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 HRİSTİYAN SİYONİSTLER Hristiyan Siyonistliğin doktrinini tanımlamak için sıkça kullanan
diğer bir terim ise "dispensationalisttir". Dispensation kelimesi ingilizce de şu anlamlara
gelmektedir: 1- Dağıtma, bölme, idare, tertip. 2- Muafiyet, af, hariç tutma,dışında bırakma,
istisna. Hristiyanlık ise terim olarak " bir dinin etkili olduğu dönem" ve "kilise tarafından çok özel
olarak verilen izin" manalarına gelmektedir. Bu Hristiyan Siyonist gruplar, Kitab-ı Mukaddeste
dönüm noktası olan yedi aşama, dönem belirledikleri için kendilerine "dispensationalist"
demektedir. 

İnançlarına göre bu yedi aşama şunlardır:
- Yahudilerin Filistine geri dönmeleri
- Yahudi devletinin kurulması
- Dünyanın, İsrailoğulları dahil tüm uluslarına İncil'in vaaz edilmesi.
- Rapture ( Vecd ). Kiliseye iman edenlerin cennete yükseltilmesi.
- Tribulasyon (felaket dönemi). Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Bu dönemde, yahudiler ve
diğer imanlılar zulüm görecekler. Ancak yine bu dönemde iyilerle Deccal önderliğindeki kötüler
savaşacak. 
- Armagedon savaşı. İsrail'deki Megiddo Ovasında yapılacak olan savaş.
- Deccal ve ordusunun yenilmesi ve Mesih'in krallığını kurması. Krallığın başkenti Kudüs olacak.
- Krallık yahudiler tarafından yönetilecek. Bu yahudiler Mesih'e bağlanacaklar yada Hristiyanlığa
dönüş yapacaklar.
Ayrıca Armagedon savaşı öncesinde, o zamandaki felaket ve acılardan kendilerini muaf
tuttuklarına inandıkları için onlara Türkçe'de "muafiyetçi" denilmektedir.

Değişik muafiyetçi gruplar arasında bazı farklılıklar olabilmektedir. Örneğin yahudilerin akıbetleri
hakkında bazı farklılıklar bulunabilir. ( Toptan dönüş yapanların vs. ) muafiyetçiler kehaneti
gerçekleşeceği yerler olarak coğrafi konum tespit etmekten hoşlanırlar, İsrail'deki Megiddo
Ovası gibi. Muafiyetçiler Deccal hakkındaki bölümlerde geçen bazı İbranice kelimelerin, İngilizce
Rusya ve Moskova kelimelerini çağrıştırdığını düşünerek Deccal'İn Rusya tarafından
yönetileceği şeklinde yorumlarda yapmaktadırlar. 

Armagedon savaşını nükleer silahlarla yapılacağını ve Rusya'ya karşı İsrail'in yanında yer
alacak ABD'nin ahlaki çöküş yaşayacağına inanmaktadırlar. (Hal Lindsey'in The Late Great
Planet Earth / Merhum Büyük Gezegen Dünya adlı kitabı bu teolojiyi en iyi anlatan ve en çok
satan kitaptır.) 

Hristiyan Siyonistliğin Tarihi
Hristiyan Siyonizminin tarihi aslında bugünkü İsrail devletinden, hatta Yahudi Siyonizminden bile
çok öncedir. Filistin'de bir yahudi ulusunun kurulmasının, Mesih'in ikinci gelişine işaret edeceği
fikri ilk olarak Oliver Cromwell ve Paul Felgenhauever gibi 17. Yüzyıl Protestan lideri ve
teologların söylev ve yazılarında belgelendirilmiştir.(Halsell, 135)
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 Yazar Aydoğan VATANDAŞ ile Söyleşi

Gizli Cemiyetler Gelecek Avcısıdır
Bush’un zihninin arkaplânında Evangelizm var

2023- Genel bir alışkanlıktır, dünyada olan olayları açıklarken; ekonomik, sosyal ve siyasî
kriterler odak olarak alınır. Siz ise farklı bir yol benimseyerek insanların inançlarını, kültleri
irdeleyerek günümüzdeki gelişmeleri yorumlaya çalışıyorsunuz. Kitaplarınızda “dünya tarihinin
aynı zamanda gizli örgütlerin tarihi olduğunu da” söylüyorsunuz. Orada nasıl bir tanım bulmak
mümkün?

Aydoğan Vatandaş- Oktay Sinanoğlu, Aytunç Altındal gibi çok daha kıdemli ve de becerikli
beyinler bunu çok önce tespit etmişler ve yazmışlar. Özellikle Oktay Sinanoğlu bu konuda çok
şey fark etmiş. Gizli cemiyetler tarihin her döneminde varlar. Hitler'in arkasında nasıl Thule
Society var idiyse, Başkan Bush'un arkasında da Sculls and Bones Society (Kuru Kafa ve
Kemikler Tarikatı) var. Onların arkasında da başka bir yapı var. Ben bunu son derece normal
buluyor ve çok kolay anlayabiliyorum. Ama bu tür örgütlerin gücünü de abartmamak gerekir, her
şeyi onların kontrol ettiğine inanmak doğru değil. 
Türkiye’den yola çıkarsak; nasıl ki Türk siyasetçilerinin dinî inançlarını, bazı cemaatlerle olan
ilişkilerini analiz yaparken bir faktör olarak gözönünde bulunduruyorsak, o hâlde dünya
siyasetini ya da Amerikan siyasetini analiz ederken de buna yön verenlerin zihinsel arkaplânını
ve inançlarını ihmal etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Özellikle Amerikan muhafazakârlarını
analiz ederken, bu dinsel algılamaların dünya politikalarına yansımalarının sosyal bilimler
açısından bir faktör olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

2023- Peki nasıl çalışıyorlar bu gizli cemiyetler?

Aydoğan Vatandaş- Bu cemiyetler aslında gelecek avcısıdır. Bir gelecek tasavvurları vardır ve
geleceği elde etmek için akıl almaz yöntemlere başvururlar. Kendilerine sorarsanız kozmik bir
mücadele içerisinde olduklarını söylerler. Çoğu apokaliptiktir ve kült özelliği gösterirler. Büyü,
simya gibi okült konularla tarih boyunca uğraşmışlardır. Bugün de bu işi bazı teknolojiler
vasıtasıyla yapmak istiyorlar. Yetenekli bazı insanlar eğer gelecek potansiyelleri varsa çocuk
yaşta tespit edilir ve yetiştirilirler. Hulûl edilip yönlendirilebilir hâle getirilmiş olanları alanlarında
meşhur edilir, önemli mevkilere gelmeğe başlarlar. Bir kısmı bazı gazetelerin yöneticisi de
olurlar. Sonra ülkelerin karar mekanizmalarında söz sahibi olmaya başlarlar. Bu kişiler genellikle
kendi başına bir şey olamayacak, millî duyguları zayıf, maddiyata, mevkie düşkün, çeşitli
zaafları olan kişilerdir. Bu kişiler tespit edilir; ya onlar vasıtasıyla birtakım gizli cemiyetler
kurdurulur ya da bu kişiler zamanla karar mekanizmalarına getirilir.

2023- Siz Irak Savaşı’nın arkaplânında Yahudi-Evangelist ittifakının olduğunu Tempo’ya
verdiğiniz bir mülâkatta dile getirdiniz.

Aydoğan Vatandaş- Evet, Mart ayında yapılan bir söyleşiydi. Çünkü Amerika’da 40 milyona
yakın Evangelist Hıristiyan var ve bunlar aslında en fundamentalist olanlar. Bunların ilâhiyat
görüşlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor ki kendisi de bir Evangelist olan Bush ve yakın çevresinin
dünyada ne yapmak istediğini analiz edebilelim. Fakat bunu yaparken, Ortadoğu’da yaşanan
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gelişmelerde suyun, petrolün, euro-dolar savaşının birer faktör olduğunu ve tabiî ki İsrail’in başlı
başına bir faktör olduğunu gözden ırak tutmamak gerekiyor. Ama bunların yanı sıra, dinsel gizli
cemiyetlerin faaliyetleri ve etkilerini de, bugün yaşanan gelişmelerde oynadıkları rolü de ihmâl
edemeyiz.

2023- Kim bu Evangalistler?

Aydoğan Vatandaş- Bunların ilâhiyat görüşlerinin masaya yatırılması gerekiyor. Evangelistler’in,
benim “Ezoterika” kitabında da incelediğim, birçok apokaliptik, kıyametçi, milenyumcu kült
gruplarla çok yakın benzerliği var. Şimdi AUM tarikatına baktığınız zaman apokaliptik kült
özellikleri taşıdığını, kıyamet beklentisi ve hatta kıyameti hazırlama çabası içinde olduğunu
görüyoruz. “Armagedon” olarak adlandırılan son savaşa hazırlandıklarını ve bu savaşta saf
tutma gayretinde olduklarını görüyoruz. Bugün birçok kültte bulunan bu ortak noktanın kökenleri
büyük oranda Tevrat ve İncil’den kaynaklanıyor. Özellikle İncil’in apokaliptik âyetlerinde bu
konuyla ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Evangelist Hıristiyanlar’ın İncil’deki bu âyetleri birebir
okuduklarını ve birebir dünya siyasetine yansıtmayı kendilerine hedef aldıklarını biliyoruz. Bunu
nereden biliyoruz? Bir kere Armagedon deyimini ilk olarak kullanan, kendisi de bir Evangelist,
Amerikan Başkanı Ronald Regan’dı; “Armagedon’a hazırlanmamız gerekir” ifâdesini kullanmıştı.
Yine George Bush’un en çok etkilendiği kitaplara ve verdiği demeçlere baktığımız zaman bu
dinsel arkaplândan çok fazla etkilendiğini görüyoruz. 

Ortadoğu'da Hiroşima Alameni
 23.10.2003

Ortadoğu'da Hiroşima Alameni
Temmuz sayımızın kapak konusunda, dünyayı tehdit eden korkunç senaryodan, yani
Siyonizmin Mesih Planı'ndan bahsetmiş ve bu planın gerçekleşmesi yolunda atılan adımları
sıralamış, özetle şöyle demiştik: Mesih Planı Yahudi krallığını öngörüyor. Bu plan Yahudi
kontrolündeki düzen ile Müslümanlar arasında bir çatışmayı gerektiriyor. Bu planın ilk
adımlarından birini Süleyman Mabedi'nin yeniden inşası oluşturuyor. Diğerini ise Megiddo
Ovası'nda gerçekleşeceğine inanılan son savaş, yani Armagedon. Günümüzün Hıristiyan
siyonistleri ve dindar siyonistler Armagedon zamanında yaşadıklarını düşünüyorlar. Hatta buna
Şaron kadar ABD Başkanı Bush da dahil. Siyonistler Tevrat'ın İşaya 13:13-14 ayetindeki
"(Tanrı) gökleri sarsacağım ve yeryüzü yerinden oynayacak" cümlesini bir nükleer savaş olarak
yorumluyorlar. Tabi ki bunlar sadece bir yorumdan ibaret kalmıyor, İsrail ve dolayısıyla ABD
nükleer silahlarını artırırken, diğer ülkelerin, özellikle Müslüman ülkelerin bu silahlara sahip
olmaması için savaşı bile göze alıyorlar. Ve o yazımızda Irak'a saldırının da bu amaçla
yapıldığını söylemiştik. Geçtiğimiz ay Mescid-i Aksa'da yapılan "Kudüs'ün Geleceği Tehlikede
toplantısı", Harem-i Şerif'in sahipliğinin tartışılacağı günlerin yaklaştığına dair öngörümüzü haklı
çıkardı. Şimdi İsrail'in Armagedon için yaptığı hazırlıklara değineceğiz. Yani nükleer silah
depolarına ve o silahların hangi bölgelerde üretildiğine dair kanıtlara... 
İsrail beşinci nükleer güç
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İsrail'in dünyanın beşinci büyük nükleer gücü olduğunu, hatta bu alanda Fransa ve Çin ile
rekabet edebileceğini, yani bütün Ortadoğu'yu havaya uçuracak kadar "kitle imha silahları"na ev
sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? 
Dünyanın belli başlı nükleer güçleri olan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in arasına İsrail'in
de katıldığından kaçımızın haberi var? İsrail'in Haaretz Gazetesi'nde yazan askeri uzman Ze'ev
Shiff'in "Birleşmiş Milletler'in nükleer silahlar (kitle imha silahları) ile alakalı kurallarına İsrail'in
uyacağını sananlar sadece rüya görüyorlar" dediğini bilen kaç kişi?... 
Peki ya Şaron'un "Arapların petrolü, bizim de kibritimiz var" derken, kibrit ile kastettiği şeyin, kitle
imha silahları olduğunu anlamak için çok zeki olmaya gerek var mı? 
İsrail Cumhurbaşkanı Ezar Weissman, "Nükleer sorun hız kazandı, gelecekteki savaş
konvansiyonel değil, nükleer olacak" derken, çok açık bir biçimde İsrail'in kitle imha silahlarına
sahip olduğunu itiraf etmiş olmuyor muydu? Dimona'daki plütonyum işleme tesislerinde nükleer
bir teknisyen olarak çalışan ve kendisi İsrailli sol görüşlü bir Yahudi olmasına rağmen, Filistin
halkını destekleyen Mordechai Vanunu'un Dimona'daki nükleer tesislerin fotograflarını gizlice
çekip, İsrail'in kitle imha silahlarıyla ilgili belge ve bilgileri, Londan Sunday Times'a verdiği bir
röportajda gözler önüne serdikten sonra, İsrail mahkemeleri tarafından 18 yıl hapse mahkum
edilmesi her şeyi yeterince açıklamıyor mu? Hele, 1967'de Dimona'daki nükleer tesisine
yaklaşan kendi uçağını, 1973'te ise bu tesisler üzerinden kazara geçen Libya yolcu uçağını
düşürüp, 107 sivil insanı öldürmesi, İsrail'in bu konuda ne kadar acımasız güvenlik tedbirleri
aldığını ve bu meselede ne kadar hassas olduğunu göstermiyor mu? Yakın geçmişte İsrail'in
Irak'ın nükleer santralini bombalaması, Şaron'un Hindistan'a Pakistan'ın nükleer silahlarını yok
etmek için birlikte hareket etmeyi teklif etmesi ve İran'ın nükleer silah yapma çalışmalarını BM
ve ABD'yi arkasına alarak sabote etmeye çalışması bize bir şeyleri ispatlamıyor mu? Evet,
bütün bu kanıtlar ispatlıyor ki İsrail, kitle imha silahlarına sahip çok tehlikeli bir devlettir. Bu
silahlara ise Fransa, İngiltere ve ABD'nin yardım ve yataklık yapmasıyla kavuşmuştur. 

Haritada işaretlenmiş yerler 
ABD'li bilim adamları Federasyonu'nun İsrail'e ait nükleer tesislerin gizli uydu fotoğrafları,
İsrail'in ne kadar tehlikeli bir ülke olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.
Rafael: Haifa yöresindeki Rafael, İsrail Savunma Bakanlığına ait yüksek teknolojik silah
araştırma ve geliştirme organizasyonu olup, 1966'dan beri nükleer silahların bir araya getirildiği,
parçalarının birleştirildiği yerdir ve bugün artık balistik füze yapımına yoğunlaşmıştır. Haifa'nin
doğusundaki Yodefat ise çok daha modern bir nükleer silah tesisidir. Dimona'dan buraya
plütonyum taşınmaktadır. Pentagon'un 1987 tarihli raporlarında da Rafael balistik füze
araştırma ve geliştirme merkezi olarak geçmektedir. Raporda roket motorları ve anti-balistik
füze çalışmalarının da burada yapıldığından bahsedilmektedir. 
Eilabun: Eilabun İsrail'in ikinci büyük nükleer silah deposudur. Taktik nükleer mermiler, nötron
bombası ve nükleer kara mayınları burada bulunmaktadır. Söz konusu mayınlar Golan
tepelerine, yani Suriye sınırına yerleştirilmiştir. 
Palmikhim: Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü olan Palmikhim, İsrail Savunma Gücü'nün
araştırma ve geliştirme merkezidir. Burada bir uçak pisti, yedi tane büyük hangar ve güvenlik
bölgesinin güney ucunda da füze monte birimi vardır. 
Nes Zionyaa: Nes Zionyaa ise kimyasal ve biyolojik silahlar birimidir. 1989 tarihli Savunma
İstihbarat Ajansı raporunda İsrail'in Jericho tipi füzelerinin kimyasal ve biyolojik savaş başlığı
taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilmiştir. 
Tel Nof: Stratejik hava gücüne sahip Tel Nof, başkent Tel-Aviv'in güneyindedir. Nükleer vuruş
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misyonuna sahip F-4 ve F-16'lardan oluşan ünlü Siyah Filo burada bulunmaktadır. Bu stratejik
hava kuvvetleri, birer füze deposu ve üssü olan Tirosh ile Hirbat Zekharyah'tan birkaç mil ötede,
dördüncü yolun (Route 4) biraz dışındadır. Buradaki bazı uçaklar 24 saat alarm halindedir.
Nükleer vuruş gücüne sahip sekiz tane F-45 Suriye ve Mısır'ı vurmak için 1973'te sürekli alarm
halindeydi. Amerika'dan satın alınan 24 F - 15 E tipindeki taktik nükleer bomba uçaklar (Strike
Eagles) da buradadır ve hedefi İran'dır. 
Be'er Yaakov: Be'er Yaakov'un hemen yanı başında Jericho ve Arrow füzeleri ile bunları fırlatan
Shavit araçları burada üretilmektedir. Jericho ve Shavit aynı yerde, Arrow ise diğer birimde gün
ışığına çıkarılmaktadır. Burada üretilen füzeler Hirbat Zekharyah'a, Tel-Aviv-Kudüs ana hattına
bağlı bir demir yolu ağıyla getirilmektedir. 
Soreq Soreq: Soreq, Yavne kasabası yakınlarındadır. Nükleer silahların üretim ve dizaynının
adreslerinden biridir. Buradaki nükleer reaktör beş megawatt gücünde olup 1960'da ABD
tarafından İsrail'e verilmiştir ve Amerika 1977 yılına kadar da gerekli nükleer yakıtı İsrail'e temin
etmiştir. 
Tirosh Tirosh: Tirosh Tirosh'da nükleer silah depolarından olup, yaklaşık 25 metrelik aralıklarla
konumlandırılmış 70'e yakın yer altı sığınağını birbirine bağlayan bir ağa sahiptir. 38. Yol'un
(Route 38) kavşak noktasında buraya giriş yolu vardır ve yol üzerinde bu tür yerlerde görmeye
alışkın olduğumuz "güvenlik bölgesidir girilemez yazısı" göze çarpmaktadır. Hemen, biraz ileride
bir kontrol noktası mevcuttur. Burası Tel Nof Hava Üssü'ne ve Hirbat Zekhrayah füze sahasına
çok yakındır. Tirosh, stratejik silahların, Eilabun ise taktik kitle imha silahlarının depolandığı
birimler olarak gözükmektedir. 
Hirbat Zekharyah: Hirbat Zekharyah, İsrail'in stratejik ve mobil füzeleri olan kısa menzilli
Jericho-I ve orta menzilli Jericho-II'nin bulunduğu birimdir, füzeler yaklaşık 100 tanedir. Bunlar
800 ve 1200 kilometrenin üstünde bir menzile sahip, nükleer ve kimyasal silah başlıklı
füzelerdir. Ankara'yı rahatça vurabilecek güçtedir. Bu bölgede kireç taşı çok yoğun bir biçimde
bulunduğu için, bu füzeler de kireç taşı süsü verilerek saklanmaktadır. 

En önemli tesis: Dimona 
Bir zamanlar tekstil fabrikası yalanıyla üstü örtülmeye çalışılan Dimona'da 20 senedir, her yıl
yaklaşık 40 kg.lık plütonyum üretilmektedir. Ürdün sınırına 25 mil uzaklıkta, Beersheba ve
Sodom arasındadır. Dimona ayrı bloklar halinde inşa edilmiştir. Bloklar "Machon 1, 2, 3"
şeklinde isimlendirilmiştir. Dört tanesi nükleer silahlar için gerekli temel elementleri sağlarken,
diğerleri bu dördüne destek sağlamaktadır. Machon 1 reaktörü Fransızların inşa ettiği kubbeli bir
yapıdır. Machon 2 ise Machon 1'deki temizlenmiş plütonyumu tekrar işleyen bir reaktördür.
Termonükleer silahlarda kullanılan Lityum-6 izotopu burada açığa çıkarılmaktadır. Bu işlemi
yapan reaktörler olmadan, nükleer silahlar asla elde edilemeyeceği için, Dimona hayati bir önem
taşımaktadır. Burada 2700 kişi çalışmaktadır ve bunlardan sadece 150 kişiye Machon 2
reaktörüne girme izni verilmektedir. Bu rektörün yer altında tam altı katı daha vardır. Machon 2
vurulduğu zaman, İsrail'in nükleer silah çalışmaları büyük bir darbe alacağı açıktır. Machon 8
ise, gazların parçalanmasıyla üretilen, parçalanabilir alternatif bir madde olan zenginleştirilmiş
uranyum için kullanılmaktadır. Bu, ileri düzeyde bir lazer tekniğiyle yapılmaktadır. Plütonyum
239 izotopunun oranının arttırılması işlemi ve uranyumun zenginleştirilmesi işlemi de Machon
9'da yapılmaktadır. 
The Bor The Bor: Tel-Aviv'de Savunma Bakanlığı binasının altında bulunan bir yer altı komuta
merkezidir. İsrailli üst düzey yetkililer kriz zamanlarında burada toplantılar yaparlar. Küçük bir
hesap yapacak olursak... Her nükleer silahta yaklaşık dört kilo plütonyum kullanıldığı dikkate
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alınırsa, İsrail'in 100 ila 200 arasında bir nükleer silah kapasitesine, altı kilogram lityumdan bir
termonükleer silah üretildiğini de göz önüne alırsak 220 kilogram lityum-6 (lithium-6
deuteride)'dan da 35 tane termonükleer silaha sahip olduğunu anlarız. Irak'taki kitle imha
silahlarını bahane ederek, Bush hazretlerine destek veren AKP ve Başbakan Erdoğan, İsrail'in
kitle imha silahları karşısında sus pus olmaya devam edecek mi? Anadolu Gençlşk dergisi 45.
sayı

*****

Tanrı Bizden Neler İstiyor?
 5. Bölüm 

Tanrı’nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?

 Yehova yeryüzünü neden yarattı? (1, 2)

 Yeryüzü şimdi neden bir cennet değil? (3)

 Kötü insanlara ne olacak? (4)

 Gelecekte İsa hastalar, yaşlılar, ölüler için ne yapacak? (5, 6)

 Gelecek nimetleri paylaşmak için ne yapmanız gerekir? (7)
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1. Yehova yeryüzünü insanın üzerinde sonsuza dek yaşayabileceği şekilde yarattı. Yeryüzünün
her zaman doğru, mutlu kişilerin oturduğu bir yer olmasını istedi. (Mezmur 115:16; İşaya 45:18)
Yer hiçbir zaman yok edilmeyecek; sonsuza dek kalacak.–Mezmur 104:5; Vaiz 1:4.

2. Tanrı insanı yaratmadan önce yeryüzünün küçük bir bölümünü seçip güzel bir cennete
dönüştürdü. Orayı Aden bahçesi diye adlandırdı. İlk erkek ve kadın olan Âdem ile Havva’yı
yerleştirdiği yer burasıydı. Tanrı’nın onlarla ilgili amacı, çocuklarının olması ve tüm yeryüzünü
doldurmalarıydı. Onlar yavaş yavaş tüm dünyayı cennete dönüştüreceklerdi.–Tekvin 1:28; 2:8,
15.

Kaybolan cennet

3. Âdem ile Havva Tanrı’nın kanununu bile bile çiğneyerek günah işlediler. Bu nedenle Yehova
onları Aden bahçesinden kovdu. Cennet yitirilmişti. (Tekvin 3:1-6, 23) Ancak Yehova yeryüzüyle
ilgili amacını unutmadı. Yeryüzünü insanın sonsuza dek yaşayacağı bir cennete çevirmeyi vaat
etti. Tanrı bunu nasıl yapacak?–Mezmur 37:29.

4. Yeryüzünün cennet olması için önce üzerindeki kötü insanlar ortadan kaldırılmalıdır. (Mezmur
37:38) Bu, kötülüğe son verme amacı güden Tanrı’nın Armagedon savaşında yapılacak. Ondan
sonra Şeytan 1.000 yıl boyunca hapsedilecek. Bu, kötülerin dünyayı bozmasına izin
verilmeyeceği anlamına gelir. Hayatta kalanlar yalnızca Tanrı’nın kavmi olacak.–Vahiy 16:14,
16; 20:1-3.

5. O zaman İsa Mesih 1.000 yıl boyunca yeryüzü üzerinde Kral olarak hüküm sürecek. (Vahiy
20:6) O, zihin ve  bedenlerimizden günahı yavaş yavaş kaldıracaktır. Biz de, tıpkı Âdem ile
Havva’nın günah işlemeden önceki durumu gibi, kusursuz insanlar olacağız. Artık hastalık,
yaşlılık ve ölüm olmayacak. Hasta insanlar iyileşecek, yaşlılar yeniden gençleşecek.–Eyub
33:25; İşaya 33:24; Vahiy 21:3, 4.

6. İsa’nın Bin Yıllık Hükümdarlığı sırasında sadık insanlar bütün yeryüzünü cennete
dönüştürmek için çalışacak. (Luka 23:43) Aynı zamanda, ölmüş olan milyonlarca insan
yeryüzünde yaşamak üzere diriltilecek. (Resullerin İşleri 24:15) Eğer Tanrı’nın kendilerinden
istediği şeyleri yaparlarsa yeryüzünde sonsuza dek yaşamaya devam edecekler. Yapmazlarsa
ebediyen yok edilecekler.–Yuhanna 5:28, 29; Vahiy 20:11-15.

7. Böylece, Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili başlangıçtaki amacı yerine gelecek. Siz bu gelecek
nimetleri paylaşmak ister misiniz? Öyleyse Yehova hakkında bilgi edinmeye ve O’nun
taleplerine itaat etmeye devam etmelisiniz. Yehova’nın Şahitlerinin yöresel İbadet Salonlarında
yapılan ibadetlere katılmanız bunu yapmanıza yardımcı olacaktır.–İşaya 11:9; İbraniler 10:24,
25.

Armagedon’dan sonra yeryüzü cennete dönüştürülecek

 7 / 40



Armegedon-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 15:47 - 

**** Dinler tarihi boyunca, kutsal kitaplarda sözü edilen Mesih'in dünyaya ineceği gün tartışmave
merak konusu oldu. Ancak İncil ve kutsal metinlerdeki kodların yanlış yorumlanması sebebiyle
kehanetler hiçbir zaman doğrulanamadı. Oysa herkesin gözden kaçırdığı bir ayrıntı tüm şifreleri
açığa çıkaracaktı. Neydi bu ayrıntı? Bu yüzyılın başına kadar yapılan tüm kehanetler; Mesih'in,
'vaat edilen topraklar'da İsrail Devleti'nin kurulmasından yedi yıl önce dünyaya ineceğini iddia
ediyordu. Oysa kutsal metinler doğru okunduğunda bu sürenin yedi yıl öncesi değil, kırk iki yıl
sonrası olduğu ortaya çıktı. Ve kırk iki yıl sonrası bize çok da uzak olmayan bir geleceği haber
veriyordu. Bu keşfe göre Mesih'in gelişi, 1967 yılındaki haber verilen altı günlük savaşın
ardından İsrail'in resmen kurulması milat olarak alınırsa, tam olarak 2009 yılı ortaya çıktı.
Kehanetse yaklaşan kıyametin bir nükleer savaş sonucunda ya da bir göktaşı yüzünden
gerçekleşeceğini söylüyordu. Ancak insanlığı kurtaracak tek bir şans daha vardı... Tüm dünyada
çok satan kitapların yazarı Peter LORIE, bu kez tüm insanlığı ve dünyanın geleceğini
etkileyecek yorumlarını bizimle paylaşıyor. Armagedon, Mesih ve kıyamet hakkında, Amerika'da
Nisan 2004 yılında basılan ve büyük ilgi gören sarsıcı bir kitap.  

Armagedon, 

Bildiğim kadarı ile henüz sivil asker ayrımı yapan bir silah üretilmedi. Bu yüzden bütün silahların
(bunlara taktik nükleer silahlar dahil) sivilleri de öldürdüğünü söyleyebiliriz. 

Taktik nükleer silahlar düşman şehirlerini, sanayi bölgelerini ve diğer stratejik hedefleri yok
etmek için değil büyük düşman zırhlı birliklerini büyük düşman askeri birliklerini veya düşman
deniz filolarını yok etmek için kullanılıyor. Belki bu yüzden sende taktik nükleer silahların
sivillere zarar vermediği gibi yanlış bir fikir oluştu. 

Taktik nükleer silah denilen şeyler, kıtalararası balistik füzelerde bulunan nükleer savaş
başlıklarının küçültülmüş modelleridir. Söz gelimi bir balistik füzede bulunan nükleer başlık 20
milyon ton dinamitin patlama gücünüe eşit bir yıkım gücüne sahipken bir 155mm top mermisiyle
atılan taktik nükleer savaş başlığı 1000 ton dinamitin patlama gücüne eşit bir yıkım gücüne
sahip. Top mermisiyle atılanlar olduğu gibi uçak ile atılanlarda var. 

NecmettinErbakan.Net web sitesine GİRİŞ 

BAŞYAZI (18.04.2003)

 “Tanrı’yı Kıyamete Zorlamak”

11 Eylül saldırılarından sonra ABD, Afganistan’ı vurmaya hazırlanıyordu. Bütün dünya
saldırıların gerisinde ABD’nin iddia ettiği gibi “İslâmi terör” olup olmadığı konusunda somut
belge isterken, Türkiye bunun tersi bir yol tutmuştu. Zamanın Başbakanı Ecevit’in “ABD’nin var
demesi bizim için yeterlidir” sözleriyle tüm İslam dünyasını hayretler içerisinde bırakışı henüz
hafızalarımızdan silinmedi.

ABD kaynaklı yoğun bir dezenfermasyonla dünya etkilenmiş, NATO harekete geçirilip 5.
Maddenin uygulanması için karar çıkartılmıştı. ABD’de faaliyet gösteren New Age tarikatının
internet sitelerinden “2007’den önce başta Ortadoğu olmak üzere dünya yanacak ama ondan
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sonra özgürleşeceksiniz” mesajları yayınlamaya başlamıştı.

İşte o günlerde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Büyükanıt, “Artık Batılı ülkelerin de
gerçeği görmeleri gerektiğinin” altını çizmiş; Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon ise
Türkiye’nin yıllarca önünü tıkayan terörün dışardan beslendiğinin çok açık ve net olarak tüm
dünya tarafından bilindiğini hatırlatmıştı. Tolon, Türkiye’nin NATO’nun 5. maddesinin
işletilmesiyle ilgili taleplerinin hep geri çevrildiğini, şimdi bu maddenin işletilmek istenmesi
karşısında “5. Maddenin işlemesi için ABD’nin saldırının dışardan geldiğini çok açık ve net
olarak bütün NATO üyesi ülkelere ispatlama zorunluluğunun” olduğunu hatırlatmıştı. Bu
çağrıların hiçbiri geçerli olmadı. 5. Madde işletildi. ABD önce Afganistan’a saldırarak bu ülkeyi
işgal etti. Şimdi de Irak işgal edildi.

Irak’ın işgali tamamlanır tamamlanmaz siyonist hahamların yaptığı açıklamalar çok dikkat çekici
bir hal alınca biz de Türkiye’nin Erbakan sayesinde haberdar olduğu bir kitaptan bu köşede
yaptığımız bir alıntıyı bugün yeniden gündeme getirmenin faydalı olacağını düşündük. 26 Eylül
2001 tarihinde buraya taşıdığımız alıntılar şunlardı:

“1999 Yılında Hıristiyan Koalisyonu belirli dini cemaatlerde Koalisyon bağlantısı olarak görev
yapacak 100 bin eylemciyi işe almak için 17 milyon dolarlık yıllık bütçe ayırdı. Cumhuriyetçi parti
içinde dini sağ muazzam bir kurumsal güce sahiptir. Birleşik Devletler’in bir sonraki başkanını
özel amaçları için büyük bir titizlikle, deyim yerindeyse elemeyi planlamaktadır...”

“Biz Birleşik devletler vergi mükellefleri olarak dış ve askeri yardımda İsrail’in küçük devletine
senede 6 milyar dolardan fazla vermekteyiz. Hem de federal bütçeden İsrail’e giden milyarlarca
dolara ek olarak.”

“Brüksel’deki NATO merkez bürosunda bir brifinge katıldım. Yardımcı savunma müdürümüz
Robin Beard ve NATO büyükelçimiz Robert Hunter bana Orta Doğu’da bir nükleer yüzleşmenin
olabileceğinden dolayı endişeli oldukları itirafında bulundular. Bunun kaçınılmaz olduğuna
inanıyorlar... Orta Doğu barış süreci trajiktir. İsrail kaçınılmaz bir nükleer değiş tokuşa önderlik
ediyor. Tek yaşama ümitleri nükleer bir ön savunma vuruşudur.

“Menachem Begin’den beri hiçbir İsrail başkanı gerek halk, gerekse gizli toplantılarda Yeni
Hıristiyan Sağ liderleriyle durumu gözden geçirmeden Birleşik Devletler’e gezi yapmayı aklından
bile geçirmedi.

“Son bir hadise kaldı; tapınağın yeniden inşa edilmesi... Tapınağın yeniden inşa edilme zamanı
gelmiştir... Eğer tapınağı inşa etmek için camiyi (Mescid-i Aksa) yok etmek büyük bir savaş
çıkaracaksa bırakın çıksın...

“Evet dediğim gibi, ahir zamana çok yakınız. Ortodoks Yahudiler camiyi uçuracaklar ve bu
müslüman savaşını provoke edecek. Bu savaş İsrail’e karşı dünyayı kökünden değiştirecek,
kutsal bir savaş olacaktır. Bu savaş Mesih’i araya girmeye zorlayacaktır.

“Tanrı’ya şükürler olsun, Armagedon savaşını seyretmek için cennetin kapalı tribününden yer
alacağım. Bütün Yeniden Doğmuş olanlar Armagedon savaşını semadan izleyecekler.”
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Daha Irak’ta işgal yönetimi dahi oturtulmadan İsrailli hahamların “erken fetva” ile Irak’ı İsrail
toprağı ilan etmeleri sıradan bir olay değildir. Belli ki, siyonistler beş bin yıllık Kabbala’nın esiri
olarak itikat ettikleri “Tanrı’yı kıyamete zorlama” işine devam edecekler!

 *** ALİ BULAÇ “Tanrı’yı kıyamete zorlamak” 

Onlara bakılırsa ABD, kadife eldivenler takıp Irak’a gidecek, hiç kimsenin burnu kanamadan
kötülük imparatorluğuna son verecek. Arkasından gelecek olan sadece Irak için değil bütün
bölge için yeni bir cennet hayatının başlamasıdır. Bütün bölgenin büyük bir felaketin eşiğinde
olduğu apaçık ortada. İlk aşamada bu kıyamet senaryosundan en çok etkilenecek olanlar ise
kimsenin kuşkusu olmasın Filistinlilerdir. Şaron ve İsrail şahinlerinin büyük bir iştahla
bekledikleri savaş, eğer öngörüldüğü şekilde yapılacak olursa tarihi Filistin topraklarında
yaşayan yüz binlerce Filistinli yerlerinden sürülecektir. 

ALİ BULAÇ a.bulac@zaman.com.tr “Tanrı’yı kıyamete zorlamak” Savaş çığırtkanları ABD’nin
hiçbir meşruiyete dayalı olmayan savaşını haklı göstermek için muhtemel her türlü kötü ve yıkıcı
sonucun bir “komplo” olduğunu söylüyorlar. Onlara bakılırsa ABD, kadife eldivenler takıp Irak’a
gidecek, hiç kimsenin burnu kanamadan kötülük imparatorluğuna son verecek. Arkasından
gelecek olan sadece Irak için değil bütün bölge için yeni bir cennet hayatının başlamasıdır.
Bütün bölgenin büyük bir felaketin eşiğinde olduğu apaçık ortada. İlk aşamada bu kıyamet
senaryosundan en çok etkilenecek olanlar ise kimsenin kuşkusu olmasın Filistinlilerdir. Şaron ve
İsrail şahinlerinin büyük bir iştahla bekledikleri savaş, eğer öngörüldüğü şekilde yapılacak olursa
tarihi Filistin topraklarında yaşayan yüz binlerce Filistinli yerlerinden sürülecektir. Bundan birkaç
gün önce bu senaryodan söz etmiştim: Şaron ve Amerika’daki uzantıları Irak savaşının önlerine
tarihi bir fırsat koyduğu inancındadırlar. Yıllar öncesinden üzerinde çalışılan meş’um bir plana
göre “Filistin meselesi”nin nihai çözümü Filistinlilerin tümünün Ürdün’e sürülmesi ve tarihi Filistin
topraklarının tümüyle İsrail’e bırakılmasıdır. Irak savaşı eğer Irak’ın bölünmesine yol açarsa,
ülkenin güney kısmı Haşimoğullarından birinin –bu muhtemelen Prens Hasan’dır– yönetiminde
Ürdün’e verilebilir. Böylelikle bugün Filistin’de yaşayan Filistinliler ve Filistin’in dışında yaşayan
mülteciler burada toplanacaktır. Kudüs’ün ise tamamen İsrail’in yönetimine verilmek istendiğini
ayrıca zikretmeye gerek yoktur. Bu bir kehanet veya bir komplo teorisi değildir. Sadece bir
fanatizmdir, bir çılgınlıktır. Yıllar önce üzerinde çalışılmış bir hedef, uygun zamanda
gerçekleştirilmesi istenen bir plandır. Şaron’un ve Amerika’da bugünkü yönetimi derin bir şekilde
etkileyen fanatik Yahudilerin ideali olan söz konusu meş’um planı bizzat İsrailliler artık yüksek
sesle dile getiriyorlar. Çünkü onlar da bir kıyamet senaryosundan derin endişe duyuyorlar. 25
Ocak 2003’te İstanbul’da “100’ler Meclisi”nin düzenlediği savaş karşıtı toplantıya konuşmacı
olarak katılan İsrail Kadın Barış Örgütü Başkanı Raya Rotem bunu hiçbir kuşkuya yer
bırakmayacak şekilde dile getirdi. Rotem “Şaron hükümeti, Filistinlileri sürmek için Irak savaşını
paravan olarak kullanacak.” dedi. (Zaman, 26 Ocak 2003) Raya Rotem, savaşın sadece Irak’ın
değil, bütün Ortadoğu’nun yapısını değiştireceğini söylüyor. Dünyada her zaman bütün stratejik
hesapların ve bu hesaplara dayalı savaşların salt “doğru akli çerçeve”de yapıldığını düşünenler
çoğu zaman yanılıyor. Öyle büyük fecaatler var ki, temellerine inildiğinde bunlara kör bir
fanatizmin yol açtığı görülür. Hitler’in çılgınlıklarının hangisi sağduyunun ürünüydü? Bugün de
Amerika’nın yeni stratejik hedeflerinden bir bölümünün akıl almaz bir fanatizmden beslendiğini,
örneğin ABD Hıristiyan sağı ile İsrail arasındaki ilişkinin İncil’in emri olarak nitelendirdikleri bir
Armagedon inancından kaynaklandığını söyleyenleri bir parça da olsa kaale almak lazım. Bu
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inanca göre Mesih’in inişi için bütün Yahudiler İsrail’de toplanmalı, Filistinlilerin tümü sürülmeli
ve “kan atın sırtını geçinceye kadar akmalı”. O zaman İsa yeryüzüne inecek ve iyilerin başına
geçerek kötülere karşı savaşacak. Jerry Falwell gibi fanatikler insanlık tarihini sona erdirmek ve
nihai kurtuluşu sağlamak için Tanrı’yı “kıyamete zorlamak” gerekir, diyorlar. Hıristiyan sağ
politikacılar ve bu inançta olan Protestanlar, İsrail’in Tanrı’nın bir emri olduğu inancındadırlar.
(Bkz. Grace Hallsell, Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, Çev. M. Acar–H. Özmen, Kim Yayınları,
Ankara, 2002.) Ronald Reagan, “Armagedon’u yaşayacak nesil biz olabiliriz.” demişti. Bu inanç,
buna inanmayanların kitlesel imhasını öngörür (Türbülasyon) ve Virgine papazı McLean’a göre,
“Kitab–ı Mukaddes’teki kehanet gereği Türbülasyon Holokost’tan daha yıkıcı olacaktır” 

***** Marmara Depremi
COK ONEMLI LUTFEN TAMAMINI OKUYUN
Konu: Marmara Depremi

17 Ağustos 1999, Gölcük Saatler gecenin üçüydü ve insanlar can havliyle
kendilerini evlerinden dışarıya atarkensanki bir kıyameti yaşıyor
gibiydiler. Ali Kırca' nın yönettiği Siyaset Meydanı'nda enkazdan kurtarılan
bir bayan şunları söylüyordu 'O gece ne olduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir
şey var ki bu,depremden farklı bir şeydi. Bir iddiaya göre depremden hemen önce Gölcük'ten
Avcılar' a kadar geniş bir alanda görülen "ateştopu" ile ilgili bilimsel
bir açıklama yapılamıyordu. Birtakım teoriler ortaya atılmaya
başlandı.Kimine göre Ruslar bomba patlatmıştı. Kimine göre de
Yugoslavya''yaatılan bombaların yer kabuğunun dengesini bozması sebebiyle
depremin gerçekleştiğini söylüyordu. Hatta bazılarına göre işi PKK bile
yapmış olabilirdi. Nitekim CNN televiyonu Başbakan Bülent Ecevit ile yaptığı
bir röportaj sırasında depremin arkasında PKK mı var" sorusuna "Sanmıyorum"
cevabını vermişti. Oysa bu sorunun doğal yanıtı "siz ne
saçmalıyorsunuz,depremle PKK nın ne alakası var." Olmalıydı. Bu soruya
verilen cevap, akıllara, PKK nın deprem oluşturabilme ihtimalinin olduğunu
düşündürdüğü gibi, yapay depremlerin olabileceği sonucuna da götürmektedir.
Bu teoriler arasında akla en yatkın olanı Future Times da yayınlanan
araştırma dizisinde yer alan hikayeydi. Bu senaryoya göre, San Andreas fay
hattında meydana gelebilecek büyük bir depremin Amerikan ekonomisine çok
büyük zarar vereceğini bilen ABD,yerkabuğundaki değişimleri zleyerek, daha
deprem oluşmadan tektonik katmanlar arasında artan basıncı değişik
noktalardan patlatıp boşaltarak, büyük depremi küçük depremler haline
dönüştürmenin yolunu bulmuştu.Yıllar önce Sırp asıllı Amerikalı bilimadamı
mucit Nicola Tesla tarafından geliştirilen bu düşük frekanslı
elektromanyetik ışınımla yüksek enerji nakli" tekniğini,hem Ruslar hem de
Amerikalılar uzun zamandır bir silah olarak
kullanmanın yolunu arıyorlardı. Bu yöntemle, çok uzaktan, hatta uzaydan
geniş alanlarda tahribat yapabileceklerdi. Ancak Pentagon yıllardır çok
güçlü bir silah geliştirmek amacıyla üzerinde çalıştığı bu projeyi, bir yandanda barışçı
"deprem indirgeme" sistemine uygulamak suretiyle tepkileri azaltmayı
ve fonlama devamlılığını sağlamayı amaçlıyordu. Bu nedenle proje önce
Avustralya' nın çıplak ve seyrek nüfuslu kırsal bölgelerinde denendi ve
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geliştirildi. Daha sonra bunun deprem bölgelerinde denenmesine geldi sıra.
Değişik zamanlarda Kafkaslar' da, Okyanus tabanında ve Güney Amerika'daki
Ant dağlarında tektonik uyarılar verilmek suretiyle endüktif deprem yaratma
konusunda büyük adımlar atıldı. Bu araştırmalar Amerika' da HAARP ve diğer
askeri tesislerin kumanda merkezlerinde yürütülüyordu. Bu arada, Türkiye,
Japonya ve benzeri deprem bölgelerinde de sismik ağ şebekeleri kurularak bu
bölgelerin tektonik verileri saniyesi saniyesine devasa bilgisayarların kayıtlarına
gönderilmeye başlandı. Ve gün geldi bu sistem Türkiye'de
denenmek istendi. Bölge zaten yılardır bu amaçla sismik espiyonaj
altındaydı. Nitekim gelişmeleri dikkatletakip edenler, depremden hemen
sonra, Türk Telekom' un Türkiye' nin sismik bilgilerini Pentagona ileten
NATO Üssü'nün iletişimini nasıl kestiğini ufak puntalarla gazetelere düşen
haberlerden hatırlayacaklardır. ABD' nin asıl hedefi, Kuzey Anadolu fay
hattındaki deneyden elde edeceği tecrübe ve bulguları, San Andreas fay
hattına uygulamaktı. Bu iş yine çok yüksek askeri gizlilik taşıdığından
yürütme işi İsrailli 2uzmanlara verilmişti.
Gerekli makine ve donanım gizlice denizaltılarla Gölcük üssüne getirilerek
oradaki, yeratı,denizaltı korunaklarına
kuruldu. Türk makamları durumdan detay bazda haberdar değildi. Deney
basarılı
olacağından sonunde kimse normal dışı bir şeyin olduğunu fark etmeyecekti.Bu
amaçla Gece Şahini tatbikatı" nın Gece 03:00
da başlaması planlandı. Gece saat tam 03:00 da düğmeye basılacak ve Gece
Şahini devreye alınacaktı. 1-2 dakika içinde de
oluşturdukları muazzam enerjiyle Marmara'nın altındaki tektonik tabakayı
zayıf yerlerinden kırıp, aylardır oluşan basıncı dışarı atacaklardı.
Böylece büyük bir deprem önlenmiş olacaktı. Ama o gece bir şeyler yanliş
gitti Doga kendini yönetmek
isteyenlerden bir kez daha intikam almişti. 45 saniye süren deprem,
beklenenin 10.000 kat üstünde bir güçle gelmişti. Zayiflayan ve titreyen
elektrikler geri geldiginde, gece saat 03:05'i gösteriyordu. Daha bir kaç
dakika öncesine kadar korunağın içinde şampanya patlatmayı bekleyenler,
şimdi korkudan buz gibi donmuş,hareketsiz ayakta duruyorlardı. Kimsenin
ağzını bıçak açmıyordu. On binlerce insan, çoluk cocuk, o enkazın altında
can çekişiyor veya cansız yatıyordu. Bu tarihin en büyük felaketiydi; hem de
insan eliyle yaratılan...
İşte o andan sonra çantalardan çıkan Q planı" çalışmaya başladı. İlk önce
bölgedeki tüm haberleşme ve elektrik
enerjisi felç edildi. Kimsenin birbiriyle haberleşmesi istenmiyordu.
Cumhurbaşkanı dahi sabahleyin"benim de telefonum kesikti" şeklinde garip bir
açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı ve başbakan şaşkındı. Saatlerce "üzgünüz"
bile diyemediler. 4 dakika içinde İsrail Başkanı Barak ve birleşik Devletler
Başkanı Clinton ile irtibat
kuruldu. O anda İsrail' de Ben Gurion' un Lod askeri havaalanından 4 adet
savaş uçağı savaş uçağı eşliğinde
2 nakliye uçağı havalanıyordu. 2 dakika sonra da İsrail Deniz Kuvvetleri ve
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NATO Güney Deniz Saha komutanlığı' na bağlı tüm birlikler DEFCON-4 acil
durumuna geçirildi. Amerikan 6' ncı filosuna bağlı gemiler de rotalarını
İstanbul'a çevirmek için Pentagon'dan emir aldılar. Bu arada devreye Avrupa
ülkelerinin liderleri de giriyor ve belki de onlardan da Türkiye için sözler
alınıyordu.Yunanistan bile harekete geçirilerek Türkiye' yekarşı
olan hasmane tutumuna son vermesi sağlanıyordu. Tüm Batı başkentleri hareket
halindeydi, panik yoktu. Herşey
kontrol ve koordinasyon altındaydı; bir tek Türkiye dışında. İsrailli
askerler ve üst düzey subaylar o gece gölcük'te ne arıyorlardı. Bu devir
teslim töreni her yıl yapılan rutin bir ulusal törendi. Uluslar arası bir
kimliği yoktu.Bunun nedenini şimdi daha iyi anlıyoruz. Hiç kimse bu güne
kadar hiç katılmadıkları bu devir teslim törenine neden katıldıklarını
sormadı. Ya şaşkınlıktan, ya da telaştan,enkaz altında kaç İsrail askerinin
öldüğü, kaçının yaralandığını da soran olmadı.O felakette kaç İsrail
askerinin öldüğünü ne Genelkurmay yayınladı nede İsrail böyle bir bilgiyi
açıklamak nezaketinde bulundu. Herkese verdikleri imaj ise
oraya biz yardım için geldikleriydi.Hemen bir hastane kurdular. Esas
amaçları enkazaltındaki askerlerini ve önemli askeri
malzemeyi çıkartarak götürmekti. Biz de "Bak şu İsrail'e helal olsun, hemen
yardımımıza koştu" diyerek sevindik.
Sabah saat 03:05 ile 06:30 arasında Batı'da bu hareketlilik yaşanırken
bölgede de çok hızlı ve çok gizli askeri hareketlilik hakimdi. Ancak herkes
kendi derdine düşmüş olduğundan bu olağanüstü gizli operasyondan kimsenin
haberi olmuyordu. Böylece bu işi planlayanlar gecenin karanlığından da
yararlanıp denizaltından parçaları yüzeye vuran Tesla makinesinin
kalıntılarını toplayıp, yer altı ve yerüstündeki tüm izleri yok etmeye
çalışıyorlardı. Ve bölgeye son hızla gelen Rus araştırma gemisi dahi sabah
saat 06:30' da bölgeye vardığında, havanın aydınlanmasıyla birlikte etrafta
delil olabilecek tek bir cisim bile kalmamıştı.
Deniz altında oluşan radyasyon anlaşılmasın, dibe çöken kalıntılar
araştırılmasın ve patlama sonucu meydana gelen denizaltı krateri ve çukur
ortaya çıkarılmasın diye bu bölge derhal askeri karantinaya alınarak dalışa
yasak bölge ilan ediliyordu. Ancak bütün bu temizlikler yapıldıktan sonra
Ecevit ve daha sonra da Demirel'in bölgeye gitmesine izin veriliyordu.
Amerika tüm imkanlarını seferber etti. Clinton Amerikan halkından Türkiye'ye
yardım etmesini istedi. Kasım' da Türkiye'ye geleceğini ilan edip; Ecevit'
in de bu arada amerika' ya (belki de binlerceşehidin diyetini konuşmaya)
kendini ziyarete geleceğini haber verdi.İlk anda çok yadırgadığımız Sağlık
Bakanı Osman Durmuş'un"yabancılara tek bir hasta bile vermem demesini, ABD
Deniz Kuvvetlerine ait yüzer hastanede tek bir hastanın bile tedavi
edilmediğini,750 ton yardım malzemesiyle yüklü bir İsrail gemisinin üç gün
süreyle gümrükte tutulmasını şimdi yadırgayabiliyor musunuz? Enkaz altında
binlerce Mehmet, Hatice, Ayşe ve Ali'ye karşı bir vicdan borcumuz var. Onlar
geride gözleri
yaşlı on binlerce sevenlerini, sıcaklıklarından mahrum bırakırken, sırf
Kaliforniya'da Johnny' ler, Susan' lar ve Alice' ler yaşasın diye
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yaşamdan çalındıklarını dünya bilsin.

Bir iddiaya göre depremden hemen önce Gölcük'
ten Avcılar' a kadar geniş bir alanda görülen "ateştopu" ile ilgili bilimsel
bir açıklama yapılamıyordu.

Halbuki ilk açıklama 4-5 gün sonra TV'de yapılmıştı. Yani ateştopunun nasıl ortaya çıktığı
meselesi. Şöyle denildi o zaman, yerin altında sıkışmış olan gazlar, deprem sırasında kayaların
biribirine sürtünmesi sırasında ortaya çıkan kıvılcımların etkisi ile parlamıştır. 

Karadeniz'de petrol ve doğal gaz çıkartılıp, TR yakınlarında da arandığına göre, Marmara
denizinin tabanında bir gaz kütlesi bulunması yadırganamaz sanırım.

İklim değiştirme konusuna gelince, yağmur ve fırtınayı tetiklemeyi anlayabilirim de, depremi
nasıl tetikleyebilirsiniz? ABD bunun için onyüzbintonlarca (büyük miktarda) patlayıcı kullanılmalı
ve bunu donanmanın göbeğinde, donanmaya hissettirmeden 30-40 personeli ile başarabilmeli?
:2: 

Bir teoride de donanma ile işbirliği içinde oldukları söyleniyor. Eğer öyle birşey olsaydı, yani
bundan donanmanın haberi olsaydı; herhangi bir deprem oluşturma denemesini, devir-teslim
kutlamalarının yapıldığı akşam yaptırmazlardı.

Birde donanmaya laf atan softa teorisi var, hemen depremin olduğunun ertesi günü ortaya atılan
bir düzmece hikayedir ki şöyledir:
- Kutlamaların yapıldığı akşam, eğlencenin tam gaz devam ettiği sırada yüksek alkol almış
yüksek rütbeli bir asker, salonda Kuran-ı Kerim'i parçalamış ve denize atmış (nasıl kol vardı ise
adamda, o kadar mesafeye fırlatabilmiş, hala daha hayret ediyorum) ve o anda deprem
başlamış... :hmmm: 

IcenGuard 

tesla ile depremin nasıl bir alakası var acaba? Mantık hataları olmasına ragmen fena hikaye
degil. 

Spekülatif bir çalışma: Armagedon
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Sayı: 160 | Nihal Bengisu Karaca - n.bengisu@aksiyon.com.tr 

Yakın geçmişe kuşbakışı “Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat nehrine kadar bu diyarı senin
zürriyetine verdim.” (Tekvin 15 / 18) Bir dönemin bazı basın organlarında yeralan, içinde İsrail,
ABD, Türkiye ve Müslüman kelimelerinin bulunduğu cümleleri hatırlayın. Okuduğumuz şeyler,
sloganik dokuları ve ‘doğru bir fikrin desteklenmesi için kurmacanın mümkün olabileceği’
anlayışıyla hazırlandığı için olsa gerek, gerçekten önemli olan kimi noktalar konusundaki
duyarlılık eşiklerimizi bir hayli aşağı çekmişti. Her gün pişirilen ama önümüze soğuk gelen
Yahudi— İsrail— Mossad ya da lobi—masonluk— ABD çağrışımlı olguların mantık ve gerçeklik
kurallarına aykırı olarak ‘tüketilmesi’ yüzünden siyasi bilinç vidalarımız hayli yalama olmuştu
çünkü. Kudüs denince Filistinliler gelirdi aklımıza, içimiz cız ederdi ama orada kalırdı her şey.
Üstelik ‘kahrolsun siyonistler, kahrolsun Yahudiler’ v.s. şeklindeki sloganların hem çirkin hem
banal kaçtığı kısa süreli bir döneme girmiştik; globalleşmeye sonuna kadar inananların
dünyasında din farklılıklarının kültürel birer zenginlik olacağından, bu farklılıkların ortak insanlık
tecrübesine birer katkı olarak değerlendirileceğinden bahsediliyordu. Radikal tutumların
globalleşen dünyada fay kırıkları meydana getireceği söylendi, medeniyetler çatışması dendi,
oysa bunları konuşmak için bile çok erkendi. Çünkü dünya üzerinde gücüne güç katmak için her
yolu mübah gören, siyasetini ve stratejisini ‘efsanelere’ göre kurgulayan; yerin ve göğün,
toprağın ve ateşin, tanrının ve şeytanın kimyasında yalnızca gücü arayan bir çığlığın karşısında
minik, zavallı modern sosyolojik tezlere idealizmin karanlık odasında ‘Amiral battı’ oynamak
düşerdi yalnızca! Zaman, üslup ve ifade yetersizliği ile sorunu odağın dışına taşıranların ‘suçlu’
olduğunu hissettiriyor şimdi, tabii her ne gerekçe ile olursa olsun sorunu vizyon dışı bırakanların
da.

...İsrail ve Körfez ve Türkiye

“ 23 Şubat 1996 tarihinde, Türkiye, Ortadoğu’nun sorunlu bölgesindeki İsrail ile tarihi bir
anlaşmaya imza atıyordu.”

“Armagedon — Türkiye İsrail Gizli Savaşı” isimli kitap İsrail konusunda oldum olası temkinli bir
politika izleyen Türkiye’nin Körfez savaşı sonrası değişen dengeler uyarınca zorlandığı rol ve
durumları İsrail siyasetinin referans kaynağı olan efsaneler ve Tevrat’la ilişkilendirerek
cevaplamaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Timaş Yayınları’ndan çıkan kitap kendi alanında
oldukça iddialı. Aydoğan Vatandaş’a göre savaşın çıkması, Saddam Hüseyin’in rolü ve Tevrat’ta
Babil olarak zikredilen bugünkü Bağdat’ın yerle bir edilmesi “Armagedon”a varan zincirin
halkalarını oluşturuyor. “Armagedon” ise Yahudilerin dünya hakimiyetine ulaşmak için
yapacakları düşünülen son savaşın adı. Efsaneye göre savaş Yahudilerin galibiyetiyle
sonuçlanacak. Kitap Körfez savaşının seyri ile Tevrat’ın ilgili ayetleri arasında senkronizasyon
kurarak ilerliyor:

“Babil (Bağdat) yiğitleri cenk etmeden el çektiler, hisarlarında oturuyorlar, güçleri tükendi, kadın
gibi oldular, onun meskenlerine ateş verildi, kapı sürgüleri kırıldı. Şehir her taraftan alındı ve
geçitler tutuldu. Kamışlıkları yakıldı” (Yeremya bölümü, 51, 30—32).

“Irak Haber Ajansı (IRNA) dün yaptığı açıklamada ABD uçaklarının Musul’un kuzeyindeki
buğday ve arpa tarlalarına yangın bombası atarak binlerce hububatı yaktığını iddia etti. Irak’ın
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BM temsilcisi Abdülemir El Anbari de BM Genel Sekreteri Butros Gali’ye bir mektup göndererek,
ABD uçaklarının...”

ABD — İsrail ikilisinin bölgedeki hedefleri çevre ülkelerin istikrarsızlaştırılmasını bir ön koşul
haline getiriyor. Türkiye’yi de yakından ilgilendiren Çekiç Güç’ün bölgeye konuşlanması ve bir
Kürt devleti sürecinin başlatılması da İsrail lehine çakılan önemli çivilerden biri; hele hele
kurulması planlanan Kürt devletinin İsrail’in vaadedilmiş toprakları arasına girdiği göz önüne
alınırsa...

Aydoğan Vatandaş 15 Ağustos 1994 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı’ nın Birleşik Görev
Kuvveti Türk komutanlığına Çekiç Güç ile ilgili olarak gönderdiği bir yazıya da yer vermiş.
Metinde ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden izin alınmadan kurulan ve “Provide Comfort”
harekatı ile ilgisi olmayan bir kriptodan bahsedilmekte. Türk personelin ‘giremediği’, haberleşme
ve bilgisayar sistemleri ile mücehhez ve kuşkusuz ABD’nin Türkiye’de bulunma gerekçesini
aşan bir kriptodur bu. İlgi çekici ve ‘uyarıcı’ mahiyette bir kaç alıntı da CIA Türkiye masası şefi
Graham Fuller’den. Buna göre Kürtlerin özerklik arayışına ( uzun vadede İsrail sınırları içine
girecek bu bölgenin istikrarsızlaştırılmasına!) gelebilecek muhtemel bir direnişin neticesi
‘tehlikeli ve masraflı’ olacaktır. Vatandaş’ın şeytan üçgenine benzettiği Çekiç Güç’ün ABD—
İsrail ittifakını gözler önüne seren marifetleri bunlarla sınırlı kalmayacaktır elbet. 10 Şubat
1993’te Eşref Bitlis’in uçağının ‘düşürülmesi’ ve 7 Ocak 1993’te Uğur Mumcu’nun öldürülmesi
de Türkiye’de Kürt devletinin önünde duran sivil—asker bürokrasisine verilen gözdağlarıdır.
Kitap, Susurluk vakıalarının ortaya çıkışını da adı geçen hedefler doğrultusunda kategorize
ediyor. Devletin çeşitli birimlerinin karar ve destekleri ile kurulan ve ‘kendi yöntemleriyle’
savaşan özel gücün deşifre edilmesi, Susurluk’a kadar kahraman olanların kaza sonrası ‘çete’
suçlamalarıyla anılır oluşu bu hareketten rahatsız olan ‘tasfiyeci’ güçlerin operasyonundan
başka bir şey değil...

Aydoğan Vatandaş 1974 İstanbul doğumlu. 1995 yılına kadar Deniz Harp Okulunda okuyan
Vatandaş çeşitli dergi ve gazetelerde yaptığı araştırma dosyaları ile tanınıyor. Armagedon/
Türkiye— İsrail Gizli Savaşı, halen Aksiyon Dergisi’nde çalışan Vatandaş’ın ilk kitabı.

Olay ve belgeler, basında yer alan ya da gizli kalan görüş ve telakkiler arasındaki ilişkileri tedrici
olarak; okuyucunun heyecanını üst sınırlara taşıyan bir kontekstle kurgulanmış. Yazar
sözkonusu faktörler arasındaki bağlantıları kitabın sonundaki ekte verdiği dava dosyaları bilirkişi
raporları ve (özellikle Çekiç Güç’ün görev süresinin uzatılması konusunda alınacak tedbirlerle
ilgili) üst düzey yazışmalarla destekliyor. Kitabın Foucoult Sarkacı’ndan yapılan bir alıntı ile
başlayıp sözü geçen kehanetlerin hatırı sayılır bir ‘karşılığı’ makamına ‘Üst düzey bir askeri
yetkilinin konuşması’ ile bitmesi kitaba ‘sinematografik’ bir süreç kazandırmış.

“Armagedon” Aydoğan Vatandaş’ın ilk kitabı ve bir başlangıç olarak da çok iyi. Yeni Dünya
Düzeni rotasında yaşadığımız çalkantıların pek ‘hasbelkader’ olmadığına dair derli toplu bir
şeyler okumak istiyorsanız, sağlam bir perspektifle hazırlanmış bu çalışmayı tavsiye ederiz.
‘Armagedon’ içerdiği olay, bilgi, belge ve beyanatları ile yakın geçmişe kuşbakışı bakma fırsatını
da veriyor. ‘Projeksiyonlarına’ kuvvet Aydoğan Vatandaş...
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Vatandaş” beraat etti

Sayı: 210 | Yalçın Karadeniz 

Dergimizin muhabirlerinden Aydoğan Vatandaş,“ARMAGEDON, Türkiye İsrail Gizli Savaşı”
isimli kitabı sebebiyle yargılandığı davadan beraat etti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
TCK’nın 159. maddesi uyarınca “Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret,
tahkir ve tezyif ettiği ” iddiası ile haklarında 1 ila 5 yıl hapis cezası istemi ile yargılanan Aydoğan
Vatandaş ve TİMAŞ Yayınevi Genel Müdürü Osman Okçu beraat etti. Kitap hakkındaki toplatma
kararı da kaldırıldı. Yaklaşık 10 aydır süren davada, Aksiyon Dergisi muhabirlerinden Aydoğan
Vatandaş tarafından yazılan “ARMAGEDON, Türkiye İsrail Gizli Savaşları” isimli kitapta, Körfez
Savaşı ile başlayan süreç kapsamında kurulması planlanan Kürt Devleti projesi irdelenmişti. Bu
eksende Eşref Bitlis suikastı, MUAVENET Gemisinin vurulması, Uğur Mumcu suikasti ve
Susurluk kazasının farklı bir bakış açısıyla ele alındığı kitapta çarpıcı bilgilere yer verilmişti.
Sultanahmet Adliyesi’nde salı günü yapılan karar duruşmasında kitabın yazarı Aydoğan
Vatandaş, kitabında TSK’yı hedefleyen tek bir satır bile bulunmadığını belirtti. Kitapta yer alan
bilgilerin kamu yararı gözetilerek yazıldığını söyleyen Vatandaş, beraat talebini tekrarladı.
Sanıkları ve delilleri inceleyen mahkeme heyeti, savcının kitap hakkındaki “Kitapta Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne yönelik her hangi bir hakaret olmadığı gibi bir çok yerde övüldüğü, Saratoga
Gemisi olayı, Uğur Mumcu suikasti, Eşref Bitlis olayı ve Susurluk kazasına farklı bakış açısı
getirdiği, kitapta suç teşkil eden hiç bir ifadenin bulunmadığı” yönündeki mütaalasını da dikkate
alarak sanıklar ve kitap hakkında beraat kararı verdi. Vatandaş duruşmadan sonra ‘ aşk herşeyi
yener’ derken, avukatı Ahmet Cengiz Tangören kararı hukukun zaferi olarak niteledi.

2000 tutmadı, 2001 verelim!

Sayı: 317 | Haşim Söylemez - h.soylemez@aksiyon.com.tr 

Sonradan olacak şeyleri, gaipten haber vermek anlamına gelen ve kökeni Arapça olan
“kehanet” kelimesi insanoğlunun varlığından beri merak uyandırmış, daima inanılan bir güç
olarak telakki edilmiş. Kehanet tarihine bakıldığında ise bu gizemli kelimenin her toplumda
varolduğu karşımıza çıkıyor. Kehanet, Şamanizm kültünü yaşayan toplumlarda olduğu gibi, eski
Yunan mitolojilerinde ve milattan önceki dönemlerdeki Mezopotamya uygarlıklarında karşımıza
çıkıyor. Binlerce yıl boyunca ortaya atılan değişik kehanetler, dünyanın genelini ilgilendirdiği
gibi, yöresel olarak kabul görenleri de var. Değişik yolları deneyerek ortaya kehanetler atan
kişiler türemiş, kimisi insanları sömürmüş, kimisi de verdiği haberlerin gerçekleşmesiyle
insanların güvenini kazanmış.

Ancak kâhinler tarafından ortaya atılan 2000 kehanetlerinin çoğu fos çıktı. Ne gökyüzünde uçan
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arabalar var, ne de Ay’da koloni kuran insanlar. Yine 2000 kehanetleri çerçevesinde insan
ömrünün 150 yıla çıkacağını haftalık çalışma saatinin 25 saate ineceğini haber verenler de
yanıldı. En önemlisi 1999 tarihinde kıyametin kopacağını söyleyenler yanılmak bir yana
utandılar. Evet 2000 kehanetlerinin büyük çoğunluğu fos çıktı, şimdi sıra yeni milenyum
kehanetlerinde. Kimi kâhinlere göre yeni milenyumda kıyamet kopacak, kimine göre ise yeni
dünya savaşları başlayacak. Özellikle kaynağını İncil ve Tevrat’tan alan kâhinlere göre ise bu
milenyumda Mesih’in gelecek olması insanların merakını uyandırmış durumda. Bütün bu
kehanetler beklenirken, yapılan tarihi hesaplamalarda ise büyük yanlışlıklar yaşanıyor. Değişik
takvimleri baz olan kâhinlerin vermiş olduğu rakamlar birbirleriyle çelişiyor. Kimi takvime göre
yeni milenyum geçen sene başladı, kimine göre bu sene başlıyor. Kimi takvimlere göre ise
milenyum 5 yıl önceden başlamış. Genel olarak dünyada insanlar böyle kehanetler ve tarihlerle
meşgul olurken, Türkiye’de de yöresel bazda bir takım kehanetler ileri sürülüyor. Örneğin;
2050’de Türkiye dünyadaki tek süper güç olacak.

Armagedon gerçekleşecek mi ?

“Tevrat’ın Şifresi “ isimli kitabın yazarı Michael Drosnin İsrailli matematikçi Dr. Eliyahu Rips’i
kaynak gösterip Tevrat’ın şifrelenmesi yoluyla birçok konuda kehanetlerde bulunuyor. Rabin
Suikastı, Körfez Savaşı gibi önemli konularda haklılığı ortaya çıkarken, insanların asıl merakını
uyandıran konu ise; Armagedon kehanetinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. Yazar Drosnin
kitapta Armagedon’u kıyamet ve mahşer anlamında kullanıyor; bunun da savaşla olabileceğini
belirtiyor. Yani gerçekleşecek olan 3. Dünya Savaşı, eğer Tevrat’ın şifresi doğru ise yüzyılın
sonunda ya da gelecek on yıl içinde gerçekleşecek. Yazar Drosnin Armagedon’u Ölü Deniz
civarında bulunan “Mühürlü Kitap” olarak bahsedilen parşömenlerden esinlenerek dile getiriyor.
Parşömenlerdeki şifrelerin bilgisayarla çözüleceği haber veriliyor ve şifreler çözülüyor. 2000 ve
2006 yılları Dünya Savaşı ile birlikte şifrelenmiş. Bu iki yıl hem atomik soykırım hem de Dünya
Savaşı ile şifrelenmiş.

Tevrat kaynaklarından sonra Amerika’da yaşayan Hopiler de bir yıkımdan bahsediyor. Arizona
eyaletinde yaşayan Hopilere göre; çeşitli zaman dilimlerinden geçen dünyayı son bir yıkım
beklemekte ve bu yıkımdan sonra en son olacak kıyamete kadar gelecek bir mutluluk süresi
beklemektedir. Bu yıkımın 2000 yılı başında, nükleer bir savaş veya bir göktaşı düşmesiyle
gerçekleşeceğine inanılır. Hopiler tam bir tarih vermezken Mayalar büyük yıkım için gün bile
veriyor. Maya kutsal takviminin bitişi MS 22 Aralık 2012 olarak kabul ediliyor ve bu tarihte bu
yıkım gerçekleşecek, yani dünya son bulacak.

Nostradamus’a göre

3. Dünya Savaşı 2076’da

Kâhinlerin en ünlüsü olarak tarihe geçen Nostradamus’a göre gerçekte kıyamet 3797 yılında
kopacak. Bunu da Son Gün’ün gelip çatması , yeryüzü ve gökyüzünün yep yeni bir çehreye
bürünmesi ölümün ölümsüzlüğe dönüştüğü dönem olarak belirtiliyor. Ancak Nostradamus’a
göre bundan önce 3750 yılında 5. Dünya Savaşı çıkacak, 2106 yılında 4. Dünya Savaşı son
bulup 1000 yıl gibi bir süre barış yaşanacak. 2076’da 3. Dünya Savaşı çıkacak ve bu savaş 25
yıl sürdükten sonra, savaş sonrasında çölleşmiş bir dünya meydana gelecek. 2050 yılında SS
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devleti tekrar kurulacak. Nostradamus 2000 yılında atomik bir saldırı sonucu Roma’nın yok
olacağını, Avrupa ile İtalya arasında bir savaş başlayacağını bu savaştan İtalya’nın galip
geleceğini haber veriyor. Nostradamus’un bu son kehaneti diğer bazı kehanetleri gibi
gerçekleşmiş değil. Yine Yehova Şahitlerine göre kıyamet 2000’li yılların başında kopacak.

Diğer bir kâhin Edgar Cayce de 2000 yılı için pek iyimser değil. 2. Dünya Savaşı’nın başlangıç
ve bitiş tarihlerini bilen ve uyuyan kâhin olarak isimlendirilen Edgar Cayce’ye göre 21. yüzyılda
kutuplar yer değiştirecek, yeni karalar ortaya çıkacak. Kızıl Çin’le Rusya’nın da birleşeceğini
haber veren Cayce’ye göre aynı zamanda 21. yüzyıl barış ve sevgi getirecek.

Herkes Mesih bekliyor

2000’li yıllar için söylenen en önemli kehanetlerden birisi de Mesih’in geleceği ile ilgili. Hemen
her dindeki insanların Mesih’in geleceği inancı 2000 yılı itibariyle iyiden iyiye alevlenmiş
durumda. Hatta Yahudi bir tarikat Ölü Deniz civarındaki tepelerde Mesih’in geleceğini bekliyor.
Bu tarikat 2000 yılı ile birlikte beklentisini iyice arttırmış durumda. Hopi Kehaneti ise bir Mesih
yerine iki kurtarıcı kardeşin 2000 yılının ilk çeyreğinde yeryüzüne geleceğini ileri sürüyor.
Yahudi kökenli ve İncil’den etkilenerek oluşmuş Mesih beklentisi tüm dünyayı sarmış. Bazı
gruplar Mesih beklentisinde aşırıya giderek bu kurtarıcıyı bekliyor. Gelecek olan Mesih’in ise Hz.
İsa olduğu yönündeki görüşler ağırlık kazanıyor. Hz. İsa gelecek diye uzun yıllar Mesih
bekleyen marjinal gruplar “Şam’daki Beyaz Minare’nin altına inecek” diye, Hz İsa için her cuma
caminin avlusuna bir at çekip bekliyorlar. Mesih beklentisi Müslüman olan bazı gruplarda da
karşımıza çıkıyor. Ancak genel olarak Müslümanlarda Mesih inancı yerini Mehdiliğe bırakıyor.
Yani müjdelenmiş kurtarıcı olacak şahıs. Bu yüzdendir ki; özellikle Türkiye’de birçok dini cemaat
Mehdi’nin kendi içlerinden çıkacağını hatta daha ileri giderek Mehdi’nin kendi liderlerinin
olduğunu söylemişlerdir. Mehdi için söylenen zaman ise tıpkı Mesih’teki gibi 2000’li yıllar. Bu
yüzden kendisini Mehdi ilan edip piyasada dolaşan birçok meczup bulunuyor. Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güç; İslam’da kehanetin
olmadığını belirterek: “Gaipten haber verme İslam’da kabul görür şey değildir. Rüya ya da
sadece peygamberlere gönderilen vahiyler sonucunda gelecek ile ilgili yorumlar yapılabilir.
Sıkıntılar artınca da insanlar mecburen kehanetler inanmak zorunda kalmışlar. Bu yüzden bir
çok kişi kendisini Mesih veya Mehdi ilan ediyor” şeklinde konuşuyor.

Türkiye süper güç

olacak mı?

Dünya’nın genelini ilgilendiren kehanetlerin yanısıra Türkiye’yi birebir ilgilendiren kehanetler de
var. Mehdi inancı doğrultusunda Türkiye’de birçok cemaat Mehdi’nin Türkiye’den çıkacağını ileri
sürüyor. Yeni milenyumda çıkacak olan Mehdi’nin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyayı
kurtarması bekleniyor. Türkiye kehanetlere göre siyaset, sosyal hayat, spor ve sanat alanlarında
da birtakım değişiklikler yaşayacak. Ancak kim tarafından ortaya atıldığı bilinmeyen ve
Türkiye’de büyük çoğunluğa hakim olan bir inanca göre Türkiye 2000’li yıllarda süper güç
olacak. Ortalıkta dolaşan kahenetlere göre, Türkiye 2040’li yıllarda dünyada kendisinden
bahsettirecek, 2050 yılında ise dünyadaki tek süper güç olarak kabul edilecek. Yine kehanete
göre Türkiye’nin süper güç olma aşamasında diğer Türk devletlerinin de Türkiye’ye tâbi olması
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sözkonusu olacak. Burada varılmak istenen Osmanlı ruhunun tekrar yeşereceği. Yani aynı
kaynağa göre Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde kendi eksikliklerini tamamladıktan sonra Avrupa
Birliğine girebilecek. Türkiye’yi önümüzdeki 2 yıl içinde bir takım değişiklikler de bekliyor.
Kehanetlere göre Türkiye’de 2001’de erken seçim aşamasına gidilecek ve 2002 yılında ise
seçim yapılacak. Mehmet Memiş (Medyum Memiş) cinler ile yaptığı istişare sonucunda bu
yargılara ulaştığını söylüyor. Yine Memiş’e göre Türkiye’de önümüzdeki iki yılda ekonomik
olarak sıkıntılar devam edecek. Ancak Türkiye’de 17 Ağustos’ta yaşanan deprem gibi büyük
felaketlerin olmayacağını söylüyor. Türkiye’de önümüzdeki 10 yıl içinde sanat alanında büyük
değişiklikler ve başarılar olmayacağı belirtilirken spor alanında özellikle futbolda başırların
devam edeceği dile getiriliyor. Memiş, Galatasaray Futbol Takımı’nın 2001’de de dünyada
kendisinden bahsettirecek başarılara imza atacağını söylüyor.

Memiş her ne kadar kehanetler ortaya atılırsa da insanın şer olan olayları hayıra çevirmesinin
mümükün olabileceğini iddia ederek şöyle konuşuyor: “İnsan şer karşısında dua ederse ve Allah
da bu duaları kabul ederse şerler hayra dönüşebilir. Kehanetler illa da gerçekleşecek
denilemez”. Ekonomi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Uslu ise, Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde
ekonomik yönden sanıldığı kadar kötüye gitmeyeceğini belirtiyor: “Türkiye önümdeki yıllarda
daha da iyiye gidecek. Dengeler sağlanacak, oluşan olumsuzluklar yeni yılın başında aşılacak.
Yeni gelişmekte olan ülkemizde enflasyonda da ciddi bir düşüş bekleniyor” şeklinde konuşuyor.

Milenyum 2001’de başlar

Tıpkı kâhinlerin ortaya attığı kehanetler gibi, yaşadığımız dönemin tarihi de tartışılıyor. Kâhinler
başka başka takvimlerden faydalanarak ortaya attıkları kehanetlerinin gerçekleşmesi tarihi
birbirini tutmuyor. Her kâhine göre dünya değişik tarihlerde yok olacak. Gnümüzde tartışılan
konu ise yeni milenyumun 2000 yılında mı , yoksa 2001 yılında mı başladığı. Kullandığımız
miladi takvime göre 3000 yılı 1 Ocak 2001 tarihinde başlıyor.

Mısır’da eskiden beri kullanılan Güneş Takvimi Roma İmparatoru Julyen tarafından 360 günden
365 güne çevirilip düzeltmeler yapılıyor. Böylece miladi takvimin ilk şekli ortaya çıkıyor. Daha
sonra Jülyen Takvimi Mart’ta başlayan yeni yıl, 500. yılında Aziz Jean’dan dolayı 1 Ocak
tarihine alınır. Gregor tarafından Ocak ayına alınan miladi takvim son ve gerçek şeklini almış
olur. Yani biz bugün bu takvimi kullanıyoruz. Ve bu takvime göre 3000 yılı 1 Ocak 2001
tarihinde başlıyor, başka bir deyişle yeni milenyum 2000’de değil 2001 tarihinde sayılmaya
başlanıyor. Hz. İsa’nın doğumunu baz alan takvimler ise miladi takvime göre çok daha ileride.
Hz. İsa’nın doğumun baz alan hesaplamalara göre şuanda 2005 yılı yaşanıyor. Hicri takvime
göre hesaplama yapanlara göre ise 2000 yılı için daha bayağı bir zaman var. Hicri takvim ise şu
anda 1421 tarihini gösteriyor.

Dünyada ve Türkiye’de söylenen kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmez ama
yeni milenyumun tüm insanlar için hayırlar getirmesi hepimizin temennisi.

 ALİ BULAÇ

06.12.2004 PAZARTESİ 
“Cariyenin Çocukları”
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Dinin etkilediği algılar bir iki günde oluşmaz. Oluşumları gibi etkileri de uzun yüzyıllara yayılır ve
din müntesiplerinin tarih boyunca temas halinde bulundukları kutsal metinler onların diğer din
müntesiplerine ilişkin bakışlarını şekillendirir. Gerçek duygu ve düşünceler her zaman açıktan
ifade edilmez, bazı kritik zamanlarda da aniden açığa vurur. 

1986’da ABD, Libya’yı vurduğu gün ABD Başkanı Ronald Reagan, “Bu savaşın derin anlamları
var. İsmailoğulları’nın son ferdini de çölün derinliklerine sürünceye kadar savaş sürecektir.”
demişti. Muhtemelen çoğu kimse Reagan’ın ne demek istediğini anlamamış veya anlayanlar
yadırgamıştı. Ama Reagan, dindar bir insandı ve tıpkı bugünkü Başkan Bush gibi, Armagedon
savaşına ve zamanın sonunda İsa Mesih’in ineceğine inanıyordu. Dinî nesep açısından biz ve
Ehl-i Kitap (Yahudi-Hıristiyanlar) aynı ataya, yani Hz. İbrahim’e mensubuz. Biz Müslümanlar Hz.
İbrahim’in oğlu İsmail’den, İsrailoğulları diğer oğlu İshak’tandırlar. Yani amca çocuklarıyız. Ama
annelerimizin farklı olması ciddi sorunlara yol açıyor. Ehl-i Kitap’ın gözünde İsmail’in annesi
Hacer siyahi cariye olduğundan, bizler asil ve özgür bir kadın olan Sara’dan doğma Hz. İshak’ın
çocukları ve torunlarıyla aynı asalete sahip değiliz: “Ve Sara, Mısırlı Hacar’ın İbrahim’e
doğurmuş olduğu oğlunun güldüğünü gördü. Ve İbrahim’e dedi: ‘Bu cariyeyi ve oğlunu dışarı at;
çünkü bu cariyenin oğlu benim oğlumla, İshak’la beraber mirasçı olmayacaktır’. Ve oğlundan
dolayı bu şey İbrahim’in gözünde çok kötü göründü.” (Tekvin, 21: 8-11.) Ortak dinî köken
dolayısıyla Yeni Ahit’e göre de İsmail aynı durumdadır: (Galatyalılara, 4: 21-31.) Bu yüzden İlahi
mazhariyetlerin iki kol arasında eşit bir şekilde dağıtılmış olması söz konusu olamaz; çünkü
Tanrı İsrailoğulları’nı seçti. Bu, bizlerin eşit ortak olmamızı engelleyen önemli bir husustur.
“Kavimlerin kralları Sara’dan doğan çocuk ve soyundan olacaktır.” (Tekvin, 17: 15-16) 

İbrahim’in iki oğlu olduğu halde, Allah’ın va’di açısından İbrahim’in sadece tek geçerli oğlu vardı,
o da “biricik oğlu” İshak’tı. (Tekvin, 22: 2) “Yeryüzünün bütün kabileleri sende (İshak’ta)
mübarek olacaktır.” (Tekvin, 12: 3.) Kitab-ı Mukaddes’e göre Yahudi’nin üstünlüğü ve bu
üstünlüğün İshak soyundan gelen İsrailoğulları’na verilmesi “Allah’ın niyeti”dir. “Tanrı’nın sözleri
Yahudilere emanet edildi.” (Romalılara, 3: 1-2) Başka bir ifadeyle “Yahudi olmayan peygamber
yoktur”. Yeni Ahit, açıkça “Allah bütün vaatleri ve ahitleri İsmail’in soyuna değil, İshak’ın soyuna
vaat edilmiştir.” (Galatyalılara, 4: 21-31) der. Tabiatıyla Kur’an-ı Kerim, bu iddiayı reddeder ve
şöyle düzeltir: “İsmail, va’dinde duran gönderilmiş (rasul) bir peygamberdi.” (19/Meryem, 54)
Ama zaten Yahudilik ve Hıristiyanlık, Kur’an’ı İlahi vahy kabul etmiyor. Hıristiyanlar, kurtuluş ve
İbrahim’e mensubiyet bakımından “kendilerine uygun bir yol” buluyorlar. İncil “Kurtuluş
Yahudilerdendir” (Yuhanna, 4: 22) der. Hıristiyanların İbrahim’e nispetleri İsa dolayısıyladır. İsa
bir Yahudi idi, peygamber değildi, ama “Tanrı’nın biricik oğluydu.” (Yuhanna, 3: 16-17) İkincisi,
İbrahim’e mensubiyet sadece fiziksel Yahudilik”le değil, ruhsal ve manevi Yahudilik”le de
mümkündür: “Fakat Allah’ın kelamı sakıt olmuş demek değildir. Çünkü hep İsrail’den olanlar
İsrail değildir; çünkü İbrahim’in soyu oldukları için hepsi evlat değildirler; fakat ‘Senin soyun
İshak’ta çağrılacaktır’ denilmiştir. Yani beden evladı Allah’ın evladı değil, fakat va’din evladı soy
olarak sayılır.” (Romalılara, 9: 6-8) Mesajı en iyi İsa temsil ettiğine göre, İsa’ya bağlananlar hem
kurtulur, hem İbrahim’e nispet edilir. Peki biz Müslümanlar için bir çıkış yolu var mı? Bazı
Hıristiyanlar, -mesela Daniel Wickwire-, bizim için “zayıf da olsa bir ümit” bulabiliyorlar. 

Peki biz, bu “ortak dini miras”a dahil olma ümidimizi “Hıristiyanlık üzerinden mi” koruyacağız?
Hatırlanacağı üzere, 6 Ekim’de açıklanan “İlerleme Raporu”na Avrupa’dan çok itirazlar geldi.
Verheugen itirazları şöyle sıraladı: “Ben, Türkiye’nin olası üyeliğine karşı yapılan itirazları
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biliyorum. Yeterince Avrupalı değilmiş, yeterince Hıristiyan değilmiş, çok büyükmüş, çok
uzakmış, çok fakirmiş, çok geri kalmışmış vs.” (Zaman, 7 Ekim 2004.) 01.11.2004 

 FEHMİ HUVEYDİ

06.12.2004 PAZARTESİ 
Ortadoğu’nun şekillendirilmesinde Türkiye’ye biçilen rol

Hedef sadece Ortadoğu değil bütün İslam dünyası ve bölge haritasındaki umutlu değişimlerle
ilgili güvenilir Amerikan konseptinin son değil, ilk adımı olduğu görülüyor. Dilerseniz buna ‘teröre
karşı savaş’ sancağını yükselten değişim hadiselerine ilişkin Amerikan planının ‘ilk mönüsü’
diyebilirsiniz. Bu kesinlikle bir çıkarım ve bazı ‘masum’ insanların varlığını yalanlamakta ısrar
ettiği ‘komplo’ mantığına teslim olmak da değil, Türkiye başkentinden gelen haberlerin bir
okumasıdır. 

Yeni Şafak gazetesi geçtiğimiz 30 Ocak tarihinde ABD Başkanı George Bush’un Türkiye
Başbakanı Tayyip Erdoğan’a 28 Ocak Çarşamba günü Beyaz Saray’daki kabulü sırasında
Fas’tan Endonezya, oradan Güney Asya, Orta Asya ve Kafkaslara uzanan ‘Büyük Ortadoğu’ya’
ilişkin yeni bir Amerikan projesinin işaretlerini verdiği bağlamında bir haber yayımladı. Gazeteye
göre proje ABD başkanının Erdoğan’la görüşmesinde sunduğuna uygun olarak Türkiye’yi
omurga konumuna getiriyor. Washington, Türkiye’den Ortadoğu’da eksen rol oynamasını istiyor.
Şöyle ki Washington, Türkiye’nin demokrasi modelini ve dini ‘ılımlılığını’ revaca çıkarma görevini
üstleniyor. Hatta bu, öyle bir dereceye ulaşıyor ki ABD Başkanı Türkiye’nin İslam dünyasının
çeşitli bölgelerine ülkelerinde tatbik edilen ‘ılımlı’ modelin misyonerliğini üstlenmesi için vaiz ve
imamların gönderilmesini bile öneriyor. 

Haberin doğruluğunu teyit eden birçok delil var elimde. Yeni Şafak gazetesi Türk İslami hareket
çevrelerine yakın bir gazete ve Sayın Erdoğan’a eşlik eden Türk basın heyetindeki gazetenin
başyazarı Fehmi Koru, bana kendisiyle geçtiğimiz pazartesi günü New York’ta yaptığım telefon
görüşmesinde ziyaretle ilgili raporu kapsamında haberi gazeteye gönderenin bizzat kendisi
olduğunu belirtti ve Başbakan’a eşlik eden bütün gazetecilerin konudan haberdar olduklarını
ifade etti. Kendilerine Başkan Bush’un Erdoğan’a projesinin birçok ayrıntılarını sunduğu
belirtilmiş ve İslam dünyasına vaizler ve imamlar gönderilmesi düşüncesi ise Beyaz Saray
çalışanlarından sızdırılmış. 

Yine delillerden biri de Amerikan yönetimi nezdinde Türk modelinin İslam dünyasına tatbik
edilmeye en uygun model olduğuna dair güçlü bir kanaatin olmasıdır. Buradan hareketle şu üç
sebeple bir genelleme yapmak uygun düşer. İlki Türk modeli dinin rolünü büyük ölçüde
sınırlamakta, hatta dinin kamusal hayattaki rolüne karşı çıkmakta. Bu ise Washington’ın özellikle
de 11 Eylül sonrası İslam ülkelerine yönelik sahip olduğu bütün baskıları kullandığı gibi ihtiyaç
duyduğu bir ilke. İkincisi ise Türkiye kendisini Batı’nın bir parçası, ABD’nin değişmez ve şüphe
götürmez dostu olarak görmekte. Dolayısıyla Batı ailesinin bir parçası sayılır ve İslam
dünyasıyla yüzeysel ilişkilerini muhafaza etmekte. Üçüncü sebep ise Türkiye, İsrail ile sağlam
ilişkilere sahip. Bu durum Washington ve Avrupa Birliği tarafından olumlu karşılanmakta ve
teşvik görmekte. 
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Bu değerlendirmeler sebebiyle Türkiye, Amerikan bakış açısıyla sadece bölgenin sakinleşmesi
amacıyla değil aynı zamanda Washington’ın istediği ılımlı şartları barındıran İslam modelinin
sunumu amacıyla projesindeki öncü rolü yerine getirmesi için aday gösterdiği model müttefik
sayılmaktadır. 

Haberin doğruluğuna işaret eden delillerden birisi de Büyük Ortadoğu projesi olarak adlandırılan
şey halihazırdaki süreçte ABD’nin iki temel hedefiyle uyum göstermektedir. İlki teröre karşı
Amerikan savaş cephesinin belirlenmesi. İkincisi ise Amerikan imparatorluk hayalini ve
Amerikan yüzyılı olarak adlandırılan oluşumun gerçekleştirilmesi yönünde ilerlemek. Bilgi
bağlamında Amerikan imparatorluğu rüyası bazı Amerikan yönetimi unsurları nezdinde siyasi bir
arzu değil sadece. Aynı zamanda bazıları nezdinde bir imani akide ve ideolojidir. Bu sonuncuları
olan Hıristiyan köktenciler Müslümanları kötüler ve ‘Allah’ın iradesini’ yerine getirmemeye
çalışan bir engel olarak görmekteler. Bu iradenin İsrail’in desteklenmesi ve kötülük ile iyiliğin
arasını ayıracak ‘Armagedon’ savaşı patlak vermeden önce Kudüs’te Mescid–i Aksa’da heykel
inşa edilmesinde temsil edildiğini düşünmekteler. Bu savaş öncesi Hz. İsa’nın dönüşü
kaçınılmaz ve sonrasında bunu bütün Yahudilerin Hıristiyanlığa girmesi izleyecek. Bu durum
bütün dünyanın Hıristiyanlaştırılması noktasında kendini gösteren nihai hedefin
gerçekleştirilmesi için yolu hazırlayacak! 

Soğuk savaş bitmeden önce ABD, Sovyetler Birliği’yle mücadele için Arap ve İslam dünyasında
müttefikler edinmekte kararlı oldu ve amacı ise bu müttefik ülkelere mümkün olduğu kadar Arap
ve İslam ülkesi katmaktı; ancak Sovyetlerin çöküşü sonrası şartlar tamamen değişti. Amerikan
hegemonyasını dünyaya yaymak ve halihazırda veya gelecekte iradesine meydan okuyabilecek
herhangi bir gücün çıkışını engellemek için bazılarının iştahı kabardı. Başkan oğul Bush’un
Beyaz Saray’a geçmesi sonrası Siyonizm’le işbirliği içindeki köktenci sağcı güçlerin sınır ötesine
uzanma ve her iki tarafın üzerinde buluştuğu arzulanan hegemonyanın gerçekleştirilmesi
umutları canlandı. Her iki taraf da Amerikan imparatorluğu kurulmasını istemekte, İsrail’in
desteğiyle dünyanın Hıristiyanlaşmasını, Allah’a yaklaşılmasını, Arap ve Müslümanların tam bir
hezimete uğratılmasını arzu etmekteler. 

Bizler ABD’nin sadece Arap dünyasını değil, bütün İslam dünyasını yeniden çizme genişliğine
sahip olduğunu düşündüğümüzde ABD’yi kınama gücüne sahip değiliz. Ancak Arap ümmetinin
teslim bayraklarını çektikleri ve dayatılacak bütün planlara ve şartlara boyun eğmeye hazır hale
geldiği izlenimi verenlere karşı bir tutum izlenmek zorundayız. 

(Londra’da yayımlanan Şarkulevsat gazetesi, 4 Şubat 2004) 

MISIRLI AYDIN VE YAZAR 06.02.2004 

*****"Dinler tarihi boyunca, kutsal kitaplarda sözü edilen Mesih'in, dünyaya ineceği gün tartışma
ve merak konusu oldu. Ancak İncil ve kutsal metinlerdeki kodların yanlış yorumlanması
yüzünden kehanetler hiçbir zaman doğrulanamadı. Oysa herkesin gözden kaçırdığı bir ayrıntı
tüm şifreleri açığa çıkaracaktı. Neydi bu ayrıntı? 
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"Bu yüzyılın başına kadar yapılan tüm kehanetler; Mesih'in 'vaat edilen topraklar'da İsrail
Devleti'nin kurulmasından yedi yıl önce dünyaya ineceğini iddia ediyordu. Oysa kutsal metinler
doğru okunduğunda bu sürenin yedi öncesi değil, kırk iki yıl sonrası olduğu ortaya çıktı. Ve kırk
iki yıl sonrası bize çok da uzak olmayan bir geleceği haber veriyordu. 

"Bu keşfe göre Mesih'in gelişi, 1967 yılındaki haber verilen Altı Gün Savaşı'nın ardından, İsrail'in
resmen kurulması milat olarak alınırsa, tam olarak 2009 yılı ortaya çıktı. 

"Kehanetse yaklaşan kıyametin bir nükleer savaş sonucunda ya da bir göktaşı yüzünden
gerçekleşeceğini iddia ediyordu. Ancak geride, insanlığı kurtaracak tek bir yol daha vardı!" 

Tüm dünyada çok satan kitapların yazarı Peter LORIE, bu kez tüm insanlığı ve dünyanın
geleceğini etkileyecek yorumlarını bizimle paylaşıyor. Armagedon, Mesih ve kıyamet hakkında
sarsıcı bir kitap... 

Savaş Evanjelik-Yahudi ittifakı istiyor Savaş Evanjelik-Yahudi ittifakı istiyor (Aydoğan
Vatandaş'a göre, savaşın gerçek nedeni ne petrol ne de su: Her şey Armagedon'daki kutsal
kıyamet savaşı TEMPO Dergisi'nden Tutkun AKBAĞ'a konuşan Aydoğan Vatandaş, savaşla
ilgili ilginç teorilerde bulundu:)  Bütün mesele, Evanjelik Hıristiyanlarla Yahudiler arasında
kurulan kutsal ittifak: Bush da Hitler gibi seçilmiş olduğuna inanıyor. Senaryoya göre, Bush
Deccal Saddam'la savaşacak, kıyamet kopmadan önce Hz. İsa yeryüzüne inecek ve yeniden
doğuşçu Hıristiyanların ruhlar? göğe yükselecek. Bu arada İsrail de Kudüs'ü başkent ilan edip,
Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman'ın Mabedi'ni inşa edecek. Yaşanan ve yaşanacak her şeye
bir komplo teorisyeninin gözüyle baktığınızda, dünyanız 'kararabilir'. Bir komplo teorisyenine
göre her şeyin bir de perde arkası vardır ve onu görmek gerekir. Peki kapımızdaki yeni savaşın
perde arkasında neler oluyor? Gazeteci Aydoğan Vatandaş, derinden derinden Türkiye'nin en
etkili komplo teorisyeni olma yolunda ilerliyor. Savaşa, Ortadoğu'ya, ABD'ye, Bush' a ve
dünyaya bambaşka bir gözle bakıyor. Aydoğan Vatandaş’ın komplocu gözünden, dünya
kıyamet gününe doğru gidiyor. Irak'ta ABD'nin yapmaya çalıştığı savaşın arkasında ise
Evanjelikler Yahudilerin ittifakı söz konusu. İşte dünyaya bir başka gözle bakacağınız
komplolar...  -Irak savaşı önceden belli miydi ya da daha önceden planlanmış mıydı?  Öncelikle
ABD'nin Irak'a müdahale çabasına, Türk kamuoyunda yeterince bilinmeyen bir faktör olarak
Evanjelik Hıristiyan-Yahudi ittifakına değinmek istiyorum. ABD'nin Ortadoğu politikaları
kuşkusuz bir tek faktöre indirgenemez. Birileri şunu söyleyebilir: Irak dünya petrol rezervlerinin
büyük bir kısmına sahiptir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde petrol rezervleri tükenme tehlikesiyle
karşılaşacak olan ABD'nin bu petrole ihtiyacı olacaktır. Diğer taraftan Irak'tan petrol alan
ülkelere baktığımızda ABD'nin dünya egemenli?ini tehdit eden ülkeler olduğunu görüyoruz. Yani
ABD, Irak petrollerini ele geçirerek bu ülkeleri kendine bağımlı hale getirmek istiyor olabilir. Bu
bir tezdir. Başka bir tez de diyebilir ki, Ortadoğu'da önümüzdeki 10 yıl içinde insanlar içecek bir
bardak su bile bulamayacaklar. O halde burada bir Kürt devleti kurmak suretiyle, İsrail bölgenin
su yollarını ele geçirmek istiyor. Bunların tümü reel politik açısından makul ve geçerli
senaryolardır. Benim söylemek istediğim, bu savaşın tek bir faktöre indirgenemeyeceğidir. Bu,
aynı zamanda çok eski bir planın ilk adımlarından biridir. ABD'nin Ortadoğu politikalarında pek
öne çıkmayan bir diğer faktör de, Evanjelik Hıristiyanlarla Yahudiler arasında kurulan ittifaktır.
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Amerikan siyasetçilerinin, İsrail yanlısı politikalarının, ideolojik-dinsel arka planını bu ittifakın
oluşturduğu söylenebilir.  -Evanjelikler kimdir? Bu nasıl bir ittifaktır?  Hıristiyanlık üç ana
mezhepten oluşur: Katolik, Ortodoks ve Protestan. Ortodoksluk Balkanlar, Doğu Avrupa ve
Rusya'da; Katoliklik İtalya, İspanya ve Güney Amerika'da; Protestanlık ise Avrupa'nın kuzeyi ile
Kuzey Amerika'da yaygındır. Protestanlığın çok çeşitli alt kolları bulunmaktadır. Bunlardan
Scofield İncil'ini referans alan Evanjelik geleneğe göre, kıyametin kopmasından önce Hz. İsa
yeryüzüne ikinci kez gelecek ve az sayıdaki yeniden doğuşçu Hıristiyan'ın ruhları semaya
yükselecek. Onlar rahat koltuklarından aşağıda, iyiler ordusunun başındaki İsa ile kötüler
ordusunun başındaki Deccal arasında Armagedon' da geçen, kanlı kıyamet savaşını
seyredecekler. Hz. İsa'nın dönebilmesi ise yeryüzünde sahnenin hazırlanmasıyla başlar.  -2.
Körfez Savaşını başlatmak isteyen ABD, bu senaryoyu mu hazırlamak istiyor?  Bu sahnenin
hazırlanması için bir yığın aşama gerekiyor. Yahudilerin Filistin'e dönüp İsrail devletini
kurmaları, Kudüs'ü başkent yapmaları, Mescid-i Aksa'nın yerine III. Süleyman Mabedi'nin inşa
edilmesi, develerin kurban edilmesi... Tüm bunların İncil tarafından öngörüldüğüne, bu
çerçevede İsrail devletinin yaptıklarının Tanrı'nın iradesine uygun olduğuna inanılıyor. Yine bu
öğretiye göre, sahnenin hazırlanması konusunda İsrail'e yardım etmek, kıyametin
çabuklaştırılması için ne gerekiyorsa yapmak gerekmektedir. Grace Halsel, Forcing God's Hand
(Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, Kim Yayıncılık, 2002) adlı kitabında bu öğretinin tarihsel
dayanaklarını; bu çerçevede Hıristiyan sağ, Amerikan Yahudileri ve İsrail sağı arasında ne tür
ittifakların kurulmuş olduğunu ve İsrail'e her yıl ne kadar yardım aktarıldığını anlatıyor. Rod
Dreher de aynı gerçeğe işaret ettiği yazısında (http://www.nationalreview.com/dreher/
dreher040502.asp; 5 Nisan 2002) şöyle diyor: "Tuhaf gelebilir, ama doğru: Yahudilerin yanı sıra
İsrail'in en güçlü Amerikan destekçileri Evanjelik Hıristiyanlardır -ki bunların çoğu, Tanrı'nın
Yahudilere tarihi Filistin üzerinde ilahi bir hâkimiyet hakkı tanıdığına kuvvetle inanmaktadırlar.
Şimdiki gibi, İsrail'in dostsuz kaldığı zamanlarda, İsrailliler Washington üzerinde baskı kurma
konusunda, bu güçlü oy blokunun desteğine güvenmektedirler."  -ABD kıyameti koparmak
istiyor öyle mi?  Saçma gelecek ama bu insanlar çılgın ve fena halde şartlanmış durumdalar.
Orta ile ortaüstü sınıf Amerikalılardan oluşan söz konusu fundamentalist Hıristiyan kitle, değişik
Protestan kiliselerine mensup. 16 milyon üyeli Güney Baptist Kongresi içinde de yaygındırlar.
Monica Lewinski davasında Clinton'ı sorgulayan savcı Kenneth Starr'ın ve kimi Amerikan
Kongresi üyelerinin mensup olduğu İncil kiliseleri ve mega kiliseler denen kilise üyeleri de bunlar
arasında yer alıyor. Yaklaşık her on Amerikalıdan biri bu mezhebin bir üyesidir ki, bu yaklaşık
30 milyon insan demektir. Eski Başkan Ronald Reagan ve baba George Bush da dahil, birçok
önemli kişinin bu öğretinin sempatizanı olması kayda değerdir. Halsell'e göre, eski İsrail
Başbakanı Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey İsrail yetkilileri, ABD'ye
geldiklerinde tanınmış Evanjeliklerle görüşmektedir.  -Evanjeliklerle Yahudiler birbirlerini
seviyorlar m??  İşin bir ilginç yanı, Evanjeliklerle Yahudilerin, birbirlerinden hoşlanmadıkları
halde, menfaat ortaklığı nedeniyle birbirlerine katlanmalarıdır. Kıyametin üzerine kopacağı
neslin şu anki nesil olduğuna inanan Evanjelik Hıristiyanlar ile Kudüs'ü başkent yaparak
bölgenin hâkim gücü olmak isteyen İsrail arasındaki ittifak, ABD'nin tek yanlı Ortadoğu
politikalarını açıklamada önemli bir faktördür. Hitler de öyledir. Kendini gizli birtakım öğretilerin,
efsanelerin, cemiyetlerin kontrolüne bırakmıştır. Hitler'in bilinen büyü/maji uygulamaları bile var.
Düşünebiliyor musunuz, büyü bu adamlar tarafından askeri amaçla kullanılmış.  -Bush da Hitler
gibi mi?  Bence, Bush da Hitler gibi, dünya güvenliği için son derece tehlikelidir. Geçen hafta
Newsweek dergisi, George W. Bush'un, her sabah düzenli olarak dini kitap okuduğunu yazdı.
Habere göre, Bush'un son zamanlarda takip ettiği dini kitabın adı 'En Yüce İçin Yapabileceğim
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Azami Şey'. Yazarı, Mısır'da Osmanlı'ya karşı savaşanlara İncil götürürken ölen Baptist vaiz
Oswald Chambers. Dergiye göre, bu başkan ve başkanlık makamı, modern zamanların en din
eksenli olanı. Bush'un en sadık siyasi tabanını dindar Hıristiyanlar oluşturuyor. Başkanlık
kampanyasına başlamadan önce Teksas'ta bir grup papaz? toplayan Bush, 'daha yüksek bir
vazifeye çağrıldığını' söylemiş. Yani Bush tıpkı Hitler gibi kendisinin seçildiğine inanıyor.
Saddam da bunlara göre Deccal'dan başkası değil. Newsweek, Bush'un Usame bin Ladin ve
Saddam Hüseyin için kullandığı 'evil', 'şer' sıfatının dini temeli olduğunu savunuyor.  -Peki bu
grup Armagedon'u mu gerçekle?tirmek istiyor?  Onlar, Kitab-ı Mukaddes'in bazı bölümlerini,
İsrail'deki Megiddo Ovası'nda yapılacak olan son büyük savaşı önceden bildirdiği şeklinde
yorumlamaktadırlar. Bu savaş Kitab-ı Mukaddes'te İbranice Armagedon diye geçmektedir.
Armagedon 'Megiddo Tepesi' anlamına gelmektedir. Yani bu savaş bugünkü İsrail'deki Megiddo
Ovas?'nda gerçekleşecektir. Armagedon ancak ve ancak Yahudilerin bir millet olarak 'Eretz
İsrail' (Vaat edilmi? topraklarda) yeniden bir araya gelmelerinden sonra gerçekleşecektir. Diğer
çeşitli kiliseler tarafından da kabul edilen bu doktrine 'milenyalist' denilmektedir. Çünkü Kitab-ı
Mukaddes'te bu savaşın iki binli yıllarda olacağına dair işaretler bulunmakta ya da bu kitap öyle
yorumlanmaktadır. Diğer yandan, İsa Mesih bu savaşta gökyüzünden inecek ve Deccal'i burada
öldürecektir. Bundan sonra krallığını kuracak ve yıllar süren bir barış dönemi başlayacaktır. İşte
fundamentalist Hıristiyan Siyonistlerin İsrail'e olan yakın ilgileri, Mesih'in ikinci gelişine yol
açacak olan bu savaşı bir an önce yerine getirmek için çalıştıklarına dair inançlarında
yatmaktadır.  -Peki bu senaryolar çerçevesinde Türkiye'yi nas?l bir gelecek bekliyor?  Zaman
bizi haklı çıkardı. 1997'de epey başımızı ağrıtan 'Armagedon/Türkiye-?İsrail Gizli Savaşı' adlı
kitabımızda; Saddam Hüseyin'in bazı güçlerden aldığı cesaretle Kuveyt'e girişini; bunun ABD
için bölgeye müdahale gerekçesi olmasını ve bir Kürt Devleti'nin kıvılcımı sayılabilecek Kuzey
Irak olgusunun ortaya çıkacağını;  Özal'?n 1987'de yaşanan büyük Peşmerge göçünün bir
benzerinin yeniden yaşanmaması için bölgeye Çekiç Güç'ü davet etmek zorunda kalmasını; 
Çekiç Güç'ün PKK'ya destek vermesini;  Türkiye'nin bölgede bir Kürt devletinin kurulmasını
engellemek için bölgesel bir dış politika arayışı içerisine girmesini ve bununla birlikte Gayri
Nizami Harp usullerini uygulamaya koymasını;  Buna karşılık; 1- Muavenet Gemisi'nin ABD
Saratoga Gemisi tarafından kaptan köşkünden vurulmasını (1992),  Uğur Mumcu Suikastının
tertiplenmesini (1993),  Eşref Bitlis'in uçağının düşürülmesini (1993),  Susurluk kazasının
tertiplenmesini (1996),  28 şubat sürecinin tetiklenmesini (1996-1997),  ABD tarafından
Türkiye'ye ödetilmiş bedeller olarak değerlendirmiştim.  Emekli Orgeneral Edip Başer de geçen
gün Sepetçiler Kasrı'nda "Bu, Yeni Dünya Düzeni'nin ilk adımıdır" demişti. Novus Ordo
Soclorium. Bu ibare 1 ABD dolarında, piramidin hemen altında yazan Latince bir ifadedir. Biz
bunu ilk olarak Körfez Savaşı'ndan önce Baba Bush'un ağzından duyduk: Yeni Dünya Düzeni..
Oysa bu ifade dolar var olduğu günden bu yana var.  BM'den 60 bin ABD askerinin Türk
topraklarını kullanarak Kuzey Irak'a geçmesine izin veren tezkerenin kabul edilmemesi
beklenmedik bir gelişme değildi. Benim analizime göre, Türkiye ne zaman ABD karşıtı bir
diplomatik hareketlilik içerisine girse Türkiye'de ya bir uçak düşer, ya bir suikast olur. Tayyip
Erdoğan'ın Başbakan olmasının ardından tezkere kabul edilebilir. Eğer olmazsa ABD sanırım
yine eski yöntemlere başvuracaktır:  1- AKP'nin bölünmesi için gerekli senaryolar uygulanmaya
başlanır;  2- AKP'nin islamcı bir parti olduğu, laikliğe büyük tehdit olduğuna ilişkin ABD kaynaklı
psikolojik harp argümanları pompalanır;  3- Bu psikolojik harekât AKP ile TSK arasında
gerginliğe neden olur;  4- Laik yönü ağır basan bir aydınımıza bir suikast tertiplenir;  5- Kritik
askeri personelin bulunduğu uçaklarımız düşebilir;  6- Türkiye'nin bir deprem ülkesi oldu?unu
hatırlatan haberlerde artış gözlenir ve yanı sıra irili ufaklı depremler olmaya başlar;  7- Ordunun
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yönetime el koyması için manipülasyonlar hız kazanır.Ama kuşkusuz Türkiye'de de tüm bunları
okuyabilecek insanlar ve kurumlar da vardır. Ve onlar da boş durmazlar.    A. ÖZDEMİR-23
Kasım 2002,SABAH 

******” İran'daki Bushehr Nükleer santrali Bombalanacak!
Tarih: 2.11.2003 Saat: 10:50
Konu: Siyonizm

İran’ın Körfez kıyılarındaki halen inşa halinde olan Bushehr nükleer santrali'nin, haziran 2004
'de açılması planlanıyor.

SİYONİZM’İN SIRADAKİ HEDEFİ 

İsrail ile ABD’nin oluşturduğu Siyonizm ittifakı Irak işgaline devam ederken basında çok da
dikkat çekmeyen bir haber yer almakta. ABD/İsrail şer ittifakı ısrarla nükleer çalışmalarını
durdurması yolunda İran’a ikazda bulunmakta.... 

İsrail/ABD şer ittifakının kopardığı fırtınanın merkezinde İran’ın Körfez kıyılarındaki halen inşa
halinde olan Bushehr nükleer santrali var. Reaktörün inşasının bu yılın sonlarında bitirilmesi
planlanıyor. Nükleer yakıtı daha sonra temin edilecek. Haziran 2004 de ise tamamen faal hale
gelecek. Bu çok konuşulacak proje üzerinde İran yaklaşık çeyrek asırdır çalışıyor. Santralin
bitimine yaklaşılan bu günlerde İran ile ABD/İsrail ikilisi arasındaki tansiyon da artmış durumda.
Halbuki İran NPT anlaşmasını yani nükleer gücün sadece insanlık yararına kullanılması ile ilgili
anlaşmayı imzalamıştı. Şu ana kadar İran’ın NPT’yi ihlal ettiğine dair hiçbir delil olmamasına
rağmen, ABD ve İsrail İran’ın nükleer silah üretme çabasında olduğunu ileri sürüyor. 

Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle ABD/İsrail şer ittifakı “korunma amaçlı (!)” bir saldırı
düzenleyerek faaliyete geçmeden hemen önce Bushehr santralini imha edecektir. Böyle bir
saldırı hem bölge hem de dünya için yeni bir dönem başlatacaktır. İran ile savaş NPT
anlaşmasının sona ermesine, yeni bir silahlanma yarışına ve dünyada nükleer bir kaos
oluşmasına sebep olacaktır. Peki bu kaos siyonizmin vaat edilmiş topraklara girmeden hemen
önceki Armagedon savaşı mı olacak? 

Siyonizm kendi efsanelerini canlandırmak için her yolu denerken küçük bir hatırlatma yapalım.
Mersin’de kurulması planlanan nükleer santrali bir hatırlayın. Ayrıca, Termik santrallerde
tükenebilir enerji kaynakları olan petrol, doğalgaz ve kömür kullanıyor, bunların ithalatına da
milyarlarca dolar veriyoruz!!! 

Turgut Alp Lapalı

****modules.php?name=News&new_topic=4ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell dün yaptığı bir
konuşmada ABD’nin Hıristiyan Yahudi bir devlet olduğunu söylemiş. Ardından da gaf (!)
yaptığını fark edip lafı çevirmiş ve ABD’nin çeşitli dinlerden insanların yaşadığı bir ülke olduğunu
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söylemiş. Aslında Powell bir gerçeği itiraf ediyor sözlerinde...

ŞECAAT ARZEDEN MERD-İ KIPTİ SİRKATİN SÖYLERMİŞ 

ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell dün yaptığı bir konuşmada ABD’nin Hıristiyan Yahudi bir
devlet olduğunu söylemiş. Ardından da gaf (!) yaptığını fark edip lafı çevirmiş ve ABD’nin çeşitli
dinlerden insanların yaşadığı bir ülke olduğunu söylemiş. Aslında Powell bir gerçeği itiraf ediyor
sözlerinde. 

80’li yıllarda Ronald Reagan’la başlayıp baba Bush’la devam eden, Clinton dönemiyle 8 yıllık bir
kesintiye uğrayıp oğul Bush’la icraatlarının zirvesine çıkan fundemantalist Protestan lobisi
ABD’de işbaşındadır. 

Önceleri kendilerini fundementalist diye adlandıran Martin Luther tarafından kurulmuş olan bu
mezhep, sonraları Evanjelikler olarak tanınmışlardır. 

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlardan farklı olarak Evanjelik Protestanlar ilginç bir şekilde
Yahudilerin dünyadaki destekçileri olduklarına inanırlar. 

Vaat edilmiş topraklarda yani Filistin’de büyük İsrail devletinin kurulacağını, tüm Yahudilerin
buraya yerleşerek burada dünya hakimiyetini sağlayacakları günü beklemektedirler. 

Aslında böyle bir mezhebin kurucusu olan Martin Luther’in bir Yahudi olduğu iddia edilmektedir.
Yine inanışlarına göre Yahudilerin İsrail topraklarında Deccal ile yapacakları büyük savaştan
sonra Mesih’in yeryüzüne inerek Deccal’i yeneceğine ve Yahudilerle birlikte dünyayı
yöneteceğine inanmaktadır. 

Bir kısım iyimser (!) Evanjelik Mesih geldikten sonra Yahudilerin Hristiyan olacağına
inanmaktadır. Armagedon öncesi Evanjelikler ve Yahudiler bazı işaretler beklemektedir. 

-Tüm Yahudilerin dünyaya dağılması -Yahudilerin tekrar biraraya gelip büyük İsrail’i kurması
-Süleyman Mabedinin tekrar inşası 

Süleyman Mabedi Mescid-i Aksa’nın altında bulunmaktadır. Yahudiler Mescid-i Aksa’yı yıkıp
tekrar Süleyman Mabedi’ni inşa etmeyi beklemekteler. 

Yukarda kısaca anlattığımız bilgiler ışığında son ABD Başkanı’nın icraatlarına bakalım. Koyu bir
Evanjelik olan Reagan döneminde ABD nükleer silahlanmaya çok büyük yatırım yapmıştır. 

Daha sonra Bush Körfez Savaşı bahanesiyle şöyle Ortadoğu’yu bir yoklamış, her nedense
Irak’ta kalmayıp geri çekilmiştir. 

Demokrat Parti’li Clinton döneminde ABD Evanjeliklerin hükümetteki etkisini yıkmaya
çalışmıştır. Ancak Monica skandali patlak vermiş ve ilginçtir ki Clinton koyu bir Evanjelik olan
Savcı Starr tarafından sorgulanmıştır. Clinton’a karşı yapılan bu karalama kampanyalara
rağmen seçimler ancak karmaşa sonucu Evanjelikler tarafından kazanılmıştır. Muz
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Cumhuriyetlerinde bile olmayacak kadar komik bir oy sayımı işlemi sonucunda Demokrat aday
her nedense (!) yarıştan çekilince küçük Bush Başkan olabilmiştir. Sonrası malum.... 

Önce Afganistan. Şimdi Irak. Filistin’de gün geçtikçe artan büyük zulüm. 

Evanjeliklerin, Yahudilerin, kısaca tüm Siyonistlerin politikalarına hizmet etmemeliyiz. Öyleyse iç
kavgalarımızı ve koltuk hırslarımızı bir kenara bırakıp Ülkücülük’ tanımını bir defa daha
okuyalım. 

Turgut Alp Lapalı 

********

Yehova’nın Şahitleri—Kimlerdir? Nelere İnanırlar?  

Nelere İnanırlar?

Yehova’nın Şahitleri, göklerin ve yerin Yaratıcısı, Mutlak Güce Sahip Tanrı Yehova’ya inanırlar.
İçinde yaşadığımız evrendeki, son derece karmaşık tasarımlı harikaların varlığı mantıken, tüm
bunların üstün zekâlı, güçlü bir Yaratıcı tarafından meydana getirildiğini gösterir. İnsanın
nitelikleri işlerine yansıdığı gibi, aynı durum Yehova Tanrı için de söz konusudur. Mukaddes
Kitaba göre, “dünyanın yaratılışından beri, Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri . . . . O’nun
yaptıklarıyla anlaşılarak açıkça görülüyor.” Aynı zamanda, “gökler Allahın izzetini beyan eder”
ve bunu tek kelime etmeden, sessizce yapar. —Romalılar 1:20, Müjde; Mezmur 19:1-4. 

Yeryüzü Yehova tarafından insanın ebediyen oturması ve ona bakması için yaratıldı  

İnsan, kilden çanak çömlek yaparken de, televizyon ya da bilgisayar yaparken de, bir amaca
sahiptir. Yeryüzü, içindeki bitkiler ve hayvanlar ise bunlardan çok daha harikadır. Trilyonlarca
hücresiyle insan bedeninin yapısına akıl erdiremeyiz. Düşünme merkezi beynimiz de akıl sır
ermeyecek kadar şahanedir! Eğer insan nispeten önemsiz buluşlarını bile bir amaçla yapmışsa,
Yehova Tanrı da hayranlık uyandıran eserlerini hiç kuşkusuz amaçsızca meydana
getirmemiştir. Süleymanın Meselleri 16:4 Yehova’nın ‘her şeyi gayesi için yarattığını’ söyler.  

Yehova yeryüzünü bir amaçla meydana getirdi. Bu, ilk insan çiftine söylediği şu sözlerden
anlaşılabilir: “Semereli olun, ve çoğalın, ve yeryüzünü doldurun . . . . denizin balıklarına, ve
göklerin kuşlarına, ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hâkim olun.” (Tekvin 1:28) Bu
çift, itaatsiz olduklarından, dünyayı, hem doğruluk standartlarına uyacak hem de bitkileriyle ve
hayvanlarıyla tüm yeryüzüne sevgiyle bakacak ailelerle doldurmayı başaramadı. Ama onların
başarısızlığı Yehova’nın amacını boşa çıkarmıyor. Bu olaydan binlerce yıl sonra şunlar yazıldı:
‘RAB, dünyaya şekil veren, onu boşuna yaratmadı. . . . . Üzerinde oturulsun diye ona şekil
verdi.’ “Dünya ebediyen duruyor”, yok edilemez. (İşaya 45:18; Vaiz 1:4) Yehova’nın yeryüzüyle
ilgili amacı gerçekleşecek: “Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım.” —İşaya 46:10. 

Bu nedenle Yehova’nın Şahitleri, dünyanın ebediyen duracağına ve Yehova’nın onu
güzelleştirilmiş, oturulabilir duruma getirme amacına uyan insanların, ölmüş olanların da,
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yeryüzünde sonsuza dek yaşayabileceğine inanırlar. Tüm insanlık Âdem ve Havva’dan
kusurluluğu miras aldı, o halde hepimiz günahkârız. (Romalılar 5:12) Mukaddes Kitap ‘günahın
ücreti ölümdür’ der. “Yaşıyanlar biliyorlar ki, öleceklerdir; fakat ölüler bir şey bilmezler.” “Suç
işliyen can, ölecek olan odur.” (Romalılar 6:23; Vaiz 9:5; Hezekiel 18:4, 20) Öyleyse, ölüler nasıl
tekrar yaşayıp yeryüzünün nimetlerinden yararlanabilir? Bu ancak Mesih İsa’nın fidye kurbanlığı
sayesinde olabilir, çünkü o şunları dedi: ‘Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de
yaşayacaktır.’ ‘Mezarda olanların hepsi onun sesini işitecekler ve mezarlarından çıkacaklar.’
—Yuhanna 5:28, 29, Müjde; 11:25, Müjde; Matta 20:28.

Bu nasıl olacak? İsa’nın yeryüzündeyken duyurusunu başlattığı ‘krallığın iyi haberinde’ bu
açıklanıyor. (Matta 4:17-23) Ama Yehova’nın Şahitleri bugün iyi haberi çok özel bir yolla vaaz
ediyorlar. 

YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİ NELERE İNANIRLAR?

İnançları Kutsal Yazılara Dayanan Nedeni 

Mukaddes Kitap Tanrı’nın Sözüdür ve hakikattir II. Tim. 3:16, 17; II. Pet. 1:20, 21; Yuh. 17:17 

Mukaddes Kitap geleneklerden çok daha güvenilirdir Mat. 15:3; Kol. 2:8 

Tanrı’nın ismi Yehova’dır Mezm. 83:18; İş. 26:4; 42:8; Çık. 6:3 

Mesih Tanrı’dan daha aşağı konumdadır Mat. 3:17; Yuh. 8:42; 14:28; 20:17; I. Kor. 11:3; 15:28  

Mesih Tanrı’nın yaratıklarının ilkidir Kol. 1:14; Vah. 3:14 

Mesih haç üzerinde değil, bir direk üzerinde öldü Gal. 3:14; Res. İşl. 5:30 

Mesih’in insan hayatı, itaatli insanlar için fidye olarak ödenen bir bedeldi Mat. 20:28; I. Tim. 2:5,
6; I. Pet. 2:24 

Mesih tek kurban olarak yeterliydi Rom. 6:10; İbr. 9:25-28 

Mesih ölümsüz bir ruh olarak diriltildi I. Pet. 3:18; Rom. 6:9; Vah. 1:17, 18 

Mesih şimdi bir ruh olarak hazır bulunuyor Yuh. 14:19; Mat. 24:3; II. Kor. 5:16; Mezm. 110:1, 2 

Şimdi ‘sonun vaktindeyiz’ Mat. 24:3-14; II. Tim. 3:1-5; Luka 17:26-30 

Mesih’in yönetimindeki Krallık yeryüzüne barış ve adaletle hükmedecek İş. 9:6, 7; 11:1-5; Dan.
7:13, 14; Mat. 6:10 

Gökteki Krallık yeryüzüne ideal yaşam koşulları getiriyor Mezm. 72:1-4; Vah. 7:9, 10, 13-17;
21:3, 4 

 30 / 40



Armegedon-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 15:47 - 

Yeryüzü hiçbir zaman yok olmayacak ve boş kalmayacak Vaiz 1:4; İş. 45:18; Mezm. 78:69 

Tanrı bugünkü ortamı Armagedon savaşında ortadan kaldıracak Vah. 16:14, 16; Tsef. 3:8; Dan.
2:44; İş. 34:2; 55:10, 11 

Kötüler sonsuza dek yok olacak Mat. 25:41-46; II. Sel. 1:6-10 

Tanrı’nın onayladığı insanlar sonsuz yaşam alacak Yuh. 3:16; 10:27, 28; 17:3; Mar. 10:29, 30 

Hayata götüren sadece tek bir yol vardır Mat. 7:13, 14; Efes. 4:4, 5 

İnsan, Âdem’in günahı yüzünden ölüyor Rom. 5:12; 6:23 

İnsan canı ölümle yok olur Hez. 18:4; Vaiz 9:10; Mezm. 6:5; 146:4; Yuh. 11:11-14 

Ölüler diyarı insanlığın ortak mezarıdır Eyub 14:13; Vah. 20:13, 14 

Ölülerin dirilme ümidi var I. Kor. 15:20-22; Yuh. 5:28, 29; 11:25, 26 

Âdem’den miras alınan ölüm kalkacak I. Kor. 15:26, 54; Vah. 21:4; İş. 25:8 

Sadece “küçük sürü”yü oluşturan 144.000 kişi göğe gidip Mesih’le birlikte saltanat sürüyor Luka
12:32; Vah. 14:1, 3; I. Kor. 15:40-53; Vah. 5:9, 10 

144.000’ler Tanrı’nın ruhi oğulları olarak yeniden doğarlar I. Pet. 1:22, 23; Yuh. 3:3; Vah. 7:3, 4 

Ruhi İsrail’le yeni bir ahit yapıldı Yer. 31:31; İbr. 8:10-13 

Cemaatin temeli Mesih’tir Efes. 2:20; İş. 28:16; Mat. 21:42 

Dualar Mesih aracılığıyla yalnızca Yehova’ya yöneltilmelidir Yuh. 14:6, 13, 14; I. Tim. 2:5 

Tapınmada resim ve heykel kullanılmaz Çık. 20:4, 5; Lev. 26:1; I. Kor. 10:14; Mezm. 115:4-8 

Ruhçuluktan kaçınılmalıdır Tes. 18:10-12; Gal. 5:19-21; Lev. 19:31 

Şeytan, dünyanın görünmez yöneticisidir I. Yuh. 5:19; II. Kor. 4:4; Yuh. 12:31 

İsa’nın bir takipçisi dinlerarası kaynaşma akımlarında yer almaz II. Kor. 6:14-17; 11:13-15; Gal.
5:9; Tes. 7:1-5 

İsa’nın bir takipçisi dünyadan ayrı kalmalıdır Yak. 4:4; I. Yuh. 2:15; Yuh. 15:19; 17:16 

Tanrı’nınkilerle çelişmeyen ülke yasalarına itaat edilmelidir Mat. 22:20, 21; I. Pet. 2:12; 4:15 

Bedene ağızdan veya damardan kan almak Tanrı’nın yasalarına aykırıdır Tek. 9:3, 4; Lev.
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17:14, Res. İşl. 15:28, 29 

Mukaddes Kitabın ahlakla ilgili yasalarına itaat edilmelidir I. Kor. 6:9, 10, İbr. 13:4; I. Tim. 3:2;
Sül. Mes. 5:1-23 

Sebt gününü tutma emri yalnızca Yahudiler’e verildi ve Musa Kanunuyla birlikte son buldu Tes.
5:15; Çık. 31:13; Rom. 10:4; Gal. 4:9, 10; Kol. 2:16, 17 

Ruhban sınıfı ve özel unvanlar uygun değildir Mat. 23:8-12; 20:25-27; Eyub 32:21, 22 

İnsan evrim sonucu oluşmadı, yaratıldı İş. 45:12; Tek. 1:27; Mat. 19:4 

Mesih, Tanrı’ya hizmet ederken izlenmesi gereken bir örnek bıraktı I. Pet. 2:21; İbr. 10:7; Yuh.
4:34; 6:38 

Suya tamamen batırılarak yapılan vaftiz, vakfın simgesidir Mar. 1:9, 10; Yuh. 3:23; Res. İşl.
19:4, 5 

İsa’nın takipçileri Kutsal Yazılardaki hakikati herkese sevinçle ilan ederler Rom. 10:10; İbr.
13:15; İş. 43:10-12 

 Copyright © 2004 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. 

15. Bölüm, Tanrı'dan Yuhanna'ya gelen esinleme 

16. Bölüm

Tanrı'nın öfkesi ve yedi tas

Bundan sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin yedi meleğe, «Gidin, Tanrı'nın öfkesiyle dolu
yedi tası yeryüzüne boşaltın!» dediğini işittim.

2Birinci melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp onun benzeyişindeki
puta tapanların üzerinde iğrenç ve ıstırap verici yaralar oluştu.

3İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz, ölü kanına benzer bir kana dönüştü ve içindeki bütün
canlılar öldü.

4Üçüncü melek tasını ırmaklara ve su pınarlarına boşalttı, bunlar da kana dönüştü. 5Sulardan
sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim:

«Var olan ve var olmuş olan kutsal Tanrı!

Bu yargılarında adilsin.

6Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için,
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içecek olarak sen de onlara kan verdin.

Bunu hak ettiler.» 

7Sunaktan gelen bir sesin, 

«Evet, gücü her şeye yeten Rab Tanrı,

yargıların doğru ve adildir» 

dediğini işittim.

8Dördüncü melek tasını güneşin üzerine boşalttı. Bununla güneşe, insanları ateşle yakıp
kavurma gücü verildi. 9İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara egemen
olan Tanrı'yı yücelteceklerine, O'nun adına sövdüler.

10Beşinci melek tasını canavarın tahtı üzerine boşalttı. Canavarın egemenliği karanlığa
gömüldü. İnsanlar, ıstıraptan dillerini ısırdılar. 11Istırap ve yaralarından ötürü gökteki Tanrı'ya
sövdüler. Yaptıklarından da tövbe etmediler.

12Altıncı melek tasını büyük Fırat nehri üzerine boşalttı. Gündoğusundan gelen kralların yolu
açılsın diye ırmağın suları kurudu. 13Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından
ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. 14Bunlar,
mucizeler yapan cinlerin ruhlarıdır. Gücü her şeye yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş
için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar.

15«İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup
giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu!»

16Üç kötü ruh, kralları İbranicede Armagedon denilen yerde topladılar. 17Yedinci melek tasını
havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, «Tamam!» dedi. 18O anda şimşekler
çaktı, uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Öylesine büyük bir deprem oldu ki, insan yeryüzünde
oldu olalı bu kadar büyük birdeprem olmamıştı. 19Büyük kent üçe bölündü. Uluslara ait kentler
de yerle bir oldu. Büyük Babil, Tanrı'nın önünde anıldı ve Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını
içeren kâse kendisine verildi. 20Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. 21Gökten,
insanların üzerine, taneleri yaklaşık kırk kilo[g] ağırlığında şiddetli bir dolu yağdı. Dolu belası
öylesine korkunçtu ki, insanlar bu beladan ötürü Tanrı'ya sövdüler. 

--------------------------------------------------------------------------------

17. Bölüm, Tanrı'dan Yuhanna'ya gelen esinleme  

http://www.hristiyan.net

Kutsal Kitap’ın Değişmezliği 
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Ana Sayfa

Peygamberlere Göre (Nebi’îm) Kutsal Kitap’ın Değişmezliği

 “Ve kavmın İsraili kendine ebediyen kavm olarak kendin için     sabit kıldın; ve sen, ya RAB,
onlara Allah oldun.  Ve şimdi, ya RAB Allah, kulun hakkında ve evi hakkında söylediğin sözü  
ebediyen durur, ve söylediğin gibi yap.”  (2 Samuel 7:24-25)

 Musa’nın Tevrât’ın da ve Davud’un Zebûr’un da olduğu gibi, aynı şekilde diğer peygamberlerin
kitaplarında da (Nebi’im’de) Tanrı’nın Sözünün ebedi olduğunu görebiliriz. “Ot kurur, çiçek solar;
fakat Allahımızın sözü ebediyen durur.”  (İşaya 40:8) Peygamberlerin kitaplarında birçok
“peygamberlik sözleri” de vardır.  Şimdi, “peygamber” veya “peygamberlik” sözleri hakkında
biraz düşünelim.  Bu sözler ne demek ve nereden çıktılar?  Kitab-ı Mukaddes’te “peygamber”
kelimesi şöyle oluşmuştur:

 “Evelleri İsrâilde Allahtan sormak için gittiği zaman adam  böyle derdi:  Gel, Görene gidelim;
çünkü şimdi Peygamber denilene önceleri Gören denirdi.”  (1 Samuel 9:9)

 Kitab-ı Mukaddes’teki “peygamberlik” kavramı, bir peygamber gelecekte olacak olayları olup
bitmeden önce açıklamaktadır. “İşte size her şeyi önceden söylemiş bulunuyorum.” (Markos
13:23)  Böylece bir peygamber gerçekten Tanrı tarafından geldiğini belli etmektedir. Çünkü
ancak Tanrı gayb haberin sahibidir.

 “De ki: Göklerde ve yerde Allâh’tan başka kimse gaybı(görünmeyeni, Allâh’ın gizli ilmini)
bilmez.  Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.  Doğrusu onların âhiret hakkındaki bilgileri
ardarda gelip bir araya toplandı.” (Neml 27:65-66)

 “O, gaybı bilendir.  Kendi görünmez bilgisini kimseye göstermez.  Ancak râzı olduğu elçilere
gösterir.”   (Cin 72:26-27) 

 Bütün Eski Ahit’te, Tevrât, Zebûr ve Peygamberlerin kitapları birçok peygamberlik sözü içerirler.
Gelecek şeylerle (gayb) ilgili Kitab-ı Mukaddes’te, yüzlerce değil, binlerce ayet bulunmaktadır.1 

____________________

 1.  Wickwire, İlâhiyata Ait Bir Kaynak Kitap, ss. 139-152. 

Bu da aynı şekilde önemli bir gerçek ifade ediyor ki, Tanrı’nın kitaplarının ta kıyamet gününe
kadar geçerli kalacağını.  Ahiret gününe gelmeden önce o kitapların değişmesi Tanrı’nın
güvenilirliğini tehlikeye atardı.

 Peygamberlerin aracılığıyla verilmiş olan sözlerin yerine gelmesi gerekiyor, yoksa Tanrı,
yalancı duruma düşmüş olur.  O zaman peygamberlik sözlerinin, gelecek çağlarda değişmemesi
gerekir.  Tanrı tüm ayetlerini korumaktadır.

 “O günlerde Petrus, yaklaşık yüz yirmi kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp
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şöyle konuştu:  

 “Kardeşler, Kutsal Ruh’un, İsa’yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak
Davud’un ağzıyla önceden bildirdiği Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi gerekiyordu.”(Elçilerin İşleri
1:15-16; Bkz. Mezmur 41:9) 

 Gelecek zamana ait olayları kavrayabilmek için, Kitab-ı Mukaddes tek kaynaktır.  Kur’ân’da
bunun bilgisi yoktur.

 “De ki:  “Ben size, Allâh’ın hazîneleri yanımdadır, demiyorum.  Gaybı da bilmem.”  (En’âm 6:50)

 “Andolsun (Muhammed) onu apaçık ufukta görmüştür.  O, gayb hakkında (verdiği haberlerden
dolayı) suçlanamaz.” (Tekvîr 81:23-24)

 Tüm kitaplara göre, gayb haberleri sadece ve sadece Eski Ahit ve Yeni Ahit’teki peygamber ve
elçilere verilmişti, ama Kur’ân-ı Kerîme göre Hz. Muhammed’e her hangi bir gayb haberi
verilmemişti.  Dolayısıyla, eğer bir kimse Tanrı’nın peygamberleri aracığıyla verilmiş olan gayb
haberlerini öğrenmek isterse, ancak ve ancak Kitab-ı Mukaddes’te gayb haberleri bulabilir.  Bu
gelecekte olacak olayların çoğu “Son Günleri”, “Mesih’in Tekrar Gelişi”, “Armagedon Savaşı”,
“Yedi Yıllık Büyük Sıkıntı”, “Rabbin Günü”, “Gelecek Çağ”, “Mesih’in Bin Yıllık Krallığı”,
“Tanrı’nın Eğemenliği”, “Yargı Günü”, “Ahiret Günü”, ve “Kıyamet Günü” hakkındadır.  Kitab-ı
Mukaddes’te bu konularla ilgili binlerce ayet vardır.  Elbette bu çağın son günlerindeki bulunan
bilgi mü’minler için yazılıdır.  Tanrı’nın kendisi bu gelecekte olacak bilgiyi Kıyamet Gününe
kadar korunma altına almıştır.  Tanrı’nın insanlarla yapmış olduğu ahitleri ebedidir,
değişmezdir.  Görenedir görene, köre nedir köre ne?

 İslâm ülkelerinin İlâhiyat Fakültelerinde gelecek şeylerle (Gayb) ilgili bir bilim dalı yoktur.  Ama
buna karşın Hıristiyan İlâhiyat Fakültelerinde Gelecek Şeyler ile ilgili “Eschatology”2 adlı bir
bilim dalı vardır.  Neden?  Çünkü  Kitab-ı  Mukaddes’te, hem Eski Ahit hem de Yeni Ahit’te,
gelecekte olacak olaylarla ilgili binlerce ayrıntılı âyet vardır.  Kitab-ı Mukaddes gayb
haberlerleriyle doludur.  “İsa’nın bildirisi, peygamberlik ruhunun özüdür.”  (Esinleme 19:10)

 Eski Ahit’te, peygamberler tarafından vaat edilmiş olan “Mesih” hakkında, 60’tan fazla
peygamberlik ayetleri bulunmaktadır.3 Ayetlerde Mesih’in nerede doğacağı, nasıl yaşayacağı,
ve nasıl öleceği beliriltmiştir.  İncîl’de ise, İsâ Mesih’in bir bakireden nasıl doğduğu ve Eski
Ahit’in Mesih ile ilgili peygamberlik ayetlerinin tek tek yerine geldiği açık bir şekilde
görünmektedir.  Ayrıca İsa Mesih’in tekrar gelişi hakkında, hem Eski Ahit hem de İncîl’de birçok
peygamberlik ayetleri bulunmaktadır.4  Bu ayetlerin gerçekleşebilmesi için, dünyanın son
günlerine kadar Tanrı’nın kutsal kitaplarının sabit kalması lazım.  Kitab-ı Mukaddes, zamanın
sonunda dünyayı çepeçevre saracak olan korkunç sıkıntılardan söz ettiği için, sözünün sonsuza
dek değişmeksizin kalacak olması, kendisine iman edenleri yatıştırabilmekte, en zor anlarda bile
ona güven duyabilmelerini sağlamaktadır.  

 Kur’ân-ı Kerîm, Hz. İsa Mesih’in bir “Müjde” getirdiğini ima etmektedir.  “Allâh seni, kendisinden
bir kelime ile müjdeliyor:  Adı Meryem oğlu Mesih’dir.”  (Al-i İmrân 3:45)  Ama Kur’ân, hiç bir
yerinde bu İncîl’deki Müjdenin tam olarak ne demek olduğunu anlatmamıştır.  Kur’ân’da 9 kez
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Hz. İsa’nın “Mesih” olduğundan bahsedilmektedir, ama “Mesih” kelimesi Kur’ân’da
anlatılmamıştır.5  Bunu anlayabilmek için İncîl’e bakmamız lazım.

 Buraya kadar, Tevrât, Zebûr ve Peygamberlerin Yazılarını inceledik.  Şimdi ise Yeni Ahit’in,
yani İncîl’in açıklamasına, dikkatle bakalım.

 ____________________ 

2.  Eschatology:  Eskatolojik, tarihin son olayları ile ilgili

 her şey - Yunanca “Eschata”, son şeyler, son olaylar.

3.  Wickwire, İlâhiyata Ait Bir Kaynak Kitap, ss. 140 & 145.

4.  İbid, ss. 39-40.

5.  Kur’ândaki bulunan Hz. İsa Mesih ile ilgili 85 tane ayet

 şunlardır: 2:87 & 253; 3:45-55 & 59; 4:156-159, 163 & 

 171-172; 5:17, 46, 72, 75 & 110-119; 6:85; 9:30-31; 19:17-23,

 27-34 & 36; 21:91; 23:50; 43:57-65; 57:27; 61:6 & 14.

 İsrail’ in Gizli Gücü

“NÜKLEER SİLAHLAR”

SUNUŞ : 

 Ve Tanrının Yerusalem’i (Kudüs’ü) işgal etmek isteyenlere vereceği yara şu olacak : Etleri ayak
üstü oldukları halde eriyecek, gözleri kendi oyuklarında dağılacak ve dilleri ağızları içinde
eriyecek ….ve atla, beygir ,deve merkep ile o ordugâhlarda bulunan hayvanların yarası 
insanlarınkine benzeyecektir . “(Zekeriya 14:12,15) 

 Yukarıda bahsedilen Muharref Tevrat’ tan bir alıntıdır. İster istemez, bu sözleri okuduğumuzda
“Acaba Hıristiyanlarca, Hz. İsa (A:S)’ ile Deccal arasında İsrail’ in Megiddo ovasında
gerçekleşeceğine inanılan Armagadon  Savaşı’ nda biyolojik veya nükleer silah mı kullanılacak
? sorusu aklımıza gelmekte. Bu soruyu Allahu a’lem deyip geçiyoruz. Çünkü gaybı ancak Allah
bilir.  Ancak Hz. İsa (A.S) ve Deccal arasında bir savaşın olacağı ve daha sonrada Mehdi’nin
geleceği “Kıyamet Alametleri” olarak İslam kaynaklarında (Hadis kitaplarında) da
zikredilmektedir. 

 Bu çalışmaya bizi sevk eden sebep; İsrail’ in ABD’ ye baskı yaparak, İran’ ı tehdit etmesindeki
gerçekliği araştırmak. İsrail Dışişleri Bakanı Şalom, “İran’dan gelen bir tehditle karşı karşıyayız.
İran, 2006’da nükleer silahlara sahip olabilecek radikal bir rejime sahip” diye konuştu. İsrail
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Dışişleri Bakanı ayrıca; Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve bütün dünyanın, İran’ın tehdidi altında
bulunduğunu öne sürdü.[1]

 Bu makalede İran’ ın mı yoksa İsrail’ in mi başta bölge ülkeleri olmak üzere, dünyaya tehdit
unsuru olduğunu okuyacaksınız.   

 “Hem suçlu, hem de güçlü” sözü tamda İsrail için söylenebilecek bir söz ! Çünkü; İsrail bugün
BM’ nin kendisiyle ilgili çıkardığı hiçbir karara uymamıştır. İsrail’ in Güney Lübnan’dan çekilmesi,
Golan tepelerinden çekilmesi, Batı yakasından çekilmesi ve bağımsız bir Filistin devletini
tanıması, Kudüs’ten çekilmesi üzerine BM kararları vardır. Bütün bu kararlarda “kayıtsız-şartsız
uygulanmalı” ifadeleri vardır. Bu kararlar on yıllardır, BM arşivlerinde tozlanmaya bırakılmıştır.
İsrail uyması gereken kararların tersine tutumlar almakta, hatta bu kararları aşağılamakta,
Güney Lübnan’da sivil halka saldırmaktan, Golan tepelerinin bir kısmından sonsuza değin
çekilmeyeceğini açıkça ilan etmektedir. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaktadır.[2]

İsrail, Muharref Tevrat’ ı ölçü almış, kuruluşundan günümüze hep “Kutsal Terör”  anlayışı ile
varlığını idame ettirmiştir.

Illinois Üniversitesi öğretim görevlisi Carl Estabrook, “İsrail, devlet olarak varlığını kargaşa, kaos
ve savaşlara borçludur” diyor. Counter Punch gazetesindeki yazısında, “İsrail, ordusu olan bir
devlet değil, devleti olan bir ordudur” diyor.[3] 

Filistin meselesi tarih boyunca, değil sadece Araplarda bütün İslam aleminde yaşayan
Müslümanlar’ ın gündeminde özel bir yer teşkil etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Ancak
üzülerek belirtelim ki, Fehmi Hüveydi’ nin de dediği gibi, “Neden İsrail’in yaptıklarını bir araya
getirip kitaplaştırmaz veya belgesel film haline getirip muhtelif dillerle dış dünyaya iletmezler”.[4]
Gerçekten de Müslümanların bu konuda üzerine düşen görevleri yaptığı söylenemez. BBC
İsrail’ in Nükleer Silahları konusunda bir belgesel film hazırlıyor da, bizim televizyonlarımız niye
böyle bir belgesel hazırlamıyor?. Fehmi Hüveydi kendi sorusuna birazda üzülerek şöyle cevap
veriyor: “Maalesef bizim televizyon kanallarımız da belki Şakira ve Nansi’nin şarkılarıyla meşgul
oldukları için bu gibi konulara fırsat bulamıyorlar.” Veya İsrail’ in Nükleer Silahlanması’ nı ele
alan bir kitap Müslüman bir yazar tarafından yazılmış ve yabancı dillere çevirilmişmidir ? 

Günümüz Türkiye Müslümanları’ nın İsrail’ e karşı en büyük tepkisi miting meydanlarında 
birtakım sloganlar atmaktan öteye gitmemiştir. Bu konuda eli kalem tutan yazar çizerlerimizin de
yukarıda zikrettiğimiz, belgesel ve yabancı dillere çevirilmiş eserler, tarzında bir çalışması da
bilinmemektedir. Bu söylediklerimizi, öz eleştiri olarak kabul edip, en azından bundan sonra, bu
konuda bir şeyler yapılabileceği kanaatindeyiz !

Biz, İsrail’ in Nükleer Silahlanması’nı kaleme aldığımız bu çalışmamızda, sadece fotoğrafı net
görebilmek için, parçaları bir araya getirmeye çalıştık. Umarız, bu tür çalışmaların devamı gelir
ve Dünya kamuoyunda beklenen tesiri yapar. 

GİRİŞ :

İsrail Başbakanı Ariel Şaron, elinin altındaki gücü “Petrol Araplarda olabilir, kibrit bizde” sözüyle
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ifade etmişti. Politika bu olunca; diğer bölge ülkelerinin kitle imha silahı elde etmeye
çalışmasının tek sebebinin İsrail olduğu ortaya çıkıyor. Tehdit ettiği ülkeleri daha fazla
silahlanmaya zorlayan bir güç bu. Şaron; 1983’te Hindistan’a, “Pakistan’ın nükleer tesislerine
ortak saldırı” önerdi. 1970’lerin sonunda İran Şahı’nı yeniden iktidara geçirmek için Tahran’a
asker gönderebileceklerini ilan etti. 1982’de ise, İsrail nüfuzunun “Moritanya’dan Afganistan’a
kadar yayılması” gerektiğini söylüyordu.[5] Bir başka beyanatında ise Şaron:”İsrail süper bir
askeri kuvvettir. Avrupa’nın bütün kuvvetleri bir araya gelse, bize ulaşamazlar. İsrail bir hafta
içinde Hartum’dan Bağdat’a ve Cezayir’e kadar uzanan bölgeyi ele geçirebilir.” (Yediot
Aharanot, 26 Temmuz 1973)[6] 

 Altı milyon nüfuslu İsrail iki yüz çok gelişmiş nükleer bombaya sahiptir ve dünyanın beşinci
nükleer gücüdür. İsrail’in nükleer gücü, Çin ve Fransa ile rekabet edecek düzeydedir ve biyolojik
silahlar yönünden de çok güçlüdür. Bu silahların kullanılmasına yönelik bir stratejik konsepte
sahip olması nedeniyle Ortadoğu’da barış ve istikrar karşısında en büyük tehdidi
oluşturmaktadır. İsrail’in bu tehdidi, sürekli olarak göz ardı edilmektedir.[7] 

Clinton’ ın Strateji Uzmanı General Lee Butler de, “Güç dengesindeki bu fark düşmanlık ve
geçimsizliğin had safhada olduğu Ortadoğu için büyük bir tehlike oluşturacaktır. Çünkü bir
devletin kendini silahlandırması, doğrudan diğer devletleri de silahlanmaya zorluyor” diyor.[8] 

İsrail’e yılda 2-2,5 milyar dolar yardım yapan ABD’nin, bu yardımın bir kısmı ile İsrail’in nükleer
gücüne destek verdiği çok açıktır.[9] İsrail’in kurulmasından (1949’dan) 1996’ ya değin A.B.D.
parasal yardımından 62.5 milyar dolar almıştır. İsrail bu parayı neredeyse tamamen silah satın
alma ve geliştirme ve Batı Şeria’ daki Yahudi yerleşimcilere para sağlamaya ayırmaktadır. [10] 

1999 yılı itibarı ile, İsrail’ in elindeki bombalarının sayısı 400’ ü geçti. Tabii ki İsrail bunların
hepsini yalanlıyor. Ortadoğu’ da nükleer savaşı çıkaracak ilk taraf olmayacağı iddiasını papağan
gibi, sürekli tekrar etmeyi sürdürüyor.[11] 

AMERİKA’ NIN, İSRAİL’ İN NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLMA POLİTİKASINI
DESTEKLEMESİNİN DİNİ, STRATEJİK ve POLİTİK NEDENLERİ: 

Dini Neden (Evanjelizm) : Yukarıda da zikrettiğimiz üzere, Amerika’nın yılda 2 – 2,5 milyar dolar
yardım ile İsrail, Ortadoğu’ da “Amerika’nın Şımarık Çocuğu” haline gelmiştir. Amerika ile İsrail
arasındaki bu göbek bağının aslında bir de dini boyutu bulunmaktadır Dini anlayış gereği, gerek
Amerika’nın ve gerekse İsrail’ in yakın olduğu dini inanç; her ikisinin de peygamberini
peygamber olarak kabul eden İslam dini olması gerekirken, Hıristiyanların, Yahudiler ile
Evanjelik inanç bağlamında “Kutsal İttifakı”nı anlamak gerçekten de dini inanç açısından
anlaşılması zor bir mesele. Çünkü; Sormak lazım acaba Yahudiler, “Hz. İsa (A.S.)’ ı peygamber
olarak kabul ediyorlar mı ? Veya Hz.Meryem hakkında ne düşünüyorlar ? 

 Hıristiyanlar ile Yahudiler arasındaki “Kutsal İttifak” Hıristiyanların Evanjelizm anlayışından
kaynaklanmaktadır. 

Evanjelizm ; Sözlük anlamı yönünden, Kutsal Kitap’a yönelmek anlamını taşır. Terim ilk kez
Protestan Reformu sırasında Luther ve O’nun bağlıları için kullanılmıştır. Ancak bugün için
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Evanjelizm, Amerika’daki Hıristiyan toplumunun tutucu kanadını ifade etmektedir. 20. yüzyıl
başında ABD’ de Protestanlar arasında liberaller ve tutucular ayrımı baş göstermiş, tutucular
kendilerine önce ‘fundamentalist’ (köktenci) adını vermiş, sonraları da Evanjelikler olarak
tanımlanmaya başlamışlardır. Bunlar, Eski Ahit’in; Yahudilerin Tanrı’nın seçilmiş halkı olduğu,
Kutsal Topraklar’ ın Yahudilerin malı olduğu, Yahudilerin Mesih’in gelişi ile birlikte bir dünya
egemenliğine ulaşacakları gibi hüküm ve kehanetlerini tamamen kabul ederler. Bu nedenle de,
bu konuda kendilerine düşen en büyük misyonun, Yahudilerin egemenliğine destek olmak
olduğunu düşünürler. Bu desteğin en pratik yöntemi, Amerika’nın İsrail’e yaptığı dış yardımı
desteklemektir. Mesih geldiğinde Yahudiler ve onlara destek olan Evanjelikler bir yanda,
‘Yahudilerin düşmanları’ (ki bu, en başta Müslümanları içermektedir) öteki yanda yer alacak, iki
taraf arasında büyük bir savaş, Armagedon, yaşanacak ve Yahudiler bunu kazanarak bir dünya
egemenliği elde edecektir. [12] 

Amerika Birleşik Devletlerinde, milenyalist ya da muafiyetçi (kendilerini Armagedon savaşından
– Armagedon Savaşı’ nın bugünkü İsrail’deki Megiddo ovasında gerçekleşeceğine inanırlar [13]
– muaf tuttukları için muafiyetçi denilenlerin inandıkları[14] doktrinlere bağlı
evanjelik-fundamentalist kiliselerle ilişkisi olan yaklaşık 40 milyon Hıristiyan yaşamaktadır.
Onlara göre, İsrail ve Siyonizm’e kayıtsız şartsız desteğin kaynağı dini kanaatleridir. Genel
olarak evanjelik-fundamentalist kilise ya da örgüt liderleri aynı zamanda politik meselelerde de
seslerini çokça duyurmaktadırlar. Bu gruplar arasında oldukça etkili olan iki grup, Hıristiyan
Koalisyonu ve Ahlaklı Çoğunluk, bulunmaktadır. Bu örgütlerin liderleri Pat Robertson, Ralph
Reed ve Jerry Falwell, İsrail ve Siyonizme kayıtsız şartsız desteklerini birçok vesilelerde dile
getirmişlerdir. Bu nedenlerden dolayı, Amerika’daki aşırı sağ Hıristiyan toplum, seçimlerde
kazananların İsrail yanlısı politika izlemelerinde oldukça etkili olan bir gruptur.Fundamentalist
seçmenin oylarının sayısından daha da önemlisi fundamentalist liderlerin hükümetin yüksek
makamlarında eskiden beri yer almaktan hoşlanmalarıdır. En endişe verici örnek ise bu
fundamentalist liderlerin, politik hayatı boyunca Ronald Reagan üzerindeki etkileridir. Birçok
ortamda Reagan muafiyetçi teolojiye olan büyük ilgisini açıkça söylemiştir. Amerika’nın dış
politikasındaki muafiyetçi teolojinin başlıca kolları şunlardır: İsrail yanlısı politika, nükleer savaş
Armagedon için hazırlık, ve Kitabı Mukaddes’te Deccal güçlerinin lideri olarak yorumlanan
Sovyetler Birliği karşıtlığı. Bunların hepsi Reagan’ın da başlıca dış politikasını teşkil etmekte idi.
Yine Sovyetler Birliği’ne “şeytan imparatorluğu” diyen Reagan’dı. Soğuk Savaş ve silahlanma
yarışı da yine Reagan döneminde kızıştı. Bir konuşmasından Reagan İsrail için şöyle dedi:
“Armagedon işaretlerini gördüğümüz tam şu sıralarda İsrail bel bağlayabileceğimiz tek sağlam
demokrasidir.”[15] 

Cumhuriyetçi Parti’den Ronald Reagan ve şimdiki başkanın babası G. Bush da dahil birçok ileri
gelenin bu öğretinin sempatizanı olması kayda değer. Bugün Amerika’da 40 milyonun üzerinde
Evanjelist Proteston vardır ve bunlar, Eski Ahit’in, Yahudilerin Tanrı’nın Seçilmiş Halkı olduğu,
Kutsal Toprakların Yahudilerin olduğu gibi kehanetlerini kabul ederler. Hıristiyan Evanjelikler,
Yahudilerle tümüyle aynı inanca sahiptirler. Kabalacı’ lar tarafından hazırlanmış Mesih planına
göre, Mesih geldiğinde Yahudiler ve onlara destek olan Evanjelikler bir yanda, Müslümanlar
öteki yanda yer alacaklar ve iki taraf arasında Armagedon yaşanacak, Yahudiler bunu
kazanarak bir dünya zaferi kazanacaktır.[16] 

Bush da Hitler gibi seçilmiş olduğuna inanıyor. Senaryoya göre, Bush Deccal Saddam’ la
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savaşacak, kıyamet kopmadan önce Hz. İsa yeryüzüne inecek ve yeniden doğuşçu
Hıristiyanların ruhları göğe yükselecek. Bu arada İsrail de Kudüs’ü başkent ilan edip, Mescid-i
Aksa’ nın yerine Süleyman’ın Mabedi’ni inşa edecek. [17] 

Sitratejik Neden :  ABD İsrail’i bir uzak karakolu olarak görmektedir. İsrail’in özelde komşu Arap
ülkeleri, genelde bütün İslâm ülkeleri üzerinde oluşturduğu tehdit gücünü adetâ kendi tehdit
gücü gibi değerlendirmektedir. Bu itibarla bu ülkenin sahip olduğu nükleer gücü İslâm ülkelerine
karşı bir denge unsuru olarak değerlendiriyor. Bugün İslâm ülkelerine hâkim olan sistemler her
ne kadar ABD çıkarları açısından tehdit oluşturmuyorlarsa da bunun böyle devam edeceğinin
garantisi yoktur. İslâm ülkelerinde başlayacak siyâsi değişim sürecinin ABD’nin İslâm
dünyasıyla ilgili çıkarlarını tehlikeye sokacağı kesindir. Bu durumda ABD gerek kendinin ve
gerekse güvenebileceği uzak karakollarının askeri tehdit gücünü muhtemel değişim sürecinin
ortaya çıkaracağı tehlikeleri bertaraf etmekte değerlendirecektir. ABD bugün nükleer güç
bakımından her ne kadar dünyanın birinci ülkesi olsa da İslâm coğrafyasıyla arasındaki mesafe
bu konuda karşısına birtakım zorluklar çıkaracaktır. Dolayısıyla İslâm coğrafyasının tam kalbine
saplanmış bir bıçak görünümünde olan ve ABD açısından güven oluşturan İsrail’in nükleer
tehdit gücünün ileride işe yarayacağı hesap edilmektedir. [18]
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