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❖ Türkçe Baskı İçin Önsöz ❖
—Yazardan Türk okuyucusuna özel bir m esa j-

K İTABIMIN Türkiye’de basılması ve Türk okuyucusu 
ile kendi dilinde buluşması, gerçekten çok önemli bir 

_  dönüm noktası. Zira, Türkiye, 65 milyonluk nüfusu ile 
gezegenimizdeki diğer 175 ülkeden çok farklı bir konuma sahip. 
Ortadoğu, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan güçlü bir 
köprü. Ankara’da ya da İstanbul’da yaşananlar, kesinlikle son
raki yıllarda Afrika’daki Nijerya’dan Avrupa’daki Almanya’ya, 
oradan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar birçok bölgedeki 
gelişmeleri etkiler. Bundan dolayıdır ki, Yeni Dünya Düzeni’nin 
komplocu liderlerinin, ki ben onları İlluminati’nin adamları 
olarak isimlendiriyorum, Türkiye’yi, kendileri için bir dayanak 
noktası ya da dünya hakimiyetlerine giden yolda bir anahtar
olarak görmeleri, şaşırtıcı olmamalıdır.

Türkiye, sıradan insanların yaşadığı bir ülke değil. Miras al
dığı tarih yüzyıllar boyunca global gelişmeleri etkilemiş, nüfu
sunu genç, eğitimli erkek ve kadınların oluşturduğu bir ülke.

Osmanlı İmparatorluğu, sanatsal, bilimsel ve kültürel başa
rılarıyla, ve tabii ki askeri gücüyle, halen batılı güçlerin zihnin- 
' ’ • ’ -r—  —-— u^Air- ToKü Vî ülkenin essiz tarihi,
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Hititler, Helen uygarlığı ve Bizans dahil olmak üzere, milattan 
önce ikinci milenyuma kadar izlenebilir. Birinci Dünya Sava- 
şı’nın hemen ardından, 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’ni kurar
ken gösterdiği olağanüstü başarıları bizler tarafından da çok iyi 
bilinen Mustafa Kemal ‘Atatürk’ ismi, hayranlık dolu bir ses to
nu ile telaffuz edilmektedir.

Bugün Türkiye, ekonomik, askeri ve kültürel gücü ile dikka
te alınması gereken bir ülke. Ülkedeki elit, Ankara’yı, Avru
pa’nın ekonomik gücüne entegre etmeye çalışıyor. Türkiye’nin 
coğrafyası; insanları, dini ve potansiyeli, her zaman patlamaya 
hazır bir bomba görünümü veren çalkantılı Ortadoğu coğrafya
sında Türkiye’siz bir istikrar ve güvenliğin mümkün olmadığı 
görüşünü pekiştirir nitelikte.

Tüm bunlar, Başkan George W. Bush’un, Taliban’ın mağlup 
edilmesinin ardından Afganistan’daki barışı tesis etme ve kol
lama sürecinde neden Türkiye’nin desteğini almaya çalıştığına 
açıklık getiriyor. Tahmin ediyorum ki, Amerika, İngiltere ve 
Rusya, bundan sonra Ankara’ya daha sık kulak verecek ve Tür
kiye, dünya meselelerinde hissedilir bir güç merkezi olacak.

Bununla birlikte, kendi çıkarları için Türkiye’nin bu potan
siyelinden istifade ve manipüle etmek isteyen kişi ve oluşumlar 
da mevcut. Türkiye’nin ekonomik, askeri ve sosyal arenada oy
nayacağı rolün artması, aynı zamanda bu ülkenin, eski çağlar
dan bu yana devam etmekte olan global komplonun ayrılmaz 
bir parçası olarak görülmesi anlamına da geliyor.

Sözkonusu komployu yürüten elit tabakanın nihai hedefi, 
başkenti Kudüs olacak bir dünya hakimiyeti kurmak. Illumina- 
ti nin arkasındaki beyinler, Büyük İsrail’lerinden, Türkiye’yi ve 
tüm Dünyayı hakimiyetleri altına almanın planlarını yapıyorlar.

Sözkonusu elit, gizli gündemlere sahip on acımasız adamdan 
oluşuyor. Kendilerinin de varı-tanrı statüsünde olduklarına ina
nan bu karanlık niyetli tipler, şeytani ‘Güçler Tannsı’ndan başka
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hiçbir şeye tapmıyorlar. Bunlar, onyıllardır, tüm özgürlüklerin 
yeryüzünden silineceği o güne hazırlanmak için ellerindeki tüm 
mali ve politik gücü seferber etmiş durumda. O  lanetli gün ge
lip çattığında, üstün liderlerinin, dünyanın tahtına oturacağın
dan emin görünüyorlar.

Komplonun iç çemberi olarak isimlendirdiğim bu kişiler, sa
hip oldukları kan, hanedanlıklar ve servetle, şeytani güçlerini 
sergilemekten kaçınmıyorlar. Komplonun lider kadrosu, New 
York, Washington ve diğer Avrupalı başkentlerde faaliyet gös
teren gizli cemaatleri kullanıyor, kendilerinin ‘Olağanüstü Ça- 
lışma’ olarak isimlendirdikleri, dünya üzerindeki tüm erkek, ka
dın ve çocukların kökleştirilmesi hedefine ulaşmak için çalışı
yorlar. Daha da kötüsü, gerçek yaratacınm yeryüzündeki tüm iz
lerini silebilecekleri gibi yanlış bir hayalin peşinde koşuyorlar.

İlluminati’nin karanlık beyinleri, Türk milletinin anahtarı
nı ele geçirebilirlerse, sadist ve açgözlü hedeflerine ulaşma yo
lunda uzun bir mesafe katetmiş olacaklar. Tamamen kontrolle
ri altına alamadıkları bir Türkiye, bu misyonlarını imkansız ha
le getirmese bile, şüphesiz ki, bir hayli zorlaştıracaktır.

Bundan dolayı, önümüzdeki günlerde, bu karanlık karakter
lerin, Türkiye’yi de etkileri altına alabilmek için daha fazla gay
ret göstereceklerini tahmin edebiliriz. Çünkü, Türkiye’nin de 
fethedilmesi gerektiğine inanıyorlar. Mümkünse sinsi komplo
larla. Ekonomik yıkımlarla ya da gerekirse kaba güç kullanarak.

Tüm bunların ışığında, Türkiye’nin zeki ve cesaretli insan
larının kitabımı dikkatle okuyacaklarını ve kapıdaki tehlikenin 
farkına varacaklarını ümid ediyorum. Ardından, bu ülkenin va
tandaşları olarak, bu büyük tehlikeye nasıl tepki vereceğinize 
siz kendiniz karar vereceksiniz.

Türkiye, şeytani amaçlara hizmet eden bu adamların önün
de, bir ahlak duvarı, bir kudsi bariyer olarak çıkabilecek mi? 
Yoksa Anadolu insanı da, dünyada örneğini gördüğümüz diğer
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uluslar gibi, başarısız olarak, bu sinsi şemanın tuzağına mı düşe- 
cek?

Türkçe konuşan tüm insanlara karşı kalbimde beslediğim 
sevgi ile diyorum kir ‘Gerçekleri öğrenin ve kazananlardan olun . 
Kutsal metinlerin de söylediği gibi, ‘Gerçeği öğreneceksin ve 
gerçek seni özgür kılacak.’

Texe Marrs 

23 Ocak 2002



❖ Giriş

İ LLUMİNATÎ, Süper Zenginlerin yönettiği bir Dünya 
Komplosu. (İlluminati, 1575’te Ispanya’da bulunan ve özel-  

_ Ukle ruhani kudret sahibi olduklarım iddia eden bir dini parti ve
ya bu partinin üyeleriydi. Ç .N .)

Süper zenginlerin idare ettiği bir Dünya Komplosu var mı? 
Bu zengin fesatçıların oluşturduğu kuvvet sahibi grup, adı geç
tiğinde adeta insanın tüylerini ürperten gizemli İlluminati olu
şumun adamları mı? Bizi kontrol eden bu görünmeyen gücün, 
evlerimizi, ailelerimizi ve hatta hayatlarımızı tehlikeye atacak 
gizli bir gündemleri var mı?

Bunlar çok ciddi ve oldukça da şaşırtıcı sorular. Karşı karşı
ya bulunduğumuz bu acımasız durumu ciddiye almak zorunda
yız. Bugün birçok insanın şiddetle karşı çıktığı, diğerlerinin ise 
kurnazca gizlemeye çalıştığı söz konusu bu tehlike gerçeğin ta 
kendisi. Tanrı’nm Kitab-ı Mukaddes’i, kibirli bir şekilde kendi
lerinin “ilah” olduklarına inanan kötü ruhlu bir avuç dolusu kü
çük adamın, dünyanın son günlerinde gözü dönmüş bir şekilde, 
küresel bir entrika çevireceklerine dair insanlığı uyarmıştı.
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Kan ve Hanedan İttifakı
Entrika Çemberi’nın sayfalarında, neredeyse inanılmaz bo

yutlarda kutsallık iddiasında bir dram ile karşı karşıya kalacak
sınız. Dünyayı mahvedecek bir dizi olayı başlatacak, kibir ve aç
gözlülük karışımından oluşan bir ruh hâli ile kendinden geçen 
kafirlerin, bir kan ve hanedan ittifakı oluşturduğunu keşfedece
ğiz. Eğeç entrikaları başarılı olursa, özgürlüklerimizi ve hürriyet
lerimizi sona erdirecek ve yerkürenin her bir köşesine felaket ve 
kaos getirecekler.

. Onlara göre, İlluminati’nin İç Çemberinde bulunan on 
adamın, yerine getirmeleri gereken şerefli bir görevi var. Bu gö
rev, küresel hakimiyeti ele geçirmek ve Tanrı ile kutsadığı kul
lan üzerinde mutlak bir zafer kazanmak. Dünya üzerindeki her 
bir kadın, erkek, ve çocuk önlerinde eğilmedikleri ve onların 
iğrenç ve hayvani özlemlerini tatmin etmedikleri müddetçe 
durmayacaklar. İnanılmaz derecede zengin, soylu ailelerin mi
rasçısı ve eski hanedanların çağdaş lordları oldukları halde, bu 
hırslı ve ahlaksız adamlar doymak nedir bilmezler. Güce tapma
ları zekalarını ele geçirmiş ve hislerini köreltmiş. Herşeyi gören 
bir göze, piramite ve bu piramitin üzerindeki tepe taşı ile sem
bolize edilen ışık saçan tanrılarına gizli ibadetleri, onları kötü 
kaderlerine daha da yakınlaştırıyor.

Entrika Çemberi, Küresel İlluminati komplosunun yönetici 
İç Çember’inin var olduğunu apaçık sergileyen ilk kitap olması 
bakımından bu konuda benzersiz bir eser. İiluminati’nm İç 
Çemberi, toplum piramidinin yükseltilmiş tepe taşıdır. On ",‘Bil
ge Adam”dan oluşan İç Çember, saray gibi malikanelerde, lüks 
otellerde ve yerkürenin tenha yerlerinde, dünyanın geleceği 
hakkında lanetli planlar yapmak üzere özel olarak toplanıyor. 
Peki adamlar kim? Neden birlikte çalışarak komplo hazırlıyor
lar? Neden değişik kılıkların ardında saklanıyorlar? Bu kitap, 
büyük Dünya Komplosu'nun merkezindeki adamları inceleye
rek, Incil’deki kehanetlerin ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor.
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Güç Şebekesi
İç .Çembere hizmet edenleri de yakından inceleyeceğiz. îl- 

luminati’nin güç şebekesi, dünyanın en ünlü kişilerinden, yatı
rımcılarından, şirket başkanlanndan ve siyasilerden oluşan bir 
mozaik. İç Çember, bu alt-düzey emir erlerini kullanarak Ame
rika’nın siyasal sürecine gizli bir şekilde hakim olmayı ve kont
rol etmeyi başarmıştır. Başkan Bili Clinton, Temsilciler Mecli
si sözcüsü Newt Gingrich, Senato Çoğunluk Lideri Robert Do
le- gibi diğer yüzlercesi, İç Çember’in kendini beğenmiş elitle
rine-köle gibi hizmet eder ve şaşmaz bir şekilde onların Dünya 
Hükümeti ve küresel mali düzen için hazırladıkları gizli günde
me hizmet etmeye devam ederler.

Sağ ya da sol kanat, cumhuriyetçi ya da demokrat, bu iki si
yasal taraf arasında aslında hiçbir fark yoktur.

Kanunsuz Arayış
Entrika Çemberi, İlluminâti’nin kanunsuz çabalarını kesin 

bir biçimde kanıtlıyor ve belgeliyor. Burada doğa üstü güçleri 
bulunduğu iddiasında bulunan ve 2000 yılından itibaren dün
yada totaliter bir Yeni Dönem Krallığı kurmak için esrarlı bir 
strateji - Ordo Ab Chao (Kaostan Kaynaklanan Düzsn)- geliş
tiren bu kişiler hakkmdaki şaşırtıcı gerçekleri bulacaksınız.

Yakın bir zamanda İç Çember’in kötü lideri, Şeytan tarafın
dan sahiplenilecek ve 666 rakamı ile sembolize edilecek Hristi- 
yanlık karşıtı bir canavar olarak yüceltilecek. Daniel kitabının 
“küçük boynuzu” olarak tanımlanan bu adam, Napoleon’un, 
Lenin’in, Hitler’in ve Stalin’in başlattığı işi tamamlayacak. As
lında bu kitabında belgelediği gibi, tüm bu diktatörler aynı es
rarlı sisteme ve aynı efendiye hizmet ettiler. Günümüzün 111u- 
minaf: yönetiminde olduğu gibi onlar da, gamalı haç veya dö
nen güneş gibi iğrenç işaretler taşıyan, büyük güneş ilahinin su
nağı önünde diz çöktüler. Entrika Çemberi’nde Îİlummati’nin
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taptığı ve ibadet ettiği bu eski ve yeni vahşi güneş tanrısının 
gerçek kimliğini keşfedeceksiniz.

İyilik ve Kötülük Arasındaki 
Destansı Mücadele

Tann’nm ilahi sözünün sadık ve vefakar öğrencileri, dünya
da iyi ile kötü arasında kalpleri donduracak bu son mücadele
nin yaşanacağını uzun zamandır biliyorlardı. İlerleyen sayfalar
da, şçık ve ikna edici bir şekilde -eğer yeterince korkutucu ise- 
dünyada hüküm süreceği kehanet edilen on kralın maskesini 
düşürüyorum.

İncil, İsa’nın muhteşem ve muzaffer dönüşünden hemen ön
ceki son günlerde, on güçlü adamın idare ettiği ve zulmettiği bir 
Faşist Dünya Düzeni’nin doğacağı hakkında önceden uyarıda 
bulunmuştu. İlluminati’nin İç Çemberi olduğuna inandığım bu 
onlu grup hakkında, “tek bir akıl sahibidirler, iktidarlarını ve güç-  

lerini canavarlaşana kadar kullanacaklar” şeklinde kehanette bu
lunuluyor. (Vahiy 17:13)

İlluminati tarafından insanlık için tasarlanan bu lânetli pro
je, bir zamanlar bu komploculardan biri tarafından “Cehennem 
Kanunu” olafak tanımlanmıştı. Katılıyorum. Onbirinci bölüm
de, bu şeytani gizli düzenin babası olan karanlık yüzlü ve görün
mez efendinin tanımını yapıyorum. O, Şeytan veya Lucifer ola
rak da bilinen “Güneş Yılanı”dır.

Bu Korkunç Planı Teşhir Etmeliyiz
■ Gerçek dindarlar ve vatanseverler olarak, bu korkunç planı 

teşhir etmek bizim en öncelikli görevimiz. Şu anda hem ulusu
muzu hem de dünyayı kuşatan bu büyük karanlığa karşı üzerine 
doğruluğun ilham verici ışığını yakmahyız. Ama bunu yapar
ken, bizler varolmadan önce bile, Tanrının herşeyin sonunu
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Önceden takdir ettiğini unutmayalım. Bu yüzden İlluminati’nin 
komploları ve çevirdiği gizii dolaplar, başından bu yana başarı
sız olmaya mahkûmdur. Cennette oturan Tanrı’yı yenmek için 
giriştikleri çirkin mücadeleleri ne kadar acıklı ve ne kadar ye
tersiz! Ve aslında bu adamların kaderi ne kadar da trajik!

İlluminati, korkunç efendisine gösterdiği itaatle adaletsizli
ğe hizmet etmeyi seçmiştir. Küstahça bir kibirle ve hilekar bir 
tavırla, Tanrı’nm takdirine zarar vermek için uğraşıyorlar ve 
tahtta oturan Varlığa karşı aptalca bir savaş veriyorlar. Bu alda
tılmış adamlar doğruluğu reddederek ve yalanı kucaklayarak, 
Vahiy kitabında bahsi geçen kehaneti yakınlaştırıyorlar:

Onlar Kuzu, ile savaşacaklar, ve Kuzu ordan yenecek: çünkü o tab
letin Rab’bi, ve hükümranların Hükümranı’dır: ve onunla birlikte 
olanlar çağın lanlar, seçilmişler ve kendilerine güvenilenlerdir. (Vahiy 

17:14)

Kuvvetle inanıyorum ki “çağırılanlar, seçilmişler ve vefakar
ların” -İsa’ya inananların ve onun sevgisiyle inayetinden yeni
den doğanların- önümüzdeki karanlık günlerde korkacakları 
hiçbir şey yoktur. Gizli olanın bile Tanrı’ya ait olduğunu hatır
layarak, geleceğe güvenle bakmalıyız. O  her zaman Hükümdar 
ve Kral olmuştur ve olacaktır.

Bunun da ötesinde Yaratıcı, ayetlerinde, bu son günlerde 
gerçeğin farkına varacağımızı vaad ediyor. Gerçekten de îsa, 
“Gerçeği bileceksiniz, ve gerçek sizi özgür kılacak” demiştir (Yu- 
hanna 8:32). Tanrı’nın seçtiklerinin aldanmasına imkan yok
tur. Kitabı Mukaddes, dünyanın büyük bir yanılgıya düşeceğini, 
Şeytan’m ve kölesi Îlluminati’nin yalanlarına inanacağını, ama 
buna rağmen, Tanrı’ya güvenenlerin gafil avlanmayacaklarını 
söylüyor. Daniel 12:10’da belirtildiği gibi “akıl sahipleri anlaya
caklardır.”

Texe Marrs
Austin, Texas





❖ Birinci Bölüm ❖

Hayret Verici Küresel Güç ve 
İç Çemberin Etkisi

Dördüncü canavar, diğer tüm krallıklardan farklı olarak dün- 
ya üzerindeki dördüncü krallık olacak, tüm dünyayı silip sü
pürecek, onu ezip geçecek ve paramparça edecek. Ve bu kral
lığın on boynuzu, doğacak oturt on kraldır...

Daniel 7:23-24

Bu onlu, îlluminati’nin “Bilge Adamları” inanılmaz derecede 
zengindirler... Ama yine de daha fazlasını isterler.. ve daha 
fazlasını.

Texe Marn;

/  ^  izem pelerininin altındaki ve gizlilik içindeki îç Çem- 
t t - ber, on güçlü adamdan oluşuyor. Bu adamlar düzenli 

olarak -e n  azından yılda iki kere- gözden uzak bir yer
de bir araya geliyorlar. Toplantıları şık, lüks ve ancak belirli ki
şilere açık olan lüks otellerin kilitli bir dairesinde, ya da mürit
lerinden birinin özel mülkünde gerçekleşiyor. Çok gizli tutulan 
kararları ve gündemleri, sıradan, vatandaşlar için, dehşetli ve 
çok büyük zararlara yol açac?k sonuçlar doğuruyor. Savaşlar, 
devrimler, bilimsel keşifler, hastalıklar, kıtlıklar, ekonomik kriz
ler ve çöküşler! Tüm bunlar îllum inatfnm gizli oturumlarında 
alman, hayat veren ya da hayatları mahveden kararlarından


