SÖZBA I
nsan bilmedi inin dü man d r. Geçmi te özünü tam olarak bilmedi imiz halde
Komünizme veya onunla mücadele eden ideolojilere kar
ç kt k. Farkl
cephelerde yer ald k ve en önemlisi fikrimizi kabul etmedi i için kar kampta yer
alanlar öldürdük, katlettik, idam sehpas na gönderdik. nsanlar öldürmekle,
fikirlerini yok edece imizi zannediyorduk. Fakat, her iki kutupta yer alan insanlar
nedense ayn ülkenin, ayn ehrin, ayn köyün, ayn mahallenin ve hatta ayn
ailenin insanlar n kar kar ya getiren bu tür senaryolar kimlerin yazd n , bu
senaryolar n nas l sahneye koyuldu unu ve oyuncular n kimlerden olu tu unu
ö renmek istemediler veya ö renmelerine izin verilmedi. Çünkü, oyunun özünü
kavrad m zda, senaryoyu sahneye koymak kolay olmayacakt . Ekonomi, askeri,
siyasi ve di er sahalarda da durum farkl de ildi. Sahneye koyulan oyun
ba ar l yd , bu yüzden de farkl sahnelerde tekrarlanmaktayd .
(ahsen, bizim de ya ad m z co rafyada egemen olan devletlerin “Gizli”
belgelerini inceleyerek bir çok tabuyu birden y kmak istedim. Çünkü, ba ar l bir
sistemi çökertebilmek için onu temelinden y kmak gerekmektedir.
Bu ara t rmam zda, bölgemizdeki egemen devletlerin, dün ve bugün slam’a bak
tarzlar n , slam’ kendi ç karlar için nas l kulland klar n , “ slami Terörü” nas l
yaratt klar n ve kendi ç karlar için nas l kulland klar n , Müslüman ülkelere ait
zenginlikleri nas l ele geçirdiklerini, bu zenginlikleri nas l kendi mallar olarak
gördüklerini, geli mekte olan ülkeleri nas l kendi sömürgeleri haline getirdiklerini,
kendi “Gizli” belgelerinde komünizmin Orta Do u ülkeleri için bir tehlike
olu turmad n itiraf etmelerine ra men komünizmi bir araç olarak kullanarak
nas l ülkelerin iç i lerine müdahale ettiklerini, uydurma “So uk Sava ” tehlikesiyle
ba ka ülkelerin iç i lerine nas l müdahale ettiklerini ve kendi silah sanayilerine
nas l kaynak sa lad klar n , kendi ç karlar na ters dü en Ba bakanlar ve Devlet
Ba kanlar n darbelerle nas l devirdiklerini, istedikleri ki ileri darbe veya di er
yollardan nas l iktidara ta d klar n , etnik gruplar niçin ve nas l iktidara
getirdiklerini, niçin etnik gruplar özellikle az nl klar ülkedeki hakim güce tercih
ettiklerini, siyasi sahneye ç kan genç ve yetenekli siyasetçileri nas l avlad klar n ,
her bir ülke için özel programlar haz rlayarak ba ta din adamlar olmak üzere
kullanacaklar hedef kitleleri nas l tespit ettiklerini, dost ve müttefiklerine nas l
davrand klar n , ç karlar baltaland zaman dost ve müttefiklerine nas l dü man
kesildiklerini, söz verdikleri halde yapmak istemedikleri konularda nas l bir
ikiyüzlülük sergilediklerini, yapt klar toplant lar n veya konferanslar n aç klanan
program n n gerçe e uygun olmad n , bu tür toplant lar n gizli amaçlar n n
oldu unu ve bu amaçlar kat l mc lardan nas l ustal kla gizlediklerini, kendi
amaçlar için kullanacaklar adamlar bu tür konferans veya toplant larda nas l
tespit ettiklerini ve a a dü ürdüklerini, kendi ç karlar n korumak için kontrol
ettikleri hükümetleri baz etnik gruplara kar nas l kulland klar n ve di er farkl
konular bahse konu ülkelerin kendi “Gizli” belgelerine dayal olarak okumak
f rsat n bulacaks n z.
Bu kitap bir ba lang çt r. Bu ara t rmada, Amerikan, ngiliz ve Rus “Gizli”
belgelerini yaln z siyasi aç dan de erlendirmeye çal t m. Umar m, konuya ilgi
duyan yazar ve dü ünürlerimiz, bu belgeleri, askeri, ekonomik, kültürel ve
stratejik aç lardan incelerler. Bu belgelere yenilerini eklerler.

Kitab okudu unuz zaman, bazen üzülecek, bazen sinirlenecek, bazen ac bir
tebessümle geçmi i yad edecek ve bazen de kendinizi sahneye koyulan oyunun
bir parças olarak göreceksiniz. Bu konulara ilgi duyan bizler, u veya bu ekilde,
okuduklar m z veya duyduklar m zdan, ya ad m z co rafyadaki ülkelerin bir
ço unun birileri taraf ndan perde arkas ndan idare edildi i sonucuna varm zd r.
Bazen de gördüklerimiz, ya ad m z tecrübeler ve hislerimiz bizleri bu sonuca
götürmü tür. Ancak, bu ara t rmada dü üncelerinizin, tahminlerinizin ve
hislerinizin belgelerini göreceksiniz. O zaman, hislerinizin sizleri yan ltmad n
anlayacaks n z. Göz, gördü üne inan r.
“Sap Bizden Olan Baltalar n” ya ad m z co rafyada ba kalar n n elinde nas l
tehlikeli bir silaha dönü tü ünü, bizleri ac mas zca nas l katletti ini ve yok etmeye
çal t n , etnik kimli ini gizleterek nas l devletin en üst kademelerine kadar
yükseldi ini, ayaklar n nas l ba , ba lar n nas l ayak oldu unu görmek, beni bu
kitab yazmaya iten en önemli etkenlerden birisi olmu tur.
“Sap Bizden Olan Baltalar” haindir. Hainler korkakt r ve korkaklar ihanet ederler.
‘Bilmeden yap lan hata yanl l kt r, bilerek yap lan hata ihanettir.’ ‘ hanet, güçsüz
insanlar n i idir.’ Büyük ihanetlere giden yol küçük ihanetlerden geçer.
Ne yaz k ki, henüz Türkiye ile ilgili bu tür “Gizli” belgelere ula amad m. Bu yöndeki
çal malar m devam etmektedir. Söz konusu belgelere ula t m zaman onlar da
sizlerle payla aca m.
Bu ara t rmada, yak n kom ular m zla ilgili “Gizli” belgeleri ele almaya çal t m.
Bilindi i gibi, ya ad m z co rafyadaki ülkeler, ayn hakim güçlerin etki
alan ndad r. Bahse konu hakim güçler için Türkiye, ran, Suudi Arabistan ve M s r
büyük önem ta maktad r. Türkiye hariç, di er ülkelerin NATO’ya üye olmad
dikkate al nd
zaman, hakim güçlerin NATO’nun emsiyesi alt nda ülkemizde
daha rahat faaliyet gösterdi i ortaya ç kacakt r. ran, Irak, Suudi Arabistan ve
di er kom u ülkelerde uygulanan metotlar n, ülkemizde uygulanan metotlardan
farkl olaca n sanm yorum. Zaten, “Gizli” belgeler de bu do rultudad r. Kitapta
yer alan belgeler de incelendi i zaman durum kendili inden ortaya ç kacakt r.
E er “Gizli” belgeleri kitaba koymam olsayd m, “Sap Bizden Olan Baltalar”
büyük bir ihtimalle bana iddetle hücum edecek, beni “Komplo Teorileri”
üretmekle ve hatta hainlikle suçlayacaklard . Ben haz rl m tamamlad m,
belgelerden olu an z rh m giyindim. “Baltalar n” hücumlar n bekliyorum. Amac m,
kimseye kar sava ilan etmek de ildir. Türk insan n n baz geli meleri daha
sa l kl ve sa duyu ile analiz etmesine katk da bulunmak tek murad md r.
Unutmamak gerekir; “Her bir ilim sahibinin üzerinde mutlaka ondan daha iyi bilen
birisi vard r.”
Yasin Aslan
30 A ustos 2005 / Ankara

Gizli Belgelerden Al nt lar
“Bat l güçlerin Müslümanlara de er verdi ini gösteren çok az i aret vard r.”
“As l amaç, d

etki üphesi do urmadan dini unsurlara ula may sa lamakt r”

“Bat n n temel de erlerine sayg l davranmalar gerekti ini göstermek amac yla,
Müslümanlar aras nda psikolojik çal malar yo unla t r lmal d r.”
“1350’lerden beri laik güçler taraf ndan yarat lan ve genel olarak da tan nmayan
“Esir Halifeler” vard r.”
“Kukla Halife” 1923’te sürgün edildikten sonra, Türkler “ slam” fikrini tamamen
millile tirdiler. slam’ n kökleri kesildi ve din yaln zca pasif Milliyetçili e
dönü türüldü.”
“Orta Do u kaynaklar n n, Hür Dünyan n güçlendirilmesi için Amerika ve onun
müttefiklerinin kullan m na verilmesini garanti etmek zorunludur”
“1930’dan 1940’a kadar, Türkiye, ran ve Suudi Arabistan gibi yaln z üç Müslüman
ülke bir dereceye kadar gerçekten ba ms zd .”
“Kürtçe yay nlarda, Kürt siyasi milliyetçili ini te vik etmekten sak n n.”
“Irak hükümeti, kuzeyde konu land r lan ordunun üçte-ikisiyle, Kürt problemini bir
defa ve sonsuza kadar çözmek için büyük çaba göstermektedir.”
“C A, Irak’ta yakalan p daha sonra öldürülen 5000 komünistin listesini darbe
liderlerine vermi tir. “
“Komünizmden korkmak zorunda de iliz, çünkü bizim konumumuzu koruyacak bir
komünist rejimle daima bir anla maya varabiliriz”
“CIA ve SIS tam i birli i yaparak ran’da Ba bakan Musadd k’ devirmi tir.”
“Güney Azerbaycan’ n stratejik konumu, insan gücü ve tar m üretiminden dolay ,
bu bölgenin kaybedilmesi ran’ n ba ms zl n tehdit edecektir.”
“Haydar Aliyev’in, kendisine ait gizli bilgi dosyas nda annesinin Ermeni oldu unu
gösteren belgeleri tahrif etmeye çal t tespit edilmi tir. Haydar Aliyev, Yukar
Karaba Yüksek Sovyeti eski Ba kan Ermeni Kevorkov ve a r Ermeni
milliyetçisi yazar Zori Balayan ile anne taraf ndan akrabad r.”

