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o yüzden ben, benim!”

Giriş
Evlerinizde oturmuş, hastalığa yakalanmamaya çalışıyorsunuz. Hayatınız çok değişti.
Bazı şeyler, alışkanlıklar unutulmaya yüz tuttu. Yaza kadar bir çare bulunur diye umut
ediyorsunuz. Henüz koronavirüse karşı bir çözüm bulunamadı. Aşılar deneme safhasında.
Bekliyorsunuz. Sadece kış olduğu için değil, gerçekten karanlık zamanlarda yaşıyorsunuz.
Geleceğinizi göremiyor, ne olup-bittiğinin, neler olacağının öngörüsünde bulunamıyorsunuz.
Endişeleriniz daha çok kendiniz, aileniz ve sevdiklerinizle ilgili. Ama şu anda sadece insan
hayatı değil, devletlerin varlığı ve temel özgürlülerimiz de tehlikede.
Gerçekten karanlık zamanlarda yaşıyorsunuz. Bozulmakta olan psikolojiniz, kötüye
giden ekonomik ve sosyal hayat bir yana, hiç istemeyeceğiniz, yeni bir dünya bizi bekliyor.
Daha önceki makalelerde koronavirüsün arkasındaki güçlere, Bill Gates ve medikal derin
devletin çalışmalarına değinmiştik. Bunlar daha büyük bir resmin ayak sesleri ve katalizörü
idi. Büyük başlangıcın 2030 yılına kadar olan bir iş planı var. Bu makalede, karanlık geleceği,
bu geleceğin büyük başlangıcını ve bizi bekleyen en kötü senaryoyu anlatmaya çalışacağız.
Ama önce koronavirüsü ve aşılar ile ilgili gelişmelere kısaca değinelim.
Koronavirüsü ve PCR testeleri ile ilgili az bilinenler..
Koronavirüsü (COVİD-19 veya SARS-CoV-2), tıpkı grip gibi viral bir hastalık. Zaten
geliştirilen aşılar da grip aşısı için yapılan çalışmaları esas alıyor. Ancak, aşı tedavi etmez
sadece virüsü önlemeye yarar. Grip aşılarının etkinliği %20-50 arasında idi. İlaç yani tedavi
olarak, bakterilerin çaresi bulundu, anti-biyotik alıyoruz ama virüslerin çaresi bulunamadı.
Çin ve Küba’nın sıtma ilacı olan hidroksiklorokin kullanarak geliştirmeye çalıştığı bir ilaç
var. Bunun dışında yapılacak şey bağışıklık sisteminizi güçlendirecek vitaminler almak ve
diğer şeyler.
Virüs gerçek ama elde bir örneği yok. Virüsün gerçek bir resmini gördünüz mü? Öte
yandan, koronavirüsünün kanıtı da yok yani virüsün orijini nedir? Viral parçacıklar mı, hücre
döküntüleri mi, saf mı bozulmuş mu, hangi tür parçacık? Saf olmayan bir virüs izole edilemez
ve RNA özellikleri belirlenemez. Yapılmakta olan klinik deneyler, virüs RNA’sının hastalığın
nedeni olduğunu gösteren kanıtlar da sunmuyor1.
Özetle, koronavirüsü, bir gerçeğe değil, inanca dayanıyor. COVID-19 ve türevleri ile
ilgili ulaşılan sonuçlar şunlar2;
- Virüs yeni değil; Çin’de ortaya çıkan koronavirüsü güçlü bir şekilde Sars-1 ile
alakalı.
- Önceki örneklerine bakılarak (Sars, Sars-CoV-2), halkın bir kısmının virüse karşı
bağışıklık kazandığı yani sürü bağışıklığı beklentisi de doğru değil.
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- Bazı insanların herhangi bir belirti göstermeden bu hastalığı atlattığı da yanlış bir
inanç.
COVİD-19 tanısında kullanılan PCR testlerinin istatiksel olarak büyük oranda doğru
olmayan pozitif sonuçlar verdiği görülmektedir. Pozitif sonuçların daha çok sıradan solonum
hastalıkları ile alakalı olduğu iddia edilmektedir. PCR teknolojisi, koronavirisü enfeksiyon
testleri için değil DNA sıklıklarını yinelemek amacıyla dizayn edilmiştir. Kısaca, PCR
testlerinin doğruluğu çok tartışmalı ve genellikle doğru değil. PCR testi ile Pozitif Tahmin
Değeri ölçülüyor. Bu değer, iki şeye bağlı; genel nüfus içinde virüsün yayılma oranı ve testin
özelliği. Testin özelliği için bir değişmez veya altın standart yok. Yani her şey göreceli ve
bilimsel olarak değeri çok tartışmalı.
PCR testleri hastalığın niceliği değil niteliği ile ilgili değerler üzerine kurulu yani
vücudumuzda ne kadar virüs olduğunu göstermiyor. Hiçbir zaman vücudumuzda ne kadar
virüs var, kanımızda ne kadarı dolaşıyor bilmiyoruz. Bütün bunların sonucu yanlış teşhislerin
ölümcül tedavilere yol açabileceği gerçeğidir. Bu kapsamda ulaşılan diğer sonuçlar şu
şekildedir3;
- Virüs ile mücadelede aşıdan başka bir yöntem olmadığı dayatılmaktadır. Etkili tedavi
yöntemleri ucuz yani diğer bir deyişle karlı olmadığı için Big Pharma tarafından
engellenmeye çalışılmaktadır.
- Virüs, daha büyük bir gündemin, uluslararası ekonomi, sağlık ve takip sistemi için
bir baskı aracı olarak kullanılmak istenmektedir.
- Virüs nedeni ile uygulanan karantinalar ile dünya bir ekonomik felakete
sürüklenmekte, ülke ekonomileri borç, işsizlik batağında çökerken, insanlar depresyona ve
intihara sevk edilmektedir.
- Karantinalar ile sosyal hayat; okullar, din hizmetleri, sporlar, eğlence faaliyetleri,
sosyal aktiviteler, alış-veriş, yemek ve çalışma yerleri dâhil tüm sosyal hayatımız ve
alışkanlıklarımız darbe yemiş, dönüşüm başlamıştır.
Aşılarda durum..
Biyoteknoloji, önce hayvanların klonlanması ile dikkat topladı. Halen, DNA
teknolojisi ve gen kurgusu yolu ile benzer genler bir araya getirilerek, genetik olarak değişmiş
hayvanlar veya mikro-organizmalar geliştiriliyor. Klonlama, özellikle mükemmel biyolojik ve
ekonomik özellikleri olan türlerin devamını ve üremesini sağlıyor. Sonra genetiği
değiştirilmiş ürünlerin tarımda kullanılması fikri ortaya çıktı. DNA teknolojisi ile çeşitli
kaynaklardan alınan genetik malzemeler tek bir hücreye enjekte edilerek protein üretiliyor.
Üretilen genetik yapısı değiştirilmiş ve sahiplenilmiş bu ürünler örneğin Bill Gates’in
Monsanto şirketinde var. Pek çok genetiği değiştirilmiş tohum depolanarak, gelecekte tekel
oluşturmaya çalışıyorlar.
Aşılar gelecek olursak, normal olarak günümüzde üç şekilde aşı üretilebilir;
(1) Klasik aşılar, ölmüş virüsleri izole ederek, buna göre vücudun antikor geliştirmesi
ve bağışıklık kazanması esasına dayanır. Geçmişteki grip aşıları buna örnektir. Ölmüş virüs
parçaları aşı ile enjekte ederek, vücudun mikrobu tanıması ve mücadele etmeyi öğrenmesi
sağlanır.
Çin’den aşınan Sinovac aşısı ölü virüs yani aktif olmayan aşı kategorisindedir. Bu
aşının nasıl geliştirildiği belli değil, gerekli fazlardan geçtiği de söylenemez. Aktif olmadığı
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için koruyuculuğu yüzde 50-70 yani düşük ama avantajlı yanı ikinci gruba göre riski de
oldukça düşük. Öte yandan, yeni mutasyonlu virüse koruması yok.
(2) COVİD-19 aşılarının büyük bir bölümü genetik özelliliği değiştirilmiş ürünler.
Müşteri oranı düşmesin diye kamuoyuna resmen açıklanmıyor. Bu genetik ürünler öncelikle
bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir. İnsan hücrelerine gönderilen farklı genetik
bilgiler DNA veya RNA olarak adlandırılır. Yeniden yapılandırılmış bu RNA insan hücresine
karıştığında genetik sürecimizi de değiştirir. Daha da açıkçası olduğunuz aşı, vücudunuzun
doğal gen dizilimine zarar verebilir ve bu sadece sizi değil, gelecek nesillerinizi de etkiler,
kalıtımsal olur4.
İlk onaylananlar aşılar Pfizer/BioNTech ile Moderna’nın aşısı. İkisi de DNA'lara, nasıl
protein üreteceğini öğreten mRNA aşısı. mRNA aşısı özellikle kansere karşı geliştirildi ve
başarısız oldu. Moderna'nın açıkladığı gibi, mRNA aşısı sadece iki günde Covid-19'a
uyarlandı. Şimdi Pfizer/BioNTec ve Moderna'nın kasaları doluyor. Basitçe söylemek
gerekirse bu şirketler tarafından geliştirilen ve mRNA (messenger RNA) teknolojisi
kullanılan aşılar, sizin genlerinizi değiştirecek özelliklere sahip. Bu tür aşı daha önce insanlar
üzerinde hiç denenmedi. Son günlerde Avrupa’daki uygulamalarından ölüm haberleri geliyor.
(3) Bu türdeki aşı virüse yakalanmış ve atlatmış kişilerden antikor alarak, aşı üretme
prensibine dayanıyor ama koronavirüsü şartlarında pek uygulanabilir değil.
Aşılar için çok acele ediliyor, hâlbuki olası genetik zararları için gerekli deney ve
süreçlerin uygulanması uzun bir zaman dilimi gerektiriyor. Şu anda yapılan iş, RNA
parçacıklarına vücudun verdiği doğal ve tesadüfî olumlu/olumsuz tepkiye dayalı PCR testleri
yapmak. COVİD-19 aşıları geliştirmek için çalışanların doğru gen okuma yetenekleri yok.
Üretilen genetiği değiştirilmiş ürünlerin testleri, ürünlerin içinden biri tesadüfen çekilerek
yapılmıyor. Aşı üreticileri de bunlardan muaf. Tekrar edecek olursak genetikliği değiştirilmiş
aşılar, insan DNA’sını değiştirecek kuvvetli bir potansiyele sahip ve mutasyona uğrayarak
gelecek nesilleri de tehlikeye atabiliriz. Gelecekte bebeklerimiz sağlıklı doğmayabilir.
Aşının çalışma sistemi şu şekilde; hücreye enjekte edildiğinde genlerinizi ele
geçiriyor, daimi olarak yeniden programlıyor ve böylece antikor üreterek COVİD’i
öldürüyor5. Bu yeni proteinler sizin DNA’nız tarafından kontrol edilemiyor yani vücudunuzda
tamamen yabancı olarak kalıyorlar. Aşılar deney yapılırken izole edilmiş bir virüs üzerinden
çalışılmadı. Deneylerde kullanılanlar, teorik olarak bilgisayarda üretilen dijital virüslerdi6.
Dolayısı ile bunların gerçek hayatta ne kadar geçerli olduğu tartışılır bir durum. Öte yandan
deneysel COVİD aşıları kişiden virüsün diğerlerine yayılmasını engellemiyor. Bütün aşılar
sağlığa zararlı ama deneysel COVİD aşıları hepsinden daha zararlı7.
Yeni jeopolitik..
Dünyayı yönetmeye hazırlanan milyarderler sınıfı tarihin sonunun geldiğini ve artık
sadece genetiği oynanan mikropların değil insan denen varlığın ve hayatının da yeninden
şekillendirilmesi gerektiğine inanıyor. Binlerce yıldır biriktirdiğimiz kültür, gelenek ve pratik
ne varsa tarih çöplüğüne süpürülecek. Eğlence kültürümüz, yiyeceklerimiz ve doğa ile olan
bağlarımız da buna dâhil. İnsan hayatının sürdürülmesi geçmişte büyük ölçüde tarıma dayalı
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idi. Bugün sahip olduğumuz dinler ve gelenekler eski tarım toplumlarında gelişen
düşüncelerin ürünüydü. Sanayi Devrimi’ne rağmen büyük ölçüde tarıma ve doğaya dayalı bir
yaşam sürmeye devam ettik.
Ziraat, yiyecek sektörü ve hayvancılık uzun zamandır dev şirketlerin baskısı altında
yani feodal dünyanın son izleri de kazınmak üzere. Yeni dönemde laboratuarda yetiştirilen
yiyecekler, genetiği değiştirilmiş ürünler, genetik mühendisliği ile üretilen toprak mikropları,
bilgi işleme vasıtaları, drone’lar ve diğer yıkıcı teknolojiler hayatımızı şekillendirecek8.
Büyük başlangıç çiftçisi olmayan çiftlikler, işçisi olmayan fabrikalar, sürücüsüz arabalar,
izleme ve taşıma dâhil her işlevde robot ve drone’lar, genetiği oynanmış tohumlar ve
kimyasallar ile üretim demek.
Peki, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara ne olacak? Dünya Bankası, pandemi
sonrası için yeni yapısal reformlardan söz ediyor. Yümilyonlarca küçük çiftlik çalışanı
borçlarını ödeyemediği için topraklarından koparılacak ve kendilerine yaşamlarını
sürdürebilecek kadar bir gelir verilecek. Bugün Anadolu’da yaşanan tam da budur. Köylerden
şehirlere gelenler, burada devlet desteği az bir para ile yaşamaya çalışıyorlar. İronik olarak
Gates Vakfı, bunun adına “toprak hareketliliği (land mobility)” diyor.
Koranavirüs salgını, ülkelere komşuların, dostların, tedarik zincirlerinin ne kadar
önemli olduğunu gösterdi. Tedarik zincirlerinin artan hassasiyeti başta ABD olmak üzere bazı
ülkeleri bu yönde kendi kurallarını dayatarak, bunu bir silah olarak kullanmaya itiyor. Eski
moda sömürgecilerin yerini şimdi Bill Gates tipi monopoller, yeni emperyalistler alıyor.
Onların emperyal stratejilerinde; çiftlikleri ve madenleri sahipsizleştirme, bilgiyi dönüştürme
ve ticari mal haline getirme, entelektüel bilgiyi kontrol altına alarak ve ticari düzenlemeleri
belirleyerek kendi tekellerini büyütmek var. Hiçbir şeyi olmayan insanlar, devletten gelecek
gelire bağımlı hale getirilirken, mutlu olması ve kurallara uyması istenecek.
İçinde bulunduğumuz küreselleşme dalgası zaten kültürel çeşitlilikleri büyük ölçüde
eritti. Karanlık yıllarda sosyal temaslar da anlamını yitiriyor. Doğa ile birlikteliğimiz azalıyor,
geleneksel olan ne varsa çağın eğlence ve internet kültürü içinde eriyor. Bu kitlesel
teknokratik dönüşüm gittikçe insanları kontrol ve takip edilecek bir eşya haline getiriyor.
Drone’lar ve yapay zekâ, insanın yerini alıyor. Kitlesel işsizlik, gelir yönünden devlete
bağımlılık, çipli takibe yarayan sağlık pasaportları, kitlesel aşılama dünyasında insanlıktan
çıkmanız ama endişe etmemeniz ve mutlu olmanız bekleniyor. Böyle bir durumda televizyon
dizileri ve futbol maçları ile mutlu olmaya alıştırılmadınız mı?
Pandemi ile birlikte 5G yani beşinci nesil iletişim ağlarına geçiş dönemindeyiz. Her
türlü eşyaya entegre olabilen “Eşyaların İnterneti” hayata geçtiğinde bunun en çok küresel
tedarik zincirlerine etkisi olacak. Bu yolla gönderilecek kötü amaçlı virüsler ile istenmeyen
eşyalara zarar verilmesi planlanıyor9. 2021’de yeni kötü amaçlı yazılımların devreye girmesi
bekleniyor. İleri teknolojiye sahip ülkeler, teknoloji bağımlısı ülkelere karşı yeni standartlar
ve kurallar getirmek peşindeler. Askeri ve istihbarat amaçlı kurumlar da kullanılan bilgisayar
donanımları piyasada satılmayan yeni bir sisteme dönüştürülüyor. Böylece sızmaların önüne
geçilecek.
2010 yılında ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA10), bu
genetik teknolojisinin insanların genetik yapısını geliştirmek ve bozmak için de
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kullanılabileceğini açıklamıştı. Şimdi koronavirüsü DARPA’nın karanlık gündemine yeni bir
yön verdi11; biyoteknolojiyi silah haline getirerek kitlesel ölümlere yol açmak.
Yeni yaşantınız ve dijital kimlik..
Bill Gates’in kurduğu Küresel Aşı ve Bağışıklık İttifakı (GAVİ12) ve bunun
etrafındaki araştırma merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü, Gates Vakfı, Dünya Bankası,
UNICEF ve ortakları olan eczacılık sektörünün devleri tarafından destekleniyor. Bill Gates,
herkesin bir aşı pasaportu olmasını istiyor. Aşı ile hidrojel (su ile birleşince pelteleşen) nano
teknolojisi, insan derisinin altına enjekte ediliyor. Bu pelte, mobil telefonlara ve yapay zekâya
entegre olarak vücudunuz dâhilindeki her şeyi, duygularınızı, vitamin durumunuzu vs. takibe
başlıyor13. Ancak bu bir kere enjekte edildiğinde, teknoloji insan vücuduna yayılıyor. Bilim
insanları genler üzerine nasıl bir etkisi olacağını bilmiyor. Amaç, eskisi yerine yeni türler
yaratmak ve istenmeyenleri yok etmek. Deneysel COVİD aşıları, yeni dünya düzeninin
kurallarını dikte etmek isteyenlerin bir ürünü olarak ortaya çıkıyor.
Özetle, aşı ile birlikte bir nano-çip enjekte edilecek. Bu çip, ise küresel bir elektronik
kimlik tanımlama programına (ID 2020) entegre olacak14. Yani aşıda küresel nüfus azaltma
misyonu olan Gates’in imzası var. Bugünün insan nüfusu dünyanın taşıyacağı kapasiteye göre
çok fazla ve buna doğum kontrolü ile çözüm bulunamaz. Artık güçlü ve yetenekli olanlar
seçilecek.
Üstelik bugün insanların yaptığı işlerin üçte biri 2025 yılına kadar yazılımlar, robotlar
ve akıllı makineler tarafından yapılmaya başlanacak. Robotlar yemek istemez, ücretli değildir
ve sağlık sorunları yoktur. 2029 yılına kadar robotlar, zekâ ve işlev olarak insan seviyesine
gelecek. İnsanların %80’inin bu dünya düzeninde yeri olacak. Bunların %84’ü dijital bir işte,
%83’ü uzaktan, %50’si otomasyon işlerinde çalışacak15. İşsizlik %30 civarında olurken, soy
gelişim planına göre bir nüfus azaltması yapılacak. Bu işte nano-çipli aşılara entegre 5G ve
6G teknolojileri ile insan davranışlarını takip edilerek karar verilecek. Kalanlar da zaten
teknolojik esir olacak.
İngiliz biyometrik firması iProov ve siber güvenlik firması Mvine, dijital pasaport
geliştirdi ve şu an iki aylık deneme sürecinde. İngiliz havayolları ve otelleri pasaportu
destekliyor. Bu pasaport, sizin seyahate çıkmanıza veya sinemaya ve restauranta gitmenize,
sosyal faaliyetlere katılmanıza engel olabilir. İngiltere’den sonra Danimarka, Kanada gibi
ülkelerde de pasaporta ilişkin tartışmalar başladı. Bunun normale dönüş için gerekli olduğunu
iddia edenler var. İsrail’de Netenyahu, kamuya açık yerlere girilmesi için “yeşil pasaport”
verilmesinden bahsetti. Bu pasaportlar izleme ve takip imkânı da sağlayacak. Yani Büyük
Birader’in küresel gözetleme sistemi zorunlu dijital kimlik ile çok daha etkin bir hale gelecek.
Biyometrik dijital kimlik yeni değil. İşe önce fakir ve uzaktan kontrol edilen Batı
Afrika’dan başladılar. Bill Gates’in GAVI aşı ittifakı, Mastercard ve yapay zekâ destekli
“kimlik belgeleme” şirketi Trust Stamp bu işin arkasında idi. 2018’de “Sağlık Kartı (Wellness
Pass)”, dijital aşı kaydı ve kimlik sistemi olarak üretildi16. Mastercard, bu kart modelini bir
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ödeme sistemi olarak kullanma arayışı içinde. Haziran 2020’de GAVI, Mastercard’ın Sağlık
Kartı’nın koronavirüs kapsamında kullanılacağını açıkladı.
Biyometrik kimlik sistemi pek çok ülkede yayıldı ve Türkiye’ye geldi. Yüzünüz, avuç
içiniz ya da parmak izinizin ölçüleri kodlanarak artık sonsuza kadar izinizi kaybettiremez hale
geliyorsunuz. Ya da hangi kimliğe girerseniz girin asıl kimliğiniz ortaya çıkıyor. Artık reklam
şirketleri ya da arayanlar kimliğiniz olmasa da internetteki resminizden sizi tanıyabilir. Bunun
için “yüz tanıma (face recigniton)” programları var. Amerikalılar bunu geçen yaz
protestocuları tespit etmek için kullandılar. Şimdi bu COVİD-19 ile mücadele adı altında yeni
bir çehre kazanacak. Sadece sağlık değil, finansal takibiniz de sağlanacak. Temassız ödemeler
bunun ilk adımı. Ama daha önemlisi nerede olursanız olun tanınacaksınız.
Karanlık zamanlar..
İnsanlık tarihinin çok önemli bir evresindeyiz. Zaten 2035 yılından sonra başka bir
dünyada çipli insan modeli (insan 2.0) ile yaşayacağımızı, Dördüncü Sanayi Devrimi ile
birlikte ortalığı robotların saracağını biliyorduk ama COVİD-19 başka bir katalizör. Bizi
bekleyen büyük dönüşüm, tek dünya devleti kurma peşindeki elitlerin pandemi salgını
planları ile iç içe geçiyor. Daha açıkçası koronavirüsü; güçlü finansal çıkarları olan elitlerin
ve hırsız politikacıların tüm dünyayı işsizlik, iflas ve ümitsizlik ortamına sürükleyerek tek
dünya hükümeti kurma amaçlarına giden yolda bir giriş hikâyesi ve sadece başlangıç; “büyük
başlangıç”. Bu amaca giden yolda;
(1) İnsanlar karantinalar altında yaşayacak, yavaş yavaş tüm özgürlüklerini ve sonunda
yaşama haklarını da kaybedecekler.
(2) Bütün ulusal ekonomiler yok edilecek, küçük ve orta ölçekli şirketler gittikçe daha
büyükleri tarafından yutularak, sermaye elitlerin elinde toplanacak.
(3) Tek Dünya Düzeni’nin şeytani işleri bununla da bitmiyor, yeni dünya düzeni
kurulduğunda;
- Geliştirdikleri teknolojilerle ne yememiz ve nasıl yaşamamız gerektiğine karar
verecekler.
- Aşıya bağımlı bedenimizdeki dijital kimliğimizle küresel gözetleme ve takip
programına tabi olacağız.
- Sadece insanlar değil doğadaki her şey takip edilecek ve insan da dâhil her şeyin
ticareti yapılacak,
- İşe yaramayanlar ve fazla görülen sıradan insanlar nüfus azaltmasına tabi tutulacak.
Ulusal ekonomiler için gelir, iş, üretim, ticaret, altyapı ve sosyal hizmetler gibi
çözümler gittikçe anlamsız hale geliyor. Kaynak olmadığı sürece ekonomiyi istikrara
kavuşturma tedbirleri, nafile bir tur olmaktan öteye gidemiyor. İnsanlar dışarı
çıkamadıklarından sosyal ilişkiler ve kurumlar ölüyor, pek çok şey unutma sürecine giriyor ve
sosyal medyaya bağımlı hale getirildik. İnsanların hayatları yok edilirken, sivil toplum
gittikçe istikrarsızlaşıyor. Boş okullar, boş havaalanları, iflas etmiş alış veriş merkezleri,
dükkânlar, restaurantlar.
Karanlık zamanlara korku dünyası hâkim. Gerekli olan psikolojik baskı buradan
geliyor. Sosyal medyanın gelişmiş olması tam da bu dönem ile örtüşüyor. Elitlerin COVİD19 darbesi muhtemelen insanların psikolojik durumlarının bozulduğu, aile içinde bile şiddetin
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başladığı, insanların geçim imkânlarını kaybettiği ve açlıktan ölümlerin başladığı bir zamanda
gelecek17.
İçinde bulunduğumuz dönemin kararları üç adresten geliyor; Wall Street, Dünya
Ekonomik Forumu ve milyarderlerin vakıfları. Dünya Ekonomik Forumu (DEF), dünyanın
1000 büyük şirketi ile geleceği şekillendirmek için bir platform oluşturuyor. Bu sadece bir
şirketlerin bir araya getirildiği bir ağ (network). Bu ağın dışında kalanlar (yerliler, fakirler,
Asyalı ve Afrikalılar, çiftçiler, engelliler vs.) sıradan insanlar kabul ediliyor18. Bu konular
kamuoyunun önüne pek çıkarılmıyor ve çok az kişi bilgi sahibi. Çünkü ortada adına küresel
sermaye dediğimiz ve bizim gibi çevre ülkelerde de şubeleri olan geniş bir çıkar ağı var.
Büyük Plan..
COVİD-19 ile başlayan dönem büyük planın ilk adımı. Kırılmış ve bölünmüş,
ekonomisi çökmüş ve korku içinde bir dünyaya hükmetmek istiyorlar. Teknolojileri bir araya
getirerek fiziksel, dijital ve biyolojik sınırları ortan kaldırmayı hedefliyorlar. Robotlaşmış bu
dünyada kalpler çalışmayacak, sevgi kaybolacak. Ne yaptığımız değil, kim olduğumuz da
değişecek. Bütün bunların çip takılmış, beyninden internete bağlı insandan (insan 2.0) makine
takviyeli insana yani insan-makine statüsüne geçeceğiz (insan 3.0).
Özetle, korona krizinin tetiklediği küresel darbe, yeni bir çağı, insan özgürlüklerini
yok eden yeni bir uluslararası ekonomik düzeni temsil ediyor19. Yeni tekno-totaliter rejimin
yol haritası “akıllı iklim”, “sağlıklı dünya” gibi söylemlerle bizi tiranlar dünyasında zorla
yaşamaya çağırıyor. Dünya Ekonomik Forumu içindeki teknoloji devi bu tiranlar, kendi
gündemlerini Dördüncü Sanayi Devrimi içinde hayata geçirmek için dijitalleşme anahtar
unsur olarak görülüyor ve altı ayrı alanda çalışıyorlar20;
(1) Yapay zekâ.
(2) Uydular.
(3) Robotlar.
(4) Drone’lar.
(5) Eşyaların İnterneti.
(6) Sentetik yiyecekler.
On yıllardır hazırlanan, çok geniş kapsamlı ve inceden inceye düşünülmüş bir plan
var. Yeni dünya düzeninde sınırlar olmayacak ve tek bir hükümet olacak. Yapay zekâ; işimizi,
yiyeceğimizi, paramızı ve özel hayatımızı kontrol edecek. Özgürlüğümüz sonsuza kadar elden
gidecek. Yıllar geçtikçe sistem derinleşecek, geçmiş unutulacak ve dünya bir web sitesi haline
gelecek.
İnsanlar için geliştirilen bu stratejiler, ulus-devletlere de uygulanacak. Dünya Bankası
Grubu Başkanı David Malpass, karantina uygulanan ülkelerin ayağa kalkması için yardım
edeceklerini söylüyor. Bu yardım, neoliberal reformlar karşılığı verilecek ve kamu hizmetleri
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yok edilecek ve sonra sıra asıl plana gelecek21. Finansal kurumlara olan borçların karşılığında
dev tekellerin kucağına düşülecek ve Bill Gates’in dikte ettiği politikalar ulus-devletin ve
egemenliğinin içini oyacak.
Büyük Başlangıç..
“Büyük Başlangıç” yani 2030’a kadar eski olan her şeyin sıfırlanacağı ve yeni bir
düzenin kurgulandığı dönemdeyiz. Bu dönem temel özgürlüklerin sürekli olarak yasaklandığı,
kitlesel izlemenin meşrulaştığı, ilaç şirketlerinin hegemonyasının öne çıktığı, büyük datayı
kontrol eden ileri teknoloji şirketlerinin (Amazon, google, facebook vb.) sahneyi düzenlediği
bir dönemi temsil ediyor. Öte yandan, küresel tedarik zincirlerinin ve dijital ödeme
sektörlerinin önem kazandığı, biyoteknoloji ile ilgili endişelerin arttığı bir karanlığın
içindeyiz.
Büyük başlangıcı, sokağa çıkma yasakları ve karantinaların getirdiği dönüşüm ile
aslında örtülü olarak Dördüncü Sanayi Devrimi hayata geçiyor. Eski şirketler iflasa
sürüklenirken, tekellerin kucağına düşüyor ve COVİD-19 öncesi ekonominin büyük sektörleri
yok ediliyor. Şimdi ekonomilerin yeniden yapılanma ve pek çok işin yapay zeka kullanan
makinelere devredilme zamanı.
2030 yılına geldiğinizde hiçbir şeyiniz olmayacak ama mutlu olacaksınız. İnternetten
ısmarladığınız bir eşya, bir robot tarafından paketlenmiş olarak beklediği deposundan bir
drone vasıtası ile alınarak size getirilecek. Bu işin kazananı Amazon gibi dev şirketler olacak.
Üretimde, paketlemede veya dağıtımda insan eli değmeyecek. İnsanlar üzerinde tam
hâkimiyetin sürmesi ve böyle bir düzen kurulması için virüs ve bakterilerle dolu bir dünya
hikayesi sürecek.
İşsiz insanlar için bir çeşit temel gelir olacak ve borçları karşılığında devlete ya da
finansal kurumlara bağımlı hale gelecekler. Dünya Ekonomik Forumu’nun öngördüğü gibi
“sürdürülebilir tüketim” ve “gezegenin kurtarılabilmesi” maskesi altında insanlara ihtiyaçları
olan her şey “kiralık” olarak verilecek. Ama en tepede küçük bir elit tek dünya düzeninde her
şeyin gerçek sahibi olacak. Milyarlarca insanın ihtiyaç fazlası görülen eşyalarına el konacak
ya da aslında soyulacaklar. Her anımız gibi alış verişlerimiz de takip edilecek ve her şey
online olacak.
İnsan, hayvan, bitki, eşya yani her varlık dijital olarak etiketlenecek ve izlenecek.
Bunlara bir ticari mal gözü ile bakılacak ve ticareti yapılacak. Hayatınıza siz değil, sizin
bedeninizle temas kuran yapay zeka karar verecek. Tıpkı Ortaçağ’ın feodal sisteminde olduğu
gibi bunun kendiniz için güvenli ve iyi olduğunu düşüneceksiniz. Klasik şiddet yerine moral
hapları ile rahatlayacak ya da sanal hapishaneye gideceksiniz.
Büyük Başlangıca Çin ve Rusya gibi ülkelerin katılımı ayrı bir senaryo. Çin’den ilk
adım kripto dövize dayalı finans ağına katılmak oldu. Çünkü Çin ekonomisi, küresel sisteme
ve ABD’ye bağımlı. ABD’nin de FED’in sistemi yerine altına dayalı kripto paraya geçmesi
bekleniyor. Bu Rothschild’in 100 yıllık hayali olan dünya merkez bankasına giden yolda
önemli bir adım.
Büyük Yalan..
Dezenformasyon, en çok korku kampanyası ile etkili olur. COVİD-19’un yarattığı bu
kasvetli ve endişeli ortam başta devlet yönetimleri olmak üzere, medya ortamında imkânı olan
her aktöre kendi gündemini uygulaması için fırsat sağlıyor. Yaşadıklarımıza bir bakalım.
Önce geçen Ocak ayında bir “öldürücü virüs” hikâyesi ortaya çıktı. Bu, Şubat ayından itibaren
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tüm dünyada çok ciddi bir finansal krizi tetikledi. Mart ayından itibaren 193 ülkenin 190’ında
karantinalar başladı ve ulusal ekonomiler kapandı. Ekim ayına gelince “ikinci dalga” ilan
edildi yani “virüs bitmedi” denildi.
ABD’de COVİD-19 öncesi halkın %15-20’si yoksulluk sınırının altında yaşıyordu,
şimdi durum daha vahim ve halk gittikçe militanlaşıyor. Avrupa’daki ayaklanmaları karantina
dönemi bastırıyor. Yalanın gerçek olduğu bir dünyada, her şey ters yüz olmuş durumda. Sanki
geriye dönüş yok gibi. Korku kampanyası devam ediyor. Ne zaman normale dönülecek?
Dünyadaki tüm insanlar aşı olduğunda. Çünkü para o zaman kazanılacak. Aşı geliştirme
çalışmaları her şeyden önce kar amaçlı ve hükümetlerden çok Big Pharma’ya yani medikal
derin devlete hizmet ediyor. ABD şimdiden 100 milyon doz, AB ise 300 milyon doz ısmarladı
ve bu Big Pharma için büyük para. Bu paranın içinde sizin vergilerinizle politikacılara
ödenecek rüşvetler de var.
Büyük Başlangıç’ın diğer önemli bir aşaması; genetiği değiştirilmiş yiyeceklerin
kullanılması ile ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi. Bunlar DEF tarafından bilimsel
çalışmaların sonuçları şeklinde gerekçelendirilmeye çalışılacak ama bu sahte bir bilim. Artık
üretimde makineler olacak, insan sistemden çıkacak. Yediğimiz her ürünün her bir lokması
dijital verilerle üretilecek. Yani tarımda ürettiğimiz organik yiyeceklerin yerini genetiği
değiştirilmiş yiyecek laboratuarları alacak. Bunun adı “sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme”
olacak. Coğrafi ve bölgesel biyo-çeşitlilik ortadan kalkacak.
Bu aslında küresel bir darbe. Karantinalar ve ekonomilerin kapanması bir kitle imha
silahı vazifesi görüyor. Tıpkı içinde bulunduğumuz pandemi döneminde olduğu gibi
ekonomiler büyük krizde olduğu halde çatlak sesler susturulacak ve aşılara karşı çıkanlar
psikopat muamelesi görecek. İnsanların özgür ve doğal hayatları yok edilecek, sivil toplum
huzursuz hale gelecek. Medya sansürü nedeni ile arka planı göremeyeceğiz. Büyük Yalan’ın
pazarlanma motoru Google, insanların doğru bilgiye ulaşmasını önlemek için maske takıyor.
Twitter, aşı aleyhine tüm mesajları engelliyor.
Karantina hikâyeleri medya dezenformasyonu, on-line sansürler, sosyal mühendislik
ve korku kampanyası ile birlikte yayılıyor. Bunları ortaya koyacak çalışmalar yasaklanıyor,
marjinalize ediliyor. İnsanları karantinada tutmak için kullanılan en büyük yalan; rakamlar,
yeni dalgalar ve aşı umutları. Tıp doktorları tehdit edilecek, üniversitelerden resmi öğretinin
dışına çıkılmaması istenecek. Birçok ülkede pek çok doktor ya da sağlık çalışanı farklı
düşündüğü için tutuklandı.
Pandemi döneminin yasaklamalara uygun ortamı ve artan sosyal medya kontrolü
devlet yönetimlerini gittikçe daha otoriter hale getirecek. Bu rejim sonuçta tüm protesto ve
direnişleri ezerken, insanları yaşadıkları hayatı kabul etmek zorunda bırakacak. Ancak, bu
devlet tıpkı Marksizm’de olduğu gibi tek dünya devleti için bir geçiş formu olacak. Sonuçta
devletler de yaşamayacak hale gelecek çünkü küresel elitin düzenlemelerine yenik düşecekler.
COVİD aşı programı ve dijital pasaportunuz, küresel totaliter rejime sizi bağlayacak. Bunun
adına da “küresel yönetişim” diyecekler.
Küresel elitin yol haritası..
En tepede CFR, Chatham House ve Bildelberg gibi bildiğimiz kurumları olan küresel
sermaye son yıllarda yeni bir örgütlenmeye gitti. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ekonomik
Forumu, yeni dünya düzeni ve dünya hükümetinin planlama ve uygulama süreçlerinde şu
anda aktif görevdeler. Birleşmiş Milletler ve onun Dünya Sağlık Örgütü gibi alt kuruluşları da
onları meşrulaştırma ve uygulama rolünde. Bunlara Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF ve
Uluslararası Suç Mahkemesi’ni ekleyin. Bütün kanunsuz kurallar ve düzenlemeler bu ekibin
kontrolü altında.
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Virüsler ve aşılar ile ilgili planlar daha önceki makalelerimizde açıkladığımız gibi
1990’larda sözde bilgisayarcı Bill Gates’e bu görevin küresel elit tarafından verilmesi ile
başladı. Sadece aşılar ile sınırlı kalmadı, genetiği değiştirilmiş tohumlar üzerinde de büyük bir
proje yürütüyor. Yani gelecekte ne yiyeceğimize de onlar karar verecek. Bill Gates’in aşı
projeleri başta Afrika ve Hindistan olmak üzere pek çok insanı öldürdü ya da kısır bıraktı.
Salgın hastalık işleri ise Big Pharma adı verilen on dev ilaç şirketinin 1990’lardan beri ürettiği
Sars, Mers, H1N1 gibi pek çok suni salgının sözde aşısının bulunması kapsamında yürüyor.
Rockefeller’ın 2010 yılında yayınlanan “Karantina Senaryosu 22”, COVİD-19
çıkmadan önce 2019’da New York’da Event 201 salgın hastalık tatbikatı, Bill Gates’in
arkasında olduğu Wuhan’daki biyoloji laboratuarının elemanlarının Kanada’daki başka bir
laboratuardan yetiştirilmesi önemli aşamalardı. COVİD-19 ile gelinen aşama yani Ocak 2020
tarihi “büyük başlangıç” olarak adlandırılıyor. Uzun bir zamandır yapılan hazırlıkların en
ciddi uygulaması ve inceden inceye bir plan var ortada.
2030 yılına kadar büyük başlangıç içinde ülkelerin ekonomisi çökertilerek ya da diz
çökertilerek yeni bir aşamaya, yeniden yapılandırılmış küresel ekonomiye geçilecek. Dünya
Bankası, IMF ve finansal kuruluşlar borç ekonomisi halindeki ülkeleri kontrollerinde
tutuyorlar. Neoliberal sistem içinde kurallarına uymayanlar cezalandırılacak ve borç
ekonomisi sonunda her şeylerini uluslararası tekele satacak.
Karantinalar devam ederken, ekonomiler çökerken şu sıralar en önemli gündemleri
zorunlu aşıyı ve dijital kimliği dayatmak yani ID202023 projesinin hayata geçmesi. Böylece
nüfus kontrolü ve aşı bağımlılığında önemli bir safha tamamlanacak. Bu küresel gözetleme ve
takipte önemli bir aşama, sonuçları sadece sağlıkla ilgili değil, tüm sosyal hayatınız ve
harcamalarınız da takip altında olacak. Aşı işinin başında Bill Gates’in başında olduğu GAVI
ve Big Pharma var. Paralar Bill ve Melinda Gates Vakfı ve Dünya Sağlık Örgütü bütçesinden
geliyor.
Dünya Ekonomik Forumu, ID2020’i uygulamada ana rol aldı. Gerekçeyi şöyle
açıkladılar (SDG 1624); “2030 yılına kadar, sürdürülebilir kalkınma ve adalet sağlamak için
her seviyede hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar inşa ederek barışçı ve kapsayıcı toplumları
geliştirmek.” Dünya Ekonomik Forumu, dolara dayalı bir yaptırım stratejisi içinde ülkelerin
varlıklarına el koymayı hedefliyor. 2021 yılı Yaz aylarında yapılacak DEF zirvesinde
uygulama planı ele alınacak25.
Büyük Plan, BM’nin Gündem 2030 planı ile de uyumlu. BM’nin Gündem 2030’u ve
SDG’yi uygulamak için ID2020 zorunlu ve ilk uygulama Bangladeş’te okul çocuklarına
zorunlu aşı ve nano-çipli dijital kimlik verilerek başlatıldı. Bu kimlik 5G ile entegre olarak
tüm nüfusun kontrolünde kullanılacak.
Joe Biden, küresel sermayenin adamı olarak ABD’nin başına geçiyor. Irak’ın işgal
edilmesinde ABD toplumunu kandıranların başında Biden geliyordu. Biden, soysal bölücü,
ırkçı ve şeytani Büyük Başlangıç için seçilmiş adam. Dünya Ekonomik Forumu’nun Büyük
Başlangıç kurallarını önce ülkesinde hayata geçirecek, sonra uluslararası alanda dayatacak.
Çünkü Biden, gerçek bir başkan olma özelliğine sahip değil. Lobilerin ve derin devletin adamı
olarak, tarihi bir misyona kukla olmak üzere başkan seçildi.
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Sonuç..
Gerçekten karanlık zamanlarda yaşıyoruz. Henüz daha asıl kötü haberleri almadık.
Muhtemelen üç nesil sonra bugünlerimiz tarih öncesi, son özgür insan nesli olarak anılacak.
Bilim, bilgi ve anlamak için insanlara liderlik eder ama bu sefer büyük bir yalana hizmet
etmesi için büyük para tarafından esir alınmış durumda. Bu yıllardır hazırlanan büyük bir
komplonun parçası. Zenginlerin tek dünya hükümeti için insanlığın yok edecek büyük bir
planın başlangıç aşamasındayız. Ellerinde olan medya ile yaratılan korku dünyasında
evlerimize hapsedildik ve bizi götürecekleri sahte geleceğe inanmak ve razı olmak için
bekliyoruz.
Şimdi herkesin içinde bulunduğu korku ve uyuşukluğu atıp kendisi ve gelecek nesilleri
için bir şeyler yapma zamanı. Ya kolektif histeriyi, kıtlığı, yoksulluğu, işsizliği yeneceğiz ya
da oyunu bozup, sonsuza kadar özgür ve sağlıklı nesiller bırakacağız. Yapmamız gerekenler
şu şekilde sıralanabilir;
- Korku kampanyası ve medya dezenformasyonunu, Big Pharma’nın aşı programını ve
dijital kimliği boşa çıkarmak,
- Küresel elitlerin ülkelerin sosyal yapısı ve ekonomisine zarar vermesini önleyecek
bir uluslararası dayanışma hareketi oluşturmak.
“Karşı koyabiliyorsam özgürüm, o yüzden ben, benim!” Karşı koyamadığımız günler
geldiğinde zaten özgür değiliz demektir.
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