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“Biz, her taşın altında bir Yahudi aramıyoruz. Ama maalesef, kirli ve insanlık adına
tehlikeli her taşın altından bir Siyonist Yahudinin çıktığını görüyoruz. Bu durum
karşısında hem milletimizi, hem insanlık âlemini, hem de iyi niyetli Yahudileri uyarmak
ihtiyacını duyuyoruz.” (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)

  

Abdulhamid'i yıkmak ve Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na sokmakla görevli Yahudi
asıllı Sosyalist ajan!

  

Büyük Larousse Ansiklopedisi’nde Parvus, “Rus sosyalist ve sanayici” olarak
tanımlanmıştır. Gerçek adı ise 
İzrail Lazareviç Guelfand 
olan kişi Parvus ve Alexander Helphland olarak tanınmıştır. Parvus ise yazılarında
kullandığı takma adıdır. 1867’de Beyaz Rusya’da doğan Parvus, 1886’da eğitim için gittiği
İsviçre’de, sürgünde bulunan Rus Marksistlerle tanışmış, daha sonra Alman Sosyal
Demokrat Partisi’ne katılmıştır. Parti yayınlarında yazmış, Lenin ve Alman sosyal
demokratlar arasında bağlantı sağlamıştır. 1905’te Rusya’ya dönen Parvus, kurduğu
yayın organları nedeniyle Çarlık yönetiminin baskısına uğramış ve tekrar Almanya’ya
kaçmıştır. Almanya’da Milli Sosyalistlerin tepkisiyle karşılaşan Parvus, önce Viyana’ya
sonra İstanbul’a gelmiş ve 5 yılı aşkın süre burada kalarak, Cennet Mekân Sultan
Abdülhamid Han aleyhinde sinsi ve Siyonist faaliyetlere başlamıştır. 

  

Sultan Abdulhamid, imani kararlılığı ve siyasi dehasıyla bu Parvus Yahudisinin, Theodor
Herzl ve Emanuel Karaso gibi Siyonistlerin güdümündeki İttihat ve Terakki çetesinin pek
çok tuzaklarını boşa çıkarmış ve bu yüzden çok sinsi bir darbe ile tahttan
uzaklaştırılmıştır. Zaten Parvus Efendi denen ajan-provokatör, aslında küresel
Siyonizm’in başı olan Rothschildlerin bir adamı, ama güya Kapitalizm’e karşı Sosyalizm’i
savunma rolü oynayan bir elemanlarıdır. Çünkü Rusya'daki güya Komünist-Sosyalist
devrimi destekleyen bu adam toplumları acımasızca zehirleyen ve iç savaşları körükleyen
silah ve eroin kaçakçısı bir haram para babasıdır.

  

İttihatçıları etkilemeyi başarmıştı

  

İstanbul’da Mason İttihatçılarla irtibat kuran Parvus, kirli düşünceleriyle onları etkileyip
yönlendirmeyi başarmıştır. Bu süre içinde “vagon ticareti yolsuzluğu” ile “silah
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kaçakçılığı” ve “Eroin pazarlaması” gibi işlere bulaşmış ve ciddi bir servet yığmıştır. 

  

“Osmanlı’nın Almanya’nın yanında savaşa girmesi gerektiği” düşüncesini yayan ve
Mason İttihatçı Enver Paşa’yı bu yönde ayartıp kışkırtan insandır. O Çarlık Rusyası'nın
Almanya tarafından yıkılabileceğine ve Rusya'ya Komünizm’in bu şekilde geleceğine
inandığı için böyle davranmıştır. 1915’te İstanbul’dan ayrılan Parvus, Stockholm’e
geçmiş, demir-çelik, kömür ticaretiyle büyük servetler kazanmıştır. Sürgündeki Lenin’in
Almanya üzerinden trenle Rusya’ya dönmesini sağlayarak, 1917 Devrimi’ne önemli
katkılar sağlamıştır. Ancak fesatçı ve fırsatçı tavrı yüzünden Devrim sonrası Rusya’ya
dönme isteği kabul edilmemiş, 1924’te Almanya’da ölmüştür.

  

Yahudi asıllı, Rus tebalı, Alman vatandaşı Alexander Parvus’un Türkçülük damarı!

  

Gerçek adı İzrail Lazareviç Gelfand olan Alexander Parvus, 8 Eylül 1867 tarihinde Yahudi
bir ailenin çocuğu olarak, şu anda Belarus sınırları içinde olan ve çoğunluğu
Yahudilerden oluşan Berazino'da doğmuş bir cıfıttı. Bugün Ukrayna sınırları içinde olan
Odessa'da büyümüş, burada, Rusya-Polonya-Litvanya Genel Yahudi İşçi Birliği'ne
katılmıştı. Parvus, Rusya'nın çökmesi için içeride milliyetçi ve sosyalist devrimci
zümrelerinin ihtilâl çıkarması gerektiği düşüncesi ile İstanbul'da Alman Elçiliği’nde
çalışan Dr. Zimmer aracılığı ile 9 Ocak 1915'te büyükelçi Wangemhein ile yaptığı bir
görüşmede Alman Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine Berlin'e gönderilmiş ve orada 9
Mart 1915 tarihinde Rusya içinde ihtilâl çıkarma konusunda bir muhtıra hazırlamıştı.
Ardından Osmanlı Devleti’nin mali tıkanıklığını, sosyal ve siyasal sorunlarını ve güya
çözüm yollarını inceleyen Anti-European kitabını yazmıştı.

  

Hayret işte bu Parvus cıfıtı; yayın hayatının başında bütün Türklerin iyiliği için
çalışacağını vurgulayan, 32 sayfalık iki forma halinde yayınlanan Osmanlı'da millîyetçi
duyguların ve Türkçülük akımının sesi olarak 1911'de Yusuf Akçura'nın başı çektiği bir
grup tarafından çıkartılan ünlü Türk Yurdu dergisinde, Mehmet Emin Bey, Celal Sahir
Bey, Halide Edip, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem gibi Türk milliyetçisi
yazarlarla birlikte çalışmıştı. 1911-1914 yılları arasında bu dergide "iktisat" sütununun
hazırlanmasının sorumluluğunu üstlenerek, güya köylülerin kalkınması, devletin,
emperyalizmin kıskacından kurtarılması konularında makaleler kaleme almıştı. Mali ve
ekonomik konularda tartışmalar başlatmış ve yazılarıyla o dönemin Masonik aydınları
üzerinde azımsanmayacak etkiler bırakmıştı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiyenin 'Kültür Mozaiği' içerisinde
gösterdiği Parvus Efendi aslında Yahudi kökenli sosyalist bir ajandı!

  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP kongresinde Said-i Nursi’den Nâzım Hikmet’e
uzanan 14 ismi telaffuz etmesine tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın listesine
alternatif bir liste oluşturmuşlardı. Yaşar Kemal, Necip Fazıl Kısakürek, Aziz Nesin,
Yılmaz Güney, Mimar Sinan, Sabahattin Ali, Ziya Gökalp, Âşık Mahzuni Şerif, Parvus
Efendi, Agop Dilaçar, Kul Himmet, Cemil Meriç, İdris-i Bitlisi ve Mustafa Suphi isimlerini
sayan Kemal Kılıçdaroğlu çok kötü bir pot kırmış ve Yahudi ajan Parvus’u “Türk Kültür
Mozaiğine” katmıştı. Oysa bu kirli fikirli ve fitne karakterli Parvus Efendi, Rus ve Osmanlı
ihtilallerinde rol alan bir provokatör ajandı. Bu adamın asıl adı, İzrael Lazareviç olup,
pasaportta Alexander Helphand ismini kullanmaktaydı. Türk olmadığı gibi, Osmanlı
tebaına da alınmamıştı. Kendisi Siyonist sermaye güdümlü bir Alman ajanıydı. Aynı
zamanda silah ve uyuşturucu tüccarıydı. O dönemde resmiyette Alman gizli servisi,
gerçekte Rothschild şebekesi tarafından "sosyalist rolü oynamakla" görevlendirilmiş bir
adamdı.

  

1917 yılında Rusya'nın daha da karıştırılması, büsbütün çökertilip Komünizm kılıfıyla
Yahudi güdümüne sokulması için Lenin ve arkadaşlarını Zürih'ten "mühürlü trenle"
Almanya'yı dikine geçerek İskandinavya üzerinden Petersburg'a gönderen de bu şahıstı.
Bütün pazarlıkları o yapmıştı. Düşman topraklarından düşmanla anlaşarak rahatça geçen,
"Alman smokiniyle devrim gerdeğine giren" Lenin'in aslını ve amacını araştırmak, her
nedense doksan yıldır hiçbir Komünistin aklına takılmamıştı. 

  

İşte bu Parvus "namıyla maruf" İzrael Guelfand, İstanbul'da da uzun süre kalmıştı. Asıl
görevi Siyonizm’in Alman ekolüne bağımlı İttihat ve Terakki Masonlarını Abdülhamid’e
karşı kışkırtmak ve Osmanlı’yı 1. Dünya Savaşı’na sokmak ve savaşı kazanırsak küresel
sermayenin Alman şubesi sömürgesi haline gelecek olan Türkiye'yi buna hazırlamaktı.
Özellikle, İttihatçılar'ın "Turancılık" ideolojisini kışkırtmıştı. Böylece Rus İmparatorluğu
parçalanıp Enver Kafkasya'ya dalsın ki Bakû petrolleri Rothschildlerin Alman ekolüne
kalsındı. İttihatçılar bu Parvus
Yahudisine "izzet ve itibar" edip el üstünde taşımışlardı. Ağzının içine bakarlardı. Şimdi
de, İttihat ve Terakki'nin mirasçısı olan Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkmaktaydı.” diyen
iktidar yalakası Engin Ardıç, acaba AKP’lilerin İttihatçı Enver Paşa aşkını, hatta TRT'nin
Kut'ül Amare dizisindeki sürekli Enver Paşa reklamını neye yoracaklardı? Oysa AKP
İttihat ve Terakki'nin İslamcı kılıfı sarılmış yeni versiyonu gibi davranmaktaydı. Bu Yahudi
Parvus ajanı, Kemal
Tahir 'i
n romanlarında, özellikle 
Yorgun Savaşçı'
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da da 
"Carlos Çorbacı"
olarak yer almıştı.

  

Komünist Parvus'un Masonik ittihatçılarla irtibatları!

  

Gerçek adı “Helphand” veya onun Rusça şekli ile “Gel fand” olan bu sinsi ve esrarengiz
ajanın takma adı “Parvus” olmaktadır. Lâtince’de “küçük” manâsına gelen Parvus'un
Avrupa’da bilinen adı Alexander Helphand’dir. Rusya'da doğmuş, Almanya’da doktora
yapmış, 1905 Rus devrimine katılmış, Sibirya'ya sürgüne yollanmış, oradan kaçarak
Almanya'da ve İsviçre'de sosyalistlere katılmıştır. 1910-1915 arasında Osmanlı
Türkiye'sine gelerek, çeşitli gazete ve dergilerde Türkiye’nin iktisadi durumu hakkında
yazılar yayınlayan ve yazıları yankılar uyandıran Yahudi Parvus’un bu kirli ve cin fikirli
yazılarının güya milliyetçi ve Türklük düşünceli “Türk Yurdu”nda çıkması enteresandır.

  

Kendisini çok iyi yetiştirmiş olduğu ve şeytani bir enerjiye sahip bulunduğu anlaşılan
Parvus, bir zamanlar Rus Yahudisi ve Bolşevik ihtilalcisi Trotsky'nin (Troçki'nin)
arkadaşıydı. Troçki’nin, Ocak 1905'te hazırladığı ve onun “sürekli ihtilâl” görüşünü
yansıttığı ilk broşürlerinin birine, Parvus önsöz bile yazmıştı. Burada, sosyalist ihtilâlde,
köylünün durumunun ve rolünün ne olacağı üzerinde durulmaktaydı. Ona göre
Rusya'daki köylüler “sadece siyasi anarşiyi azdırmak ve böylece hükümeti zayıflatmak
amacıyla kullanılmalıydı. Yoksa onlardan tutarlı bir ihtilâlci ordu kurulamazdı.” Troçki çok
sonraları, 1905'teki fikirlerinin, Parvus'unkilerle aynı olmamakla birlikte, kendi fikirlerinin
onun fikirlerine çok yakın olduğunu vurgulamıştı. 

  

Parvus Almanya’ya gittiğinde Sosyal Demokratlar arasında nüfuz kazanmış ve onların en
sol ucunda yer almıştı. Bolşevikler ve diğer Rus sosyalistleri ile Alman Sosyal
Demokratları arasında, köprü kurarak irtibat sağlamıştı. 1909'da Selânik'te Benaroi'nin
başkanlığında, çoğunluğu Rum, Yahudi ve Bulgarlardan oluşan bir grup, sosyalist bir
parti kurmuşlardı. Bunlar, 1908 seçimlerinde Osmanlı Meclisine üye de sokmuşlardı.
Ayrıca ikinci Enternasyonel'e bağlanan bu partinin yaptığı kongrelere, ülke dışından
sosyalist parti temsilcileri de katılmıştı. Bunlar arasında, ünlü Alman sosyalist Parvus
yani Yahudi asıllı Alexander Israel Helpland da vardı. “Parvus, 1912’den sonra
İstanbul’da Tasvir-i Efkâr, Tanin gazetelerinde ve bilhassa Bilgi ve Türk Yurdu
Dergilerinde İktisadî yazılar yazmıştı. Bunlar, güya Batı Emperyalizmi’nin ve Kapitalizm’in
İktisadî sahada yaptığı ve yapacağı zararları ve bunlardan korunma yollarını ortaya
koymaktaydı.
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1910 Kasım’ında Türkiye'ye gelen Parvus, o süreçte barut fıçısı gibi olan Balkanlar'ı
karıştırmaya çalışmıştı. Sonradan Tito hareketine katılacak ve onun Prezidyum'unda yer
alacak olan, Osmanlı Meclisi’ndeki Selânik Mebusu Vlaho Efendi ve Romen sosyalisti
Hrısto Rakovsky’nin aracılığı ile İttihat ve Terakki Fırkası'nın ileri gelenlerine sokulup
etkilemeye başlamıştı. Bu Yahudi ajanı Parvus, Türkiye'de yazdığı yazılarda, “sosyalizm”
ve “sosyalist ihtilâl” sözlerinden özenle kaçınmıştı. O Türk’lerin yapacağı işleri şöyle
sıralamaktaydı: 1- Avrupa sömürgeciliğinin boyunduruğundan, Kapitülâsyonlardan ve
Osmanlı borçlarından kurtulmalıydı, 2- Demokratik, millî bir devlet kurmalıydı, 3- İngiltere
ile Almanya arasında çıkacak bir savaşta Almanya safında yer almalıydı. Parvus’a göre, “
Sosyalist devrimin şansı, emperyalist devletler arasında büyük bir dünya savaşının
patlamasıydı.”

  

1901'de Rosa Luxemburg, İkinci Enternasyonel'in bir kongresinde, Güney Afrika'daki
emperyalizmin militarist ve şöven karakterini kınayarak, Marx’ta görülmeyen
sömürgecilik meselesini ilk defa ele almıştı. Daha sonraki yıllarda bu fikir Parvus'un
sömürgecilikle ilgili eserinde Hilferding’in “Finans-Kapital”inde ve Lenin’in “emperyalizm
ve sömürgecilik” hakkındaki tezlerinde esas alınacaktı. Rusya'da bir sosyalist ihtilâlin
gerçekleştirilmesini kutsal bir iman gibi benimsemiş olan Yahudi Parvus’a göre bunun
tek çaresi, bir dünya savaşı çıkarmaktı. Sonunda harp patlayıp da emellerine yaklaştığını
görünce, derhal Siyonist girişimlere başlamıştı. Parvus'un, Sultan Abdülhamid’in tahttan
uzaklaştırılmasında, Osmanlı’nın Almanya safında ve Enver’in kışkırtılmasıyla savaşa
sokulmasında, Çarlık rejiminin yıkılmasında, İstanbul’dan başlayarak Almanya’da devam
eden gizli çalışmalarında 1958 yılına kadar yazılıp konuşulanların tamamı bu tarihte çıkan
bir kitapta [Zeman, Z.A.B. ve Scharlau W. B., The Merchant of Revolution: The Life of
Alexander Israel Helphand (Parvus) (Oxford, 1965)] Alman Dışişleri Bakanlığı
arşivlerindeki vesikaların yayınlanması ile doğrulanmıştır.”[1]

  

Bu konuyu Erbakan Hocamızın şu tarihi tespitleriyle bağlayalım: “Biz, her taşın altında
bir Yahudi aramıyoruz. Ama maalesef, kirli ve insanlık adına tehlikeli her taşın altından
bir Siyonist Yahudinin çıktığını görüyoruz. Bu durum karşısında hem milletimizi, hem
insanlık âlemini, hem de iyi niyetli Yahudileri uyarmak ihtiyacını duyuyoruz.”
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[1]  Bak: Parvus'un Türkiye Hakkındaki Yazıları. Prof. Dr. Mehmet Eröz
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