


DESTEK YAYINLARI: 1081
ARAŞTIRMA: 257

BARAN AYDIN / 10’LAR KONSEYİ

Her hakkı saklıdır. Bu eserin aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü,
yayınevinin yazılı izni alınmadan kullanılamaz.

İmtiyaz Sahibi: Yelda Cumalıoğlu
Genel Yayın Yönetmeni: Ertürk Akşun
Yayın Koordinatörü: Özlem Esmergül
Editör: Devrim Yalkut
Kapak Tasarım: Işıl Ilgıt Şimşek
Sayfa Düzeni: Cansu Poroy
Sosyal Medya-Grafik: Tuğçe Budak - Mesud Topal

Destek Yayınları: Mart 2019
3. Baskı: Nisan 2019
4. Baskı: Mart 2020
Yayıncı Sertifika No. 13226

ISBN  978-605-311-564-9

© Destek Yayınları
Abdi İpekçi Caddesi No. 31/5 Nişantaşı/İstanbul
Tel. (0) 212 252 22 42
Faks: (0) 212 252 22 43
www.destekdukkan.com
info@destekyayinlari.com
facebook.com/DestekYayinevi 
twitter.com/destekyayinlari
instagram.com/destekyayinlari 
www.destekmedyagrubu.com

Twitter: @BARAN__AYDIN 

Deniz Ofset – Nazlı Koçak
Sertifika No. 40200
Maltepe Mahallesi
Hastane Yolu Sokak No. 1/6
Zeytinburnu / İstanbul

genç DESTEK





İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ............................................................................... 9

I. BÖLÜM .......................................................................... 13

İbrahim’in Çağı ............................................................... 13

Yusuf’un Çağı ................................................................. 16

Musa’nın Çağı ................................................................. 19

Davut ile Süleyman’ın Çağı ............................................. 23

Atlantis-Ütopya Devlet ................................................... 30

Atina Kent Devleti-Sözde İlk Demokrasi ........................ 34

Roma İmparatorluğu-İki Kadim Odağın

Çarpışma Sahası ............................................................. 38

Siyasi Merkez Bizans-Ekonomik Merkez Venedik .......... 42

Yeni Siyasi ve Kültürel Merkez

Rönesans Floransa’sı ...................................................... 49

İngiliz Devletinin Kodu 9 Lort ve Onlar Konseyi ............ 53

Onlar Konseyi’nin Yaratılış İnancı KA-BA-RA .............. 59

Ka-Ba-Ra İnancında Tanrılar ve

İnsanların Yaratılması ..................................................... 64

Onlar Konseyi ve Ka-Ba-Ra İnancına Ait

Cinayet Ritüeli ............................................................... 68



Onlar Konseyi’nin Sembolü X ve

İnsan Öncesi İlk Atası Olan Ezeli Varlık Karkinoi ......... 74

Onlar Konseyi’nin Yasa Koyucuları ................................ 84

Tarentumlu General Arhitas ....................................... 85

Yeni bir çağı İsa’dan önce müjdeleyip kendini

peygamber ilan eden Nigidius Figulus ....................... 86

Ka-Ba-Ra inancının üçlü sistemini dönemin

dinlerine nüfuz ettiren gizemli Numenius  ................... 87

Ka-Ba-Ra inancını Kabala olarak şifreleyen

isim Raymond Lull ......................................................... 88

Her şeyi bilen adam Mirandolo  ................................. 91

Onlar Konseyi’ne sekreterlik yapan isim

Francesco Giorgi ve Anglikan Kilisesi ............................ 93

Onlar Konseyi Tarafından Görevlendirilen

Yasa Koyucuların Üç Temel İlkesi .................................. 96

Konseyin Bilinmeyen Eğitim Sistemi:

Sirklerden Performatif Sanatlara ..................................... 101

Performans mitolojisi, mitin fiziksel sunumudur!  ....... 106

Peki neden bu önemli, bizim rolümüz nedir?  ............. 107

Project Ten ...................................................................... 111

Sözün Özü ....................................................................... 111

II. BÖLÜM  ....................................................................... 115

Anıtkabir’deki Göktürk Geleneği: Düşman Sayısınca

Dikilen Balballar ve Düşmanın Sembolik Tasviri ........... 115



III. BÖLÜM ....................................................................... 135

II. Abdülhamit Han ile Atatürk’ün Deruni Sırrı .............. 135

Zihin İmparatorluğu ve Google ....................................... 155

Google ............................................................................ 163

“Barney Google” ve “The Google Book” ......................... 165

Göz ve Gog Magog .......................................................... 170

Üçgen, Göz ve 10 Sayısı.................................................. 176

Sihir ................................................................................ 179



-9-

ÖNSÖZ

“Açılan sırlar O’dur, sırları açan da O!”
Mevlana

Her insan içinde bir sır taşır...
Dünyasını değiştirene kadar ya bu sırrın hakikatini öğrenir 

ya da başka bir âlemde aynı sırrı öğrenebilmek için yeniden yol 
alır.

İnsan yaşadığı her anda taşıdığı sır ile iç içedir. Yeri gelir 
onunla konuşur, kavga eder, dertleşir, eğlenir... Yeri gelir ondan 
bir şeyler öğrenir.

İnsanın içinde taşıdığı sırrın ismi içsestir.
İnsanın hiçbir sırrı saklayamayacağı sırdaşı, içsesi vasıtasıy-

la ona hitap eder.
Bu öylesine büyük bir hitaptır ki, insan bu sırrı hakkıyla 

öğrenebilse, “Evrende yalnız mıyız?” sorusuna verilecek cevabı 
uzay dışında aramak yerine, içsesinin gizemli evreninde ara-
yarak yanıtlayabilir. Çünkü uzay dışında ve başka boyutlarda 
insan gözüne örtülü olarak var edilmiş ehil canlılar; insanın sır-
daşı içsesi vasıtasıyla iletişim kurabilmektedir.

İnsana emanet edilen sırdaş; tüm âlemleri yaratan tarafın-
dan ona emanet edilmiştir.

İnsan bu emanete hıyanet etmez ve ona hakikatini öğrene-
rek sahip çıkarsa; içinden kimin ne zaman ve nasıl seslendiği-
nin ayırdına varabilir. Hak ile batıl o anda yakinen bilinir.
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Bu ayrımı yapabilecek kadar içdünyasını olgunluğa erişti-
renlere, yeri geldiğinde aynı sırdaşından Rabb’i şöyle seslenir:

“Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?”
İşte o anda sırdaşınız artık Rabb’iniz olur.
İnsanın sırdaşının sırrının bedeninde de bir karşılığı vardır.
İçsesin muhafızı damarlarımızda akan kandır. Kan’ın bir 

hafızası vardır. İçsesin kadim hafızası... Bu sebepledir ki, tüm 
kadim bilgeler damarlarımızda akan kanın sırrını araştırıp 
durmuşlardır.

Sırdaşımıza sahip çıkmak; kanımıza ve dolayısıyla kadim 
hafızamıza sahip çıkmak demektir.

En doğru tabirle, yaratıcının bize emaneti olan sırdaşımıza 
sahip çıkabilmek; yeryüzündeki en büyük direniş ve başkaldırı-
dır! Çünkü sırdaşımızın bize emanet edildiği günden bu yana, 
onu katletmek için fırsat kollayan kadim bir teşkilat vardır.

Bu kadim teşkilatın ismi Onlar Konseyi’dir. Konsey, Kan’a ait 
sırrın peşindedir. İnsan ile ona içsesinden hitap eden sırdaşının 
arasındaki bağı kesmek için bu sırrın peşindedir.

İçsesimiz bir daha bize hitap edemeyecek şekilde susturul-
mak istenmektedir.

Onlar Konseyi, bu sesin varlığının; insanın her yaşadığı 
Kerbela’dan bir diriliş hikâyesi çıkarabilecek potansiyele sahip 
olduğunun, daha kadim zamanlarda farkına varmıştır. Kısacası 
konseyin hedefi insan denen ırkı ortadan kaldırıp, yeni bir ca-
navar nesil yaratmaktır.

Konseyin bu hedefini günümüzde dahi hâlâ tam anlamıyla 
gerçekleştirememesinin nedeni Türklerdir. Kısırdöngüler içeri-
sinde kalmış; geçmişteki ve gelecekteki sözde hükümet politi-
kalarından vs. bahsetmiyorum. Diğer kavimlere oranla; içsesi 
dinleyebilmedeki farkındalık ve duyarlılıktan bahsediyorum.

Her milletin ve kavmin kaderi vardır.
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Onlar Konseyi’nin bu kadim gayesine karşı; evrende in-
sana emanet edilen sırrı korumakla görevlendirilen kavim 
Türklerdir. İnsanlık düşmanını tanırken; muhafızına da sahip 
çıkmalıdır!

Bu sırrı bilen birçok Türk büyüğü tarih sahnesine iz bı-
rakmıştır.

Ancak bunlardan gök gözlü bir liderin bıraktığı iz; diğerle-
rinden daha derin olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk...
Türk’ün Ata’sı...
Atatürk, insana emanet edilen sırdaşa ait deruni ilme ve 

bilgeliğe vâkıf olduğu içindir ki, “Ey Türk istikbalinin evladı!” 
diyerek haykırdığı cümleyi “Muhtaç olduğun kudret, damarla-
rındaki asil kanda mevcuttur!” diyerek bitirmiştir.

Baran Aydın
Hacı Bayram-ı Veli Camii // 07.03.2019
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I. BÖLÜM

İnsanoğlunun hafızasının tüm uğraşlara rağmen henüz sili-
nemediği bir zaman dilimi düşünün...

Göğün ve yerin sırlarını kapsayan tüm kadim bilginin in-
sanoğlunun yaşantısında yer bulduğu ve bu bilgilerin olağan 
karşılandığı bir zaman dilimi...

Yıldızlardaki hayatın hakikatinden, yerkabuğunun içerisin-
de; yerin altında yaşayan kavimlere kadar tüm varlıkların bil-
gisinin, insanlığı şaşırtmadığı ve genel geçer bir kabul gördüğü 
çağlar...

Bu kadim çağlar, yaşanılan dönemin özelliklerine göre çe-
şitli isimlerle adlandırılmıştır. Ancak kadim Türk bilgeliği bu 
çağları dönemin ulularının isimleriyle anmıştır.

İbrahim’in Çağı

Ne Yahudi ne de Hıristiyan olan bir peygamberin çağı...

Hanif din üzerine yaşayan bir ulu bilge; yaşadığı zaman di-
liminin çarpıtılan hakikatlerinin doğrusuna şahit olmak için 
yüce yaratıcıya yakardı ve karşılığında tüm âlemin sırlarına de-
runi aklı ile vâkıf olduğuna şahit oldu. Şahitliğiyle ise peygam-
berlik makamına nail oldu...
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Hz. İbrahim’e on adet sahife indirildi. On sahifede yazanla-
rın hepsi de son kitap Kuran’da ayet olarak yer aldı.1 Bu ayetle-
rin hangileri olduğu son peygamber görklü Muhammed’e so-
rulduğunda:

“Akla dayanan misallerdir...” dedi.
O çağlarda göklerin ve yerin bilgisine hakikatiyle vâkıf 

olunduğu için, günümüzdeki gibi ne gökteki UFO merakı ne de 
oyuk dünya teorisi ile gündeme gelen yerkabuğu içinde yaşayan 
kavimlerin varlığının bilinmesi toplumlarda heyecan yaratıyor-
du. Nitekim Kuran’da Hz. İbrahim’e ait on suhufun bilgisi de 
“Akletmez misiniz?” hitabıyla biten evrenin nice sırlarını içeren 
ayetlerde saklıydı.

Hz. İbrahim’in çağında kâinatın sırlarının peşinde olan ve 
kuruluşunu ilk insanın yaratılışından bile daha evvele götüren 
çok güçlü bir yapılanma vardı. İlk insanın sırları ile birlikte 
yaratılmasından Hz. İbrahim’e kadar gelinen süreçte bu ya-
pılanma; evren ve insanoğluna ait en önemli iki sırrın peşine 
düşmüştü.

Düşmüştü ancak...
Yüce yaratıcı, evren ve insana ait bu iki önemli sırrı; ilk in-

sandan bu yana peygamberlerine emanet ediyordu. İsmini bile 
bilmediğimiz yaratıcının vahyini temsil eden birçok elçi, bu sır-
ları öğrenip, kavminin ulularına bunların bir kısmını emanet 
etmişti.

İşte İbrahim Peygamber de yaratıcının bu emanetini edinen 
elçilerinden idi.

Hz. İbrahim ölülerin nasıl diriltildiğini dört güzel kuş üze-
rinden açık seçik görmüş ve bellemişti. Hz. İbrahim, günü-
müz bilim insanlarının vahşet içinde kafa kesip (ölen insan-
ların kafalarının dondurulma hadisesi İtalyan profesörlerince 

1. İslam Bakış Açısında Hz. İbrahim: İslam Öncesi Arabistan’da Monoteizmin Gelişimi 
Üzerine Düşünceler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006, s. 1
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gerçekleştirildi) vücut dondurarak bir hengâme içinde ara-
dıkları dirilmenin sırrına vâkıf olmuştu. Dirilmeye ait sırrın 
kaynağı, insanın damarlarında dolaşan kanda idi.

Hz. İbrahim’i ateşe atanların en çok peşinde oldukları sır-
lardan ilki bu dirilmeye; yani insan kanına ait sır idi. İbrahim 
kendisine yüce yaratıcı tarafından bahşedilen sırrı ateşe atıl-
mak uğruna dile getirmemişti. Dirilmeye ait sırrı bildiğin-
den ateşe atılmış, ancak binlerce kitapta ayrı ayrı sembolik 
ifadeler ile anlatılan hadiseler gereği ateşin içinden sağlam 
çıkmıştı.

Sırrın peşinde olanlar Hz. İbrahim’in yakasını bırakmadığı 
içindir ki; İbrahim’e bulunduğu diyardan ayrılması için emir 
geldi. Yüce yaratıcıdan gelen emirde; Arz-ı Mukaddes’e gitmesi 
vahiy edilmişti.

Hz. İbrahim sırlarıyla birlikte Arz-ı Mukaddes’e gitmek için 
Ur kentinden yola çıktı.2

İyi ama Arz-ı Mukaddes’in hudutları neresiydi? Bu alan 
yüce yaratıcı tarafından neden mukaddes sayılmıştı? Kuran’da 
Arz-ı Mukaddes’e ait hudutlar belirtilmemişti. Ancak yüce ya-
ratıcı tarafından evrenin sırrını barındıran Arz-ı Mukaddes’e 
ait sır İbrahim’e emanet edildi.

Arz-ı Mukaddes denilen bölgenin beş önemli noktası mev-
cuttu. Bu noktalar insanoğlundan öncesine ait varlıkların sır-
larını saklıyordu. Dirilmenin sırrı nasıl ki kandaysa; Arz-ı 
Mukaddes’in sırrı da sınırları içerisinde yer alan beş önemli 
noktada idi. Arz-ı Mukaddes’i önemli kılan bu beş noktada yer 
alan kadim sırlar idi.

Hz. İbrahim, evrendeki bu beş önemli noktanın en önem-
lisinin bulunduğu alanlardan birine, dört köşeli sade bir ev 
yaptı.

2. Enbiya Suresi 71. ayet
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Kâbe...
Hz. İbrahim’i ateşe atanların peşinde oldukları ikinci sır; 

Arz-ı Mukaddes’in esrarına ait sır idi. Bu sebepledir ki İbrahim’e 
düşman olanlar, Kâbe’nin ilk yapıldığı günden itibaren yıkılma-
sına ait planları tasarlıyorlardı.

Hz. İbrahim dünyasını değiştirmesine yakın sırrını Kantura 
isminde bir Türk kadından doğan oğlu İsmail’e emanet edecek-
ti. İsmail’e emanet edilen sırrı, Kuran’da “Millet-i İbrahim” ola-
rak geçen milletin ulu bilgeleri de öğrenmişti. İsmail ise emanet 
alınan sırlara ait kapının anahtarı olacaktı.

Hz. İbrahim’e on suhuf indirildiğinden bahsetmiştim. 
İbrahim’in emaneti iki büyük sırrın peşinde olan ve dönemin-
de bozgunculuğa sebep olan on kişinin tüm kötü yanları; Hanif 
dine ait indirilen on suhufta anlatılmıştı. On kişi, on kavmin 
öncüleri olmuştur. Eski Ahit’te, Hz. İbrahim ve isimleri tek tek 
sayılan on kavmin ilişkisi açıkça anlatılmıştır.3

Hz. İbrahim’in dünyasını değiştirmesinden sonra bu iki bü-
yük sırrın peşinde olanlar ile sırra muhafızlık yapanların müca-
delesi yüz binlerce yıl boyunca sürecekti.

Hz. İbrahim döneminde ekilen iki karşıt gücün mücadele-
sine ait tohumlar; dillere destan bir ahlaka sahip olan bir pey-
gamber döneminde filiz vermeye başlayacaktı.

Yusuf’un Çağı

Yusuf...
Mısır’ın mihmandarı Yusuf...
Rüya ilmine vâkıf Peygamber Hz. Yakup’un oğlu Yusuf...
Günümüze kadar kökleri uzamış Mısır’a, geçmişinde tek 

tanrıyı öğreten Peygamber Hz. Yusuf...

3. Tekvin, 15/18-21
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Yusuf ’un çağını haddi aşmadan anlatalım...
Rüyasında 11 yıldız, Güneş ve Ay’ı kendisine secde ederken 

gördüğünde, korkarak babası Hz. Yakup’a koşmuş ve konuyu 
anlatmıştı. Rüya ilminin piri olan babası ona rüyasını kimseye 
anlatmaması konusunda uyarmıştı. Uyarmıştı ancak her salih 
rüya gibi bu rüyanın da bir imtihanı olacaktı.4

Hz. İbrahim’in çağında millet-i İbrahim’in ulularına ve oğlu 
İsmail’e emanet edilen sırlar; bu kez Hz. Yusuf ’ta can bulacak-
tı. Yusuf, gördüğü rüyanın imtihanına tabi tutulma sürecinde; 
yüce yaratıcı tarafından dirilmenin ve Arz-ı Mukaddes’in sırla-
rına vâkıf edilecekti.

İnsan ve evrene ait iki sırrın peşinde olanlar; sırları öğren-
meye Hz. Yusuf döneminde olduğu kadar bir daha hiçbir çağda 
yaklaşamamışlardı. Çünkü bu kez sırrın peşinde olanlar, sırrın 
muhafızlarına kan bağı vasıtasıyla; peygambere kan bağı ile ya-
kınlık kurarak sırları elde etmeyi denemişlerdi.

Hz. Yusuf ve daha sonra doğacak kardeşi Bünyamin öz kar-
deşlerdi. Ancak diğer on kardeşi ise; Hz. Yusuf ’un baba bir olan 
üvey kardeşleri idi.

Hz. Yusuf ’un rüyasının imtihanı işte bu on kardeşi vasıtasıy-
la olacaktı. Sırrın peşinde olan üvey kardeşler kendi aralarında 
döneminin en güçlü konseyini kurmuşlardı. Kan bağı ile birbi-
rine bağlı olan bu on kardeş çok tehlikeli bir yapı oluşturmuş-
lardı. Nitekim bu on kişilik konsey kendi çağlarında Kuran’ın 
ifadesiyle şöyle büyükleniyordu:

“Biz çok güçlü bir heyetiz.”5

Cihanın en büyük iki sırrını öğrenerek, sonsuza kadar güç-
lerini korumak; insana ve evrene hükmetmek isteyen bu on ki-
şilik heyet, Yusuf ’a tuzak kurmuştu.

4. Yusuf Suresi 4. ayet
5. Yusuf Suresi 8. ayet
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Onlar, Yusuf ’u kuyuya atmış ve ona ait bir gömleğe kan bulaş-
tırarak babalarını Yusuf ’un öldüğüne inandırmaya çalışmışlardı. 
Ancak on kişilik konsey Yusuf ’un öldüğüne babalarını inandıra-
madılar. Bu süre zarfında oğlunun üzüntüsünden Yusuf ’un ba-
basının gözleri kör oldu.

Kuyuya atıldığı anda Yusuf ’a dayanması için gelen vahiy ile 
Mısır’a hükümdar olduğu anda gelen vahyin özü birdi. Kuyuda 
da olsa, tahta hükümdar da olsa babasının üzerindeki hakkını 
ödemeliydi.

Mısır hükümdarı Hz. Yusuf, dirilmenin esrarı kan sırrı-
na vâkıf olduğundan; babasına bu sır ile işlenen bir gömlek 
göndertmişti. Oğlundan gelen gömleği gözlerine süren Hz. 
Yakup’un, gözlerindeki perde kalkmıştı. Dirilmenin esrarı kan 
sırrı ile işlenen gömlek ile ölen göz hücreleri yeniden dirilmişti.

Böylelikle kan bağı yoluyla sırrı elde edebileceğini sanan 
Onlar Konseyi’nin Yusuf ’un çağındaki hayalleri yerle bir ol-
muştu. Dirilmenin sırrını barındıran kan ile işlenen gömlek 
ellerindeydi. Üstelik kendi elleriyle gömleği babalarına götür-
müş ve gözlerinin tekrar görmeye başladığına şahit olmuşlardı. 
Fakat tüm bunlara rağmen sırra vâkıf olamamışlardı.

Sadece kana ait sırra değil, Arz-ı Mukaddes’in sırrına da 
vâkıf olamayacaklardı. Hz. Yusuf dönemi Mısır’ında bir böl-
geye 17 adet piramit dikilecekti. İşte bu piramitler ile Hz. 
Yusuf, arzın beş önemli noktasından birinin Mısır’da 17 adet 
piramidin dikildiği noktada olduğunu ilan ediyordu. (Günü-
müzde Mısır piramitlerinin altında, 17 adet Mısır piramitleri-
nin şekline benzemeyen yapı bulunmuştur. Bu yapıların, Türk 
piramitleri gibi kesik uçlu şekilde inşa edilen yapılar olduğu 
özel cihazlar ile tespit edilmiştir.)6

Yusuf ’un çağında galip gelen, yüce yaratıcının iki önem-
li sırrına muhafızlık yapanlar olmuştu. Onlar Konseyi ise; 

6. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/05/110525_egypt_pyramids
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kaybetmenin hıncı ile Mısır’ın kara ilmine dalarak daha da 
korkunç bir hal alacak haram olan ilimlerine ilim katacak-
lardı. Bu ilim ile Yusuf ’un Mısır’ı yerle bir edilerek, Onlar 
Konseyi’nin Mısır’ına dönüştürüldü.

Pagan Mısır’ın gizli ilimleri ve kurulan firavunlara ait sis-
tem; yaratıcı tarafından vahiy edilecek asabi ve güçlü bir pey-
gamberin çağında yerle bir edilecekti.

Musa’nın Çağı

Mısır’a firavun olma yolunda ilerlerken, tüm dünyası yanan 
bir ağaçtan aldığı vahiy ile değişen bir insan düşünün...

Varlığın içindeki hayatını bir anda yoklukla değişebilecek 
kadar güçlü karakterli asalet timsali bir insan...

Güçlü karakterinin yanında bir o kadar da tez canlılığının 
verdiği asabi bir karakterin düşebileceği tüm yanlışlara düş-
tükten sonra, yanlışlarından doğruluğun hakikatine ermiş bir 
şeriat peygamberi...

Firavunların düzenini Rabb’inin yardımıyla başlarına yıkan 
Hz. Musa kendi çağında Hz. İbrahim’in sırrına vâkıf olanlar-
dandı. Hz. Yusuf döneminde onun tarafından ulu bilgelere 
emanet edilen sırları öğrenmişti Hz. Musa...

Hz. Musa, kavmini Mısır’dan çıkaracak ve Firavun’un düze-
nine Mısır’ın dışından tehlike yaratacaktı. Ancak bilindiğinin 
aksine Musa, her ne kadar Firavun’dan kaçsa da Firavun’u var 
eden zihniyeti tam yanında taşımıştı.

Musa’nın Mısır dışına çıkardığı on iki kavimden on tane-
si, Firavun zihniyetini içselleştiren kavimlerdi. Bu kavimler Hz. 
Yusuf ’un döneminden kalma kan bağı ile birbirine bağlı on kişilik 
konseyden türeyen kavimlerdi. Zamanla bu on kavmin başına, çe-
şitli kutsal ve paganistik ritüelleri içeren törenlerle on lider atandı.


