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BİLDERBERG TOPLANTILARI VE GÖLGE HÜKÜMET 
 
Bilderberg Toplantıları, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 120 ila 150 siyasi lider, hükümet yetkilisi ve endüstri, 
finans, medya ve akademiden uzmanların katıldığı yıllık toplantılardır. Her yıl farklı bir Avrupa veya Kuzey 
Amerika ülkesinde yapılan toplantılar, Batı’da ulusal politikalara ve uluslararası ilişkilere etki edenlerin 
birbirlerini tanıyabilecekleri ve taahhütte bulunmadan ortak sorunlarını tartışabilecekleri özel, gayri resmi 
bir ortam sağlar. Her konferanstan sonra, toplantının özel bir raporu yalnızca eski ve şimdiki katılımcılara 
dağıtılır ve raporda konuşmacılar yalnızca ülkelerine göre belirlenir. İlk toplantı Hollanda Prensi Bernhard 
tarafından başlatıldı ve adını ilk konferansın 1954’te yapıldığı Hollanda’nın Oosterbeek kentindeki otelden 
aldı. Uluslararası bir yönlendirme komitesi genellikle her yıl farklı delegeler seçer. 
 

 
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
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Bilderberg Grubu adını, üyelerinin Lippe-Biesterfeld Prensi Bernhard’ın daveti üzerine 29 Mayıs 1954’te ilk 
kez toplandığı Hollanda’nın Oosterbeek kentindeki Hotel de Bilderberg’den almıştır. Yıllar boyunca yıllık 
Toplantılar, ticaretten istihdama, teknolojiye, para politikasından yatırıma ve ekolojik zorluklardan 
uluslararası güvenliğin teşvik edilmesine kadar çok çeşitli konuların tartışıldığı bir forum haline gelmiştir. 
Küreselleşen bir dünya bağlamında ne Avrupa’da ne de Kuzey Amerika’da tek taraflı olarak ele alınabilecek 
herhangi bir sorun düşünmenin zor olduğunu, artık dünyanın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini 
savunmuşlardır. 
 
Her yıl katılan aktif üyeler ile sadece ara sıra davet edilenler arasında ayrım yapmak önemlidir. Yaklaşık 
seksen üye, uzun yıllardır katılan müdavimlerdir. Etki alanları veya mesleki ve akademik bilgileriyle ilgili 
konularda rapor vermeye davet edilen insanlar, Bilderberg Grubunun arkasındaki resmi yapı hakkında hiçbir 
fikirleri yok ve Grubun daha büyük hedefleri ve evrensel hedefleri konusunda bilgilendirilmiyorlar. 
Bilderberg’liler, küresel planlarında yararlı araçlar olabileceklerini düşündükleri ve daha sonra çok güçlü 
seçilmiş konumlara ulaşmalarına yardım ettikleri kişileri davet ederler. Ancak etkilemeyi başaramayan tek 
seferlik davetliler bir kenara atılır. “Yararlı üye” denilebilecekler için bir örnek, 1991’de Almanya’nın Baden-
Baden kentindeki ilk Bilderberg toplantısına katılan Arkansas’ın valisi Bill Clinton’dı. 
 
Toplantıda David Rockefeller Clinton’a Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ile ilgili konuşmuş, 
bir Bilderberg önceliği olduğunu ifade etmiştir. Ertesi yıl, Clinton Başkan seçilmiş ve NAFTA’nın güçlü bir 
savunucu olmuştur.  
 
-- Bill Clinton: 1991’de Bilderberg toplantısına katıldı; Demokrat Parti’nin adaylığını kazandı ve 1992’de Başkan 
seçildi. 
 
Tarih boyunca dünya siyasetini etkilemiş iki isim olan Henry Kissinger ve Paul Wolfowitz, Bilderberg’in 
seçilmiş üyeleridir. Eisenhower’dan bu yana tüm ABD başkanları ve üst düzey Birleşik Krallık hükümet 
yetkilileri Bilderberg Kulübü’nden çıkmıştır. Ayrıca 1971’den beri her NATO genel sekreteri de katılanlar 
arasından çıkmıştır. 
 
ABD’nin eski İrlanda büyükelçisi: “Bilderbergciler post-milliyetçilik çağını arıyorlar. Ülkelerin değil, Dünya’nın 
Evrensel değerlerle çevrili bölgelerinin olacağı bir zamanı hedefliyorlar. Yani, küresel bir ekonomi, tek bir 
Dünya hükümeti (seçilmek yerine seçilmiş) ve evrensel bir dünya. Bilderbergciler, bu hedeflere 
ulaşacaklarından emin olmak için, ‘genel halk adına daha fazla teknik yaklaşıma ve daha az farkındalığa’ 
odaklanırlar.” 
 
Bilderberg grubunun önde gelen ismi David Rockefeller: “Hatta bazıları, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
çıkarlarına karşı çalışan, ailemi ve beni “enternasyonalistler” olarak nitelendiren ve daha entegre bir küresel 
siyasi ve ekonomik yapı -tek dünya- inşa etmek için dünyanın dört bir yanındaki diğer kişilerle işbirliği 
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yapan gizli bir grubun parçası olduğumuza inanıyor.  Eğer suçlama buysa, suçluyum ve bununla gurur 
duyuyorum.” 
 
Denis Healey, eski İngiliz Savunma Bakanı: “Dünyada meydana gelen olaylar tesadüfen meydana gelmez, 
tasarlanır. İster ulusal meselelerle ister ticaretle ilgili olsun, çoğu, gücü elinde tutanlar tarafından 
sahnelenir ve yönetilir.” 
 
Ekonomik, politik ve askeri hiyerarşilerin tepesindeki dar ve merkezileşmiş bireyler grubu, sıradan insanların 
ulaşamayacağı teknik ve kurumsal iktidar araçlarına sahip bir elit grubu oluşturmuştur. Bu grup, kendi ortak 
çıkarlarını sürdürerek toplumsal güçlerini, konumlarını korumaya çalışmışlardır. Bilderberg Grubu’nun güçlü 
üyeleri dünyanın dört bir yanından gelir ve küreselleşmenin siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve ideolojik 
alanlarını temsil eder. Küçük işletmeler, popülistler, sosyalistler veya milliyetçiler gibi alternatif çıkarların ve 
ideolojik konumların kesinlikle hiçbir temsili yoktur. ABD ve Birleşik Krallık’taki iki büyük ideolojik partinin 
temsilcileri, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ile İşçi Partisi ve Muhafazakârlar, genellikle bu ulusötesi 
çıkarların yanında yer alırlar. Örneğin, Haziran 2022’nin başlarında Bilderberg’de BM yetkilileri, petrol 
devlerinin CEO’ları hem Başbakan hem de Hollanda Kralı, Kanada Başbakan Yardımcısı, Google’dan Eric 
Schmidt dahil teknoloji devlerinin kurucuları, büyük düşünce kuruluşu liderleri ve Pfizer gibi ilaç şirketlerinin 
CEO’ları yer aldı. 
 
1954’ten bu yana devam eden bu toplantılardan üç tanesi de Türkiye’de yapılmıştır. Birincisi 18-20 Eylül 1959 
yılında, İstanbul Yeşilköy’de yapılmıştır. İkincisi 25-27 Nisan 1975’te İzmir’de yapılmıştır.  Üçüncüsü 31 Mayıs 3 
Haziran 2007 yılında yine İstanbul’da yapılmıştır. Birinci toplantı 1960 darbesi öncesinde gerçekleşmiş. İkinci 
toplantı, Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında, Amerika’nın Türkiye’ye silah ambargosundan sonra 
gerçekleşmiş. Üçüncü toplantı 2007 yılında e muhtıra sonrasında gerçekleşmiştir. Türkiye, NATO için önemli 
bir devlet olmuştur. Küresel siyaseti dizayn etmeye çalışan ABD liderliğindeki bir grubun böylesine önemli 
tarihlerde Türkiye’de toplanması tesadüf olamaz. NATO’nun gladyo gibi oluşumlar ile üyesi olan devletlerin 
iç işlerine müdahale ettiği ise ayyuka çıkmış bir gerçektir.  
 
2007 yılında Türkiye’de yapılan toplantıya katılan Türk isimler: 
Ümit Boyner, Mehmet Ali Birand, Ali Babacan, Kemal Derviş, Cem Duna, Emre Gönensoy, Mustafa Koç, Ayşe 
Soysal, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Erkut Yücaoğlu. 
 
Avrupa, bundan yüzyıllar önce kendi burjuvazisinin girişimleri ile yeni bir dünyanın temellerini atmıştı. 
Hanedanların ve derebeylerinin gücünün azalması ile toplumsal, siyasal ve ekonomik hayata egemen 
olmaya başlayan burjuva sınıfı pek çok değişikliğin fitilini ateşlemiş olan gruplar olmuştur. 21. Yüzyılda da 
yeni burjuva, sermaye ve nüfuz sahipleri bu etkinliklerini devam ettirmektedir. Bilderberg görüşmeleri 
bunun bir yansımasıdır. 
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