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“Yahudi problemi hâlâ vardır ve bunu inkâr etmek gerek-
sizdir... Yahudi problemi Yahudilerin belli bir sayıya ulaştıkla-
rı her ülkede vardır. Yahudi problemi olmayan ülkelere de bu 
problem Yahudi göçleriyle taşınmaktadır. Biz Yahudiler doğal 
olarak zulme uğramadığımız yerlere göç ederiz ve göç ettiği-
miz yerde varlığımız yine zulme neden olur... Zavallı Yahudi-
ler daha önce Amerika’ya taşıdıkları Yahudi karşıtlığı proble-
mini şimdi de İngiltere’ye göç ederek taşımaktadırlar.”

–Th eodore Herzl, Yahudi Devleti, s. 4
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GİRİŞ

Yahudi problemi neden tartışılmalıdır? Yahudi problemi 
var olduğu için ve Amerikan düşünce sistemine girişi ile çözü-
mün ortaya çıkması için tartışılmalıdır. Bu konu tartışılması 
halinde diğer ülkelerde görülen kötü durumların Amerika’da 
yaşanması önlenebilir.

Yahudi problemi Amerika’da uzun süredir vardır. Yahu-
di olmayanlar bunun farkında olmasalar bile Yahudiler bu 
problemin varlığından haberdardırlar. Ülkemizde bu prob-
lemin ortaya çıktığında ileride tatsız olayların ortaya çıkma-
sına yol açacak şekilde bastırıldığı bilinmektedir. Artık bu 
problem akut hale gelmiştir.

Yahudi problemi finans ve ticaret dünyasının kontrolü, 
siyasi gücün kontrol edilmesi, ihtiyaç maddelerindeki tekel 
ve medya gibi bilinen alanlar dışında artık Amerikan yaşa-
mının her yönüne kültürel açıdan etki yapar hale gelmiştir.

Bu problem Güney Amerika’ya kadar uzanarak Pan-
Amerikan ilişkileri etkiler haldedir. Yahudi problemi bugün 
pek çok ülkeyi çıkmaza sürükleyen organize ve planlı bir 
haldedir. Tüm bunlar son zamanlarda ortaya çıkan şeyler 
değildir ve Yahudilerin tarihine uzanmaktadırlar. Bu prob-
lemin geçmişi kehanetler ve planlı hareketlerle Yahudilerin 
geleceğini şekillendirmektedir.

Elinizdeki bu kitap Yahudi problemini araştırmaktadır. 
Bu kitabın içeriği 1 Ekim 1920 tarihine kadar Yahudi prob-
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lemiyle ilgilenen okuyucuların aydınlatılmaları için Th e De-
arborn Independent isimli gazetede yayımlanmıştır. Gazete-
deki bu yazı dizisine olan rağbet o kadar fazladır ki gazete bu 
talebi karşılayamamış ve yazı dizisinin ilk dokuz makalesini 
içeren bir kitapçık basmıştır. Yahudi problemi üzerine çalış-
malara halen devam etmektedir ve konu hakkındaki maka-
leler problem çözülene kadar devam edecektir.

Bu kitabın yazılma amacı gerçeklerin halk tarafından bi-
linmesidir. Önyargı veya düşmanlık bu kitabın yazılmasına 
yetecek derecede güçlü faktörler olamazlar. Ayrıca böyle 
bir önyargı olması halinde okuyucu bunu kitabın içinde-
ki araştırmalarda rahatlıkla tespit edebilecektir. Bu kitapta 
okuyucularımızın makalelerin içeriklerinin önyargı taşı-
yıp taşımadıkları konusunda tanık olmalarını istemekteyiz. 
Uluslararası Yahudi ve onun Anglosakson dünya düşmanı 
uyduları bu kitapta korunmamaktadırlar. Bu kitapta ayrıca 
Yahudilerle kardeşlik veya onlardan kendilerine yapılanlara 
karşı özür dilemek gibi saçmalıklara da yer verilmemiştir. 
Biz bu kitapta bulduğumuz gerçekleri açıklamaktayız. Ve 
gerçeklerin önyargı veya sempati yaratmaya yetecek kadar 
güçlü faktörler olduğuna inanmaktayız.

Bu cilt tüm problemi açıklamaya yetmese bile okurlara 
önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu cildi takip eden makale-
lerde Yahudi problemine daha bütünsel bir bakış açısı ortaya 
çıkacaktır.

   Henry Ford, Ekim 1920
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“Yahudilerin en önemli ahlaki ve bilişsel özellikleri şöyle 
sıralanabilir: Fiziksel çalışmaya karşı tutum, güçlü aile bağları 

ve aile içi evlilikler, kuvvetli dini inanç, asker ve öncü cesaretin-
den çok peygamber veya şehit davranış tarzı, zor şartlar altın-

da hayatta kalma yeteneği, ırk bütünlüğüne sadakat, sömürme 
kapasitesi, para konusunda spekülasyon yeteneği, Doğu tarzı 

güç gösterisi ve statü düşkünlüğü, yüksek entelektüel kapasite.”
–Yeni Uluslararası Ansiklopedi

YAHUDİ KARAKTERİ VE İŞ HAYATINDA
YAHUDİ DAVRANIŞ TARZI

Yahudiler bugünlerde yeniden tüm dünyanın dikkatini 
çekmektedirler. Dünya Savaşı sonrası Yahudilerin finansal, 
siyasi ve sosyal alanlarda aldıkları yol dünyada pek de dostça 
olamayan bir araştırmaya yol açmaktadır. Irkçılık ve eziyet 
Yahudilere yabancı olmasa da karakterlerinin analizi ve ül-
keler üstü faaliyetlerinin incelenmesi onlar için yeni bir du-
rumdur. Yahudiler 2.000 yıldır diğer ırklar tarafından zulme 
uğratılmaktadırlar ve zalimler şimdiye kadar hiç akıllı dav-
ranmamışlardır. Ancak artık Yahudilerin ekonomik konu-
lardaki başarıları, kendilerini diğer insanlardan ayrı tutma 
nedenleri ve onlara yapılan zulmün nedenleri mikroskop 
altına alınarak incelenir hale gelmiştir.



12     

Yahudiler Rusya’da Bolşevizm’in kaynağı olarak görül-
mektedirler. Bunun doğru veya yanlış olduğunu söyleye-
mezsek de Amerika’da Yahudilerin sosyal ve endüstriyel 
reformların ateşli savunucuları oldukları bilinmektedir. 
Almanya’da Yahudiler imparatorluğun sona ermesine neden 
olarak gösterilmektedirler ve bu konuda ciddi deliller orta-
ya konmaktadır. İngiltere’de bu ırk dünyanın gerçek hâkimi, 
ülkeler üstü güç, altın piyasasının kralı ve ülkeleri kendi 
amaçları için birbirine düşüren bir halk olarak tanınmakta-
dır. Amerika’da ise zengin veya genç Yahudi kesimlerin savaş 
esnasında özellikle savaş endüstrisi ve savaşla ilgili ticaret 
alanlarında hükümetçe tanınan tüm olanaklardan fazlasıyla 
istifade ettikleri bilinmektedir.

Açıkçası Yahudi problemi ortaya çıkmıştır ve önyargılı 
yanlış uygulamalara neden olan bazı problemler gibi kapa-
tılmaya çalışılmaktadır. Ancak tarihten öğrendiğimiz kapa-
tılan veya göz ardı edilen problemlerin ileride çok büyük 
yaralar açtıklarıdır.

Yahudiler dünyanın sır dolu milletidirler. Bu millet sayı-
sı az olmasına karşın dünyadaki finans kaynaklarını kontrol 
etmektedir. Her ülkede değişik pasaportlar veya milliyetler 
altında yaşamalarına karşın Yahudiler hiçbir milletin gös-
teremediği bir milli bütünlük sergilerler. Yaşadıkları her ül-
kede bazı hakları olmadığı halde Yahudiler pek çok ülkenin 
yönetiminde perde arkası güç rolü üstlenirler.

Yahudilerin yaşadıkları her ülkedeki ortak özellikle-
ri ticari yaşamlarındaki başarılarıdır. Ticari yaşamları bazı 
yerlerde eskicilik, bazı yerlerde hurdacılık ve bazı yerlerde 
ise uluslararası finans olabilir ama sonuçta “ticarettir.” Ya-
hudiler işçilik yapmazlar ve ticarete yönelirler. Bir işletmede 
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Yahudi olmayan kişiler işçilikten başlayıp ustabaşı olmaya 
çalışırlarken, Yahudi ayakçılık, satıcılık ve ticari müdürlüğe 
doğru ilerler. Prusya’da yapılan eski bir istatistik çalışmaya 
göre nüfusun %6’sı Yahudi’dir. Bu Yahudilerin %95’i ticaretle 
uğraşmaktadır. Diğer taraft an Yahudi olmayan Prusya nüfu-
sunun sadece %11’i ticaretle yaşamını kazanmaktadır.

Yeni yapılacak bir istatistik çalışma tabii ki ticaret yanın-
da Yahudilerin pek çok profesyonel ve akademik alanda da 
faaliyet gösterdiklerini kanıtlayacaktır ancak işçilik konu-
sunda bir artış söz konusu değildir. Amerika’da büyük hol-
dingler, bankalar, doğal kaynaklar ve tarım ürünleri ticaret 
firmalarının çoğu Yahudilere aittir. Tütün, pamuk ve şeker 
üretimi tefecilik faaliyetleri sayesinde Yahudilerce kontrol 
edilmektedir. Medyada Yahudiler çoğunluktadır ve büyük 
mağazaların pek çoğu Yahudi olmayan isimler ve markalar 
altında Yahudilere aittirler. Amerika’da emlak piyasası, sah-
ne dünyası ve yayınevleri de ayrıca Yahudilerin elindedirler. 
Amerikan medyasında hiçbir etnik grubun hakkında Ya-
hudilerinki kadar olumlu haber çıkmaz. Bunun nedeni de 
medyayı Yahudilerin kontrol etmesidir. Yahudiler ve Modern 
Kapitalizm isimli eserinde Werner Sombart şöyle demekte-
dir: “Amerika’daki şartların, muhaceret ve doğum oranları-
nın aynı dağılım içinde devam etmesi halinde bu ülke yüz yıl 
sonra Slavlar, zenciler ve Yahudilerin çoğunlukta olduğu bir 
yer haline gelecektir. Ve bu nüfus içinde doğal olarak Yahu-
diler ekonomik liderliği üstleneceklerdir.”

Amerikan nüfusun sadece %3’ünü oluşturan Yahudiler 
bu ülkenin kontrolünü nasıl ele geçirmişlerdir? Özgürlük-
ler ülkesi diye bilinen Amerika’da Yahudilerin az sayılarına 
rağmen kontrolü ele geçirmeleri onların üstünlüğünden mi 
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kaynaklanmaktadır yoksa bunun nedeni Yahudi olmayan 
büyük nüfusun umursamazlığı mıdır?

Bu soruya Yahudiler de diğer göçmenler gibi Amerika’ya 
geldiler ve rekabet içinde diğerlerinden daha başarılı oldular 
diye cevap vermek yanlıştır. Burada iki önemli noktaya dik-
kat etmek gerekir. Bunlardan birincisi Amerika’ya gelen her 
Yahudi zengin olmamıştır, hatta fakir Yahudilerin çoğunluğu 
halen zengin Yahudilerce sömürülmektedirler. Yahudiler bir 
ülkedeki kontrolü ele geçirirken zengin ve fakir Yahudi sınıf-
ların uyguladıkları yöntemler farklıdır. İkinci olarak Yahudi-
ler ile Yahudi olmayan göçmenlerin Amerika’daki başarıları 
aynı şartlar altında değerlendirilmemelidir. Avrupalı zengin 
Yahudilerce desteklenen bazı Yahudilerin Amerika’ya göç et-
meleri ile fakir bir Alman veya Polonyalı’nın Amerika’ya göç 
ederek başarılı olması arasında büyük fark vardır. Gayet tabii 
ki bazı Yahudiler arkalarına zengin Avrupalı Yahudi serma-
yesini almadan Amerika’ya göç etmişlerdir. Ama Amerika’da 
kontrolü ele geçirmiş olan Yahudiler bunlar değillerdir. 
Amerika’da finansal kontrolü ele geçiren Yahudiler Avrupa 
Yahudi sermayesinin devamı veya genişlemesi olarak görül-
melidirler. Yani Amerika’daki finansal kontrolün kazanılma-
sında Yahudilerin kişisel başarıları söz konusu değildir.

Bu durumda Yahudi egemenliği nasıl ve ne zaman başla-
mıştır? Tarihlerinin başlangıcında Yahudiler kutsal toprak-
larında çift çilik yapan, maddi değil manevi değerleri kuv-
vetli olan ve ticari değil pastoral yaşam süren bir halktırlar. 
Bugün ise Yahudilerin bir ülkeleri yoktur, bir hükümetleri 
yoktur, bulundukları ülkelerde zulüm görmektedirler ancak 
yine de dünyayı yöneten halk rolünü üstlenmektedirler. Bu 
değişim nasıl olmuştur?
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Yahudiliğin başlangıcında zenginlerin idaresi olan “plü-
tokrasi” ve sefalet imkânsızdır, çünkü Musa kanunlarına 
göre “paradan para” kazanmak, yani faiz haramdır. Yahudi 
kanunları ayrıca sürekli zenginleşmeye de izin vermez. Bu 
kanunlarda vurgunculuk ve spekülatörlüğe de yer yoktur. 
Toprak Yahudi kanunlarına göre insanlar arasında eşit bö-
lüşülür, ancak borç veya ihtiyaç karşılığı satılabilir. Fakat her 
elli yılda bir topraklar gerçek sahiplerine geri verilir ve buna 
“Jübile Yılı” denir. Bu yıl aslında yeni bir sosyal başlangıcı 
işaret eder ve zenginin daha zenginleşmesine, toprak ağala-
rının ortaya çıkmasına engel olur.

Eğer Yahudiler millet statülerini koruyarak Filistin’de 
kalmış olsalar bugünkü finansal güçlerine ulaşamazlardı, 
çünkü Hz. Musa’nın kanunlarına göre insanların birbirleri 
üstlerinden zenginleşmelerine izin verilmemekteydi. Ancak 
Yahudilerin ticari yaşamlarında birbirlerine karşı uygula-
makla yükümlü oldukları kurallar ile Yahudi olmayanlarla 
olan ticari ilişiklerindeki kurallar farklıdırlar. Yahudilerce 
“Yabancılar Kanunu” diye bilinen kural “Kardeşinden faiz 
alamazsın, ancak yabancılardan faiz alabilirsin” ilkesi üstüne 
kurulmuştur.

Pek çok ülkeye dağılmış olmalarına rağmen Yahudiler 
hiçbir zaman yerel halkla evlenmediklerinden kendilerini 
bulundukları ülkenin halkından ayrı tutmayı başarmışlar ve 
“Yabancılar Kanunu’nu” yüzyıllar boyunca uygulamayı ba-
şarmışlardır. Yabancı bir ülkede yabancı gibi yaşamayı tercih 
etmiş olan Yahudiler bazen çoğunluğun zulmüne uğrasalar 
bile “Yabancılar Kanunu’nun” avantajlarını her zaman kul-
lanmayı bilmişlerdir. Ancak bu kanun tek başına Yahudile-
rin finans dünyasındaki üstünlüklerini açıklamaya yetmez. 
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Üstünlük Yahudi’nin kendinde aranmalıdır. Yahudi hırsı, 
destekçi kaynaklarının bolluğu ve ortama uyma yeteneğiyle 
finans dünyasında üstün duruma gelmiştir.

Yahudiliğin başlangıcında İsrail’in yönetici bir ülke olma 
ve diğer ülkeleri kendi altında yönetme eğilimini görürüz. 
Ancak dünyadaki ahlaki aydınlanmanın İsrail vasıtasıyla 
sağlanması Yahudilerin başkalarını yönetme arzuları nede-
niyle gerçekleşememiştir. Eski Ahit’te Tanrı Kenan ülkesi va-
tandaşlarının İsrail topraklarını yozlaşmış yaşam tarzlarıyla 
kirletmemeleri için sürülmelerini istemiştir. Ancak Yahu-
diler bu isteğe uymamışlardır. Kenan ülkesi vatandaşlarına 
tepeden bakan Yahudiler bu insanları köle olarak kullanma-
yı tercih etmişlerdir. İşte bu itaatsizlik nedeniyle Yahudiler 
dünyanın ahlaki aydınlanmasındaki rollerini kaybetmişler 
ve Tanrı tarafından yüzyıllardır eziyet çekmeye mahkûm 
edilmişlerdir.

Yahudilerin Tanrı tarafından diğer ülkelere sürülme ce-
zası onların kutsal öğretilerindeki dünya liderliği rollerini 
bugüne kadar ertelemiştir ve Yahudiler halen dünyanın pek 
çok ülkesinde dağınık olarak yaşamaktadırlar. Bugün hâlâ 
İsrail’in dünyanın ahlaki aydınlanmasında manevi rol oyna-
dığını düşünen Yahudi din adamları vardır. Ancak Yahudiler 
hâlâ diğer insanlara işgücü kaynağı olarak bakmaktadırlar. 
Yahudilerin kendi topraklarından sürülerek nereye giderler-
se gitsinler lanetlenmeleri ve zulme uğramaları cezası halen 
devam etmektedir. Bu ceza sona erdiğinde İsrail yeniden 
Filistin’de kurulacak ve onların inancına göre Kudüs yeniden 
dünyanın ahlak merkezi haline gelecektir.

Eğer Yahudiler diğer insanlar için çalışmayı kabul etseler 
veya işçi olmayı içlerine sindirmiş olsalar dünya üzerindeki 
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dağılımları şimdiki kadar geniş bir alanda yer almayacaktır. 
Ancak onların tüccar karakterleri onları her zaman verimli 
yeni ülkeler bularak yerleşmeye sürüklemektedir. Yahudiler 
çok eski tarihlerde Çin’e yerleşmişlerdir, Sakson döneminde 
İngiltere’ye gelmişlerdir. Amerika’da yerleşim başlamadan 
100 yıl önce Yahudiler Güney Amerika’ya varmışlardır ve 
1492 yılında Yahudiler St. Th omas Adası’nda şeker endüstrisi 
kurmuşlardır. Bugün Amerika Birleşik devletleri olarak bili-
nen yerde daha birkaç yerleşimci köy kurmuşken Yahudiler 
Brezilya’yı çoktan ele geçirmişlerdir. Yahudiler Amerika’da 
da hızlı davranmışlardır, örneğin Georgia Eyaleti’nde ilk do-
ğan beyaz çocuk İsak Minis isimli bir Yahudi’dir. Yahudilerin 
iç dayanışmaları ve dünyada dağınık yaşıyor olmaları onları 
her ülkede acentesi bulunan dev bir firma haline getirmiştir.

Yahudilerin finans dünyasında yükselişlerine yardım 
eden bir başka özellikleri ise her zaman ticaret yapmak için 
yeni yöntemler bulmalarıdır. Ticaret dünyada Yahudilerin 
eline geçmeden önce çok ilkel yöntemlerle yapılmaktaydı. 
Kredi ve borsa sistemlerinin altında Yahudilerin yaratıcılık-
ları yatar. Bu sistemler Yahudilerin kendi aralarında ticaret 
yapmaktan çok Yahudi olmayanları kontrol etmek için geliş-
tirilmiş enstrümanlardır. Örneğin “borç senedi” ve “hamili-
ne çek” Yahudiler tarafından icat edilmişlerdir.

“Hamiline” düzenlenmiş belgeler Yahudi tarihinde çok 
önemli bir dönüm noktasıdır. Yahudiler düşmanları sürekli 
servetlerini ellerinden aldıklarından yeni bir şey icat ederek 
yine zengin kalmayı başarmışlardır. Yahudiler servetlerinin 
büyük kısmını “hamiline” düzenlenmiş belgeler altına al-
dıktan sonra servetlerini saklamaları kolaylaşmıştır. Yahu-
dilerin servetlerine el konmasının serbest olduğu çağlarda 
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Yahudiler tüm servetlerini isim taşımayan enstrümanlarda 
tutmuşlardır.

Yahudilerin ticaretteki bir başka etkileri de ticareti, ya-
pan insanlardan çok ticareti yapılan mal merkezine dönüş-
türmek olmuştur. Daha önce ticaretteki yanlışlıklarda mu-
hatap alıcı veya satıcıyken Yahudiler mal rehinini devreye 
sokmuşlardır. İnsanlarla uğraşmak yerine yapılan hataların 
karşılığını mal üzerinden düzenlemişlerdir. Bu şekilde ay-
rıca kendilerini insan olarak ticaretin dışında tutmuşlardır. 
“Hamiline” uygulamasına benzer bir başka Yahudi icadı da 
“tüzel kişilikli” firmalardır. Bu şekilde Yahudilikleri anlaşıl-
maksızın firma isimleri altında iş yapabilir hale gelmişlerdir.

Yahudi gerçek uluslararası kapitalist olmasına rağmen 
bunu hiçbir zaman ön plana çıkarmaz ve acente ve aracıları 
olarak Yahudi olmayan bankalar ve fonları kullanır.

Borsanın kuruluşu da Yahudilerin ticari yaratıcılıklarına 
bir örnektir. Berlin, Paris, Londra, Frankfurt ve Hamburg 
borsaları Yahudilerin kontrolünde kurulurlarken Cenova ve 
Venedik zaten Yahudi finans merkezleri olarak bilinmektey-
diler. Yahudiler Bank of England’ın kurucuları oldukları gibi 
Bank of Amsterdam ve Bank of Hamburg da Yahudilerin 
kontrolünde kurulmuşlardır.

Yahudilere yapılan zulümler ve Yahudilerin Avrupa’daki 
göçleri arasında olan bağlantıyla yakından ilgili bir başka iliş-
ki de Yahudi göçleriyle birlikte Avrupa’daki finans merkezle-
rinin değişmesidir. Yahudilerin rahat yaşadıkları dönemlerde 
İspanya dünyanın altın merkezidir. İspanya’nın Yahudileri 
sınır dışı etmesiyle birlikte bu ülke Avrupa’daki finans lider-
liği rolünü kaybetmiş ve hiçbir zaman da geri alamamıştır. 
Avrupa ekonomik tarihi üzerine araştırma yapan kişiler tica-


