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HAÇ-YILDIZ-HİLAL SENTEZİ ve TÜRKİYE 
 

 
Nurullah AYDIN 
(9 Temmuz 2012-ANKARA) 
  
İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılandılar. Örtülü ve açık küresel dünya örgütleri kurdular. 
İlluminati simgesi piramitli ve tek gözlü ABD doları, dünya para birimi olurken,  
NATO gamalı haçla sembolize edilir. BM, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar 
“Yeni Dünya Devleti” nin kurumları olarak işlev kazanır. 
  
Evanjelizm ile Hıristiyan- Musevi ayrımını ortadan kaldırdılar. Haç-yıldız-hilal sentezi için İslam 
ülkelerinde harekete geçtiler önce cemaat-tarikat sonra siyasi kişileri devşirdiler. 
  
Dünya’yı tek merkezden yönetmek isteyen İlluminati öyle istiyordu : 
  
Kudüste’ki Süleyman mabedi; her 3 Ortadoğu Din’i için kutsaldı. 
Peygamber Süleyman odaklı masonlukta; 3 Din’in kutsal kitabı ritüeller de, eşitti.  
Çıraklık, kalfalık ve ustalıkta yemin; Süleyman mabedinde üç kitap üzerineydi. 
Süleyman mühürü üç din mensuplarınca da kutsal kabul edilmiş, mabetlere yerleştirmişlerdi. 
  
Masonluk; siyasetçi, gazeteci, bürokrat, akademisyen, iş adamı üyelerine rağmen  
Müslüman kitleye nüfuz edemiyorlardı. 
  
Lions ve Rotaryen gibi yan örgütlerle her ülke, her bölge ve her semtte yapılanmışlardı. 
  
Değişim ve dönüşüm stratejisi ile Perestroyka ve Glasnost ile Sovyetleri dağıtmıştı.  
Çin’de kapitalist sosyalist yapılanma oluşturulmuştu ama temel coğrafi alan İslam ülkeleriydi.  
Enerji kaynakları İslam ülkelerindeydi. Batı uygarlığı içinse enerji olmazsa olmaz gerçeklikti.  
Bu nedenle de Osmanlı imparatorluğunu dağıtmış ve Ortadoğu petrol bölgelerine el koymuşlardı. 
  
Türkiye, onlar için bu nedenle kilit ülkeydi. Müslüman Türkler; yüzyıllar boyunca İslam 
toplumlarını, Selçuklu ve Osmanlı devleti ile yönetmişlerdi. Ancak; 100 yıllık batılılaşma serüveni ile 
Türkiye istedikleri duruma gelmişti 
  
Türkiye halkı; çağdaşlığı batıcılığı taklit olarak gören, Jakoben cumhuriyetçiler eliyle kimliksiz 
kişiliksiz bırakılmıştı. Türk kültür ve medeniyetinin birikimlerini tarihini, bilim adamını sanatçıyı 
gözardı eden bu zihniyet; batı kültür ve değerlerinin sözcülüğünü yaparken, Müslüman kitle de; 
İslamiyet diye Arap kültür ve değerlerine yönelmişti. Cumhuriyeti kuran kadronun; Türkiye odaklı, 
Türk Milleti odaklı, Türk kültür tarihi ve medeniyeti odaklı algısı  
her iki kesimce de dışlanmıştı 
  
Ilımlı sağ ve ılımlı sol ellerindeydi. Ama radikal İslami kitlelerin de,  
inançlarını yaşam biçimlerini, yönetim anlamında denetimini ellerine almalıydılar. 
 
Türkiye’de; İslami dernek, vakıf, cemaat ve tarikatlara yuvalanmış dönme Ermeni, Rum, 
Levantenler yanında ciddi anlamda evlilik dışı doğmuş kişiler, göçler yoluyla gelip yerleşen  
Kimliğini bilmeyen kişiler, İslam kimliği altında varlıklarını sürdürüyorlardı. 
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İlluminati; Hıristiyan-Musevi-Müslüman yapılanması ile Türkiye halkını artık onu temsil edenlerle 
güdebilecekti. İlahi mesajdan uzaklaştırılmış hurafelerle dolu kılınan İslam’a saflıkla inanan kitleler, 
kendilerini temsil edecek olanlara inandırıldılar. 
  
Bunun için de, dernek ve vakıflarla, milli görüş siyasi kadrolarından, iktidar, güç zenginlik, şöhret 
isteyen hırslı tipleri ayırdılar, eğittiler, kadrolaştırdılar. Diğer merkez sağ ve sol elemanlarıyla 
birlikte güç haline getirdiler. 
  
İki bin yıllık Hıristiyan-Musevi çatışmasını ortadan kaldıran Evanjelistler; Uzakdoğu Asya 
halklarına Hıristiyanlık-Musevilik telkini için MOON tarikat-cemaati-hizmet örgütünü kurdular. 
Şirketler kurdular, okullar açtılar.  Okul ticaret siyaset-ticaret-eğitim sarmalını, istihbarat ağıyla 
ördüler. Eğitim yardım destek faaliyetlerini, elçilik, konsolosluk ataşeliklerde CIA-MOSSAD-MI6 
ağıyla oluşturdular. 
  
Moon hizmet-cemaat-tarikat yapılanması, benzeri örgütlenme yapısında aynı yöntemle  
önce İslam ülkelerinden Türkiye’de oluşturuldu.  Sistem aynı, yöntem aynı oldu. 
  
Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya, Afrika’da okullar yoluyla İslami hizmet-cemaat topluluğu 
faaliyet sürdürürken, siyasi kadrolara Türkiye’de 3 Din’in müşterek olduğu Antalya, Hatay ve 
Ankara’da dinler bahçesi adıyla ortak mabetler açtırdılar. 
  
Sonra Müslüman olmanın temel şartı olan şahadetteki Muhammed kelimesini kaldırdılar. 
Sonra Allah indinde tek din İslam’dır ayetini cami hutbelerinden kaldırdılar. 
  
Türkiye’de İslami topluluğun dini ve siyasi kadroları, Mason mu oldular? 
  
Yoksa her 3 dinin ortak kabul ettiği Peygamber İbrahim mi yoksa yine her 3 dince olağanüstü 
özellikli kabul edilen Peygamber Süleyman mı rehber görüldü? 
  
Yoksa Tanrıyı kıyamete zorlamak için Armageddon savaşı ile Peygamber İsa’nın gelişini 
hızlandıracak Mehdi beklentisine hazırlık mı yapıldı? 
  
Armageddon Suriye’de. Şam kilit kent. Hıristiyanları, Musevileri, Müslümanları temsil eden ABD, 
İsrail ve Türkiye, birleşik halde Suriye’ye kilitlenmiş durumda. Neden? 
  
Bu işin koordinasyonu yürütenler; Türkiye’den dini temsilcilerle siyasetçilerle görüştüler,  
ödüller verdiler. Korudular kolladılar. Takdir ve taltifleriyle maddi açıdan destek oldular. 
 
Halk; cesaret ödülünü, üstün hizmet ödülü alanları, misyoner gibi hareket edenleri  
Müslüman zannediyor. Süleyman ve İbrahim odaklı 3 din mensuplarınca oluşturulan yakınlaşma;  
küresel dünya devleti oluşturma stratejisinin temel gerçeğidir.  
 
Türkiye ve Ortadoğu gerçeği bu.  
 
Peki, Haç-Yıldız-Hilal üçgenini oluşturmak isteyenler başarıya ulaşacaklar mı, ulaştılar mı? 
 
Günün Sözü: Gerçekleri görmek, kabul etmek ve doğru strateji ile hareket etmek gerekir. 
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Sayın Nurullah Aydın, 
 
Evanjelizm, Armageddon Hârbi, Evanjelizm ve WASP+Siyonizm ortaklığı, Derin Dünyâ Devleti 
konularındaki fikir ve değerlendirmelerimiz arasında mahiyet değil ama derece farkı var; 
kabaca aynı düşüncedeyiz. 
- 
Buna mukabil, acaba hiçbir LIONS ve ROTARY toplantısına katıldınız mı?  
Mason toplantısına katılmanız üye olmadığınız için mümkün değil. O zaman azıcık araştırıp görün. 
- 
Hiç gizlemediğim gibi, tekrar yazayım: LIONS’ta 17 sene görev yaptım ve Kalamış LIONS 
Kulübü’nde de iki dönem başkanlık yaptım, sonra vakitsizlikten dolayı ayrıldım. Daha geçen hafta 
dâvet ettiler, karımla gittik ve lâik, demokratik ve tamamen Atatürk’ün çizdiği istikamette 
konuşmalar yapıldı, temennilerde bulunuldu ve iki ilkokul yapılmasına yardım + fakir talebelere 
yardım projeleri konuşuldu. 
- 
Aynı şekilde, GALATASARAY ROTARY Kulübü’nde 6.5 sene çalıştım, görev almadım ve gene 
vakitsizlikten dolayı ayrıldım ama hâlâ e-gruplarında üyeyim. Önceki hafta Görev Devir Teslim 
törenlerine gittik karım ve kızımla beraber. Lâik, demokratik ve tamamen Atatürk’ün çizdiği 
istikamette konuşmalar yapıldı, temennilerde bulunuldu, daha da büyük çaplı hasenat (charity) 
projelerinden bahsedildi. 
- 
Hür ve Kabûl Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın 20 senelik aktif üyesiyim ve felsefî derecelerde de 
30. dereceyi aldım. Zâten 31, 32 ve 33 tamamen idarîdir; kimseler keçi kanı içmez ve Şeytan’a  
filân da tapınmaz! Bütün bu süre boyunca vatana, millete, Atatürk ilke ve inkılâplarına karşı en ufak 
bir şey görmediğim gibi, yapmaya kalkanların da cemiyetten atıldıklarına (hâricî âleme iâde 
edildiklerine) şâhit oldum. Dünyâda 5000 küsur din mevcuttur. Din temelli her mücadele  
nass (dogma) ile dopdolu olduğu için hep kan, yıkım ve felâketlerle dolmuştur, dolmaktadır.  
Bütün dünyâyı İslâmlaştırmak isterseniz, şu birbirinden ilginç şeylerin hepsine cevap vermeniz 
gerekir: 
 
1) Din nedir? 
2) Dinler tarihi ve mukayeseli dinler tarihi neler gösterir? 
3) Hz. Muhammed hangi mezheptendi? 
4) Mezâhip hep onun vefatından sonra doğduysa ve hâlen kendisine Müslüman diyen ve 
birbirlerinin gözünü oymaya çalışan gruplar neyin nesidir? 
5) Bu işlerin en rasyonel çözümü dinle yâni dogmayla mı yoksa akıl yâni rasyonaliteyle mi olacaktır? 
- 
Size biraz da tarih bilgisi arz edeyim: King Salomon (Melik yâni Kral Süleyman) da tamamen 
sembolik bir figür hâlinde kabûl görür. Süleyman (Arapça:يمان ل س , sulaymān; İbranice: שלמה, 
Şlomo veya Şelomo; Latince: Salomone, Yunanca: Σολωμών, İngilizce: Solomon, Fransızca: 
Salomon, Almanca: Salomo), Kral Davut'un oğlu ve İsrail Krallığı'nın 3. kralı. Kudüs kentindeki 
büyük tapınağı inşa etmiştir. Kur’ân'da nebî (peygamber) olarak zikredilir. Hristiyan inancında 
yasa koyucu ve kral olarak saygı görür. 

Musevî Kutsal Kitabı'nın Ezgiler Ezgisi, Vaiz ve Özdeyişler kitapları Süleyman tarafından yazılmış 
kabûl edilir. Din dışı tarihte, Süleyman'ın MÖ 970 - 928 yıllarında kral olduğu kabûl edilir. 
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İbranice שלמ kökünden gelen Şlomo adı, kelime anlamıyla "barış yapan" demektir. 
Arapça selim, selâmet ve İslâm kelimeleriyle kökdeştir. 

- 

Siz bir akademisyensiniz, ben de. Bir makale yazarken bâzen 40-50 kaynak alıp araştırırım, 
bilmeden hatalı bilgi vermemek için... Herhangi bir İlâhî güce, bizdeki ifâdesiyle Tanrı’ya veya 
Allah’a (elohim, ilâh ve İspanyolca ole ile akraba) inandığından emin olmadığımız kimseyi  
aramıza almayız ama tabii ki arada çürük taşlar girebilir; zamanla da ne oldukları anlaşılır. 

Biz zahmet http://www.mason.org.tr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 sayfasını 
okuyun. Tıpkı LIONS, ROTARY gibi, HKMBL’nin de Dernekler Yasası’na göre kurulmuş olduğunu, 
üyelerinin hepsinin Dernekler Masası’na bildirildiğini, gerek piyasadaki doğru dürüst kitaplardan 
gerekse internetteki doğru linklerden incelerseniz, muntazam masonluğun ne olup olmadığını  
çok sarih olarak görebilirsiniz. Eğer benim milliyetçiliğimden, dine olan saygımdan ve 
samimiyetimden kuşkunuz yoksa, çok farklı dinlere ve inançlara sâhip bu kurumlara bu kadar sıcak 
duruyorsam, benim gibi Türkiye’de en az 40.000 kişi varsa, bütün dünyâya arkasını dönmüş, 
düşman olmuş kör bir milliyetçiliğin ise bugününün dünyâsında ne işe yarayacağını iyi düşünmek 
gerekir. 

- 

Çok sık ve fazla incelemeden yazmanın, zâten dezenformasyon ve misenformasyonla dolu 
entellijensiyamıza da, bilim dünyâmıza da, aziz milletimize de hizmete değil, durduk yerde düşman 
ilânına yol açması riskini dilerim dikkate alırsınız. Özüne bağlı ama dünyâya açılmak da isteyen,  
en büyük eksikliğimiz olan kulis faâliyetlerini yapabilen, edep erkân bilen, kent-soyluluk değerlerini 
benimseyebilmiş, “ulusaldan evrensele giden yolda yürüyebilen” münevverlerin (aydınların), 
hiçbir konuda sekterliğe ve taassuba düşmeden faâliyette bulunabilmeleri temennisiyle  
saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat 
www.keremdoksat.com, 9.7.12 
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