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ENSTİTÜLERİN DEVLETLERLE İŞBİRLİĞİ : 
TAVİSTOCK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMALARI 

1947’de kurulan Tavistock Enstitüsü, 
sosyal bilimlerdeki araştırmaları 
profesyonel uygulamalarla birleştir-
meyi amaçlayan bağımsız, kar amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Ulusal ve 
uluslararası tüm sektörlerde hükümet, 
sanayi ve ticaret, sağlık ve refah, 
eğitim, vb - kurum oluşturma ve 
organizasyonel tasarım ve değişim 
sorunları ele alınmakta ve müşterileri 
çok uluslulardan küçük topluluk 
gruplarına kadar çeşitlilik göstermek-
tedir. Büyüme alanı, özellikle sağlık, 
eğitim ve toplum gelişiminde yeni ve 
deneysel programların değerlendiril-
mesinde gelişimsel bir yaklaşımın 
kullanılması olmuştur. Düzenli grup 
ilişkileri konferanslarının yanı sıra yeni 
eğitim etkinlikleri de üretmiştir. 
 
Enstitü, benzersiz olmasa da olağan-
dışı kılmak için üç unsur bir araya geliyor: tamamen kendi kendini finanse etme bağımsızlığına sahip, 
hükümetten veya diğer kaynaklardan hiçbir sübvansiyon olmaksızın; eylem araştırması yönelimi, onu 
akademi ve danışmanlık dünyalarının arasına yerleştirir, ancak bunların içine yerleştirmez ve disiplinler 
arasında antropoloji, ekonomi, örgütsel davranış, siyaset bilimi, psikanaliz, psikoloji ve sosyoloji 
bulunmaktadır. 
 

1  Sakarya Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler. 
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Amerikan vakıflarının ideolojisi, Londra’daki Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü tarafından oluşturuldu. 
1921’de, Bedford Dükü, Tavistock Marki, 11. Dük, kabuklu sarsıntıların I.Dünya Savaşı’ndan sağ kurtulan İngiliz 
askerleri üzerindeki etkisini incelemek için Enstitüye bir bina verdi. Amacı, askerlerin “kırılma noktasını” 
oluşturmaktı.  

 

Tavistock Institute’un merkezi Londra’dadır. Kuruluşun rehberi Sigmond Freud, İngiltere’ye taşındığında 
Maresfield Gardens’a yerleşti. Prenses Bonaparte tarafından kendisine bir konak verildi. Tavistock’un 
davranış biliminde Freudyen “kontrol” çizgisine dayanan öncü çalışması, Tavistock’u kuruluş ideolojisinin 
dünya merkezi haline getirdi.  
 
Tavistock Enstitüsü, ilk olarak Kore’deki Amerikan savaş esirleri üzerinde deneysel olarak kullanılan toplu 
beyin yıkama tekniklerini geliştirdi. Kitle kontrol yöntemleriyle ilgili deneyleri, Amerikan kamuoyunda 
yaygın olarak kullanıldı; bu, topikal psikoloji yoluyla bireysel davranışı değiştirerek insan özgürlüğüne gizli 
ama yine de çirkin bir saldırı. Alman bir mülteci olan Kurt Lewin, 1932’de Tavistock’un müdürü oldu. 1933’te 
ABD’ye “mülteci” olarak geldi ve pek çok casusun ilki oldu ve Amerikalıları dönüştürmek için propaganda 
kampanyasını başlatan Harvard Psikoloji Kliniğini kurdu.  
 
1938’de Roosevelt, Churchill ile gizli bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma, Özel Harekat Yöneticisinin ABD 
politikalarını kontrol etmesine izin vermeyi kabul ettiği için gerçekte ABD’nin egemenliğini İngiltere’ye 
bıraktı. Bu anlaşmayı uygulamak için, Roosevelt, SOE-SIS himayesi altında OSS’yi (şimdi CIA) kurmadan önce 
General [William] Donovan’ı beyin yıkama için Londra’ya gönderdi. Tüm OSS programı ve CIA her zaman 
Tavistock Enstitüsü tarafından belirlenen kurallar üzerinde çalıştı. 
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Tavistock Enstitüsü, Roosevelt ve Churchill tarafından gerçekleştirilen kitlesel sivil bombalama baskınlarını, 
tamamen kitlesel terörde klinik bir deney olarak ortaya çıkardı ve “kobayların” “kontrollü laboratuvar 
koşullarında” tepki vermesini izlerken sonuçların kayıtlarını tuttu. Tüm Tavistock ve Amerikan kuruluş 
tekniklerinin tek bir amacı vardır - bireyin psikolojik gücünü kırmak ve onu Dünya Düzeni’nin diktatörlerine 
karşı koyma konusunda çaresiz kılmak. Aile birimini ve aileye telkin edilen din, namus, vatanseverlik ve 
cinsel davranış ilkelerini parçalamaya yardımcı olan her teknik, Tavistock bilim adamları tarafından 
kalabalık kontrol silahı olarak kullanılır. 
 
Freudcu psikoterapi yöntemleri, bu tedaviyi görenlerde karakterlerini istikrarsızlaştırarak kalıcı akıl 
hastalığına neden olur. Daha sonra mağdura, “yeni kişisel etkileşim ritüelleri oluşturması”, yani katılımcıları 
yaşamlarında sabit kişisel ilişkiler olmadan gerçekten sürüklenerek bir aile kurma veya sürdürme 
yeteneklerini yok eden kısa cinsel karşılaşmalara dalması tavsiye edilmiştir. Tavistock Enstitüsü ABD’de öyle 
bir güç geliştirdi ki, Tavistock’ta veya bağlı kuruluşlarından birinde davranış bilimi eğitimi almadığı sürece 
hiç kimse hiçbir alanda öne çıkamaz. 
 
İktidara hızlı yükselişi başka türlü açıklanamayan Henry Kissinger, bir Alman mülteci ve SHAEF’te Sir John 
Rawlings-Reese’in öğrencisiydi. Bir Tavistock Enstitüsü psikoloğu olan Dr. Peter Bourne, Jimmy Carter’ı ABD 
Başkanı olarak seçti çünkü Carter, Annapolis’te Amiral Hyman Rickover tarafından yönetilen yoğun bir beyin 
yıkama programına girmişti. ABD’de zorunlu ırksal entegrasyon “deneyi”, OSS ve Amerikan Yahudi 
Kongresi’nden Ronald Lippert ve Topluluk İlişkileri Komisyonu’nda çocuk eğitimi direktörü tarafından 
düzenlendi. Program, bireyin kimliğindeki kişisel bilgi duygusunu, ırksal mirasını yıkmak için tasarlandı. 
Stanford Araştırma Enstitüsü aracılığıyla Tavistock, Ulusal Eğitim Derneği’ni kontrol etmektedir. Ulusal 
Eğitim Laboratuvarı’ndaki Sosyal Araştırma Enstitüsü, iş dünyasının ve hükümetin önde gelen yöneticilerinin 
beynini yıkar. 
 
Bir diğer önemli Tavistock operasyonu, Pennsylvania Üniversitesi’ndeki Wharton Finans Okulu’dur. Tek bir 
ortak payda, ortak Tavistock stratejisini -uyuşturucu kullanımını tanımlar. Şüphelenmeyen CIA yetkililerine 
LSD verildiği ve tepkileri “kobay” gibi incelenen CIA’nın kötü şöhretli MK Ultra programı birkaç ölümle 
sonuçlandı. 
 
ABD Hükümeti kurbanların ailelerine milyonlarca dolar tazminat vermek zorunda kaldı, ancak suçlular asla 
suçlanmadı. Program, Londra’daki S.G. Warburg Co.’nun sahibi olduğu İsviçreli bir ilaç firması olan Sandoz 
AG’nin Lysergic Acid [LSD] geliştirmesiyle başladı. Roosevelt’in danışmanı, [1913] Federal Rezerv Yasası’nı 
yazan Paul Warburg’un oğlu James Paul Warburg ve Hitler’i finanse eden Max Warburg’un yeğeni, Politika 
Çalışmaları Enstitüsü’nü kurdu, ilacı tanıttı. Sonuç, 1960’ların LSD “karşı kültürü”, CIA’dan 25 milyon dolar ile 
finanse edilen “öğrenci devrimi” oldu. 
 
MK Ultra’nın bir bölümü İnsan Ekolojisi Fonu idi; CIA ayrıca, zihin kontrolü konusunda daha fazla deney 
yapmak için Harvard’dan Dr. Herbert Kelman’a ödeme yaptı. 1950’lerde, CIA Kanada’daki kapsamlı LSD 
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deneylerini finanse etti. Kanada Psikoloji Derneği başkanı ve Montreal Kraliyet Viktorya Hastanesi direktörü 
Dr. D. Ewen Cameron, 53 hastaya yüksek dozda LSD vermek ve tepkilerini kaydetmek için CIA’den büyük 
ödemeler aldı. Hastalar uyuşturularak haftalarca uykuya daldı ve ardından elektrik şoku tedavisi verildi. 

 

Kanada Parlamentosunun bir üyesinin karısı olan bir kurban, şimdi CIA için ilacı sağlayan ABD şirketlerine 
dava açıyor. CIA’nın uyuşturucu testi programının tüm kayıtlarının MK Ultra başkanı tarafından imha 
edilmesi emri verildi. Tavistock Enstitüsü’nün tüm çabaları döngüsel çöküşe yönelik olduğu için, CIA 
programlarının etkisi trajik bir şekilde ortadadır. 20 Ağustos 1984’te Washington Post’ta yazan R. Emmett 
Tyrell Jr., “SDS’deki (Demokratik Toplum için Öğrenciler] 60’ların radikallerinin bakımsız sonuçlarından” 
“giderek artan gayrimeşruiyet, küçük kanunsuzluk, uyuşturucu bağımlılığı oranıyla sonuçlandığından 
bahsediyor. 
 
Bugün Tavistock Enstitüsü ABD’de yılda 6 Milyar Dolarlık bir Vakıflar ağını işletiyor ve bunların tamamı ABD 
vergi mükelleflerinin parasıyla finanse ediliyor. Dünya Düzeni’nin Amerikan halkı üzerindeki kontrolünü 
artırmak için birçok program türü oluşturan 400 bağlı kuruluş ve 3000 diğer çalışma grubu ve düşünce 
kuruluşuyla on büyük kurum doğrudan kontrolü altındadır. Hoover Enstitüsü’nün bitişiğindeki Stanford 
Araştırma Enstitüsü, 3300 çalışanıyla yıllık 150 milyon dolarlık bir operasyondur. Bechtel, Kaiser ve diğer 400 
şirket için program gözetimi ve CIA için kapsamlı istihbarat operasyonları yürütür. 
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Tavistock’tan gizli talimatları için bir kanal olarak kilit kurumlardan biri, 1957’de kurulan Ditchley Vakfı’dır. 
Ditchley Vakfı’nın Amerikan şubesi, eski Dışişleri Bakanı ve Rockefeller Vakfı’nın yöneticisi Cyrus Vance ve 
Winston Lord tarafından yönetilmektedir. 
 
Rockefeller Vakfı’nın temel ancak az bilinen operasyonlarından biri, dünya tarımını kontrol etme teknikleri 
olmuştur. Kenneth Wernimont, Meksika ve Latin Amerika’da Rockefeller kontrollü tarım programları kurdu. 
Bağımsız çiftçi, Dünya Düzeni için büyük bir tehdittir, çünkü kendisi için üretir ve ürettiği ürünleri sermayeye 
dönüştürülebilir, bu da ona bağımsızlık verir. Sovyet Rusya’da Bolşevikler, halk üzerinde tam bir kontrole 
sahip olduklarına inanıyorlardı; küçük çiftçilerin inatçı bağımsızlığının tehdit altında olduğunu görmekten 
dehşete kapıldılar. 

 

John D. Rockefeller ve Dr.J.George Harrar’ın Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezini (CIMMYT) 
ziyareti, Chapingo Hacienda (Meksika), 1967 
 
 
 
 
 
 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 

Stalin, OGPU’ya köylülerin tüm yiyeceklerini ve hayvanlarını ele geçirmesini ve onları aç bırakmasını emretti. 
The Chicago American, 25 Şubat 1935, bir ön sayfa manşeti taşıyordu, SOVYET AİLE İÇİNDE ALTI MİLYON YOK; 
Köylülerin Mahsulleri Ele Geçirildi, Onlar ve Hayvanları Açlıktan Öldü. Bu vahşete dikkat çekmek için, daha 
sonra Sovyetlerin değil Almanların altı milyon insanı öldürdüğü iddia edildi, bu rakam bir Chicago 
gazetecisinin Chicago Amerikan manşetinden alınmıştı. 
 
Köylüler ve İşçiler Partisi olan Komünist Parti köylüleri yok etti ve işçileri köleleştirdi. Totaliter rejimlerin 
çoğu, küçük çiftçiyi en büyük engelleri olarak gördü. Fransız Terör Saltanatı, birçoğu ona sempati duyan 
aristokratlara değil, değersiz görevliler karşılığında tahıllarını devrimci mahkemelere vermeyi reddeden 
küçük çiftçilere yönelikti. Amerika Birleşik Devletleri’nde vakıflar şu anda Amerikan çiftçisine karşı aynı 
türden imha savaşının içindeler. 
 
Çiftçi için toprak artı emeğin geleneksel formülü, çiftçinin tarım faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu endüstriyel 
malları satın almak için satın alma gücüne ihtiyaç duyması nedeniyle değiştirildi. Bu sermayeye olan ihtiyaç 
nedeniyle, çiftçi, Dünya Düzeninin kendisini iflas ettiren faiz oranlarını manipüle etmesine karşı özellikle 
savunmasızdır. Tıpkı Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi, 1930’ların başında, Stalin köylülerin küçük arazilerini 
kollektif çiftliklerde yaşamaları ve çalıştırmaları için bırakmalarını emrettiğinde, Amerikalı küçük çiftçi de 
aynı türden bir imha ile karşı karşıya ve pes etmeye zorlanıyor. Brookings Enstitüsü ve diğer vakıflar, ABD’li 
çiftçiyi yok etmek için Federal Rezerv Sistemi tarafından uygulanan para programlarını ortaya çıkardı, 
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Rusya’daki Sovyet trajedisinin bir tekrarı, çiftçinin köle işçisi olursa hayatta kalmasına izin verilecek bir 
şartla. Bu da dev tröstler anlamına gelmektedir. 

 

Vatandaş vakıfların gerçek rolünün farkına vardığında, yüksek faiz oranlarını, yüksek vergileri, ailenin 
yıkımını, kiliselerin devrim forumlarına indirgenme-sini, üniversitelerin CIA uyuşturucu çöplüklerine 
dönüştürülmesini anlayabilir. Amerikan vatandaşları artık federal hükümetin her temsilcisinin neden onlara 
karşı olduğunu anlayabilirler. Alfabe ajansları, FBI, IRS, CIA ve BATF, vakıfların programlarını yürütmek için 
vatandaşa savaş açmışlardır. 
 
Vakıflar, siyasi bir hedefin parçası olmayan hiçbir vergi vermedikleri için onları “hayırsever” işler yapmaya 
mahkum eden tüzüklerini doğrudan ihlal ediyorlar. 1917’de Rusya’ya Kızıl Haç Misyonu’nda yapıldığı gibi, 
profesyonel istihbarat görevlilerinin “hayırsever” işçiler olarak istihdam edilmesi, Dünya Düzeninin vakıfların 
“miras”ları yoluyla gerçekleştirmesini istediği uğursuz siyasi, ekonomik ve sosyal hedefleri ortaya 
çıkarmıştır. 
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Daniel Coit Gilman, Russell Sage, Foundation’ı National City Bank’tan Cleveland H. Dodge ile birleştirdi. Bu 
vakıf kurucuları, Federal Rezerv Sistemi, Birinci Dünya Savaşı Savaş Endüstrileri Kurulu, II. Dünya Savaşı OSS 
ve CIA ile yakından bağlantılıydı. Rusya’daki Bolşevik Devrimi’ni kışkırtmak için kurulan Amerikan 
Uluslararası Şirketi ile de yakından bağlantılılar. Franklin Delano Roosevelt’in bir amcası olan Delano, 1914’te 
Federal Rezerv Sisteminin ilk Yönetim Kurulu üyesidir. Kayınbiraderi, Washington hukuk bürosu Covington ve 
Burling’i kurdu. Delanolar ve Dünya Düzeni’nin diğer yönetici aileleri, soylarını doğrudan Orange’lı William’a 
ve İngiltere Merkez Bankası tüzüğünü veren rejime kadar götürürler. 
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