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KAYGILI TÜRK VATANDAŞINDAN
R. TAYYİP ERDOĞAN’A MEKTUP
İrlanda’da yaşayan Türk yönetmen Timuçin Leflef, İstanbul’da yapılacak toplantıyla ilgili
Başbakan’a bir mektup yazdı. Henüz son haline getirilmemiş olan mektup çeşitli internet
sitelerinde yayımlanınca bazı e-postalar almaya başladı. Bunlardan birinde CIA’in kara listesine gireceği belirtiliyordu. Yeni Aktüel’in sorularını yanıtlayan Leflef, ilginç açıklamalarda
bulundu: “Sadece Bilderberg’le ilgili yazıların yer aldığı internet sitesinde Türkler’i de bilgilendirmek için şubat sonunda bir tartışma forumu başlattım. O andan itibaren Türkçe
yazılar tam 10 kez hack’lendi. Diğer forumlardaysa böyle bir şey yaşanmadı. Bunu yapanlar
ya bu işin içinde ya da Türk insanının bu yazıları okumasını istemiyor.”
Kendini İstanbul’da yapılacak toplantı konusunda oldukça kaygılı bir Türk vatandaşı olarak
tanımlayan Timuçin Leflef mektubunda Bilderberg Grubu’nun yönetim kurulu üyesi Henry
Kissinger’in Kamboçya, Vietnam ve Doğu Timor’da kitlesel katliamlarla sonuçlanan bombalamaların sorumlusu, Paul Wolfowitz ve Donald Rumsfeld’in ise Irak savaşının en önde
gelen mimarları olduğunu belirtiyor.
Türk halkının bilgisi ve onayı dışında, adı geçen “savaş kışkırtıcıları”nın Türkiye’de toplanmasının medyada tartışılmadığını ve davetlilerden Wolfowitz’in yakın arkadaşı olan gazeteci
Cengiz Çandar’ın da büyük ihtimalle Bilderberg yanlısı yazılar yazacağını iddia ediyor. İran
konusundaysa Kissinger’in savaş zamanında nükleer silahların kullanımına onay verdiği
son kitabı “Nükleer Savaş ve Dış Politika”ya atıf yapıp şu soruyu soruyor: “Acaba Türkiye
piyon olarak İran’a karşı girişilecek bu tarz bir savaşa mı çekilmek isteniyor?”

2000’deki Bilderberg
toplantısının yapıldığı
Belçika’nın Chateau de
Lac Oteli

2006 Bilderberg toplantısında Richard
Perle’ün fotoğrafını çekmek isteyen
Daniel Estulin korumalar tarafından
engellenirken. (üstte) İddialara göre
Margaret Thatcher’ın yükseliş ve
çöküşünü Bilderberg hazırlamış. (sağda)
derbergciler tarafından tasarlanmış bir
Avrupa Süper Devleti’ne teslim etmeye
karşı çıktığı için kulüp kararıyla yerini
John Major’a bırakmak zorunda kaldı.
Major’ın da Bilderberg katılımcılarından biri olduğunu söylememize herhalde gerek yok!

Kosova’nın inşası ABD’ye
Bilderberg’in en önemli özelliği gizlilik! Toplantılara değil kayıt cihazı, kağıt kalemle bile girilemiyor. Hiçbir kaydı ve belgesi bulunmuyor. Son yıllarda
basının ilgisinin artması üzerine Bilderbergciler dünya konjonktürü hakkında
fikir alışverişinde bulunduklarını, iddiaların aksine dünyaya yön verecek ka22 yeni aktüel - 2007

rarlar almadıklarını söyleseler de Estulin’in verdiği örnekler aksini işaret ediyor: “1999’daki Kosova müdahalesi
1996 Bilderberg toplantısında kararlaştırılmıştı. 1997 Asya krizinin ABD ekonomisini de sarsacağını bekledik. Ancak
olmadı! Çünkü Bilderberg’den Kosova’ya müdahale kararı çıktı. Birkaç yüz
milyar dolar değerindeki köprü, rafineri
ve fabrika havaya uçuruldu. Bunların
hepsinin yeniden inşasını Amerikan şirketleri üstlendi. Kosova Kurtuluş Ordusu, Doğu Avrupa’ya giren eroinin yüzde
77’sini kontrol ediyordu. Uyuşturucu
parası filtreden geçirilerek sisteme dahil
edildi ve Wall Street’e yatırıldı. Diğer
bir ilgi çekici olay Irak Savaşı. 2002 Bil-

derberg toplantısında Avrupalı üyeler
seçmenlerin tepkisinden çekindikleri
için saldırının 2002 sonbaharından Mart
2003’e ertelenmesi konusunda ABD’lilerle anlaştı. Dünyanın bütün büyük gazeteleri savaşın 2002 sonbaharında yapılacağını yazarken biz Mart 2003’te
başlayacağını söyledik. New York Times ya da Washington Post iseniz, toplantıya katılmışsanız ve savaşın tam tarihini biliyorsanız gazetecilik etiği gereği
bunu yazmanız gerekir. Siz olsanız ne
yapardınız?”
Medyaya bir sorusu daha var Estulin’in: “2005’te Bilderberg’e katılanlardan biri Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Cüneyt Ülsever’di. Gazete-

