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Bilderberg’in seçkin üyeleri
David Rockefeller, Zbigniew
Brzezinski ve Henry Kissinger

Bilderberg toplantılarının yapıldığı
otellerin çevresinde kuş uçurtulmuyor.

görev Mustafa Koç’un! Daniel Estulin,
Bilderberg’in Mustafa Koç’a güvendiğini söylüyor: “Mustafa Koç düzenli bir
üye. Her yaptığı ve söylediği kulübün
bölgesel politikalarına katkıda bulunur.
Gözlerinizi onun üstünde tutun!”
Her toplantıyı yakından takip eden
Estulin’in diğer Türk davetlilerle ilgili
de yorumları var: “Geçen yılki toplantıya katılan Fehmi Koru’nun yeniden
davet edileceğinden eminim. Rockefeller ve Kissinger’dan örtülü onay aldı.
Koru ne yazık ki eski kafalılar için kullanışlı bir isim ve bir vitrin makyajı olduğunun farkında değil. Tüm güçlü ve
etkili Türkler oradadır. Kemal Derviş,
Kemal Köprülü, Egemen Bağış ve
Ümit Boyner vs.”
Estulin, küçük veya orta büyüklükteki ülkelerden genellikle iki ya da üç
kişi davet edilirken Türkiye’den geçen
yıl yedi kişi katılmasını manidar buluyor ve ekliyor: “Bu sene bahse girerim
ki Ali Babacan da katılacak. Gözlerinizi toplantıya dikin ve kimlerin tekrar
çağrıldığına ve kimlerin bir köşeye atıldığına bakın. Bu size kısa vadede kimin önemli bir politik aktör haline geleceği hakkında önemli ipuçları verecektir. Örneğin Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi İmregül
Gencer 2005 yılındaki toplantıya katılmıştı, geçen yıl çağrılmadı. Eğer bu yıl
tekrar katılırsa Bilderberg ona bir şans
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daha veriyor demektir. Katılmazsa kariyeri bitmiştir!”
Kendini Bilderberg’e adayan az sayıdaki araştırmacıdan İngiliz gazeteci
Tony Gosling ise bu konuda şu yorumu
yapıyor: “Eğer umut vaat eden yeni bir
muhalefet ya da cumhurbaşkanı adayınız varsa, mutlaka orada olacaktır!”

“Türkiye’nin nükleer
programına yardım edecekler”
Dünyanın kaderinin çizileceği bu
dört günün sonunda İstanbul’dan hangi kararlar çıkacak? Estulin’in “içerideki” kaynaklarına göre masaya yatırılacak konuların başında enerji politikaları geliyor: “Petrol ve doğalgaz arzı azaldıkça, özellikle ekonomik patlama yaşayan Hindistan ve Çin’in talebi fırlayacak. Bu durum dünyadaki kutuplaşmayı daha da keskinleştirecek. 2006
toplantısında Bilderbergciler 20072008 arasında petrol fiyatını 105-150
dolar aralığında tutmak konusunda anlaştı. Petrol fiyatları tavan yapınca büyük çoğunluğu Ortadoğu’da yer alan
yenilenemeyen kaynakların kontrolü
için ABD, Avrupa, Rusya ve Çin’e
meydan okumaya zorlanacak.”
Toplantının diğer gündem maddesi
de Avrupa’nın Rusya ile Orta Asya’yı
da kapsayan ilişkileri. İran savaşı kesinlikle masada olacak. Avrupalı Bilderbergciler ABD’ye, eğer İran’a saldıra-

caksa bunu tek başına yapmak zorunda
kalacağını söyledi. Ayrıca, Fransa,
Rusya, Japonya ve Çin İran’a geniş yatırımlar yaptı. Dünya kumun üstüne bir
hat çekti ve konferansta ABD’ye çizgiyi geçmemesi söylenecek. Tony Gosling de Estulin’in açıklamalarını destekliyor: “Bu yılın konusu kesinlikle
İran. İran’a nükleer gücü nedeniyle saldırılırken Bilderbergciler, Türkiye’nin
nükleer programına yardım ediyor olacak. Bu büyük bir ikiyüzlülük. Her ne
kadar Bilderberg bunun özel bir toplantı olduğunu söylese de, dünyanın
geleceğine gerçekten de bu dört günde
karar verilecek. Çünkü Batı dünyasının
en güçlü insanları orada olacak. Dünyanın dört bir yanından borçların hafifletilmesi, kaynakların yeniden dağıtılması ve barış talepleri gelirken ne yazık
ki bunlar hiç konuşulmayacak bile...”
Estulin’e göre, tartışma konularından biri de IMF ve Dünya Bankası’nın
yıpranmış imajının yeniden yapılandırılması olacak. Wolfowitz’in geleceği büyük olasılıkla Bilderberg 2007’de kararlaştırılacak. Irak batağı yeniden gözden
geçirilecek. Blair’in ayrılmasından sonra, her ne pahasına olursa olsun İngiltere’nin Avrupa cemiyetine entegrasyonuna devam etmesi söylenecek.
Toplantıda alınan kararları asla bilemeyecek olsak da uygulamalarını göreceğimiz kesin.

