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ÖNSÖZ

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki şirin Traunstein kasaba-
sında yaşayan sofu Katolik Ratzinger ailesinin küçük oğlu Jo-
seph Alois Ratzinger 1941 yılında Almanya’nın Führer’i Adolf 
Hitler için kurulmuş olan “Hitler Gençlik Örgütü”ne üye oldu. 
İki yıl sonra 1943’te Hitlerci Alman ordusuna katıldı. Genç Rat-
zinger 16 yaşındaydı. Sofu bir Katolik’ti ve amacı ilahiyat fa-
kültesini bitirmek ve din adamı olmaktı. Oysa katıldığı gençlik 
örgütü Katolik dinini tarihten silmek isteyen bir kuruluştu!

Genç Ratzinger büyüdü, iyi bir eğitim aldı ve 2005 yılında 
16. Benedikt adıyla papa seçildi. Papa seçilmesinden sonra bazı 
art niyetliler (!) papanın Nazi geçmişini gündeme getirdiler. 
Bunun üzerine Papa şu açıklamayı yaptı:

“Ben Nazileri sevdiğim için değil, mecbur olduğum için 
Hitler’in örgütüne katıldım, elimden gelseydi Nazi olmazdım. 
1943’te Hitler’e muhalefet etmek imkânsızdı. Hiç kimse ona 
karşı çıkmaya cesaret edemezdi.”

Bu sözlerdeki gerçeklik payı tartışmalıdır. Çünkü 1941’de 
olsun 1943’te olsun Hitler’e ve Nazilere karşı çıkan, muhalefet 
eden Katolik ve Protestan binlerce kişi vardı. Hatta bunlardan 
bazıları Ratzingerlerin Traunstein’daki evlerinin kapı komşu-
su idi. O dönemde Ratzinger’in kapı komşusu olan Elizabeth 
Lohnger’in, Ratzinger’in papa seçilmesinden sonra yaptığı bu 
açıklamaya verdiği yanıtı okuyalım:



Aytunç Altındal // Papa 16. Benedikt Gizli Türkiye Gündemi

-8-

“1943’te Traunstein’da Hitler’e muhalefet etmek tabiidir ki 
mümkündü. 1943 yılında biz Ratzingerlerle komşuyduk ve be-
nim kayınbiraderim Hitler’e muhalefetten ve orduya katılmak 
istememesinden dolayı ünlü Dachau Esir Kampı’na atılmıştı.”

Dahası, Ratzingerlerin evinin yüz metre kadar ilerisinde 
oturan bir aile ise 1943 yılında Traunstein’da Nazilere ve Hitler’e 
karşı “Yeraltı” örgütlenmesini yöneten Hans Braxenthaler’i giz-
liyordu! Diğer bir anlatımla papanın dediği gibi Almanya’da hiç 
kimse Hitler’e muhalefete cesaret edememiş değildi. Tam tersi-
ne küçük Katolik kasabası Traunstein da bile muhalefet vardı ve 
Ratzinger de bunu biliyordu. Babası da biliyordu çünkü babası 
bölgenin kıdemli polis memuru idi!

2. Dünya Savaşı sırasında doğrudur, Naziler çok baskı uy-
gulamışlardı. Yüz binlerce Alman ve iddialara göre altı milyon 
Yahudi öldürülmüştü. 1939-1945 yılları arasında hangi Alman’a 
sorarsanız hiçbiri “Toplama Kampları”nın varlığını, soykırımı 
ve Alman sosyalist, komünist, Protestan ve Katolik kişilere ya-
pılan işkenceleri duymamıştı! Tüm Almanlar ağızbirliği için-
de, “Olanlardan bizim haberimiz yok!” diyorlardı. Savaş bitti, 
bu kez de bir zamanlar en azgın ve azılı Nazi olanlar, “Bizim 
suçumuz yok. Hitler’e muhalefet imkânsızdı, biz de onun için 
mecburen Nazi olduk!” demeye başladılar.

Papa da Alman olduğu için herhalde aynı “bahane”nin ar-
dına sığınmayı uygun görmüştür. Eğer gerçekten de Hitler’e 
bağlılık duymuyor idiyse o zaman da onun örgütüne katılırken 
gerçek duygularını gizlemiş ve göğsüne Hitler’in resmini rozet 
olarak takmıştı. Bu davranış da herhalde bir din adamına ya-
kışmazdı. Çünkü şu bir gerçektir ki Katolik dininin savunul-
ması için canlarını vermiş binlerce belki de on binlerce “İnançlı 
Katolik” vardır. Onlar böylesi bir Hypocracy’ye (ikiyüzlülüğe) 
tenezzül etmeden ölüme yürümüşlerdi...
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Nedir ki Hitlerci “Zihniyet” ile bugünkü papanın geçmişte-
ki uygulamaları arasında çok ilginç paralellikler vardır. Hitler 
döneminde binlerce kitap yakılmış, yazarları tutuklanmış veya 
öldürülmüştü. Hitler döneminin en belirgin özelliği “Duygu ve 
Düşüncelere Hoşgörü” tanınmamasıydı. Resmi görüşe aykırı 
olan her kitap, her yazı, her söz ve her eleştiri şiddetle redde-
dilir ve cezalandırılırdı. 16. Benedikt de ilginçtir aynı yöntemi 
izlemiştir. Vatikan’ın resmi görüşlerine karşı olduğunu düşün-
düğü her söze, her eleştiriye ve yazıya karşı çıkmış ve birçok 
ünlü ve değerli Katolik ilahiyatçıyı cezalandırmıştır. (Ayrıntılar 
kitapta.)

Yine ilginçtir ki gençlik döneminde “Liberal Teoloji”nin sa-
vunucusu olan Ratzinger 1968’den sonra tam bir “Despot” ke-
silmiştir. Bu da herhalde onun, tıpkı Hitler Gençlik Örgütü’ne 
girerken gerçek duygularını ve inançlarını gizlemesi gibi bir 
durumdur. Çünkü 1968’e kadar Vatikan’ın “Liberal” ilahiya-
tı benimsemesi gerektiğini savunmuş ve bu mücadeleyi veren 
ilahiyatçılarla içlidışlı olmuş ama sonra başta öğretmeni Hanst 
Küng olmak üzere tümünü Vatikan’dan ve kiliseden uzaklaştır-
mıştır! Bu konuda da samimi davranmadığı açık bir gerçektir. 
Rastlantı bu ya, işte bu davranış tarzı da Hitler’den kalmadır. 
Çünkü Hitler de 1918-1919 döneminde görüşlerine inanmadı-
ğı kişilerin arasına katılarak onları izleyen bir “Lupus=Muhbir” 
kişi idi...

1945 yılında savaş bitti ve genç Ratzinger hani şu hiç kimse-
nin Hitler’e muhalefet etmeye cesaret edemediği Traunstein’da-
ki evine döndü. Buradaki Amerikalı işgal gücüne kendi isteğiy-
le giderek teslim oldu. Kısa bir süre Traunstein’daki Toplama 
Kampı’nda tutuklu kaldı ve sonra diğer tutuklulara gösterilme-
yen bir “Hoşgörü” nedense ona gösterildi ve serbest bırakıldı. 
Yükseköğrenime başlayabilmesi için kendisine imkânlar sağ-
landı. Rastlantı bu ya, Traunstein’ı işgal eden Amerikalı birliğin 
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komutanı yaşamak için kendisine Ratzingerlerin evini seçmişti 
ve ABD’li teğmen ileride papa seçilecek olan genç Ratzinger’in 
odasında kalıyordu... Yine tarihin garip bir cilvesi olsa gerek, 
1945’te genç Ratzinger’in kısa süre kaldığı Traunstein’daki Top-
lama Kampı’nda 1918-1919 döneminde Hitler de Lupus olarak 
görev yapmış ve istihbarat toplamıştı...

Yeni papanın bizi ilgilendiren tarafı Türkiye’ye bakışı ve 
uluslararası siyasette oynayacağı roldür. Uluslararası planda 
2004 yılında ABD’de yapılan seçimlerde Bush’a rakip olan Ya-
hudi Katolik John Kerry’nin seçimi kaybetmesinde birinci de-
receden rol almıştır. John Kerry’nin ABD’li Katoliklerden oy 
almasını engelleyen kişi Ratzinger olmuştu ve onlara Bush’u 
desteklemeleri gerektiğini söylemişti. Papanın Türkiye’ye bakışı 
kendinden önceki II. Jean Paul gibi çok negatiftir. Ancak İslam 
âlemiyle ve Arap dünyasıyla arası iyidir. Özellikle İran, Mısır ve 
Yemen gibi ülkelerle ilişkilerini geliştirecek ama Türklere karşı 
taşıdığı nefreti üzerinden atamayacaktır. Papayı kızdıran husus 
Türklerin “Laikliği” benimsemiş olmaları ve Hıristiyanlığın ku-
rulduğu Anadolu’ya egemen olmalarıdır. (Ayrıntılar kitapta.)

Yeni papanın 2006’da Türkiye’ye yapacağı ziyaret bize yeni 
yükler ve tazminatlar getirecektir. Bu nedenle nasıl bir papa 
ile uğraşacağımızın bilinmesi için bu kitabı yazdım. Özellikle 
“Diyalogcu Müslümanlar” bu uyanları dikkate alırlarsa iyi olur. 
Bana “Hayırlısı Olsun” demek düşüyor!

Papa XVI. Benedikt / Avrupa Birliği ve Türkiye adlı kitabımı 
2005 yılının sonunda tamamladım ve ilk baskısı Ocak 2006’da 
yayımlandı. Kitabın bu ilk baskısı kısa sürede tükendi ve 2. bas-
kısı yeni bir yayınevi tarafından yayımlandı.

Ankara’da yeni kurulan Destek Yayınları’na, onun değer-
li yöneticisi Sayın Yelda Cumalıoğlu’na, sevgili dostum Sezer 
Akarcalı’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.
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Kitabın ilk baskısının yayımlanmasından sonra Türkiye’de 
ve Vatikan’da bazı çok önemli gelişmeler oldu. Türkiye’de 
Trabzon’da Katolik Rahip Santoro bir cinayete kurban gitti; 
Vatikan’ın gizli arşivlerine yönelik çok ağır ithamlar içeren ve 
Vatikan’ı tarihten silebilecek gelişmeler ortaya çıktı. Şimdi kita-
bın “Gizli Türkiye Gündemi” bölümünde önümüzdeki aylarda 
Türkiye’yi ve Vatikan’ı derinden etkileyecek olan bu gelişmelere 
kısaca bir göz atmak ve okurları bilgilendirmek gerekiyor.

Aytunç Altındal
11 Aralık 2005, İspilandit
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BİRİNCİ BÖLÜM

AUSCULTA (DİNLEYİNİZ)

“St Benedict was sagely ignorant and wisely uneducated.” 
– Pope Gregory The Great (590-604)

“Aziz Benedikt bilge ama cahil, akıllı ama eğitimsizdi.” 
– Papa Büyük Gregory (590-604)

1.1. Avrupa’nın Patronu: Aziz Benedikt

1964 yılında Avrupalı devletler bir yandan Sovyetler 
Birliği’nin dünya siyaset arenasındaki hızla artmakta olan et-
kinliği ile baş etmeye çalışırken diğer yandan da bugünkü Av-
rupa Birliği’ne gidecek olan dolambaçlı yolun temel taşlarını 
döşemekle meşguldüler. Sovyet Komünizmi’ni “Tehdit” olarak 
algılayanlar sadece “Seküler ve Deist”1 Avrupalı devlet ve siyaset 
adamları değildi. İşadamları, sanayiciler, bankacılar ve bunların 
başka meslek dallarındaki dostları ve “Masonik Biraderleri” ile 
başta Katolik âleminin merkezi olan Vatikan ve diğer “Aykırı” 
kiliseler de –örneğin Protestan, Luteran, Calvinist, Anglikan, 
Ortodoks– “Ekümenizm”2 adını verdikleri bir “Siyasal Strateji” 
oluşturabilmeye çalışıyorlardı. Papa 23. John3 tarafından baş-
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latılan 2. Vatikan Konsili, Ekümenizm stratejisiyle, hem tüm 
kiliselerin kendi aralarındaki dinsel ayrılık noktalarını mahfuz 
tutup Tanrı’nın Biricik Oğlu İsa Mesih’i ve Hıristiyanlaştırma 
misyonunu yüceltmeyi hem de ateist komünizme karşı müca-
dele gerekçesiyle “Dinler Arası Diyalog”4 kisvesi altında oluş-
turduğu bir girişimle Müslüman, Yahudi, Budist, Şintoist vd. 
inanç sistemlerini de Vatikan’ın yönlendiriciliği altına almayı 
planlamıştı.

İşte bu çalkantılı dönemde Vatikan’ın başı ve Tanrı’nın oğlu 
İsa Mesih’in Havarilerinden Aziz Paul ve Aziz Peter’in “Vekili 
ve hizmetkârı” Papa 6. Paul, bugünkü Avrupa Birliği’nin ku-
rucusu ilk sekiz ülkenin en üst düzey yöneticileriyle anlaşarak 
Avrupa’daki Hıristiyanlığın korunması ve bu Yahudi-Hıristiyan 
uygarlığının “Selameti/Salvation” için bu birliğe bir “Koruyucu 
Aziz” (Patron Saint) atanması gerektiğine karar verdi ve Aziz 
Benedikt diye bilinen kişiyi tüm Avrupa’nın ve Hıristiyan uy-
garlığının “Ruhani Koruyucusu” ilan etti.

Katoliklerin dünyaca ünlü, büyük, zengin ve güçlü üç tarika-
tından tartışmasız birincisi sayılan Benediktenlerin –diğerleri 
Dominikenler ve Fransiskanlar– kurucusu olan Aziz Benedikt, 
günümüzde de Avrupa Birliği’nin “Koruyucusu” konumunda-
dır. Diğer bir anlatımla tamamen “Seküler ve Deist” dünya gö-
rüşleriyle (Weltanschaaung) Gnostik Hıristiyanlığı da bağrında 
taşıyan uluslararası bir örgütlenmenin “Ruhani” bir koruyucu-
su vardır ve bu koruyucu da Katolik Kilisesi tarafından seçilmiş 
ve atanmıştır! Bu koruyucunun yaşamını ve eserlerini Dialoglar 
(2. kitap) adıyla kitaplaştıran “Büyük / Yüce” unvanına sahip 
Aziz (St.) Gregory’nin (1. Gregory adıyla papalık yaptı, sonra 
Aziz ilan edildi) “Bilge ama cahil, akıllı ama eğitimsiz” diye ta-
nımladığı bu kişi kimdi ve neler yapmıştı? İlkin bu azizin ya-
şamını ve eserlerini sonra da kötü şöhretli “Engizisyon”un baş 
yönlendiricileri arasında yer alan Benedikten Tarikatı’nın nasıl 
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bir örgütlenme olduğunu tanıyalım. Bu giriş önemlidir çünkü 
günümüzün Vatikan’ının patronu da bir Benedikt’tir ve kendi-
si 16. Benedikt adını almıştır. Aziz Benedikt, Papa 6. Paul ve 
Vatikan ile Avrupa Birliği’nin o dönemdeki en üst yöneticileri 
tarafından gelip geçmiş 260 papa arasından rastgele veya kura 
çekilerek Avrupa’nın koruyucu azizi ilan edilmemişti; adam-
ların bir bildikleri vardı herhalde. Tıpkı Kardinal Ratzinger’in 
2005’te papa seçilince o kadar papa adı dururken aralarından 
bunu kendisine seçtiği gibi...

Orta İtalya’daki tutucu Umbria ilinin Nursia kasabasında İS 
480 yılında dünyaya gelen Benedikt (bir anlamda mübarek kişi 
demektir kelime anlamıyla) yirmili yaşlarındayken din eğitimi 
görmesi için ailesi tarafından Roma’ya gönderilmişti. Nedir ki 
Benedikt, Roma’da karşılaştığı din adamlarından hoşlanmamış 
ve kısa bir süre eğitim gördükten sonra okulu terk ederek Affile 
bölgesine gitmiş ve burada Roma’daki kilisenin baskı ve zor-
lamalarından bağımsızca kendi aralarında küçük bir cemaat 
oluşturmuş olan genç din adamlarının arasına katılmıştı. Be-
nedikt bu cemaatle de anlaşamamış ve aralarında kısa bir süre 
kaldıktan sonra Subioco taraflarındaki bir mağaraya çekilerek 
burada kendi başına tam bir “Züht” (Hermit) hayatı yaşamaya 
başlamıştır. (Not: Bu mağara günümüzde Sacro Speco diye bili-
nir ve Katolikler için kutsal hac yerlerinden biridir.)

Benedikt’in bu mağaradaki hayatı bir süre sonra başka 
genç din adamlarını da etkilemiş ve onlar da Benedikt’in ya-
nına sığınmaya başlamışlardır. Birkaç yıl içinde küçük bir ce-
maat oluşturan Benedikt bu yeni cemaatiyle “Laura” denilen 
12 tane küçük manastır inşa etmiştir. Burada yaklaşık 24 yıl 
geçiren Benedikt artık iyice büyümüş olan cemaatinden bazı 
keşişleri yanına alarak İS 530’da daha geniş ve merkezi bir böl-
ge olan Montecassino’ya yerleşmiş ve burada Napoli yolu üze-
rinde bilinen ve çok ünlü olan bir manastır yaptırarak ölünce-
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ye kadar burada yaşamıştır. İS 550’de (bazı kilise tarihçilerine 
göre İS 547’de) ölen Nursia’lı Benedikt’in günümüz Hıristiyan 
Avrupası’nın kurucusu olduğu ortak kabul görmüş olan bir 
gerçektir.

Aziz Benedikt yaptığı gezilerde üstün yetenekli bir konuş-
macı ve ikna yeteneği yüksek bir kişi olarak kendisine seçkin 
bir yer ve ün edinmişti. Benedikt iyi bir hatip, yazar ve din ada-
mı olmasına rağmen gerçekte papazlık (Priesthood) eğitimini 
resmen tamamlayabilmiş biri değildi. Diğer bir deyişle res-
men papaz (Priest) değil fakat yardımcı/asistant papaz sayılan 
Deacon’du. Bu nedenle görüşleri sağlığında kilise tarafından ele 
alınmamıştı. Ne var ki Benedikt’in etkisi o denli büyük olmuştu 
ki kilise bir süre sonra herkesten fazla ona sahip çıkmayı kendi 
siyasetine ve yayılmacılık emellerine uygun görmüştü. Bene-
dikt papalardan bile daha etkili olduğu halde kilise hiyerarşi-
sinin içinden gelmediği için papa yapılmamıştı. Ancak birçok 
papadan bile daha cesur davranmış ve İtalya’ya saldıran Gotla-
rın Montecassino’daki manastırına yaptıkları hücumda direne-
rek ölmüştü.5

Benedikt çok iyi bir seküler eğitim almış olmasına rağmen 
bunları dinsel sistematiği ile bütünleştirebilmiş ender kişiler-
den biriydi. Bu da kendisine birçok din adamını düşman et-
meye yetmişti. Montecassino’ya gidişi kendisine yönelik bu tür 
tehditler nedeniyle olmuştur.6 Benedikt kendisini çekemeyen 
papazların iftira ve yalanlarına karşı ömrü boyunca mücadele 
etmiştir. Kilise tarihçisi Fransız yazarlara göre ölümünden son-
ra kemikleri Fleury’ye götürülerek burada gömülmüştür (703 
yılında). Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Montecassino’daki 
Benedikt’in manastırının bazı duvarları yıkılmış ve bunların 
altından birkaç iskelet çıkmıştır. Günümüzde bu iskeletlerden 
birinin Benedikt’e ait olduğu diğerlerinin ise onun en yakını 
olan keşişlere ait oldukları öne sürülmüştür. Aziz Benedikt’in 


