmıştır.
Bunlardan belli başlıları aşağıda verilmektedir:
- The British Bank of the Middle East
- Midland Bank National and Westminster Bank
- Barclays Bank
- Royal Bank of Canada
- Hong Kong and Shanghai Bank
- Baring Brothers Bank

- Schroeder Bank
- Lloyds Bank
Bunların dışında Sir Jocelyn Hambro tarafından yönetilen Hambro Bank gibi pek çok dış ticaret
bankası da uyuşturucu gelirleriyle zengin olmuşlardır. Çin afyon ticaretini gerçekten öğrenmek
isteyenlerin India House arşivlerine ulaşabilmeleri gerekir. Ben gerek istihbarat bağlantılarım
gerekse rahmetli Prof. Frederick Wells Williamson’ın yasal mirasçıları tarafından desteklenerek 18.
ve 19. yüzyıllarda British East India Company tarafından yönetilen Çin afyon ticareti hakkında detaylı
belgelere ulaştım. Bu ulaştığım belgelerden sadece bir tanesi halka açıklansa Avrupa kraliyet
ailelerinin tüm yüzleri ortaya çıkacaktır.
Bugünlerde Kuzey Amerika uyuşturucu ticareti göreceli olarak daha ucuz olan kokain üzerinde
yoğunlaşmaktadır. 1960’lı yıllarda eroin Hong Kong, Lübnan Afganistan, Pakistan ve Dubai üzerinden
yapılan kaçakçılıkla Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerini tehdit eder düzeye gelmiştir. Bu
yıllarda talebin arzın çok üstünde oluşu kokaine geçişi hızlandırmıştır. 1991 yılı sonunda kokain gelir
düzeyi düşük kesimlerde hâlâ popüler olmakla beraber eroin yeniden moda haline gelmiştir.
Anlatıldığı kadarıyla eroin kokainden çok daha fazla tatmin kapasitesine sahip bir maddedir ve eroin
üreticileri Kolombiyalı kokain üreticilerinden daha az uluslararası tepki almaktadırlar. Amerika
Birleşik Devletleri’nin Çin silahlı kuvvetlerince kontrol edilen “Altın Üçgen”deki afyon üretimini
durdurmasını beklemek hayalciliktir. Bu ticareti durdurmaya kalkmak Çin ile savaşa girmek anlamına
gelir. Afyon üretici ülkelerden bir diğer önemli olanı Afganistan’dır. Taliban güçlerinin afyon
üretimini kısması üzerine bu grubu Afganistan’a yerleştiren CIA onları neredeyse yok etmiştir.
Taliban sonrası afyon üretimi Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı (DEA)’ya göre on kat artmıştır.
İngilizler bu işin uzmanları olarak Çin ile hiçbir sürtüşmeye girmezler. Zaman zaman çıkan
problemler ise kimin daha fazla pay alacağı konusunda ortaya çıkmaktadır. İngiltere, Çin afyon
ticaretine 200 yıldır bulaşmış bir ülkedir. Kimse İngiliz oligarşisine akan milyarlarca afyon dolarını
ve Hong Kong’a akan altın miktarını kaybetmek istememektedir. Hong Kong’a gelen altın miktarı
New York ve Paris borsalarındaki altın ticareti toplamından fazladır. Altın Üçgen’in dağlarındaki
birkaç Burmalı ve Çinli uyuşturucu baronunu yok ederek narkotik kaçakçılığını önleyeceğini sanan
kişiler aslında neyle karşı karşıya olduklarını bilmemektedirler. Bu tip çabalar aslında Çin afyon
ticareti konusundaki cehaleti göstermekten başka bir şeyi göstermezler.
İngiliz plütogratlar, CIA, ve Amerikan bankerleri aslında Çin ile ortaklık içindedirler. Her hangi
bir lider bu ticarete en ufak bir zarar verebilir mi? Buna inanmak bile saçmalıktır. Eroin nedir ve
neden kokainden daha popülerdir? Konu üzerine uzman Prof. Vasili Galen eroinin bir afyon türevi
olduğunu, bu maddenin insan duyularını uyuşturarak uzun süreli uyku haline soktuğunu belirtmektedir.
Afyon tarihte bağımlılık yaratan ilk maddedir. Pek çok günümüzün ilacı belli oranlarda afyon
içermektedir hatta bağımlılık yaratmayı kolaylaştırmak için sigara kâğıtlarının bile üreticiler
tarafından afyon içerecek şekilde üretildikleri iddia edilmektedir.
Afyon tohumları Hindistan Moğol-Türk Hanedanlığı’nca bilinmekteydi. Hanedan zor rakiplerini

ikna etmek için görüşmelerde onlara afyon tohumu karıştırılmış çay ikram etmekteydi. Afyon ayrıca
kloroform öncesi anestezi ve ağrı kontrolü için ilaç olarak da kullanılmaktaydı. Afyon Vitoryan
Londra’daki kulüplerde popüler bir maddeydi. Örneğin ünlü Aldous ve Julian Huxley kardeşlerin sıkı
afyon içicilikleri bilinmekteydi. Bu kardeşlerin Oxford’taki hocaları MI6 ajanı H. G. Wells’tir. Willis
Harmon “MK Ultra” deneyi için H. G. Wells’in çalışmalarından yararlanmıştır. Önceleri meskalin
kullanan Aldous Huxley daha sonra yani Boston’daki Massachusetts Institute of Technology (MIT)’ye
300’ler Komitesi’nce ziyaretçi profesör olarak atandıktan sonra öğrencileri arasında yaymaya
başlayacağı LSD’ye geçmiştir. Huxley burada âdeta İsis Kültüne benzer bir çember yaratmıştır.
Müritleri arasında Gregory Bateson (OSS üyesi antropolog ve Margaret Meade’nin kocası), Alan
Watts, Richard Alpert, Timothy Leary. Dionysos Kültü üyeleri İsis-Orsirus-Horus kült üyeleri vardır.
1903 yılında St Ermins Hotel’de bir araya gelen bu adamlar gelecekte nasıl bir dünyaya sahip
olacağımıza karar vermişlerdir.
St Ermin Hotel toplantısında bulunanların mirasçıları şimdi 300’ler Komitesi’ndedirler. Dünya
liderleri diye bilinen bu adamlar yaşamımızdaki değişiklikleri gerçekleştirmek için savaşmışlar ve bu
değişiklikler sayesinde uyuşturucu kullanımını sıradan emniyet güçleri taktik ve stratejileriyle
durdurulamaz hale getirmişlerdir. Özellikle büyük şehirlerde uyuşturucu kullanımı kolaylıkla
saklanabildiğinden yaygınlaşması çok kolay olmuştur. Pek çok kraliyet ailesi üyesi de afyon
bağımlısıdır.
Bu adamların favorilerinden biri 1932 yılında Teknoloji ile Devrim isimli eserinde ortaçağa
dönüş planlarını açıklayan yazar Richard Coudenhove-Kalergi’dir. Bu kitap Komite için bir yol
haritası olmuştur. Bu kitapta nüfus artışından doğan büyük problemlerden söz edilmektedir. Kalergi
buna karşılık olarak “açık havaya” dönülmesi taraftarıdır. Aşağıda Kelgri’nin kitabından bir bölüm
yer almaktadır:
“Geleceğin şehirleri ortaçağ şehirlerine benzeyeceklerdir. (…) şehirde yaşamaya mahkûm
olmayan kişi kırsalda yaşayacaktır. Medeniyetimiz büyük kent medeniyeti olduğundan hastalıklı ve
dejenere insanlar kent denilen bataklığa mahkûm edileceklerdir.”
Bu sözler “Angor Wat”in Phnom Penh’i nüfusundan arındırırken açıkladığı nedenlere
benzemektedirler. Kamboçya dünyayı olabildiğince ilkel şartlardaki feodal düzene döndürme
deneylerinden ilkidir. British East India Co.’nun sözde çay tüccarlarınca afyon İngiltere’ye ilk kez
1683 yılında gelmiştir. Afyon İngiltere’ye hizmetkârlar ve alt sınıflar üzerinde denenmek üzere
getirilmiş olup bu gruplarca beğenilmemiştir. Yani düşük sınıf halk Bengal afyonu kullanmayı
reddetmiştir. Bu durumda İngiliz plütogratlar ve Londra yüksek sosyetesi bu ürüne direnç göstermeden
kullanacak bir pazar arayışına girmişlerdir. Bu pazar Çin’de bulunmuştur. Araştırmalarımı yaptığım
India House arşivlerinde “Diğer Eski Kayıtlar” bölümünde bulduğum belgelerde British East India
Co.’nun Çin’de afyon kullanımını arttırmak için kurduğu Hıristiyan Misyonu sonrası satışların
patladığını gördüm.
Bulgularım Sir George Birdwood’un India House arşivlerindeki belgeleri için aldığım izin

esnasında teyit edildiler. Misyonerlerin Çin halkına bedava dağıtıp kullanmayı öğrettikleri deneme
dönemi sonrası Çin’e büyük miktarda afyon gelmeye başladı. Milyonlarca zavallı Çinli günlük
yaşamlarındaki acıları afyona sarılarak unutmaya çalışırken Çin’in her yerinde afyon evleri açılmaya
başlandı. Yani İngiltere’de British East India Co.’nun yaratamadığı afyon pazarı Çin’de başarıya
ulaşmıştır. Çin’deki Şangay ve Kanton gibi büyük şehirlerdeki afyon evleri yüz binlerce umutsuz
Çinliye yaşamı afyon tüttürerek katlanma şansı tanımaktaydılar. Çin hükümeti duruma müdahale edene
kadar ki 100 yıl boyunca British East India Co. hiçbir engel olmaksızın Çin afyon pazarını sömürdü.
1729 yılında Çin’de afyon kullanımını engelleyen yasalar ilk defa yürürlüğe girdiler.
British East India agronomistleri tamamen kontrollerinde olan Hindistan’ın Ganj yatağında
bulunan Benares ve Bihar bölgelerindeki afyonun kalitesini yükselten yeni tohum türleri ürettiler. Bu
şekilde üretilen Benares ve Bihar afyonun satış fiyatları yükseldi. Yapılan bu ticareti tasvip etmeyen
Çin otoriteleri British East India Co. faaliyetlerine engel çıkartmaya başladılar. Bu kârlı pazarı
kaybetmek istemeyen İngiliz Kraliyeti Çin ile savaşa girerek onları yendi. Benzer şekilde Amerikan
devleti de bugünkü uyuşturucu baronlarıyla olan savaşını kaybetmektedir. Ancak arada büyük bir fark
vardır: Çin devleti savaşı kazanmak için tüm gayretiyle uğraşırken Amerikan devletinin böyle bir
niyeti yoktur. Nitekim Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı (DEA)’da görülen yüksek orandaki işten
ayrılmalar bunun göstergesidir.
Yakınlarda yüksek kaliteli Afgan afyonu Pakistan’ın küçük sahil kenti Maccra’dan Arap takacılar
tarafından Dubai’ye altın karşılığı taşınmak suretiyle pazara sevkiyat yolu bulmuştur Eroin ticareti
kokaine göre “üst kalite” olup Kolombiya’da her gün görülen cinayetler eroin işinde olmamaktadır.
Pakistan afyon üretimi devlet kontrolünde yapılmakla beraber Afgan, Altın Üçgen veya Altın Hilal
(İran) afyonu kadar popüler değildir. Çok kazançlı afyon ticareti üst düzey İngiliz sosyal kesiminde
“imparatorluğun ganimeti” olarak isimlendirilir.
Hayber Geçidi hakkında yazılan kahramanlık hikâyeleri aslında afyon ticareti ile bağlantılıdır.
Hayber Geçidinde konuşlanmış İngiliz birlikleri aslında Afganistan’dan kabile kervanlarınca getirilen
afyonu korumaktadırlar. İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bundan haberi var mıdır? Tabii ki vardır. Yoksa
Kraliyet Ailesi’nin afyon ticareti dışında hiçbir önemi olmayan bu topraklarda asker tutmasının
nedeni ne olabilir? British East India Co. rekabetten hiç hoşlanmamaktadır. 1791 yılında görülen bir
davada Warren Hastings bir arkadaşını afyon ticaretine sokmaktan yargılanmıştır. India House
arşivlerinde bu dava hakkında bulduğum belgelerden bir alıntı aşağıda verilmektedir:
“Hastings Stephen Sullivan’a, bu kişiyi haksız yollardan çabuk zengin etmek amacıyla dört
yıllık afyon imtiyazı vermiştir.”
British East India Co. ve İngiliz hükümeti tekelinde olan afyon ticaretinde çabuk zengin olan
kişiler şimdilerde 300’ler Komitesi üyeliklerinde oturan asilzadeler, aristokratlar, plutokratlar ve
İngiltere’nin oligarşik ailelerinin üyeleridirler. Milyarlarca sterlinlik afyon ticaretine dışarıdan Mr
Sullivan gibi katılmak isteyenler kendilerini kısa sürede Kraliyet mahkemelerinde bulmuşlardır.
British East India Co. saygın üst düzey yöneticileri ve 300’ler Komitesi üyeleri Londra’daki ünlü

centilmen kulüplerinin üyeleridir ve çoğu parlamento üyesidirler. Hindistan ve İngiltere’deki diğer
üyeler ise üst düzey resmi görevlerde bulunmaktadırlar. Çin’e girebilmek için firma pasaportu taşıma
şartı bulunmaktadır. Firmadan bazı kişiler İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çin’deki kirli işlerini araştırma
yapmaya niyetlendiklerinde pasaportları iptal edilerek ülkeye girişleri yasaklanmıştır.
1729 yılında Çinliler afyon ithalini yasaklayan Yung Cheng yasasını çıkarırlar. Ancak British East
India Co. 1753 yılına kadar Çin gümrük tarifelerinde afyonun ithal maddesi olarak kalmasını sağlar.
Bu süreçte her afyon sandığı için üç Tael (o zamanki Çin para birimi) gümrük ödenmektedir. Daha o
zamanlar İngiliz Gizli Servis üyeleri zorluk çıkaran Çinli yöneticileri rüşvetle ikna etmek veya rüşvet
almayıp direnenleri öldürmek gibi yöntemler kullanmaktadır. 1729 yılından bugüne İngiliz monarşisi
uyuşturucu ticaretinden büyük servet kazanmaktadır. Kraliyet bakanları ve üst düzey yöneticiler de
hanedanın kasasına uyuşturucu ticareti kârlarının girmesi için ellerlinden geleni yapmışlardır. Bu
adamlardan biri Kraliçe Viktorya’nın bakanlarından Lord Palmerston’dur. Palmerston İngiliz afyon
ticaretini hiçbir şeyin durdurmaması gereğine inanmıştır. Lord Palmerstone’nun planına göre Çin
hükümetindeki kişilere yeterli miktarda afyon verilerek bu kişiler açgözlü olmaya alıştırılacaklar ve
sonra da İngiltere afyon ihracını durdurarak Çinlileri daha pahalıya afyon ithal etmeye boyun
eğdirecektir. Ancak bu plan tutmaz. Çin hükümeti Şangay ve Kanton’daki depolarda tutulan büyük
afyon stoklarını yakar ve İngiliz tüccarlara bir daha Kanton’a afyon getirmeyeceklerine dair
taahhütname imzalatır.
Bu harekete karşılık British East India Co. ağızlarına kadar afyon yüklü gemileri Macao’ya
gönderir. Şahıslarca değil bizzat British East India Co. tarafından direkt sahip olunan bazı firmalar bu
afyonu Hankow’daki İngiliz firmalara satarlar. Çinli Müfettiş Lin durum için şöyle demektedir:
“Macao’daki İngiliz gemilerinde çok fazla afyon yükü bulunmakta olup bu kargonun geldiği
ülkeye gitmeyeceği açıktır. Yakında Amerikan bayrağı altında afyon kaçakçılığı yapıldığını
duymamız şaşırtıcı olmayacaktır.”
Lin’in kehaneti doğru çıkar.
Lord Palmerstone’nun dediği gibi Çin Afyon Savaşları Çin’e haddini bildirmek için yapılmıştır.
İngiliz feodal lordlarına milyarlar kazandırıp Çin’de milyonlarca bağımlı yaratan bu kârlı ticaretin
durdurulması imkânsızdır. Sonraki yıllarda Çin başındaki bu bela için İngiltere’den yardım isteyecek
ve gerekli yardımı alacaktır.
O günden sonra Mao Tse Tung’un kanlı dönemi dahil olmak üzere Çin hükümetleri İngiltere ile
savaşmak yerine ortaklık kurmayı yeğlemişlerdir. Daha önce belirttiğim üzere bugün iki ülke arası
uyuşturucu üzerinden çıkan itilaflar sadece kârın paylaşımı konusundadır. Modern tarihe gelince Çinİngiliz birlikteliği Hong Kong anlaşmasıyla afyon ticaretinde eşit ortaklık statüsüne geçmiştir. Zaman
zaman sürtüşmeler olsa bile bu ortaklık şimdiye kadar problemsiz yürümüştür. Kolombiya kokain
ticaretinde görülen şiddet, soygun ve cinayetlere hiçbir zaman eroin ticaretinde rastlanmamıştır.
Çin-İngiliz ilişkilerinde son 60 yılda ortaya çıkan en büyük problem Çin’in eroin pastasından daha
büyük bir dilim talep etmesinden dolayıdır. Eroin 1874 yılında İngiliz kimyager C. R. Wright’ın

morfini kaynatması sonucu eroin (diacetylmorphine) sentezlemesiyle ortaya çıkmıştır. 1895 yılında
Bayer’in Eberfeld fabrikasında çalışan Heinrich Dresser isimli araştırmacı morfinin asetillerle
sulandırılması sonucu ortaya çıkan maddenin morfinin kötü yan etkilerini taşımadığını keşfetmiştir.
Aspirini ile ünlü Bayer bu gelişme sonrası diacetylmorphine üretimine başlamış ve ilacın ismini
“Eroin” koymuştur. Bayer’in “Eroin” isimli ilacı pazarlamasına kadar üç yıl geçmiştir. 1842 yılında
Çin’in Hong Kong’u, Nanking anlaşmasıyla İngiltere’ye bırakmasıyla Çin-İngiliz ilişkileri
düzelmiştir. Fakat 1995 yılında Çin’in, İngiltere’yi 1997 yılında Hong Kong’u terk etmeye
zorlamasıyla külahlar değişmiştir.
Bunun dışında Çin ve İngiltere Hong Kong afyon ticaretinde eşit ortaklıklarını devam
ettirmişlerdir. 300’ler Komitesi üyeleri olan ve Kanton’daki afyon ticaretinde yer alan Yüzbaşı
Charles Elliott, Lancelot Dent, Jardine Matheson ve Lord Napier gibi İngiliz aristokratlar
mirasçılarını ticareti devam ettirmek üzere aynı pozisyonlarda bırakmışlardır. Kanton Ticaret Odası
1834’den beri İngiliz aristokratlarca yönetilmiştir. Çin’de yerleşik İngiliz vatandaşlarının isimlerini
incelediğinizde pek çoğunun 300’ler Komitesi üyeleri listesinde olduğunu görebilirsiniz. Bunlar
dünyayı eski feodal düzene sokmaya çalışan plutokratlardır. Rothschild ailesi vasıtasıyla 300’ler
Komitesi afyon karşılığı altın piyasasının merkezi olan Hong Kong’u kontrolünde tutmaktadır. Burma
ve Çin’deki afyon üreticileri Amerikan dolarına güvenmediklerinden ticarette altın kullanırlar. Hong
Kong borsasındaki altın ticaretinin Londra ve New York borsaları toplamından büyük olmasının
nedeni de budur.
Altın Üçgen artık en büyük afyon üreticisi değildir. En büyük üretici unvanı 1987’den beri
Afganistan, Pakistan, İran ve Lübnan’ca paylaşılmaktadır. Bu arada küçük miktar afyon Türkiye’den
gelmektedir. Meksika “Kahverengi Eroin” üretmeye başlamış olup birkaç yıl içinde önemli bir yere
gelecektir.
Madde ya da uyuşturucu ticareti bankaların yardımı olmaksızın var olamaz. Tüm saygın
pozisyonlarına rağmen bankalar nasıl bu iğrenç ticaret içinde yer alırlar? Bu başka bir kitaba konu
olacak uzun ve kompleks bir konudur. Bankaların uyuşturucu ticaretindeki bir görevi bazı firmalara
afyondan eroin üretmek için gerekli kimyasalların finansmanı için kredi vermektir. HSBC bankasının
Londra şubesi bu tip bir ilişkiye Tejapaibul isimli firmaya fonlama sağlayarak bulaşmıştır. Peki, bu
firma ne iş yapar? Bu firma eroini rafine etme sürecinde gerekli olan asit anhidriti Hong Kong’a
satmaktadır. Bu firma ayrıca Altın Hilal, Altın Üçgen, Pakistan, Lübnan ve Türk eroin üreticilerinin
baş asit anhidrit sağlayıcısıdır. Afyon ticareti dışında eroin üretimi ile ilgili diğer faaliyetler de
bankalara gelir sağlamaktadırlar. Ancak HSBC ve diğer bölgesel bankaların ana gelir kaynağı afyon
ticaretidir.
Altın fiyatları ile afyon ticareti arasındaki bağlantıyı bulmam uzun yıllarımı aldı. Eskiden
dinleyicilere “Altın fiyatını öğrenmek istiyorsanız Hong Kong’da bir kilo afyon fiyatına bakın!”
derdim.
1977 yılı altın için çok kritik bir yıldır. Bank of China o yıl Amerika’da bol bulunan altın
uzmanlarını bir anda ve kimseye haber vermeden piyasaya 80 ton altın sürerek şoka sokmuştur.

Arzdaki bu artış altın fiyatlarının düşmesine neden olurken altın uzmanları “Çin’de bu kadar altın
olduğunu bilmiyorduk, bu altın nereden geldi?” diye sormaktadırlar.
Bu altın Çin’e, Hong Kong piyasasına sattığı yüklü miktar afyondan gelmiştir. Çin devletinin
İngiliz siyaseti, 18. ve 19. yüzyıllarda olduğu gibi devam etmektedir. Çin ekonomisi Hong Kong
ekonomisine bağımlıdır. Bu ekonomik bağımlılık televizyon setleri, elektronik eşyalar, tekstil, radyo
ve saatler gibi ürünlere değil afyon/eroin ticaretinedir. İngiltere ile paylaştığı afyon ticareti olmasa
Hong Kong ekonomisi batar. British East India Co. ortadan kalkmış olsa da mirasçıları aynı rolü
300’ler Komitesi’nde devam ettirmektedirler. 200 yıldır afyon ticaretinde lider olan köklü İngiliz
aileler hâlâ aynı işi yapmaktadırlar. Örneğin Jardine Matheson. Bu asil aile Kanton merkezli afyon
ticaretinin temel unsurlarındandır. Birkaç yıl önce işler biraz bozulunca Jardine Matheson devreye
girerek Çin’e 300 milyon dolarlık emlak yatırımı kredisi açmıştır. Bu tezgâh Çin Halk Cumhuriyeti ile
Matheson Bank joint venture yatırımı diye lanse edilmiştir.
1700’lere ait India House belgelerini incelerken Matheson ismine rast geldim. Bu isim daha sonra
Londra, Pekin, Dubai, Hong Kong ve afyon ticaretinin her geçtiği yerde karşıma çıktı. Uyuşturucu
ticareti artık milli egemenlikleri tehdit eder durumdadır. Venezüella’nın Birleşmiş Milletler Daimi
Temsilcisi şöyle demektedir:
“Uyuşturucu problemi artık sosyal veya sağlık problemi olmaktan çıkmıştır. Bu problem ulusal
egemenliğimizi tehdit edecek hale gelmiştir. Bu bir ulusal güvenlik sorunudur çünkü ülkelerin
bağımsızlıkları tehdit altındadır. Uyuşturucuların üretimi, pazarlaması ve tüketimi bizlerin ahlaki,
dini ve siyasi yaşamlarımızı, tarihi, ekonomik ve cumhuriyetçi değerlerimizi olumsuz
etkilemektedirler.”
Bu tam da Uluslararası Takas Bankası (BIS) ve IMF’nin çalışma tarzıdır. Bu iki kurum uyuşturucu
parasının aklandığı kabadayı kuruluşlardır. Uluslararası Takas Bankası IMF’nin batırmak istediği her
ülkedeki sıcak paraya kaçış sağlayarak ona yardımcı olur. BIS için yasal sıcak para ile uyuşturucu
fonlarının birbirinden farkları yoktur. Bir ülkenin IMF’nin soygununa teslim olmak istememesi
halinde o ülkenin yöneticilerine “Peki öyleyse seni elimizdeki narko dolarlarla yola getirmesini
biliriz.” denmektedir. Şimdi altının neden para basımı karşılığı rezerv olmaktan çıkarıldığını daha iyi
anlamaktayız. Artık dünyanın ortak parası arkasında altın rezervi olmayan “kâğıt” Amerikan doları
olmuştur. Elinde altın rezervleri olan bir ülkeyi tehdit etmek elinde kâğıt dolar tutan bir ülkeden çok
daha zordur. IMF’nin birkaç yıl önce Hong Kong’daki toplantısına katılan bir meslektaşım aynı
konunun orada gündeme geldiğini belirtmiştir. Toplantıdaki bir seminerde IMF yetkilileri ellerindeki
narko-dolarlar ile bugün istedikleri ülkeden sıcak para kaçışını arttırarak bu ülkeyi ekonomik olarak
çökertebileceklerine işaret etmişlerdir. Credit Suisse delegesi ve Komite üyesi Rainer-Gut yüzyılın
sonunda ulusal kredi ve finans işlemlerinin büyük bir şemsiye kurum altında yapılacağını
düşündüğünü seminerde belirtmektedir. Rainer-Gut açıkça bu kurumun ismini söylemese de tüm
katılımcılar kimden bahsedildiğini iyi bilmektedirler. Kolombiya’dan Miami’ye, Altın Üçgen’den Los
Angeles’e, Hong Kong’tan New York’a, Bogata’dan Frankfurt’a uyuşturucu trafiği özellikle de eroin

ticareti dünyadaki çok güçlü bazı “dokunulmaz” ailelerin kontrolü altındadır. Bu ailelerin en az bir
bireyi 300’ler Komitesi üyesidirler. Uyuşturucu ticareti cadde köşelerinde yapılan bir işten çok öte
uzmanlık ve büyük sermaye isteyen bir iştir. Komite’’nin yönetimindeki bu mekanizma bunu
sağlamaktadır. Böyle yetenekli uzmanlar New York metro istasyonları veya cadde köşelerinde
bulunmazlar. Torbacılar bu işin tabii ki doğal üyeleridir ancak onlar part time çalışan kişilerdir.
Bunlara part time denmesinin nedeni çoğunun zaman içinde yakalanmaları veya rakipleri tarafından
öldürülmeleridir. Yakalanma veya öldürülmenin bu işte hiçbir önemi yoktur çünkü sırada onların
yerine geçecek pek çok yedek bulunmaktadır.
KOBİ Merkezinin ilgileneceği tarz bir iş değildir bu ticaret. Bu ticaret başlıca ürünleri eroin ve
kokain olan bir imparatorluktur ve her ülkede yukarıdan aşağıya doğru faaliyet göstermektedir. Bu
dünyadaki en büyük firmadır. Bu firma uluslararası terörist gruplar gibi yukarıdan aşağıya organize
olarak yaşamını sürdürmektedir. Yani dünyadaki kraliyet aileleri, oligarşi ve plütokrasi üyeleri bu işi
aracılar kanalıyla yönetmektedirler. Afyon üreten belli başlı ülkeler Afganistan, Burma, Türkiye,
Kuzey Çin, İran, Pakistan ve Lübnanken, Peru ve Ekvator Bolivya ve Kolombiya’ya kokainin
hammaddesi koka yapraklarını sağlamaktadırlar.
Bolivya’nın yanındaki Kolombiya önemli bir kokain üreticisidir. Panama ise Amerika’nın General
Manüel Noriega’yı kaçırarak Miami’deki göstermelik mahkemede hapse mahkûm etmesi sonrası
kokain ticaretinin finans merkezi haline gelmiştir. Bir daha ki sefere bir havaalanında bavula
saklanmış vaziyette uyuşturucu yakalandığını ve küçük bir “katır’ın (taşıyıcı)”nın hapse atıldığını
gazetelerde okursanız bunu hatırlayınız. Bu tip göstermelik yakalamalar halka hükümetin uyuşturucu
ile savaşta bazı şeyler yaptığını göstermek için duyurulan göz boyayıcı haberlerdir.
Örneğin 300’ler Komitesi’nin izni alınmadan Nixon tarafından gerçekleştirilen “Fransız
Bağlantısı” isimli büyük operasyonda aslında bir konteynerin sadece dörtte birini dolduracak kadar
eroin yakalanmıştır. Bu konuda Komite yaptığı hata nedeniyle Nixon’un cezalandırılmasına karar
vermiştir. Bu kararda yakalanan miktarın öneminden çok 300’ler Komitesi’nin yardımıyla Beyaz
Saray’a gelen Nixon’un itaatsizliği rol oynamıştır. Eroin ticaretinin mekaniği aşağıdaki şekilde
gerçekleşir:
Tayland ve Burma’daki vahşi kabileler afyon yetiştirirler. Bunu ayrıca Afganistan’da
Peştunlar küçük tarlalarda yapmaktadırlar. Tohum zamanı afyon çiçeğini kabuğu bıçak veya
jiletle yarılır ve kesiklerden akan kahverengi sıvıya afyon sakızı denir.
Afyon sakızı yuvarlak ve yapışkan top haline getirilir. Bu haldeki afyon satışında kabile
şeflerine Credit Suisse tarafından üretilen ve 4/10 ismi verilen 250 gr.’lık külçe altınla ödeme
yapılır. Hindistan’daki Türk-Moğol devrinden itibaren bu ticarette sadece altın kullanılır.
“Uyuşturucu Sezonunda” Hong Hong borsasında altın ticareti tavan yapar. Standart bir kiloluk
külçe altın Hong Kong borsasında büyük afyon tüccarlarınca alınır.
Daha önce bahsettiğim üzere Meksika yakın zamanda “Meksika Kahvesi” isimli eroin
üretimine geçmiştir. Yüksek gücü nedeni ile Hollywood çevresinde yoğun talep gören bu eroin

türünü seyreltmeyi bilmeyen Hollywood ünlüleri arasında pek çok uyuşturucu ölüme
rastlanmıştır. Meksika’daki uyuşturucu ticareti de yukarıdan aşağıya bir organizasyon yapısına
sahip olup arkalarında silahlı kuvvetler olan hükümet üyelerince yapılmaktadır. “Meksika
Kahvesi” üreticileri aylık milyonlarca dolarlık ciroya sahiptirler. Bu üreticilere karşı
Meksika polisinin yapmaya çalıştığı operasyonlar derhal ve en önemli anda Meksika ordusu
tarafından durdurulmaktadır. Kasım 1991 tarihinde Meksika’daki gizli saklı bir sivil
havaalanında Federal Narkotik Bürosu ajanları kaçakçılar uçaklara eroin yüklerken bir
operasyon başlatırlar. Tam tutuklama anında Federal ajanların etrafı orduya bağlı güçlerce
çevrilir ve ajanlar öldürülürler. Bu durum doğal olarak Meksika Cumhurbaşkanı Salinas de
Goltari’yi zora sokar. Halktan gelen suçluların bulunmaları baskısı bir taraftan, 300’ler
Komitesi ve silahlı kuvvetlerini gücendirme riski diğer taraftan Goltari’yi çıkmaza sokmuştur.
Bu olay Meksika’da ucu 300’ler Komitesi’ne uzanan ilk büyük operasyondur. Gerçi sonuçta
hiçbir şey olmaz ve Goltari cumhurbaşkanlığı dönemi sonrası milyarlarca dolarla beraber
Meksika’yı terk eder.
Altın Üçgen’den gelen afyon sakızı Sicilya ve Fransız mafyaları kanalıyla işlenmek üzere
Marsilya’dan Monte Carlo’ya kadar uzanan bölgede bulunan eroin laboratuvarlarına taşınır.
Son zamanlarda yani son dört yıl içinde Türkiye ve Lübnan’da eroin laboratuvarları sayısı
büyük ölçüde artmıştır. Pakistan’da da eroin üretimi yapılmakta beraber kalitesi diğer ülkeler
kadar yüksek değildir. Afganistan’dan gelen afyon sakızı Pakistan’da işlenmek yerine transit
olarak Dubai’ye geçer. Altın Hilal içindeki afyon rotası İran, Türkiye ve Lübnan’ı kapsar. İran
Şahı bu trafiği belli bir süre durdurmayı başarmışsa da sonunda 300’ler Komitesi’nin
gazabına uğramıştır. Türkiye ve Lübnan’dan afyon sakızı önce Korsika’ya oradan da Monte
Carlo’ya gönderilir. “Askeri Savunma Laboratuvarlarında” Pakistan devleti son 10 yılda
Afganistan’dan gelen afyon sakızı miktarındaki artış doğrultusunda eroin üretimini arttırmıştır.
Şu anda en büyük eroin üretim tesisleri Fransa’nın Akdeniz kıyıları ve Türkiye’de
bulunmaktadır.
Bu üretim bir çocuğun bile yakalayabileceği kadar açık yapılmaktadır. Bu tesisleri bulmak için
eroin yapımında ihtiyaç duyulan asit anhidrit üreticilerinin satışlarına bakmak yeterlidir. Böyle bir
operasyonu Pembe Panter serisinden görmeye alıştığımız Müfettiş Clouseau bile gerçekleştirebilir.
Hükümetlerin asit anhidrit üreticilerine uygulayacağı müşteri ve satın alım nedeninin açıklanması
kuralı bu işi çözer gibi gözükse de iş bu kadar kolay değildir. Unutmayalım ki uyuşturucu ticareti
“büyük iştir” ve “büyük işler” Avrupa’nın saygın aileleri ve Amerikan Doğu Liberal Oluşumu’na
aittirler. Uyuşturucu ticareti mafya veya Kolombiya baronlarına bırakılmayacak kadar büyüktür.
Ancak İngiltere ve Amerika’daki asil aileler kendilerinin reklamını yapmazlar ve pis işlerde her
zaman başkalarını kullanırlar.
İngiliz ve Amerikan aristokrasisi Çin afyon ticaretinde de ellerini kirletmemiştir. Bu işten servet
edinen İngiliz lord ve leydileri Amerikan Delano, Forbes, Appleton, Bacon Boyleston, Perkins,

Russell, Cunningham, Shaw, Coolidge, Parkman, Runnewell, Cabot ve Codman aileleri gibi
akıllıdırlar.
Bu kitap uyuşturucu ticaretiyle ilgili olmasa da Amerika’da 300’ler Komitesi’nce yürütülen
uyuşturucu ticaretinin vurgulanması gereklidir. Amerika 60 aile tarafından değil 300’ler
Komitesi’nce, İngiltere ise bu Komite’ye bağlı 100 ailece yönetilmektedir.
Bu aileler evlilikler, banka ve firma ortaklıkları, Kara Asalet, Masonluk, Kudüs St John
Şövalyelikleri gibi pek çok yerde birbirleriyle karışmışlardır. İşte bu ailelere mensup kişiler ve
yardakçıları Hong Kong, Türkiye, İran ve Pakistan’dan yapılan eroin nakliyesini, eroinin Avrupa ve
Amerika pazarlarına en ucuza sağlanmasını garanti altına almışlardır. Bazen kokain nakliyatlarında
göz boyama amacıyla yakalamalar olmaktadır. Zaten çoğu zaman yakalanan kokain pazara yeni
girmeye çalışan bir rakibin malı olmaktadır. Bu işte rekabete yer yoktur. Yeni rakiplerin sevkiyatları
malın sahibi ve Amerika’daki varış noktasına kadar derhal yetkililere bildirilirler. Eroin zaten çok
pahalı olduğu için “dokunulamaz” bir maddedir ve pek az eroin sevkiyatında başarı sağlanmaktadır.
Bilinmesi gereken bir husus Amerikan Narkotik Ajans yetkililerinin Hong Kong’a giriş yasaklarıdır.
Bu yetkililer Hong Kong limanındaki gemilerin kargo manifestosunu gemi limanı terk etmeden
inceleyemezler. Uyuşturucu ile mücadele sözde bu kadar yoğunken, bunun nedenini merak etmek
gerekir.
Açıkçası eroin ticaret rotası büyük bir otorite tarafından korunmaktadır. Meksika harici Latin
Amerika’da kokain “Kral” madde özelliğini taşımaktadır. Kokain üretimi eroinden çok daha basit
olup “yükseklerdeki” kişiler adına risk alabilecek insanlara büyük servet kazandırmaktadır. Eroin
ticaretinde olduğu gibi kokain trafiğinde de sonradan çıkan rakiplere tolerans gösterilmez.
Kolombiya’da uyuşturucu mafyası yakın ailelerden oluşmaktadır. Mafya ve paralı askerleri yani
MI9, Bogota’daki Adalet Sarayı’na yaptıkları saldırı ve hâkim Rodrigo Lara Bonilla’yı
öldürmeleriyle ünlenmişlerdir. İç Savaş esnasında Güney eyaletlerinde başlayan Amerika’nın Çin
afyon ticareti araştırmaya değer bir konudur. Çin afyon ticaretiyle Güney eyaletlerindeki büyük pamuk
tarlaları nasıl ilişkilendirebilir? Bunun için önce en iyi afyonu üreten Hindistan’daki Bengal
bölgesinden başlamak gerekir. Pamuk İngiltere’de British East India Co. tarafından ticareti yapılan
ikinci önemli maddedir. Afyon İngiltere için o kadar önemlidir ki Çin’de satış hakkı elde etmek için
Kral III. George Lord McCartney’i Çin İmparatoru Ch’ien-lung ile diplomatik görüşmeye
göndermiştir.1793 yılında imparatorun huzuruna kabul edilen McCartney “serbest ticaret” masalını
anlatmaktadır. Buna karşılık ketum imparator Çin’in kendine yettiğini ama İngiltere’nin afyon, çay ve
biraz da ipek ticaretine ihtiyaç duyduğunu vurgulamaktadır. McCartney Arap tüccarlarca Çin’e daha
önce afyon getirildiğinin farkında değildir. Elçi Çinlilerin afyonu farklı amaçlar için kullandıklarını
ve bu maddeyi içmediklerini fark etmiştir. McCartney’in ziyareti tam bir fiyaskodur. Ancak 300’ler
Komitesi bu konuda ısrarcıdır ve sonuçta büyük kazançlar elde edecektir.
1795 yılında İngiliz kontrolündeki Hindistan’da en az 50 milyon dolarlık afyon geliri East India
Co. tarafından kazanılmaktadır. Bu maddenin Çin’e satılmaya başlanmasıyla beraber firma yıllık 200300 milyon dolar kâr etmeye başlamıştır. İngiliz kontrolündeki Mihrace afyona yabancı olmayıp

günde 30 pipo afyon içmektedir. 1840’tan itibaren İngiltere’de yutma yöntemiyle bir kişi ayda 200250 gr. afyon tüketmektedir. İngiltere’de doktorlar ağrı kesici, grip, kolera, histeri, uykusuzluk, saman
nezlesi ve sindirim sistemi bozukluklarında afyon vermektedirler. Kral III. George ise “akşamdan
kalmalık” belirtilerine karşı afyon içmektedir. Kuzey İngiltere’deki Sheffield, Nottingham ve
Lancashire tekstil dokuma işletmelerinin korkunç şartlarında günde 16 saat çalışan kadın ve çocuk
işçiler de acılarından kurtulmak için afyon içmektedirler.
Tekstil işletmeleri aralarında Baring, Palmerston, Keswick ve Matheson gibi 300’ler Komitesi
üyesi Londra yüksek sosyetesinden ailelere aittir. Matheson ailesi ayrıca tekstil ürünlerini Hindistan’a
taşıyan Blue Star deniz taşımacılığı firmasının da sahibidir. Bu adamların korkunç şartlarda
çalıştırdıkları kadın ve çocuklara karşı acıma duyguları yoktur. Bu kadın ve çocuklar sonuçta
imparatorluk için uzaklarda dövüşen ve afyon savaşları ya da Boer savaşlarında ölecek insanların
akrabalarıdırlar. Bu bir İngiliz geleneğidir!
Çin muhalefeti kırıldıktan sonra ilk afyon evleri Formoza’da açılır. Çinlilere yutmak yerine afyonu
duman halinde içmek öğretilir ve günde ortalama 30 pipo içmeleri sağlanır. Hindistan’dan gelen
afyon dış ticarete açık tek liman olan Kanton’a getirilmektedir. İngilizlerden yüzyıl önce Arap tacirler
tarafından Çin’e getirilen afyon bağımlılık yaratmamıştır çünkü dumanı içilmemiş sadece yutulmak
suretiyle kullanılmıştır. Kanton limanlarındaki East India Co. depoları afyonla dolarken afyon dolu
İngiliz gemileri yüklerini boşaltmak için beklemektedir. Arada birkaç Fransız ve Hollanda gemisi
bulunsa da bunlar hiçbir zaman çoğunluk oluşturmamıştır. Kanton limanına yük getiren Amerikan
denizcileri sayesinde Amerikalılar da karlı afyon ticaretini fark etmiş ve izin alan birkaç “Boston”
elit ailesi de bu ticarete katılmıştır. Hindistan’da afyon yetiştirme East India Co. tekelinde büyük bir
iş haline gelmiştir. Ganj Vadisi’ndeki Benares ve Bihar bölgeleri afyon üretiminde başı çekerken
afyon ekimi East India Co. izniyle yapılmaktadır.1800 yılından 1837 yılına kadar afyon ekimi yapılan
araziler 21.740 dönümden 40.165 dönüme çıkmıştır. East India Co.’nun ürün üzerinden elde ettiği kâr
%465-480’dir.
Kuzey İngiltere’deki Lancashire’dan ucuza getirilen tekstil ürünleri Hindistan’ın yüzyıllara
dayanan tekstil endüstrisini batırmıştır. Ucuz İngiliz tekstil ürünleri nedeni ile yüz binlerce Hintli işsiz
kalmıştır. İşte bu Adam Smith’in “Serbest Ticaret” konseptidir. Hindistan inşa edilen demiryolları ve
ithal tekstil ürünleri için yeterli parayı bulmakta İngiltere’ye bağımlı hale gelmiştir. Bu ülke için tek
ekonomik çözüm daha fazla afyon üreterek East India Co.’ya ucuza satmaktan geçmektedir. İngiliz
ticaretinin büyümesi bu temeller üzerine kurulmuştur. Afyon ticareti olmasa İngiltere Hindistan’dan
daha perişan ve iflas etmiş bir ülke haline gelecektir.
East India ve British East India Co.’nin dünya tarihindeki en büyük suç teşkilatı olduğundan kuşku
yoktur. East India ve British East India ile kıyaslandıklarında günümüzdeki uyuşturucu kartelleri
devede kulak kalmaktadır. İngiltere’de tıbbi kullanım hariç afyon yasak maddedir. Kanton’daki
İmparatorluk Müfettişi İngiltere’de yasak bir maddenin neden Çin’e satıldığını merak etmektedir.
1839 Mart’ında imparator zorlama afyon ticaretinin 40 milyon Çinliyi bağımlı hale getirip ülke
ekonomisini zora sokmasından dolayı İngilizlerle ters düşmeye başlar. East India ve British East

India Co. afyon ticaretine karşılık olarak gümüş, çay ve ipekle ödeme yapılır. Bu nedenle Çin’den
çıkan gümüş miktarı bu ülkenin her zaman fazla veren ticaret dengesini bozmuştur.
Amerikalılar Boston ve New York’taki elit grubun nasıl büyük servetler edindiklerini biliyorlar
mıdır? Güneydeki pamuk çiftçileri afyon karşılığı pamuklu dokuma ürün tezgâhından haberdar
mıdırlar? Belki birkaç tanesi bunu bilmektedir. Örneğin Sutherland ailesi Güneydeki en büyük pamuk
üreticilerinden biridir. Sutherland ailesi İngiltere’nin en büyük denizcilik firması olan Peninsular &
Orient Navigation Line (P&O)’nın sahibi Baring Brothers ile ortak olan Matheson ailesine çok
yakındır.
Baring ailesi Güneyde büyük pamuk üretimi yaptığı gibi ayrıca Çin ile Doğu Amerikan şehirleri
arasında deniz taşımacılığı yapan pek çok geminin de sahibidir. Bu gün Baring ailesi Amerika’daki
pek çok finansal operasyonu yönetmektedir. Baring ailesi ve şimdiki torunları 300’ler Komitesi
üyeleridirler. Doğu Liberal Oluşumu’nu yaratacak zengin ailelerin çoğu servetlerini pamuk veya
afyon ticaretinden kazanmışlardır. Bunlar içinde Lehman ailesi çok önemlidir. Bu aile servetini Çin
afyon ticaretinden yapmıştır. Bu aileden çıkan isimler içinde Astor ve Delano vardır. (Başkan
Franklin D. Roosevelt’in karısı Delano ailesinden gelmektedir.)
John Jacob Astor büyük servetini Çin afyon ticaretinden yaptıktan sonra saygın bir işadamı olmak
için kara parasıyla Manhattan emlak işine girmiştir. Yaşamı boyunca Astor Komite Kararları’nda
önemli rol oynamıştır. Amerikalı hangi ailelerin Çin afyon ticaretine gireceklerine Komite karar
vermiştir. Bu ticarete bulaşan Amerikan aileleri her zaman 300’ler Komitesi’ne bağlı kalmışlardır.
Bu nedenle Astor zamanından beri Manhattan emlak pazarı 300’ler Komitesi’nin elindedir. İngiliz
istihbaratçıların yardımıyla ulaştığım gizli dosyalarda Astor’un Amerika’da bir MI6 ajanı olarak
çalıştığını tespit ettim. Astor’un Alexander Hamilton’un katili Aaron Burr’u maddi olarak
desteklemiş olması kendisinin gizli ajan olduğunu kanıtlamaktadır.
John Jacob Astor’un oğlu Waldorf Astor ayrıca Komite’nin günlük Amerikan yaşamını kontrolde
kullandığı Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (RIIA)’ya atanma onurunu taşır. James Warburg
tavsiyesi üzerine Astor ailesi afyon işini kendileri adına götürmek üzere Owen Lattimore’u seçer.
Owen bu işi Laura Spellman’ın sponsorluğunda çalışan Pasifik İlişkileri Enstitüsü (IPR) ile yapar.
New York bankaları Pasifik İlişkileri Enstitüsü’nü desteklemek için milyonlarca dolar harcamışlardır.
James Warburg Pasifik İlişkileri Enstitüsü’ndeki yatırımlarını korumak için John Jacob Astor
tarafından görevlendirilir. Marcus Raskin görünürde Pasifik İlişkileri Enstitüsü’nü kuran kişidir.
Çin’in afyon ticaretine eşit ortak olarak katılmasını sağlayan Pasifik İlişkileri Enstitüsü’dür. Pasifik
İlişkileri Enstitüsü Japonlara Pearl Harbor saldırısı yolunu açmış ancak Japonları afyon bağımlısı
etmekte başarılı olamamıştır. Yüzyılın başında İngiliz plutokratlar Serengeti Savanasındaki akbabalar
gibidirler. Bu adamların Çin afyon ticaretinden kazandıkları para John D. Rockefeller’in servetinin
birkaç milyar üstündedir. Londra British Museum’da bana açılan belgeler bunun kanıtlarıdır.
Afyon bağımlılarının çok büyük sayılara ulaşması sonucu 1905 yılında Çin hükümeti uluslararası
yardım talep eder. İngiltere yardım etmeye talip olur ancak 1905’te imzalanan protokollere uygun
hiçbir şey yapmaz. Zaten daha sonra majestelerinin hükümeti, Çinlilere, İngilizlerle ortak olmanın,

onlara karşı gelmekten daha iyi olacağını öğreteceklerdir.
Protokol kurallarının en yüksek derecede tutulduğu Lahey Konvansiyonu’nda bile İngiliz
delegasyonu Çinli üyeleri aşağılar ve alay eder. Diğer delegeler İngiltere’nin imzaladığı protokoller
uyarınca Çin ve diğer ülkelere sattığı afyon miktarını düşürmesini isterler. Bu baskıya laf olsun diye
boyun eğen İngilizlerin insan acısı üzerine kurdukları ticaret türlerinden vazgeçmeye niyetleri yoktur.
Bu ticaret içinde “domuz ihracatı” diye bilinen zavallı Çinli işçilerin Amerika ve Karayip Adaları’na
getirilmeleri de vardır. Bu ucuz işçilik sayesinde Harriman demiryolu imparatorluğu kurulmuştur. İki
yıl sonra yapılan Lahey toplantısında Japon delege afyon satışlarının arttığını gösterir belgeler sunar.
Buna karşılık olarak majestelerinin delegesi tam ters sonuçlar içeren bir raporu savunur.
İngiliz delegesi afyonun yasallaştırılması yoluyla karaborsaya mani olunmasını ve bu şekilde
Japon devletinin afyon ticaretinde tekel olmasını teklif eder. Bu teklif Kongre’de Bronfman gibi
uyuşturucu tüccarlarını temsil eden temsilcilerinkiyle aynıdır. Bizim parlamenterlerimiz de Amerikan
devletinin uyuşturucu ticaretinde tekelleşerek uyuşturucu ile mücadeleye harcanan milyarlarca
dolardan tasarruf yapılmasını teklif etmektedirler. İçki yasağı döneminde Bronfmanlar Kanada’dan
kaçak içki getirerek servet yapmış, şimdilerde ise aynı tip örgütlenme ile eroin, kokain ve marihuana
kaçakçılığı yapan bir ailedir.
1791- 1894 döneminde Şangay Uluslararası yerleşim bölgesinde açılan lisanslı afyon evi sayısı
87’den 663’e yükselmiştir. Kanton’da 3.000 afyon evi olduğu tahmin edilmektedir. Her zavallı Çinli
günde 30 pipo afyon içmeye alıştırılmıştır. East India ve British East India Co. gelmeden önce afyon
tıbbi nedenlerle kullanılmaktadır. Afyon dumanını içmeyi bilmeyen Çinlilere ilk ders John Jacob
Astor tarafından verilir. Astor ayrıca ilk afyon pipolarını da sağlayan kişidir. Çin afyon ticareti
konusunda dünya kamuoyunda dikkatleri üstlerine çektiklerini gören St John birliği ve Diz Bağı nişanı
plutokratları dikkatlerini İran’a çevirirler.
Peninsula & Orient Steam Navigation Co. ismindeki dünyanın en büyük istimli gemi firmasını 19.
yüzyılda kuran Lord Inchcape halen kontrol dışı afyon ticareti işi içinde lider olan HSBC Bank’ın
kurucularındandır. Lord ayrıca Amerika’ya “domuz ihracatı” denen ucuz Çinli işçi nakliyatı
yapmaktadır.
İngilizler Amerika’ya gönderilecek Çinli “coolies” adı verilen zavallılar için bir sistem
geliştirmişlerdir. Bu işçiler Amerika’ya borçlandırılarak gönderilmektedirler. Harriman ailesinin
demiryollarını Kaliforniya’ya uzatmak için “coolies” ihtiyacı vardır. Enteresan şekilde demiryolları
fiziksel gücü daha yüksek zenci işçileri hiç kullanmamıştır. “Coolie” Çince bir kelime değildir ancak
Hindistan’da en düşük sınıf işçilere verilen isimdir. Çin’de “coolie” “koltuk coolie’si” diye geçer ve
bu adamlar aylık beş veya altı dolara sizi sırtlarındaki koltukla istediğiniz yere taşırlar. Bu terim
Amerika’da “borçlu işçi” statüsündeki Çinlilere verilen isimdir.
Zencilere demiryollarında iş verilmemesinin bir başka nedeni de zencilerin afyon pazarı
olmayışlarıdır. Ayrıca Lord Inchcape’nin Kuzey Amerika’ya binlerce kilo afyon kaçıracak “coolies”
ihtiyacı bulunmaktadır.
Aynı Lord Inchcape 1923 yılında Bengal afyon üretiminin durmaması konusunda uyarıda

bulunmuştur. Hindistan’daki afyon sakızı üretimini araştıran komisyona Lord bu en kıymetli gelir
kaynağının korunması gerektiğini söylemiştir.
1860 yılında Çin ve İngiltere arasındaki ikinci büyük sürtüşme sona erer. Çin Amerika’ya zavallı
vatandaşlarını ihraç etme durumda kalarak iyice aşağılanmıştır. 1846 yılında 120.000 “coolies”
Harriman’ın demiryollarını batıya taşımak üzere Amerika’ya gelir. Bu sayının 115.000’i resmi
kayıtlara göre afyon bağımlısıdır. Demiryolu tamamlandıktan sonra Çinliler geri dönmezler ve San
Francisco, Los Angeles, Vancouver ve Portland’a yerleşirler.
300’ler Komitesi’nin üyesi olarak Rothschild’leri Güney Afrika’da temsil eden Cecil John Rhodes
Inchcape taktiğini kullanarak yüz binlerce Hintli “dokunulmazlar” kastı üyesini bu ülkedeki Natal
eyaletine şeker kamışı tarlalarında çalışmaya getirir. Bu gruptan Güney Afrika’ya yerleşenlerin
torunlarından biri de Mahatma Gandi’dir.
Çinli “coolies”ler gibi Hintliler de işleri bittikten sonra ülkelerine geri dönmemişlerdir. Bu
adamların torunları avukat ve yasadışı Güney Afrika Komünist Partisi’nin liderleri olmuşlar ve yıllar
sonra Güney Afrika’daki rejimi Afrika Ulusal Kongresi adına devirmeye çalışmışlardır.
1875 yılında San Fransisco’da faaliyet gösteren Çinli “coolies”ler 129.000 Amerikalı afyon
bağımlısına afyon sağlar duruma gelmişlerdir. Bu sayıya 115.000 Çinli bağımlı eklenince eroin için
yüksek kârlı “yeni” bir pazar oluşturulmuştur diyebiliriz. Kayıtlara göre Lord Inchcape ve ailesi
sadece bu işten o yıllarda yüz binlerce dolar kazanmaktadırlar. Bugünkü parayla bu rakamlar aşağı
yukarı yıllık 100 milyon doları bulmaktadır. Hindistan tekstil endüstrisini afyon ticareti için yok eden,
Çinli, Hintli ve Afrikalı köleleri Amerika ve Güney Afrika’ya satanlar aynı İngiliz ve Amerikan
ailelerdir. Bu aileler güç birliği yaparak 1864 yılında eyaletler arası Amerikan İç Savaşı’nı
başlatmışlardır.
Bu iğrenç ittifakta buluşan ve afyon parasıyla zenginleşen kokuşmuş Amerikan aileleri Doğu
Liberal Oluşumunu ortaya çıkaranlardır. Üyeleri İngiliz Kraliyeti ve onun dış siyaset aracı RIIA
rehberliğinde çalışan bu örgüt Amerika’yı yukarıdan aşağıya gizli paralel bir hükümet gibi
yönetmektedir ve kesinlikle mutlak güç 300’ler Komitesi’nin emri altındadır. Bu gizli teşkilat
Amerika’yı 2006 yılında daha önce hiç olmadığı kadar kontrolü altına almıştır.
Amerika’ya yapılan afyon sevkiyatı üzerine sesler 1923 yılında yükselmeye başlar. Amerika’nın
bağımsız ve özgür bir devlet olduğuna inanan Kongre üyesi ve Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komite
Başkanı Stephen Porter ülke bazında İngiltere’nin afyon satışlarını kontrole yarayan bir kanun teklifi
sunar. Teklife göre her ülkeye bir kota verilecek ve kotaların takibi halinde afyon ticareti %10
azaltılacaktır. Taslak kanunlaşır ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresince kabul edilir. Ancak
Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün (RIIA) başka fikirleri vardır.
1919 yılında Versay’da yapılan Paris Barış Konferansı öncesi 300’ler Komitesi’nin dış siyaset
aracı olarak kurulan RIIA Amerikan iç ve dış siyasetinin kontrolörü haline gelmiştir. Kongre
kayıtlarında yaptığım araştırmalara göre Porter karşısına hangi güçleri aldığını bilmemektedir. Hatta
Porter’in RIIA’nın varlığından haberi yoktur. Bilindiği kadarıyla Porter Wall Street Bankası J. P.
Morgan’dan bu meselenin peşini bırakması konusunda uyarı almıştır. Bu uyarıya kızan Porter konuyu

Milletler Cemiyeti Afyon Komitesi’ne taşır. Porter’in neyle karşılaştığının farkında olmadığı
Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komitesi’ndeki arkadaşlarına yazdığı mektuplarda görülmektedir.
“Majestelerinin Milletler Cemiyetindeki delegesi” Porter’i azarlar ve yaramaz oğluyla konuşan
bir baba edasıyla, “İngiliz İmparatorluğu tıbbi nedenlerle afyon kullanımı arttığından kotaların
arttırılmasını talep etmektedir.” der.
Laheyde bulduğum belgelere göre bu sözler sonrası Porter’in önce kafası karışır sonra çok
öfkelenir. Öfkeli Porter Çinli delege ile birlikte Komite toplantısını terk ederek sahayı İngilizlere
bırakmış olur. Porter’in yokluğunda İngiliz delegesi, Cemiyeti, Majesteleri Hükümeti’nin bilgi
toplamakla yükümlü, Merkezi Narkotik Kurumu kurulması teklifini kabul etmeye ikna eder. Bu
kurumun toplayacağı “bilginin” kapsamı her zaman muğlâk kalacaktır. Porter Amerika’ya sarsılmış,
üzgün ve daha deneyimli olarak döner.
Amerika’da faaliyet gösteren bir İngiliz ajanı da ünlü zengin William Bingham’dır. Bingham
ailesinin damatlarından biri de Baring ailesinden gelmektedir. India House’da gördüğüm belgelere
göre Baring Brothers firması dini Philadelphia Quakers teşkilatını yönetmektedir ve Çin afyon
ticaretinden kazandığı paralarla Philadelphia şehrinin yarısına sahip olmuştur. Baring Brothers Çin
afyon ticaretindeki en zengin ve güçlü oyunculardandır. British East India Co. mirasçılarından bir
diğeri de Girard Bank & Trust kurucusu Stephen Girard’dır.
Yolları Boston’da kesişip sıradan insanlara gün yüzü göstermeyen ailelerin hepsi British East
India Co. bağlantılıdırlar ve Çin afyon ticaretine bulaşmışlardır. Bu Bostonlu ailelerin pek çoğu daha
sonra korkunç HSBC Bank kurucuları olmuşlardır. Bu banka hâlâ dünya afyon ticaretinden elde edilen
milyarlarca doları aklayan kurumdur.
Forbes, Perkins, Russell ve Hathaway British East India Company kayıtlarında yer almaktadırlar.
Bu Amerikan “Mavi Kanlılar (soylular)” başlıca faaliyeti afyon ticareti olan ancak Çin ile Güney
Amerika arası çalışan deniz taşımacılığı da yapan Russell ve Co.’yu kurmuşlardır. British East India
Co. ve İngiliz Kraliyeti’ne sadakatlerini gösteren Amerikan ailelere 1883 yılında köle ticareti tekel
hakkı verilmiştir. Boston şehri zengin aileleri ve elit yapısını pamuk-afyon-köle ticaretine borçludur.
Londra’da incelediğim belgelerde Boston’daki tüccar ailelerin İngiliz Kraliyetinin Amerika’daki
destekçileri olduklarını tespit ettim. John Murray Forbes’dan India House arşivleri ve Hong Kong
banka kayıtlarında “Boston Mavi Kanlılarının” kâhyası olarak bahsedilmektedir.
Forbes’un oğlu 300’ler Komitesi ve HSBC Bank yönetim kuruluna giren ilk Amerikalıdır. 1960’lı
yılların başında Hong Kong’da British East India Co. üzerine araştırma yapan bir tarihçi olarak
çalışırken kötü üne sahip uyuşturucu bankası HSBC Bank’ın eski yönetim kurulu listelerini inceledim.
Ve tam beklediğim gibi Forbes bu isimlerden biriydi. İsmi hâlâ fısıldanan ünlü Perkins ailesi insanlık
ayıbı Çin afyon ticaretine dibine kadar bulaşmıştır. Hatta dede Perkins 300’ler Komitesi’ne ilk giren
Amerikalılardandır. Oğul Thomas Nelson Perkins ise J. P. Morgan’ın Boston’daki adamı olup İngiliz
ajanıdır. Tabii ki Harvard’a finansal destek veren böyle önemli kişilerin karanlık geçmişleri fazla
sorgulanamaz. Zaten Boston’dan binlerce kilometre uzakta olan Kanton ve Tientsin’de olanlardan
kime ne?

Morgan Komite üyesi olduğundan Perkins ailesi çok desteklenmiş ve böylece Thomas N. Perkins
Çin afyon ticaretinde hızla yükselmiştir. Morgan ve Perkins aileleri Masonluk üyelikleri dolayısı ile
de yakındırlar. Ancak en üst düzey Masonların 300’ler Komitesi’ne girebilme umutları vardır. 33.
Derece Mason olan Sir Robert Hart Morgan Guarantee Bank Uzak Doğu Bölümü yönetim kuruluna
girmeden otuz yıl önce Emperyal Çin Gümrük Müdürlüğü Başkanlığı yapmıştır. Londra ve Hong
Kong’da yaptığım araştırmalarda Sir Robert’ın Morgan’ın Amerika Birleşik Devletleri
operasyonlarında da yer aldığını gördüm. Morgan’ın eroin/afyon ticareti kesintisiz olarak devam
etmiştir. Örneğin David Newbigging’nin Hong Kong operasyonlarında Jardine Matheson ile ortak
Morgan’ın danışma kurulu üyeliğine bakalım.
Hong Kong’u bilenler Newbigging isminin Hong Kong’daki gücünü iyi bilirler. Morgan’ın elit
bankasındaki görevi dışında Newbigging Çin hükümetine danışmanlıkta yapmıştır. Roket karşılığı
afyon, altın karşılığı afyon veya ileri teknoloji karşılığı afyon ticareti Newbigging için aynı anlama
gelir. Bu banka, finans kurumları, ticaret şirketleri, bunların sahipleri ve yöneticileri arasında öyle
karmaşık ilişkiler vardır ki Sherlock Holmes bile bunları zor çözer. Ancak uyuşturucu ticareti ve
300’ler Komitesi bağlantılarını anlamamız için bu karmaşık ilişkileri çözmemiz gerekmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uyuşturucu ve alkol pazarları aynı güçlerce kontrol edilir. Bu
maddeler önce Amerika’da yasak ilan edilir. Bu Çin misyonerlik faaliyetlerinde deneyim kazanmış
British East India Company mirasçıları tarafından Amerika’da Alkole Karşı Hıristiyan Kadınlar
Birliği (WCTU) kurularak başlatılır.
Tarihin tekerrür ettiği doğrudur ancak bu tekrar yukarıya doğru genişleyen bir spiral içinde olur.
Bu gün çevreyi kirleten en büyük firmaların aynı zamanda çevre hareketinin en büyük destekçileri
olduklarını görmekteyiz. Örneğin Prens Philip büyük bir “çevreci” olarak tanınır ancak oğlu Prens
Charles kerestecilik yapılan Galler’deki yüz binlerce dönüm orman arazisi ve çevre kirliliğinin en
yoğun olduğu Londra gecekondu bölgesi sahibidir. “İçki karşıtı” kesimin finansörlerine bakınca
bunların arasında Astor, Rockefeller, Spellman, Vanderbilt ve Warburg gibi içki kaçakçılığına büyük
para yatıran aileler olduklarını görebiliriz. Kraliyet emri üstüne Lord Beaverbrook İngiltere’den
gelerek bu zengin ailelere Alkole Karşı Hıristiyan Kadınlar Birliği’ne (WCTU) katılmalarını
söylemiştir.
1940 yılında aynı Lord Beaverbrook Washington’a gelerek Roosevelt’e Amerika’nın İngiltere’nin
yanında Almanya ile savaşa girmesi emrini bildirmiştir. Roosevelt de bu emre uymuştur. Pearl
Harbor’dan dokuz ay önce Roosevelt Amerikan Donanması’na Grönland’da konuşlanarak Alman UBoat denizaltılarına saldırmaları emrini vermiştir. Halefi George H. W. Bush, gibi Roosevelt’te
Kongrenin gereksiz bir detay olduğuna inanan ve kral gibi hareket eden bir başkandır. (Kral rolünü
oynamaktan hoşlanmasının bir nedeni de İngiliz Kraliyet ailesi ile olan kan bağıdır.) F. D. Roosevelt
illegal faaliyetlerinde hiçbir zaman Kongre onayı almamıştır. İşte bu İngilizlerin bahsettikleri
“Amerika ile özel ilişki”ye tam bir örnektir. Roosevelt ile başlayan yozlaşma John F. Kennedy
dışında tüm başkanların döneminde artarak devam etmiştir.
Bahamalar’daki Cennet Adası’nda Lansky-MI6 ortaklığı tabela firması olan Mary Carter Boya

Firması Kennedy suikastında büyük rol oynamıştır. Bu firma Lord Sassoon’un para sızdırdığı için
hayatından olduğu şirkettir. Meyer Lansky’den daha iyi bir yönetici olan Ray Wolfe Kanadalı
Bronfman ailesini temsil etmektedir. Bronfman ailesi Winston Churchill’in büyük Nova Scotia
Projesine ortak olmamakla beraber alkol ve uyuşturucu kaçakçılığı konularında İngiliz Kraliyet Ailesi
için çalışmaktadır.
Resorts International ve diğer uyuşturucu organizasyonlarının II. Dünya Savaşı’nı takiben
geliştirdikleri para aklama yöntemi kara paranın kurye vasıtasıyla aklayıcı bankaya teslimi
şeklindedir. Artık bu riskli yöntemi sadece küçük oyuncular kullanmaktadırlar. Büyükler ise New
York Takas Evinde bulunan ve Burroughs bilgi işlem merkezince yönetilen Uluslararası Ödemeler
Takas Evi Sistemi’ni (CHIPS) kullanmaktadırlar. Dünyanın en büyük 12 bankası bu sistemi kullanır
ve bunlardan biri de HSBC’dir.
Diğeri ise ahlak abidesi Credite Suisse bankasıdır. Virginia merkezli SWIFT sistemi de devreye
sokulunca uyuşturucu parası iki sistem arasında görünmez hale gelmektedir. Bazen şaibeli işlemleri
saklamada yapılan hatalar FBI’ın dikkatini çekse de kendisine derhal başka tarafa yönelmesi emri
verilir.
Sadece alt düzey uyuşturucu tüccarları kara parayla yakalanırlar. Elit Drexel Burnham, Credite
Suisse ve HSBC her zaman temiz kalmışlardır. Bank of Commerce and Credit International (BCCI)’ın
çöküşü bankacılık ve uyuşturucu trafiği arasındaki ilişkileri belli ölçülerde açığa çıkarmışsa da
kovuşturma yeterince yapılmamıştır. 300’ler Komitesi portföyündeki en büyük bankalardan biri
American Express (Amex)’tir. Bu kurumun başkanları her zaman Komite görevlerinde yer alırlar.
Amex ile ilk defa ilgilenmem uyuşturucu parası izlerini sürerken Cenevre’deki Trade Development
Bank’e ulaştığımda başladı.
Burada altın karşılığı afyon işinin önemli oyuncusu Edmund Safra isimli kişinin Trade
Development Bank aracılığı ile Hong Kong borsasına tonlarca altın soktuğunu gördüm. “Altın izini
takip et” ilkesi uyarınca İsviçre’ye gitmeden önce Güney Afrika Cumhuriyetindeki Pretoria’ya gittim.
Orada Güney Afrika toptan altın ticaretinin başında olan Güney Afrika Rezerv Bankası Genel Müdür
yardımcısı Dr. Chris Stals ile sanki Lihtenştayn’daki bazı alıcı firmaları temsil ediyor gibi görüştüm.
Bir hafta içinde yaptığımız birkaç görüşme sonrası banka bana temsil ettiğim müşteriler adına 10 ton
altın satamayacağını bildirdi. Dr. Stals beni bir İsviçre firmasına yönlendirdi ve bu firma da bana
Cenevre’deki Trade Development Bank temas bilgilerini verdi. Pretoria’dan sonra Cenevre’ye
giderek Dubai’deki British Bank of the Middle East’e nasıl altın transfer edildiği konusunda
araştırma yapmaya başladım. Trade Development Bank’ta önce gayet nezaketle karşılandım ancak
konuşmalar ilerledikçe banka yöneticilerindeki davranış değişiklikleri bende kuşku ve korku yarattı.
Kimseye bildirmeden Cenevre’den ayrıldım. Cenevre’den sonra Paris ve Londra’ya gittim ve oradan
da Dubai’ye uçtum. British Bank of the Middle East ziyaretim işe yaradı. Burada bankanın iç
operasyonlarını görme şansım oldu. Banka Cenevre Trade Development Bank’tan gelen altınları
işleyerek Bank of England veya Fort Knox’taki kasalar kadar büyük kasalarda saklamaktaydı.
Ziyaretim sırasında Avrupa, Pakistan, Iran ve Hong Kong’tan gelen müşterileri gözlemleme şansım

oldu. Bu müşterilerin bankayla ne yaptıklarını bilmesem de bankanın çok yoğun çalışan bir takas evi
olduğu ortadaydı. Ben takasa konu maddenin altın olduğunu düşünmekteydim ama elimde kanıt yoktu.
Dubai’den ayrılırken buradaki altın ticaretinin afyon karşılığı yapıldığından emindim.
Sonradan Trade Development Bank American Express’e satıldı. American Express daha önce
Başsavcı Edwin Meese tarafından kısa süre incelenmiş bir kurumdu. Bu inceleme sonrası Meese
“rüşvet” suçuyla makamından atıldı. Trade Development Bank uyuşturucu paralarını aklamada mı
kullanılıyordu? Şu ana kadar özel bir firmanın nasıl dolar basma imtiyazına sahip olduğu kimse
tarafından açıklanamamıştır. Bildiğiniz gibi American Express Seyahat Çekleri dolar yerine
geçmektedirler. Daha önce açıkladığımız Safra-AMEX uyuşturucu bağlantısı pek çok kişiyi üzdü. Her
ne kadar British Bank of the Middle East ve HSBC Hong Kong arasında bir uyuşturucu bağlantısı
bulamasam da Dubai’de pek çok Kara Asalet ailesinin ismi gündeme geldi. Bunlardan en önemlisi
Venedik Kara Asaletine mensup Japheth ailesidir ki bu ailenin bir üyesi 300’ler Komitesi’ndedir.
Japheth ailesi Charterhouse Japheth firmasında büyük sermayedar olup bu kurum Hong Kong afyon
ticaretiyle direkt bağlantılı Jardine Matheson’u kontrol etmektedir. Pek çok Venedik bankerin yaptığı
gibi Japheth ailesi de İngiliz Quakers cemaatine katılmıştır. 300’ler Komitesi’nde üyesi bulunan
Matheson ailesi en azından 1993 yılına kadar Çin afyon ticaretinde başı çekenlerdendir. 19. yüzyılın
başlarında Matheson ismi İngiliz Monarşisi Onur Listelerinde görünmeye başlar. 300’ler
Komitesi’ndeki uyuşturucu tacirlerinin her yıl mahvettikleri milyonlarca kişinin hayatına karşı
hissettikleri üzüntü yoktur. Komite üyeleri Gnostik, Catharist Dionysos Kültü veya Cehennem Ateşi
Kulübü Osiris üyeleridir. Onlar için sıradan bir kişi sömürülmek için vardır. Bu adamların büyük
üstatları Bulwer Lytton ve Aldous Huxley uyuşturucunun yararlı bir madde olduğu konusunda vaaz
vermektedirler. Huxley şöyle demektedir:
“Günlük kullanılan pek çok kimyasal zehir her zaman olmuştur. Sebzelerdeki sakinleştiriciler
ve narkotikler, ağaçlarda yetişen uyarıcılar, çileklerde bulunan halüsinatörler insanoğlunun ilk
ortaya çıkışından itibaren kullanılmışlardır. Tüm bu doğal narkotiklere bilim sentetik olanları da
eklemiştir. Batıda sadece alkol ve tütüne izin olup tüm diğer kimyasal maddeler narkotik olarak
nitelendirilmektedir.”
300’ler Komitesi’ndeki plutokratlar ve oligarşi üyeleri için uyuşturucular iyi bir gelir kapısı
oldukları kadar insanları bağımlı zombiler haline getirerek kontrol edilmelerini kolaylaştıran
maddelerdir. Gelmekte olan Tek Dünya Devleti’ne karşı çıkanlara ceza onları eroin, kokain ve
marihuanadan mahrum bırakmak olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre 2006
yılında dünyada eroin, kokain ve marijuana bağımlısı 55 milyon insan bulunmaktadır.
Komite’ye göre uyuşturucu akışını düzenlemek için bunları yasallaştırarak devlet tekeline sokmak
gerekmektedir. Beklentiye göre ciddi ekonomik krizler uyuşturucu kullanımını artıracaktır. Komite yüz
binlerce işsizin huzur bulmak için uyuşturucu kullanımına yönelmesini beklemektedir. Roma Kulübü
toplantı tutanaklarından birinde bu durum aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:
“(…)Hıristiyanlıktan ümidini kesen ve beş yıldan fazladır işsiz olan kişiler kiliseden koparak

huzuru uyuşturucularda arayacaklardır. Bu durumda kontrolümüz altındaki tüm dünya
devletlerinin uyuşturucuları yasallaştırarak tekel haline gelmeleri ve uyuşturucu arzını
düzenlemeleri gereklidir. Uyuşturucu barları sistemden hoşnut olmayan veya ona başkaldıranların
hakkından gelecektir. Devrimciler böylece zararsız uyuşturucu bağımlıları haline geleceklerdir.”
CIA ve İngiliz gizli servisi MI6’in bu konuda on yıldır çalıştıkları kanıtlanmıştır. Kraliyet
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (RIIA) Aldous Huxley ve Bulwer Lytton teorilerinin yol haritasındaki
feodal sistemin geçerli olacağı Tek Dünya Devleti’nde halkın kendi iradesini uyuşturucularla elinden
almayı planlamaktadır. Tekrar Aldous Huxley’in dediklerine bakalım:
“Değişik medeniyet seviyesindeki pek çok toplumda uyuşturucu bağımlılığı din bağımlılığı ile
birleştirilmiştir. Antik Yunan’da örneğin etil alkolün dinde yeri vardır. Kimyasal madde
kullanımının tamamen yasaklanması yasal olarak mümkünse de uygulanması imkânsızdır.
Şimdi henüz keşfedilmemiş ancak her an ortaya çıkabilecek olan ve normalde insana acı veren
yaşam koşulları içinde onu mutlu edecek bir maddeyi düşünelim. (Beş yıl boyunca iş arayıp
bulamayan bir kişi kadar mutsuz biri olabilir mi?) Böyle bir madde kutsal bir nimet olacaktır.
Ancak bu nimet sosyal ve siyasi tehlikeler içermektedir. Halkına kimyasal öforiyi bedavaya sunan
bir diktatör kendine saygısı olan hiçbir insanın kabul edemeyeceği yönetim şekli hakkında
toplumsal desteği sağlayabilir.”
Ne diyalektik şaheser! Huxley’in savunduğu (ve Komite’nin resmi politikası olan) toplu beyin
kontrolüdür. Sıkça söylediğim gibi tüm savaşlar insan ruhu içindir. Henüz biz uyuşturucu ticaretinin
özgür insanlara karşı açılmış düşük yoğunlukta bir savaş olduğunu fark edemedik. Düzensiz savaş en
zor savaş şeklidir ve sonu belli değildir. Bazıları İngiliz Kraliyet Ailesi’nin uyuşturucu trafiğine
bulaşmış olmasını sorgulamaktadırlar. Bunu basılı medyada görmeyi istemek aslında akıl dışı olsa da
pek çok kere bu akıl dışılık ortaya çıkmıştır. İstihbarat işindeki en eski prensiplerden biri zaten “Bir
şeyi saklamak istiyorsan herkesin görebileceği bir yere koy!” kuralıdır.
1876 yılında basılan F. S. Turner’in İngiliz Afyon Siyaseti isimli kitabı İngiliz monarşisi ve
yakınlarının afyon ticaretine nasıl bulaştıklarını gözler önüne sermektedir. Turner, Afyon Ticaretine
Karşı İngiliz Doğu Derneği’nin genel sekreteridir ve Kraliyet Sözcüsü Sir Richard Temple tarafından
susturulmayı kabul etmemiştir. Turner hükümetin dolayısı ile Kraliyet Ailesi’nin afyon tekelinden
çekilmesini savunmakta ve şöyle demektedir: “Eğer maddi kaybımız olacaksa kaçakçılığı önlemek
için topladığımız vergilerden vazgeçelim.” Turner’a yanıt monarşi sözcüsü ve British East India Co.
savunucusu Lord John Laird Lawrence’dan gelir:
“Tekelin yıkılması arzu edilen bir şeydir ancak ben bu değişimi yapan kişi olmak istemem. Eğer
kaybedeceğimiz maddi gelir kaldıramayacağımız bir miktarsa bunu yapmaktan kaçınmamız
gerekir.”
(The Calcutta Papers 1870)

(Life of Lord Lawrence, R. Bosworth-Smith)
Lord Lawrence konuşmasında East India Co.’nun Bihar ve Bengal afyon üretimi ve afyonun
Kalküta’dan Kanton’a nakliyatını kontrol ettiğinden bahsetmemektedir. Halbuki bu ticari süreçte
İngiliz kraliyeti milyonlarca dolar kazanmaktadır. Bu 300’ler Komitesi üyeleri veya onların
torunlarının büyük bir savaş vermeden bırakacakları bir iş değildir. (India Office Records 1870)
1874 yılında Çin afyon ticareti konusunda İngiliz monarşisi ve aristokrasisine açılacak savaş
söylemleri yaygınlaşmıştır. Uyuşturucu Ticaretine Karşı İngiliz Doğu Derneği Çin’i büyük miktarda
afyon almaya zorlayan Tientsin Anlaşması’nın Çin halkına karşı işlenmiş bir insanlık suçu olduğunu
söylemektedir. Benzer insanlık suçu İngiltere’ye Karayipler ve Amerika’ya köle işçi “coolies”
götürmek konusunda imtiyaz sağlayan ve Çin’e zorla imzalatılan 1842 Nanking Anlaşması için de
geçerlidir. Ayrıca Hong Kong İngiltere’ye verilmiş olup Çin East India Co. tarafından pasaport
verilen tüm yabancıları ülkesine almaya zorlanmıştır.
1866 yılında avukat Joseph Grundy Alexander isimli kahraman ortaya çıkarak İngiltere’nin Çin’e
yaptığı afyon ticaretine savaş açmış ve bu ticarette monarşi ve aristokrasiyi sorumlu tutmuştur.
Alexander “Tahtın İncisi” Hindistan’ı ilk defa bu işin içine çeken adamdır. Alexander suçu ait olduğu
yere yani İngiliz monarşisi, aristokrasisi ve hükümet yetkililerine yüklemektedir.
Alexander yönetimindeki dernek afyon ekiminin derhal durdurulması ve Bengal afyon tarlalarının
imhası konularında baskılarını arttır. Alexander güçlü bir rakip çıkmıştır. Liderliği sayesinde
uyuşturucu aristokrasisi zemin kaybetmiş, Alexander’in monarşiyi açıkça suçlaması üzerine
Parlamento üyeleri, muhafazakârlar, sendikacılar ve işçi grupları yanına geçmeye başlamışlardır.
Alexander uyuşturucu ticaretinin partiler üstü bir problem olduğunu ve bu kötülüğün ortadan kalkması
için tüm partilerin işbirliği yapmalarını söylemektedir.
Kimberly Kontu, Hindistan Bakanı ve Kraliyet Ailesi Sözcüsü John Wodehouse “Ülkenin
ticaretine karışanlar hükümetten sert tepki göreceklerdir!” diye tehditte bulunmaktadır. Alexander ve
derneği pek çok tehdit aldıktan sonra Parlamento afyon ticareti hakkında Kimberly Kontu
Başkanlığında Kraliyet Komisyonu kurulmasını kabul etmiştir.
Bu komisyon için Kimberly Lordundan daha uygunsuz bir başkan olamazdı. Aynen Dulles’in
Warren Komisyonu’na atanması gibi. İlk beyanatında Kimberly Lordu Hindistan afyon gelirlerinin
durdurulması kararına katılmaktansa görevinden istifa edeceğini açıklamıştır. Burada sanki halkla
paylaşılıyormuş gibi söylenen “Hindistan afyon gelirleri” lafına dikkat etmek gereklidir. Nasıl ki
Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşları altın ve elmas satış kârlarından bir şey elde etmiyorlarsa
burada da durum aynıdır. Hindistan afyon gelirleri Kraliyet Ailesi’ne, asillere ve plutokratlara
gitmektedir.
İngiltere ve Hindistan’daki sıradan insanların afyon gelirlerinden aldıkları pay yoktur. Hatta
bunlar afyon bile alamazlar. Benzer şekilde zenci veya beyaz hiçbir Güney Afrika Cumhuriyeti
vatandaşı Londra bankalarına akan altın madeni gelirlerinden kuruş kazanmamışlardır.
Emperyal Uyuşturucu Ticareti isimli kitabında Joshua Rowntree Başbakan Gladstone ve

plutokratlarının İngiliz monarşisinin uyuşturucu trafiği içindeki rolünü kapatmak için nasıl yalan
söyledikleri, halkı kandırdıkları ve doğruları çarptırdıklarını harika şekilde anlatmaktadır.
Rowntree’nin kitabı İngiliz monarşisi, lord ve leydilerin Çin afyon ticareti ilişkileri ve bundan elde
ettikleri servetler üzerine bir bilgi hazinesidir.
Kimberly Lordu ve aynı zamanda komisyon başkanı afyon ticaretinin Hindistan ayağında işin
içinde olduğundan soruşturmayı kapatmak için var gücüyle mücadele etmiştir. Halktan gelen yoğun
baskı üstüne Kraliyet Komisyonu soruşturmada belli bir aşama kaydederek ülkedeki en yüksek
kişilerin afyon ticareti yaparak büyük servetler kazandıklarını gözler önüne sermiştir. Fakat ortaya
çıkan bu gerçekleri bir an önce sümen altı etmek için soruşturmada hiçbir uzman tanık dinlenmemiştir.
Dolayısı ile Komisyon’un faaliyeti bizim de 20. yüzyıldaki Amerika’da binlerce kez gördüğümüz
üzere tam bir örtbas operasyonu olarak kalmıştır. Amerika’daki Doğu Liberal Oluşumu üyesi aileler
Çin afyon ticaretine en az İngiliz ortakları kadar bulaşmışlardır ve halen işin içindedirler. Yakın
tarihe bakarsak eski başkanlardan Carter’in İran Şahı’ndan nasıl kurtulduğunu görebiliriz? İran Şahı
neden Amerika Birleşik Devletleri’nce devrilip sonra da öldürülmüştür? Bunun yanıtı “Uyuşturucu ve
Petrol”dür.
Şah İran’dan İngiltere tarafından yapılan afyon ticaretini sonlandırmıştır. Şah başa geçtiğinde
İran’da 1 milyon afyon/eroin bağımlısı bulunmaktadır. Şah ayrıca İran petrol politikasını da
değiştirmek istemekteydi. Bu durumda küplere binen İngilizler Şah’ı yapmaya planladıklarına
tolerans göstermeyeceklerini bildirdiler. Aralarındaki “özel ilişkiye” binaen Amerikalılar İngilizlerin
yardımına yetiştiler.
(Kaynak: What Really Happened in Iran, John Coleman 1974)
İki kere tahttan olan İran Şahı’na son darbe yine Batılılardan geldi. Humeyni’nin öğrencileri
Tahran’daki Amerikan Büyük Elçiliği’ni işgal ettiklerinde Şah zamanında yapılan İran’a silah satış
anlaşması devam etmektedir. Peki neden? Çünkü Amerika eğer silah satışını durdursa Humeyni
misilleme olarak İngilizlerin İran’daki afyon tekelini yasaklayabilirdi.
1984 yılından sonra Humeyni’nin afyona gösterdiği liberal yaklaşım sonucu ülkedeki bağımlı
sayısı Birileşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre 2 milyonu bulmuştur. Bu da
yukarıdaki tespitimi doğrulamaktadır.
Carter ve halefi Ronald Reagan Amerikan rehine krizi sürerken risklerini bilerek İran’a silah
satmaya devam etmişlerdir. Silah satışı anlaşması 300’ler Komitesi üyesi Cyrus Vance ve Dr. Haşemi
arasında imzalanmış ve silah sevkiyatı Amerikan Hava Kuvvetleri kargo uçaklarınca yapılmıştır.
Silahların büyük kısmı Almanya’daki Amerikan silah stoklarından yapılırken bir kısmı da Amerika
Birleşik Devletleri’nden direkt nakliyat şeklinde gerçekleşmiştir. Amerika’dan kalkan kargo uçakları
Azor Adaları’nda yakıt ikmali yapmışlardır. Humeyni 300’ler Komitesi tarafından seçilmiş bir lider
olup Afganistan’da doğup büyümüştür. Babası İngiliz MI6 ajanı olan Humeyni Tahran’da gücü ele
geçirdikten sonra afyon üretimi patlamıştır.
1984 yılında İran afyon üretimi yıllık 650 tonu geçmiştir. Carter ve Reagan afyon ticaretini garanti

altına almıştır. Ancak görüldüğü kadarıyla Başkan Reagan CIA’yi bu durumdan haberdar etmemiştir.
CIA Beyrut şefi William Buckley afyon ticaretinin arkasında kimlerin olduğunu bilmeden İran, Lübnan
ve Pakistan arasındaki kaçakçılığı incelemektedir. İslamabad’dan Buckley Altın Hilal denilen
bölgede yapılan afyon ticareti hakkındaki raporlarını CIA’n Langley’deki merkezine göndermeye
başlar. Buckley’in bu davranışları sonucu İslamabat Amerikan Büyükelçiliği bombalı saldırıya uğrar
ancak Buckley bu saldırıdan kurtularak Washington’a döner. Artık Buckley’in gizliliği kalmamıştır,
buna rağmen ve CIA kurallarına aykırı olarak Buckley tekrar Beyrut’ta görevlendirilir. Aslında bu
görevlendirme Buckley için CIA’nin verdiği ölüm emridir. Buckley SAVAK ajanlarınca kaçırılır.
Suriye Muhaberatı’nca işkenceden geçirilen Buckley vahşice öldürülür. Buckley’in Afganistan,
Pakistan, İran ve Lübnan’da olan afyon kaçakçılığına açtığı cesurca ancak yanlış savaş onun yaşamına
mal olmuştur. Buckley gibi uyuşturucu kaçakçılığını tek başına veya küçük müdahale gruplarınca
durdurulabileceğini sananlar yanlış yapmaktadırlar. Onların yaptığı ahtapotun kollarının bazılarını
kesmek gibidir çünkü hiçbir zaman başına dokunamazlar. Avrupa monarşileri ve Doğu Liberal
Oluşumu ahtapotun başını kimseye ezdirmez.
Bush yönetiminin güya politikası olan “uyuşturucu ile mücadelenin” asıl amacı tüm uyuşturucuların
yasallaştırılmalarıdır. Bu uyuşturucuların kullanımını yasallaştırmak sadece sosyal bir değişim değil
Amerikan halkının beyinlerinin kontrolü anlamına gelmektedir. “Kova Burcu Komplosu”
teorisyenlerine göre bu: “Amerika’da radikal değişimi başlatmaktır.”
Bu en gizli örgütün yani 300’ler Komitesi’nin ana hedefidir. Afyon-eroin ticaretinde hiçbir şey
değişmemiştir. Bu ticaret hâlâ İngiltere ve Amerika’nın elit ailelerince yürütülmektedir. Bu ticaret
halen dünya tarihindeki en kârlı iş olma özelliğini taşımaktadır. Zaman zaman yakalanan küçük miktar
uyuşturucular aslında New York, Hong Kong ve Londra’da konuşlanmış büyük tacirlere değil yeni
rakiplere aittirler. Aslında bu yakalamalar rekabeti savuşturduğundan büyük tacirlerin lehine işleyen
operasyonlardır.

BÖLÜM 25
300’ler Komitesi’nin Güney Afrika Savaşı
İngiliz sömürge kapitalizmi her zaman olduğu gibi şimdi de feodal sistemin ana besin kaynağıdır.
Güney Afrika’da Boer’ler olarak bilinen fakir, cahil kırsal kesim grup 1899 yılında İngiliz
aristokrasisinin kanlı ellerine düştüğünde Kraliçe Viktorya tarafından yürütülen kanlı savaşın aslında
British East India Co.’nun Çin afyon ticaretinden kazandığı paralarla finanse edilmektedir.
Anglo-Boer savaşı olarak bilenen bu vahşeti planlayarak başlatanlar 300’ler Komitesi üyeleri
Cecil John Rhodes, Barney Barnato ve Alfred Beit’tir. Rhodes bankaları afyon gelirleriyle dolu
Rothschild’lerin baş temsilcisidir. 300’ler Komitesi’nin hırsız temsilcileri Rhodes, Barnato,
Oppenheimer, Joel ve Beit Boer’lerin doğal hakkı olan altın ve elmas kaynaklarına el koymuşlardır.
Boer’ler kendi topraklarından çıkarılan altın ve elmasların satışından elde edilen milyarlarca doların
sadece çok azından faydalanabilmişlerdir.
Komite altın ve elmas madenlerine Rothschild’ler kanalıyla el koymuştur ve halen de kendine
bağlı Anglo American Corporation isimli firma ile kontrol etmektedir. Güney Afrika’da İngilizlerin
yaptıkları insanlık tarihinde işlenmiş en büyük soygun ve soykırım suçudur.
Burada şunu belirtmek gerekir ki 1899-1902 döneminde olan zulümlerin Komünistlerle hiçbir
alakası olmayıp bunlar İngiliz gizli paralel devleti olan RIIA’nın işleridir.
Arthur Edward Jay Epstein 300’ler Komitesi’nin doğal kaynaklara nasıl el koyduğunu aşağıda
anlatmaktadır:
“British East India Company kayıtlarına göre 18. yüzyılın sonunda dünya elmas piyasası
tamamen Yahudilerin elindedir. Brezilya elmas madenlerinde verimlilik düşmüş olup Hindistan’da
artık elmas çıkartılmamaktadır. Tam dünya elmas kaynakları tükeniyor diye düşünülürken Güney
Afrika elmas madenleri 1860’larda keşfedilmiştir.
Pazarın yeni kaynaklardan çıkan elmaslarla dolacağından korkan on Londralı Yahudi tüccar
Güney Afrika’da çıkan tüm elmasları alacak bir sendikasyon oluşturmuşlardır. Bu sendikasyondaki
bazı tüccarlar ayrıca De Beers tekelinin büyük miktar hissesini almışlardır. Cecil Rhodes ile bu işi
kotaran tüccarlardan biri Dunkelsbuhler’dir. Dunkelsbuhler Londra’daki firmasına Almanya
Friedberg’den gelen on altı yaşında bir çırak almıştır.”
Bir puro tüccarının oğlu olan Ernest Oppenheimer 1901 yılında Anton Dunkelsbuhler’in Güney
Afrika’ya gönderdiği delikanlıdır. Almanya doğumlu, İngiliz uyruklu, dinen Yahudi ve Güney

Afrika’da yerleşik Oppenheimer tam çok uluslu iş adamı portresi çizmektedir.
Oppenheimer 1917 yılında önce Londra’da Anglo-American Corporation’ı kardeşleri ve House of
Morgan yardımıyla kurdu daha sonra da Güney Batı Afrika Konsolide Elmas Madenleri (CDM)
firmasını oluşturdu. Oppenheimer her büyük Alman yatırımcıya Namibya’daki yasaklı bölgedeki
yatırımları karşılığı Anglo-American firması hisseleri vermeyi taahhüt etti. Elindeki bu güçle
Oppenheimer De Beers firmasından hisse ve yönetim kurulu üyeliği kaptı.
1929 Ernest Oppenheimer ve kuzenleri elmas tekelinde önemli bir pozisyona gelmişlerdi. Bankası
De Beers hissedarı olan Lord Rothschild sayesinde Oppenheimer DeBeers’i kendi Anglo-American
Company’e kattı ve başına geçti. Depresyon esnasında elmas talebinin sıfırlanmasıyla Oppenheimer
madenlerini kapattı ancak yeni madenler almaya devam etti.
1937 yılında De Beers’in stoklarında 40 milyon kırat yani 20 yıllık elmas bulunmaktaydı. İflas
tehlikesi yaşayan firma kendi talebini kendi yaratmaya karar verdi. Oppenheimer oğlunu New York
Madison Avenue’daki stratejistlere göndererek yeni bir kampanya oluşturdu. Bu kampanyada elmasın
kesimi, rengi, saydamlığı ve kıratı vurgulanmaktaydı. Yeni bir gelenek icat edilerek tek taş nişan
yüzükleri piyasaya sürüldü ve “Pırlanta Ölümsüzdür” sloganı üretildi. Kampanya iki yıl içinde
satışları %50 arttırdı.
İngiliz kraliyet ajanları Boer Savaşı gibi büyük bir problemi nasıl çıkartmayı başardılar? Bu
büyük işi başarmak için iyi bir organizasyon ve hiyerarşik emirleri derhal yerine getirecek ajanlara
gereksinim vardır. İlk başta Boer’leri İngiliz vatandaşlarının Boer Transvaal ve Portakal Nehri
Cumhuriyetlerinde oy kullanmalarına izin vermeyen barbarlar olarak gösteren basın kampanyası
başlatıldı.
Bundan sonra Boer’lerden karşılayamayacakları taleplerde bulunuldu. Başlıca talep zenci ve
yabancılara oy hakkı verilmesiydi. Paul Kruger bu kabul edilemez talebi reddettiğinde İngiliz
medyası kendisini kalpsiz bir diktatör olarak etiketledi. Transvaal Cumhuriyeti Başkanı’nın zenciler
ve yabancılara oy hakkı vermesi imkânsızdı çünkü bu gruplar Boer’lerin üç katı nüfusa sahiptiler.
Daha sonra Boer’leri misillemeye zorlayacak bazı provokatif eylemler yaratıldıysa da bunlar işe
yaramadı. En sonunda ünlü Jameson Taarruzu Dr. Starr Jameson liderliğindeki birkaç yüz adamının
Transvaal Cumhuriyeti’ne saldırısı şeklinde gerçekleştirildi. İngiliz hükümetinin planladığı gibi savaş
bundan sonra başladı.
Kraliçe Viktorya o zaman dünyanın gördüğü en büyük ve en iyi donanımlı orduyu hazırlattı.
Boer’lerin düzenli orduları ve eğitimli milis güçleri bulunmadığından Viktorya’nın 400.000 kişilik
eğitimli ve kurmaylarca yönetilen ordusuna fazla direnmeleri beklenmemekteydi. İngiliz medyası
savaşın kısa sürede biteceğini bildiriyordu. Rudyard Kipling de savaşın bir veya iki hafta içinde
biteceğinden emindi. 80.000 kişiden fazla olmayan Boer çiftçilerine şans tanıyan yoktu. Ama sadece
tüfekleri bulunan Boer’ler İngilizlerle üç yıl savaştılar. Kipling: “Güney Afrika’ya bir haftada bitecek
savaş için gittik ancak Boer’ler bize dersimizi verdiler.” diyordu.
Biz de 300’ler Komitesi’ne aynı dersi bu milleti Amerikan Anayasası’nın verdiği tüm nimetlerden
mahrum bırakmayı amaçlayan bu korkunç savaşta iyi ve doğru liderler bulursak verebiliriz.

1902’de savaşın sona ermesinden sonra İngiliz Kraliyeti Boer topraklarının altında bulunan altın
ve elmas madenleri üzerindeki tam hâkimiyetini sağladı. Bu ismini Kral Arthur ve şövalyelerinden
alan Yuvarlak Masa organizasyonu sağladı. Yuvarlak Masa İngiliz istihbarat servisi MI6 ile 300’ler
Komitesi’nin kurdurduğu Rhodes Burs Programı isimli Güney Afrika’nın bağrına saplanmış hançer
ile ortak yürüttüğü bir operasyondur. Güney Afrika’da Yuvarlak Masa Rothschild temsilcisi Cecil
Rhodes tarafından kurulmuş ve Rothschild ailesinin İngiltere kanadı tarafından finanse edilmiştir.
Amacı İngiliz monarşisine sadık kalarak altın ve elmas madenlerini kontrol edecek iş adamlarını
eğitmektir. Güney Afrikalıların elinden doğal kaynakları en acımasız ve pervasız biçimde alınırken
bunu yapacak organizasyonun merkezi bir emir-komuta zinciri içeren güç olduğu bellidir. Bu emirkomuta zinciri içinde çalışan merkezi güç tartışmasız 300’ler Komitesi’dir. 1920’li yılların başında
Komite Rothschild’ler vasıtasıyla dünyadaki en büyük elmas ve altın madenlerine sahiptir.
Uyuşturucu ticaretinden gelen paralara artık altın ve elmas madenlerinden akan paralar katılmıştır.
Yani dünyanın finansal kontrolü tamamlanmış gibidir.
Bu olayda Yuvarlak Masa organizasyonu büyük rol oynamıştır. Güney Afrika’yı yuttuktan sonra
Yuvarlak Masa Bağımsızlık Savaşı sonrası özgürlüğünü kazanan Amerika’yı tekrar İngiltere’ye
bağlama hedefine yönelmiştir. Bu operasyonda önemli olan organizasyon Londra Rothschild’lerin
çırağı Lord Alfred Milner tarafından sağlanacaktır. İskoç Mason Locası prensiplerine göre seçilen
Yuvarlak Masa üyeleri önce Cambridge ve Oxford Üniversitelerinde kendisini “eski tüfek Komünist”
sayan John Ruskin ve MI6 ajanı T. H. Green gözetiminde yoğun bir eğitimden geçerler. Babası eski
bir Evangelist papaz olan Green Rhodes, Milner, John Wheeler Bennett, A.D. Lindsay, George
Bernard Shaw ve Hitler’in Maliye Bakanı Hjalmar Schacht’ı eğiten kişidir.
Burada Yuvarlak Masa’nın 300’ler Komitesi’ne bağlı pek çok kurumdan biri olduğunu hatırlatmak
isterim. Buna karşın Yuvarlak Masa’nın kendine bağlı pek çok firması, bankası, okulları ve kurumları
vardır.
Yuvarlak Masa üyeleri tüm dünyaya yayılarak bulundukları ülkelerin ekonomi siyasetini ve siyasi
liderliğini kontrol almaya çalışırlar. Örneğin Boer Savaşında İngilizlere karşı savaşan General Jan
Smuts devşirilerek İngiliz monarşisine bağlı önemli askeri, siyasi ve haber lama pozisyonlarına
getirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’ni içeriden ele geçirme işinde ise Henry Kissinger’in
hocası onu zirveye taşıyan William Yandell Elliot vardır.
William Yandell Elliot “Oxford’da bir Amerikalıdır” ve hiyerarşi içinde yükselişini Komite’ye iyi
hizmet vererek sağlamıştır. 1917 yılında Vanderbilt Üniversitesi mezuniyeti sonrası Elliott
Rothschild-Warburg bankacılık sisteme katılmıştır. San Francisco Federal Rezerv Bankası’nda
çalışan Elliot burada direktörlüğe kadar yükselmiştir. Bu kurumda Warburg-Rothschild istihbarat
ajanı olarak çalışan Elliot Masonlar tarafından Rhodes bursuna aday gösterilir. Elliot 1923 yılında
özellikle batıda ajanlık yapacak sosyalist görüşlü öğrencilerin okuduğu Oxford Balliol Koleji’ne
girer.
Balliol Koleji, Yuvarlak Masa’ya adam toplama merkezi gibidir. Tavistock İnsan İlişkileri
Enstitüsü temsilcisi A.D. Lindsay’in beyin yıkama seanslarından sonra Elliott Yuvarlak Masa’ya

kabul edilir ve kendisine verilecek görev için Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne gönderilir.
Burada Elliot’a verilen görev Amerika’ya dönerek akademik dünyada sosyalist bir lider olmaktır.
Yuvarlak Masa’nın felsefesi üyelerinin sosyal kurumlar vasıtasıyla sosyal siyaset üretip
uygulamalarıdır. Üyeler bankacılıktaki en yüksek görevlere Susex Üniversitesi’nde Tavistock
Enstitüsü’nden eğitim alarak getirilmektedirler. Bu eğitim programı İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dostu
Lord Beaconsfield tarafından yönetilmiş daha sonra başına İngiltere’nin en ünlü finans kurumlarından
Lazard Freres’e başkan olan Robert Brand geçmiştir. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü İngiliz
monarşisi ile her zaman iç içe olmuştur.
Bilderberg Grubu politikacı ve Winston Churchill’in damadı Duncan Sandy tarafından organize
edilmiştir. Ditchley Vakfı, 1983 yılında basılan kitabım International Banker’s Conspiracy: The
Ditchley Foundation’da ifşa ettiğim gizli bankacılık kulübüdür. Üçlü Komisyon, Amerika Birleşik
Devletleri Atlantik Kurulu ve gizli kurucusu Lord Bullock olan Aspen Beşeri Bilimler Enstitüsü hep
RIIA bağlantılı kurumlardır. Bilderberg Grubu’nun ana görevi RIIA tarafından geleceğin liderleri
seçilen kimselere sosyalizmi aşılamaktır.
Zamanında RIIA’nın Amerika’daki gözbebeği olan Henry Kissinger’ın yükselişi İngiliz
monarşisinin Amerika Birleşik Devletleri üzerinde kazandığı büyük bir zafer ve bir korku hikâyesidir.
Burada Kissinger’in güç, servet ve üne yükselişine biraz değinmemiz gerekmektedir. Yenilmiş
Almanya’da bulunan Amerikan işgal kuvvetlerinde askeri danışman Fritz Kraemer’in şoförlüğünü
yapan er Kissenger Oppenheimer ailesi sayesinde İngiltere’deki Wilton Park’a eğitim için gönderilir.
Buraya geldiğinde rütbesi baş çavuş olmuştur.
1952’de Kissinger Tavistock Enstitüsü’ne gönderilir burada kendisini R.V. Dicks yeniden
yaratacaktır. Bu noktadan sonra Henry Kissinger’in yükselişini durdurmak imkânsızdır. Kissinger
buradan sonra CFR New York ofisinde George Franklin ve Hamilton fish’in yönetiminde çalışmaya
başlar. Tavistock’tayken Kissinger’e Amerika Birleşik Devletleri resmi nükleer enerji politikasının
verildiği bu politikanın daha sonra katıldığı Yuvarlak Masa “Nükleer Silahlar ve Dış Siyaset”
sempozyumunda rafine edildiği söylenmektedir. Sempozyum sonunda tamamen irrasyonel “esnek
yanıt” doktrini ortaya çıkmıştır.
Yuvarlak Masa istihbarat direktörü ve MI6 Amerika operasyonu şefi John Wheeler Bennett eğitim
sonrası Kissenger’ın, Siyasette Pragmatik İsyan kitabında bahsettiği Elliot’un “manevi oğlu” haline
gelir. Kissinger Harvard’da Elliot’un öğrettiği para politikalarını Yuvarlak Masa toplantılarında
savunmaktadır. O artık Fritz Kraemer dediği gibi “Küçük Yahudi Şoför” değildir. Kraliyet
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden MI6 istihbarat şefi Toynbee’nin felsefesini Kissinger doktora
tezini yazarken kullanır.
1960’ların ortasında Kissinger artık değerini Yuvarlak Masa, RIIA ve dolayısı ile de İngiliz
monarşisine kanıtlamış durumdadır. Buna karşılık bir ödül ve öğrendikleri konusunda bir sınav olarak
Kissinger James Schlesinger, Alexander Haig ve Daniel Ellsberg’un bulundukları ve Yuvarlak
Masaca deneyden geçirilen bir grubun başına getirilir. Bu gruba Siyasi Bilimler Enstitüsü baş
teorisyeni Noam Chomsky danışmanlık vermektedir.

Nixon’un emir dinlemezliği yüzünden Laurence Rockefeller ve Vietnamlı lider Ho Chi Minh
arasındaki özel anlaşma tehlikeye girmiştir. Bu anlaşmaya göre iyi bir ödeme karşılığı Fransızlar
Kuzey Vietnam’dan atılacaklardır. Ve Standard Oil Rockefeller firması, Amerikan ordusu 55.000
evladını kaybettikten sonra rahatça Vietnam petrolü çıkartmaya başlayacaktır.
Haig şoför olarak olmasa da Kissinger gibi General Kramer için çalışmıştır ve general kendisine
Savunma Bakanlığı’nda pek çok pozisyon bulmuştur. Kissinger Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak
atandıktan sonra Kraemer Haig’i Kissinger’in yardımcısı yapmıştır. Ellsberg, Haig ve Kissinger
Komite’nin Kamboçya’nın işgali ve Honoi’nin bombalanması emirlerini yerine getirmeyen Nixon’u
devirmek için RIIA’nın Watergate planını devreye sokarlar. Haig Başkan Nixon’un kafasının
karıştırılması ve beyninin yıkanması rolünü üstlenirken Beyaz Saray’ı teknik olarak Kissenger
yönetmektedir. 1984 yılında Haig’in Oval Ofis’te olanları Washington Post’tan Woodward ve
Bernsteine’e anlatan “Derin Gırtlak” olduğu anlaşılmıştır.
Nixon’un devrilmesi RIIA’nın bir kolu olan Yuvarlak Masa’nın becerdiği en büyük darbedir. Bu
darbedeki tüm ipuçları önce Yuvarlak Masa’yı sonra RIIA’yı ve en sonunda Kraliçe II. Elizabeth’i
işaret etmektedirler. Nixon’un aşağılanması Komite kararlarına karşı çıkacak sonraki Amerikan
başkanlarına emsal teşkil etmek için verilen bir derstir. Daha sonra göreceğimiz gibi Kennedy
vatandaşların gözleri önünde aynı nedenle katledilmiştir. Nixon’un suikasta kurban gitmemesinin
nedeni John F. Kennedy kadar önemli görülmemesidir. Nixon için Beyaz Saray’dan kovularak
aşağılanmak yeterli bir ceza olarak görülmüştür. Hangi yöntemi kullanırsa kullansın 300’ler Komitesi
Beyaz Saray’a çıkmak isteyen herkese “Elim yakanda” mesajını verir.
Bu mesajın geçerliliği Nixon’un makamından indirilmesi ve Kennedy suikastında olduğu kadar
şimdiki Başkan George Bush’un efendilerini memnun etmek için Amerika Birleşik Devletleri’nin
geleceğini tehlikeye atmasından bellidir.
Schlesinger’in Nixon yönetimindeki görevi savunma siyasetimizi çökertmek ve atom enerjisi
karşıtı olmaktır. Schlesinger Atom Enerjisi Komisyonundaki yeri sayesinde görevlerini yerine
getirmiştir.
Bu başarı Amerika Birleşik Devletleri’nde Kont Etienne Davignon’un “Post Endüstriyel Sıfır
Büyüme” prensibi yani Roma Kulübü stratejilerinin uygulanmasını başlatmıştır. İşte bu tarihte 1991
yılında ortaya çıkarak 40 milyon eğitilmiş Amerikan işçiyi işsiz bırakacak ekonomik krizin tohumları
atılmıştır. Eskiden kadrolu olarak iyi koşullarda çalışanlar kriz sonrası işsiz kalmaktansa hakları belli
olmayan taşeron işlere girmek zorunda kalmışlardır.
300’ler Komitesi ve oligarşik ailelere sızmak neredeyse imkânsızdır. Bunların kullandıkları
kamuflajı yırtmak çok zordur. Tüm bunlara rağmen her ülkesini seven Amerikalının 150 yıldır
Amerikan iç ve dış siyasetinin 300’ler Komitesi’nce belirlendiğini bilmesi gerekir.
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Beyaz Saray’ın İngilizlerce Kontrolü
İngilizlerin Beyaz Saray’daki kontrolüne en güzel örnek Churchill’in Missourili havalı Başkan
Truman’a empoze ettiği “Truman Doktrini”dir. Truman en üst dereceden Mason üstadıdır. İngilizlerin
gücünü anlamak için yakın tarihimizde Temsilciler Meclisi NAFTA oylamasına bakmak yeterli
olacaktır. Bu oylamada Temsilciler Meclisi’nde bulunan 132 Cumhuriyetçi Parti temsilcisi oy birliği
ile NAFTA’yı desteklemişlerdir.
300’ler Komitesi’nin bazı eski üyeleri ve yerlerini ölüm nedeni ile alanlar Sir Mark Turner,
Gerald Villiers, Samuel Montague, Inchcape, Keswick, Pease, Schroeder, Airlie Churchill, Fraser,
Lazar ve Jardine Matheson gibidirler. Bu kişiler Başkan Wilson’u I. Dünya Savaşı’nda Almanya’ya
karşı savaşa sokanlardır. Bu adamlar ayrıca Başkan Roosevelt’e Pearl Harbor’a Japon saldırısını
organize ettirerek II. Dünya Savaşı’na sokanlardır.
Komite Amerika’ya Kore, Vietnam ve Irak’ta savaşmasını emretmiştir. Kısacası Amerika Birleşik
Devletleri bu yüzyıl pek az bilinen 300’ler Komitesi emirleriyle altı savaşa girmiştir. Gözüktüğü
kadarıyla birkaç kişi dışında “Neden savaşıyoruz?” diye soran olmamıştır. Milliyetçilik, savaş
marşları, bayrak törenleri, sarı kurdeleler bu büyük ulusun aklını başından almıştır. Pearl Harbor
saldırısının 50. yıldönümünde Tavistock’un organize ettiği “Japonya’dan Nefret Et” kampanyası
başlatılmıştır.
300’ler Komitesi’nin İngiltere üstünde baskısı o kadar fazladır ki 1700’lerden beri İngiltere
nüfusunun %95’i milli gelirin sadece %25’i ile yetinmek zorunda kalmıştır. İngiltere’deki feodal
lordlar buna “demokrasi” demektedirler.
Bu görünüşte nazik, efendi, centilmenler gerçekte çok acımasızdırlar. Bu adamların Hindistan,
Mısır, Güney Afrika, Irak, Türkiye, İran ve Yugoslavya’da yaptıkları acımasızlıklar Yeni Dünya
Düzeni – Tek Dünya Devleti kurulana kadar tüm diğer ülkelerde de tekrarlanacaktır. Bu adamlar
ülkeleri işgal ederek imtiyazlı yaşamlarını devam ettirmek için işgal altındaki ülkelerin doğal
kaynaklarına el koyacaklardır. Yeni Dünya Düzeni – Tek Dünya Devleti’nin elit kesimi servetleri
uyuşturucu kaçakçılığı, altın, elmas, silah, bankacılık, petrol, medya ve eğlence sektörlerinden gelen
İngiliz aristokrasisi ve onun Amerikalı akrabalarından oluşacaktır.
İngiliz hiyerarşisi ve siyasetindeki önemli kişiler asalet unvanlı ailelerden gelmektedirler ve
asalet unvanları babadan oğla geçmektedir. Bu sistem dışarıdan İngiliz siyasetine girişleri önlemeye
yarasa de bazı dışarıdan sızmalar gerçekleşmektedir.

Bu aristokratlara örnek olarak II. Dünya Savaşı boyunca Amerikan hükümetine 300’ler Komitesi
emirlerini ileten İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Lord Halifax verilebilir. Halifax’ın oğlu
Charles Wood, Rothschild’lerin İngiltere kolundan Miss Primrose ile evlidir. Diğer örnekler Bank of
England direktörü ve Shell Petrol şirketi büyük sermayedarları danışmanı Lord Swaythling, Montague
Norman, Kraliçe Juliana ve Kraliçe Elizabeth gibidirler. Tüm bu kişiler ayrıca 300’ler Komitesi
üyeleridir. Son zamanlarda Komite’ye girişte bazı eski kurallar değişmiştir. Bu gün unvan tek başına
Komite’ye kabule yetmese de hâlâ kişisel gösteriş açısından önem taşımaktadır. Kapsadığı bankalar,
sigorta firmaları, kuruluşlar vs. girmeden Komite’nin ne yapmak istediği ve hedeflerinin neler
olduklarına bakmamız iyi olacaktır. Aşağıda verdiğim bilgileri toplamak için yıllarımı harcadım ve
isimlerini sakladığım bazı arkadaşlarım sayesinde yüzlerce belge inceledim.
300’ler Komitesi her biri alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Uzmanlık alanları şeytana
tapma, bilinci etkileyen ilaçlar gibiyken aranan uzmanlar zehir uzmanları, istihbaratçılar, bankacılar,
emtia ticareti spekülatörleri, makro ekonomik dengeleri kontrol eden kişiler, iletişim ve ulaştırma
gibi sektörleri yönetenler gibidirler. 300’ler Komitesi’nde ölen üyelerin yerleri aile üyelerine veya
bu pozisyonu hak edenlere verilmektedir.
Üyelerin Geldikleri Bazı Bağlantılı Kurumlar:
Venedik ve Avrupa Kara Asalet aileleri
Amerikan Doğu Liberal Oluşumu
En üst derece Masonlar
En üst derece Kafatası ve Kemikler Cemiyeti
Mumma Grubu
İlluminati
Dünya Kiliseler Birliği
Girişim Çemberi
Dokuz Bilinmez Adam
Lucious Trust
Siyonist İhtiyar Meclisi
Cizvit Özgürleşme Teolojisi
IMF üst düzey yöneticiler
Uluslararası Takas Bank üst düzey yöneticiler
Dünya Bankası üst düzey yöneticiler
Birleşmiş Milletler üst düzey yöneticiler
İtalyan P2 Mason Locası üyeleri
İngiliz Quator Coronati Locası üyeleri
Merkezi Haber Alma:
Tavistock Enstitüsü’nün istihbarat faaliyetleri için uzman seçtiği ve yerleştirdiği kurumlardan

bazıları aşağıdaki gibidir:

Bunlardan başka yüzlerce irili ufaklı kurum ve kuruluş 300’ler Komitesi ile bağlantılıdır ve ona
hizmet etmektedir. Ayrıca İngiliz monarşilerine sundukları üstün hizmetler karşılığı “sir” unvanı almış
pek çok kişi de bulunmaktadır.
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300’ler Komitesi’nin Hedefleri
Neyle karşı karşıyayız? Burada ortak fikir ve amaçlar etrafında toplanmış gevşek bir
organizasyondan mı söz ediyoruz? 300’ler Komitesi için bu kesinlikle sözkonusu değildir. 150 yıllık
Komite fikirlerinin çoğunu İsis, Osirus ve Dionysos kültlerinden alan pek çok entelektüel kişinin
tamamen totaliter yeni bir toplum yaratmasını amaçlayan bir kurumdur.
Komitenin amacı üyelerinden H. G. Wells’in Açık Komplo: Dünya Devrimi İçin Planlar kitabında
anlatılanlara benzer. Wells’in kitabının ismi oldukça cesur olsa da kendisine “Büyük Üstünler” ve
“Gül ve Haç” örgütleri gibi bazı bağlantılı kurumlar dışında pek inanan olmamıştır. Wells’in
teklifinin bir bölümü aşağıda verilmektedir:
“Açık Komplo değişik sosyal ve politik hedefleri olan ve var olan düzeni sadece siyasi güç veya
toplumu bir yöne sürüklemek amacıyla kullanan akıllı ve zengin kişiler topluluğu olarak ortaya
çıkacaktır. Habersizce yönlendirilen toplum sonunda nereye götürüldüğünü fark ettiğinde geç
olacaktır. Bu grup insan baştaki hükümeti pek çok yol ve yöntemle etkileyecek ve kontrol
edecektir.”
George Orwell’in 1984 isimli kitabında olduğu gibi Wells de Tek Dünya Devleti’nden
bahsetmektedir. Özetlemek gerekirse 300’ler Komitesi hanedan şeklinde süren ve ortaçağdaki feodal
yapıya benzer tek para birimi kullanan tek dünya devletini hedeflemektedir. Bu tek dünya devletinde
nüfusa kaç çocuk sahibi olacaklarına dair sınırlama getirilecektir. Hastalıklar, kıtlıklar ve savaşlar
yönetici elit grubun işine yarar 1 milyar insan kalana kadar “fazlalık nüfusu” yok edeceklerdir. Bu
toplum yöneten ve hizmetkârlardan oluşacak olup orta sınıf bulunmayacaktır. Tüm kanunlar her yerde
aynı olacak olup dünya mahkemelerince uygulanacaklar, Tek Dünya Devleti polis gücü ve silahlı
kuvvetleriyle destekleneceklerdir. Tek Dünya Devleti sosyal yardım sistemini uygulayarak itaatkâr
vatandaşlarının yaşamasına izin verirken isyankâr olanları açlık ile cezalandıracaktır. Bu devlette
şahıslara silah satışı ve vatandaşların silah bulundurmaları yasak olacaktır.
Dünyada tek bir din olacak olup 1920 yılında kurulmuş olan Tek Dünya Kilisesi altında tüm
insanlar toplanacaktır. Özel ve dini okullara izin verilmeyen tek dünya devletinde eğitim müfredatında
büyücülük, satanizm, Gnostik öğretiler yer alacaktır. Hıristiyanlık ortadan kalkacak olup Hz. İsa ve
Hıristiyanlık ibareleri tüm yazılı ve sözlü ibadetlerden çıkarılacaktır. Hz. İsa sıradan bir insan haline
getirilerek ona yapılan ibadetler yasaklanacaktır. Deccal yönetimi hüküm sürecektir. Tekrar

hatırlatmak gerekirse Da Vinci Şifresi Hz. İsa’yı sıradanlaştıran ve Gnostik öğretiyi öne çıkaran bir
propaganda malzemesidir. Bireysel özgürlüğün olmadığı bu sistemde milliyetçilik, bağımsızlık veya
cumhuriyetçilik kavramları da olmayacaklardır. Amerikan Anayasası kaldırılacak ve okunması
yasaklanacaktır. Geçiş döneminde milliyet ve etnik kimliği vurgulayanlara ağır cezalar verilecektir.
Her kişi Tek Dünya Devleti’nin bir üyesi olduğunu kabul etmeye zorlanacak ve kişinin vücuduna
Brüksel NATO karargâhındaki bilgi işlem merkezince tanımlanacak bir numara vurulacaktır. CIA,
FBI, eyalet ve yerel polis, Maliye, FEMA ve SGK master dosyaları genişletilip birleştirilerek
Amerika’daki tüm insanları kapsayan bir veri tabanı oluşturulacaktır. Bu veri tabanı daha sonra Tek
Dünya Devleti veritabanına entegre edilecektir.
Evlilik yasadışı olacak, aile kavramı kaldırılacak, çocuklar küçük yaşlarda annelerinden alınarak
devletçe yetiştirileceklerdir. Bu uygulama Erich Honnecker döneminde Doğu Almanya’da
uygulanmıştır ve devlete karşı olduğu kabul edilen ailelerin çocukları ellerinden alınmıştır. Kadın
hakları hareketinin desteklenmesiyle kadınlar toplum içinde aşağılanır duruma getirileceklerdir.
Yirmi yaş öncesi özgür seks mecburi kılınacak, kadınların kendi başlarına kürtaj yapabilmeleri
öğretilecektir. Kadınların kürtaj bilgileri Tek Dünya Devleti veritabanındaki dosyalarına işlenecektir.
İki çocuktan fazla çocuk doğurup üçüncüsüne kürtaj uygulamayan kadın polis zoruyla kürtaj kliniğine
götürülerek kendisine müdahalede bulunulacak ve daha sonra da bu kadın kısırlaştırılacaktır.
Homoseksüellik dahil olmak üzere okul, sinema ve televizyonlarda pornografi serbest olacaktır. Zevk
için madde kullanımı yasal olacak herkes kendisine verilecek kota dahilinde istediği maddeyi Tek
Dünya Devleti dükkânlarından satın alabilecektir. Düzen dışı veya isyankâr kişilere bilinç kontrol
ilaçları zorla verileceklerdir. Hizmetkâr köle sınıfın boş vakitlerinde gidebileceği uyuşturucu barları
Tek Dünya Devleti’nce açılacaktır. Böylece hizmetkâr sınıf beyinsiz kolay kontrol edilebilir ve
yönetilebilir bir toplum haline gelecektir.
Ekonomik sistem elit grupça kontrol edilecek olup kölelere yaşayacak kadar gıda, eşya ve hizmet
sunulacaktır. Tüm servet 300’ler Komitesi üyelerinin elinde toplanacaktır.
Her kişinin yaşamak için devletin yardımına ihtiyacı olduğu kendisine öğretilecektir. 300’ler
Komitesi kararnameleri derhal kanunlaşacak ve dünya bunlarla yönetilecektir. Bu gün Amerika
Birleşik Devletleri’nde gördüğümüz kararnameler yönetimi geçiş döneminde yapılan bir denemedir.
Halkın bu yönetim tarzına reaksiyon vermemesi halinde daha aşırı uygulamalar başlayacaktır.
Mahkemeler artık adalet dağıtmak için değil cezalandırmak için kullanılacaktır. Endüstri kaldırılacak
nükleer santraller kapatılacaktır. Sadece 300’ler Komitesi üyeleri dünyadaki doğal kaynakları
kullanma hakkına sahip olacaklardır. Tarım Komite’nin elinde olacak ve gıda üretimi sıkı kontrolde
tutulacaktır. Bu uygulamalar sayesinde büyük şehirlerin nüfusu kırsalda yaşamaya zorlanacaktır.
Benzer uygulama Kamboçya’da Pol Pot rejimince uygulanmıştır. Yaşlı ve ölümcül hastalıkları olanlar
için ötenazi mecburi hale gelecektir. Büyük şehirlerin nüfusları Richard Coudenhove Kalgeri’nin
yazılarında belirtildiği şekilde önceden belirlenen sayıyı aşmayacaktır.
Şehirlerin nüfuslarının limiti aşması halinde eğitimli işçiler başka şehirlere nakledileceklerdir.
Vasıfsız işçiler ise kura ile belirlenerek limit altı kalan şehirlerde yaşamaya zorlanacaklardır. 2050

yılına kadar en az üç milyar “gereksiz kaşık düşmanı” Tek Dünya Devleti’nce başlatılacak açlık,
hastalık salgınları, kanser ve savaşlarla yok edilecektir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki beyaz
halklardan başlamak üzere hizmetkârlar için enerji, su ve gıda yaşamı idame edecek seviyede
tutulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa nüfusları, dünya nüfusu 1 milyar
kişiye düşene kadar diğer kıtalardan daha hızlı azalacak olup bu nüfusun 500 milyonu yüzyıllardır
üstün ırklardan emir almaya alışkın Çinli ve Japonlardan oluşacaktır. Zaman zaman özellikle
yaratılacak su, enerji, gıda sıkıntıları veya hastane hizmetlerinde aksamalar halka 300’ler
Komitesi’ne ne kadar bağımlı olduklarını hatırlatmakta kullanılacaktır.
Otomotiv, çelik, makine ve diğer önemli endüstri kollarının yok edilmesinden sonra konut ve
endüstriyel tesis sayısı iyice azaltılacaktır. NATO’ya bağlı Roma Kulübü direktifinde bilimsel
araştırmalar ve uzay çalışmaları sadece elit kesime hizmet edeceklerdir. Tüm ülkelerin uzayda
konuşlandırdıkları silahlar ve dünyadaki nükleer başlıklar yok edileceklerdir. Tüm ilaçlar, doktorlar,
dişçiler ve sağlık çalışanları merkezi veritabanına kayıt olacaklar dolayısı ile tıbbi hizmet veya ilaç
reçeteleri bölgesel otoritelerce kontrol edileceklerdir. Amerika Birleşik Devletleri dışarıdan gelen,
tek amaçları yemek ve barınma olan ve Amerikan Anayasası hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişilerin
istilasına uğrayacaktır. Uluslararası Takas Bankası, Dünya Bankası ve birkaç özel banka dışında tüm
bankalar kapatılacaklardır. Tüm dünya üzerinde işçi ücretlerine zam aynı oranda yapılacaktır. Bu
düzende işçi haklarını koruyacak sendikalara izin verilmeyecektir.
Hizmetkâr sınıfın elinde para bulunmayacak ve tüm alışveriş kişilerin kimlik numaralarının yazılı
olduğu kartlarla yapılacaktır. 300’ler Komitesi kural ve kanunlarını ihlal eden kişilerin kartlarına
suçlarına bağlı şekilde el konacaktır. Dolayısı ile bu kişiler alışveriş yapamayacaklardır. Eski
paraları kullanmaya çalışmanın cezası ölüm olacaktır. Tüm eski paralar, tüfekler, tabancalar,
patlayıcılar ve otomobillerle beraber devlete teslim edileceklerdir. Sadece Tek Dünya Devleti’ndeki
elitlerin özel araç, silah ve para bulundurmaya hakları olacaktır.
Kartları ellerinden kişiler “kanun kaçaklarına” dönüşecekler ve şehirlerden uzak bölgelerde
yaşam savaşı vereceklerdir. Kanun kaçaklarına yardımın cezası ölüm olacaktır. Verilen süre içinde
polise teslim olmayan kanun kaçakları yerine ailelerinden biri ceza çekecektir. Araplar, Yahudiler ve
Afrika kabilelerinden gelen gruplar arasına fitne atılarak Birleşmiş Milletler ve NATO gözetiminde
birbirleriyle savaşmaları sağlanacaktır. Bu taktikler Tek Dünya Devleti kontrolü tam ele geçirmeden
etnik ve mezhepsel farklılıklar gösteren Sihler, Sünni ve Şiiler, Hindular, Afrika’daki farklı etnik
gruplar arasında uygulanarak birbirlerini kırmaları sağlanacaktır. Etnik ve dini farklılıklar abartılarak
bu gruplar birbirlerine düşürüleceklerdir.
Tüm televizyon, radyo, internet ve yazılı basın Tek Dünya Devleti hükümeti kontrolünde olacaktır.
Amerika’da harika uygulandığı şekilde beyin yıkama eğlence ve şov programları şeklinde
yaygınlaştırılacaktır. Asi gençler vahşet konusunda eğitilerek tek Dünya Devleti tutuklu işçi
kamplarında gardiyan olarak görevlendirileceklerdir. Görüldüğü gibi Yeni Dünya Düzeni’ne geçmek
için yapacak daha çok şey vardır. 300’ler Komitesi medeniyetimizi çok uzun zamandır
istikrarsızlaştırma planlarını düzeltmiş ve kusursuzlaştırmıştır. Bunu Polonyalı aristokrat Zbigniew

Brzezinski’nin İki Çağ Arasında ve Roma Kulübü kurucusu Aurelio Peccei’nin Karşımızdaki
Uçurum kitaplarında görmekteyiz. Her ne kadar George Orwell’in 1984 isimli eseri bilimkurgu
olarak isimlendirilse de bu esere temel olan bilgiler Londra’daki gizli dosya ve arşivlerden
alınmışlardır.
Karşımızdaki Uçurum isimli kitabında Peccei “düşman” olarak nitelendirdiği insanların 300’ler
Komitesi planına göre nasıl yola getirileceğini açıklamıştır. Peccei Felix Dzerzhinski’nin milyonlarca
Rus’un katledildiği “Kızıl Terör” sırasında Sydney Reilly’e söylediklerinden bahsetmektedir: “Kaç
kişinin öldüğü konusunda neden üzüleyim? Hıristiyanların İncil’i bile insanların Tanrı’nın
gözünde değersiz olduklarından bahsetmektedir. Bana göre insan bir ucunda beyin diğer ucunda
bok fabrikası olan bir yaratıktan fazla değildir.”
Hz. İsa işte bu hastalıklı görüşlerden insanları kurtarmak için dünyaya gelmiştir. Sydney Reilly
Dzerzinski’nin faaliyetlerini incelemek üzere görevlendirilmiş bir MI6 ajanıdır. İddialara göre Reilly
Rusya’dan kaçmak isterken arkadaşı Felix tarafından vurularak öldürülmüştür. İngiliz Parlamentosu
Reilly’nin Rusya’daki faaliyetleri konusunda daha fazla bilgi istemeye başladığında 300’ler
Komitesi’nin Bakü petrol alanları ve Bolşevik Devrimi esnasında Lenin ve Troçki’ye yaptıkları
yardımların ortaya çıkma olasılığı belirmiştir. Reilly’nin sorgulanması yerine MI6 ortadan
kaldırılmasını daha doğru bulmuştur. Reilly günlerini Wallenberg ailesinin lüks villasında
geçirmektedir. Wallenberg ailesi 300’ler Komitesi üyeleri olup İsveç’teki pek çok büyük firmanın
sahibidirler. Reilly’nin yaşadığı villa tam Rus sınırındaki pek çok Wallenberg villasından biridir.
Post endüstriyel sıfır büyüme döneminde Amerika’yı yönetecek bir “Atlantik Paktı” kurulmadığı
takdirde kaosun ortaya çıkacağını düşünen Peccei küresel ölçekte Maltlhus sınıflandırmasının
yapılmasını istemektedir. Peccei, Batı ve Sovyetler Birliği arasında bilimsel-teknolojik-askeri
çatışma olacağını düşünmektedir. Peccei’ye göre bunu önlemek için SSCB ve Varşova Paktı
devletlerine Tek Dünya Devleti altında toplanma teklifi yapılmalıdır. Varşova Paktı ve Sovyetler
Birliği’nin yıkılışı sonrası ortaya çıkan bağımsız devletlerin durumu tam Peccei ve Roma Kulübü’nün
hayal ettikleri gibi olmuştur. Sovyetler Birliği parçalanarak daha kolay idare edilebilir küçük
devletlere bölünmüştür. Parçalanmış Sovyetler Birliği parçalarını içine alacak Tek Dünya Devleti
Komite’nin planıdır. Bu olayların Komite tarafınca uzun vadede planlanmış olmaları çok korkunçtur.
Yalnız burada Vladimir Putin’in başa geçişinin 300’ler Komitesi’ni şaşırttığını belirtmeliyim.
Milliyetçi bir lider olan Putin Rusya için 300’ler Komitesi’nin değil kendi vizyonunu benimsemiştir.
Batı Avrupa’da tek para birimi olan bir federatif devlete geçiş halen devam etmektedir. Tek Dünya
Devleti’nin kurulmasıyla AB modeli Amerika ve Kanada’ya da uygulanmaya başlanacaktır. Yavaş
yavaş Birleşmiş Milletler Teşkilatı Irak ve Sırbistan vakalarında gördüğümüz gibi Amerika’ya dikte
ettirilecek Komite kararlarının noteri haline gelmektedir. Aynı şey İngiltere’de de yaşanmakta olup
Körfez Savaşı’na katılma kararı tam parlamento toplantısına ara verilecekken aniden alınmıştır.
İngiliz tarihinde bir ilk olan böyle önemli bir kararın bu kadar kısıtlı süre içinde alınması medya
sayesinde halkın dikkatine sunulmamıştır. Öyle bir noktaya gelmekteyiz ki Amerika, Birleşmiş
Milletler’in önüne konan her sorunu askeri gücünü kullanarak çözmeye mecbur edilecektir. Rüşvetçi

Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Perez de Cuellar Amerika’nın sözünden çıkmayan bir kişidir.
Halefi Kofi Annan ise ondan daha fazla Amerikancıdır. Bu adamların Birleşmiş Milletler teşkilatının
başına getirilmeleri Tek Dünya Devleti için önemli bir adımdır. Afrika’dan seçilen ne idüğü belirsiz
Kofi Annan Amerika ve İngiltere’yi kontrolü altında tutan Komite için çok önemlidir çünkü böyle
adamlar sayesinde Birleşmiş Milletler noter haline gelmektedir.
Lahey’de Kurulu Uluslararası Adalet Divanı ileriki yıllarda her türlü yasal problemin
çözülmesinde daha fazla kullanılacaktır. Bu tabii ki Tek Dünya Devleti adalet sisteminin temelini
oluşturacaktır. Diğer taraftan üye ülke bankalarının sermaye yeterlilik oranlarını belirleyen
Uluslararası Takas Bankası zaten pek çok ülkedeki küçük bankaları batırmak suretiyle “Büyük 10”
diye adlandırılan dev bankaların önünü IMF ile birlikte açmaktadır. Avrupa zaten sosyal güvenlik
sistemi güçlü ülkelerle dolu olup Amerika bu alanda dünyanın en büyük ülkesi olmaya adaydır. Halkı
devlet yardımına muhtaç hale getirdikten sonra bu halkı tekrar bu alışkanlıktan kurtarmak imkânsız
gibidir. Nitekim 2004 seçimlerinde “sosyal güvenlik” taraftarı kadroların tekrar iş başına
getirilmeleri bunu göstermektedir.
Kişilerin silah sahibi olmaları hakkı zaten dünyadaki pek çok ülkede yasaktır. Amerika’da halk
halen silah sahibi olma hakkına sahipse de bu anayasal hak yerel ve eyalet kanunlarıyla ihlal
edilmektedir. Amerikan Devrimi kahramanı ve William and Mary College hukuk profesörü St George
Tucker’a göre Amerika Birleşik Devletleri’nde silah taşıma 2020 tarihinde tarih olacaktır. Eğitim
sistemi hızla yozlaşmaya giderken özel okullar yasal problemler ve finansman güçlüğü nedeniyle
kapanmaktadırlar. Amerika’daki eğitim seviyesi o hale gelmiştir ki artık bunu eğitim diye
niteleyebilmek zordur. Bu çocuk ve gençlerimizin iyi eğitim almasını istemeyen 300’ler Komitesi
planıyla uyumlu bir gidişattır. Milli kimliğin yok edilmesi hızla devam etmektedir. Komite’nin doğal
kaynaklarını kapmasına engel olmaya çalışan devletlere karşı açılacak savaşlar dışında milliyetçilik
veya vatanseverlik artık istenmeyen özelliklerdir. Irk ve milliyet gururu artık Amerika, İngiltere,
Almanya, diğer AB ülkeleri ve dünyanın pek çok ülkesinde yasalarla illegal duygu haline
getirilmiştir. Kanada gibi kahir çoğunluğun beyaz olduğu bir ülkede milliyet ve ırktan bahsetmek
neredeyse “nefret suçu” olmak üzeredir.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika’daki gizli kurumlar tarafından dünyadaki cumhuriyet
yönetimi taraftarı hükümetler hızla yok edilmektedirler. Cumhuriyet rejimleri yok edilen ülkeler
listesi çok uzun olup, bu ülkelerde yaşayan ve kendilerinin anayasal cumhuriyetle yönetildiklerini
sanan insanların bu gerçeği kabul etmeleri çok zordur. Ama bu Komite tarafından yüz yıl önce
planlanmış bir gelişmedir. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki anayasal cumhuriyet yönetimlerine
yok etmek üzere saldırmaktadır ve saldırmaya devam edecektir. Hatta bu gizli kurumlar Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki cumhuriyetçi tabanı yok etmeye çalışmaktadırlar. Eski başkan Carter’ın
hukuk danışmanı Lloyd Cutler ve anayasa hukukçuları Amerikan Kongresi’ni temsili demokrasinin
olmayacağı bir parlamenter sisteme geçirmek üzere çalışmalara başlamışlardır. 1979 yılında
başlayan bu çalışmalar kesintisiz devam etmekte olup gösterdiği başarıdan dolayı Cutler 300’ler
Komitesi’ne üye olarak alınmıştır.

Yeni parlamenter sistemde temsilciler kendilerini seçenlere karşı sorumlu olmayıp parti grup
kararları veya parti lideri emirleri uyarınca hareket edeceklerdir. Bu aslında de facto bir durum olup
uzun süredir Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray kontrolünün aynı parti çoğunluğunda olması
başkan kararlarının Kongrece noter gibi onaylanmasına neden olmaktadır. Dolayısı ile bürokrasi ve
yargı elleriyle Anayasa ortadan kaldırılmakta, bu konuda medya çakallarından ses çıkmamaktadır.
Bireysel özgürlükler zaten yokuş aşağı gitmektedirler. Büyük siyasi ve anayasal değişikliklerin
farkına varılmaması için sosyal dejenerasyon hızlandırılmıştır. Yeni cinsel sapkın tarikat ve kültler
İngiliz monarşisi için çalışan SIS ve MI6 tarafından kurulmaktadırlar. Bilindiği üzere din farkı
olmaksızın şu anda dünya üzerindeki tarikatlar İngiliz monarşisinin ürünleridir. Dejenere cinselliğe
odaklanan bir tarikatın kurulması bize hayal gibi gelse de bildiğim kadarıyla bu çalışmalar 2005
yılından beri hızlandırılmıştır.
2050 yılında “canlı” seks şovlar en prestijli kulüplerde bile seyredilir eğlence haline
geleceklerdir. Bu tip şovların zararsızlığı ve masumiyeti halka şimdiden pompalanmaya başlanmıştır.
Pek yakında Hollywood yıldızları veya eğlence dünyasının ünlüleri canlı seks şovlardaki kendi favori
kulüplerini halka duyurarak reklam yapmaya başlayacaklardır. Homoseksüellik son yirmi yıldır
“tedricen” sosyal olarak kabul edilebilir hale getirilmiştir. Pornografi artık “yetişkin eğlencesi”
olarak isimlendirilmektedir. Ahlaki değerlerimize saldırı 1994 yılında “Herkesin yaptığını neden
saklayalım!” sloganıyla zirveye ulaşmıştır. Kısa süre sonra porno müptelalarının karanlık ve pis “sex
shop” lara gitmelerine gerek kalmayacaktır. Çünkü elit kesimin gittiği kulüpler “seks şovları”,
“artistik eğlence” haline getireceklerdir. Daha da kötüsü bazı din adamları bile bunu
destekleyeceklerdir. Tavistock Enstitüsü’nün büyük ölçekli sosyal psikoloji projesi ve bu kuruma
bağlı kurumlar ağı tek bir güç tarafından kontrol edilmektedir.
Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü 300’ler Komitesi isimli komplocular hiyerarşisinin ayrılmaz
bir parçası olup John F. Kennedy’nin de fark ettiği gibi dünyadaki hiçbir hükümet, lider veya kurum
Komite’den daha kuvvetli olamaz. Komite İngiltere, Hollanda, Danimarka kraliçelerinin de içinde
bulunduğu ve dokunulmaz kişilerden oluşan mutlak gizli güçtür. Kraliçe Viktorya’nın ölümü sonrası bu
aristokratlar dünyadaki kontrolü ele geçirebilmek için aristokrat üyelerin aristokrat olmayan ancak
çok güçlü kişilerle küresel iş ortaklıkları yapmasına karar vermişlerdir. Böylece Komite’nin kapıları
İngiliz Kraliçesinin deyimiyle “avam” tabakasına da açılmıştır. Alan çalışmalarım esnasında yabancı
devlet adamlarının bu oluşuma “Sihirbazlar” ismini verdiğini gördüm. Bu teşkilata Stalin “Karanlık
Güçler,” Komite tarafından “Yahudi’si Ayakçı” diye isimlendirilen Eisenhower “Askeri Endüstriyel
Kompleks” adını vermişlerdir. Stalin SSCB’yi “Karanlık Güçlere” güvenmediğinden nükleer ve
konvansiyonel silahlarla donatmıştır. Stalin’in güvensizliği ve kuşkuları çok yerindedir.
Eğlence dünyası özellikle de film endüstrisi, bireysel özgürlükler ve insanlığın boyunduruk altına
alınması konusunda halkı uyaranları sistematik olarak küçük düşürmüştür. Özgürlük hissi insana Tanrı
tarafından verilmiş bir duygu olup açgözlü ve ahlaksız liderlerce sürekli yok edilmek istenmiştir.
Ancak her insanın içinde bu duygu o kadar güçlüdür ki şimdiye kadar hiçbir lider veya sistem bunu
kökten yok edememiştir. Bu konuda SSCB, İngiltere ve Amerika’da halk üzerine yapılan tüm deneyler

başarısız olmuşlardır. Çünkü insanın özgürlük hissi hükümetlerden değil Tanrı’dan gelmektedir. Yeni
Dünya Düzeni’ne geçişin hazırlıkları yapıldığı günümüzde insan Tanrı tarafından verilen özgürlük
hissinin onun aklından, ruhundan ve vücudundan sökülüp atılması üzerine pek çok deney
yapılmaktadır. Şimdiye kadar yaşadıklarımız yaşayacaklarımız yanında hiç kalmaktadır. Hazırlanan
yeni planda insan ruhuna saldırı ana hedefi oluşturmaktadır. Bu tip deneylerde Amerika Birleşik
Devletleri toprakları başı çekmekte olup James Forestall’ın kapatıldığı Bethesda Deniz Kuvvetleri
Hastanesi ve Charles Manson’un tutulduğu Kaliforniya’daki Vacaville hapishanesi bunun kanıtlarıdır.
James Bond filmlerinde gördüğümüz “Suikast Bürosu” ve “Matarese Çemberi” böyle
organizasyonların varlığını saklamak için uydurulmuş kurgu kurumlardır. Ancak bu kurumlardan çok
daha korkunçları hatta Hollywood senaristlerinin bile aklına gelmeyecek kadar büyükleri şu anda
dünyada vardır. Suikast Bürosu tamamen gerçektir. Bu büro Amerika ve Avrupa’da olup başka
yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda cinayetler işlemektedir. Bu bürolardan biri İngiltere
kraliçesinin “haşerat itlafçısı” Sir William Stephenson tarafından yönetilen ve Kennedy suikastını
düzenleyen PERMINDEX’tir. CIA sözleşmeli ajanlarından Clay Shaw New Orleans merkezli
PERMINDEX firmasının sahibidir. Eski New Orleans Bölge Savcısı Jim Garrison Kennedy
suikastını aydınlatmaya ve Clay Shaw’u yakalamaya çok yaklaşmıştır. Ancak Garrison’un hesabı
görülmüş ve Shaw suçsuz bulunmuştur. Garrison diğer sözleşmeli ajan Jack Ruby gibi hızla ilerleyen
kanserden ölmüştür. Garrison’un ani ölümü onun doğru yolda olduğunu göstermektedir.
İkinci suikast bürosu İsviçre’de olup 1941 sonrası hiçbir fotoğrafları bulunmayan eski Fransız
lejyonerlerince işletilmektedir. Operasyonlar İsviçre Kara Asaleti tarafından finanse edilip bu iş için
300’ler Komitesi bankaları Cenevre Lombard Odier Bank ve Londra Schroeder’s Bank
kullanılmaktadır.
Amerikan Kara Kuvvetleri G2 kayıtlarına göre eski Fransız subayı Jacques Soustelle tarafından
cumhurbaşkanı de Gaulle’e yapılacak suikast bu grupça planlanmıştır. Büro Allen Dulles ve 300’ler
Komitesi üyesi Texas petrol zengini Jean de Menil ile çok yakın ilişki içindedir. Kara Kuvvetleri G2
kayıtları büronun Ortadoğu silah satışlarında önemli rol oynadığı ancak daha önemlisi General
Charles de Gaulle’e 30 suikast düzenlediğini göstermektedirler. Soustelle ismi gazetelerde 300’ler
Komitesi’nin Peru kokain ticaretini koruyan Sendero Luminosa (MI9) gerilla grubu konusunda sıkça
geçer. Tüm suikast girişimleri Fransız istihbaratı DGSE (eski ismi SDECE) tarafından başarıyla
önlenince de Gaulle’ü öldürme görevi MI6’e “çakal” kod ismiyle verilir. SDCE genç ve kabiliyetli
istihbaratçılarla çalışan ve MI6 ya da KGB tarafından sızılması çok zor bir kuruluştur.
Yabancı ajanları takip sistemi tüm istihbarat servislerince kıskanılan SDCE “çakalı” bulur ve
resmi geçitte General de Gaulle’ü vuramadan öldürür. SDCE Sovyet casusu Thyraud de Vosjoli’yi de
Gaulle kabinesinde tespit eden kurumdur. Bu adam ayrıca CIA ile bağlantı noktasıdır. SDCE’yi
gözden düşürmek isteyen Allen Dulles (de Gaulle’den nefret etmektedir) ajanlarından biri olan Roger
de Louette’in 12 milyon dolarlık eroin ile yakalanmasını ayarlar. Uzun süren sorgulama sonucu de
Louette SDCE’ye çalıştığını itiraf eder ancak neden eroin kaçırdığını açıklayamaz. Bu tam bir
tezgâhtır. SDCE’nin de Gaulle’yi resmi geçitlerde nasıl koruduğunu detaylı inceleyen FBI, CIA ve

Gizli Servis Başkan Kennedy’nin resmi geçitte korumasız kalması için ne yapılması gerektiğini tespit
ederler. Böylece üç PERMINDEX nişancısı başkanı Kasım 1963’te Dealey Plaza resmi geçidinde
kolaylıkla öldürürler. Leon Uris’in kitabı Topaz’da SDCE tarafından yakalanan KGB’nin CIA
bağlantısı Thyraud de Vosjoli’nin gerçek faaliyetleri anlatılır.
Mossad “Enstitü” diye bilinir. Pek çok yeniyetme yazar Mossad hakkında pek çok uyduruk şey
yazmaktadırlar. Amerikan milliyetçi sağ kanadında Mossad hakkında yapılan pek çok dezenformasyon
çalışması vardır. Mossad ilk başta üç gruptan oluşmaktaydı. Bunlar Askeri İstihbarat Bürosu,
Dışişleri Siyasi Şube ve Güvenlik Şubesidir (Sherut Habitachon). 300’ler Komitesi üyesi David Ben
Gurion Mossad’ı kurmak için MI6’dan çok yardım almıştır ancak tam başarılı olamamıştır. 1951
yılında MI6’den Sir William Stephenson Mossad’ı İsrail Dışişleri Siyasi Şubesi altında tek bir kurum
olarak istihbarat toplama göreviyle yeniden yapılandırmıştır. Mossad ayrıca “kara işler”
operasyonlarını da götürmeye başlamıştır. İngiltere ayrıca kendinde bulunan Hava Kuvvetleri Özel
Harekât Birliği’ne benzer İsrail Genel Kurmay Keşif Birimi’ne eğitim vermiştir. “Sarayet Maktal”
denilen Mossad’ın bu bölümü ismiyle hiç anılmamış ve “Adamlar” ismiyle tanınmıştır.
“Adamlar” İngiliz istihbaratı SAS gibi sürekli yeni teknikler üzerindeki çalışmalarına devam
etmiştir. “Adamlar” FKÖ liderlerini öldüren ve Adolph Eichman’ı kaçıran gruptur. “Adamlar” hatta
tüm Mossad ajanları her zaman savaş durumdadırlar. Mossad’ın diğer istihbarat servislerine karşı en
büyük avantajı dış ülkelerde bulunan Yahudi topluluklarıdır. Mossad’ın bir diğer avantajı ise tüm
Amerikan emniyet ve istihbarat kayıtlarına ulaşabilmesinde yatar.
Deniz Kuvvetleri İstihbaratı (ONI) Mossad’a ücretsiz hizmet etmektedir. Amerikalılar Mossad’ın
politik yaşamı olmayan Amerikan vatandaşlarının bile özel hayatlarına dair neler bildiğini bilseler
şaşırır kalırlar. İlk Mossad başkanı Reuben Shiloach 300’ler Komitesi’ne kabul edilse de haleflerinin
aynı onuru taşıyıp taşımadıkları belli değildir. Mossad dezenformasyon hizmetlerinde çok başarılı bir
kurumdur. Mossad’ın Amerikan halkına yutturduğu dezenformasyon miktarı utanç vericidir ancak daha
da utanç verici olanı Amerikalıların bu yalanları kolaylıkla yutmalarıdır. Aslında Mossad büyük bir
organizasyonun küçük bir parçasıdır. Olimpos Kurulu üyeleri Mossad gibi pek çok örgütü yöneterek,
gazete, eğlence, yayıncılık, televizyon, kamuoyu araştırma sektörlerini kontrol altında tutarak küresel
gücü ellerinde bulundurmaktadırlar. Ted Turner CNN’i kurması nedeni ile Komite üyeliğine
seçilmiştir. Rupert Murdoch Fox News ile sağladığı propaganda hizmeti nedeni ile 1999 yılından
beri Komite üyesidir. 300’ler Komitesi’nin örtüsünü kaldırma başarısını gösteren her araştırmacı ya
satın alınır veya Tavistock’ta özel eğitime tabii tutularak ileride James Bond tipli yayınların yazarı
haline gelir yani ödüllendirilir. Eğer böyle bir araştırmacı doğruyu söylemekte ısrar ederek satın
alınmayı kabul etmezse ve tehditlerden korkmazsa bir cinayete kurban gider.
Başkan Kennedy halkın gözleri önünde ve geniş medya yayını içinde öldürülerek dünya liderlerine
gözdağı verilmiştir. Papa I. John Paul Vatikan’daki Mason faaliyetleri araştırarak Komite’ye
yaklaştığından sessizce öldürülmüştür. Halefi Papa II. John Paul’a Mehmet Ali Ağca ile halkın içinde
gözdağı verilerek emirlere mutlak itaati sağlanmıştır. Göreceğimiz gibi bazı Vatikan liderleri de
300’ler Komitesi üyeleridirler. Komiteyi araştıran ciddi araştırmacıların kafaları MI6’in yeni

kurduğu New Age, Yogai Zenn Budizm, Büyücülük, Apollo Delfi gibi kültlerle karıştırılır.
Doğru izi süren bir grup eski İngiliz istihbaratçı komplocuların hiyerarşisini “Force X” diye
isimlendirerek bu organizasyonun KGB, Vatikan istihbaratı, CIA, ONI, Savunma İstihbarat Ajansı
(DIA) ve Dışişleri İstihbarat Servisi ve hatta en gizli Amerikan servisi olan Ulusal Haber Alma
Ofisi’ni çökerttiğini belirtmişledir. Ulusal Haber Alma Ofisi’nin (NRO) varlığı Truman yanlışlıkla
öğrenene kadar 300’ler Komitesi dışında kimse tarafından bilinmezdi. Churchill NRO’nun
kuruluşunda rol oynamış olup Truman bu örgütü fark ettiğinde hâlâ işin içindedir. Her Komite üyesi
gibi Churchill de Truman’ı “Independence’ten gelen küçük adam” diye isimlendirmektedir. Truman’ın
her hareketi Masonların kontrolü altındadır. Bu gün bile NRO yıllık bütçesi bilinmemektedir ve
kurum sadece Kongre’den birkaç kişiye hesap vermektedir. NRO Komitenin yavrusu olup ona birkaç
saat arayla rapor verir. MI6 Kraliçe I. Elizabeth’in casus başı Sir Francis Walsingham tarafından kirli
işler için kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren bugüne kadar MI6 tüm diğer istihbarat örgütlerinden
daha iyi olmuştur. Bunun tek istisnası Willi Munzenberg yönetiminde gerçekleşen “Kızıl orkestra”
operasyonudur. Bu operasyonda orkestra şefi Leon Tepper’dir. MI6 ajanları dünyanın dört bir
köşesinden bilgi toplar, herkesi şaşırtacak büyük operasyonlar düzenlerler. Bu nedenle MI6’in
300’ler Komitesi için çok önemli bir yeri vardır. 1998 yılındaki değişikliklere kadar MI6 hiçbir
zaman resmi olarak var olmamıştır. Bu kurumun 450-650 milyon dolar olduğu sanılan bütçesi
kraliçenin özel hesaplarından karşılanmaktadır. MI6 bugünkü halini 1911 yılında Kraliyet Donanması
Yüzbaşı Sir Mansfield Dimming yönetiminde almıştır. MI6’in başarıları veya başarısızlıkları
hakkında hiçbir resmi yazışma bulunmaz ve ajanların kimlikleri mahkemelerde bile açıklanmaz.
Burgess-Maclean-Blake- Blunt felaketleri MI6 ajanlarının morallerine büyük zarar vermişlerdir. MI6
ajanları üniversite mezunlarından seçilirler ve yabancı dil bilme mecburiyetleri vardır. Adaylar
karakterlerindeki bozuklukları ortaya çıkaran çok zor testlerden geçerler. Böyle mükemmel bir gücü
bünyesinde bulunduran 300’ler Komitesi’nin açığa çıkarılmaktan korkusu tabii ki yoktur.
300’ler Komitesi büyük ölçüde İngiliz Kraliyetinin kontrolü altındadır yani şimdi başında Kraliçe
II. Elizabeth vardır. Kraliçe Viktorya “Karın deşen Jack” cinayetlerinde cinayet mahalline bırakılan
ve Komite’nin İskoç Mason Locasından gelen Kraliyet Ailesi mensubunca işlenen cinayetlerdeki
bağlantısını ima eden Masonik yazmaları yok etmek için büyük çaba harcamıştır. 300’ler
Komitesi’nin Rusya dahil her ülkenin iş dünyasında güçlü aristokrat üyeleri vardır. Ancak Stalin’in
müdahalesi Komiteye 60 yıl kaybettirmiş, Kremlin’in askeri kanadınca desteklenen Başkan Putin’in
göreve gelmesiyle Komite’nin Rusya planlarına ciddi muhalefet başlamıştır. Eski bir istihbaratçı olan
Başkan Putin’in 300’ler Komitesi ve Tek Dünya Devleti hakkında bilgisi gayet iyidir. Komitenin
yapısı aşağıdaki gibidir:
Sussex Üniversitesi’ndeki Tavistock Enstitüsü Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nce kontrol
edilir. Bush ailesine geçmeden önce Amerika ile olan ilişkileri “Yahudi hizmetkâr” Henry Kissinger
götürmektedir.
Eagle Star Group isimli holding II. Dünya Savaşı sonrası ismini Star Group’a çevirmiş olup
uluslararası arenada faaliyet gösteren pek çok firmayı bünyesinde bulundurmaktadır. Bu holding

firmalarının faaliyet alanları:
- Sigortacılık
- Bankacılık
- Emlak
- Eğlence
- İleri teknoloji
- Uydu ve uzay silah sanayi
Bankacılık ana gelir kaynağı olmasa da özellikle 1997 sonrası artan uyuşturucu ticaretindeki para
aklama operasyonlarında çok önemli rol oynamaktadır. Komiteye bağlı bazı bankalar aşağıdaki
gibidir:
Bank of England
Federal Rezerv Bankaları
Uluslararası Takas Bankası
Dünya Bankası
HSBC Bank
American Express
American Express Bank seyahat çekleri uyuşturucu dolarlarını aklamanın iyi bir yoludur. Bu büyük
bankaların her biri dünyadaki yüzlerce hatta binlerce irili ufaklı bankayla ilişki içindedirler. 300’ler
Komitesi networkunda bulunan bu irili ufaklı bankalardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Bu liste tüm önemli bankaları kapsamamaktadır. Örneğin Amerika’ya giren ve çıkan sıcak parayla
uğraşan Banca del la Svizzeria Italiana (BSI) genelde Amerikan doları ve Amerikan tahvilleri üzerine

uzmanlaşmıştır. Amerika’dan çıkan dolar ve bonolar Venedik Kara Asaleti’nin sıcak para merkezi
olarak bilinen “tarafsız” Lugano’ya getirilirler. Lugano İtalya ve İsviçre’nin bir parçası olmayan ve
kara sermaye operasyonlarının çevrildiği bir yerdir. Şimdi ölmüş olan George Ball BSI büyük
sermayedarlarından ve bankanın Amerika temsilcisiydi.
Güney Afrikalı Oppenheimer Hanedanı’nın Lugano BSI’da hesapları vardır. Aslında Oppenheimer
Hanedanı Rockefeller Hanedanı kadar önemlidir. Örneğin 1981 yılında elmas ve altın devi Anglo
American Corporation firması başkanı Harry Oppenheimer Kuzey Amerika bankacılık piyasasına
gireceğini belirtmiştir. Oppenheimer Citicorp dahil Amerika’daki pek çok bankayı almak için
Bermuda’da kurduğu MINORCA isimli kuruma 10 milyar dolar yatırmıştır. MINORCA yönetim
kurulunda Citicorp’tan Walter Writson ve yardımcısı Robert Clare vardır. Değerli maden ve
mineraller pazarında Oppenheimer’ın tek ciddi rakibi Konsolide Güney Afrika Altın Madenleri
firmasıdır. Oppenheimer bu firmanın %28 hissesini alarak en büyük sermayedarı olmuştur. Dolayısı
ile altın, elmas, platin, titanyum, tantalit, bakır, demir, tungsten, uranyum ve Amerika için stratejik
önemi olan 52 diğer madde 300’ler Komitesi tekeline girmiştir. Bu hareketle 300’ler Komitesi’nin
eski Güney Afrikalı üyesi ve beklide dünyanın en acımasız ve kalpsiz insanı olan Cecil John
Rhodes’in vizyonu gerçekleşmiştir. Ki o vizyon binlerce masum Boer’in Güney Afrika’da soykırıma
uğramasıyla başlamıştır. Tüm diğer dünya ülkeleri gibi Amerika hareketsiz olarak dururken bu küçük
ülkede dünya tarihindeki en önemli soykırımlardan biri yaşanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri de
zamanı gelince 300’ler Komitesi’nden aynı muameleyi görecektir ve buna az kalmıştır.
Sigorta firmaları 300’ler Komitesi işleri içinde önemli rol oynarlar. Bunlar içinde dünya devleri
Venedikli Assicurazioni Generale (ASG) ve Riunione Adriatica di Sicurta (RAS) vardır. Bu firmalar
hesaplarını Uluslararası Takas Bankasında altın İsviçre frankı olarak tutarlar. Bu sigorta şirketlerin
Wall Street’teki hisse senedi ticaretleri en büyük Amerikan kurumsal yatırımcısının en az iki hatta üç
katı olan yatırım bankalarına sahiptirler. Bu sigorta firmalarının yönetim kurulları içinde 300’ler
Komitesi üyesi, soylarını Roma imparatoru Jüstinyen’e dayatan Roma ve Venedik Kara Asalet Ailesi
Giustiniani ailesi bulunmaktadır. Diğer yönetim kurulu üyeleri arasında Sir Jocelyn Hambro Banktan
Sir Jocelyn Hambro ve Kara Asalet ailelerinden gelen Pierpaolo Luzzatti Fequiz ve Umberto
Ortolani gibi isimler vardır.
300’ler Komitesi üyesi ve bu sigorta firmaları yönetim kurulunda Venedik Kara Asalet üyeleri
İspanyol Habsburgların finansörü Doria ailesi, Rothschildslerin Fransa kolundan Elie de Rothschild,
zamanında Almanya’nın ikinci büyük zengini olan Baron August von Finck ve Orsini Kara
Asaletinden gelen Franco Orsini Bonacassi, soyu Alba Düküne dayanan Alba ailesi ve
Rothschild’lerin Belçika kolundan Baron Pierre Lambert bulunmaktadır.
İngiliz Hanedanı tarafından kontrol edilen İngiliz firmalarından bazıları aşağıda verilmektedir:
- Eagle Star
- Prudential Reasürans firması
- Prudential Sigorta
- Allstate sigorta dahil pek çok Amerikan sigorta firması

Listenin başındaki Eagle Star tahminen Askeri İstihbarat Servisi (MI6)’ın en büyük firmasıdır.
Eagle Star Assicurazioni Generale kadar büyük olmasa da en az onun kadar önemlidir çünkü
hissedarları kraliyet ailesinden gelmektedirler ve Kraliçe II. Elizabeth Komite’nin başkanıdır.
Eagle Star MI6’ten Hill -Samuels, N. M. Rothschild and Sons (altın piyasasını kontrol eden
banka) ve Barclays Bank, (Güney Afrika Cumhuriyetinde Afrika Ulusal Kongresini [ANC] finanse
ederek karışıklık çıkaran banka) gibi büyük İngiliz bankaların da görünen yüzü olarak faaliyet
göstermektedir. Eagle Star İngiliz aristokrat ailelerce 300’ler Komitesi’ne karşı çıkanlara yapılacak
“kara operasyonları” düzenlemesi için kurulmuştur denebilir.
İngiliz kanunları MI6 yetkililerini açıklamayı büyük suç saymaktadırlar dolayısı ile aşağıdaki liste
sadece bazı 300’ler Komitesi üyesi MI6 üst düzey yetkililerini kapsamaktadır. Tüm bu isimler Londra
merkezdendirler:

MI6 Kuzey Amerika Operasyon sorumluları aşağıda verilmektedir:
- Sir William Stephenson
- Sir Kenneth Keith
- Lord Hartley Shawcross
- Sir Brian Edward Mountain
- Sir William Wiseman
- Sir Kenneth Strong
Yukarıda isimleri geçenler her türlü iş kolunda faaliyet gösteren yüzlerce hatta binlerce 300’ler
Komitesi firmalarıyla çalışmışlardır. Bu firmaların bazıları aşağıda verilmektedir:

MI6 II. Dünya Savaşı’nda yukarıda isimleri verilen pek çok firmayı Kuzey Amerika operasyonları
sorumlusu Sir William Stephenson yönetiminde New York RCA binasından yönetmiştir. Radio
Corporation of America (RCA) General Elektric, Westinghouse, Morgan Guarantee and Trust ve
United Fruits katılımıyla 1919 yılında İngiliz istihbarat merkezi olarak kurulmuştur. RCA’in ilk
başkanı ismi “Young Planına” verilen J. P. Morgan’dan Owen Young’dır. 1929 yılında David Sarnoff
RCA’in başına getirilir. Sarnoff yenik Almanya’nın müttefiklerce sırtından defalarca bıçaklandığı ve
II. Dünya Savaşı’nın çıkmasını garantileyen 1919 Paris Barış Konferansı’nda Young’ın yardımcılığını
yapmıştır.
Komite için sermaye piyasası işleri yapan Wall Street bankaları ve aracı kurumlardan bazıları
aşağıdaki gibidir:
- Blyth, Eastman Dillon
- Morgan Groups
- Lazard Freres
- Kuhn Loeb Rhodes
- Warburg Associates
- Drexel, Burnham, Lambert
Bank Of England’ın haberi olmadan Wall Street’te hiçbir şey olamaz çünkü Bank of England
emirleri Morgan Bank ve diğer 300’ler Komitesi aracı kurumları tarafından işleme konur. Morgan
Guarantee tarafından konan sınırları ihlal etmediği dönemde Komite’nin favori finans kurumu Drexel
Burnham Lambert’tir. 1981 itibarıyla nerdeyse tüm büyük Wall Street aracı kurumları 300’ler
Komitesi’ne geçmiştir. Elindeki bu kontrol mekanizmasıyla Komite, üyelerinin Wall Street’te sıradan
bir yabancı yatırımcıdan en az iki kat daha fazlasını kazanmasını sağlamaktadır. Dünyanın en zengin
bazı aileleri Avrupa’da yaşamaktadır dolayısı ile bunların diğer Komite üyelerinden daha üstün
olmaları normaldir. Örneğin bir zamanlar Avrupa Postane Hizmetlerini tekelinde tutan Von Thurn ve
Taxis ailesi servet açısından David Rockefeller’i solda sıfır bırakacak kadar zengindir. Von Thurn ve
Taxis Hanedanı 300 yıldır devam etmektedir ve her zaman 300’ler Komitesi’nde üyelikleri vardır. Bu
ailenin tarihçesi Rothschild Hanedanı ile bağlantılıdır çünkü bu aile tekelinde bulundurduğu posta

hizmetlerinde Rothschild’ler adına defalarca casusluk yapmıştır.
300’ler Komitesi firmaları tüm strateji ve hareket planlarının tek elden yürütüldüğü bir çatı altında
faaliyet gösterirler. Kendilerini ne kadar güçlü ve bağımsız sanırlarsa sansınlar dünyadaki tüm
hükümetler ve insanlar Komite hiyerarşisinin kontrolünde veya hedefindedirler. Bu kontrol finans,
savunma ve siyasi partiler gibi pek çok alanı kapsar. Ancak Yeni Dünya Düzeni planı içinde sosyalist
partilerin yeri Komite için ayrıdır. Dünyadaki dinler dahil Komite’nin ulaşıp kontrol edemeyeceği
hiçbir varlık yoktur. Üst yönetimi Olimpos Kurulu’ndan oluşan Londra merkezli 300’ler Komitesi
bankacılık, metal, mineral, değerli taşlar, afyon, ilaç, kokain pazarlarının hâkimidir. İngiliz Hanedanı
bu kurumun başında bulunur.
Tabii ki bu organizasyonda iletişim çok önemlidir. RCA’e geri dönersek bu kurumun yönetim
kurulunda CFR, NATO, Roma Kulübü, Üçlü Komisyon, Masonlar, Kafatası ve Kemikler Cemiyeti,
Yuvarlak Masa, Milner Group, Cini Vakfı, Mont Pelerin Cemiyeti üyeleri ve Anglo-Amerikan
oluşumundan kişiler vardır. David Sarnoff Londra’ya giderken Sir William Stephenson New
York’taki RCA binasına yerleşmektedir. Üç büyük ulusal kanal RCA’in bölünmesiyle ortaya
çıkmışlardır. National Broadcasting Company (NBC) ve American Broadcasting Company (ABC)
1951 yılında RCA’den koparak faaliyetlerine başlamışlardır.
Üçüncü büyük televizyon firması olan Columbia Broadcasting System (CBS) kardeş kurumları gibi
İngiliz istihbaratı tarafından yönetilmektedir. CBS’in başına getirilmeden önce William Paley
Tavistock’ta toplu beyin yıkama üzerine eğitim almıştır. Keşke biz Amerikalılar tüm büyük ulusal
kanallarımızın İngilizlerce kontrol edildiğini ve tüm önemli haberlerin biz duymadan önce Londra’da
denetlendiğini bilebilseydik. Tavistock için Standford tarafından yazılan “Kova Burcu Komplosu”
raporu Da Vinci Şifresi isimli kitap gibi üç büyük ulusal kanalca finanse edilmiştir. Ulusal yayınlarda
“Üç Büyükler” 300’ler Komitesi’nde temsil edilirler. Gazete imparatoru Rupert Murdoch Fox
Televizyonu haber servisini Tavistock ürünü propaganda için kurmuştur. Rochester New York’ta
Kurulu Xerox firması Komitede aynı zamanda Prudential Yaşam Sigortası firmasının direktörü olan
Robert M. Beck tarafından temsil edilir. Xerox yönetim kurulunda American Express’ten Howard
Dark, eski Hazine Bakanı William Simon ve Komite adına Senatoda illegal Panama Kanal
Anlaşmasını kotaran Sol Linowitz vardır.
Panama Kanal Anlaşması illegaldir çünkü 50 eyaletin onayı alınarak yapılacak anayasa değişikliği
olmadan Amerika Birleşik Devletleri toprakları satılamaz veya bu konuda görüşmeler yapılamaz.
Linowitz Marine Midland Bank ve HSBC üzerinden yaptığı kara para aklama operasyonları nedeni
ile Komite için önemli bir adamdır. Bir başka önemli Xerox yönetim kurulu Robert Sproull’dur.
Sproull mütevelli heyeti başkanı olduğu Rochester Üniversitesi’nde Tavistok’un 20 yıl boyunca CIA
ile ortak LSD deneyleri yapmasına izin vermiştir. Daha sonra 85’ten fazla okul aynı programa
katılmışlardır. Xerox çok büyük bir firma olmasına rağmen kraliçe ve akrabaları tarafından sahip
olunan Londra merkezli Rank Organizasyonu yanında cüce kalmaktadır. Rank Organizasyonun yönetim
kurulunda olanlardan bazıları ayrıca 300’ler Komitesi üyeleridirler. Bu kişilerden bazıları kara para
aklayıcısı Marine Midland Bank yönetim kurulu başkanı Lord Helsby, Londra metrosunun sahibi Tube

Investments direktörü ve Federal Rezerv Bankalarını kontrol eden Bank of England direktörü Sir
Arnold France, English Property Corporation ve Eagle Star Group yönetim kurulu başkanı Sir Dennis
Mountain, “Firmaların Prensi “ olarak bilinen, Bank of England direktörü, dev LONRHO holding
başkanı ve Kent Dükünün kız kardeşi Prenses Alexandria ile evli Angus Ogilvie vardır. Kent dükü
İskoç Mason Locasının üstadı ve kraliçenin yurtdışında olduğu zaman vekilidir.
Diğer üyelerle devam edersek Cyril Hamilton Xerox ve Malta International Banking Corporation
(Malta Şövalyeleri bankası) yönetim kurulu üyesi, Standard Bank of South Africa (Güney Afrika’nın
en büyük bankası) ve Banque Belgic d’Afrique direktörü, Standard and Chartered Bank (eski Lord
Milner-Cecil Rhodes Bank) başkanı ve Bank of England yönetim kurulu üyesidir. Bir başka üye olan
Lord O’Brien of Lotherby İngiliz Bankacılar Birliği eski başkanı, Morgan Grenfell, Prudential
Reasürans firması, J.P. Morgan, Unilever ve Bank of England direktörü ve Uluslararası Takas Bank
yönetim kurulu üyesidir. Sir Reay Geddes Dunlop ve Pirelli firmaları ve Midland Bank başkanı ve
Bank of England direktörüdür. Bu güçlü adamların çoğunun Bank of England direktörleri olduklarını
düşündüğümüzde Amerikan ekonomisini nasıl kolayca idare ettiklerini anlayabiliriz.
RCA’in yönetim kurulunda Atlantic Richfield yönetim kurulu başkanı ve NATO, Dünya Doğal
Yaşamı Koruma Cemiyeti, Roam Kulübü, Aspen Enstitüsü ve CFR üyesi Thornton Bradshaw vardır.
Bradshaw ayrıca NBC televizyonu yönetim kurulu başkanıdır. RCA’n ana görevi hâlâ İngiliz
istihbaratına çalışmaktır.
Komite üyelerinin Amerikan Senatosu McCarthy soruşturma komisyonunu durdurmadaki önemleri
pek az kişi tarafından bilinir. Ancak Komite Dışişleri Bakanlığı ve CIA’nın Çin’in
komünistleştirilmesi projesinin içinde olduklarını saklamak istemektedir. Senatör Joe McCarthy
nerdeyse gerçeği ortaya çıkartmıştır. Eğer McCarthy tam başarılı olsa belki de Başkan John F.
Kennedy vurulmayacaktır. McCarthy William Bundy’i komisyona ifade vermek üzere çağıracağını
söylediğinde Washington ve Londra panik olmuşlardır. Bundy ifade vermiş olsa belki İngiliz
aristokrasisi ve onların Amerikalı kuzenlerinin arasındaki “özel ilişkiyi” anlatacaktır.
Panik havası içinde Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü McCarthy komisyonunu durdurmak
için göreve çağrılır. RIIA İngiliz aristokrasisi hayranı Allen Dulles’ı McCarthy’e saldırtır. Dulles
Patrick Lyman ve Richard Helms’i McCarthy davası ile görevlendirir. Helms McCarthy karşıtı
hizmetleri nedeni ile daha sonra CIA başkanlığı ile ödüllendirilir. CFR üyesi ve Londra camiasında
sevilen biri olan General Mark Clark General Eisenhower tarafından McCarthy’nin CIA saldırılarını
terse çevirmek üzere görevlendirilir. Clark CIA’nin Uzak Doğu faaliyetlerini incelemek üzere bir
komite kurulacağını açıkladığında McCarthy’nin önüne geçmiş olur. RIIA emirleri uyarınca Clark
Kongrenin devlet istihbarat servislerini düzenli denetleyecek bir komite kurmasını teklif eder. Bu
Amerika için bir bozgun McCarthy’nin olası başarısı karşısında Amerika’daki gücü ortaya çıkacak
olan Komite için bir zaferdir. Joe McCarthy hâlâ bilinmeyen bir nedenle aniden ölür ve böylece CIA
Kongre kontrolü dışı kalır. Lehman Brothers ve Kuhn Loeb’in eski yönetim kurulu başkanı Peter G.
Peterson CFR üyesidir ve MI6 Kuzey Amerika Masası şefi altında görev yapmıştır. Kuzey Amerika
Masası şefi Sir William Wiseman İngiliz monarşisine çok yakın bir isimdir. Peterson ayrıca Aspen

Enstitüsü ile bağlantılıdır.
John R. Petty uyuşturucu parası aklama faaliyetleri HSBC Bank tarafından satın alınmadan önce
başlayan Marine Midland Bank’ın yönetim kurulu başkanıdır.
300’ler Komitesi’nin varlığını Kayser II. Wilhem’in danışmanı ve dev AEG firmasının başkanı
Walter Rathenau’nun söyledikleriyle kanıtlayabilirim. Rathenhau’nun söylediklerinin tümü bu kitapta
verilmiştir. Komite’nin varlığı hakkındaki ikinci kanıtım ise Justice Brandeis’in biyografisini yazan
Dr. Jacob de Haas’ın sözleridir ki bu nedenle Haas öldürülmüştür. Haas’ın ne dediğini daha sonra
göreceğiz. Başka bir kanıt Eagle Group ile beraber İngiliz kraliyet ailesini temsil eden Rank
Organizasyonudur. Bir başka kanıt ise MI6’in “Kara Operasyonlar” Merkezidir. Bunların arasında iki
300’ler Komitesi firması Bronfman ailesi sayesinde Majestelerinin toprağı Kanada’yı kontrol
etmektedirler. Bronfman ailesinin sahibi olduğu söylenilen Trizec Holdings aslında Kraliçe
Elizabeth’in Kanada’daki en büyük mal varlığıdır. Tüm Güneydoğu Asya uyuşturucu trafiği içinde
Bronfman Hanedanı vardır ve eroinin Amerika’ya giriş yollarından biri de bu ailece kontrol
edilmektedir. Bir yerde Kanada İsviçre gibi güzel, temiz, karlı tepelerin bulunduğu şirin bir ülkedir.
Ancak bu güzelliklerin altında eroin ticaretinin belkemiği olan kurumlar yatmaktadır.
Bronfman ailesi MI6 Londra bürosu tarafından yönetilen bir maskedir. Ailenin lideri Edgar
Bronfman daha önce KGB’nin bulunduğu 2 Dzerzhinsky Square, adresindeki “Moskova Merkezine”
defalarca gönderilmiştir. Düşük seviyeli görevler için Edgar Bronfman Moskova’da önemli bir
bağlantı noktası oluşturmuştur. Bronfman hiçbir zaman MI6’te sözleşmeli olarak çalışmamıştır ve
istihbaratçıların bir birbirlerini tanımak için kullandıkları “Parolayı” hiçbir zaman taşımamıştır. Bu
durum Bronfman ailesinin liderini aşırı derecede rahatsız etmiştir. Bir tarihte şüphelenilen
Bronfmanlar MI6 tarafından görevlendirilen kişilerce incelenmişler ve sonuçta bir aile üyesinin bir
CIA yetkilisine övünerek Edgar Bronfman’ın MI6 için çalıştığını söylediği anlaşılmıştır. Tabii bu hata
kısa sürede düzeltilmiştir.
MI6 ajanı olan iki Eagle Star direktörü Bronfman ailesinin kontrolünü II. Dünya Savaşı’nın
bitiminden altı ay sonra ele geçirmişlerdir. Bronfmanlar içki yasağı döneminde Kanada’dan
Amerika’ya içki kaçakçılığı yapan bir ailedirler. Bu kaçakçılığı başında tabii ki İngiliz monarşisi
vardır. Kraliçe II. Elizabeth sembolik olarak Genel Vali kanalıyla Kanada’yı yönetmektedir. Genel
Vali Kraliçenin kişisel temsilcisi olarak ayrıca Privy Council ve Kudüs St John Birliği örgütlerinde
görev alır. Bu iki örgüt Kanada ticaretini yönetmektedirler.
İngiliz yönetimine muhalefet Kanada’da derhal ceza görür. İngiliz Lordlar Kamarasınca Kanada’ya
empoze edilen “Nefret Suçları” kanunları dünyanın başka yerinde görülmeyecek kadar serttir.
Kanada’nın çeşitli yerlerinde bu suçtan şimdiye kadar dört yargılama yapılmıştır. Bunlar Finta,
Keegstra, Zundel ve Ross davalarıdır. İngiltere’nin Kanada üstündeki kontrolünü araştıran veya
kanıtlamaya çalışan herkes “Nefret Suçundan” yargılanmaktadır.
Görüldüğü gibi 300’ler Komitesi Rusya ve Çin dışındaki tüm ülkelerde fazlasıyla söz sahibidir.
Sir Kenneth Keith ve Sir Kenneth Strong “Trizec Holdings” isimli bir firma kurarak Bronfman
ailesini yasallaştırmışlardır. Dünyada hiçbir örgüt MI6 kadar iyi maske firma kuramaz. Kanada’nın

İsviçre gibi olan kirli ve gizli yüzü Komite tarafından “Resmi Sırlar Kanunu” adı altında korunmaya
alınmıştır. Bu kanun İngiltere’de 1913 yılında kabul edilen kanunun aynısıdır. Uyuşturucu, kara para
aklama, dolandırıcılık gibi suçlar bu kanun tarafından örtbas edilirler.
Çok az kişi “Resmi Sırlar Kanunu” uyarınca mahkûm olan birinin kraliyet temsilcilerinin kararı ile
idam edilebileceğini bilir. 1980’den beri söylediğim gibi Kanada Fransa, Hollanda veya Belçika gibi
bir ülke olmayıp her zaman kraliçenin eteğinin altında kalmayı yeğlemiştir. Kraliçenin her isteğini
kabul eden ülkelerin başında Kanada gelir.
1899-1903 Boer Savaşı dahil Kanada askerleri İngiltere’nin girdiği tüm savaşlarda
dövüşmüşlerdir. Amerikan meslektaşı CFR gibi Kanada Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (CIIA)
Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nce (RIIA) kurulmuştur. CIIA’nın 1925 yılında Montreal’da
kurulmasından itibaren CIIA üyeleri Dışişleri kadrolarını oluşturmaktadırlar. Pasifik İlişkileri
Enstitüsü’nün (IPR) Pearl Harbor baskınını organize etmesinde adı geçen ve vatana ihanetten aranan
Owen Lattimore ve bazı arkadaşları 1947 yılında Kanada’ya sığınarak paçayı kurtarmışlardır.
CIIA Rank organizasyonunda II. Dünya Savaşı sonrası MI6’in ikinci adamlığına yükselen Sir
Kenneth Strong tarafından temsil edilir. Kudüs St. John birliği üyesi Strong Rank Organizasyonunun
Kanada’daki ikinci önemli adamıdır ve HSBC Banktan sonra dünyadaki en büyük uyuşturucu parası
aklayan banka olan Bank of Nova Scotia yönetim kurulundadır.
Kanada’daki bir numara Kudüs St John Birliği üyesi Sir Brian Edward Mountain’dır. Hatırlayın
Amerika’nın II. Dünya Savaşı’na girmesini sağlamak için İngiliz monarşisi Lord Beaverbrook ve Sir
Brian Mountain’ı Başkan Roosevelt’e Kraliyet emirlerini sunmak için göndermiştir. Roosevelt bu
emri Amerikan donanmasının bir kısmını Alman denizaltı gücüne saldırmak üzere Grönland’da
konuşlandırarak Pearl Harbor saldırısından dokuz ay önce yerine getirmiştir.
Tüm bunlar Kongrenin haberi olmadan yapılmışlardır. Kanada Rank Organizasyonundaki bir başka
önemli isim Bank of Nova Scotia direktörü Sir Kenneth Keith’dir. Keith İngiltere’nin en eski
gazeteleri London Times ve Sunday Times’ın yönetim kurullarındadır. 100 yıldan uzun süredir Times
Kraliyetin finans, siyaset ve dış ilişkiler hakkındaki sözcüsü olarak çalışır.
Pek çok Komite üyesi gibi Sir Kenneth zamanını genelde MI6 ve Hong Kong-Çin uyuşturucu
işlerinde harcıyordu. Kenneth ayrıca Kanada Uluslararası İlişkiler Enstitüsü üyesi ve Hill Samuels
Bank direktörüydü. MI6 dışındaki en yakın arkadaşı 300’ler Komitesi için Muhafazakâr veya İşçi
partilerinden olsun tüm İngiliz başbakanlarını denetleyen Sir Philip de Zuleta’ydı. Sir Kenneth Strong
uyuşturucu ticaretin tüm ayaklarında yani afyon üretimi, terörizm, altın ve kara para aklama
piyasalarında faaliyet göstermekteydi.
İngiliz monarşisinin Kanada’daki en üst ismi Walter Gordon’dur. Kraliçenin kişisel olarak
ilgilendiği Privy Council’in eski üyesi olan Gordon Pasifik İlişkileri Enstitüsü’nü Kanada
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü kanalıyla finanse etmiştir. Eski bir Maliye Bakanı olarak Gordon
Komitece seçilen finansçı ve avukatları Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank ve Toronto
Dominion Bank gibi kurumlara yerleştirmekte zorluk çekmemiştir. Gordon’a rapor eden bu üç büyük
kraliyet bankası sayesinde 300’ler Komitesi dünyanın ikinci büyük uyuşturucu parası akalama

operasyonlarını kontrol etmektedir. Ölümünden önce Gordon MI6 tarafından Kanada’nın en iyi Çin
uzmanları olarak kabul edilen James Endicott, Chester Ronning ve Paul Linn’i kontrol etmektedir. Bu
üç adam ÇuEnLay ile yakın çalışma içindedirler. ÇuEnLay bir keresinde Cemal Abdülnassır’a
“İngiltere ve Amerika’ya onların Çin’e yaptıklarının aynısını yapmak isterim.” (Çinlilerin uyuşturucu
bağımlısı edilmeleri) demiştir. Gerçekten de ÇuEnLay sözünü tutarak Vietnam’daki Amerikan
askerlerini bağımlılar haline getirmiştir. Kanada uyuşturucu ticaretindeki diğer önemli kişiler Kudüs
St John birliğine mensup John D. Gilmer ve John Robert Nicholson’dur
Kraliçe II. Elizabeth’e doğrudan rapor veren Lord Hartley Shawcross RII yönetim kurulu üyesi ve
Tavistock Enstitüsü’nün bulunduğu Sussex Üniversitesi mütevelli heyeti başkanıdır. Amerika
operasyonları içinde en başarılı kurum New York Hayat Sigortası ve Metropolitan Hayat Sigortası
firmalarını bünyesinde bulunduran Corning Grup’tur. 300’ler Komitesi üyeleri Amory Houghton ve
kardeşi James Houghton bu iki firma ve Cornig Cam Sanayi, Dow Corning ve Corning International
isimli firmalarda çalışarak kraliçeye uzun yıllar hizmet etmişlerdir.
Houghton kardeşler ayrıca IBM ve Citicorp yönetim kurullarında da vardırlar. James Houghton
Princeton Yüksek Eğitim Enstitüsü, J. Pierpoint Morgan Kütüphanesi direktörüdür. Bu iki kurum CFR
ve RIIA’nın önemli kaleleridirler. Houghton ayrıca CBS’te direktörlük yapmıştır.
Houghton kardeşler Maryland’de bulunan ve “Wye Çiftliği” diye bilinen binlerce dönüm araziyi
Aspen Enstitüsü’ne bağışlamışlardır. Corning Cam firmasının yönetim kurulunda Boston Anglikan
Kilisesi Patriği bulunmaktadır. Sigorta firmalarının toplumda saygın görüntü yaratmaları işleri
gereğidir. Corning yönetim kurulunda bulunan James Houghton yanında Keith Funston ve John Harper
Metropolitan Hayat Sigortası firmasını yönetmektedirler. Böyle karmaşık ve güçlü ilişkiler Amerikan
başkanları dahil olmak üzere neden herkesin 300’ler Komitesi karşısında diz çöktüğünü okuyucuya
açıklamaktadırlar.
Burada bilinmesi gereken Corning gibi yüzlerce Amerikan firmasının İngiliz istihbarat servisi ve
onun Kanada, Güney Afrika ve Uzak Doğu bağlantılarıyla ilişkili olduklarıdır. Tabii ayrıca bu
firmalardaki İngiliz istihbaratı bağlantılı yöneticilerin pek çok kurumda aynı anda görev almalarının
da önemi bulunmaktadır. 300’ler Komitesi’nin sigorta devi Assicurazioni Generale ile yarışamasa
bile Metropolitan Hayat Sigortası Houghton’un gücünün Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki
yayılmasının güzel bir örneğidir. R.H. Macy ile başlamak üzere Houghton iştirakleri Royal Bank of
Canada, National and Westminster Bank, Intertel, Canadian Pacific, The Reader’s Digest, RCA,
AT&T, Harvard Business School, W.R. Grace Shipping Company, Ralston Purina Company, US Steel,
Irving Trust, Consolidated Edison of New York ve ABC çalışanları tabii ki komünist olduklarını
yakalarına taktıkları kırmızı karanfillerle göstermezler. Houghton güç matrisi HSBC Bank’a kadar
uzanmaktadır.
Amerika’daki bir başka başarılı Rank Organizasyonu firması Reliance Sigorta Grubudur. Stratejik
Bombardıman Araştırması uyarınca Reliance merkezi Amerika’da Tavistock yöntemleriyle beyin
yıkama, fikir oluşturma, kamuoyu araştırmaları ve sistem analizi yapmaktadır.
Philadelphia merkezli Reliance Sigorta firması on yıldır habersiz beyni yıkanan Amerikan

vatandaşlarına karşı operasyonlar içindedir. Bu operasyonlarda Komitenin hukuk firmalarından
Wilkie, Farr and Gallagher’dan gelen Bialkin başkandır. Bialkin Yahudi Anti Defamation League’i
(ADL) yıllarca yönetmiştir.
MI6 tarafından Amerika’da kurulan ADL ilk başta Tavistock’un önemli sosyal bilimcilerinden
Saul Steinberg ve Eric Trist tarafından yönetilmiştir. Steinberg Londra merkezli Jacob de
Rothschild’in Amerika’daki temsilcisidir. Reliance firması New York’taki gökdelenin 44. katından
düşerek ölen Eli Black sonrası Carl Lindner tarafından yönetilmiştir. Reliance firması Boston ve
New Orleans’ta Kurulu olup eski Detroit mafya üyesi Max Fisher tarafından yönetilen United Fruits
Company ile yakın ilişkiler içindedir. United Fruits Rapid American Firması başkanı Mishulam
Riklis yönetiminde Amerika’ya giren eroinin çoğundan sorumludur. Tüm bu operasyonların 300’ler
Komitesi’ne doğrudan bağlı ve yüzlerce firmayı şemsiyesi altında barındıran bir firma tarafından
yapıldığını unutmayalım. Reliance Grubu Tavistock’a bağlı çalışarak Amerikalıların beynini yıkayan,
kamuoyu araştırmaları yapan bir firmanın bölünmesiyle ortaya çıkmıştır. Diğer bir ortak firma Leasco
ise AT&T, Disclosure Incorporated, Western Union International, Imbucon Ltd., Kroll Associates and
White, Yankelovitch, Skalley ve White gibi başka firmalarla bağlantılıdır.
İleride pek çok okur için yeni bir isim olacak olan Kroll Associates’i anlatacağım. Wellington
House’da I. Dünya Savaşı’nda çalışan iki Amerikalıdan biri olup daha sonra yurda döndüğünde
Yankelovitch, Skalley and White isimli prestijli reklam firmasına katılan Edward Bernays
Leasco’nun misyonu için “siyasi, ekonomik ve sosyal konularda kamuoyu oluşturmak” demiştir.
Firmanın önemli müşterileri arasında Kanada devleti ve Kraliçe II. Elizabeth vardır. Bu firma değil
Saddam ismini duymak Irak’ın haritadaki yerini bile bilmeyen Amerikan halkını Saddam Hüseyin’in
kafasını isteyen bir topluma dönüştürmüştür.
Daniel Yankelovich II. Dünya Savaşı’nda Tavistock’tan öğrendiği tüm propaganda yöntemlerini ve
kamuoyu araştırma tekniklerini sonuna kadar kullanmıştır. İkinci nesil savaşçı olan Yankelovich
piyasada rakibi yoktur o nedenle firması tarafından ABC için yapılan kamuoyu araştırmaları her
zaman diğerlerinden önde gitmektedir. Amerikan nüfusu Alman işçi konutlarına yapılan sürekli
bombardımana benzer bir yöntemin hedefindedir. Bu tabii ki CIA ve diğer önemli istihbarat
servislerine öğretilen bir tekniktir. Yankelovich’in görevi geleneksel Amerikan değerlerine saldırarak
onları Yeni Nesil - Kova Burcu Dönemi inançlar ve davranışlarla değiştirmektir. 300’ler
Komitesi’nin en kıdemli kamuoyu yaratıcısı olan Daniel Yankelovich’in harika bir iş çıkardığından
kimsenin şüphesi yoktur.
Kroll Associates zamanında University of California Fizik Bölümü başkanlığını yapmış, Savunma
Analizleri Enstitüsü (DIA)’nın önemli bilim adamlarından ve prestijli Jason Grubu üyesi Norman
Kroll tarafından kurulmuştur. Jason Grubundan bazı bilim adamlarının çok gizli projelerde
çalıştıkları bilinmektedir. Daha sonra Jason Grubu göreceğiz.
Kroll Associates’in 60 ülkede şubesi vardır ve Kroll Özgeçmiş Bölümü, misyonu “uluslararası
firmalara başvuran kişilerin özel ve iş yaşamlarının kontrol edilerek işverenlere bildirilmesi” diye
beyan edilmektedir. Kroll kendi bilgi toplama sistemlerini kullanarak uzmanlarına en detaylı ve doğru

bilgileri hızla sunmaktadır. Uzmanların adaylar üzerine yaptıkları araştırmalar tamamlandıktan sonra
hazırlanan rapor online veya şifrelenmiş pdf formatında işverenlere gönderilmektedir. Kroll büyük
İngiliz firmalarıyla online araştırma sitemini kullanmaya başlamıştır. Norman Kroll şöyle demektedir:
“Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Kanda ve Latin Amerika’daki araştırma merkezleri sayesinde
Kroll dünyanın neresinde olursa olsun bir iş başvurusu yapmış adayın özgeçmişini araştırabilir.
Kroll kadrosunda yabancı dilleri bilen uzmanlar vardır ve mülakatlar, raporlar 20 dilde
yazılabilmektedirler.”
Bize göre Kroll Associates Amerika’daki bireysel gizliliğe büyük risk oluşturan dev bir casus
ağıdır. 1997 yılında the EQUIFAX firmasının sigorta grubu Kroll Associates’i satın aldığını ilan
etmiştir. Bu satış sonrası kurulan yeni firmanın ismi Choice Point’tur. Satın alınan firmaya ismini de
veren kurucu Jules Kroll satışı “veri yönetimi teknolojisi ve risk yönetimi alanlarında harika bir
birleşme” olarak nitelendirmiştir. Wall Street Journal bu satış işleminin bilgi teknolojisi sektöründe
önemli etkisi olacağını belirtmektedir. Wall Street Journal şöyle yazmaktadır:
“Bu işlem sigorta firmaları, kredi değerlendirme şirketleri arasında yeni bir satın alma veya
birleşme dalgası başlatabilir.”
Böyle büyük bireysel veritabanının devletin eline geçmesi olasılığı halkı endişelendirmelidir.
Federal hükümetin hazır bekleyen bu veri tabanıyla ilgilenmemesi düşünülemez. Bu Brzezinski’nin İki
Çağ Arasında isimli kitabı yazarken aklında olan projedir. Biz milyonlarca vatandaşın özel
bilgilerini kapsayan bu veri tabanının anayasal olduğunu düşünmüyoruz. Burada Anayasamızın
“Bireysel Özel Yaşamı” kapsayan 4. Ek Maddesinin ihlal edildiğini düşünüyoruz.
John Naisbitt’e dönersek bu kişi Lyndon Johnson, Eastman Kodak, IBM, American Express, Siyasi
Çalışmalar Merkezi, Chase Manhattan Bank, General Motors, Louis Harris Polls, Beyaz Saray,
Institute of Life Insurance, Amerikan Kızılhaçı, Mobil Oil ve British Petroleum’a danışmanlık
yapmıştır. Ünlü Trend Report’u yazarken Naisbitt’in yöntemlerini ve beklediği sonuçları en iyi onun
kendi sözlerinden bulabiliriz:
“Önce metodolojimizi özetlemek isterim. Müşterilerimiz için Trend Report yazarken biz
genelde yerel olaylar ve davranışlara bakarız. Tabandan zirveye oluşmuş bu toplumun nasıl daha
başarılı kontrol edileceğini bildiğimizden Washington veya New York’taki olaylar yerine yerelde ne
olup bittiğine bakarız. Pek çok şey Los Angeles, Tampa, Hartford, Wichita, Portland, San Diego ve
Denver’de başlamaktadır.
Burası tabandan zirveye yükselen bir toplumdur. Uyguladığımız yöntemin kökleri II. Dünya
Savaşı’na dayanmaktadır. Savaşta istihbarat görevlileri düşman hakkında kamuoyu
araştırmalarına benzer sonuçlar verecek bir yöntem aradılar. Paul Lazarsfeld ve Harold Laswell
yönetiminde günlük gazetelerin konu başlıklarının analizi ile yeni bir yöntem geliştirildi.

Bu yöntem hâlâ istihbarat servislerinin gözdesidir. Toplumdaki sosyal değişimi takip eden bu
sistemin başarılı olmasının nedeni gazetelerdeki habere ayrılan yerlerdir. Ekonomik nedenlerle bir
gazetede haberlere ayrılan yer zaman içinde pek değişmez. Dolayısı ile yeni düşen bir haber
gazete sayfasına girdiğinde bazı eski haberlerin çıkartılmaları gerekir. Burada uygulanan prensip
kapalı bir sistemde zorunlu tercihtir. Bu zorunlu tercih nedeni ile toplumlar yeni mevzularla
ilgilenirken eskilerini unuturlar. Biz de ajandadan çıkarılan ve yeni eklenen haberleri takip
ederiz. Bir insanın kaç tane problemi bir anda kafasında tuttuğunu bilmiyorum ama toplumlar
insanlar gibidirler. Ve yeni problemlere yer açmak için eskilerini unuturlar. İşte biz de
Amerikalıların kafalarına yeni giren ve kafalarından attıklarını takip etmekteyiz. Amerika hızla
endüstriyel bir ülke olmaktan bilgi toplumuna geçmektedir. Bu geçişin etkisi 19. yüzyılda yaşanan
tarım toplumundan endüstriyel topluma geçişten çok daha büyük olacaktır. 1979’dan beri
Amerika’da masa başı işler tercih edilmektedirler. Yani Amerika işçi ve çiftçi toplumlarından
memur toplumuna geçmektedir. Son cümle Amerikan tarihinin bir özeti gibidir.”
Naisbett’in Roma Kulübü veya 300’ler Komitesi üyesi olması tesadüfi değildir. Naisbitt ayrıca
Yankelovich, Skelly and White firmasının kıdemli başkan yardımcılarındandır. Naisbitt’in yaptığı
trendleri tahmin değil onları oluşturmaktır.
1980 yılında yayımladığım “Çelik Endüstrisinin Ölümü” isimli çalışmamda aşağıdakileri
söylemiştim:
“1990’ların ortalarında Amerikan çelik endüstrisi geri dönülmez bir çöküşe uğrayacaktır. Aynı
şeyler makine yan sanayi ve gemi inşa sanayilerinin de başına gelecektir. Yaşanan yanlış ekonomi
politikalarınca ortaya çıkan bir resesyon değil planlı şekilde Amerikan endüstriyel tabanının
dolayısı ile Amerikan orta sınıfının yok edilmesidir. Amerikan ekonomisinin bel kemiği olan orta
sınıf endüstriyel gelişim, sürekli iş ve iyi işçilik yevmiyelerine bağlıdır.”
İşte 1991 yılında başlayan resesyonun depresyona dönüşmesindeki bir neden budur. 1991’de
başlayan 2003 yılına kadar süren depresyon sonucu Amerikan toplumu çok farklı bir hale geldi. Bu
değişimde kamuoyunu fikirlerini oluşturanların rolü büyüktür. Bu nedenle tüm bu işlerde Komite’nin
ve ona bağlı sosyal mühendislerin rolleri iyice incelenmelidirler.
Whitehall Londra Savaş Ofisi’nde yaptığım araştırmalarda 300’ler Komitesi’nin Tavistock
Enstitüsü’nü savaş haberlerinin manipüle edilmeleri veya kısaca propaganda savaşı konusunda
görevlendirdiğini tespit ettim. Bu görev Lord Northcliffe, Lord Rothmere ve o zaman MI6 ajanı
olarak RIIA’da görevli Arnold Toynbee’ye verilmiştir. Lord Rothmere’nin ailesinin sahip olduğu
gazeteler zinciri değişik bakanlıkların desteklenmesinde ve ortaya çıkmaya başlayan muhalefete karşı
kullanılacaktır. Proje merkezi ismini İrlandalı aristokrat Wellington Dükü Arthur Wellesly’den alan
Wellington House’dır. Lord Rothmere ve Northcliffe’e yardımcı olarak atanan Amerikalılar Edward
Bernays ve Walter Lippmann’dırlar. Bernays Sigmund Freud’un yeğenidir. Grup savaşa destek
konusunda özellikle de askere evlatlarını yollayacak olan orta sınıfın desteği konusunda beyin fırtına

seansları düzenler. Altı ay boyunca denen manipülatif tekniklerin işe yarayacakları görülür.
Araştırmacılar toplumda sorunu tespit eden ve nedenlendiren kesimin çok küçük olduğunu fark
etmişlerdir. Bu İngiliz toplumundaki nüfusun %87’nin savaşa yaklaşımını göstermektedir ve tabii ki
tüm diğer tezgâhlar için de geçerlidir.
Bu yolla irrasyonalite toplum bilincinde en üst düzeye çekilmektedir. Manipülatörler artık gerçeği
kavramayı sağlayan mekanizmayı istedikleri gibi kontrol edebilmektedirler. Sosyal yaşam kompleks
hale geldikçe halkın dikkatini dağıtmak kolaylaşmaktadır. Tekniği pek çok kere deneyen
araştırmacılar daha önce savaşa karşı çıkan toplulukların nedeninin ne olduğunu bilmedikleri savaşın
yanlısı olduklarını görmüşlerdir. Nitekim 1914 yılında yüz binlerce İngiliz genci Fransa’da ölürken
İngiltere’de savaş karşıtı ciddi ve organize bir muhalefet görülmemiştir.
Belgelere göre 1917 yılında Amerika savaşa girmeden hemen önce çalışan İngiliz kesimin %94’ü
medya tarafından yaratılan düşman dışında savaşın nedenini bilmemektedir. Bu arada medya
Almanların kötü bir ırk olup İngiliz Hanedanını ortadan kaldırmayı planladıklarını dolayısı ile
Almanların ortadan kaldırılmaları gerektiğini sistematik olara halka duyurmaktadır. Bakılınca fazla
bir şeyin değişmediği ortadadır çünkü medya başkan George Herbert Walker Bush anayasayı ihlal
ederek girdiği Irak savaşında halkın %78 desteğini arkasına almıştır.
Başkan Wilson ya da daha doğrusu Albay House direktifleriyle Amerika’da Tavistok
yöntemleriyle toplu propaganda ve kamuoyu oluşturmak üzere ilk defa Creel Komisyonu kurulmuştur.
Psikolojik savaş teknikleri Wellington House tarafından daha da iyi hale getirilerek II. Dünya
Savaşı’nda kullanılmışlardır ve 1946 yılından bu yana Amerikan halkı üstünde uygulanmaktadırlar.
Yöntemler değil hedef değişmiştir. Artık Amerikan orta sınıfı hedeftedir. Her zaman olduğu gibi
komplocular yine sevinç içindedirler.1922 yılında Walter Lippmann RIIA çalışmalarını kitabı
Kamuoyu’nda şöyle anlatmaktadır:
“Kamuoyu dolaylı, görünmeyen ve karmaşık faktörlerden oluşur. Kamuoyunun oluştuğu
durumlar fikirler olarak bilinirler. Bunlar insanların kafalarında oluşan resimlerdir; kendi
resimleri, diğerlerininkiler, ihtiyaçların resimleri, amaçları, ilişkilerinin resimleri kamuoyunu
oluştururlar. İnsanlar bu resimlere göre harekete geçerler. Çoğunlukla insanların kafalarındaki
resimler onları dünya ile olan ilişkilerinde yanlış yöne sürükler.”
Beatles grubunu Amerikalılara sevdirmek için Lippmann’ın seçilmesine şaşırmamak lazım. Radyo
ve televizyonlardan geceli gündüzlü propaganda ile Beatles kısa sürede “popüler” olmuştur.
Kullanılan tekniğe göre radyo istasyonları hayali dinleyicilerden Beatles şarkıları için yüzlerce istek
alırlar ve bu istekler doğrultusunda “Top 10” şarkı belirlenir. Bu liste 1991 yılında “Top 100”e kadar
yükselmiştir. 1928 yılında Lippmann’ın meslektaşı Edward Bernays Kamuoyunun Kristalleştirilmesi
isimli bir kitap yazmıştır aynı kişinin yazdığı ikinci kitabın ismi ise Propaganda’dır. Kitapta Bernays
Wellington House’taki deneyimlerini anlatmaktadır. Bernays büyük manipülatör H. G. Wells’in yakın
dostudur ve onun kitaplarında yazdıklarını toplu beyin kontrol tekniklerinde kullanmıştır. Wells İngiliz
Kraliyet Ailesin’in yakın dostu ve yüksek düzey politikacılarla çok zaman harcayan bir kişi olarak alt

sınıf halkın algılarını değiştirmekte lider olduğunu kabul etmekte mütevazı değildir. Wells’in ortak
zaman geçirdiği politikacılar arsında Sir Edward Grey, Lord Haldane ve Cecil ailesinden Robert
Cecil vardır. Cecil çetesi, Cecil Kraliçe I. Elizabeth’in özel sekreteri ve sevgilisi olduktan sonra
İngiliz monarşisini kontrol etmiştir.
Wells’in sık görüştüğü diğer ünlüler arasında Leo Amery, MI6’ten Halford Mackinder vardır.
Mackinder daha sonra London School of Economics’in başına geçmiştir. Mackinder’in öğrencisi
Bruce Lockhart Bolşevik devrimi esnasında Lenin ve Troçki’yi kontrol eden MI6 ajanıdır. Wells Lord
Alfred Milner ile bile dost olmuştur. Wells takıldığı yerlerin başında ünlü “Katsayı Kulübünün” de
toplantılarını yaptığı St. Ermins Hotel vardır. Katsayı Kulübü seçilmiş beylerin girdiği ve ayda bir
toplantı yapan bir oluşumdur. Yukarıda bahsedilen kişilerin tümü “Katsayı” ve “Ruhlar” kulüplerinin
üyeleridirler. Wells dünyadaki her devletin çatışarak değil insan aklını anlayarak fethedileceğini
söylemektedir. Wells bunu “Kişilik ötesi beyin hinterlandın anlaşılması” olarak tanımlamıştır. Wells
geliştirdiği bu teknik Tavistock’tan Edward Bernays tarafından daha ileriye taşınmıştır. Propaganda
isimli kitabında Bernays aşağıdakileri vurgulamaktadır:
“Medeniyetini karmaşık hale gelişi ve gizli devlete olan ihtiyacın artışı ile birlikte kamuoyunu
oluşturacak teknoloji geliştirilmiştir. Matbaa, gazeteler, telgraf, radyo ve uçaklarla fikirler artık
çok kısa sürede tüm Amerika sathına yayılmaktadırlar. Toplum fikirleri ve alışkanlıklarını bilinçli
ve zeki şekilde yönlendirmek demokratik bir toplumun kaçınılmazı olmuştur. Bu görünmeyen
mekanizmayı yönetenler gizli hükümeti oluştururlar ve bu ülkemizdeki en büyük güçtür.”
Bernays televizyonun söylediği şeyleri ne kadar güzel yaptığını görememiştir. Fikirlerini
desteklemek açısından Bernays H. G. Wells’in New York Times’da basılan ve modern iletişimi öven
makalesinden alıntı yapar: “Bugünkü siyasetin belgelenmesi ve ihanetlere karşı korunmasını
sağlayacak yeni bir siyasi süreç dünyası açılmaktadır.” Propaganda isimli kitapta Bernays şöyle
devam etmektedir:
“Tanımadığımız kişilerce yönetilip, fikirlerimiz, düşüncelerimiz ve zevklerimiz oluşturuluyor.
Bir kişi bu duruma karşı ne yaparsa yapsın, yaşamındaki her şeyin, iş yaşamı, siyasi görüşü,
sosyal ilişkileri ve ahlakının, yüz yirmi milyon Amerikalıdan sadece bir avuç bilişsel süreçleri ve
toplumun hareket tarzlarını bilen kişiler tarafından şekillendirildiği gerçeğini değiştiremez. Bu
adamlar toplumun beynini kontrol eden telleri kontrol eder, eski sosyal güçleri boyunduruk altına
alarak dünyayı yönetmek için yeni yöntemlere yol açarlar.”
Bernays, “telleri kimin çektiğini” söyleyecek kadar açık değildir ancak kitabında bahsettiği
“tanımadığımız bir avuç kişi” herhalde 300’ler Komitesi üyeleridir. Walter Rathenau’ya şükürler
olsun ki sayesinde mutlak gizli örgütle tanıştık. Bernays CFR tarafından takdir edilip CBS’in başına
geçirilmiştir. William Paley Bernays’in öğrencisi olarak kamuoyu kararlarını oluşturma konusunda
yeterli bir düzeye ulaştıktan sonra CBS’e başkan olacaktır. Paley CBS’i radyo ve televizyonculukta o

zamana kadar yaşamadığı liderlik koltuğuna oturtacaktır.
Bernays’in bahsettiği “bir avuç kişi” tarafından politik ve mali kontrol pek çok gizli örgüt
kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Bunların içinde nerdeyse tüm Amerikan başkanlarının üyesi olduğu
İskoç Mason Locası önemlidir. Bundan daha önemlisi ise İngiliz monarşisi tarafından 300’ler
Komitesi’nin devamı için özel seçilmiş yöneticilerden oluşan Kudüs St John Birliği örgütüdür. 1986
yılında basıl Kudüs Birliği isimli kitabımda örgüt aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
(…) dolayısıyla bu gizli bir örgüt değildir, ancak Diz Bağı grubu gibi iç kurullarında bazı
sapkın amaçlar bulunmaktadır. Kudüs St John Birliği İngiliz monarşisi tarafından özel seçilmiş
elit bir düzendir. Örneğin ateist Lord Peter Carrington Anglikan Hıristiyan gibi davransa da
Osiris kültü ve diğer satanik tarikatlarla ilişkilidir. Bu kişi Windsor Şatosundaki St George
Kilisesi’nde Diz Bağı nişanıyla ödüllendirilmiştir. Nişanı takan Kraliçe II. Elizabeth Kara Asalet
Gueleph ailesinden gelmekte olup küçük gördüğü Anglikan Kilisesi’nin başıdır.
Carrington 300’ler Komitesi’ne Rodezya hükümetini devirmek, Angola ve Güneybatı Afrika
mineral zenginliklerini Londra’ya peşkeş çekmek, Arjantin’e zarar vermek ve NATO’yu sol kanat
siyasi bir örgüt haline getirmek için seçilmiştir. (…) Kutsal Hıristiyan Kudüs Birliğine kendini
kapılamış bir başka tuhaf kişi de Başkan John F. Kennedy suikastına yardımcı olan Binbaşı Louis
Mortimer Bloomfield’dir. Bu adamın “Malta Haçı” nişanını gururla taşırken çekilmiş fotoğrafları
mevcuttur.”
Durumu inceledikçe İngiltere halkı hatta tüm İngilizce konuşan halkların beyinlerinin yıkanarak
İngiliz Kraliyet Ailesi’ni tatlı, zararsız ve renkli bir kurum olarak görmelerinin sağlandığını, İngiliz
monarşisi denen kurumun ne kadar yozlaşmış ve ahlaksız olduğunu görmediklerini anlıyoruz. Diz Bağı
Şövalyeleri denen grup kendilerine olan halkın ve devletin güvenini en kötü şekilde istismar etmiş
çok üst düzey bir oluşumdur. Diz Bağı Şövalyeleri kraliçenin özel konseyi olarak hareket ederler.
Kudüs üzerine yıllar önce araştırma yaparken Oxford’da modern ve eski İngiliz gelenekleri uzmanı
bir hoca ile görüştüm. Bu hoca bana Dizbağı Şövalyelerinin en elit kesiminden gelen kişilerden
oluştuğunu ve kraliçenin bunlardan devletin en gizli konuları hakkında danışmanlık aldığını anlattı.
Tabii ki Hıristiyan kahramanı ve St John Birliği kurucusu Peter Gerard bu birliği böyle
kurmamıştır ancak ele geçirilen her organizasyon içten yıkılmıştır. Oxford sonrası Londra’daki
Victoria ve Albert Müzelerini ziyaret ettim ve burada bana Çin afyon ticareti mimarı Lord Palmerston
belgelerini inceleme fırsatı tanındı. Kendisine benzer kişiler gibi Palmerson’da Mason’du ve Gnostik
öğretiye bağlıydı. Palmerston Şeytan’a taparken her zaman Hıristiyan olduğunu vurgulayan biriydi.
Pek çok Satanist İngiliz aristokrasisinde üst görevlere gelmişlerdir. Bu kişiler Çin afyon ticaretinden
büyük servetler kazanmışlardır. Belgelerden anlaşıldığı kadarıyla Gnostikler Hz. İsa dinini yaymaya
başladığı günden beri ondan nefret etmektedirler ve bu nefret kesintisiz olarak yaşadığımız çağa kadar
taşınmıştır.
Da Vinci Şifresi Hz. İsa’ya karşı yürütülen savaşın sadece bir parçasıdır. Arşivlerdeki belgelerde
özellikle çocukların Hz. İsa inançlarının “sihir” yoluyla değiştirilmesinin amaçlandığı görülmektedir.

300’ler Komitesi kararınca çocuklarımızın beyinlerinin “Harry Potter” masallarıyla işgali aslında bir
uyarı işareti niteliğindedir. Dolayısı ile Beatrice Potter’in babası ve Fabian örgütü kurucularından
Richard Potter’in karanlık ve sapık fikirleri 21. Yüzyılda çocuklarımızın beyninde “Harry Potter”
sayesinde kök salmaktadır.
Kraliçe Viktorya ve kocası Prens Albert ile ilgili belgelerde 1885 yılında kurucusu Peter Gerard
ve Katolik Kilisesi bağlantısını kesmek için Kudüs St John Birliğinin isminin “Protestan Pek Kıymetli
Kudüs Birliği” olarak değiştirildiği görülmektedir. Bu cemiyete üyelik servetini Çin afyon
ticaretinden yapan tüm monarşi üyelerine ve Yeni Dünya Düzeni içinde üst katmanda bulunan kişilere
açıktır. Bu cemiyetteki “Pek Kıymetli” beyefendilerden bazıları içki yasaklarını savunurlarken
diğerleri Amerika Birleşik Devletleri’ne viski kaçırmaktadırlar. Bu cemiyette 300’ler Komitesi üyesi
olup ailesine ait viski satış imtiyazını Amerika Birleşik Devletleri’nde Kennedy ailesi ile paylaşan
General Earl Haig önemlidir. İçki yasağı ve talebi karşılamak için kurulan kaçak üretim merkezleri
300’ler Komitesi kanalıyla yaratılmış İngiliz monarşisi ürünleridirler. Bu aslında bugünlerde ortaya
atılan “zevk için kullanılan maddelerin” yasallaştırılması projesinin bir başlangıcıdır.
300’ler Komitesi Yuvarlak Masa Teşkilatı altında Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nü
(IISS) kurmuştur. IISS aslında MI6-Tavistok ortaklığının kara propaganda, kanlı işler ve anti-nükleer
mücadelede kullandığı bir araçtır. Amerikan Savunma Bakanlığı IISS tarafından ele geçirilmiştir.
IISS üyeleri 87 önemli haber ajansı temsilcisi ve 138 kıdemli uluslararası köşe yazarından
oluşmaktadır. Şimdi en sevdiğiniz köşe yazarının size ilettiği bilgileri nereden aldığını anladınız mı?
Jack Anderson, Tom Wicker, Sam Donaldson, John Chancellor, Mary McGrory, Seymour Hersh,
Flora Lewis, Anthony Lewis, Dan Rather, Larry King ve Mike Wallace gibi isimleri hatırlıyor
musunuz? IISS tarafından Saddam Hüseyin ve Slobodan Miloseviç senaryolarında verilen haberler
savaşa girilmesi için özellikle üretilmişlerdir. Seymour Hersh tarafından yayımlanan Me Lai katliamı
haberi tamamen IISS’den gelmiştir. Ben size Hersh gibi adamların araştırmalarında yaptıkları hataları
göstereceğim.
IISS Lippmann ve Bernays tarafından tanımlanan üst düzey fikir oluşturma teşkilatından başka bir
şey değildir. IISS sadece fikir oluşturmakla değil oluşturulan fikirlerin hızlı ve büyük toplum
kitlelerine ulaştırılmasıyla yükümlüdür. IISS’nin kurulması fikri 1957 Bilderberg toplantısında ortaya
çıkmıştır. Bildiğiniz gibi Bilderberg Grubu MI6’in Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
yönetiminde kurduğu bir kurumdur. Bu grubun amacı sosyal, ekonomik, siyasi ve dini alanlarda umut
veren sosyalistleri bularak onları etkin sosyalizmi hayata geçirmek için pozisyonlara getirmektir.
IISS’yi kurma fikri Lord Tweedsmuir’in oğlu Bilderberg başkanı, RIIA ve Yuvarlak Masa üyesi,
Kraliyet Ailesi’ne yakınlığı ile tanınan Alastair Buchan’dan çıkmıştır. Aynı toplantıda İngiliz İşçi
Partisi’nin yeni bir imaja kavuşması gereğine karar alınarak İşçi Partisi lideri Dennis Healey gruba
kabul edilmiştir. Toplantıya diğer katılanlardan bir diğeri Üçlü Komisyon’un başkanı Jean Monet
Duchenes’in öğrencisi olan Francois Duchenes’tir. Bu dev propaganda makinesinin yönetim
kurulunda aşağıdakiler vardır:

- John Loudon- IRA ve Kenya Mau-Mau Ayaklanma Sorumlusu
- Lazard Freres- Temsilcisi Robert Ellsworth.
- N.M. Rothschild- Temsilcisi John Loudon.
Schroeder Bank - temsilcisi Paul Nitze
- New York Times – Temsilcisi C. L. Sulzberger
- Stansfield Turner – Eski CIA Başkanı
- Penguin Yayıncılık – Temsilcisi Peter Calvocoressi
- RIIA- Temsilcisi Andrew Schoenberg.
- Count Etienne Davignon – Amerika İçin Post Endüstriyel Sıfır Büyüme yazarı
Köşe Yazarları ve Muhabirler
- Flora Lewis, Drew Middleton, Anthony Lewis, Max Frankel, Cal Thomas, Seymour Hersh
- Daniel Ellsberg
- Robert Bowie
- Daniel Yankelovitch
- Mike Wallace
Bilderberg Grup, Yuvarlak Masa ve Kissinger
1957 Bilderberg toplantısında Kissinger’e Manhattan’da bir Yuvarlak Masa Ofisi açarak Nixon
yönetimine katılacak RIIA ve dolayısı ile kraliçeye sadık Yuvarlak Masa üyelerini seçmesi talimatı
verilmiştir. Kissinger’in operasyon merkezi olarak başkan Nixon’un eskiden takıldığı Hotel Pierre’i
seçmesi tesadüf değildir. Yuvarlak Masa- Kissinger operasyonun önemi aşağıdaki gibidir:
“RIIA Başkanı Andrew Schoefield’in emri üzerine tüm istihbarat servislerine kısıtlama
getirilmiştir. Kısıtlama Kissinger görmeden hiçbir istihbarat raporunun başkana iletilmemesi
şeklindedir. Bu şekilde Kissinger tüm istihbarat bilgilerini ve FBI 5. Şube dahil tüm iç ve dış emniyet
güçleri raporlarını başkana verilmeden önce veto etme hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde MI6’nın
Amerika’daki terörist faaliyetlerinin sızması önlenecektir. Bu alan zaten Morton Halperin’e aittir.
Başkan Clinton 1993 yılında Halperin’i kabinesinde üst bir göreve atamaya kalksa da bu kişinin
adaylığı Senato komitesince kabul edilmemiştir. Kendisine sunulan bilgilerle Kissinger Nixon
yönetiminde hegemonyasını kurmuştur. Nixon’un devrilip aşağılanması sonrası Kissinger sınırsız
güçle ortaya çıkmıştır.”
Kissinger’in sınırsız gücünü kullandığı bazı olaylara aşağıda değinmekteyim.
Kissinger Ulusal Güvenlik Kararı memorandum No. 1’in Halperin tarafından yazılmasını emretmiş
Halperin ise Yuvarlak Masa bağlantıları sayesinde RIIA’nın belirttiği her şeyi noktasına dokunmadan
bu memoranduma geçmiştir. Memorandum Kissinger’i Onay Panelinin başına geçirerek Amerika
Birleşik Devletlerindeki en büyük güç olmasını sağlamıştır. Tüm SALT pazarlıkları Kissinger’in
ofisinden Paul Nitze, Paul Warnke Cenevre Silahların Kontrolü Misyonundaki uzmanlarca
götürülmüşlerdir. Bu komite önemli bilgilerin Başkan Nixon’a ulaşmalarını engellemektedir. Bunun
yanında Kissinger Vietnam’dan gelen tüm sivil ve askeri raporları değerlendiren Vietnam Özel

çalışmalar grubunun başına getirilmiştir. Kissinger ayrıca talebi üzerine tüm gizli operasyonların
düzenleyicisi olan “40 Komitesi” yönetimini eline almıştır.
Tüm bunlar olurken kendisinin her şeyin kontrolüne sahip olduğunu göstermek için Kissinger en
yakın asistanları dahil tüm tanıdıklarının FBI tarafından dinlenmelerini sağlamıştır. Kissinger’in tüm
yakın çalışma arkadaşları dinlendikleri konusunda bilgilendirilmişlerdir. Kissinger’in
bilgilendirmeyi unuttuğu ve London Times muhabiri olarak gözüken MI6 ajanı Henry Brandon
neredeyse Kissinger’in sonunu getirmiştir çünkü London Times tarihinde böyle bir şeye izin
vermemiştir. Ellsberg skandalı ve sonrası çıkan Watergate skandalını tüm detaylarıyla burada
anlatmaya gerek yoktur ancak kısaca belirtmek gerekirse Kissinger daha Cambridge’de okurken
Ellsberg’in kontrolünü ele almıştır. Ellsberg Vietnam taraftarı biri olduğu halde zaman içinde solcu
eğilim göstermeye başlamıştır. Amerika’daki “Yeni Sol” Yuvarlak Masa ve Siyasi Çalışmalar
Enstitüsü (IPS) kanalıyla MI6 tarafından yaratılmıştır. Aynı teknikler cumhuriyetle yönetilen ancak
Washington tarafından beğenilmeyen tüm ülkelerde kullanılmaktadırlar. IPS Güney Afrika ve Güney
Kore Cumhuriyetlerinde en önemli rolleri oynamıştır.
IPS faaliyetleri hakkında 1990’da IPS İncelemesi, isimli bir eserim vardır. IPS’nin başlıca görevi
toplumda kaos çıkaracak fitne ve dezenformasyon faaliyetleridir. Amerikan gençliğini hedef alan
böyle bir program uyuşturucu konusunda uygulamadadır. IPS Nixon’un arabasının taşlanması, çeşitli
bombalamalar gibi faaliyetlerle Amerikan halkında KGB, GRU, Küba istihbarat servisi ve DGI
tehdidi algısı yaratmıştır. Halk arasında bu istihbarat servislerinin George McGovern kanalıyla
Demokrat Partiyle ilişki kurdukları yalanı yayılmıştır. Gizli hükümetçe kontrol edilip gerektiğinde
300’ler Komitesi için “doğru” yola sokulmayan hiçbir Amerikan günlük yaşam alanı yoktur. Bu gücün
dışında kalan hiçbir resmi yetkili veya lider de yoktur. Amerikan başkanları dahil bu korkunç örgütü
açığa vurup cezalandırılmayan kişi de yoktur. Fransız Devrimi planlayıcıları Jeremy Bentham ve
Shelburne Kontu William Petty İngiliz monarşisi tarafından kolonileri yola getirmeleri için işe
alındıkları 1776 tarihinde, İngiliz askerlerinin 1812’de genç Amerikan devletine yapılan ihanet
belgelerini yakmalarına, Watergate skandalından Kennedy suikastına kadar 300’ler Komitesi’nin eli
bizi hep “doğru” yola sokmuştur. Bu kitap Amerikan halkının gözünü açmak için yazılmıştır. Biz özgür
bir ülke değiliz ve 300’ler Komitesi’nin gizli hükümeti tarafından yönetildiğimiz sürece özgür
olamayacağız.

BÖLÜM 28
Kennedy Suikastı
Kennedy suikastı FBI ve CIA’nin önemli rol oynadıkları bir MI6 operasyonudur. Amerikan
halkının bilmesi gereken suikast öncesi Başkan’ın tüm güvenlik kalkanlarından mahrum edilerek
çaresiz bırakıldığı gerçeğidir. Dallas Polisi ve Gizli Servis korumalarını çekmişlerdir. Amerikan
Silahlı Kuvvetleri, Başkan’ı korumak üzere eğitilmiş olmasına rağmen Silahlı Kuvvetlerin, Başkan’ı
korumak için yaptığı başvuru Gizli Servis tarafından 22 Kasım tarihinde refüze edilmiştir. Fort Sam
Houston Texas’ta bulunan 4. Ordu 112. Askeri İstihbarat Grubu subaylarından William McKinney
Albay Maximillian Reich ve Yarbay Joe Cabaza’nın 22 Kasım 1963 tarihinde “yerlerinde
oturmalarını” bildiren emir karşısında isyan ettiklerini söylemektedir. McKinney şöyle demiştir:
“Gizli Servisin yapması gereken Dallas’taki Başkan’ı korumak için Holabird Maryland
Kampında eğitilen askerlere görevlerini yapmaları için izin vermekti.
Holabird kampında koruma konusunda özel eğitim verilmektedir. Bu eğitimler içinde askeri
güçlerin Gizli Servise sağlayacağı destek de vardır. Destek talebimiz refüze edilmeseydi biz
Dallas’ta olurduk.”
Kennedy suikastı ihtilal grubu içinde büyük bir güç kaymasının işaretidir. Amerikan yakın
tarihindeki bu olay üzerinde medyanın oto sansürünü delmedikçe vatandaşlarımızın bu suikastın
arakasındaki gerçeği bulma şansları yoktur. Tarihçiler bu olayı derinlemesine irdelemedikçe tarihçi
olmaktan çıkmaktadırlar. Diğer taraftan Amerika’yı yöneten çok önemli insanların aracı olan medya
bu olayın kapatılmasına yardım ederek büyük suç işlemiştir. Eğer durum böyleyse tarihçiler ve
gazeteciler bu cinayet sonrası aksesuar olmaktan öteye gidememişlerdir. Zaten Warren Raporunun
uydurma olduğu ortaya çıktıktan sonra bu adamların sessizliğini başka nasıl açıklayabiliriz?
Suikast Belgeleri İnceleme Kurulu (ARRB) Kennedy cinayetinin üstünün örtüldüğünü gösterir
60.000’e yakın belgeyi 1994-1998 döneminde yayımlamıştır. Tarihçiler Pearl Harbor olayına bir
şekilde değinirler ancak 20. yüzyılda en az onun kadar önemli olan Kennedy suikastı her zaman
gizliliğini korumaktadır. Medya ise Amerikan kurumları ve halkına yapılan bu hakarette eşit derecede
sorumudur. Diğer taraftan Warren Komitesi’ne önyargılı olduklarını bildiği insanları atayan Başkan
Gerald Ford da eleştirilmelidir. Warren Raporunu bulgularının tam tersine kanıtlar ARRB tarafından
Pandora’nın Kutusu gibi açılmış olmalarına rağmen yeni kanıtlar tarihçiler ve medya tarafından ilgi
görmemişlerdir. Tarihçilerin kırk üç yıl boyunca bu trajik ve önemli olayı göz ardı etmeleri sonucu

meydan medyaya kalmıştır. Medya bilimsel bir kurum olmamakla beraber çok güçlüdür ve “tek katil”
teorisi medyaca halka inandırılmıştır. Şimdi ortaya çıkan adli tıp delillerine göre kafatası
röntgenleriyle oynandığı ve otopsi fotoğraflarında başkasının beyni kullanıldığı anlaşılmaktadır.
ARRB otopsi gecesi orada bulunan patologları röntgenlerde gözüken mermi parçası konusunda
sorgulamış ancak üç patologdan hiçbiri bu mermi parçasını gördüğünü hatırlamamıştır.
(Kaynak: Harrison Livingstone “High Treason”)
Aslında otopside iki mermi parçası çıkarılmıştır ancak şimdi Ulusal Arşivde bulunan bu
parçaların 6.5mm’lik mermiyle alakaları yoktur. ARRB’ye göre Kennedy’nin başının arkasından
vurulduğunu gösteren tek delil otopsi fotoğraflarıdır. Hal böyleyken patologlar neden bunu
hatırlamamaktadırlar veya bu konu hakkında ifade vermek istememektedirler? Daha da enteresan olan
otopsi fotoğraflarını çeken makine diye kanıt dosyasına giren fotoğraf makinesi ile arşivlerdeki
filmler birbirlerine uymamaktadırlar. Tüm kanıtlar zamanında Temsilciler Meclisi Suikast
Komitesi’ne gösterildiklerinde Komite bazı kanıtları yok mu etmiştir?
ARRB’den Jeremy Gunn ve Douglas Horn orijinal otopsi raporlarında kullanılan fotoğrafların
kaybolduğunu söyleyen tanıklarla konuşmuşlardır. Tanıklar kayıp fotoğraflarda kafatasının arkasında
değil önünde mermi deliği bulunmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla “tek katil” teorisini desteklemek için
Temsilciler Meclisi Komitesi’ne yeni fotoğraflar verilmiştir. (Kaynak: Gunn and Horn, Mantik
Sturdivant)
Bir başka kafa karıştırıcı husus ARRB başkan koruma raporlarını Gizli Servisten resmen
istedikten sonra bu raporların imha edilmeleridir. Adaleti böyle engelleyen kişi ve kişiler
yargılanmaktan nasıl kurtulmaktadırlar? Ne zamandan beri kanıt saklamak veya yok etmek suç
değildir? Burada ARRB Raporu sayesinde tarihi gerçekleri saptıran bir komplonun olduğu
görülmektedir. Bu sahtecilik en üst düzeyde tarihi gerçekleri saptırmak amacıyla yapıldıklarından suç
daha da büyüktür.
Tüm bu kanıtlar ışığında artık Warren Komitesi raporu geçersizdir. Artık tarihçi ve gazetecilerin
halk içine çıkacak yüzleri kalmamıştır. Artık “Tavistock”tan bahsedenlerin “paranoyak” veya
“komplo manyakları” diye etiketlenemeyecekleri de anlaşılmıştır.
Bu tip suçlamalar doğru tartışmaları saptırmak veya gerçekleri söyleyenleri küçük düşürmek amacı
taşımaktadırlar. Aynı taktikler Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir gizli grubun 300’ler Komitesi emirleri
doğrultusunda Çin’in komünistleşmesi için çalıştığını ispatlamaya yönelik McCarthy Senato sorgusu
karşısında da kullanılmışlardır.
McCarthy’ye yapılan saldırılar başarısız olsalardı Pearl Harbor belki olmayacak, belki Amerika
II. Dünya Savaşı’na girmeyecek ve belki Çin komünist rejimi benimsemeyecekti. Kennedy
öldürülmese Vietnam Savaşı duracaktı.
McCarthy’e uygulanan tacizlerin aynısı Kennedy suikastında cinayeti tezgâhlayanlardan
olduğundan şüphelenilen Clay Shaw’u tutuklamak isteyen New Orleans Bölge Savcısı Jim Garrison’a
da uygulanmışlardır. O uğursuz Kasım günü Dealey Plaza’yı saran sis perdesi hâlâ Kennedy suikastını

kapamaktadır ancak hiçbir sis sonsuza kadar süremez. Her zaman söylediğim üzere Washington’daki
düşmanımız Moskova’dakinden daha korkunçtur.
Tavistock propaganda fabrikası sayesinde Kennedy suikastı sürecinde Amerikan halkının dikkati
Moskova’dan gelecek komünizm tehlikesine çekilerek cinayet örtbas edilmiştir. Bu cinayetin işlendiği
günden bugüne kadar saklı kalması klasik bir vaka çalışması olabilir. Benzer yalan ortamı CIA’nin
kesintisiz ve ölümcül gelişiminde yine Tavistok Enstitüsü tarafından yaratılmıştır. CIA Amerikan halkı
veya devleti için değil 300’ler Komitesi için oluşturulmuş bir kurumdur. İran Şahı’nın devrilmesi
olayında olduğu gibi CIA 300’ler Komitesi planlarının uygulayıcısıdır. Bu tehlikeli örgüt Amerikan
Anayasası ile bağlı değildir ve korkak Kongremizin yeterli cesareti göstererek bu örgütün fonlarını
kesmesiyle ancak yok edilebilir. New York Times gazetesinin yaşayan en önemli muhabirlerinden
Arthur Krock Amerika Birleşik Devletleri’nde bir gün darbe yaşanacak olursa bunun silahlı kuvvetler
değil CIA tarafından gerçekleştirileceğini belirtmektedir. Bu örgüt çok büyük gücü olup kimseye
hesap verme mecburiyetinde olmayan bir yapıdır.
Kennedy suikastında Oswald resmen tek katil olarak açıklandığından tarihçi ve gazeteciler ARRB
tarafından ortaya çıkarılan delillerin karartılması gerçeğini inceleme ve halka duyurma zahmetine
girmemişlerdir.
Araştırmalarım ve gözlemlerim adli tıp raporlarının değiştirildikleri ve kanıta dayanmayan
beyanatların verildiklerini kesin şekilde göstermektedirler. Bu dayanaksız beyanatlara en güzel örnek
hiçbir patolog ile görüşmeden ve hiçbir adli tıp raporuna dayandırılmadan Gerald Ford’un “tek katil,
tek kurşun” tezini doğrulamak için Kennedy’nin boynunun arkasından tek bir mermi ile vurulduğunu
belirtir sözleridir. Ford adli tıp uzmanını mıdır? Bu sözleri sarf eden Ford Kennedy’nin boynunun
arkasında hiçbir yara görmemiş görgü tanıklarını, o gün Elm Caddesinde ağaçlara çarpan pek çok
merminin sesini duyan halkı yok saymaktadır. Böyle iddialı bir açıklamayı Ford kendisine verilen
hangi yetkiye dayanarak vermiştir ve Ford’un bu açıklaması neden medya tarafından
sorgulanmamıştır?
İşte tüm bu nedenlerle Kennedy suikastının peşini bırakmamamız gerekmektedir. Bu büyük yalan
ve onun kara lekesinin Amerikan halkı ve vicdanında kalmasına ve gerçeğin sonsuza kadar
saklanmasına izin verilmemelidir.

BÖLÜM 29
Tarihçiler Sınıfta Kalmıştır
Tarihçiler Ford’un beyanatını her zaman gerçek olarak kabul etmişlerdir. Amerikan tarihçileri
mesleklerinde sınıfta kalmışlardır. Tarihçiler konuşmaları gereken zamanda susmuşlardır. Tarihçilerin
Warren raporundaki anormalliklere duyarsız kalışları Amerikan halkının görmesi gereken gerçeklerin
örtülmesine zemin hazırlamıştır. Tarihçiler tarih karşısında kendilerine göre sorumlulukları olmayan
gazeteciler ile birlikte hiçbir hakları olmamasına rağmen gerçekleri örtbas etmişlerdir.
Allahtan tüm tarihçiler “suskunluk yasasının” kapsamında değillerdir. Birkaç cesur tarihçi
isimlerini ve mesleklerini riske atarak doğruları konuşmaktan kaçınmamıştır. Bunlardan biri
Güneydoğu Louisiana Üniversitesi tarih bölümünden Prof. Dr. Michael L. Kurtz’tur. Son yirmi yıldır
verdiği suikastlar dersinde Kurtz meslektaşlarının sessizliğini bilimsel makalelerle destekli şekilde
protesto etmektedir. Ayrıca Hugh Trevor Roper gibi Kennedy suikastının bir komplo olduğunu derhal
gören ve söylemekten çekinmeyen birkaç Avrupalı yazar da vardır. Gerçeği görerek Amerikalı
meslektaşlarından farklı olarak Kennedy suikastındaki büyük komployu ispatlamaya çalışan Avrupalı
gazeteciler de bulunmaktadır.
Bu gazetecilerden biri Fransa’nın prestijli gazetesi Le Figaro haber şefi Leo Sauvage’dir. Mart
1963 tarihinde yani Warren raporunun yayımlanmasından sadece altı ay sonra Sauvage The Oswald
Davası isimli kitabını yayımlamıştır. Avrupa’da çok tutulan bu kitap Amerika’da kabul görmemiştir.
Aslında Sauvage kitabının Amerika’da yayımlanması için New York Times ile bir sözleşme
imzalamıştır. Ancak 300’ler Komitesi üst kurulunda bulunan ve New York Times’in sahipleri olan
Sulzberger ailesi Warren raporu yayımlandıktan sonra imzaladıkları sözleşmeden geri çekilmişlerdir.
İşte bu davranış tarzı McCarthy soruşturması sırasında New York’taki gökdelenlerden yalanlarını gür
sesleriyle haykıran Amerikan basın patronlarının gerçek yüzüdür. Basın veya medya Kennedy
suikastının Amerikan halkı gözünde İç Savaş gibi tarihin bir dip notu olmasını istemektedir. Ama
durum böyle değildir. Bu olayın tarihin sayfalarında bu şekilde yer almasını önleyecek pek çok
yanıtlanmamış soru ve çelişki bulunmaktadır.
Amerikan halkı bu oldu bittiye izin vermemelidir. Ulus olarak Amerika Birleşik Devletleri Tek
Dünya Devleti - Yeni Dünya Düzeni tezgâhına son hızla ilerlerken Kennedy suikastını unutmamamız
gerekmektedir. Halkın dikkatine sunulmayan durum Amerika’daki Yeni Dünya Düzeni tezgâhının tam
da genç başkanın ölümü sonrası gündeme getirilmiş olmasıdır. Kennedy’nin ölümü sonrası 300’ler
Komitesi diye bilinen ve Amerikan devletinin en üst düzeyine çöreklenmiş gizli paralel yapının lehine
çok büyük bir güç kayması yaşanmıştır.

(Kaynak: Deep Politics and the Death of John F. Kennedy,
Peter Dale Scott)
Kanadalı bir tarihçi olan Scott’a göre Kennedy’nin tüm görev süresini tamamlaması halinde
Amerika Vietnam Savaşı’ndan erkenden çıkacaktır. Hatta Kennedy suikastı sonrası tetiklenen tarihsel
gelişim de farklı olacaktır. Örneğin BBaşkan Clinton yıllar sonra seçilemeyecek dolayısı ile
Yugoslavya ve Irak savaşları devam etmeyeceklerdir.
(Kaynak: John F. Kennedy and Vietnam, 1999 John Newman)
Gerald Posner Warren raporunun en büyük destekçilerindendir. Bu kişi hakkında gerçekleri
Michael Parenti ve Gary I. Aguilar’ın son zamanlarda ortaya koymuşlardır. Konu hakkında bir başka
referans kitabı Harry Livingstone tarafından 1995’te yayımlanan Killing Kennedy isimli eserdir.
Konu hakkındaki referanslara HSCA baş danışmanı Robert Blakely’in 15-21 Kasım 1993 tarihlerini
kapsayan Haftalık Washington Post baskısındaki makalesi, Wisconsin Üniversitesi tarihçilerinden
David Wrone’nun Şubat 1995’te Journal of Southern History’de yayımlanan makalesi eklenebilirler.
Oswald’ın Kennedy suikastındaki tek tetikçi olduğu inancı hâlâ yaygın olmakla beraber Dale Scott
ve Henry Hurt gibi kişilerce bu inanç çürütülmektedir. Ama “Büyük Yalan” yok olmakta hâlâ
direnmektedir. Kennedy suikastında James Jesus Angleton ve kendisine bağlı gizli Karşı Haber Alma,
Özel Araştırma gruplarının işlevleri nelerdir? Angleton’un rolü eski Silahlı Kuvvetler İstihbarat
görevlisi yazar-tarihçi John Newman tarafından Oswald ve CIA isimli eserde verilmektedir. Bu
kitapta Oswald’ın tutarsız bir kişiliği olmadığı gibi Deniz Kuvvetleri İstihbarat Servisinde çalışan
çok zeki biri olduğu anlatılmaktadır.
Kennedy cinayeti bugün için çok önemli olup artık her gün yeni “Kennedy Dosyaları”
açıklanmaktadır. 300’ler Komitesi’nin hâlâ Amerika’yı yönettiği gerçeği ortadadır ve dolayısı ile
suçlular cezadan kaçabilmektedirler. Kennedy suikastı ile gerçekleştirilen “rejim değişikliği”
milyonlarca Amerikan vatandaşının gözleri önünde yaşanmıştır. Hâlâ halk bu olayın neden ve kimler
tarafından gerçekleştirildiğini bilmemektedir. Bu konuda biraz aydınlatıcı bilgi vereceğimi ümit
ediyorum. Tarihçilerin çoğu ya da tarih bilimi, Warren raporu üçkâğıtçılığını oluşturan yüzlerce
uyduruk delili araştırarak çürütmeyi reddetmektedir. Burada saklanan gerçeklerin en ufak kısmını ifşa
etmemiz bile çok önem taşımaktadır. Kennedy suikastına bakarken aşağıdaki referans noktalarını
dikkate almamız gereklidir:
- John F. Kennedy neden öldürülmüştür ve cinayet neden halkın gözü önünde cereyan etmiştir?
- Bu cinayette emri kim vermiştir ve katiller kimlerdir?
- Başarılı bir örtbas operasyonu ile cinayeti planlayanlar ve katiller kaybolup gitmişlerdir.
Bu noktaları elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Söylediklerimin bazıları kabul görürken
diğerleri göz ardı edileceklerdir. Sizler yani okurlarımdan tek ricam açıklamalarımı önyargısız
okumalarıdır.
22 Kasım 1963 tarihinde Amerika’yı derinden sarsan bir olay yaşanmıştır. O uğursuz günde
uzmanlarca planlanmış bir cinayet Dallas Dealey Plazada toplanmış binlerce vatandaş ve milyonlarca

televizyon seyircisinin gözleri önünde işlendiğinde mermi sesleri tüm dünyada yankılanmıştır.
Suikast iki yıllık titiz bir planlama sonucu ortaya çıkmış ve Amerika’nın en keskin nişancıları olan
üç kişilik bir grup tarafından 100 metre menzilli 7.65 kalibrelik Mauser tüfekleriyle
gerçekleştirilmiştir. O gün Amerika ve tüm Batı dünyası derin bir travmatik şoka girmiştir. Dealey
Plazada cereyan eden kanlı olay kurucularımızın ülkemiz için oluşturdukları rotayı kökten
değiştirmiştir. Bu cinayet sonrası Amerikan sosyal yaşamında hâlâ etkileri devam eden ve uyuşturucu
kültürünün yerleşmesini sağlayan Vietnam Savaşı hızlanmıştır. Bu savaş hâlâ bu ülkenin siyasi ve
ekonomik yaşamını etkilemektedir.
John F. Kennedy neden öldürüldü?
Kennedy ailesinin hikâyesi oldukça iyi bilindiğinden burada tekrar detaylı anlatmaya gerek
görmüyorum. Kennedyler İrlandalı isyancılar olarak bilinirler. “Baba Joe” yani John’un babası
savaşta Almanya’yı desteklediğini söyledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Londra
Büyükelçiliği’nden alınmıştır. 300’ler Komitesi hizmetkârı Roosevelt ve tüm savaşların sorumluları
olan uluslararası bankerler “Baba Joe”yu harcamışlardır. Joe Kennedy Londra’dan geri çağrılmıştır
ancak kendisine yapılan bu hakareti hiçbir zaman unutmamıştır. Joe Kennedy ve oğulları Roosevelt
gibi edilgen bir hizmetkâr olmayı hiçbir zaman kabul etmemişlerdir. Beyaz Saray’a seçildiğinde John
F. Kennedy bunun kendi başarısı olduğunu sanmaktadır. Gizli güç genç Kennedy’i ürkütmemek için
profilini bu süreçte çok düşük tutmaktadır. Başta nazikçe ancak sonradan tüm şiddetiyle 300’ler
Komitesi Kennedy’nin boynuna taktıkları dizginleri kabul etmesini talep etmektedir. Durumu fark
eden Kennedy başkanlık üzerindeki tüm vesayeti kaldıracağını haykırmaya başlamıştır.
Kennedy araştırmaları gösterdiği üzere bir İngiliz örgütü olan Kraliyet Uluslararası İlişkiler
Enstitüsü (RIIA)’nın başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki hegemonyasını fark
etmişti. Kennedy ulusları kontrol eden gizli teşkilatlardan nefret etmekteydi ve ait olduğu Katolik
Kilisesi ile Masonluk arasındaki düşmanlık çerçevesinde devletin üst düzey pozisyonlarında bulunan
Mason sayısı karşısında dehşete düşmüştü. Kennedy büyük Disraeli’nin (Lord Beaconsfield) bir
keresinde söylediği “Seçilmiş hükümetler ülkeleri nadiren yönetirler.” sözünü iyi bilmekteydi.
Kennedy ayrıca Winston Churchill’in Amerika ve İngiltere arasında özel ilişki bulunduğu şeklindeki
sözlerinin de farkındaydı. Başkan bunun “özel ilişkiden” çok “özel kontrol” olduğunu biliyordu.
Kennedy’nin yabancı devletlerin başkanlık üzerindeki kontrolünü kaldırma çabaları özellikle
Kruçev, RIIA, CIA ve Beyaz Saray yetkililerince kandırıldığını anladığı Küba Misil Krizi esnasında
sertleşti.
Kennedy şöyle kandırılmıştı: Kruçev CIA’nin Amerika için büyük tehdit olarak gösterdiği
Ruslarca Küba’ya gizlice yerleştirilen misilleri kaldırmaya razı olmuştu. Aslında bu misiller kısa
menzilli ve neredeyse kullanım süreleri dolmuş silahlardı. Buna karşılık Amerika Türkiye’ye
yerleştirdiği son model uzun menzilli roket sistemlerini kaldırdı. Yani sonuçta kaybeden Amerika
olmuştu.
Kennedy Küba Misil Krizindeki fiyaskonun CIA ve özellikle Henry Kissinger gibi Beyaz Saray

yetkililerinin sorumluluğunda olduğunu gördüğünde eşine Kissinger’in Beyaz Saray’a alınmaması için
gerekli emirleri verdiğini söylemiştir. Kissinger’in Beyaz Saray’dan atılması 300’ler Komitesi’ne
ağır bir darbedir çünkü Kissinger RIIA’nın başkana danışmanlık yapan en önemli adamıdır.
Burada Henry Kissinger’in başkan Nixon’un görevinden alınmasında da büyük rol oynadığını
tekrar hatırlatmak isterim. Başkan Kennedy’nin Kissinger’e koyduğu yasak İngiltere ve Amerika
arasındaki “özel ilişkideki” iletişimi fena şekilde bozmuştu. Tabii ki buna 300’ler Komitesi’nin oluru
yoktur. Kissinger’in RIIA adına kuryelik yaptığını eski Sovyet ajanı Oleg Penkovsky ortaya
çıkarmıştır. Beyaz Saray güvenlik amiri MI6 ajanı McGeorge Bundy Başkanla yüz yüze görüşmesi
için harcanan tüm çabalara rağmen Penkovsky’i Kennedy’den uzak tutmuştur. Ancak McGeorge
Bundy’e karşı çarpışanlar bir yolunu bularak gizli belgeleri Beyaz Saray’a sokarak başkana
ulaştırmışlardır. Belgeleri inceleyen Kennedy özellikle Kissinger tarafından nasıl ihanete
uğratıldığını ve 300’ler Komitesi’nin ülke üzerindeki kontrolünü açıkça görmüştür. Artık durumdan
haberdar olan başkan Güney Vietnam’daki savaşın durdurulması ve Amerikan askerlerinin en kısa
sürede geri çekilmeleri konusunda 263 numaralı memorandumu yayımlamıştır.
Kennedy 2 Ekim tarihinde Savunma Bakanı McNamara’dan çok gizli emrini Dışişleri Bakanı ve
Genel Kurmay Başkanına duyurmasını talep etmiştir. Emre göre tüm Amerikan askerleri Ekim 1965
itibarı ile Vietnam’dan çekileceklerdir. Bu noktada Kennedy 300’ler Komitesi’ne en can alıcı darbeyi
vurmak istemiştir yani Komitenin Federal Rezerv Bankaları kontrolünü kaldırmak istemiştir. Belki
aranızdan birileri “Böyle bir kontrol olamaz.” diyebilirler. Bu nedenle vatansever parlamenter ve
Temsilciler Meclisi Bankacılık Komitesi Başkanı Louis T. McFadden’in aşağıdaki sözlerini aktarmak
isterim:
“4 Mayıs 1933 Perşembe
İngiltere kârını konsolide etmeye başlamıştır. Temmuz 1931 tarihinde Londra’da yapılan 7. Güç
Konferansı’nda imzalanan sözleşme ile birlikte Federal Rezerv sistemi Uluslararası Takas
Bankası kontrolüne girmiş ve İngiltere Amerika Birleşik Devletleri’nin boynuna taktığı ilmeği
sıkmaya başlamıştır…”
McFadden eski sosyalist Ramsey McDonald’ın Federal Rezerv Bankasının yönetimini uluslararası
bankerlere bırakmak için Amerika’ya geldiğini ve Amerikan halkının aleyhine nasıl bir suç
işlendiğini açıklamaktadır:
“4 Mart öğlen saatlerinde Roosevelt bir eli İncil üstünde olmak üzere Amerika Birleşik
Devletleri Anayasasını koruma ve muhafaza etmek üzerine ant içmiştir. 5 Mart 1933 gece yarısı
ise aynı Roosevelt Amerikan halkının mal varlığına el koymuştur. Başkan Federal Rezerv’in altın
karşılığı veya altına pariteyle bağlı para basımına son vermiştir. Bu gün Amerikan halkının elinde
para niyetine kâğıt parçaları bulunmaktadır. Hazine bu kâğıt parçaları karşılığını altın veya
gümüş olarak ödememektedir.”

Bilinmeyen bir şahsın McFadden’in konuşma tutanaklarını gizlice Beyaz Saray’a sızdırması
sonucu Kennedy Federal Rezerv sisteminin gözden geçirilmesi için emir erir. Gözden geçirme
raporları sonrası Kennedy Amerika Birleşik Devletleri’nde Anayasal paranın basılması için
kararname çıkarır.4 Temmuz 1963 tarihli ve 11110 numaralı kararnameye göre Federal Rezerv
bankalarınca basılan Federal Rezerv banknotları yerine Hazineden Amerikan Doları basması istenir.
Kararnameler kurucularımız tarafından anayasal kabul edilmelerse de hukuka uygun olmaları halinde
kanun hükmündedirler. Bu anayasal hüküm nerededeyse tüm başkanlarımız tarafından ihlal edilmiş
olup Theodore Roosevelt binden fazla kanun hükmünde kararname imzalamıştır. Kennedy’nin Federal
Rezerv sistemini baypas ederek tasfiyeye götürmesi Londra ve Washington’daki hainleri paniğe
sürükler çünkü bu durumda 300’ler Komitesi’nin para kaynakları kurutulmaktadır. Hazineye Amerika
Birleşik Devletleri Doları basma görevini veren kanun hükmündeki kararnamenin yayımlanması
sonrası 300’ler Komitesi üst düzey bir toplantı düzenleyerek Amerika’yı kontrol etmelerine olanak
sağlayan mekanizmaya yapılan bu saldırıyı değerlendirir.
Federal Rezerv sistemini pasifize etme kararı sonrası Kennedy yabancı devlet ve
organizasyonların hükümranlıklarına son verecek bir dizi karar alır:
- 55,56 ve 57. Ulusal Güvenlik Aksiyon memorandumları uyarınca CIA’nin çoğu yetkisi Genel
Kurmay Başkanlığı’na devredilir. Bu kararlar James Jesus Angleton ve Dulles kardeşleri paniğe
sokar.
- Kennedy Moskova ile Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşmasını imzalar ve Sovyetler
Birliği ile ilişkilerin geliştirileceği mesajını verir.
- Kennedy “Soğuk Savaşı” bitirme mesajları vermektedir.
-Büyük petrol firmaları ve uluslararası dev şirketlere avantaj sağlayan vergi yasaları kaldırılırlar.
- Kennedy Nathan Goldman ve Meyer Lansky’nin Amerika Birleşik Devletlerinden sınır dışı
edilmeleri emrini verir. FBI Başkanı J Edgar Hoover’ın gitmesi gereği hakkında söylemlerde bulunur.
Homoseksüelliği herkesçe bilinen Hoover istifa etmeyi kabul etmeyince Başkan Kennedy’nin
kardeşi Robert Kennedy bir gün Hoover’ın ofisine zor zapt ettiği bir kurt köpeği ile girerek
“Oğlanlardan nefret ediyorum!” diye bağırır. Göründüğü kadarıyla Katolik öğretisi içinde yetişen
Kennedy kardeşler Hoover’in özel yaşamından ve erkek arkadaşı Clyde Tolson’dan çok
rahatsızdırlar. Washington’daki gizli paralel yapıyı paniğe sokan bir başka olay ise Kennedy’nin
devlet sırlarına karşı çıkmasıdır. 27 Nisan 1961 tarihinde bir grup gazeteciye Kennedy şunları
söylemiştir:
“Sır açık ve özgür toplumlarda iğrenç bir kavramdır. Biz gizli örgütler, gizli yemin törenleri ve
toplantılara kesinlikle karşıyız. Olası tehlikelere karşı gerçeklerin gizlenmelerinin toplumlara
yarardan çok zarar verdiklerine uzun süre önce karar verdim.”
Kennedy’e yanıt gelmekte gecikmeyecek ve Başkan halkının gözünün önünde en acımasız şekilde

cezalandırılacaktır. İstihbarat kaynaklarım Texas Valisi John Connally’nin katil çetesine ekstra
“bonus” sağladığını belirtmektedirler. Belki de bu nedenle Dallas halka açık infaz için ideal yer
olarak seçilmiştir.
Connally suikast tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu politikalarını petrol firmaları
ve İsrail’e karşı olmakla suçlamakta ve değiştirilmelerini istemektedir.
Şimdi araştırılması gereken konu:
Kennedy suikastından kim sorumludur ve
cinayeti kim işlemiştir?
Bu konu yüzlerce kitap, açık oturum ve filmde işlenmiş olup size sunacağım senaryonun gerçeğe en
yakını olduğunu düşünmekteyim. İstihbarat kaynaklarına göre 300’ler Komitesi Kennedy’nin
başkanlıktan alınmasına karar vermiştir. Kennedy’nin Küba Misil krizinde alevlenen öfkesi, Vietnam
Savaşı’na son verme isteği, ulusal para birimi üzerine yayımladığı kararname ve kendisini Beyaz
Saray’a çıkaranların sözlerine kulak kendisinin Komite için gerekliliğini ortadan kaldırmıştır.
Kennedy’nin para veya seks ile satın alınması da sözkonusu değildir çünkü başkan bu iki şeye
fazlasıyla sahiptir. Burada Kennedy’nin 300’ler Komitesi karşısında galip geleceğini özellikle de
para kontrolünü ele geçirmeden bunu yapabileceğini düşünmek hayalperestlik olacaktır. Amerikan
halkının bilmediği kararname sonrası Amerikan Hazinesinin 4 milyar dolar tutarında yeni Amerikan
Doları bastığıdır. Bu yeni paralar dolaşıma konsa Federal Rezerv yani 300’ler Komitesi’nin para
kaynakları üzerindeki hegemonyası sona erecektir.
Hz. İsa karanlık güçlere hizmet eden maneviyatları sapık siyasi grupların her milletin başına
musallat olduğunu belirtmektedir. Ben de Amerikan tarihinde yaptığım araştırmalar sonucu 300’ler
Komitesi denen bu kara örgütün elinde olduğumuzu fark etmiş durumdayım.
Bazı komplo teorisyenleri sadece CFR, Üçlü Komisyon, Bilderberg Grubu, Rhodes Vakfı ve
Yuvarlak Masa teşkilatının 300’ler Komitesi denen canavarın icra merkezleri olduğunu savunurlar.
Bazıları bu organizasyonun gerçek liderlerinin Masonluk, Kafatası ve Kemikler, Parşömen ve
Anahtarlar ya da İlluminati örgütlerinde olduklarını iddia ederler. Konuya yeni giren komplo
teorisyenleri ise her şeyi dolayısı ile Kennedy suikastını de Yeni Dünya Düzenine bağlamaktadırlar.
Aslında Yeni Dünya Düzeni veya Tek Dünya Devleti kavramları 4000 yıldır varlıklarını
sürdürmektedirler. 1917 yılında Komünizmin ortaya çıkmasıyla bu kavramlar iyice açığa
çıkmışlardır. Kennedy suikastı ve Nixon skandalı 300’ler Komitesi’nin Amerika’daki acımasız terör
gücünü göstererek tüm Amerikalı siyasileri korkutmayı amaçlayan şovlardır.
Kennedy Projesi İngiliz İstihbarat Servisine Verilir?
Başkan Kennedy’nin ortadan kaldırılma işi İngiliz gizli istihbarat servisi MI6 Kuzey Amerika
Masası eski şefi Sir William Stephenson’a verilir. Stephenson 1938 yılında Başkan Roosevelt ile
Winston Churchill’in temsilcisi olarak görüşen kişidir. 1938 buluşmasında enteresan olan o sırada
Churchill’in İngiliz Başbakanı olmayışıdır. Amerika’yı her zaman yönetmiş olan İngiliz hükümdarları
dünyayı kanlı bir savaşa sokma hevesindedirler ve o an Churchill Başbakan olarak değil 300’ler

Komitesi yöneticisi olarak Stephenson’nu Roosevelt’e gerekli emirleri vermek üzere göndermiştir.
Sözlü emir verme yöntemi Kraliçe I. Elizabeth’e bağlı çalışan ünlü casus Sir Francis
Walsingham’dan beri devam eden bir gelenektir. Bu yöntem ileride ortaya çıkabilecek yazışmaları
baştan önlemektedir. İngiliz dış politikasının uygulanmasında MI6 casuslarının kullanılmalarına bir
başka örnek ise Bolşevik Devrimi’nde Troçki ve Lenin’i sürekli kontrol eden Bruce Lockhart’tır. MI6
halen Kraliçe II. Elizabeth adına dış politika icra etmektedir ve kraliçenin yerine geçecek kişi
zamanında da bunu yapmaya devam edecektir.
Kraliyet ailesinin yakın dostu olan Stephenson usta bir casustur ve MI6 içinde Kraliçeye direkt
bağlı çalışan elit Özel Operasyonlar Birimini yönetmektedir (SOE -“1001”). Aslında Stephenson’un
Roosevelt’e söylediği Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü’nce kavramlaştırılan “Amerika ve İngiltere
arasındaki özel ilişkinin” önemidir. Bu özel ilişki devlet veya özel kurumların her düzeyinde hatta
resmi gizli belgelerde bile geçerli olacaktır.
“Özel İlişki” kelime anlamından farklı bir anlam taşır ve kendine özgü bir yaşamı vardır.
Stephenson Roosevelt’e “Özel İlişkinin” bir parçası olarak Stratejik Servis Ofisini (OSS) Amerikan
istihbarat servisi olarak kuracağını söylemiştir. Bu kurum daha sonra CIA adını alacaktır. Stephenson
ayrıca bu kurumu idare edeceğini ve olası savaşa karşı hazırlayacağını Roosevelt’e anlatmıştır. Halen
CIA bir İngiliz kurumudur ve İngiltere tarafından yönetilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
1938 yılında gelecekteki büyük değişikliklerin Roosevelt’e aktarılmalarıdır. Stephenson bir yıl sonra
çıkacak savaşı önceden bilmektedir. Bu görüşme hiçbir şekilde resmi kayıt altına alınmamış olup
Roosevelt’in Amerikan halkını hiç istemediği bir savaşa sürüklemesine zemin hazırlamıştır. Bu
görüşme ayrıca İsrail devletinin kurulmasına ve milyonlarca Amerikalının yaşamlarına ve korkunç
devlet borçlanmasına neden olacak Kore ve Vietnam savaşlarına da yol açmış, Amerikan halkını tam
anlamıyla 300’ler Komitesi’ne bağlı Wall Street, uluslararası bankerlere köle haline getirmiştir.
300’ler Komitesi’ne bağlı bankerler I. ve II. Dünya Savaşı borçlarının hemen ödenmelerine karşı
çıkmışlardır. Bu bankerler borç ödemelerinde faiz kazancı için ödemesi ancak 1930’da biten
Amerikan İç Savaş borçlarının tasfiyesi takviminde ısrar etmişlerdir. Rothschild’ler İç Savaş
borçlanması protokolüne aykırı olarak sözlerinden dönmüşler ve savaş borçlarının gümüş olarak
ödenmesini kabul etmeyeceklerini Amerikan makamlarına bildirmişlerdir. Kennedy suikastı için
Stephenson OSS zamanında sağ kolu olan ve kendisi gibi Kanada vatandaşı Binbaşı Mortimer Louis
Bloomfield’i göreve getirmiştir.
Bloomfield Stephenson tarafından FBI’ın karşı istihbarat bölümü olan 5. Bölümünün başına
getirilmiş ve II. Dünya Savaşı sonuna kadar bu mevkide kalmıştır. Hıristiyan olmamasına rağmen
Kudüs Düzeni isimli örgüt üyesi ve FBI başkanı J. Edgar Hoover’ın yakın arkadaşıdır. Ne enteresan
ki CIA ve FBI’ın 5. Bölümü iki Kanadalı tarafından uzun yıllar yönetilmişlerdir. Daha sonra önemini
göreceğimiz şekilde Hoover ve Bloomfield rahip Carl McIntyre ve General John. B. Medaris ile çok
yakın dostturlar.
Tüm bunlar 300’ler Komitesi’nin Amerika Birleşik Devletleri iç ve dış siyasetinde elinde
bulundurduğu gücü ve kontrolü göstermektedirler. Stephenson ve Bloomfield Özel Operasyonlar

Birimi (SOE) ve MI6 çalışanlarıdırlar. Bu kurumun hikâyeleri daha önce orada çalışan Ian Fleming
tarafından “James Bond” filmlerine konu olmuştur. Belki Bond filmlerindeki senaryolar kurgudur
ancak bu örgüt kurgu değil gerçektir. “Fleming” isminin şahsın kendi ismi mi yoksa MI6 tarafından
verilen ikinci ismi mi olduğu hâlâ şüphelidir. İngiliz istihbarat örgütü İngiliz parlamentosuna hesap
vermez ve direk olarak monarşi tarafından fonlanır. Dolayısı ile MI6’in başındaki birkaç kişi dışında
Stephenson-Bloomfield misyonunu bilen kişi yoktur.
Stephenson ile birlikte çalışan Bloomfield dünya tarihindeki en başarılı suikast ve örtbas etme
operasyonunu planlamıştır. Bu başarının arkasında Alman Komünist Willi Munzenberg’in geliştirdiği
ve MI6 tarafından Bolşevik Devrimi’nde kullanılan “hücre” yapılanması sistemi bulunmaktadır.
Munzenberg birçok tabela firması arkasından operasyon yapma olanağı sağlayan sistemin mucididir.
Winston Churchill gibi ünlü kişilerin temsilciliğini yapan Sir William Stephenson Jamaika’daki
Montego Körfezinde bulunan Tryall Sitesinde yaşamaktadır. Stephenson buraya “Tryall Kulübü”
demektedir. Zengin İngiliz emeklilerin yaşadığı bu yerde Ian Fleming’in ilk “James Bond” filminin
çekilmesi tesadüf değildir. Bu yerde yaşayan Ian Fleming, Binbaşı Louis Mortimer Bloomfield ve
Edward Plunkett Taylor gibi kişilerin istihbarat örgütleri ve gizli operasyonlarla olan ilişkileri de
tesadüf değildir. 1940 yılında Toronto’ya MI6 “Özel projeleri” için gönderilen Taylor daha sonra
Washington’daki gizli iletişimi sağlamak üzere Churchill’in temsilcisi olarak atanmıştır. Taylor’un
görevleri arasında “Tarafsızlık Kanununa” aykırılıktan Amerika için yasal olmayan ancak Lord
Beaverbrook (Max Aiken) tarafından üstesinden gelinen İngiltere’ye silah sanayinde kullanılmak
üzere yapılan hammadde satışı vardır. Bu işi gizlice becermek için Argus Grup isimli ticari kurum
kurulmuştur. Kurum HSBC Bank sahiplerinden Keswick ailesi, Rupert Hambro ve Sir James
Goldsmith tarafından finanse edilmiştir. Amerikalıların çoğunluğu hâlâ Amerika’nın Stephenson ve
Roosevelt arasında kararlaştırılan “Özel İlişki” çerçevesinde 300’ler Komitesi’nce yönetildiğinin
farkında değildir.
1956 Bloomfield Montreal’e gönderilerek gizli operasyonlar için Permanent Industrial Exhibitions
(Permindex) isimli firmayı kurar. Bu firma daha sonra New Orleans Dünya Ticaret Merkezinde Clay
Shaw tarafından işletilmeye başlanır. Clay göreceğimiz gibi John F. Kennedy cinayetinde önemli rol
üstlenecektir. İşin enteresan tarafı Permindex firmasının köklerinin Keswick, Hambro, Jardine
Matheson, H.M Rothschild ve Barclays Bank tarafından desteklenen Argus Grup aracılığı ile British
East India Company’e dayanmasıdır. Argus Grup daha sonra ismini Hollinger Gruba çevirecektir.
Bloomfield çok gizli bir grup olan “1001” üyesidir ve Prens Philip kanalıyla Kraliyet ailesiyle
bağlantılıdır.
Böyle bir korkunç güce karşı kim ayakta kalıp mücadele edebilir? 300’ler Komitesi’ni çökertecek
tek güç Hıristiyanlık olmasına rağmen son yirmi yıldır zayıflatılan, yolundan çıkarılan, içine ajanların
yerleştiği kilise bunu yapacak cesaret, güç ve niyete sahip değildir. Günümüzde Hıristiyanları böyle
bir Haçlı Seferine çıkaracak Martin Luther yoktur. Siyasi olarak Senatör “Kavgacı Bob” Follette
kalibresinde adam da yetişmemektedir.
Papa II. John Paul buna niyetlendiyse de kendisine Mehmet Ali Ağca tarafından suikast yapılması

sonrası geri çekilmeye karar vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı Kennedy’i kurtaracak
güçte değildir. Ancak çok kuvvetli ve tam destekli bir lider Olimpos Kurulu karşısında kalabilir.
Ancak kaç Amerikalı 300’ler Komitesi’nin varlığından haberdardır? John F. Kennedy’nin halkın
içinde vahşice infazı Komite için Tek Dünya Devleti denen feodal sisteme geçişte bir araçtır.
Hıristiyan Rusya’nın yıkılışı hepimiz için bir ders olmalıdır. Tehlikenin ortadan kalktığını veya
Rusya’da olanların Amerika’da olmayacağına inanmak tam bir saçmalıktır. Washington’daki
düşmanın tüm dış düşmanlardan daha kötü olduğunu görmediğimiz sürece Rusya’da olanlar başımıza
gelecektir. Hz. İsa açık konuşan bir kişiydi ve o günkü siyasi yönetici ve bankerler aleyhinde mesajlar
vermekteydi. O insanlara onları kurtarmak için gönderildiğini söylüyordu. Hz. İsa gizli teşkilatlar ve
okült teokrasi aleyhinde konuşmaya başladığında kendi ölüm emrini imzalamıştı.
Bizim anayasamızı ihlal edenlere ve 180 cinayet ritüeline katıldığını kabul eden canavar Alasteir
Crowley tarafından kurulduğundan beri çok yol almış olan Kova Burcu Çağına karşı güç
oluşturmamız gerekmektedir. Crowley 300’ler Komitesi’nin büyük rahibi olarak otoritesine karşı
gelmekten dolayı Kennedy’nin öldürülmesi emrini veren kişidir. Daha önce belirttiğim gibi Kennedy
eşine Kissinger’ı deli olarak nitelediğini ve Beyaz Saray’a girişini yasakladığını söylemiştir. Bu
konuşma McGeorge Bundy isimli Beyaz Saray güvenlik amirinin atlatılarak başkana gizli belgelerin
ulaştırılmasından sonra gerçekleşmiştir.
Eski KGB ajanı Penkovsky Kennedy’e başta Kissinger olmak üzere danışmanları tarafından
Sovyetler hakkında nasıl yanlış yönlendirdiğini ispatlar belgeler sunmuştur. Penkovsky bir aracı
kanalıyla başkana Küba Krizinin Dr. Leo Szilzard isimli kişinin kurgusu olduğunu anlatmıştır. Bu
adam Stanley Kubrick’in filmi Dr. Strangelove’da aynı isimle canlandırılmıştır. Kennedy’nin
bilmediği tüm başkanların kontrol altında oldukları ve tüm bilgilere ulaşma imkânlarının olmadığıdır.
Bu gelenek başkan Wilson zamanında kontrolörlüğünü yapan MI6 Kuzey Amerika Masası şefleri
Albay House ve Sir William Wiseman ile başlamıştır. Kennedy’nin ölüm emri Kissinger’in Beyaz
Saray’dan kovulması, Kennedy’nin Federal Rezervi pasifize etme ve Vietnam’dan çekilme kararları
sonrası alınmıştır. Kennedy bunları yaparken Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak kimsenin
ona zarar veremeyeceği yanlış inancıyla hareket etmektedir.
Kennedy’i ikna etmek için iki başarısız suikast girişimi gerçekleştirilmiş ancak başkan pes
etmemiştir. İkinci başarısız girişimden sonra infaz MI6’ten Stephenson ve yardımcısı Bloomfield’e
verilmiştir. İkili Kennedy suikast stratejisini gözden geçirmek üzere Mart 1963’te Jamaika’daki
Tryall Sitesine gelir. O andan itibaren Tryall Sitesi Kennedy suikastı operasyon merkezi olur. Bu
süreçte siteye Stephenson’un “tatil arkadaşları” dediği pek çok kişi gelip gitmektedir. 1963 yılı Mart
ayında pek çok Komite toplantısı düzenlenir. Tryall Sitesine gelenlerden biri de New Orleans Dünya
Ticaret merkezi sahibi Albay Clay Shaw’dur. Shaw Malta Şövalyeleri örgütü üyesi ve Hoover ve
Bloomfield gibi homoseksüelliği bilinen biridir.
Tryall Sitesine düzenli gelip giden yedi kişi saptanmıştır. Bu adamlar benim deyimimle “suikast
komitesi” üyeleridirler. Bunların içinde General Bruce Mederas ve eski McCarthy danışmanı Roy
Cohn vardır.

Suikast komitesinin arkasında 300’ler Komitesi’nin sınırsız maddi gücü vardır. Yedi suikast
komitesi üyesinin yönetim kurulunda bulunduğu holding İsviçre’de kayıtlı olup Roma, New Orleans,
Toronto ve Güney Afrika’da şubeleri bulunmaktadır. Bu holding şirketinin ismi PERMINDEX olup
bir ahtapot gibi tüm Avrupa’yı kavramıştır. Centro Mondiale Commercial isimli firma
PERMINDEX’in talimatlarıyla Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle’e suikast girişiminde
bulunmuştur. Fransa’daki PERMINDEX operasyonları Fransız istihbarat servisi SDECE tarafından
MI6 uzantısı olarak deşifre edilince durdurulmuş ve merkez Güney Afrika’ya çekilmiştir. New
Orleans Ticaret Merkezinin PERMINDEX yapısı içindeki önemi büyüktür. PERMINDEX ticaret
portföyünün büyük bölümü uyuşturucu kaçakçılığına ayrılmıştır. Firma Güney Afrika’da kurduğu düzen
içinde uyuşturucu parası ile elmas toplayarak tüm dünyaya satmaktadır. Zaman zaman emniyetin
yaptığı uyuşturucu operasyonlarda yakalananlar zavallı taşıyıcılar olup büyük patronlara hiçbir zaman
ulaşılmamaktadır. Baştaki patronlar eski Monako Prensi Rainer gibi haklarından fazlaya tamah
etmedikleri sürece villalarında, şatolarında lüks yaşamlarını güvenlik içinde sürdürmektedirler.
Grimaldi ailesinden gelen Prens Rainer kendisinin dokunulmaz olduğunu düşünerek 300’ler
Komitesi’nce iki kere uyarılmasına rağmen kâr payını arttırmıştır.
Uyarıları dikkate almayan prensin eşi eski sinema yıldızı Grace Kelly kaza süsü verilerek
öldürülmüştür. Roberto Calvi 300’ler Komitesi’ne uyuşturucu işinde kazık atan bir başka kişi olup
Londra’da Mason infazlarına benzer şekilde asılarak öldürülmüştür. İlk bakışta İngiltere’nin Kennedy
cinayetine bulaşması akıl almaz gözükse de burada bahsedilen İngiltere sıradan İngiliz vatandaşları
değil İngiliz devleti içinde bulunan gizli paralel yapı ve Avrupa Kara Asaletinden gelen kişiler ile
onların uluslararası bankaları olarak anlaşılmalıdır. Amerikan tarihi incelendiğinde İngiltere’nin dört
Amerikan başkanına düzenlenen suikastlarda başrolü oynadığı görülebilir. Bu başkanlar Lincoln,
Garfield, McKinley ve Kennedy’dir. Öldürülen tüm başkanların İngiliz ve Avrupa jeopolitik
planlarına aykırı hareket ettikleri ve bu başkanların yerine getirilen kişilerin ise derhal bu Avrupa
karşıtı siyaseti değiştirdikleri açıktır.
Lincoln ve Kennedy kendi ölüm emirlerini Amerikan bankacılık sistemindeki yabancı kontrolüne
son vermek istediklerinde imzalamışlardır hatta Kennedy daha da öteye giderek Vietnam Savaşı’na
son vermeye kalmıştır. Lincoln İç Savaşta Güney ordusu başkomutanı Robert E. Lee’nin teslim
olmasından beş gün sonra 14 Nisan 1865 tarihinde Booth tarafından öldürülmüştür. Göründüğü
kadarıyla Lincoln Amerikan eyaletleri arasındaki kanlı savaşta görevini yerine getirmiş ancak 300’ler
Komitesi’nin Amerikan halkının parasını kontrolüne karşı çıkınca “gereksiz” hale gelmiştir. Lincoln
tefecilik faaliyetlerine karşı sıkı kontrol getirmiş ve Amerikan devlet tahvillerinin halka aracı
olmadan satılmalarına izin vermiştir. (Eskiden halk ancak Baring Brothers ve Rothschild bankaları
aracılığı ile bu tahvilleri alabilmektedir.) Başkan İngiliz “Serbest Ticaret” politikalarını
dizginleyerek 300’ler Komitesi’ne büyük maddi zarar vermiştir. Tüm bunlara ek olarak Lincoln
British East India Co. yöneticilerinden ünlü ekonomist Adam Smith’in “Serbest Ticaret”
prensiplerine karşı gelmiş ve George Washington tarafından konulan “Gümrük Tarifelerini” tekrar
uygulamaya koymuştur. Lincoln’un çelik ithalatına koyduğu % 50 vergi başkan ile Baring Brothers ve

Rothschild bankaları arasında büyük savaşı başlatmıştır. O verginin konması anından itibaren
başkanın öldürülmesi kesinleşmiştir. Lincoln’ün ekonomik siyasetinin mimarı Henry C. Carey
düşmanın kimliğini bilmektedir ve 1860 yılındaki seçim konuşmasında şöyle demektedir:
“Onlar (İngilizler) diğer ülkelerdeki sanayileşme ile sürekli siyasi ve ekonomik mücadele
içindedirler ve diğer ülkelerde yaşayan insanların sadece tarım ile uğraşmalarını isteyerek onları
fukaralaşmaya zorlarlar.”
Bu British East India Company ve haleflerinin başında gizli Amerikan paralel devleti CFR olacak
şekilde Tek Dünya Devleti politikasından başka bir şey değildir.
John F. Kennedy cinayeti British East India Co.’nun Çin afyon ticaretine karşı çıkan herkesi
temizlemesi gibi 300’ler Komitesi darbelerine karşı duran her ulusal lideri yok etme siyasetinin bir
parçasıdır. Amerikan İç Savaşı’nda İngiltere doğumlu Judah Benjamin James Bulloch (Theodore
Roosevelt‘in amcası) ile birlikte Konfederasyon İstihbarat Servisinin başına getirilmiştir. Lincoln‘ün
ölümü sonrası Benjamin İngiltere’ye kaçarak İngiliz monarşisine yakın kişilerin korumasına girer.
Benjamin’in kaçışı 1870 yılında bu adamla beraber Lincoln’ü kaçırma planları yaptıklarını itiraf
eden John Starrat ile bağlantısını sorgulanır hale getirir. Daha önce söylediğim gibi Bulloch Anglofon
Teddy Roosevelt’in amcası ve akıl hocasıdır. Teddy Roosevelt’in en önemli görevi ülkeyi
kararnameler ile yönetmektir ki süresi içinde kendisi 1000’den fazla kararnameyi imzalamıştır.
Teodore Roosevelt başkanlığını İngiliz kontrollerinin emirleri altında bir “Genel Vali” şeklinde
geçirmiştir. Benjamin’in ihaneti başkan Garfield’in Dışişleri Bakanı James B. Blaine tarafından şöyle
açıklanmaktadır:
“Benjamin İngiliz ticari gücünün bu kıtada kalmasını sağlayacak bir konfederasyon yaratmak
için çabalamıştır. Benjamin sonuçta doğduğu ülkeye kaçmıştır. Bu adama Londra’da gösterilen
saygı ve onu büyük gösterme çabaları sadece hükümetimize duyulan nefret ve Mr. Benjamin’in
başarısız ihanetini örtme çabalarından ibarettirler.”
Ayrıca unutulmaması gereken şey Tek Dünya Devleti kavramının Kral III. George ve birkaç
Avrupa hanedanın ortak ürünü olduğudur. Bu plan Amerikan Devrimi ile suya düşmüştür. Plan iptal
edilmemiş ancak masaya yatırılarak yeni değişikliklere uğramış ve tarihte daha uygun bir dönemde
uygulanmak üzere rafa kaldırılmıştır. Konfederasyon kanadına iltica eden iki kişi yani Bulloch ve
Benjamin’in İngiltere bağlantıları çok kuvvetli olup bu adamların Teddy Roosevelt zamanında büyük
rol oynayan Rothschild uluslararası bankacılık örgütünün casusları oldukları açıktır.
Verdiğim açıklamaların Kennedy suikastındaki İngiliz Gizli Servisinin rolünü kafalarında sorular
olan okurlarımı aydınlattıklarını umarım. “Islak İşler” genelde özel organizasyonlara verilirler.
Kennedy suikastını planlayanların kesin sonucu alacak deneyimleri ve finansal kaynakları vardır.
Binbaşı gizli servis kaynaklarından en keskin yedi nişancıyı bulur. Keskin nişancı olmaları dışında bu
adamlar gizli servis prosedürleri ve teknikleri konularında eğitimli kişilerdir. Yedi keskin nişancı iki

ay boyunca tüfek talimi ve yoğunlaştırılmış eğitim için Pueblo Mexico’da bulunan Hıristiyan
misyonuna gönderilirler. Bu misyon FBI Başkanı J. Edgar Hoover ile beraber Amerikan Hıristiyan
Kiliseler Kurulunu FBI 5. Bölümü altında kuran rahip Carl McIntyre tarafından yönetilmektedir.
Keskin nişancılara suikastta kullanılmak üzere Alman yapısı Mauser suikast tüfekleri verilir.
Oswald Texas Okul Kitapları Deposundan kaçtıktan sonra iki emniyet görevlisi binada arama
yapmışlar ve dışarı çıkarken uyanık bir fotoğrafçı tarafından görüntülenmişlerdir. Bu emniyet
görevlilerinin ellerindeki tüfeklerin birinin üstünde görünür şekilde “Mauser 7.65. Made in Germany”
yazmaktadır.
MacIntyre’ın misyonunda keskin nişancılar Bloomfield tarafından oluşturulan maketlerde suikastın
işleneceği Dealey Plaza’ya iyice alışırlar. Tüm eğitimler kanıt bırakmamak üzere en ufak detay
hafızalara işlenecek kadar kâğıt kullanılmadan veya kayıt tutulmadan yapılırlar. Ancak suikast timi
ölümcül bir hata yapar. Planlayıcılar tek katil diye gösterilecek olan Lee Harvey Oswald’ı vuracak ve
yanına Manlicker marka tüfeği bırakarak intihar süsü verecek artçı timin hızını iyi
ayarlayamamışlardır.
Oswald’ın başkanı vurduktan sonra intihar etmesi kuşkusuz mükemmel bir plandır. Bu böyle
gerçekleşse Amerikan halkının kafasında Oswald’ın “tek katil” olduğu konusunda zerre şüphe
doğmayacaktır. Suikastı planlayanların hesap edemediği bir başka şey ise tahminen Deniz Kuvvetleri
İstihbarat Servisine çalışan ve çok zeki olan Oswald’ın durumu kavrayıp hızla olay yerinden
uzaklaşması olmuştur.
Şu anda devlet sırrı olarak mühür altında tutulan otopsi raporları bugün açıklansa Kennedy’i
öldüren mermilerin II. Dünya Savaşı’ndan kalma İtalyan yapımı Manlicher marka silahtan çıkmadığı
görülecektir. Başkan Kennedy’n kafatasının arkasını parçalayan dum dum kurşunu Mauser tüfekten
çıkmıştır. Dealey Plaza’daki korkunç cinayet sonrası örtbas için derhal Warren Komisyonu
kurulmuştur. Warren Komisyonu 300’ler Komitesi’nin PERMINDEX ile bağlantılı çalışan United
Brands Fruit Company yöneticisi Max Fisher kontrolündedir. Fisher’in üyelere verdiği yalan bilgiler
karşısında Warren Komisyonunun gerçeği istese bile ortaya çıkaramayacağı açıktır.
Pueblo’daki misyona gönderilen yedi keskin nişancıdan sadece üçü suikast için seçilir diğerleri
ise suikast sonrası Oswald’ı öldürecek ve polisi durduracak artçı takıma ayrılırlar. Silahlar ve
lojistikten biraz anlayan bir kişi bile Oswald’ın Kennedy’i bu şekilde öldüremeyeceğini bilir. Her
şeyden önce Oswald böyle bir suikastı gerçekleştirecek kadar soğukkanlı değildir. Örneğin SAS
keskin nişancıları ilk başta çok zorlu bir taramadan geçirilerek seçilirler ve daha sonra da çok uzun
süreli eğitim ve koşullama sürecinden geçerler. Oswald’ın böyle bir taramadan geçme şansı yoktur. O
kadar ki Oswald’ın attığı mermi ile başkan Kennedy’in öldürülmesi son yüzyılın en büyük şans eseri
olmalıdır.
Ayrıca Oswald’ın fotoğraflandığı anda elinde bulunan silahın hareket eden hedefleri vurma
yeteneği yoktur. Tüm bunların ötesinde açılan ateş Kennedy konvoyunun önündeki üst geçit ve
caddedeki lagarların bulunduğu yönden gelmektedir. Okul Kitapları Deposundan açılan ateş yoktur
zaten konvoy cinayet anından önce bu binayı oldukça geçmiş durumdadır. Zaten Kennedy konvoyun

arkasından açılan bir ateş sonrası öldürülse merminin kafasının arkasından girerek önünden çıkması
gereklidir halbuki durum bunun tam tersidir. Bu durumu otopsi fotoğraflarında gizlemek için
Kennedy’nin kafatası tamamen açılmış ve beyni araştırma için çıkartılmıştır.
Emniyet güçlerince yazılan tüm raporlarda Oswald’ın binayı terk etmek gibi bir niyetinin olmadığı
ve şahsın ateş edildiği söylenen katta bulunmadığı belirtilmektedir. Ateş açıldığında Oswald alt
kattaki kola makinesinin yanındadır ve bu bilgi pek çok tanık tarafından doğrulanmıştır. Tahminen
Oswald ateş sesi karşısında şaşırmış sonra tuzağa düşürüldüğünü anlayarak artçı tim gelmeden
kaçmıştır. Bundan sonrası günümüz tarihinde benzeri görülmeyecek kadar büyük bir örtbas
operasyonudur. Böyle bir operasyonu ancak pek çok istihbarat örgütünü birden kontrol eden bir üst
yapı gerçekleştirebilir. Ortadan kaldırılacağını anlayan Oswald halk ve gazetecilerin paniği içindeki
caddeye çıkar ve kaldığı eve doğru gider. Eve geldiğinde Dallas Polisi üniforması giyen ancak
kendisinin CIA toplantılarından Tippet diye tanıdığı adamı motosikletle beklerken görür. Oswald
Tippit’in neden orada olduğunu ve kendisini öldüreceğini anlar. Oswald anında 38 kalibrelik silahını
çeker ve Tippit’i öldürür.
Şimdi PERMINDEX’e biraz geri dönelim. Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle’e
yapılan birkaç başarısız suikast girişimi sonrası Fransız istihbaratı SDEC girişimlerin arkasında
PERMINDEX’in olduğunu ve PERMINDEX’in bu girişimleri finanse ettiğini kanıtlar. Böyle önemli
bir haberin New York Times, Washington Post, Los Angeles Times ve diğer önemli basın
organlarında manşetten verilmesi gerekir. Ancak hiçbir basın kuruluşu bu haberleri vermez ve
PERMINDEX bugüne kadar yoğun bir sis tabakası ardına saklanır.
Enteresan şekilde görmemezlikten gelinen bir başka şey de Tryall Sitesine ziyaretlerini daha
önceden gördüğümüz Binbaşı Bloomfield’in PERMINDEX’in CEO’su oluşudur. Bloomfield
istihbarat çevrelerinde iyi tanınan bir subaydır ve Sir William Stephenson’un MI6 operasyonlarına
katılmıştır. Bloomfield daha sonra J. Edgar Hoover’a direkt bağlı olarak FBI 5. Şube Karşı Haber
alma Servisinde görev almıştır.
İstihbarat raporlarına göre homoseksüel olan Bloomfield ile Hoover ilk günden itibaren cinsellik
yaşamaya başlamışlardır. II. Dünya Savaşı sonrası Bloomfield Montreal’e dönerek ünlü Philips &
Vineberg hukuk firmasında çalışmaya başlar. Bronfman ailesi bu firmanın en önemli
müşterilerindendir. Firmasındaki önemli pozisyonu nedeni ile Bloomfield İsviçreli bankacılık devi
Credite Suisse’in yönetim kuruluna atanır. 1952 yılında İngiliz aristokrasisi adına bilgi toplamakla
ünlü Uluslararası Hukuk Cemiyeti yönetim kuruluna atanan Bloomfield her zaman FBI 5. Şubeye
eleman toplayan kişi pozisyonunu korur. 1945 yılında İngiliz Kraliyet ailesi Stephenson’u tüm
istihbarat örgütlerinin toplanacağı bir şemsiye kurum oluşturarak monarşinin dünya üstündeki
yatırımlarının korunması görevini verir. Bu talimat karşısında Stephenson Panama’ya giderek “The
British American Canadian Corporation” isimli firmayı kurar.
Firmanın yönetim kurulunda Sir Max Aiken (Lord Beaverbrook’un oğlu), Sir Brian Mountain
(Eagle Star Sigorta Başkanı), David Ogilvy, Sir Rex Benson, Albay Louis Frank, John Peppe ve
Edmund Safra gibi isimler vardır. Altın işinde olan Safra dışındaki tüm kurul üyeleri İngiliz istihbarat

servisleriyle bağlantılıdırlar. Panama’daki kuruluş tarihinden birkaç ay sonra firmanın ismi “Dünya
Ticaret Firması”na çevrilir ve New York’ta ofis açılır. Ancak Panama Ofisi de açık kalmaya devam
eder. Tryall emlak yatırımını Jamaika’da gerçekleştiren Stephenson firmanın güvenlik açısından
Panama’da kalmasını tercih etmektedir.
Yeni firma Clay Shaw’un New Orleans’ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi isimli firmasıyla çok
yakın çalışmaktadır. 1956 yılında Binbaşı Mortimer Bloomfield, Permanent Industrial Expositions
Incorporated (PERMINDEX) isimli bir başka yeni firma kurar. Bu noktada Dünya Ticaret Firması
lağvedilir ve Dünya Ticaret Merkezi ile PERMINDEX firmaları birleşirler. Kennedy suikastı
tarihinde Bloomfield hâlâ FBI 5. Şube’de çalışmaktadır. Amerika’da oturma izni bile bulunmayan bir
yabancı nasıl olur da FBI’da böyle önemli bir pozisyonda çalışabilir? Nasıl olur da Kongreden bir
kişi bile “Orda neler oluyor?” diye sormaz? Ve neden böyle önemli bir konu Amerikan halkına
yansıtılmaz? İşin aslı Bloomfield’in dünyadaki hükümetlere yerleştirdiği “Truva Atları” sayesinde
istediği her şeyi yaptırabilen 300’ler Komitesi üyesi oluşudur. Güney Afrika Cumhuriyeti Başbakanı
Henrik Verwoerd, İran şahı Nikaragua başkanı Somoza hatta Papa II. John Paul bile aynı yöntemle
başa getirilmiş kişilerdir.
FBI ajanı Bloomfield New Orleans’ta CFR, Milner Grup ve Yuvarlak Masa teşkilatının koruması
altında faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bloomfield’in ortakları Max Fisher, Roy Cohn (senatör
McCarthy’nin eski danışmanı) ve Orgeneral Bruce Medaris’tir. Bu isimler Bloomfield’in kalibresini
göstermeye yeter ve artar.
Medaris suikasttaki görevi Kennedy öldürüldükten sonra keskin nişancıları Dealey Plazadan
kaçırmaktır. Ulusal Havacılık ve Uzay Çalışmaları Yönetim Merkezinin (NASA) güvenlik birimi
Alabama Mussel Shoals Redstone tersanelerinde bulunan Savunma Teknolojileri Güvenlik karargâhı
ve Medaris’in çalıştığı Ohio Columbus’taki East Broad Street’te bulunmaktadır. PERMINDEX
Kennedy suikastında 300’ler Komitesi adına oynadığı büyük rol düşünüldüğünde Tryall Sitesindeki
suikast komitesi toplantısına katılanların isimlerinin verilmesi yararlı olacaktır diye düşünüyorum:

Başkan Wilson döneminde MI6 Kuzey Amerika Masası şefi Sir William Wiseman yönetiminde
çalışan Stephenson’un referansları çok güçlüdür. Wilson’un İngiliz kontrolörü Wiseman ayrıca
başkanın en yakın danışmanı Albay Mandel House’ı da kontrol altında tutmaktadır. House ile
Wiseman aynı binada yaşamaktadır ve aralarında birbirleriyle ve Beyaz Saray ile her an
görüşebilecekleri kırmızı telefon hattı bulunmaktadır.
İngiliz istihbaratının Lincoln, Garfield ve McKinley suikastlarıyla olan bağlantısı bilinmektedir.

New Orleans’taki FBI merkezinden operasyonu yöneten Bloomfield Jerry Brooks Gatlin, David
Ferrie ve Guy Bannister isimli adamları da yanına almıştır. Bu üç kişi Kennedy suikastından kısa süre
sonra şüpheli şekilde ölürler. Bannister’in odası ölümünden birkaç dakika sonra FBI tarafından
basılır ve bazı dosyalarına el koyulur. Bu dosyalar kaybolur ve FBI’a yaptığı bu hukuksuz işlemden
dolayı hiçbir dava açılmaz. Gatlin Porto Riko San Juan’daki bir otelin altıncı katından düşerek ölür.
Gatlin ve Bannister’ın görevleri suikast komitesi için bitmiştir ve bu adamların ileride zorla veya
büyük paralar karşılığı konuşmaları riski büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu iki adam tam New
Orleans Bölge Savcısı Jim Garrison onları yakalamak üzereyken ölürler. Garrison Kennedy suikastını
en azından Clay Shaw’la bağdaştıracak kadar çözmek üzeredir. Clay’in baş şahidi Baton Rouge’lu
Perry Raymond Russo kaybolmasından bir gün sonra büyük jüri önünde ifade verecektir. Büyük jüri
Garrison tarafından Russo’nun Kennedy suikastında Shaw bağlantısı hakkında ifadesini almak üzere
göreve çağrılmıştır.
Bu konuyu araştırırken konuştuğum uzmanlar Russo’nun büyük jüri önünde konuşması halinde
Warren Raporu’nun çöpe atılacağını belirtmişlerdir. Russo Kennedy cinayetinde “Büyük” bir gücün
rol oynadığını gösterecek kadar bilgilidir. Zaten Russo Garrison’un baş dedektifi Paris Flammond’a
daha önceden Kennedy suikastında Shaw, Ferrie, Bannister, Gatlin ve “Oswald” (bir FBI ajanının
kullandığı takma isim, gerçek Oswald değil) bağlantılarını net şekilde anlatmıştır. Şu bir gerçek ki
eğer Garrison 300’ler Komitesi’nin öfke ve gazabına uğramasa ortaya çıkacak gerçekler dünyayı
yerinden sarsacak niteliktedirler.
Savcı Garrison soruşturmasına gerçek Oswald’ın Küba lehine bildiri dağıtmaktan tutuklanması
olayını ele alarak başlar. Oswald’a New Orleans’lı avukat Dean Andrews’un ismi kendini “Clay
Bernard” diye tanıtan bir kişi tarafından verilmiştir. Çoğunlukla olduğu gibi takma isimlerdeki ilk
isim bu vakada da doğru olandır. Bu isim sayesinde Garrison New Orleans Dünya Ticaret Merkezi
sahibi PERMINDEX yönetim kurulu üyesi Clay Shaw ismine ulaşır. Dedektifler 1963 yaz aylarında
Shaw, Bannister ve Ferrie’nin sıkça buluştukları 544 Camp Street adresine odaklanırlar. Bu adres
daha önce FBI Chicago bürosunda çalışan özel dedektif Guy Bannister’e aittir. Bu adresi sık ziyaret
eden “Oswald” karanlık biri olarak tanınır. Bannister’in özel sekreteri Delphine Roberts ifadesinde
Oswald’ı “Sürgündeki Kübalılar” grubundan biri olarak tanımlamıştır. Rusya’ya zamanında iltica
ettiği söylenen Oswald ört basçı grup tarafından karanlık, içe dönük, Kennedy kardeşleri kıskanan
tam bir başarısızlık hikâyesidir. Suikast sonrası basın Oswald’ı “Şeytan”, “Kudurmuş Adam” olarak
linçe kalkışmıştır. Gerçi Amerika tarihinde hükümetler ne zaman yasadışı işlere girişseler veya
yabancı bir ülkeyi işgale kalkışsalar ortalık “şeytan” ve “canavarlarla” doldurulur.
Yakın tarihte Kayzer Wilhelm II, Hitler, Diem kardeşler, Slobodan Milosevic, Dr. Verwoerd, Kim
Dai Jung ve Saddam Hüseyin bu canavarlardan bazılarıdırlar. Diğer taraftan da Amerika kendine
uyan Stalin gibi canavarlarla işbirliği yapmaktan kaçınmaz. Oswald korkunç bir adam olarak
etiketlendi ve en kötü özellikler kendisine yapıştırıldı.
Warren Komisyonu’na göre Oswald halkın dikkatini “Komplocular ve onların uşakları kimlerdir?”
sorusundan çekmek için ideal bir kişidir. Oswald iki nedenle ideal aday olmaktadır: (1) Bu adamın

tek katil diye yutturulması kolaydır (2) Halk böyle bir günah keçisinin yakalanmasıyla tatmin olacak
haldedir.
Tavistock bilim adamları bir kişinin halkın “canavar” adam tanımına uyması için kolayca
tanınabilir özellikleri olması gerektiğini keşfetmişlerdir. Bu rol için Oswald biçilmiş kaftandır.
Halkın Oswald’ı suikastçı olarak algılaması resmi tarihçi William Manchester tarafından
desteklenmiştir. Güya tarafsız olan bu tarihçi yöneticilerine kendini sevdirebilmek için Oswald’a
mesnetsiz ithamlarda bulunmuş hatta bir keresinde onun vücut yapısını “gelincik” isimli hayvanla
kıyaslayacak kadar ileriye gitmiştir. Bu süreçte Oswald’a hiçbir tıbbi kanıt göstermeden “ileri seviye
paranoya” teşhisi koyan Dr. Lewis Robbins’e karşı tek görüş ortaya sürülmemiştir. Tam tersine bu
adamın teşhisi Warren Komisyonunda sorgulanmaksızın kabul görmüştür.
Yaşamının bir kısmını yetiştirme yurdunda geçiren Oswald 118 IQ’ya sahip akıllı bir kişi olarak
bilinmektedir. Oswald donanmaya 17 yaşında kabul edilir ve gösterdiği olağanüstü uyum sayesinde
Japonya’ya ileri düzey radyo iletişimi eğitimi almak üzere gönderilir. İki yıllık eğitim sonrası Oswald
radar operatörü diploması alarak Japonya Asugi U2 üssüne atanır. Özel lisan dersleri alan Oswald
İspanyolca ve Rusçayı akıcı seviyede konuşabilmektedir. Üstleri tarafından düzenli, düzgün ve efendi
bir kişi olarak tanımlanan Oswald 1959 yılında üst düzey U2 operasyonları için seçilenlerdendir.
Bundan sonrası istihbarat raporlarında net olarak verilmemekle beraber Oswald’ın bu süreçte CIA’ya
katıldığı bilinmektedir. 20 Eylül 1959 tarihinde Oswald Finlandiya üzerinden Sovyetler Birliği’ne
girer. Bu kişi CIA ajanı olmasa o günlerin koşulları içinde FBI tarafından uzun sorgulardan
geçmeksizin Sovyetler Birliği’ne gitme izni alması olanaksızdır. Ayrıca Oswald bu seyahati için
gerekli parayı nereden temin etmiştir? Oswald’ın bir Amerikan vatandaşı olarak Sovyetler
Birliği’nde iş bulma şansı sıfırdır.
Warren Komisyonu’nun Oswald hakkında tüm bilgilere sahip olması gereklidir. Dolayısı ile rapor
dikkatle okunmalıdır. Rapora göre Oswald beş parasız komünizme sürüklenmiş ve Marksizm için
Amerikan vatandaşlığını bırakmayı göze almış bir kişidir. Warren Komisyon raporunda Oswald’ın
SSCB’de nasıl bu kadar hızlı iş bulduğunun açıklaması yoktur.
Rus gizli servisi GRU dünyadaki en iyi istihbarat servislerinden biridir. Dolayısı ile bu kurumun
Oswald’ın kimliğini, Japonya’da ne yaptığını ve bu kadar iyi Rusça konuşmayı nerede öğrendiğini
bildiği açıktır. Tüm bunlara rağmen GRU Oswald’a bulaşmaz ve bu şahıs Minsk şehrindeki bir
fabrikada elektrikçi olarak iş bulur.
GRU adına büyük bir hata gibi gözüken yukarıda anlatılanlar aslında büyük istihbarat servislerinin
önemli tekniklerinden olan yabancı ajanları hissettirilmeden gözetim altında tutulması yöntemine
örnek teşkil etmektedir. Yine istihbarat servislerince kullanılan bir yöntem çerçevesinde Oswald
tesadüf eseri genç ve çekici bir kadınla tanışır. Tabii ki bu da tesadüf değildir. Bu hanım aynı
fabrikada eczacı olarak çalışan KGB ajanı Marina Nikolaevna Prusakova’dır. İki genç birbirlerine
âşık olurlar ve evlenirler.
1962 yılında Marina ve Lee Harvey Oswald Amerika Birleşik Devletleri’ne dönüş yaparlar.
Marina’nın SSCB’den çıkışına neden ve nasıl izin verildiği bilinmemektedir. O dönemde Sovyet

vatandaşlarının görev dışı olarak yurtdışına çıkmaları yasaktır. Komünist mülteci olarak ülkesinden
daha önce kaçan eski donanma mensubu Oswald ve karısı Deniz Kuvvetleri İstihbarat Servisi
tarafından hiç sorgulanmadan Amerika’ya giriş yapabilmişlerdir.
Daha da ilginç olan şey J. Edgar Hoover tarafından Oswald gibi şüphelileri de kapsayacak hale
getirilen FBI Güvenlik Endeksi’nde Oswald’ın isminin bulunmamasıdır. 1962 yılında Hoover
Oswald ve karısı için yeni bir dosya açar ve sürekli gözetim altında tutulmalarını ister. CIA’de
çalışan Oswald, Dallas’ta CIA adına kurulu ve önemli dokümanların taklitlerinin yapıldığı belge
üretim merkezinde işbaşı yapar. Oswald’ın burada yaptığı işin niteliği tarafsız tarihçi Manchester
tarafından çizilen “kişilik bozukluğu olup cinayet işleyecek boyutta şiddet kapasitesinde, saldırgan,
aptal ve gelincik gibi bir görünüme sahip” kişilerce yapılacak gibi değildir.
26 Haziran 1962 tarihinde “aptallık abidesi” Oswald’a FBI ajanları Carter ve Fain Forth
Worth’teki komünist gruplara FBI adına sızması için iş teklifi yaparlar. Oswald görevi kabul eder ve
büyük bir başarı ile tamamlar. 1963 yılında Oswald’ın eşi Marina ile birlikte New Orleans’a
defalarca gittiği görülür. Nisan 1963 tarihinde Oswald’a New Orleans’a yerleşerek oradaki komünist
gruplara sızma görevi verilir. Yani Haziran 1962 tarihinden itibaren “aptallık abidesi” Oswald CIA
ve FBI için çalışmaktadır. Bu önemli ayrıntıların William Manchester ve Warren Komisyonu’nca
atlandıkları açıktır. Acaba tarihçi Manchester ve Warren Komisyonu daha başka hangi delilleri göz
ardı etmiştir?
New Orleans’ta Oswald SSCB’ye iltica etmeden tanıdığı Ferrie ile buluşur. Ferrie’nin grubu
içinde Bannister, Ward ve General Edwin Walker’la bağlantılı bazı kişiler vardır. Bu kişiler
Oswald’ı Clay Shaw ile tanıştırırlar. Bu tanıştırmanın amacı FBI’ın Oswald’ın Kennedy suikastına
uygun bir günah keçisi olup olmadığının tespitidir. Bu tanışma toplantısı Başkan Kennedy’nin SSCB
ile barış süreci başlatacağını ve nükleer silahların denemelerinin yasaklanmasını içeren anlaşmayı
imzalayacağını söylemesi üzerine 31 Temmuz 1963 tarihinde “acil” olarak gerçekleştirilir. Çeşitli
kaynaklara göre Ferrie ve Shaw Oswald’a Kennedy-Kremlin yakınlaşmasını önlemek amacıyla antikomünist bir grup kuracaklarını söylerler. Bu grubun içinde Oswald New Orleans sokaklarında
Castro lehtarı bildiri dağıtırken polisçe yakalanır. FBI ajanı John L. Quigley sayesinde Oswald kısa
sürede serbest bırakılır. Oswald 3 Haziran tarihinde Houston’a Kennedy aleyhtarı propaganda
yapmak üzere yerleşir.
Tüm bu seyahat ve hareketler Ulusal Arşivlerdeki CD 698: Oswald’ın Seyahatleri ve Faaliyetleri
isimli kayıtlarda mevcuttur. General Walker emrindeki gönüllüler artık Oswald’ı günah keçisi haline
getirecek delilleri üretmeye başlamışlardır. Önce Manlicher marka tüfeğin posta yoluyla alımı yapılır
sonra fotomontaj tekniği ile Oswald’ın bu tüfek ile atış yaparken çekilmiş resimleri hazırlanırlar.
Ajanlar Kennedy suikastı sonrası Oswald’dan kurtulma planlarını detaylı şekilde hazırlamışlardır. 710 Ekim tarihleri arası Pueblo’dan yedi keskin nişancı Dallas’a varırlar. Oswald Dallas’a geldiğinde
FBI tarafından bilinmektedir. Özel ajan James P. Hosty Oswald ile teması sağlayarak ondan
bölgedeki vatan hainleri ile gelecek bilgileri toplamakla görevlendirilmiştir. Oswald’ın Hoover için
çalışan paralı bir muhbir olup olmadığı bilinmemektedir.

16 Ekim tarihinde Oswald Texas Okul Kitapları Deposunda saati 1.25 dolar yevmiye ile
çalışmaya başlar. Oswald gibi Rusça ve İspanyolcayı akıcı şekilde konuşan birinin Dallas gibi bir
yerde böyle düşük ücretli bir işi neden kabul ettiğini araştırmalarımda bulamadım. Ayrıca Oswald
gibi radyo, radar ve elektronik üzerinde deneyimli birinin kitap deposunda iş araması tuhaftır.
Oswald’ın bu kitap deposuna CIA veya FBI tarafından düzenlenecek Kennedy suikastında rol almak
üzere girdiği bellidir. 1967 itibarıyla Kennedy suikastına bulaşmış Ferrie, Bannister, Ward, Tippit,
Ruby ve pek çok CIA bağlantılı kişi ortadan kaldırılmışlardır. Bu adamların hepsi gizemli ve bazen
korkunç şekillerde ölmüşlerdir. Bunlardan biri Ruby’nin yakın arkadaşı Rose Cheramie’dir. 17 Mayıs
tarihinde Ruby için Miami’ye giderken Rose Louisiana eyaleti Eunice şehrinde büyük bir trafik kazası
geçirir. (Bazıları Rose’un giden bir araçtan Ruby’nin iki adamı tarafından atıldığını iddia
etmektedirler.)
Kaza sonrası komaya giren Cheramie ambulans ile Jackson’daki East Louisiana Hastanesine
getirilir. 19 Kasım tarihinde komadan çıkan kadın doktorlara başkan Kennedy’nin 22 Kasım tarihinde
öldürüleceğini söyler. Öbür gün Chermaine aynı şeyi iki hemşire ve bir doktora söylediğinde
kendisine sakinleştirici iğne yapılır. Cheramie iyileştikten sonra Texas’a döner ancak burada bir
aracın kendisine çarpması sonucu yaşamını kaybeder. Bu aracı kullanan kişi hiçbir zaman bulunamaz.
Bir başka tuhaf olay Kasım 1963’te gerçekleşir. Bu tarihte Oswald öfkeli şekilde Özel ajan Hosty’nin
Dallas ofisine gelerek ajanla görüşmek ister. FBI’a göre Oswald’a ajanın ofis dışında olduğu
söylenir. Ofisi terk etmeden önce Oswald Hosty bir not yazarak eşinin tacizine son verilmesini talep
eder. FBI böyle derken başka kaynaklarda bu olay Oswald’ın aslında notu Hoover’a yazdığı ve
gerçekleşecek Kennedy suikastını detaylı tarif ettiği şeklinde geçmektedir.
Oswald’ın Japonya’daki U2 projesinde şifreleme ve şifre çözme uzmanı olacak kadar zeki biri
olduğunu düşündüğümüzde şahsın Kasım ayı içinde suikast hakkında bazı şüphelerinin olduğu açıktır.
Tüm bunların ışığında kim Oswald’ı suikastın tek planlayıcı ve uygulayıcısı olarak düşünebilir?
Oswald New Orleans günlerinden beri FBI’ca tanınan biri olarak böyle bir işi tek başına becerebilir
mi? Kennedy’i öldürmeyi planlayan Oswald’ın cinayet önce Dallas FBI bürosunda olay çıkartması
mantıklı mıdır?
Tabii ki en geri zekâlı suikastçı bile cinayetten önce dikkatleri üzerine toplayacak böyle bir şey
yapmayacaktır. Ayrıca Dallas FBI Bürosundaki olaydan sonra Oswald’ın Hoover’a telgraf ile
Kennedy suikastını bildirdiği bilinmektedir. Bir suikastçının bunu yapması kadar aptalca bir şey
olabilir mi? Belli ki Oswald bu tezgâh içinde kendini korumaya almaya çalışmaktadır. Telgraf ve FBI
bürosunda yazılan not ortadan kaldırılmışlardır. Oswald Dallas Polisinin gözetimindeyken Jack Ruby
tarafından vurularak öldürülmüştür. FBI Houston Bürosu şefi H. Gordon Shanklin Hosty arayarak
kendi ofisine çağırmış ve 9 Kasım tarihinde Oswald’ın yazdığı notu imha etmesini söylemiştir.
Oswald’ın yakalanışı sonrası Hosty’nin yazdığı notlar da imha edilmişlerdir.
Daha sonra Hoover Hosty’i, Oswald’ı gözetim altında tutamamaktan suçlamış ve görevden
almıştır. Kansas Eyaleti Polisinde çalışmaya başlayan Hosty 1975 yılında bir gazeteciye olan
bitenleri anlatmıştır. Gazete haberi sonrası Kaliforniya temsilcisi Don Edwards Temsilciler Meclisi

Adalet Komitesi’nden Hosty’nin Oswald ile ve Oswald’ın Hoover ile ilişkilerini sorgulamasını
istemiştir. Ancak daha soruşturma başlamadan Hoover ölmüş (kimilerine göre öldürülmüş) ve elinde
tuttuğu tüm FBI dosyaları yok edilmişlerdir. Aynı şey New Orleans’taki David Ferrie’nin evinde de
yaşanmıştır. Eve giren kimliği belirsiz kişiler suikast ile ilgili olabilecek her şeyi alarak
kaçmışlardır. Bölge savcısı Garrison’un dedektifleri Clay Shaw’u Kennedy suikastı ile
ilişkilendirecek kanıt arama işini hızlandırırlarken komplocular da önlemlerini almaktadırlar. Savcı
Garrison daha tutuklama emri çıkaramadan Shaw, Bannister, Oswald ve Ferrie öldürülürler.
Garrison’un dedektifleri Jack Ruby’nin (gerçek ismi Jack Rubenstein) FBI’ın Chicago’da kullandığı
bir muhbir olduğunu ve Bannister’ca yakından tanındığını tespit ederler. Ferrie’in ölümü resmi
kayıtlara “intihar” diye geçer. Yani Shaw aleyhine konuşacak tüm önemli tanıklar ortadan
kaldırılırlar. Ama savcı Garrison olayın peşini bırakmaz.
Jürinin seçimi sonrası 6 Şubat 1966 tarihinde Clay Shaw davası başlar. Savcı Garrison’un “Clay
Bernard” isimli kişinin gerçekte Clay Shaw olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Önemli tanıklardan
Perry Russo Shaw ve Ferrie’nin Kennedy suikast planlarını konuşurken duyduğunu mahkemede
söyler. Bölge Savcısı en önemli delillerden olan Clay’in tutuklanma tutanağını mahkemeye sunmak
istemesi ve Clay’i tutuklayan polis Habighorst’u tanık makamına çağırması Hâkim Edward Haggerty
tarafından reddedilir. Hâkim Haggerty’nin hangi yasal nedenlerle bunlara izin vermediği hâlâ
bilinmemektedir. Hâkim Haggerty ölmeden önce WLAE TV muhabiri Stephen Tyler’a Shaw’un
mahkemede yalan söylediğinden emin olduğunu söylemiştir. Haggerty şöyle demiştir, “Shaw
mahkemede tamamen yalan konuştu ve jüriyi kandırdı.” Haggerty eğer polis memuru Habighorst’a
tanık olma izni verse memurun jüriye tutuklama anında Shaw’a takma isim kullanıp kullanmadığını
sorduğunu ve Shaw’un bu soruya “Evet, Clay Bernard” diye yanıt verdiğini söyleyeceğini anlatmıştır.
Ve tüm bunlar dava dosyasına Haggerty’nin alınmasına izin vermediği tutuklama tutanağında kayıt
altına alınmıştır. Tanık kürsüsünde Ferrie’nin öldüğünü bilen Shaw Ferrie ile asla karşılaşmadığını
söylemiştir.
Clay Shaw davası sanığın 1 Mart 1969 tarihinde beraat etmesiyle sonuçlanır. Karar karşısında şok
olan Garrison olayın peşini yine bırakmaz ve bu sefer de Clay Shaw’u yalancı tanıklıktan dolayı
tutuklar. Bölge savcısının amacı Shaw’u tekrardan kürsüye çıkararak kamuoyunun PERMINDEX
yöneticisi bu adamın usturupsuz yaşam detaylarını öğrenmesini sağlamaktır.
Polis Shaw’u tutukladığında evinden kutular dolusu homoseksüellikle ilgili resimler ve
sadomazoşist aletler çıkar. Evde bulunan diğer kutularda ise Shaw’u Binbaşı Louis Mortimer
Bloomfield, Permindex’in İtalyan, İsviçre ve Montrealli ortaklarıyla ilişkilendiren belgeler vardır.
Daha da önemlisi bu kutularda 1962 De Gaulle suikast girişiminde PERMINDEX’in olduğunu
gösterir belgelerin bulunmalarıdır.
(Kaynaklar: Paesa Sera, Corrierre Della Sera, Le Devoir).
Bu bilgi ve belgelerin hiçbiri Amerikan gazetelerinde yer almamış ve radyo, televizyonlarınca
yayımlanmamıştır. Ancak Bölge Savcısı Garrison’un davada çok önemli deliller sunacağı
duyulduğunda Federal Bölge Mahkemesi Hâkimi devreye girerek “aynı kişinin aynı dava için iki kere

yargılanamayacağı” prensibi ihlali nedeni ile Garrison durdurulur. Halbuki Shaw aynı suçtan tekrar
yargılanmamaktadır. Federal Bölge hâkimi Amerikan Anayasası 10. Ekini açıkça ihlal ederek Shaw’u
kurtarmıştır.
Amerikan Anayasası 10. Ek Maddesi Federal hükümetin bir eyaletin sınırları içinde işlenen bir
suç hakkında açılan davalara karışamayacağını söylemektedir. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek
Hâkimlerinden John Marshall 10. Ek Maddenin suçun niteliği değil suçun nerede işlendiği ile ilgili
oluğu konusunda hüküm vermiştir. Marshall kalpazanlık, anarşi ve korsanlık dışındaki suçlarda
Federal hükümetin eyaletlere karışamayacakları ve davaları Federal Mahkemelere havale
edemeyeceklerini söylemiştir.
Yüksek Mahkeme 9. Temyiz Dairesi bu önemli prensibi Lopez davasında uygulamıştır. Ancak
Kennedy davasında hiçbir yetkisi olmayan Federal Mahkeme Hâkimi ortaya fırlayarak Clay Shaw’u
kurtarmıştır.
Lopez davası bizim hukuk tarihimizde en gizli saklı kalmış hükmü içermektedir. Bu durum korkak
avukat ve hâkimler olmaya devam ettikçe sürecektir. Mahkemelerin birer paçaları olarak avukatlar
böyle zorlu bir işe girişmek istememekte, diğer taraftan federal hâkimler de işsiz kalmaktan
korkmaktadırlar. Lopez davası hükmünün uygulanması halinde federal hapishanelerde yatan insanların
dörtte üçü yetkisizlik nedeni ile serbest kalacaklardır.
(Kaynak: Amerikan Anayasası ve İnsan Hakları Beyannamesi
Hakkında Bilmeniz gerekenler, John Coleman)
Hukuk tarihinde Garrison ailesine yapılan yalan, dolan, haksızlık, tehdit, taciz ve pek çok korkunç
şey hiçbir kanun adamına ve ailesine yapılmamıştır.
Garrison’u korkutma ve sindirme operasyonu Walter Sheridan tarafından yönetilmiştir. Yapılan
şeylerin çirkinlikleri ve korkunçlukları Kennedy suikastı arakasında ne kadar büyük bir kara gücün
olduğunu göstermektedir. Medyadaki “Çakallar” kendilerine verilen bu ismi Kennedy davasında tam
anlamıyla hak etmektedirler. Komik duruma düşmekten korktukları için tarihçiler bu korkunç cinayetin
örtbas edilmesi operasyonunu araştırmaktan kaçmışlardır. Bu dönemin tarihçileri korkaklıklarıyla
tarihe geçeceklerdir.
“Olimpos” Kurulu üyeleri her zaman Temsilciler Meclisi ve Senatoyu kontrol etseler de bu
cinayette ilk defa mahkemeye intikal etmiş bir davya müdahale etme güçlerini göstermişlerdir. Hem
de mahkemeye intikal eden dava Amerika Birleşik Devletleri başkanı cinayetidir! İşte bu tip
yöntemlerle İngiltere gibi küçük bir ülke Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devi yönetmektedir.

BÖLÜM 30
Ve Korkunç Suç Tamamlanır
17 Kasım 1963 tarihinde Amerikan Hıristiyan Kiliseleri Kurulu çiftliğinden keskin nişancıların
ayrılmalarıyla beraber Kennedy suikastı başlar. Dallas’a gelen keskin nişancılar Bloomfield
tarafından ayarlanan ve Dealey Plazayı gören güvenli bir evde iki gün boyunca daha önce maketler
üzerinden defalarca çalıştıkları suikast mahallini incelerler.
22 Kasım 1963 tarihinde vurucu tim Başkan Kennedy’i öldürür ve vali John Connally’i yaralar.
Birkaç gün sonra CIA tetikçisi Jack Ruby’nin gerçek Lee Harvey Oswald’ı öldürmesi sağlanır. (O gün
Dallas’ta “Oswald” diye tutuklanmış iki kişi daha vardır.) Ruby çok iyi korunan Dallas Polis Merkezi
bodrum katına nasıl inebilmiştir? Bu soruya yanıt çok basittir. Ruby CIA ajanıdır ve CIA kimliğini
göstermesiyle merkeze girmesi sorunsuz gerçekleşmiştir. Ruby gece kulübü işletmecisi maskesi
altında faaliyet göstermektedir. Ruby Ferrie ve Bannister ile gece kulübü ve pek çok farklı işletmede
ortaktır. Merkeze girdikten sonra Ruby Oswald’ın polislerin korumasında getirilişini bekler ve onu
öldürür. Cinayet sonrası Ruby polislere onu Washington DC’deki Özel Federal ajanlara teslim
etmeleri için yalvarır. Ancak bu gerçekleşmez. Ruby kendisini de aynı sonun beklediğinden
şüphelenmektedir. Ve şüphelendiği şey başına gelecektir.
Pueblo takımındaki yedi keskin nişancı derhal Dallas’tan kaçırılarak kendilerini Alabama’ya
götürecek olan General Bruce Medaris’e teslim edilirler. Bu noktadan sonra bu adamlardan haber
alınamaz. Kennedy suikastına uzaktan yakından bulaşan herkesin öldürüldüğü bu hikâyede bu yedi
kişinin (daha önceden avukatları vasıtasıyla kendilerine yasal güvence sağlamadılarsa) ortadan
kaldırılmış olmaları muhtemeldir. Shaw, Bannister, Oswald ve Ferrie fazla ileri görüşlü
davranmadıklarından hepsi ortadan kaldırılmışlardır. Tabii ki bizim hikâyemizde bazı boşluklar
bulunmaktadır. Bana en fazla sorulan soru “Kanıtın nedir?” olmuştur.
Kanıt bulmak zor ise de aynı sonuca uzanan ikincil kanıtlar gerektiğinden fazladırlar. Cinayet
davalarının çoğunluğu ikincil kanıtlar ile çözülürler ve bu vaka da bir gün böyle çözülecektir.
Aşağıda isimleri verilen kişiler Kennedy suikastının bir komplo olduğuna inanan toplam 55 kişiden
bazılarıdır:
- Başkan Johnson
- Vali John Connally
- FBI İç İstihbarat Başkanı William Sullivan
- CIA Örtülü Operasyonlar İstasyon Şefi David Attlee Philips

- Beyaz Saray doktoru Amiral Dr. Burkley
- Gizli Servis Başkanı James J. Rowley
Tüm bu önemli adamları komplo teoricileri diye göz ardı edebilir miyiz? Bir gün bu cinayetin tam
olarak açığa çıkmasını sağlayacak delil büyük bir riski göze alanlarca ortaya konacaktır.
Bu vakada bir başka dikkat çeken nokta Gizli Servis ajanlarının silahlarını çekerek başkanın
cesedini Texas dışına kaçırmalarıdır. Başkana suikast federal değil eyalet suçudur dolayısı ile bu
suikastın cezası Texas eyaletinde verilmelidir. Gizli Servis elamanları bunun farkında olmalarına
rağmen silah zoruyla kanunları çiğnemişlerdir.
Aynı kanun Oswald için de geçerlidir. FBI’ın Oswald’ı tutuklamaya yetkisi yoktur. Bunu
gerçekleştirenler Anayasanın 10. Ekini ve Lopez davasında Amerikan Yüksek Mahkemesi kararını
ihlal etmişlerdir. Tüm polis işleri eyaletlerin yetkisindedir ve eyaletler 10. Ek Maddeden doğan
yetkilerini geçici olarak kaldıramazlar. FBI pek çok eyalette tutuklama yapma hakkına sahip değildir.
Ancak örtbas operasyonu içinde gerçek katilleri gizlemek için tüm bu yasal ihlaller gerçekleşmiştir.
Aynı örtbas operasyonu içinde “William Bobo” Forth Worth’teki bir mezarlığa apar topar
gömülmüştür. Mezar taşında “William Bobo” yazmasına rağmen burada gömülü kişi Lee Harvey
Oswald’dır.
Tüm bunlar olurken Texas eyalet polisi, şerifler ve yardımcıları nerededirler? Bu eyalet emniyet
birimleri eyalet vatandaşlarını federal zorbalara karşı korumak durumunda değiller midir? Silahlı
çatışma riski olsa bile bu eyalet güçlerinin anayasanın 10. Ek maddesini korumak amacıyla federal
zorbalara karşı çıkmaları gerekirdi. Texas eyalet askerleri federal ajanlara karşı göreve çağrılmış
olmalıdırlar. Eyalet askerleri Amerikan anayasasına ve Dick Kanununa aykırı şekilde yabancı
ülkelere savaşmaya gönderilmek için beslenmezler.
Enteresan şekilde benim ortaya çıkan kanıtlar üzerinden tahmin ettiğim senaryo yani sel suyu
logarlarından konvoya ateş edildiği senaryosu 1984 “X” Files dizisinde başka bir hikâye eşliğinde
canlandırılmıştır.
Örtbas Operasyonu
Hikâyemi destekleyecek bulgular önümüzdeki yıllarda gün ışığına çıkacaktır. Kennedy cinayeti
sanılanın aksine hiçbir komplonun sonsuza kadar gizli kalamayacağı gibi ebediyen örtbas
edilemeyecektir. Ulusal vicdanımızdaki bu lekenin sorumlularından biri halka gerçekleri yansıtmayan
medya çakalları ve tarihçilerden bazılarıdır. Bazı yazarlar cinayetin “Mason Komplosu” olduğu
şeklindeki iddialarını suçluları Mason olan Gerald Ford, Justice Warren, Senatör Arlen Specter,
Allen Dulles ve diğer önemli yetkilileri göstererek kanıtlamaya çalışmışlardır.
Bence bu örtbas operasyonu bir tane gizli organizasyonun becerebileceği bir iş değildir. Amerikan
başkanı Kennedy’nin halk içinde öldürülüşü ve bu suçun sorumlularının örtbas edilmesi ancak çok
güçlü ve gizli üst bir organizasyon tarafından gerçekleştirilebilir.
Adli tıp delillerinin karartılmaları, örtbas operasyonunda Gizli Servis, Dallas Polisi, CIA ve
FBI’ın harmoni içinde elbirliği yapmaları ancak hükümetin en üst düzeyinden sağlanabilecek bir

şeydir. Eğer Oswald yaşasa ve mahkemeye çıksa Columbia Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Henry
Graff “Tüm deliller aleyhineyken Oswald ateş ettiğini kabul etmedi.” diyemezdi. Ve böyle saçma
sapan örtbas kokan bir söylem ulusal gazetelerin sütunlarında yer alamazdı. Otopsi sahtekârlığı,
kafatasına verilen zarar ve Kennedy’nin beyninin çıkarılması Gizli Servisin bilgisi haricinde
yapılacak şeyler değildirler. Kenndy’nin cesedinin Texas eyaletinden yasadışı şekilde kaçırılması da
Gizli Servis işidir. Tüm sahtekârlıklar “tek katil-tek kurşun” tezini doğrulamak için yapılmışlardır.
Burada en önemli soru: “Hükümetin yüksek mevkilerinde bulunan kişiler cinayet ve örtbas
operasyonuna karışmışlar mıdır?”
- Orijinal otopsi fotoğrafları kimler tarafından ve neden yok edilmiştir?
- Patologlar neden raporlarımızı ceset, saç, doku ve deri örneklerine bakmadan yazdık
demektedirler?
- Patologlar sadece fotoğraflara bakarak nasıl Kennedy’nin boynun arkasından giren mermiyle
öldürüldüğünü söyleyebilmektedirler?
- Kennedy vakası dışında otopsilerde bu tip uygulamaların yapıldığı başka vakalar var mıdır?
Bizce yoktur çünkü hiçbir mahkeme normal koşullar altında bu tip kanıtları kabul etmeyecektir.
Otopsiye katılan John Eberole neden kendisine soru yönlendiren özel bir dedektifle konuşmayı
reddetmiştir? Tam tersine radyolog konuşmak ve bir daha dedektifi görmek istemediğini belirterek
kaçmıştır. ARRB araştırma komisyonunun belge taleplerine CIA, FBI, Gizli Servis ve Deniz
Kuvvetleri İstihbarat Servisi neden sözbirliği etmişçesine yanıt vermemektedirler? Görüldüğü
kadarıyla Amerikan devleti Kennedy suikastını kara bir deliğe gömmüştür. Elm Street’te o gün birden
fazla ateş sesi duyan tanıklara ne olmuştur? Texas Okul Kitapları Deposundan çıkarılan iki Mauser
tüfeğe ne olmuştur?
Şerif yardımcıları Roger Craig ve Eugene Boone verdikleri yeminli ifadelerde “Namlusunda
Mauser 7.65 yazan tüfek bulduk.” demektedirler.
Bu iki kanun adamını kimler taciz etmiştir? Bir otomobil patlamasından son anda kurtulan Craig’in
sonradan intihar etmiş olması tesadüf müdür?
Craig’in ismi Kennedy suikastını takip eden gizemli Clay Shaw, David Ferrie, Guy Bannister,
Hugh Ward, Jerry Brooks Gatlin ve William Sullivan cinayet listesine eklenmiştir. 1977 yılının ilk
altı aylık bölümünde altı üst düzey FBI ajanının öldürülmeleri ayrıca FBI üst düzeyini hedefleyen bir
planın olduğunu göstermektedir. Ancak Kennedy suikastını araştıran Warren Komisyonundan
Jacqueline Hess hâlâ “gizemli ölümleri Kennedy suikastı ile ilişkilendirecek bir kanıt yoktur”
demektedir.
Gizli Servis elamanlarının Zapruder fotoğraf makinesini sahibinden zorla alarak el koymalarının
nedeni nedir? Bu kameradan çıkarılan filmdeki 208-211 numaralı karelerin alınma nedenleri
nelerdir? Aslında filmden alınan bu kareler konvoyun saldırıya uğradığı anı ve ateşin yönünü ispat
edecek en önemli kanıtlardır. Domuzlar Körfezi fiyaskosunun sorumluluğunu üstlendiği halde
Kennedy neden “CIA ile uğraşmak gerekli.” demiştir. Başkan Kennedy CIA başkanı Allen Dulles ve

yardımcısı General Charles Cabell’i işten atmıştır. Başkanın kovduğu Dulles nasıl olur da Kennedy
suikastını araştıran Warren Komisyonu’na atanır? Kennedy 1961 yılında Senatör Mike Mansfield’e
“CIA’yı bin parçaya ayırıp yok edeceğim.” dediğinde tarihi bir hata yapmıştır. Bana göre yukarıda
belirtilen tüm kurum ve kuruluşlar Kennedy suikastının örtbas edilmelerinde elbirliği yapmışlardır.
Bu kurumlar belki bilmeden Tek Dünya Devleti – Yeni Dünya Düzeni devrimine yardımcı
olmuşlardır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Yeni Dönem
Daha önce belirttiğim üzere Kennedy suikastı sonrası güç dengesi başkan Johnson döneminde
görüldüğü gibi radikal şekilde değişmiştir. Michael Beschloss’a göre Johnson kendi güvenliği
konusunda korku içindedir:
“Richard Helms 1964’te Lyndon Johnson’un Kennedy suikastının bir komplo olduğu hakkında
korkuları olduğunu görür. Helms’e göre CIA yeni başkana çok yardımcı olur ve CIA üzerine
yazılacak bağımsız bir rapora destek verir.”
(Kriz Yılları: Kennedy ve Kruçev, 1960-1963,
Michael Beschloss)
Yeni başkan Johnson göreve gelir gelmez Vietnam’daki Amerikan asker sayısını üç katına çıkartır.
Halbuki Johnson başkan Kennedy’nin General McArthur’a danışarak Vietnam’dan askerlerimizi
çekme kararı aldığını iyi bilmektedir. Johnson Tonkin Körfezi vakasını körfezde hayalet Kuzey
Vietnam deniz altılarının Amerikan gemilerine saldırdığı yalanı üzerine başlatmıştır. Yalan tutar ve
Güney Vietnam’a Amerikan asker ve silahlarının yığılmasına başlanır. Başkan Kennedy’nin
Hazine’ye Amerikan doları basma talimatı gizlice iptal edilir ve o ana kadar basılmış olan yeni
banknotlar Hazine’nin kalorifer kazanında yakılırlar. 300’ler Komitesi’nin istediği değişikliklerin
yapılabilmeleri için Kennedy’nin ortadan kaldırılması yeni bir yöntem değildir. Benzer şekilde
Birinci Dünya Savaşı’nı başlatmak için Arşidük Ferdinand Haziran 1914’te Saraybosna’da
öldürülmüştür.
2006 yılının son günlerinde etrafımıza baktığımızda gizli paralel hükümetin Kennedy suikastı
sonrası bu devlete kurucularımız tarafından sağlanan cumhuriyet rejimini nasıl yıktıklarını görebiliriz.
Kennedy suikastından 2006 yılı sonuna kadar olan süreçte Birleşik Amerika, federal bir
cumhuriyetten dikta rejimine geçmiştir. Anayasamızı destekleyen tüm vatandaşlarımız dışlanmış,
etkisiz hale getirilerek ölümcül yara almış durumdadırlar. Amerikan Anayasası federal hükümet için
değil federal hükümetin güç suiistimallerinden özgür halkımızı korumak için yazılmıştır.
Amerikan halkının gerçekleri görmemeye devam etmesi halinde, Amerika Birleşik Devletleri
300’ler Komitesi istekleri doğrultusunda kurulacak olan “Tek Dünya Devleti” isimli feodal yapıda
başı çekecektir.
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300’ler Komitesi’nin Gizli Hizmetkârları
300’ler Komitesi’nin bu büyük ölçekte operasyonları nasıl gerçekleştirdiği hep merak edilir.
Aslında bu sorunun yanıtı basittir çünkü Komite vatanını satmayı göze alarak Yeni Dünya Düzeni- Tek
Dünya Devleti hiyerarşisi içinde yükselmek isteyen eğitimli kişileri saflarında kullanmaktadır.
Aşağıda dünyayı yöneten bu uluslar üstü karanlık, gizemli örgüte bulundukları yüksek mevkilerden
hizmet eden bazı insanlar hiçbir sıra takip edilmeksizin verilmektedirler.
Douglas Dillon
Dillon’un John Foster Dulles ve kardeşi Allen üzerindeki ekonomik planlama ile ilgili kontrol ve
manipülasyonu Amerika’nın dış ve ekonomik siyasetinde büyük rol oynamıştır. Her ne kadar Arthur
Burns Başkan Dwight D. Eisenhower’ı yönlendiriyor gibi görülmüşse de başkanın döneminin son
bölümünde Amerika Birleşik Devletleri dış siyaseti ve ekonomisini sabote eden Allen ve John Foster
Dulles kardeşler olayların şekillendiricileri haline gelmişlerdir. Dillon 300’ler Komitesi için yaptığı
üstün çalışmalar sonucunda Amerika’da başkan seçilecek kişinin Demokrat veya Cumhuriyetçi
olmasının önemini ortadan kaldırmıştır.
Artık Amerikan halkının uyanarak seçtikleri kişilerin ait oldukları partilerin hiçbir önemi
olmadığını görmesi gerekmektedir. Dillon 1960 yılında Amerikan ekonomisine sabotaj yapmak üzere
300’ler Komitesi’nce seçilmiştir. Görünüşte Cumhuriyetçi gibi gözükse de Dillon’un Demokratlarla
ortak noktaları çok fazladır. Dillon Amerika’daki üst pozisyonlara yerleştirdiği kişilerle bilinen
Dillon Reed firmasının kurucusunun oğludur. Dillon bir Wall Street bankeri olarak güya Eisenhower’ı
ülke için yararlı olan ticari politikalar konusunda yönlendirmiştir. Tabii ki bu yararlı ticari politikalar
Komitenin belirlediği amaçları kapsamaktadırlar.
1960 yılında Dillon Cenevre’ye gönderilerek Amerikan ticaretine büyük zarar vermeyi amaçlayan
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) pazarlıklarına katılması sağlanmıştır.
Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonu raporuna göre Dillon’un yönlendirmesiyle Eisenhower
Amerika’nın hâlihazırda zemin kaybettiği ürünlerin gümrük tarifelerini düşürmüş ve Amerikan
ekonomisini bir daha toparlayamaz hale getirmiştir. Ekonomistlere göre yapılan gümrük
tarifelerindeki indirimler iç üretimin sonu anlamına gelmektedir. Amerika için ölümcül olan bu ticari
davranışı Eisenhower “Ortak Pazardan daha fazla pay” almak amacıyla açıklamaktadır. Adam Smith
“Serbest Ticaret” prensiplerinin sıkı bir takipçisi olan Dillan Başkan John F. Kennedy tarafından

Hazine Bakanlığına getirilmiştir.
Eisenhower döneminin sonunda salgına dönüşen Amerikan altın rezervlerinin eritilmesi felaketi
Dillon’un eseridir. Dillon George Ball’un takımı ile birlikte Başkan John F. Kennedy’i Avrupa
piyasalarına daha fazla altın göndermeye ikna etmiştir. Paranın devrimler ve savaşlarda oynadığı
rolün büyüklüğünü bilmeyen Kennedy yapılacak korkunç işlemin Amerikan ödemeler dengesini
sağlayacağını düşünmektedir. Kennedy Dillon’un gümrük tarifelerini %50 düşürme planına onay
vermiştir.
İstihbarat raporlarına göre bu ölümcül planın arkasında MI6 vardır ve görevi Kraliyet
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne (RIIA)’ya vermiştir. Dillon RIIA tarafından Komite’nin görevini
yerine getirecek kişilerden biri olarak tespit edilmiştir. George Ball ile ortak çalışmalar sonucu
Amerikan endüstriyel gücüne büyük darbe NAFTA anlaşmasının ilk denemesi de Dillon tarafından
gerçekleştirilmiştir. İyileşme trendinde olan Amerikan ekonomisine ölümcül zehir Eisenhower
tarafından verilmiş ve ülkemizin cenazesini kaldırmak Kennedy’e düşmüştür.
Dean Rusk
Dean Rusk Kore Savaşı sırasında General Douglas MacArthur’e oynadığı oyun ile 300’ler
Komitesi’nde bir hizmetkâr olarak yükselmiştir. Kore Savaşı 300’ler Komitesi emirlerini hiçbir
şekilde kabul etmeyen Stalin’e karşı ortaya çıkmış bir olaydır. Stalin kendi deyimi ile “Washington
kozmopolitleri (Yahudileri) ve işbirlikçilerinin Rusya’yı ele geçirmelerine izin vermeyecektir.”
Kuzey Kore tanklarının 39. Paraleli geçmeleri sonrası Amerika’dan “Berlin Duvarı” tepkisi
beklenmektedir. Berlin duvarını yıkarak Sovyet ordusu ile karşılaşmayı göze alamayan Amerika
Berlin’e “hava köprüsü” kurmuştur. İngiltere ve Amerika’daki medya çakalları “hava köprüsünü”
Amerikan’ın bir zaferi olarak göstermelerine karşın aslında bu tam bir yenilgidir. Amerika’nın
Mao’nun Çin’de, Castro’nun ise Küba’da başa geçmelerine izin verdiğini gören Kuzey Koreliler
giriştikleri işgale karşı Amerika’dan bir tepki beklememektedirler. 300’ler Komitesi Stalin’ce
desteklenen Kuzey Korelileri yenmek değil baskı altında tutmak istemektedir. Sonuçta Başkan Truman
Amerika Birleşik Devletleri’ni hazır olmadığı bir savaşa Birleşmiş Milletler’in kendisine verdiği
yetki yalanıyla sokar.
General Douglas MacArthur Truman gönderdiği şifreli mesajda kendisinin Amerikan Hava
Kuvvetleri’nden General George E. Stratemeyer’e Yalu Nehri kıyısında bulunan 56 artçı lojistik Çin
ordusu merkezini bombalaması emrini vereceğini bildirir. Amerikan Hava Kuvvetleri ayrıca Yalu
Nehri üzerindeki tüm köprüleri de bombalayacaklardır.
Mesaj üzerine Truman tüm danışmanlarını Blair House’da toplar danışmanlardan Dean Rusk
MacArthur’un planına çok karşı çıkmaktadır. İstihbarat raporlarına göre toplantıda Rusk Truman’a
RIIA ile görüştüğünü söyler ve “Amerika Birleşik Devletleri’nin Yalu Nehrinin Mançurya tarafındaki
Çin mevzilerine saldırmadan önce İngiltere’nin onayını alması gerektiğini” hatırlatır. Truman’ın yıllar
sonra kaleme aldığı Years of Trial and Hope isimli kitapta tüm bunlar vardır.
Çin hükümetiyle afyon ticaretinde ortak çalışan Forbes, Delano ve Perkins aileleri MacArthur’un

saldırısının gerçekleşmesi halinde büyük zarar göreceklerdir. Kendileri de 300’ler Komitesi üyeleri
olan bu büyük aileler Komiteden bu saldırıyı durdurmasını isterler. İngiliz afyon hanedanın
baskılarına boyun eğen Başkan Truman MacArthur’e “Mançurya sınırına beş mil alan içindeki hiçbir
hedefe ateş açılmaması” emrini verir.
Amerikan halkının MacArthur’e verdiği büyük desteğe rağmen Dean Rusk Truman’ı verdiği emri
değiştirmemesi konusunda ikna eder. 26 Kasım tarihinde McArthur istifa etmek üzereyken 250.000
Çin askeri Yalu Nehrini geçerek Amerikan güçlerine saldırırlar. Truman ve Rusk’ın ihanetlerine
karşın Amerikan askerleri bu büyük saldırı karşısında ellerinden geleni yaparlar ancak o zamana
kadar Amerikan tarihinde görülen en büyük askeri yenilgiyi almaktan kurtulamazlar. Rusk Truman’dan
MacArthur’u görevden alması için baskı yapmaktadır. Uzun ve zorlu bir dönemden sonra Amerikan
ordusu Kore’de üstünlüğü ele alır. Bu durumda Rusk 300’ler Komitesi’nden gelen emirleri Truman’a
iletir ve derhal “ateşkes” çağrısı yapmasını ister. Komite’ye her zaman sadık bir hizmetkâr olan
Truman “ateşkes” çağrısını “Komünistler geri çekilmekteler, derhal Çin’e Kore’den çıkması veya
askeri gücünün yok edileceği ültimatomunu verelim.” diyen MacArthur’un muhalefetine karşın yapar.
Daha da ileri giderek MacArthur’u görevinden alan Truman vatana ihanet etmiş ve Kore
Savaşı’nda binlerce askerimizin gereksiz ölümüne neden olmuştur. Askeri raporlara göre Kore
Savaşı’ndaki kayıplarımızın %60’ı General MacArthur görevden alındıktan sonra gerçekleşmiştir.
Tüm bunlar afyon ticaretinde ortak olduğu Çin’i kırmamaya çalışan 300’ler Komitesi nedeniyle
gerçekleşmiştir.
Israel Helphand (Parvus)
1917 yılında gerçekleşen Bolşevik Devrimi Amerika’da yerleşik sosyalist oluşumlarda zafer
havası yaratarak faaliyetlerinin hızlanmasını sağlamıştır. Pek çok tarihçi bu başarıyı Israel
Helphand’e bağlamaktadır. “Parvus” olarak tanınan Helphand pek çok devrimciye ev sahipliği yapan
İsviçre’de okur ve daha sonra Sosyalist Enternasyonal temsilcisi olarak çok büyük servet yapacağı
Osmanlığı İmparatorluğu’na yerleşir. Buradan Almanya’ya geçen Helphand sosyalist Die Glocke
gazetesini çıkarır. O zamanlar Sosyalist Enternasyonal’in küçük bir parçası olan Rus Sosyal
Demokrat Parti Başkanı olan Lenin Helphand ile tanışır. Helphand Lenin ve Troçki’yi bir araya
getirerek “Rusya’nın iyiliği” için çalışmaya ikna eden kişidir.
Walter Rathenau
Alman hükümetinde görev alan ve Almanya’da Sosyalist lider olarak bilinen Rathenau 300’ler
Komitesi’nce Almanya’ya sosyalizmi getirecek kişi olarak görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı
sonrası organize ettiği büyük gösteriler Alman sanayicileri korkuya düşüren Rathenau bu çevrelerin
Hitler’i desteklemelerine ve kendisini toplum düşmanı ilan etmelerine neden olmuştur. Rathenau
Paris Barış görüşmelerinde Clemencau’nun baş ekonomik danışmanı ile Almanya’nın savaş
tazminatlarını ayni olarak ödemesi konusunda anlaşırken sadece 300’ler Komitesi’nin emirlerini
yerine getirmektedir. Rathenau Dr. Jacob De Hass ile birlikte 300’ler Komitesi’ni açıklayan ilk
kişilerden biridir. Bu nedenle Rathenau 24 Haziran 1922’de öldürülür. Ölümünden kısa süre önce

şöyle demektedir:
“Kimlikleri sadece birbirleri tarafından bilinen kişilerce oluşturulan 300 kişilik bir komite tüm
dünyayı yönetmektedir.”
Rathenau’nun katilleri tutuklandıktan sonra intihar etmişlerdir.
Harry Hopkins
Hopkins 300’ler Komitesi’nce John Maynard Keynes’in ekonomik intihar teorilerini Roosevelt’e
pazarlamak üzere işe alınmıştır. Tanınmış bir sosyalist olan Hopkins Roosevelt’in “işsizlik yardımı”
amacıyla kurduğu organizasyonun başına getirilmiştir. Hopkins 1940 seçimlerini Başkan Roosevelt’e
kazandırarak Beyaz Saray’da üç dönem kalmasını sağlayarak 300’ler Komitesi emirlerini yerine
getiren kişidir. Kendisini Londra’dan uzaklaştıran Fabian Örgütü’ne göre Hopkins Roosevelt’ten
sonraki en güçlü insandır. Hopkins’in hocaları Prof. Dr. Jesse Macey ve Dr. Edward A. Steiner isimli
Yahudi dönmesidir. Bu iki kişi Amerikan Sosyalist Partisi başkanı Dr. George Heron ile sıkı dostluk
içindedirler.
Hopkins 1928 yılında Londra Fabian Örgütü’nü ziyaretinde Eleanor Roosevelt ve Amerikan
sosyalizm tarihinde önemli yeri olan Miss Jane Addams’ın dikkatini çeker. Bu iki kadın Hopkins’in
söylediklerine hiç kimse onay vermezken inanmaya başlarlar. Bu şekilde başkana ulaşan Hopkins
1941 Kiralama Anlaşması’nın imzasıyla Stalin’e istediğinden fazlasını kazandırmıştır. Bilindiği
kadarıyla RIIA direktifleri doğrultusunda Hopkins Kira Anlaşması’nı Roosevelt’e pazarlamıştır. 27
Temmuz 1941 yılında Moskova’ya giden Hopkins imzalı anlaşmayı Stalin’e sunmuştur.
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Not:
“Windsor” soyadı Kral V. George tarafından 1917’de alınmış bir isimdir. Ailenin gerçek ismi

“Guelph” olup Kara Venedik Asaleti’ne dayanmaktadır. Kraliçe Victoria’nın soyağacı kolaylıkla
Venedik Kara Guelph ailesine kadar takip edilebilmektedir.
300’ler Komitesi’ne tarihte iki kez Birleşmiş Milletler hiyerarşisinden üye katılmıştır. Bazen
üyeler MI6’den gelmektedirler.
300’ler Komitesi ile Japonya arasındaki ilginç ilişki “İmparator Hirohito’nun savaş suçlusu olarak
yakalanıp yargılanmaması için” Danimarka Kralı IX Frederik, Norveç Kralı Haakon, İngiltere Kralı
VI George, Hollanda Kraliçesi Wilhelmina ve Lüksemburg Grand Düşesi Charlotte’un çabalarında
görülmüştür. Ancak İmparatoru tutuklanıp yargılanmaktan kurtaran Diz Bağı Nişanı örgütüdür. Kraliçe
II. Elizabeth İmparator Hirohito ile ilişkilerini imparator ölene kadar iyi tuttuğu gibi şimdi de
imparatorun ailesi ile dostluğu devam etmektedir. Bu ilişki dışında 300’ler Komitesi’nin Japonya ile
fazla bir işi olmamıştır.
Avrupa’daki her “asil” aile ve hanedan 300’ler Komitesi’nde bazen vekâleten de olsa temsil
edilirler. Örneğin Hohenzollern Hanedanı Kent Dükü Edward, Braganzas hanedanı York Dükü
tarafından temsil edilmektedirler. Avrupa’da Komite’nin sandalyelerine oturacak çok fazla sayıda
hanedan üyesi bulunmaktadır. Burada önemli olan Komite’ye kabulde takip edilen yoldur yani önce
kraliyet üyeleri sonra dük, marki, kont ve lordlar en sonunda ise avam üyeler bu örgüte
girebilmektedirler.
UZMAN GRUPLAR
Muhasebe/ Denetim
Price Waterhouse
Ulusal Eğitim Laboratuarları (NTL)
NTL Uluslararası Uygulamalı Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak da bilinir. Enstitü Kurt Lewin’in
prensipleriyle hareket eden bir beyin yıkma merkezi olup deneklere aniden aşırı stres uygulama
deneyleriyle ünlüdür. NTL Amerika’nın en büyük öğretmen sendikası olan Ulusal Öğretmenler Birliği
(NTA)’yı yönetir ve ülkede ilk ve ortaokul eğitimlerindeki tüm düzenlemelerde sözü geçer.
NTA Carnegie Corporation ve Ford Vakfı gibi ünlü kurumlarca desteklenir. Büyük finansal gücü
sayesinde NTA çocuklarını özel okullara gönderen ailelere yapılacak çocuk başı 2600 dolar yardımı
öngören 174 nolu California kanun teklifini reddettirmiştir.
NTA ultra sosyalist San Francisco Chronicle ve bağlantılı televizyon kanallarınca desteklenen 174
nolu kanun teklifini ortadan kaldırmak için 16 milyon dolar harcamıştır. Kanun teklifi büyük
çoğunlukla reddedilmesine karşın ebeveynlerin ne tür öğretmenlerle karşı karşıya olduklarını
anlamalarını sağlamıştır. NTA Yeni Dünya Düzeninin “Sonuç Odaklı Eğitim” yöntemini
desteklemektedir. Kurum resmi olarak ırkçılık karşıtı olduğunu söylese de zamanında yaptığı bir
teklifte öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin diğer öğrencilerden ayrılmaları gerektiğini ve normal
düzeydeki öğrencilere aralarından ayıklanan öğrenme güçlüğü çeken öğrenci sayısı ile orantılı maddi
yardım yapılmasını önermiştir.

Pennsylvania Üniversitesi, Wharton Finans ve
Ticaret Okulu (University of Pennsylvania,
Wharton School of Finance & Commerce)
Ünlü Tavistock bilim adamı Eric Trist tarafından kurulan okul Tavistock’un Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki önemli kurumlarından biri haline gelmiştir. Kurum Amerika Çalışma Bakanlığı gibi
müşterilere sahip olup ekonometrik modellerin kullanımıyla uyduruk istatistikler üretimi üzerine
uzmandır. Bu yöntem 2006 yılında milyonlarca işsiz ile baş başa kaldığımız dönemde tam hükümetin
ihtiyaç duyduğu tekniğin ta kendisidir.
Wharton’un Ekonometrik modelleri Amerika ve Avrupa’daki tüm 300’ler Komitesi kurumları,
IMF, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nca kullanılmaktadır. Wharton’dan çıkan ünlüler arasında
George Schultz, Alan Greenspan ve Jeffrey Sachs gibi isimler vardır. 300’ler Komitesi Wharton’a
Rusya için tam kapsamlı bir özelleştirme projesi hazırlatmıştır. Jeffrey Sachs’in önderliğinde
yönetilen plan sonunda 300’ler Komitesi ve bağlantılı bankerler Rusya’daki dev devlet kurumlarını
(GAZPROM, YUKOS, vs.) özelleştirme adı altında yok pahasına ele geçirmişlerdir.
Rus halkının varlıklarını ele geçiren “Sekizler Çetesi” hayal edilemeyecek servetler kazanmış ve
milyarlarca doları off shore hesaplarına aktarmıştır. Komite’nin amacı Rusya’nın tüm kaynak ve
üretim tesislerine el koyarak Rus halkını perişan hale getirmektir.
Yalnız çete başkan Putin’i hesaba katmamıştır. Putin başa geçer geçmez “Sekizler Çetesini”
çökertmiş ve bu organizasyon içinde olanları Rus kanunlarına göre ağır suçlarla yargılamaya
başlamıştır. Başkan Putin’in cesur davranışları 300’ler Komitesi’ni ürküterek GAZPROM ve
YUKOS’un Rus halkına geri verilmelerini sağlamıştır. Putin’in başa gelmesiyle Jeffrey SachsWharton soyguncuları büyük hayal kırıklığına uğramışlardır.
Rusya’nın doğal kaynakları ve dev tesislerinin ele geçirilmelerini kariyerinin başında 300’ler
Komitesi’ne seçilen Mihail Gorbaçov sağlamıştır. Komite emirlerini yerine getiren Gorbaçov
SSCB’nin yıkılmasına neden olmuştur. Gorbaçov Wharton-Jeffrey modeli uyarınca Rusya’da devlet
kontrolünde olan petrol, doğal gaz, kömür, bankalar, havayolları, otomotiv ve pek çok endüstriyi
300’ler Komitesi’ne peşkeş çekmiştir. Tüm bu hizmetler karşılığında Gorbaçov’a San Francisco’da
süresiz ikamet izni ve Gorbaçov Vakfını kurma hakkı verilmiştir.
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (Institute for Social Research)
Bu kurum Tavistock Enstitüsü’nden Rensis Likert, Darwin Cartwright ve Ronald Lippert
tarafından kurulmuştur. Enstitünün yaptığı araştırmalar arasında “Sosyal Değişimin İnsani Anlamı”,
“Geçiş Döneminde Gençlik” ve “Amerikalıların Aklı Sağlıkları Hakkındaki Düşünceleri” ünlü
olanlarıdır.
Gelecek Enstitüsü (Institute for the Future)
Kurum Tavistock tahmin modellerini kullanmakta ve Ford Vakfı’nca fonlanmaktadır. Enstitü ellişer
yıllık zaman dilimlerinde olabilecek değişiklikleri ön görmeye çalışmaktadır. Ellişer yıllık
sosyoekonomik trendleri tahmin etmesi beklenen enstitü olması gerekenden sapmalar ortaya

çıktığında toplumu haberdar etmeyi görev saymaktadır. Enstitü şimdi müdahale ile geleceğin inşasına
inanmaktadır. Kurumdaki Delfi Panelleri (komisyonlar) Amerika için neyin normal olup olmadığına
karar vererek hükümeti önlem almaya yönlendiren raporlar yazmaktadırlar. Enstitünün tavsiyeleri
arasında kürtajın yasallaştırılması, uyuşturucuların yasallaştırılmaları, şehir merkezlerine giren
otomobillerden ücret alınması, doğum kontrol yöntemlerinin okullarda öğretilmeleri, okul
başarılarına maddi ödül verilmesi, homoseksüelliğe hoşgörü, aile planlamasının teşviki ve Pol Pot
tarzı büyük şehirlerin boşaltılarak halkın kırsala sürgünü gibi konular vardır. Gördüğünüz gibi
enstitünün pek çok tavsiyesi hali hazırda gerçekleşmiştir.
Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (Institute for Policy Studies (IPS))
Amerikan iç ve dış siyasetini defalarca şekillendirmiş olan “Büyük Üçler”den IPS’in James P.
Warburg ve Rothschild’ler tarafından kuruluşuna öncülük edilmiş, Bertrand Russell ve İngiliz Fabian
networkuyla büyümüştür. Network içinde perde arkasında Leonard Woodcock’un olduğu Endüstriyel
Demokrasi Ligi vardır. Bu kurum için çalışan yerel oyuncular arasında muhafazakâr Jean Kirkpatrick,
Yahudi lobici Irwin Suall, Silahların Kontrolü anlaşmalarında pazarlıklara katılan Eugene Rostow,
işçi liderlerinden Lane Kirkland, Albert Shanker ve özellikle enerji-eğlence sektörlerindeki büyük
kuruluşların başındakiler bulunmaktadır. IPS 1963 yılında resmi olarak Tavistock mezunlarından
Marcus Raskin ve Richard Barnett tarafından kurulmuştur. Kurumun finansmanı Rothschild’lerin
Amerika’daki kuruluşları olan James Warburg Ailesi Vakfı, Stern Ailesi Vakfı ve Samuel Rubin
Vakfınca sağlanmaktadır. Samuel Rubin Faberge ismini çalan kişi ve Komünist Partinin kayıtlı
üyesidir.
Faberge Rus Hanedanı’nın resmi mücevhercisi olup Rubin Faberge ismini illegal olarak
kullanmak suretiyle milyonlarca dolar kazanmıştır. Kurumun bir başka fon kaynağı Carnegie Vakfı’dır.
IPS amaçları İngiliz Yuvarlak Masa Teşkilatı ve Tavistock tarafından empoze edilmektedirler.
Yarattıkları “Yeni Sol” kavramı içinde IPS’in rolü sosyal kaos çıkartmak, sol düşünceleri yaymak,
Amerika Birleşik Devletleri resmi politikalarına saldırmak ve uyuşturucu kullanımını teşvik etmek
gibidirler.
Stanford Araştırma Enstitüsü
(Stanford Research Institute-SRI)
Stanford Araştırma Enstitüsü’nün ilk başkanı olan Jesse Hobson 1952 yılında yaptığı konuşmada
enstitünün izleyeceği yolu tanımlamıştır. Amerika’da halen oynamakta olduğu rol düşünüldüğünde
Stanford Tavistock Enstitüsü hanedanının mücevherlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı’nı takiben
1946 yılında kurulan Stanford beyin kontrolü ve “gelecek bilimleri” araştırmalarına önem
vermektedir.
Stanford şemsiyesi altında bulunan Charles F. Kettering Vakfı Kova Burcu Komplosu uyarınca
“İnsanın Değişen İmajı” çalışmasını gerçekleştirmiştir. Stanford Willis Harmon yönetiminde
Amerikan Eğitim Bakanlığı’na pek çok çalışma yapmıştır. Stanford Araştırma Enstitüsü altında
bulundurduğu yüzlerce think-tank ile Amerikan yaşamının her alanında araştırmalar yapmaktadır.

DARPA network diye bilinen bu ağ ülkedeki her vatandaşın yaşamını kontrol etmeyi amaçlayan en
büyük projelerden biridir. Şu anda Stanford bilgi işlem sistemi aşağıda en büyükleri verilen 2.500
kardeş kurum bilgisayarlarıyla bağlantı halindedir:

SRI’ın çalıştığı pek çok devlet projesinde elektronik iletişimdeki gizliliği düzenleyen Amerikan
Anayasası Ek 4. Maddesi ihlal edilmektedir. Bell ve AT&T gibi telefon ve iletişim firmalarının
savunma, güvenlik ve emniyet güçleriyle yakın çalıştıkları bilinen bir gerçektir. Bu durumda
Kongrenin bu faaliyetler karşısında ihlal edilen kanun ve nizamnameleri araştırması gereklidir.
Stanford tüm DARPA belgelerini kataloglayarak tüm ilgili kurumlara kütüphane rolü oynamaktadır.
Özellikle bilgisayar kartları tasarlayan veya üreten firmalarla yaptığı çalışmalarda SRI tüm
vatandaşların bilgisayarlarını hükümetçe ulaşılabilecek hale getirmektedir.
STI’n hizmet ettiği tüm kurumlar veritabanını her türlü “anahtar” kelime için gözden
geçirebilmektedirler. Bu kurumlar SRI veritabanı sayesinde kendi master dosyalarını güncel hale
getirmektedirler.
SRI veritabanını adalet kurumları, emniyet ve güvenlik güçleri yanında en fazla Pentagon’un
kullandığı bilinmektedir. Pentagon “komuta ve kontrol” problemleri SRI tarafından çözülmektedir.
Pentagon’un genelde askeri bilgilerle ilgilendiği düşünülse de uzun süredir sivil kurum ve kişilerin
bilgileriyle de uğraştığı ortaya çıkmıştır. Düşünceme göre SRI’n Amerikan Sayıştay’ı tarafından
denetlenmesi halinde ortaya çıkacak gerçekler halkta büyük infial yaratacaklardır.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute
of Technology (MIT) Alfred P. Sloan School of Management)
Bu önemli kurum genelde Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü ile ilişkili görülmeyip Amerikan
hüviyetinde kabul edilse de bu sadece kuruluş döneminde geçerlidir. MIT yıllar içerisinde
uzmanlaşmış bölümleriyle Tavistock yörüngesine girmiş bir kurumdur. MIT kabaca aşağıdaki
bölümlerle Tavistock’a hizmet etmektedir:
Çağdaş Teknolojiler
Endüstriyel İlişkiler
Lewin Psikoloji Grubu
NASA-ERC Bilgiişlem Araştırma Laboratuvarları
Donanma Psikolojik Araştırma Grubu

NSA Psikoloji Araştırma Grubu
Sistem Dinamikleri
Savunma Analizleri Enstitüsü
(The Institute for Defense Analyses [IDA])
Reklam yapmayı sevmeyen IDA askeri think-tankler içinde en büyük ancak en az tanınanıdır.
Üstünde “Suburban National Bank” tabelası bulunan ve Pentagon yakınındaki büyük IDA Merkezi ilk
başta bir banka gibi görülür. IDA’nın yaptığı her iş devlet sırrı niteliğindedir. Bu kurum çok büyük
etki ve güç sahibi olup çalıştırdığı elemanlar en üst kaliteden bilim adamlarıdırlar. Kurumun bir
görevi küresel ekonomik çalışmalar yapmaktır. Kurum en üst düzeyde CIA, FBI, NSA ve ONI gibi
çok önemli kuruluşlarla işbirliği yapar.
IDA tarafından üstlenilen en önemli projelerden biri ELF radyo dalgalarıyla hava koşullarının
değiştirilerek suni hava koşullarının yaratılmasıdır. NSA Rusya’nın benzer iklim ve hava koşulları
araştırmaları yaptığını bilmekte ve endişe duymaktadır. IDA’nın bir başka projesi ise Çin’deki
ekonomik ve endüstriyel gelişmenin tahminidir. IDA raporları uyarınca David Rockefeller’ın Çin’e
giderek buradaki en önemli ailelerden Li ailesi ile ortaklıklar oluşturduğu söylenmektedir.
IDA’da “Jason Bölümü” diye bilinen şube tam “James Bond” filmlerine uygun çalışılan süper gizli
projelerin gerçekleştirildikleri yerdir. Bu şubenin en önemli görevlerinden biri vatandaşların
anayasal haklarının ihlal edilmek suretiyle bilgi toplanırken bu vatandaşların casusluk faaliyetlerini
fark etmemelerinin teminidir. Jason Şubesinde çalışanların listesi bilinmese de buradaki en önemli
bilim adamının bir zamanlar California Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanlığını yapan Norman M.
Kroll olduğu sanılmaktadır. Daha önce bu kişinin 30 ülkede özel araştırmalar icra eden Kroll
Associates firmasını kurduğunu belirtmiştik.
Yine bildiğimiz kadarıyla “Jason Şubesi” çalışanları hafta sonları ve yaz tatillerini bile beraber
geçirmektedirler. Bu grubun yönettiği ve en fazla beş kişinin en yüksek güvenlik seviyesinde
ulaşabildiği projeler Balistik füzeler, denizaltı tespit teknikleri ve ELF radyo dalgaları gibi önemli
çalışmaları kapsamaktadır.
Rand Araştırma ve Geliştirme Kurumu
(Rand Research and Development Corporation)
Şüphesiz Tavistock Enstitüsü’nce kontrol edilen RAND RIIA’nın Amerika Birleşik Devletleri’ni
kontrolde kullandığı en prestijli think-tanktir. RAND tarafından oluşturularak Amerikan devletince
uygulanan projeler Amerikan ICBM programı, ABD dış politika analizleri, uzay programları, ABD
nükleer politikaları, LSD ve benzeri akıl kontrolü maddelerinin geliştirilmeleri gibidirler.
Yirmi yıl süren gizli MK-Ultra operasyonunda rızaları alınmayan ve hiçbir şeyden habersiz
deneklere yirmi yıl boyunca LSD verilmiştir.
RAND’ı kullanan binlerce büyük firma, devlet kurum ve kuruluşu bulunmaktadır. Bu kurumun
belirtilmesi gereken en önemli projelerinden biri termo- nükleer savaş senaryoları üretmektir. RAND

bir keresinde Amerika Birleşik Devletleri’nin teslim olma senaryosunu Rusya için hazırlamaktan
suçlanmıştır. Bu suçlama senatör Symington tarafından Amerikan Senatosu’na taşınmıştır. Ancak
Senato araştırması medyadan gelen büyük baskı sonu sonlandırılmıştır.
Özetlemek gerekirse Tavistock Enstitüsü tarafından Amerika’da hükümet, silahlı kuvvetler, dini
kurumlar, iş dünyası ve eğitim kurumlarının beynini yıkamak üzere çalışan organizasyonlar aşağıdaki
listedeki gibidirler:
Brookings Enstitüsü
Hudson Enstitüsü
IPS
MIT
NTL
Rand Araştırma ve Geliştirme Kurumu
Stanford Araştırma Enstitüsü
Pennsylvania Üniversitesindeki Wharton Okulu
Yaptığım araştırmalarda bu kurumlarda çalışan sayısının 50.000’den 200.000’e çıktığını ve
kurumların toplam bütçelerinin 50 milyar dolara yaklaştığını tespit ettim. Amerika Birleşik Devletleri
bu kurumlara yılda milyarlarca dolar harcamasına rağmen bu kurumların çoğu Kongre’ye faaliyetleri
hakkında rapor verme durumunda zorunluluğu taşımamaktadırlar.
300’ler Komitesi Direkt Kontrolü Altındaki Kurumlar
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Uzman Kurumların Faaliyetleri ve Yayınları
Steps to the Ecology of the Mind: Bateson, Gregory.
Bateson Tavistock’un en önemli 5 yeni bilim adamından birisidir. Tavistock tarafından
Amerika’da uygulanan 60 yıllık savaşı formüle etmesiyle tanınır.
British Opium Policy in China: Owen, David Edward,
Goals of Mankind: Lazlo, Ervin,
Technetronic Era: Brzezinski, Z,
Human Quality: Peccei, A,
The Chasm Ahead: Peccei, A,
The Structure of the Popular Music Industry, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü.
Sosyal Araştırma Enstitüsü’nce hazırlanan bu çalışmada halkın tüketimini arttırmak üzere yapılan
ve bu amaç için müzik parçalarını filtreleme sistemi anlatılır ve insanların dinledikleri parçaları
kendi favori şarkılarıymış gibi görmelerini sağlayan “Top 10,” veya “Top 40” gibi listelerin tasarımı
incelenmektedir.
Invasion from Mars: Hadley, Cantril.
Cantril bu eserinde Orson Wells’in adaptasyonu olan ve H. G. Wells’e ait Dünya Savaşları isimli
kitaptaki insanların panik ve histeri içindeki davranışları analiz etmektedir.
King Makers, King Breakers, the Story of the Cecil Family, John Coleman,
Papers of Sir George Birdwood: India House Documents, London Professor Frederick
Wells Williamson,
India House Documents, London,
Miscellaneous Old Records: India House Documents, London,
Creating a Particular Behavioral Structure: Cartwright, Dorwin,
Revolution Through Technology: Coudenhove Kalergi, Count Richard,
National Council of Churches: Josephson, Emmanuel.

Rockefeller Internationalist isimli kitabında Josephson Rockefeller’ların servetleri sayesinde
nasıl Hıristiyan kilisesine sızdıklarını ve daha sonra da bir numaralı ajanları John Foster Dulles
sayesinde Amerikan yaşamının her noktasını kontrol eder olduklarını anlatmaktadır.
Understanding Man’s Social Behavior. Cantril, Hedley.
Cantril San Fransisco’daki Humanistik Psikoloji Derneği’nde Tavistock teknikleri öğretmektedir.
Bu tip organizasyonlarda bilim ve sosyal mühendislik alanları iyice birbirlerine karışmaktadırlar.
”Sosyal mühenslik” Tavistock tarafından kitlelerin sosyal, ekonomik, manevi ve siyasi olaylara karşı
davranışlarını değiştirme veya beyin yıkama yöntemleriyle insanların daha önce sahip oldukları fikir
ve inançları değiştirmeyi amaçlayan bir yöntemin adıdır. Seçilen kişiler Tavistock “içsel yönelim
koşullaması” tedavisinden sonra kişilik ve davranışsal değişimler göstermektedirler.
Bu projenin ülke boyutundaki etkileri korkunç olup, bu uygulamalar 2006 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nin çöküş sürecini etkileyen faktörlerden biridir. Bu konuda yazdığım ve 1987 yılında
basılan kitabımın ismi: Twilight, Decline and Fall of the United States of America’dır.
Investigation of the Kennedy Assassination, The Un-commissioned report on Jim
Garrison Findings: Paris, Flammonde.
Democratic Ideals and Reality: Mackinder, Halford,
The Engineering of Consent: Bernays.
1955 yılındaki kitabında Bernays hedef kitlelerin fikir ve davranışlarının ülkenin milli stratejisini
değiştirecek şekilde önemli ulusal konularında nasıl etkilenebileceklerini açıklamaktadır. Kitapta
ayrıca kullanılacak “Psikiatrik Şok Milisleri”den bahsedilmektedir. Bunlar lezbiyen, homoseksüel
gruplar, “kürtaj yanlısı” STK’lar ve çevreci örgütler gibidirler. “Psikiatrik Şok Milisleri” kavramı
Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü kurucusu John Rawlings Reece tarafından ortaya atılmıştır.
Cecil Rhodes: The Anatomy of an Empire: Marlowe, John,
The Open Conspiracy: Wells, H. G.
Wells bu çalışmasında Yeni Dünya Düzeninde (Wells buna Yeni Cumhuriyet demektedir) “kaşık
düşmanları” yani nüfus fazlası ile başa çıkılacağını açıklamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde
bugün Yeni Dünya Düzeni kurulması halinde bu siyaseti izleyecek büyük bir kitle vardır. Örneğin
Walter Lippmann yaşamı boyunca Wells öğretisinin bir öğrencisi olmuştur.
The Works of Jeremy Bentham: Bowering, John
Bentham zamanının önemli liberallerinden olup Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonunda İngiliz
Başbakanı olan Lord Shelburne için çalışan bir ajandır.

Bentham insanların sıradan bir hayvandan farklı olmadığına inanır ve bu konudaki teorileri
asistanı David Hume tarafından yazılmıştır. Hume şöyle demektedir:
“(…)kendimizi üstün ve kompleks varlıklar olarak görmeye yatkınızdır. Ancak bu görüşümüz
tüm evrendeki yaşamın kurulduğu temellerde hayvanlar ile ortak taraflarımızı gördüğümüzde
ortadan kalkabilir. Çünkü evrende yaşam içgüdü dediğimiz mekanik güce bağlıdır. İçgüdüler farklı
olsalar bile sonuçta hepsi içgüdüdür.”
Mind Games: Murphy, Michael,
Toward a Humanistic Psychology: Cantril,
Cecil Rhodes: Flint, John,
The Politics of Experience: Laing, R. D.,
Everson vs. Board of Education: 330 US I, 1947,
Amerikan Anayasasında yer almayan “sivil haklar”, Amerikan hukukunun büyük hatalarındandır.
Frankfurter Papers, box 99 and box 125; Hugo Black Correspondence,
Justice Black’s Papers, box 25, General Correspondence,
My Father, A Remembrance: Black, Hugo L, Jr.
God’s Banker: Cornwell, Rupert.
Bu kitap P2 ve Roberto Calvi cinayetinde P2 Mason Locasının rolünü anlatmaktadır.
The British Museum
Bu müze 1753 Sir Hans Sloane’nın koleksiyonunun İngiliz hükümetince satın alınmasıyla
kurulmuştur. Müze pek çok tarihçi tarafından dünyanın en gelişmiş tarih arşivi olarak görülür.
Müzenin bazı bölümleri halka kapalı olup ciddi bir araştırma yapmak için rehberlik almanız gerekir.
Bu müzenin raflarında değer biçilemez kitaplar, haritalar ve el yazmaları gibi hazineler bulunur.
300’LER KOMİTESİNİN BAZI ÖZEL KURUMLARI
Stanford Araştırma Enstitüsü
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Siyasi Çalışmalar Enstitüsü
RAND Enstitüsü
Hudson Enstitüsü
Wharton School of Economics
Emperyal Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (RIIA)
Üçlü Komisyon
Bilderberg Grubu

Cini Vakfı
Mt. Pelerin Cemiyeti
Oddfellows
Dış İlişkiler Kurulu (CFR)
ÖZGÜRLÜK VE ADALET KARŞITI ÖRGÜTLER
Yuvarlak Masa Örgütü
Emperyal Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (RIIA)
Tek Dünya Devleti Kilisesi
Farmason Örgütü
Dokuz Bilinmez Adam Örgütü
Olimpos Kurulu
Petrol Endüstrisi
Uluslararası bankalar
300’ler Komitesi
Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü
UYUŞTURUCU TRAFİĞİ
East India Co.
British East India Co.
HSBC Bankası
Londra Kurulu
Cali karteli
Meksika
Panama
P&O Deniz Kargo Şirketi
AMERİKAN SİYASETİNİN KONTROLÜ
Konuları Tespit ve Kararlaştırma Mercileri: 300’ler Komitesi, Roma Kulübü, Emperyal Aileler,
Yüksek İlluminati Üyeleri, Dokuz Bilinmeyen Adam Örgütü, Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü.
Araştırma Faaliyetler: Üniversiteler, Vakıflar, Think Tank’ler, Hudson, MIT, Stanford, IPS
Enstitüleri , İş Dünyası Yuvaralak Masa Toplantıları, Milner Grup, American Yatırm Enstitüsü,
Heritage Vakfı, Brookings Enstitüsü, Nüfus Kurulu, RAND Enstitüsü.
Emirlerin Uygulanması: Dış İlişkiler Kurulu, Bilderberg Grup, Üçlü Komisyon, Cini Vakfı,
Ulusal Güvenlik Kurulu, Roma Kulübü, Morgan Bank (ABD), Kurumlar, bankalar ve sigorta
firmalarınca desteklenen Operasyon Koordinasyon Kurulu suikast ve saldırı emirlerini verirken,
aşağıdaki örgütler de uygulamaları gerçekleştirirler:

NSA
MI6, CIA, FBI (Division 5)
Fransa (DGSE). Israil (Mossad), Avustralya (ASIO)
Kanada (SIS)
Mısır (Mukhabaral el-Aam)
Japonya (Naicho)

