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           Zamanların Hâkimi: Kuantum Evreninde Tarihsel bir Masal 

                 Bu Romanda geçen olaylar tarihseldir, isim ve karakterler mitolojide 
vardır.

   

       Altay Birand
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Sekizinci İklim, Mundus Imaginalis 

An  ve  Ninhursag  hava  koltuklarında  karşılıklı  oturuyorlardı.  Kronos  içeri 
girdi… Onlara yaklaştı… “Zaman yaklaşıyor…” dedi

An sordu: “Zamanın hesabını sen tutarsın, sen bilirsin… Söyle?” 

Kronos ona eliyle gel  işareti yaptı,  yandaki geniş odaya gittiler. Ninhursag da 
onları takip etti…

Kronos  eli  ile  bir  işaret  yaptı.  Karşı  duvarda  büyük  bir  ekran  belirdi.  Bazı 
yıldızlar,  kimi  kuşaklı,  kimi  parlayan,  kimi  benekli,  dans  eder  gibi  hareketli 
idiler.  Kronos  ekrana  dokundu,  “İşte  daralan  evren  karşınızda”  dedi.  Sonra 
ekranın üst  sağ köşesindeki düğmeye dokundu, Altın  renginde bir haç belirdi. 
Haçın üstünde bir daire vardı, bu daire gittikçe küçülüyor ve haçın merkezine 
doğru yaklaşıyordu.

“İşte”  dedi  Kronos,  “bu  daire  daralan  evrenin  çevresini  gösteriyor,  bu  evren 
daralıyor, haçın merkezine gelince nokta olacak ve zaman tamamlanacak…” 

Ninhursag güldü: “Genişlediği sürece yaşadı bu evren, hem de çok uzun zaman, 
yeter artık daha genç bir evren gelsin…”

An: “O zaman şürayı toplayalım…” dedi “Melkizedek de gelsin”…

Şüra 

7  üyeden  oluşan  Şüra  toplandı…  Hepsi  parıl  parıl  parlıyorlardı.  İnsana 
benzemekle  beraber  şeffaf  gibi  idiler:  Sanki  tülden  yapılmış  bedenler…  An 
başköşede idi. Tacında bir yıldız parıldıyordu. Kronos yanında… Melkizedek’in 
yeri  o  anda  boş  idi…  Enki  elinde  üzerine  iki  yılanın  sarmalandığı  asası  ile 
oturuyordu.  Enlil’in  tacında  yedi  küçük  daire  vardı… Nanna  ve Utu  da An’a 
bakıyor, dikkatle dinliyorlardı. 

Kapı  kapanınca An  sözü  aldı:  “Bu  gün  bir  ölüm  daha  yaşıyoruz,  evrenlerden 
birisi daha yok olmak üzere… Bu konuda kıdemli üyemiz Melkizedek bize bilgi 
verecek” dedi. 
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Eliyle  bir  çağrı  işareti  yaptı.  Salonun  ortasında Melkizedek  belirdi.  Başındaki 
taçta birbirine sarılmış iki yılan ve onların ortasında bir yıldız vardı.

An  “Baş  kâhin  ve  bilgiç  olarak  bizi  aydınlat...”  dedi.  Melkizedek  başındaki 
yıldıza dokundu. Salonun ortasında, az yüksekte herkesin görebildiği küresel bir 
ekran belirdi. Ekranda birçok gök cismi ve köşede Kronos’un An’a gösterdiği 
altın  haç  vardı.  Haçın  kolları  eşitti.  “Birçok  evren  oluğunu  biliyorsunuz. 
Bunlara  âlemler  diyoruz.  Bu  evren  yok  oluyor…”  dedi  Melkizedek.  “Benim 
özellikle gözlemekle görevli olduğum evren…” 

 “Haça bakın, kolları eşittir sonsuz zamanı ve sonsuz mekânı gösterir, merkezi 
ölümü işaret eder, çevresindeki daire daraldıkça merkeze yani ölüme yaklaşır… 
Bu  evren  trilyonlarca  yıldır  genişledi  sonra  daralmaya  başladı.  Gök  cisimleri 
şimdi sıkışıyor. Birazdan yok olacak. Eonlar boyunca birçok evren böyle geldi 
geçti…”

“Bu evrenin özelliği mi var ki özellikle gözlemekle görevlisin?” dedi An…” 

Melkizedek:  “Evet  biliyorsunuz  evrendeki  bir  gezegende  hominid  dediğimiz 
canlılar yaşar. Bir başka deyişle insan…”

An:  ”Evet,  onların  yaratılışı  bizce malum…Yalnız  neleri  değişik  ki  bu  kadar 
özel? ” deyince 

Melkizedek: “Açıklayayım” dedi

Çoklukta Tek (unum in multa diversa moda)

Canlıların  en  gelişmiş  olanı  insandır.  Biyolojik  bir  varlık…  Bu  canlıların 
hayranlık  uyandırıcı  bir  biyolojik  yapıları  vardır.  Enki’nin  elindeki  asa’nın 
üzerindeki sarmalanmış yılanları gösterdi. Bu sembol kısaca DNA çift  sarmalı 
da  denilen  DNA  molekülünü  gösterir.  Bir  insanın  vücudunda  100  milyar 
kilometre uzunluğunda DNA vardır. DNA kadim bir bilgi depolama yöntemidir 
ve  bu  gün  bizim  bildiğimiz  depolama  araçlarının  100  triyon  kez  daha  fazla 
veriyi depolayabilir. DNA yalnızca on atom genişliğindedir. Ancak uzunluğu ile 
yergök  birleşimini  sembolleştirecek  niteliktedir.  Zekâ;  (Intelligence)  Latince 
ikisi  arasında  seçmek  anlamındaki  “interleger”  deyiminden  gelir.  İnsanın 
vücudunda en alt düzeydeki protein ve enzimlere kadar her bir hücre bir zekâya 
sahiptir. Bu küçücük varlıklar bu zekâ sayesinde seçimler yapabilirler. Burada 
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DNA  insanın  bünyesindeki  “genetik  kodlamaya”  uyarak  işlev  gören  bir 
“formül” gibi algılanabilir. Hücreler birbirlerine protein ve molekül yapıları ile 
sinyaller yollarlar: Bölün, bölünme, hareketlen, dur, intihar et, yaşamaya devam 
et  gibi.  Her  bir  hücre  kendisine  gelen  bu  yüzlerce  sinyali  algılamak,  onları 
tümleştirerek ne yapacağına karar vermek durumundadır. 

Döndü  ve  Enki’nin  elindeki  üzerine  iki  yılanın  sarmalandığı  asasını  tekrar 
gösterdi: İşte kadim sembolü burada… Yeni evrendeki doktorlar bu sembolden 
Rozet yapıp takacaklar.

Enki  gülümseyerek  söze  girdi:  “İyi,  iyi…  Bu  bahsettiğin  genetik  şifrelemeyi 
kim yapmış acaba?”

Melkizedek yukarıya doğru baktı, gülümsedi, sonra ciddi bir eda ile: “Cevabını 
benden  iyi  bildiğiniz  bu  soruyu  günün  şakası  olarak  kabul  ediyorum”  dedi. 
Herkes gülümsedi…

Melkizedek devam etti: “İşin bizi ilgilendiren kısmına geleyim:

Tüm  yaşam  türlerinde  proteinler  küçük  moleküller  olan  20  ayrı  amino  grup 
asitten  meydana  gelirler.  Ortalama  olarak  bir  protein  bu  20  amino  grup  asit 
arasından  seçilen  ve  doğru  düzende  yerleşen  200  amino  grup  asitten  oluşur. 
Böyle  bir  proteinin  yaratılabilmesi  ihtimalini  hesaplamak  isterseniz  önce  bir 
trilyonu kendisi ile 22 kez çarparsınız. Bir sayı çıkar… İhtimal işte bire karşı bu 
sayıdır. Burada ihtimal sıfır demektir… Yani insan denen mahlûkun olmaması 
gerekir aslında…

Dahasını söyleyeyim, aslında bu gezegenin kendisinin var olması da çok hayret 
vericidir: Doğada dört kuvvet vardır: Elektromanyetik, Zayıf, Kuvvetli ve Yer 
Çekimsel. Elektromanyetik kuvvet  insanın parçalarını bir arada  tutar. Zayıf ve 
kuvvetli kuvvetler ise çok küçük parçacıkları bazen birleştirir, bazen ayırır.

Yer  çekimi  uzun  mesafeler  içinde  etkisini  gösterir  ve  gezegenleri 
yörüngelerinde,  yıldızları  kümelerinin  içinde  ve  insanı  da  dünyanın  üstünde 
tutar.  Bu  dört  kuvvetin  etkileşimindeki  en  ufak  değişiklik  çok  büyük  farklar 
yaratır. Dört kuvvetten iki tanesinin bileşimindeki yüzde 10 oranındaki bir fark 
dünyanın bulunduğu evreni yaşanamaz kılacaktı.

Bu durumda dışarıdan bakıldığında evren ve bu evrendeki dünya her yönü  ile 
insanın  hayat  bulmasına  uygun  şekilde  tasarlanmış  görünmektedir.  Diğer  bir 
deyişle bu Evren, yaşam için fevkalade ahenkli bir plan dahilinde yaratılmıştır. 



5

Bir şey var; şimdi can çekişen evrenin dünyasında şimdi yaşayan insanın beyin 
gücü  sınırlıdır.  Aklı  yoktur,  ama  gerektiğinde  bu  işlev  hemen  başlatılabilir. 
Beynin sınırladığımız kısmının sınırları istenildiğince genişletilebilir…” 

Üyeler hayretler içinde dinliyorlardı: An “bu mucize …” dedi.   “İblis de insan 
mucizesi yüzünden kovuldu ya… Hem de bu söylediğin dünyaya atıldı.”

Enki:  “Hatırlıyorum,  insan  o  kadar mucizevî  bir  yaratık  idi  ki  herkes  önünde 
yere kapandı. Ama İblis bunu yapmadı… Ve kovuldu…”

An: “Evet” dedi. “ama o melek değildir zaten, cin tayfasındandır.”

Kronos: “Nasıl olmuş da böyle çok özel şartlar altında bir dünya yaratılmış ki?”

Melkizedek  gülümsedi  ve  “bu  soruyu  yanıtlamam  için  evrenlerin  yasası  olan 
Kuantum Fiziğinden söz etmem gerekecek” dedi.

Kuantum Fiziğinin Dediği

“Kuantum fiziği bu hayatın bir parçası… Bazı kişiler bunu fantezi gibi görüyor 
ama modern teknolojinin ürettiği her türlü araç bu fiziğe dayanıyor. Bu fiziğin 
en  önemli  yanı;  pek  çok  olasılığı  bünyesinde  barındırmasıdır.  Bunu  şöyle 
açıklasam iyi olur sanırım:

Oyun  kartlarını  düşünün. Maça  kızı,  kupa  ası  vs…  Bu  oyun  kartlarına  maça 
kızı,  kupa  ası  vs  resimlerine  ek  olarak  üstünde  değişik  değişik  şekiller  olan 
milyonlarca, hatta sonsuz sayıda kart ilave edelim bir deste olsun. Bu destedeki 
kâğıtlardan  her  biri  hayattaki  belli  bir  oluşumu  tanımlar…  Dahası  var… 
Herhangi  bir  oluşumu  tanımlayan  her  bir  kartın  da  o  oluşumu  tarif  eden  bir 
özgün  matematik  ifadesi,  ya  da  fonksiyonu  vardır.  Kartların  hepsini  üst  üste 
koyup bir deste oluşturursak bütün bu fonksiyonlar üst üste biner ve bir toplam 
fonksiyon ortaya çıkar. 

İşin  en  ilginç  ve  şaşırtıcı  yanı  şu:  Şuurlu  bir  varlık,  bu  kartlara  baktığı  anda 

toplam fonksiyon ayrışıyor ve kartlardan yalnız bir  tanesinin  temsil ettiği olay 

gerçekleşiyor.  Buna  antromorfik  ilke  denir.  Diyelim  ki  100  kart  vardı, 

bunlardan  birisinin  tanımladığı  olay  gerçekleşeceği  için  olasılık  yüzde  bir, 

milyon kart varsa belirli bir olayın gerçekleşmesi olasılığı milyonda bir oluyor. 
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İşi  iyice anlatabilmek için diyelim ki iki kart var biri savaş biri barış… Şuurlu 

canlı  baktığında  bu  iki  kartın  toplam  fonksiyonu  ayrışır  ve  olasılıklardan 

yalnızca biri; savaş ya da barış gerçekleşir. Bazen Fonksiyon ayrıştığında bütün 

kartların işaret ettiği tüm olasılıklar gerçekleşebilir ama bu aynı evrende olmaz. 

Değişik alemlerde olur.

Şaşkın bakışları görünce ekledi: ”Bir kez daha şöyle açıklayayım: Doğadaki çok 

olasılıklı  toplam  fonksiyonun  her  biri  için  matematik  ifade  ve  o  ifadenin 

yaratacağı  bir  olay  vardır. Belirli  bir  anda  ve  konumda  hangi  ifadenin  geçerli 

olacağı, diğer bir deyişle hangi olayın gerçekleşeceği bilinemez.”

Melkizedek  ısrarla  tekrar  “olasılıklardan  yalnızca  bir  tanesi,  ancak  bir 

gözleyicinin  gözlemesi  ile  gerçekleşebilir,  toplam  fonksiyon  o  anda  alt 

fonksiyonlara ayrışır” diye ekledi.

An  dayanamadı,  ağzından:  “Bir  yandan  da  insanın  yaratılması  olasılığının 

hemen  hemen  sıfır  olduğunu  söyledin,  hangi  kuantum  çözümünün 

gerçekleşeceği  de  bilinemez  diyorsun  o  halde  bu  nasıl  olacak?  İmkânsız  bu! 

Açıkla bakalım…” sözleri döküldü.

 Melkizedek  bunun  üzerine  düşünceye  daldı  bir  an…  Herkes  saniyelerin 

geçmesini  bekledi.  Sonra  silkindi,  gözleri  parladı:  “bunu  size  açıklayabilmek 

için zamanların hâkiminden  izin almam gerekir” dedi. An’a baktı. An başı  ile 

olumlu  bir  işaret  yaptı.  Melkizedek  yere  çöktü  ellerini  alnının  iki  tarafına 

koydu, öylece kalakaldı. Dakikalar dakikaları kovalıyordu. Şüra üyelerinin çoğu 

onun ne yapmaya çalıştığını biliyorlardı. Ulaşmaya çalışıyordu… trans halinde 

idi… Birden ayağa kalktı “evet şimdi yüce şüraya açıklayabilirim…” dedi. 

An  “ Öyle ise devam et” diyince söze girdi:

Zaman yok ki... Dünya zamanına vurarak konuşalım: fonksiyonun ayrışması bir 
milyon yıl önce olmuş olabilir, ben olayı düşünürken olmuş olabilir. Bir anlık 
zaman  almıştır. Yalnızca  dün meydana  gelmiş  olsa  dahi  dünyadaki  insan  için 



7

inceleyecek  14  milyon  yıllık  bir  tarih  ortaya  koymuştur.  Tüm  olasılıklar 
içindeki bir  tanesi, akıllı bir yaratığın gözlemi sonucunda 4 kuvveti de gerekli 
oranlarda oluşturdu ve dünyayı yaşanabilecek ortama getirdi.

Nanna  ve  Utu  heyecanla  bir  ağızdan:  “Akıllı  yaratık  nerede,  kim?”  diye 
bağırdılar.

Melkizedek  devam  etti:  “Bu  evrenin  başlangıcında  kelam  var  idi.  Bu;  bilim 
dilinde enerjidir. Her şey onunla oldu, olmuş olanlardan hiçbiri onsuz olmadı… 
Hayat  onda  idi  ve  hayat,  insanların  nuru  idi. Nur  karanlıkları  aydınlattı,  lakin 
karanlıklar onu tanımadı. Ama o; Aydınlatma çabasına devam etti… İlk gözlem 
böyle  olmuştur.  Sonra  ilk  gözlemcinin  devamı  olan  gözlemciler  gözlemeye 
devam  etmişlerdir...  Ve  bakınız  ki  gözlemciler  yaratıcılar  olmuşlardır.  Tanrı 
insanı  kendi  görünüşünde  yarattı  ve  insan  dünyasını  ve  kendisini  yarattı...  Bu 
gün de olay devam ediyor her insan farkında olmadan önce kendisini, sonra tüm 
zamanların  en  büyük  işlevi  olan  evrenimizi  yaratma  faaliyeti  içindeki  yerini 
alıyor.  Eğer  böyle  ise  “Düşünüyorum  bundan  dolayı  varım.”  diyen  dünya 
feylesofu Rene Descartes  haklı  değil mi? Bununla  beraber  onun  sözü  bu  gün 
anlattığım olayları kapsamak için şöyle değiştirilebilir: Gözlüyorum bu nedenle 
yaşıyorum.”

Enlil: “Beynin gücü az dedin… Onun hiç bir etkisi yok mu?”

Melkizedek:  “Aslında  alt  fonksiyonlara  ayrışmada beynin  ve  şuurun bir  etkisi 
var. Evrenin toplam fonksiyonu tüm evrene yayılmıştır. Bu; İnsanın beş duyusu 
ile  algılayamadığı  ve  maddenin  katı,  sıvı  ve  gaz  hallerine  oranla  yoğunluğu 
daha az,  titreşim hızı daha yüksek, daha seyrek ve daha akışkan haline verilen 
isimdir. Şuur bu  fonksiyonun bir  parçasıdır. Bu nedenle yüksek  istem enerjisi 
taşıyan bir düşünce; bu fonksiyonu etkiler ve ayrıştırır.

Gelelim günümüze: Zamanların hâkiminin bana verdiği  talimat  şudur:  İnsanın 

var  olduğu  evrenin  yenisinin  yaratılması  şart  görülmüştür…  Üzerinde 

olağanüstü bir biyolojik varlık olan insan yaşayan bir dünya yeni doğacak olan 

evrenin  vaz  geçilmez  şartıdır…  Onun  için  bu  evreni  özellikle  gözlemekle 

görevliyim,  Bu  nedenledir  ki  Toplam  Kuantum  Fonksiyonunu  ben 

gözleyeceğim.  Fonksiyon  benim  güdümüm  ile  tayin  edilen  şekilde  ayrışacak, 
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evren o ayrışma uyarınca tekrar oluşacak, istem yerine gelecektir. Böylece insan 

denen mahlûk da tekrar yaşama geçecek… Ancak Şüranın da bu eylemi benim 

yürüteceğimi onaylaması, görevi bana vermesi ve zihinsel güçleri ile en uygun 

açılımı  yakalayabilmem  için  beni  desteklemesi  gerekir.  Bu  görevi  ve  desteği 

bana veriyor musunuz?” 

Utu:  “Bu  eylemle  bir  yerde  Fizik  ve  Fizik  Üstü  birleşiyor  galiba,  değil  mi?” 
dedi.

Melkizedek:  “Bu  olayda  öyle,  ama  çoğu  halde  evren  Kuantum  Fiziğinin 
kuralları uyarınca yürür gider.”

Nanna  söze  girdi:  “Daralmakta  olan  evrenin  Geo  veya  Dünya  denen  yere  ve 
oradaki insanlara etkisi ne zaman?” sorusunu yöneltti.

Melkizedek  “Orada  belirtiler  çoktan  görülmeye  başladı…  Onların  zamanına 
göre son yedi gün, bize göre ise hiç… Burası sekizinci iklim, biliyorsunuz ki biz 
zamandan münezzehiz…” dedi.

Utu “Münezzeh ne demek?” diye soru yöneltince Melkizedek saygı ile “Burası 
Sekizinci  iklim,  zaman  denen  uydurma  yok  ki;  geçmişi,  geleceği,  şimdiki 
zamanı hep görebilir, yaşayabiliriz demek…” dedi

Kronos: “Üç sorum var. Bu insanların olanlardan haberleri yok mu bir, İblis de 
bu yenidünyanın bir parçası olacak mı iki, sen bir de sekizinci iklim dedin ama 
burası Mundus İmaginalis değil mi ?”  diye sordu…

Melkizedek:  “İnsanlar  bu  olay  üzerinde  kafa  yoruyor,  uzun  bir  zamandır 
şüpheleniyorlar,  bilim  adamları  durumun  farkındalar,  tartışmalar  sürüyor  ama 
tabii halk için bunu kabullenmemek ya da en azından inkâr etmek psikolojik bir 
duygu. Ellerinden de bir  şey de gelmez ki…  İkinci  soruya gelince  cevap evet 
İblis  maalesef  orada  olacak,  üçüncü  soruya  gelince  bunu  izninizle  ben 
gelecekteki  insanların  kullanacağı  anlamlı  isimler  olarak  düşünüyorum. 
Onlardan kimisi buraya sekizinci iklim diyecek… Mundus Imaginalis ya da Na 
Koja  Abad  adını  meşhur  İslam  Felsefesi  araştırıcısı  Hanri  Corben  verecek...” 
yanıtını verdi.

“O zaman İblisi çok iyi kontrol etmek gerekli, çok dikkatli olmalı, elinden gelen 
her kötülüğü yapar…”
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“Bir  soru  daha: Biz  bu  insanların  kontrolünü  elimizde  tutup  her  an  yapmaları 
gerekenleri mi yaptıracağız?

Melkizedek: “Hayır” dedi. “Biz onların iyi yöne gitmeleri, gelişmeleri için basit 
yardımlarda  bulunacağız.  Akıllı  yaratıklar  olacakları  için  doğru  yolu 
kendilerinin  bulacaklarına  inanıyoruz.  Yalnızca  gözleyeceğiz.  Bütün  bunu  bir 
deney olarak görebilirsiniz de… Fevkalade hallerde duruma el koyabiliriz. Bu 
da nesillerinin tükenmesini doğurabilecek kadar büyük bir olay demektir.”

An söze girdi ve “senin bu  işte yardımcıların olacak mı? bunlar zaman çizgisi 
boyunca görev yapacaklar mı?” diye sordu…

“Zaman  çizgisi  boyunca  görev  yapılacak.  İşlemi  başlatmak  ve  Kuantum 

denklemini  çözümlemek  için  ben,  işlemden  sonraki  zaman  boyunca  devam 

edecek gözlem ve  önlemler  için  altı Apkallu  olacak. Benimle  7  oluyor… Her 

iklim  için  bir…”  diye  yanıtladı  Melkizedek.  Üyeler  birbirlerine  baktılar.  An 

“Madem görev senin, her üye yardıma hazırdır” dedi.  

Ayrışma

An ekrana baktı… Haçın üstündeki daire  iyice küçülmüştü, gölgeli bir kırmızı 
Gül şeklinde görünüyordu.

 “Tarayıcı hazır mı? Deyince Melkizedek ilerideki bir araca yöneldi,”Ne zaman 
emrederseniz…” dedi.

Daire adeta nokta olmuştu. 

An “Tam noktaya varınca başla” emrini verdi.

Salondan  çıktı,  Ninhursag  dışarıda  idi.  Ona  başı  ile  tamam  işareti  verdi. 
Ninhursag  ”kadınlara  niçin  hiç  bir  şey  sorulmuyor? Biz  niçin  şürada  yokuz?” 
diye sordu.

An  “çünkü…”  diye  başladı  ama  Ninhursag  devam  etti:    “ileride  geçmişte 
olduğu gibi bu işe darılan kadınlar olursa sorumluluk senindir” 

Yanındaki İnannaİştar ise “ben kırılıyorum doğrusu, bundan önceki yok oluşta 
olanları unutmayın…” diye mırıldandı. 
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An önce İnannaİştar’a baktı, “yaptıklarını hatırlıyorum, bir nesli yok ettin, ulu 
affa  yarandın  ama  kutsal  gelenekler  bu  hususta  kesin  işte,  kadına  yer  yok…” 
dedi ve Ninhursag’ı elinden tuttu… 

Ninhursag:  “Âdemle  Havva  cennette  yasak  elmayı  yediler.  O  zamandan  beri 
hep kadın aşağılandı ve suçlandı. Kadını yücelten bir toplum bilmiyorum. O da 
insan. Çok üzücü doğrusu…”

An  onlara  döndü:  “Öyle  bir  hikâye  var  ama  aslı  başka…  Bu  söylem,  kadını 
erkeğe  nazaran  daha  aşağı  seviyede  göstermek  isteyen  Kilise’nin  hikâyesidir. 
Kadına önem veren  toplum var mı? Cevap hazır: Türk  toplumu: Bu  toplumda 
canlıların  ve  doğanın  yaratıcısı  olan  bir  güç  vardı.  Adı  Ülgen’di.  Onu  sevgi, 
şefkat,  iyilik  ilahesi  Umay  Ana  izlerdi.  Orhun  Barkı  kitabelerinde;  Bilge 
Kağan’ın  annesi  İl  Bilge  Hatun  2.  Göktürk  İmparatorluğunun  kuruluşunda 
yaptığı  çaba  ve  katkılar  nedeni  ile Umay’a  benzetilir. Göçebe  olarak  yaşayan 
Türklerin  kadınları,  erkeklerle  eşit  olarak  savaşa  girecek  ve  erkeklerle 
çarpışacak kadar güçlü, silahtar ve cesurdular. Büyük Hun İmparatoru Attila’nın 
huzuruna çıkacak olan elçiler, ilk önce Attila’nın karısı Arıkan Hatun tarafından 
kabul edilirdi. 
Tüm Buyruklar mutlaka ‘ Han ile Hatun buyuruyor ki.’.diye başlardı.”
İnannaİştar: “Ne güzelmiş” dedi.

An: “Şimdi gelin” dedi. Beraberce salona girdiler. An yerine geçti, Şüra üyeleri 
Melkizedek  ile  beraber  ellerini  şakaklarına  koymuşlar,  başları  öne  eğik,  tüm 
düşünce  enerjilerini  istem  yönünde  harcıyorlardı.  Ekran  kararmıştı.  Birden 
bembeyaz  oldu,  gözler  kamaştı.  Melkizedek  bir  düğmeye  bastı,  ekrana  göz 
kamaştırmayacak bir perde indi…
“İşte görev” dedi Melkizedek… Bir düğmeye bastı.  “Gözün göremeyeceği bir 
parçacığın yaptığı işe ve yarattığına bakın…” 

Ekranda  birbiri  ardına  şekiller  görünüyor  ve  kayboluyordu.  Şüra  üyelerinin 
enerjileri sarf ettikleri gayret yüzünden tükenmeye başlamış, bazıları bayılmaya 
yakındılar…

Melkizedek  birden  atıldı.  “İşte  bu”  diye  haykırdı…  Ekranda  beliren  bir  göz 
sembolünün  üstüne  iki  elini  koydu,  adeta  onu  yakaladı,  yere  çöktü, 
kıvranıyordu… Birden kayboldu… Sanki ekrandaki göz onu yutmuştu…
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             ***

DÜNYA  (GEO)

NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu, ABD

Uzay merkezinde nöbetler arttırılmıştı. Jodrell Bank üssünden ve Hubble uzay 
teleskopundan  alınan  bilgiler  uyarınca  uzayda  belli  noktaların  çok  dikkatli 
gözlenmesi uyarısı  yapılmıştı. Sabah 4.30 da NASA yoğundu. Richard  (Dick) 
Handy  o  sabah  çok  rahatsızdı.  Gece  erken  yatmasına  rağmen  uyuyamamıştı. 
Kafasında  uzay  yaratıkları,  uçan  daireler  dolaşıyor,  garip  sesler  duyuyordu. 
Rüyasında bir toplantı görmüştü. Beyazlar giymiş adamlar dünyayı yok etmeye 
çalışıyorlardı.  “Bir  daha  bu  kadar  içki  yok,  midemi  de  rahatsız  ediyor,  uyku 
uyutmuyor…”  diye  söylendi.  Yanındaki  Bob  Lohnes  duydu  “ne  sıkıntın  var 
kanka?  Sevgilinle  mi  atıştın  yine?”  diye  sordu...  Dick  yan  baktı  ve  kısaca 
rahatsızlığını anlattı. “Bu kaç gecedir böyle” dedi…

Bob:  “Sakın  her  gün  gözlediğimiz  uzaydan  sana  elektromanyetik  titreşim 
dalgaları yansıyor olmasın? Anlattığın şeyler çok garip...” 

Bu  sırada  Eddie  Vitas  seslendi:  “Buraya  bakın  bu  gözlediğime  bir  anlam 
veremiyorum, daha doğrusu anlam vermek istemiyorum…”

Koştular,  birbiri  arkasından  teleskop  görüntülerini  yayınlayan  ekrana  baktılar. 
Ölçüm sonucu 0, 100, 100, 0 diyordu... Dick sararmış bir yüzle Bob’a döndü, 
Bob  Dick’e  “bir  daha  uyuyup  başımıza  iş  açma”  diye  bağırdı  ve  köşedeki 
telefona  koştu.  Eddie  ise  kırmızı  bir  düğmeye  bastı… Dick  ise  bilgisayardan 
otomatik olarak çıkan hesapları bir dosyaya alıyor, gerekli yere gönderiyordu…

Beyaz saray

Nöbetçi alarmı gördü. Nükleer bir saldırı değildi… NASA acele Başkana bilgi 
vermek  istiyordu.  Sekreteri  aradı.  Sekreter  de  Başkanı…  Başkan  kalkmıştı. 
Sabahlığı ile dolaşıyor, haber izliyordu. Telefonu aldı. Bob Lohnes hattın diğer 
ucunda idi… Heyecanlı bir sesle:

“Kırmızıya kayma hesapları olası bir kapanmayı işaret ediyor efendim…” dedi

Mahmur Başkan “ne dediğini açık anlat kırmızıya kayma ne? Kapanan nedir?” 
dedi…
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Fakat bir anda vücudu buz gibi, tüyleri diken diken oldu, titrediğini hissetti…İki 
yıl  önce verilen bir  güvenlik brifingini hatırlamıştı. Kırmızıya kayma  sözcüğü 
kulağında  bir  kez  daha  çınladı…  Memleketin  en  tanınmış  bilim  adamları 
evrenin  sonunun  nasıl  gelebileceğini  anlatmışlardı.  Hepsi  aynı  fikirde  değildi 
ama  bir  kesim  “bu  iş  çok  ciddi,  dikkatli  olunmalıdır…”  demişler  ve  Milli 
Güvenlik Konseyi gereken yerlere dikkatli gözleme talimatı vermişti…

“Anladım”  dedi…  Diğer  bir  düğmeye  bastı  ve  önceden  seçilmiş  beş  bilim 
adamı ile kabinenin olağanüstü toplanmasını emretti.

Kabine

Toplantıda Bakanlar, Komutanlar, Bilim  adamları  yerlerini  almışlardı. Başkan 
hemen  Bilim  adamlarına  döndü  ve  elindeki  kâğıtları  uzattı:  “Bunlar  bir  saat 
önce NASA dan şifrelendi. Hemen inceleyip bilgi veriniz.” dedi.

Bilim adamları ara istediler… Verildi. Görüştüler.

Geri döndüklerinde endişeli görünüyorlardı. En kıdemli Astrofizik bilgini John 
Sheeler  “bu  hesaplar  kapanmanın  başladığını  gösteriyor  sayın  başkan” 
müjdesini (!) verdi.

Başkan başını kaldırdı ona baktı. .

“John” dedi, ne oluyor?

“Bu evren sona eriyor...” dedi John.

Başkan  “zamanımız  ne  kadar?”  diye  sordu  ve  “bir  yıl  kadar,  eğer  değişim 
hızlanmazsa” cevabını aldı.

Savunma Bakanı “ne yapılabilir hep beraber düşünelim” dedi.

Astronom  Jack  Mitchell  “Uzayda  çok  büyük  bir  nükleer  patlama 
gerçekleştirsek,  örneğin  yakın  bir  gezegenin  üzerinde,  acaba  bu  baz  ekseni 
kaydırıp bizi başka bir zamanmekân izine götürür mü?” sorusunu yöneltti. 

“Kapanmakta  olan  evrenin  enerjisinin  yanında  çocuk  oyuncağı  olur  “yanıtı 
verildi.

Sonra başka “herhangi bir önlem alınabilir mi?” sorusu gündeme geldi. 
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Cevap “Olacak, değiştirilemez” oldu. 

Birisi: “yazgı işte” diye mırıldandı. 

Bundan sonra halka açıklayıp açıklamama konusu tartışıldı.

Büyük  paniğe  neden  olacağı  için  olayı  açıklamama  kararı  alındı.  Başkan 
konuyu “Milli Güvenlik” kapsamında birinci dereceye koyduğunu söyledi. 

Diğer ülkelere bilgi verip vermeme sorunu uzun tartışmalara neden oldu. Ancak 
haber  vermenin  Amerikan  bilim  adamlarının  benzer  konularda  beraber 
çalıştıkları  Fransa  ve  İngiltere  dışındaki  diğer  ülkelerde,  haber  sızmalarına 
sonucunda  paniğe  neden  olabileceği  nedeni  ile  uygun  olmayacağı  karara 
bağlandı.

Başkan  “birinci  derecede milli  güvenlik  kararı  alınan  bir  konu  bu  ülkelerden 
başka  hiçbir  yere  açıklanamaz.  Hem  bilim  alanında  bizden  ileri,  teknolojik 
imkânları  daha  geniş  olan  hangi  ülke  var  ki…  Maalesef  hiç  kimsenin  baş 
edemeyeceği bir tehlike ile karşı karşıyayız, bırakalım insanlar son zamanlarını 
normal halleri ile yaşasınlar” dedi. “Toplantı bitmiştir, çekilebilirsiniz.”

Fransa

Internet  sitesi  “http://www.rue89.com/2007/09/17/unpetitscoopsurbush
chiracdieugogetmagog” da verilen bir haberin sonucunda Lozan Üniversitesi 
teoloji profesörü Thom Rhom’a Elize sarayından bir telefon gelmişti. Başkanın 
danışmanları Mahşer, Gog  ve Magog’un  ne  olduğunu  öğrenmek  istiyorlardı... 
Mahşer  kehaneti  ile  Gog  ve  Magog  isimlerinden  bir  şey  anlamayan  Fransız 
cumhurbaşkanı şaşırmış, bilgi almak istemişti. Bu iki gizemli isim ABD başkanı 
tarafından  kullanılmıştı.  Lozan  Üniversitesi’nin  “Allez  Savoir”  dergisi  Eylül 
sayısında gerçekdışı gibi görülebilecek olan bu hikâyeyi yayımlıyordu. 

Allez  savoir’da  görünen  haberin  açıklanmasını  isteyen Başkan’a Thom Rhom 
şöyle dedi: 

“Gog ve Magog İncil’in Genesis kısmında ve özellikle de Ezekiel’in Eski Ahit 
kitabının saklı Bablarında geçer. Bu; Filistin topraklarında bir dünya ordusunun 
yapacağı  savaşı  anlatan  bir  mahşer  kehanetidir.  Bu  çatışma "Tanrı’nın  kendi 
halkına  düşman  olanların  dünya  yüzünden  silinmesi  için  O’nun  tarafından 
emredilmiştir.” 
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Elize  sarayında Başkan’a  açıklama yapan uzman  şöyle  devam ediyordu:  “Din 
eğitiminin ve Kutsal Kitaplarda yazılanlar hakkındaki bilgilerimizin bilimle ne 
kadar örtüştüğü, ne kadar yetersiz olduğu…”

Başkan’ın “devam… Açıklayınız!” emri üzerine konuyu şöyle geliştiriyordu:

  “Mahşer”  kehaneti  nedir?  Önce  yukarıda  geçen  Gog  ve  Magog’un  Kuran’ı 
Kerim’de Yecüc ve Mecüc olarak geçtiğini  söyliyeyim.   KuranıKerim’de bu 
hususta  51  surede  156  ayet  vardır.  Kitabı  Mukaddes'in  son  cüz'ü  ise  Vahiy 
Kitabı olarak bilinir. Bu metnin orijinalinin Musevilerin Babil esareti sırasında 
yaşamış  olan  Daniel’e,  kimilerine  göre  de  Ezekiel’e  ait  olduğu  söylenir. 
Daniel’in kutsal kitabından bilinen şekline göre özetle Şeytan Hz.İsa ile yaptığı 
savaşta yenilir ve dipsiz bir kuyuya 1000 yıl için hapsedilir. Bu kuyunun şifresi 
üzerindeki yedi kilitle bağlanmış olan bir kitaptadır.

Zaman  içinde dünyadaki  insanların  ahlaksızlıkları  sonucunda Şeytan kendisini 
hapseden  yedi  kilidin  birer  birer  kırılması  ile  kurtulacaktır.  Her  kilidin  açılışı 
yeni  bir  vahşi  ve  karanlık  döneme  yol  verecektir.  Bu  duruma  son  vermek 
isteyen  Hz.İsa,  göklerdeki  makamından  tekrar  dünyaya  inerek  Armaggedon 
denen  mahalde  Şeytanın  ordusu  ile  savaşacak,  onu  ve  yandaşlarını  yok 
edecektir.  Armageddon  mahalli  Kudüs  yakınındadır.  Vahiy,  Doğu’nun  Yedi 
Kilisesine  hitap  eder:  Efes  (Ephesos),  İzmir  (Smyrna),  Bergama  (Pergamon), 
Akhisar  (Thyatira),  Sart  (Sardis),  Alaşehir  (Philedelphia),  Pamukkale 
(Laodicea).  Her  bir  kilisenin  hikâyesi,  tarihin  bir  devrini  anımsatır.  MÖ  598 
yılına  ait  olan  bu  yazın  Hıristiyanlığın  ilk  dönemlerinde  “Apocalypse”  adlı 
metinle  tekrar  ortaya  çıkmış  olup,  yazarının  kim  olduğu  hakkında  bilim 
çevreleri  bu  gün  dahi  kesin  bir  sonuca  varamamışlardır.  Kimilerine  göre  12 
adadan biri olan küçücük Patmos adasında yaşamış olan İncil yazarı Evangelist 
John, kimilerine göre ise Vaftizci Yahya’dır. Bu metin, dünyaya neler olacağına 
ve insanların ne şekillerde yok edileceklerine dair uyku kaçıracak kadar korkunç 
sahneleri  tasvir  etmektedir.  İncil’i  derleyen  Kilise  babaları  bu  metnin  İncil 
metinleri  arasına  alınıp  alınmaması  ciddiyetle  tartışmış,  sonunda  alınmasına 
karar  vermişlerdir.  Ancak  Aziz  Augustine  bu  yazının  ruhani  şekliyle 
yorumlanmasını,  sözü  geçen  olayların  gerçekleşebileceği  fikrinin 
düşünülmemesini  başlangıçta  tüm  kiliseye  emretmiştir.  Bununla  beraber 
zamanla  bu  yazındaki  fikirler,  birçok  kişi  ve  mezhep  tarafından  ileride 
gerçekleşecek  olaylar  gibi  kabul  edilmiş  ve  bu  durum  sosyolojik  yapıyı  dahi 
etkilemiştir. Etkileri  orta  çağ, yeniçağ ve yakın  çağda derinden hissedilmiş ve 
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halen  de  hissedilmekte  olan  mahşer  ya  da  orijinal  hali  ile  “Apocalypse” 
kelimesinin anlamı peçeyi kaldırmaktır.”

Başkan  bu  açıklama  için  teşekkür  etti,  sonra  yanındakilere  döndü  ve  “bu 
saçmalıkların halk üzerinde ne gibi etkisi olur ki?” dedi.

Milli Eğitim Bakanı “Epey etkisi var” dedikten sonra bildiklerini açtı:

İnsanların hayal dünyası  çok geniştir: Hıristiyanlar M.S. Beşinci yüzyılda Got 
ve  Vandal’ların  Roma'yı  işgalini  mahşer  günü  olarak  algılamış,  dünyanın 
sonunun bir işareti olarak görmüşlerdir. 

Miller ve Milleritler 19 yüzyılda yaşamış bir külttür. İnançlarına göre yeryüzüne 
inmesini  bekledikleri  Hz.İsa  22  Ekim  1844  tarihinde  gelmeyince  çok 
üzülmüşler ve içlerinden intihar edenler olmuştur.

ABD  de  yaşanan  terör  saldırıları,  bu  saldırıların  çoğalması,  dünyanın  sonu 
fikrine inanan Hıristiyanların bu inançlarını derinleştirmekle kalmadı, bu inancı 
genişletti: örneğin Nostradamus’un dünyanın sonu kehanetleri ile ya da zamanın 
bitimindeki  bir  destansı  savaşla  hiç  ilgilenmeyen  bu  toplum,  şimdi  Vahiy 
Kitabı’nı  okuyor.  11  Eylülden  beri  Hıristiyan  dünyasının  dört  bir  yanından 
kişiler İncil’in dünyanın sonu hakkında ne hüküm içerdiğini sormakta, papazlar 
ise  bu  konularda  eskiden  hazırlamayı  dahi  akıllarından  geçirmedikleri 
konferansları  vermektedirler. Hatta maddi  dünyaya  kıymet  veren Amerikalılar 
bile  yanan  ikiz  kulelerde  bir  kehanet  görmeye  başlamışlardır.  Tom Clancy  ve 
Stephen King gibi yazarlarınki dâhil, en çok satan bilimkurgu romanlarında bu 
konu  ön  almaktadır.  Orada  nüfusun  %59u;  Vahiy  Kitabında  sözü  edilen 
konuların gerçekleşebileceğine inanmakta ve diğer bir %30 da İncil’in 11 Eylül 
saldırısını öngördüğünü düşünmektedir. 

İngiltere, Windsor

Kraliçe  ve  tüm  kabine,  ekranda  Fransa’daki  tartışmayı  izliyorlardı.  Tartışma 
bitince Kraliçe din adamısosyolog Michael Chowen’e döndü:

“Senin fikrin nedir?” dedi.

Chowen: “Bence bu olay manevi bir dönüşümü işaret ediyor… Sonunda iyilerin 
kazanacağı belirtilen bir kötülerle iyilerin savaşı hikâyesi insanları ister istemez 
iyiliğe zorluyor. Mesela bu kehanet sendikalar  için fakir  işçileri korumakta bir 
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tutamak  noktası  olmuştur. Ayrıca  çocukların  korunmasını  zorlamıştır.  Zira  iyi 
olunduğunda  Tanrının  Krallığının  geleceğine  ve  iyileri  koruyacağı,  iyilik 
yapanları ödüllendireceği yolundaki inancı desteklemektedir.

  Bu;  insanlar  için  farkındalık  özelinde  bir  dönüşüm  deneyimi  olacak.  Öyle 
sanıyorum ki gitgide daha çok sayıda insanın sevgi denen yüce duygunun daha 
fazla farkında olması  ile ruhsal bir uyanış yaşanacak. O zaman iyilik kötülüğü 
yenecek.  Bu  sayede  bir  damla  kan  bile  dökülmeyecek…  Bu  hikâyelerin 
yaratıldığı  zamanda dünyanın  tepsi  gibi  düz olduğunu  söylediler,  bilim  tersini 
kanıtladı.  Şimdi  de  bu  olaya  bu  zamanın  gözlükleri  ile  bakmalı,  olayları 
zamanımızın bilgisi ve kültürü ile değerlendirmeliyiz” yanıtını verdi.

Astronom  David  Smith  “Evet  ama  bilim  de  tüm  evrenin  yok  olabileceğini, 
dünyanın sonunun gelebileceğini söylüyor, senin bu yorumun bilimi dışlamıyor 
mu? “diye sordu.

Chowen: “Ben bir sosyolog olarak görüşümü bildirdim, Bilim evrenin sonunun 
geleceğini  söylüyor  ise  o,  bu  2000  yıl  önceki  zihniyet  ile  yazılmış  ve  insanı 
korkutarak inanmaya zorlayan yazınları büsbütün geçersiz kılar. O zaman, iyilik 
ile  kötülük  arasında maddi  bir  meydan  savaşı  söz  konusu  olmaz,  her  şey  bir 
anda biter… Sen bir gerçekçisin. İnsanın kötülük alanındaki eğilimlerini kabul 
ediyorsun… Gerçekten  de  tarih  asırlar  boyunca  insanların  birbirlerine  yaptığı 
eziyeti  kaydetti.  Bunlara  bakınca  kehanette  anlatılan  tür  savaşların  olması  da 
doğal gözükebilir. Ancak her olguyu zamanın sonu geldi diye adlandırmanın da 
doğru olmadığı kanısındayım… İnsanın geleceği hakkındaki  inancını yitirirsen 
bu işin sonu bir an önce gelsin, ne olacaksa olsun demeye başlarsın. Psikolojik 
dengenin  bozulmasının  sonucu  budur.  Bak  falcılar  ne  diyorlar  şimdi:  Dünya 
Orta Doğuda çıkacak büyük savaşlar sonucunda yok olacak ve yapılabilecek hiç 
bir şey de yok. Çünkü bu Tanrı’nın planı…

Buna  kapıldığın  ve  ümidini  yitirdiğin  anda  kadercilik  kazanır.  Ama  fizik 
biliminin sözünü ettiği son, çok başka bir kozmolojik olay…” 

David: “Evet... Dedi buna katılıyorum…” 

Cern, İsviçre 

“Tam da Tanrı parçacığını bulmak üzereydik” diye başladı Alver Ruggi… 
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“Onun ne olduğunu bir türlü anlatamadım” dedi Pat…

“Ben  şöyle  anlatıyorum."  dedi  Alver,  “büyük  patlama  Big  Bang  olduğunda 
birçok küçük oğlu küçük parçacık meydana geldi, sonra bunlar birleşip evrenin 
çeşitli  üyelerini  oluşturdular.  İşte  buna  evrenin  doğuşunun  Standart  Modeli 
diyoruz.  Bu  parçacıklar  nelerdi?  Bilim  bunları  buldu  ama  biri  hariç… Higgs 
üstadın  varlığını  önerdiği,  onun  adını  taşıyan  ama  herkesin  bulmaya  çalıştığı 
esrarengiz parçacık… Bu parçacıkların  içinde yer aldığı kuvvet alanı olmadan 
maddede kitle olmuyor kitle olmadan da hiçbir  şeyin anlamı olmaz. Şimdi bir 
satranç  tahtası  düşün…  Bunun  hangi  karesine  hangi  parçacığın  oturmasının 
gerektiği  bilim  adamları  tarafından  saptanmış  olsun.  Karelere  keşfedilen 
parçacıkları  yerleştir.  Hepsi  yerleştiği  zaman  bilim  adamları  haklı  çıkıyor, 
Standart model anlam kazanıyor... Ama şimdi bir kare boş, o da bu işte… Onu 
da  bulursak  her  şey  yerli  yerine  oturur  ve Standart model  bir  teorik  varsayım 
olmaktan çıkıp evrenin doğuşunun ispatlanmış hali olur…

Harry  söze  girdi:  ”Yani  bu  Higgs  parçacığını  da  bulursak  evrenin  doğuşu 
hakkındaki  Standart Model  varsayımımız  varsayım  olmaktan  çıkacak  ve  ispat 
edilmiş bir gerçek olacak…”

Pat: “Evet de… Tanrı parçacığını düşünürken bak neler oluyor… Ama bu sefer 
fazla düşünecek vakit bile yok… Bir şeyler yapılmalı…” 

Alver yanıtladı: “Ben Atlantik ötesi dostlarla konuştum, bekle dediler…”

“Neyi bekleyelim yok olmayı mı?”

“Başka ne yapılabilir ki? “

“Evet, ama bir de konuyu Birleşmiş Milletlere taşısalar.”

“Kim götürecek? Ancak bir  hükümet  yapabilir… Ne olacak  açıklasalar? Hem 
bir şeye yarar mı? Büyük panik olur her şey bir birine girer…”

“O  zaman  otur  bekle  göçmeyi”  dedi  Alver.  “Sigara  yasağıymış,  al  yak  bir 
tane…”

“Sonra ne olacak?”

“Rivayet muhtelif… Ya hiçbir şey ya da yeni doğan bir evren…”
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Uçakta

Başkanın toplantısına katılan iki bilim adamı Washington’dan dönerken uçakta 
yan yana oturuyorlardı. 

Fizik Üstadı Dick Handy “Enerji ve madde aynı şey değil mi sanki… Ben derim 
ki;  bu  evren  kapanınca  var  olan  enerji  kaybolmaz,  gözün  göremeyeceği  bir 
parçacık haline getirir evreni, o enerji  tekrar patlamaya yol açar… Hani  süper 
novalar da öyle sıkışıyorlar ya!”

“Ama bu günkü dünya ve yaşam olmayacak herhalde, ne olacak?”

John:  “Rivayet muhtelif  dedim ya,  İnançBilim  topluluğu  aynı  dünya  yeniden 
yaratılır” diyor.

Dick  John’a  döndü:  “Senin  GülHaççı  dostların  bu  fikirde  mi  yoksa?  Şimdi 
düşünelim: evren yaratılacaksa yeni bir Büyük Patlama olacak demektir. Daha 
Higgs  parçacığı  bulunmadı,  büyük  patlama  teorisi  bence  kanıtlanmış  değil… 
Hadi onu geç bu olsa bile Kuantum yasası uyarınca olası sonsuz seçeneklerden 
yalnızca bir tanesi gerçekleşecek… O da bir gözlem ile… Herkes yok olmuşken 
gözleyici kim? Bu mümkün mü? Hem bu inançbilim deyimi neyin nesi?”

John “Hem inanan hem de bilime saygı duyan ve  ikisinin ayrılamaz olduğunu 
düşünen  topluluğun  fikridir…  Eldeki  çok  eski  yazınlara  dayanır  fikir  ve 
söylemleri… Hem unutma Newton, Boyles ve daha nice bilim adamı da böyle 
düşünüyorlardı…  işte sana “creation ex nihilo.”

Dick:  “Creation  ex  nihilo  …  ?  Hiçten  yaratılış  demek…  Değil  mi?”  dedi 
gülerek…”İşimiz zaten buna kaldı…”

Uçak türbülansa girdi ve sallanmaya başladı.

John:” İşte başlıyor…” dedi ve güldü.

Dick:  “İyi  sallıyor,  beşik  gibi…  Tam  uyunacak  ortam”  dedi  ve  yastığını 
yerleştirdi…

Türkiye,  ODTÜ

Hakkı  Ögelman  Hoca  ROSAT  X  ışınları  teleskopundan  elde  ettiği  sonuçlara 
bakıyordu.  Canı  sıkıldı…  Yüzünü  buruşturdu…  Amerikan  Astronomi 
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Bilimlerindeki  bir  iki  arkadaşını  arayıp  konuştu… Bilgileri  gönderdi. Cevapta 
onlar  da  bazı  anormal  bulgular  elde  ettiklerini  söylüyorlar  ama  biraz  daha 
beklemeyi tavsiye ediyorlardı. 

Hakkı  Hoca  “bekle  bakalım  neyi…”  dedi  ve  odasından  çıkıp  kafeteryaya 
yürüdü… Yolda Mimarlık Fakültesinden bir arkadaşı:

“Konsey toplantısına gidiyor musun” dedi. “O da “Hayır, Rektör yine şu ÖTK 
denilen  Öğrenci  Temsilciler  konseyini  tartışmaya  açar.  Hâlbuki  bak  göklerde 
neler oluyor” diye söze girerek kendisini biraz endişelendiren bulgularını kısaca 
anlattı. Mimar dost “bi şi olmaz ağabey…” dedi ve beraberce karın doyurmaya 
gittiler.

TBTAK

Hakkı  hoca  dayanamayıp  bilgileri  TBTAK’a  (Türkiye  Bilimsel  Teknik 
Araştırma Kurumu) iletmişti. 

Başkan Başbakan ile görüştü. O da ABD başkanı ile.

Sonuçta  Hakkı  hocaya  “Yok  bi  şi”  cevabı  geldi.  “Hem  de  çok  üstünde 
konuşulmaması  daha  yararlı  olur… Böyle  şeyler  duyulunca  insanların  huzuru 
bozuluyor… Gazeteciler de hemen üstüne atlar…”

   

 *** 

SONA DOĞRU

ABD de vaazlar

Baptist  Kilisesinde  rahip  Thom  Kork:  “Mahşer  kehaneti  bir  yol  haritasıdır, 
Dünyanın Sonu geldiğinde yerimizi alacağız. Bu yolda yedi yıl boyunca sürecek 
felaketler,  işkenceler  ve  savaşlar  vardır.  Hz.  İsa’ya  karşı  gelen  kişi  bu  yıllar 
süresince  büyük  bir  dünya  devletinin  başındaki  bir  kişi  olacak.  Sonra 
Armageddon  savaşı gelir. Korkunç ordular dünyanın dört  bir  yanından  İsrail’i 
işgal  edecekler.  O  kadar  çok  Yahudi  öldürecekler  ki  onların  kanları  savaş 
alanında  kilometreler  boyunca  atların  dizginlerine  kadar  çıkacak. En  sonunda, 
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tüm ümitlerin yok olacağı sırada Hz. İsa geri gelecek, bir deprem yaratacak ve 
kalanları kurtaracak.”

Mormon  Kilisesinde  vaaz  “zamanın  sonu”  yazınına  uyumlu  bir  şekilde 
sürmekte  idi.  Rahip:  “Mormonların  kurdukları  Brigham  Young 
üniversitesindeki  teoloji  profesörleri  Rob  Mill  ve  Ro  Evan  bizlerin  Yahudi 
ırkının  bir  parçası  olduğunu  ispatlıyor.  Hz.  Yusuf’un  oğlu  Hz.  İbrahim’in 
soyundanız. Mormon  kutsal  kitabı,  Eski Ahit’le  tam  uyum  içindedir.  Şu  anda 
musibet ve felaket devrini yaşıyoruz. Olaylar kızışınca Hz. İsa Misuri eyaletinde 
Independence kentinde iki kere görülecek. Armageddon savaşı başlayacak, Hz. 
İsa muzaffer  olacak kötüler  yok olacak,  ölüler  dirilecek  ve  1000 yıllık  krallık 
başlayacak.  Sonlara  doğru  insanlar  yine  Hz.  İsa’yı  red  edecek  son  Gog  ve 
Magog  savaşı  yer  alacak,  Şeytan mahvolacak  dünya  kutsal  ve  semavi  bir  hal 
alacak. Nihai Kutsal kiliseler Kansas’da ve Kudüs’de kurulacak.” diyordu. 

Koyu  bir  Evanjelist Kilisesinde Rahip:  “Hz.İsa’nın  karşıtının  iktidara  gelmesi 
ile ortaya çıkan yedi yıllık eziyet sırasında çoğalan günahkârlık vecd haline yol 
açacak.  Armagedon  savaşı  sırasında  dönen  Hz.  İsa,  inançlıları  kurtaracak 
dünyada bin yıllık krallığını kuracak, bu sürenin sonunda şeytan baş kaldıracak 
ama  bu  isyan  Hz.  İsa  tarafından  bastırılacak.  Yeni  Kudüs  gökten  inecek  ve 
mükemmel, günahsız bir yaşam başlayacak.” şeklinde konuşuyordu.

Ilımlı bir Evanjelist Kilisesinde ise Rahip: “Herhangi bir olay zamanın sonunu 
göstermez.  Ancak  vahiy’i  benimseriz  ve  son  günlere  yakın  olduğumuza 
inanırız.  Bu  nedenledir  ki  Azap  günleri,  Hz.  İsa  karşıtının  tekrar  gelişi,  Hz. 
İsa’nın  dönüşü,  ölülerin  kıyamı,  bin  yıllık  krallık,  Şeytan’ın  isyanı  ve  yeni 
Kudüs… Bunlar çok uzak olmayan bir gelecektedir” söyleminde idi. 

Katolik, Episkopal, Luther, Metodist ve Presbiteryen kiliselerindeki rahipler ise 
bu vahyin alegorik tefsirine önem veriyorlardı.

Bir  Sinagogda  haham:  “Bizim  Apokaliptik  Mahşer  yazınlarımız  Gog  ve 
Magog’un savaşını anlatırlar. Mesih beyaz bir at üzerinde gelecek. Bu Musevi 
Mesih, kendilerini yok edecek olan insan sürülerine karşı yaptığı savaşta galip 
gelerek  onları  yok  edecektir.  Ölüler  dirilecektir.  Gog  ve  Magog  Davud’un 
soyundan gelen Musevi savaşçısının zaferi ile Kudüs’te yok olacaklardır. Tanrı, 
krallığını  dünyada  kuracak,  tarih  duracak  ve  Museviler  için  sulh  ve  sükun 
hüküm sürecektir.
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  İskandinav  Protestan  Kilisesindeki  vaazda  rahip:  ”Bir  günahkârlık  ve  doğal 
afetler  çağından  sonra,  devler  ve  canavarlar  Ragnarok  savaşında  tanrıları  ve 
insanları  öldürürler. Devam eden doğal  afetlerden  sonra  dünya  ağacı Ygdrasil 
dünyaya  yeni  nesilleri  getirecek  olan  yeni  bir  erkek  ve  kadın  dünyaya  getirir. 
Yeni bir Tanrılar konseyi oluşur.” diyordu. 

Hindu mabedinde  ise:  “Dünya belirli  aralıklarla  yok olur  ve  yeniden yaratılır. 
Tanrılar  birbirleri  ile  savaşırlar  ve  dünyanın  bir  kez  daha  yaratılabilmesi  için 
gerekli olanın dışında her şeyi yok ederler.” deniyordu.

  Şii  Müslümanların  Cem  Evinde  “Son  zamanda  onikinci  saklı  imam  ortaya 
çıkacak  ve  şer  güçleri  ile  savaşacaktır.  Zaferinden  sonra  en  son  yargı  gününe 
kadar sürecek bir sulh ve adalet dünyası kuracaktır.” teması işleniyordu. 

Sünni Müslüman Camilerinde konuya çok geniş açıdan bakılıyor ve genellikle 
“bir  günah  çağından  sonra  sahte  bir  Musevi  peygamberin  dünyayı  ele 
geçireceğine,  bunun  üzerine  Hz.  İsa’nın  dönerek  sahtekârı  yeneceğine  ve 
İslam’ı yegâne gerçek inanç olarak bırakacağı, o zaman ölülerin kıyam ederek 
mahkeme önünde hesap verecekleri” vaaz ediliyordu.

İnançBilim Topluluğu’nda John Sheeler konuşuyordu:

“Biraz bilimsel gözlemlere bakmak lazım, kendimizi kitaplarda yazanlara ya da 
bilimkurgu  masallarına  kaptırmayalım.  Bakalım  neler  gözleniyor,  sonra  ne 
yapılabilir diye düşünebiliriz. Şu aşağıdakileri dikkatinize sunuyorum:”

1.  Kasırgalar,  Tayfunlar,  Depremler  ve  Tsunamiler   başta  rastlantısal  gibi 
görünüyorlardı  ama şimdi bir biçim kazanmaya başlıyorlar. Hava,  sıcak ya da 
soğuk çok şiddetli olmaya başladı. 120 tayfun Amerikanın batı sahillerini vurdu. 
Şiddetli kuraklık ve sıcağın olmadığı yerlerde seller alıp gidiyor.

2 . Arı Kolonileri ölüme mahkûm. Kullanılan kimyasal böcek ilaçları bu işin baş 
sorumlusu. Ancak çiçeklere ve bitkilere çiçek tozu getiren, onları yaratan arılar 
yok oluyor.

3. İlaç dünyası kar amacı ile insanları yalan yanlış ilaçları ve vitaminleri almaya 
razı etmeye çalışıyor.

4.Yiyecek fiyatları niçin artıyor? Vahşi iklim, çiçek tozlayıcılarının yok olması 
mahsulü  azaltıyor  ve  daha  kötüsü  ürünlerin  genetik  olarak  değiştirilmek 
suretiyle kirletilmesi bizi zehirliyor.
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5.Endüstri  gölleri,  nehirleri  ve  denizleri  zehirliyor,  yok  ediyor.  Meksika 
körfezindeki yakıt dökülmesi en son olay…  Bu olgu dünyadaki bütün ürünler 
üzerinde bir DNA kirlenmesine yol açmaktadır.

6. Ürünlerin genetik olarak değiştirilmesi insanlığa ve doğaya karşı işlenmiş bir 
cinayettir.

7. Devamlı ve sınırsız dolar basarak para stoklarının sahteleştirilmesi ile parasal 
sistemi çökertmek işten değil…

8. Halkın zekâ seviyesinin git gide düşmesi… Çökmeyi gösteren en etkin olgu 
halkın giderek aptallaşmasıdır… Bu her gün daha kötüye gidiyor… Televizyon 
seyreden,  kafalarını  kullanmak  zahmetine  katlanmadan  her  şeye  inanan  bu 
insanların medeniyete verebilecekleri bir şey yok ki… 

Tom Sawyer heyecanla söze karıştı: “Evet ama bunlar kötü iseler de hep insanın 
yaptığı  işler… İnsanlar bunlardan dolayı mı cezalandırılacaklar? Savaş  iyilerin 
ordusu ile kötülerin ordusu arasında olacak diyor kitaplar?”

“Doğru  ama”  dedi  John,  “Tabiat  kötü  muameleyi  ve  yok  edilmeyi  pek 
sevmez…  Benim  dediğim  aklımızı  başımıza  alıp  çevremizi  etkileyerek  bu 
yanlışların üzerine gidelim.”

Melkizedek  yukarıdan:  “İşte  bu  doğru  bir  laf  ama  çok  geç”  diye  aklından 
geçirdi. 

***

Bir yıl önce:

Dostlarının  Pike  dediği  Atila  televizyona  baktı:  “her  yerde  hep  bunları 
tartışıyorlar… Yeter artık bıktım.” dedi. Yanında oturan arkadaşı Füsun: “ama 
ben bu ilginç felsefi konuları merak ediyorum. Mesela diyalektik teizm neymiş 
acaba?” dedi.

Atila  baktı  ki  uzun  konuşmayı  izleyecekler:  “ben  sana  özetleyeyim  ve  bu 
konuyu  kapatalım  lütfen…”  sözlerinden  sonra  devam  etti:  “Panteizm  evrende 
var  olan  her  şeyin  Tanrıyı  oluşturduğunu  söyler.  Deizm  ise  evreni  ve  insanı 
yarattıktan sonra varlığı akılla bilinebilen, evrende olanlara ve insan davranışına 
hiç  karışmayan  bir  Tanrı  anlayışını  temsil  eder.  Deist  akıma  Kilisenin  bir 
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reaksiyonu  olarak  belirmiş  olan  Teizm  ise  önsüzsonsuz  bir  Tanrı  anlayışını 
tanımlar. Tanrı; emirlerini kullarına "vahiy" yolu ile iletmiştir. İnsanın dünya ve 
ahret yaşamı bu emirlere göre düzenlenmiş ve Tanrı, evreni ve insanı yarattıktan 
sonra olacakları da bir kader çizgisi içinde belirlemiştir. 

“Dinler de böyle mi diyor?”

Genelde üç büyük kitaplı din; Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık “Teist” 

yapıdadır. Bu yapı  içindeki din adamları, belirebilecek bazı  soruları  ara yollar 

bularak  yanıtlayabilmek  çabası  göstermişlerdir.  Örneğin  İslam’da  Mutezile 

akımını  ve  Hıristiyanlıkta  ise  Agnostisizm’i  doğuran  konu  Tanrı’nın  insan 

hayatına  ne  şekilde  ve  hangi  ölçüde  müdahale  ettiği,  kötülere  ve  kötülüklere 

niçin  izin  verdiği  gibi  sorulardı. Bu  sorulara  kısmen yanıt  verebilecek gruplar 

belirmiş; “Tanrının  insana akıl  fikir de  ihsan ettiği, bu nedenle Tanrının erkini 

temsil  eden  bir  “iradei–külliye”  dâhilinde  insana  has  bir  “iradeicüziye” 

olabileceği görüşü ortaya atılmıştır.   Bu görüş; geniş bir yolda araba kullanan 

bir kişinin o yoldan dışarı çıkamama kısıtlılığı içinde Tanrı’nın ihsan ettiği aklı 

kullanarak  yolu  doğru  kullanması  gibi  çok  basite  indirgenmiş  bir  şekilde 

açıklanabilir.”

“Pekâlâ, ama ben diyalektik teizmi sormuştum?”

“Eyvallah...  Diyalektik  Teizm  olayların  çoklu  olasılıklardan  birinin 

gerçekleşmesi  yargısını  ortaya  atan  Kuantum  fiziği  yasasını  destekler  gibidir. 

Konuya  diyalektik  bir  açılım  getiren  İngiliz  düşünürü  Alfred  Whitehead; 

“Tanrının hem değişmez hem de değişen ve oluşan bir niteliği vardır” demiştir. 

Tanrı  değişmeyen  yanı  ile  evrenin  yaratılışını  ve  oluşumunu  başlatmıştır. 

Kuranı  Kerim’de  söylendiği  gibi  “Kun”  veya  “Ol”  emrini  vermiştir.  Ancak 

Tanrı,  evreni  sürekli  olarak  yeniden  yapılandırmaktadır.  “Kun”  veya  “Ol” 

emrini  sürekli  tekrarlamakta ve devinimi  sürekli kılmakta, TanrıEvren  ilişkisi 

bir  etkileşim  içinde  devam  etmektedir. Bu  düşün  akımına  "Diyalektik Teizm" 

denir.”
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“Ama benim bildiğim Kuantum Fiziği olayların rastlantısal olduğunu söylüyor, 
sen ise devinimi sürekli Tanrı sürekli kılmakta diyorsun. Çelişki yok mu?”

 Atila biraz sinirlendi: “İkisi de beraber olabilir belki...” dedi. 

Sonra bu uzun konuşmadan bıkmış gibi TV de başka bir kanal seçti. 

Birisi “güneş mi dünyanın çevresinde dönüyor, yoksa dünya mı güneşin acaba 
koçum?”  diye sorguluyordu.

Füsun “hangisi doğru? Dedi ve Atila TV nin fişini çekti.

Dokuz ay önce:

“Bu gece mehtap çok güzel” dedi Nur…

“Engin “Evet dedi ama dur bakalım benim gözüme mi bir şey oluyor. Ay sanki 
üçe ayrılmış gibi duruyor.

“Sen de… diye söze girdi Nur ancak “aaaa.. Galiba öyle dedi. Ama şimdi öyle 
değil”

“İkimizin gözü de mi bozuk şimdi bir şey yok”…

“Yer titredi gibi sanki…”

“Yok, canım sen korkudan titremişsindir…”  Gülüştüler…

Altı ay Önce 

“Ay ne zamandır görünmüyor “dedi Gülsün Bodrum’daki evin balkonunda…

“Ne demek ne zamandır? Ay ayda bir kere görünür…”

“Evet, ama iki üç ayı geçti… Yok işte…”

“Allah Allah, belki senden kaçıyordur bebek …”

Üç Ay Önce



25

Uzun  ve  engebeli  bir  yürüyüştü.  “Köye  çok  yaklaştık”  diye  seslendi Onur  ve 
alışkanlıkla pusulasına baktı. 

“Evet”  dedi  Fatoş,  “Hadi  devam…  Acıktım  doğrusu.  …  Geldik  sayılır… 
Yemekler bizi bekliyor. ”

Onur şaşkınlıkla elindeki pusulaya bir daha baktı… Yüzlerce kez geldiği köyü 
görüyor  ve  onun  güneyde,  yürüyüşleri  yönünde  olması  gerektiğini  biliyordu.   
Ancak pusula kuzey yönünde yol aldıklarını gösteriyordu. 

“Pusula mı bozuldu ne?” 

Köye vardıklarında muhtar Zeki amca’nın saatine takılı pusulasına baktı. O da 
ters yönü gösteriyordu…

Gerçekte  manyetik  alan  değişmiş,    kuzey  kutbu  güney,  güney  kutbu  kuzey 
olmuştu. 

İki ay Önce 

Jack Mitthel tecrübeli bir TIR şoförü idi. Ames Iowa’dan I35 otoyoluna girmiş 
güney  yönünde  ilerliyordu.  Bir  polis  aracı  yetişti,  kenara  çek  işareti  verdi… 
Jack  yavaşladı  ve  durdu.  Polis  “sizi  uyarmak  istedik  yolda  bazı  TIR  lar 
gidecekleri yere varmamışlar, garip bir durum var dikkatli sürünüz.”

Jack  teşekkür  ederek  yola  koyuldu... Bir  yandan  da  “bu  polisler  keyifleri  için 
hep  bizi  durdururlar  hani  şu  önde  giden  lüks  arabayı  da  durdursalar  ya…” 
derken  lüks  araba  yok  oldu.  Jack  şaşırdı…  Ancak  önünde  yol  yoktu,  sanki 
sonsuz  bir  kuyu,  bir  boşluk  vardı.  Frene  bastı  ama  duramadı.  TIR  önce  yan 
yattı, sonra sürüklenerek boşluğa kaydı, yok oldu. 

Bir ay önce 

Tren,  batmakta  olan  güneşin  altında  ilerliyordu.  Göz  alabildiğine,  ilerideki 
dağlara  doğru  yayılan  ovada  büyük  baş  hayvanlar  otluyor,  bazıları  da  sakin 
sakin akan derede su içiyorlardı. 

Robert: “Daha epey yolumuz var” dedi

Sheena saatine baktı “Yok canım yarım saat var…”
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“Olur mu? Los AngelesKansas City  arası 6  saat. Oradan Chicago da en az 6 
saat. Kansas City’den çıkalı yarım saat olmadı ki, oradan saat 10 da çıktık.”

Saatine baktı: “O da ne benim saatim 8.00 gösteriyor.”

Sheena da baktı: “Benimki 7.30” 

Biraz hayret biraz korku ile birbirlerine baktılar. 

Robert birden dikildi: “Tren dağlara doğru gidiyor… Hızla…”

Hayır dedi Sheena “Dağlar buraya yürüyor!!!”

Dağlar  yürümüş,  ovayı  kaplamıştı.  Ovanın,  tren  yolu  ve  trenin  yerinde 
sıradağlar vardı şimdi…

15 Gün Önce

Uçak  Avrupa’dan  kalkmış,  ABD  ye  doğru  uçuyordu.  Hava  açık  ve  sakindi. 
Güneş  ışıldıyordu.  Uçak  birden  sallanmaya  başladı.  Aniden  gece  bastırdı… 
Pilotlar  şaşırdı. Uzun sürmedi… Kaptan Pilot  radara baktı. Sanki NewYork’a 
varmışlardı.  Ama  nasıl  olmuştı?  Daha  6  saat  yolları  vardı.  Alandan  iniş  için 
sinyal geldi. İndiler…

Uçağa bir vasıta yanaştı. İçinden çıkan insanlar hayretler içinde bakıyorlardı:

“Bizde böyle bir hava yolu yok… Hele böyle uçak? Bunlar ben çocukken vardı 
hayal meyal hatırlıyorum… Siz nereden geldiniz?”

  İçlerinden  birisi  Pilot  Jack’e  yanaştı…  “Jack  …  Sen  misin?  Sen  Afrika’da 
görevde idin… Burada, hele böyle bir uçakta işin ne?” 

Diğer birisi: “Yahu aynaya mı bakıyorum yoksa sen ben misin? Bu nasıl olur?”

İkizlerinin yaşadığı paralel bir evrene geçtiklerini yavaş yavaş anlayacaklardı…   

Gün 1. 

“Son  zamanlarda  dünyanın  her  yerinde  ne  çok  deprem  olmaya  başladı”  dedi 
Selma… İklim de değişti gibi… Olmayacak zamanda şiddetli yağmurlar, seller, 
dolu yağmış insanın başı kadar büyükmüş.”
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“Evet” dedi Tuncay gülerek…”Kıyamet alameti galiba…”

Gün 2.

“Durup  dururken  orman  yangınları  çıkıyor”  dedi Gülay… Birileri mi  yakıyor 
acaba? “

“Kim yakacak dedi Ian, sıcaktan kuru dallar tutuşuyordur, ondan olabilir...”

“Evet,  ama  şu  habere  bak:  “Köy  papazının  geniş  arazisindeki  ağaçlar  birden 
tutuştu. Papaz, sıcaklığın dayanılmaz derecede arttığını söylüyor. İddiasına göre 
34 kilometre uzaktaki evinde de termometre bir anda 20 dereceden 33 dereceye 
çıkmış… İşte sana yangın nedeni… Sonra yine 20 dereceye inmiş ama…” 

Gün 3.

“Deniz  12  metre  yükselmiş  X  şehri  tamamen  deniz  altında  kalmış,  denizler 
kuduruyor  galiba,  ne  oluyor  acaba… Çok  yağmur  yağdı  da  denizin  suyu mu 
çoğaldı?” diye sordu Esra muzipçe gülerek…

“ Sen internete bak bakalım, TV de bununla ilgili bir şey yok… Ama buzulların 
hızla erimesi doğru ise ondan olabilir” diye yanıtladı Turgay.

Gün 4. 

Ayşen  çırpınıyordu:  “Kaç  gündür  garip  şeyler  oluyor.  Bir  sürü  depremler, 
taşkınlar, bir de denizler karaları basıyor… Karalar deniz haline geliyor. Nedir 
acaba?

”Deniz ne yapar bu işin hocası sensin. Sen bana anlat. Belki Marinaları yanlış 
yerlere  projelendirdiniz…  Ya  da  dalga  hesaplarınız  yanlış…  Haa  bak  dalga 
deyince hem belki de kıyamet alametidir…” diye yanıtladı Sezer gülerek…  

Ayşen  :  “Sen  dalga  geç  bakalım. Yapılan  hesaplara  göre  kutuplardaki  kar  ve 
buzlar  eridiği  takdirde  denizlerin  düzeyi  35  metre  yükselecek...  O  zaman 
Belçika,  Hollanda,  Almanya  ve  diğer  sahil  mıntıkalarında  büyük  arazi 
parçalarının  deniz  istilasına  uğrayacakları  muhakkak...  Çünkü  adı  geçen 
memleketlerdeki  şehirlerin  pek  çoğu  deniz  düzeyinden  az  yüksekte  yer  alır... 
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Örneğin Almanya’da Oder  kıyılarındaki  Frankfurt  şehri  deniz  düzeyinden  34, 
güneydeki  Düsseldorf  şehri  de  29  metre  yüksektedir.  Hem  sen  Kuantum 
fiziğinden anlasan böyle konuşmazsın.

Sezer: “Niyeymiş?”

Ayşen  kızmıştı:  “Neural  Networkler  var…  Fuzzy  Logic’e  göre  saptanan 
Kuantum Fiziği olasılıkları var... Bunlardan birisinin sonucu da kıyameti işaret 
eder tabii…”

Sezer  çok  sakin  bir  sesle:  “Kim  yapmış  o  hesapları?  Kinsscare’ye  göre  de 
Spitzberg  glasyelerinden  15000  milyon  metre  küplük  buz  kütlesi  denize 
dökülüyor...  Deniz  seviyesi  10  metre  yükselecek  ama  bana  vız…  Burası 
denizden 650 metre yüksek… Dedi ve viskisinden bir yudum daha aldı…

Gün 5. 

“Bu sabah Güneş çok geç doğdu, eskisi gibi ısıtmıyor da… Dün akşam baktım 
yıldızların bazısı fevkalade parlaktılar, ayın üstünde sanki kıvılcımlar vardı…” 
dedi Alageyik.

“Hiçbir yerde açıklama yok, aslında bu NibiruMarduk denilen gök cismi gelip 
dünyaya  çarpacak  ve  kıyamet  olacak…  Diyorlardı,  öyle  bir  şey  yok  ama  bu 
haber  daha  ilginç:  Altels  glasyesinden  4 milyon metre  küplük  buzul  çığı  çok 
şiddetli  bir  hava  basıncı  meydana  getirmiş,  dere  tabanındaki  hayvanların  400 
metre yüksekliğe fırlatıldıkları görülmüş” dedi EminMahir.

Gün 6.

Gökler kapkaranlık idi. Sanki hep gece… Uğursuz ve şiddetli bir yağmur, pek 
çok yerde kasırga  ile karışarak her yeri dövüyordu. Buna  rağmen arada düşen 
yıldırımlar, pek çok evi, ağacı, aracı yakıyordu. Birçok yerde köprüler göçmüş 
idi. Uçaklar havalanamıyordu: bir  süre önce havada olanların hepsi külçe gibi 
yere  çakılmışlardı.  Haberleşme  kesilmiş  idi.  Elektrik  zaten  yoktu.  Nadir 
yerlerde  eski  TV  lerden  yalnızca  Big  Bang’in  kalıntı  titreşimi  olan  statik 
duyuluyor,  kimi  TV  patlıyordu.  Hayvanlar  her  tarafta  kaçışıyor,  kuşlar  yere 
düşüp  ölüyorlardı…  Meteorlar  dünyaya  düşmeye  ve  yangınlar  çıkarmaya 
başladılar.
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Gün 7. Kataklysmos

Kutuplardaki buzlar büyük gürültülerle patladılar, parçalandılar ve uçtular, Geo 
dengesini kaybetti. Tekme yemiş futbol topu gibi yuvarlandı… Yuvarlandı, yer 
çekimi  kalmadığından  herkes  ve  her  şey  uçuşuyor,  boşluğa  düşüyordu.  Sonra 
uzay kapandı ve büyük bir sessizlik hâkim oldu.

            

 *** 

YECÜCMECÜC VE DÜNYA 

 Varoluş, Ontos

Melkizedek verilen emir gereğince ekranda beliren gözü gözlemleyerek uygun 
Kuantum  fonksiyonunu  ateşlemiş,  evrende  yok  olan  evrenin  yerine  yeni  bir 
evren doğmuştu.

Şimdi  görevi  GEO  ile  özellikle  bu  gezegendeki  insan  soyu  ile  ilgilenmekti. 
Apkallu’ları Meru dağında topladı:

“Evren  yeniden  doğdu,  dünyadayız.  Geldiğimiz  zamandaki  görevimiz  insan 

denen yaratığı geçmişin hatalarından korumak olacak… Başarmak mümkün mü 

değil  mi  bilmiyoruz… Önce  geçmişi  bilmek  gerekir…“  diyerek  konuşmasına 

başladı ve devam etti: 

“İnsan  denen  yaratığın  başından  geçen  önemli  bazı  olayları  size  bir  film  gibi 
izleteceğim. Olayları  yaratan  enerjidir. Dünyada olmuş geçmiş olayların hepsi 
uzayda akaşa dediğimiz belli bir enerji alanında yer alan enerji kuantasının yani 
paketinin içindedir. Bu nedenledir ki her olay “akaşi kayıtlarında” vardır. Bizler 
bu  kayıtlara  girerek  geçmiş  olayları  görebiliriz.  Ayrıca  kayıtları  indirerek  bu 
olayları filim gibi izleyebilir ve izletebiliriz de… Dinleyin:

Hikâyemiz bu evrenin şimdi yaşadığımız tekrar doğuşundaki zamandan, yani bu 

dünyadaki  şimdiki  zamandan  150  bin  yıl  önce  başlar.  Evrenin  oluşumunu  ve 

insanın yaratılışını betimleyen değerler dizisi, kitaplı dinlere göre Allah’ın “Ol”, 

diğer bir deyişle KuranıKerim’deki “Kun” emrine dayanır.  İnsanoğlu, asırlar 
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boyunca  bu  görüş  ile  Darwin’in  evrim  kuramını  karşılaştırmıştır.  Din  ilkini, 

bilim  ikincisini  savunmuştur. Ancak, her  ikisinin beraber var olduğunu sizlere 

öğretmeme  gerek  yok… Zaman  öncesinde  beliren  ‘büyük  patlama’  yani  Big

Bang tek bir adımda olmadı ki, değişik zamanlarda, evrenin değişik yerlerinde 

meydana  geldi.  Bu  nedenle  Tanrı’nın  “ol”  emri  bir  kez  verilmedi,  zaman 

boyunca  tekrarlandı,  her  tekrarlanışta  yeni  bir  hayat  belirdi.  Böylece,  evrenin 

belirli  yerlerinde  ölen  ve  sönen  yıldızlar,  yeni  doğuşlara  yol  açtılar.  Ölüme 

doğru giden süreçteki kaos, yerini bir düzene terk eder. Bu olgu, eonlar boyunca 

zaman  içinde  tekrarlanır.  Yok  olan  dünyada  insanlık  tarihini  sembolleri  ve 

alegorik  anlatımları  içinde  asırlar  boyunca  muhafaza  etmiş  olan  topluluklar 

vardır…  Bu  anlatımlar,  karanlığın  içinde  zaman  zaman  parıldayan  ışık 

tanecikleri gibidirler... Yeryüzünde hala vardırlar… 

Acaba  yeni  evrendeki  insanoğlu  paradigmanın  bu  parametrelerinin,  Kutsal 

Kitaplardaki söylemler ile Bilim arasındaki uyum noktası olduğunu görebilecek 

mi? Bunu ancak zaman gösterecek… Bu yaratıkların ilk türüne ‘homo sapiens’ 

denir.” dedi.

Elinin  bir  hareketi  ile  akaşa  alanından  gerekli  görüntüleri  çağırdı.  Boşlukta 

beliren  bir  ekranda  olaylar  bir  film  şeridi  gibi  akmaya  başladı.  Apkallular 

merakla seyrediyorlardı:

Sekizinci İklim, Mundus İmaginalis görüntüye geldi…

 “Dilmun’dan gelen elçi kabul edilmesini istiyor” dedi muhafız… 

“Gelsin “ dedi An…

Şüra toplanmıştı. Elçi girdi, saygı ile selam verdi… 

“Biliyorsunuz  ki  Dilmun’da  asırlardır  kemik  kanseri  var.  Bunu  Strontium 
maddesi ile tedavi ediyorduk… Ancak kaynaklarımız kurumak üzere… Biz çok 
zengin kaynakların mavi gezegen Geo’da bulunduğunu öğrendik. Oradan almak 
için izin istiyoruz…”dedi.
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An “Geo’nun neresinde bu?” diye sorunca Elçi:

“Bunu çok önce ilk kez İskoçya’nın Strontian bölgesinde keşfettik. Ama şimdi 
başka yerlerde de var. Örneğin Mezopotamya dediğimiz bir yerde çok bol. İzin 
verilirse en bol olduğu yeri araştıracağız” diye yanıtladı.

“Bu  işte  çalışacak  olan  işçileri  nasıl  götüreceksiniz,  çok  kişiye  ihtiyacınız 
olacak?” 

“Araştırdık,  orada  iki  kollu,  iki  bacaklı  ve  kafası  işlemeyen  yaratıklar  var. 
Onları kullanacağız…” 

An Şüra’ya döndü: “İstek sağlık nedeni ile… Bununla beraber başka canlılar da 
işçi  olarak  kullanılacağı  için  bizden  bu  işleri  bilen  ve  anlayan  birisinin  orada 
bulunması  ve  nezaret  etmesi  gerekir… Ben  Enki’yi  bu  işe  memur  ediyorum. 
Gerekirse Enlil de destekleyecek. Söz isteyen olmadığına göre oylayalım” dedi. 
Teklif oylama sonucu kabul edildi. 

Melkizedek filmi burada durdurdu:

“Sonraki  tarihlerde  bu  sözü  edilen  Dilmun’a  dünyada  yaşayan  İbraniler 
yıldızların  arasındaki  yüksek  yörüngesinden  ötürü  ‘Kanatlı Yerküre’, Grek’ler 
ise  ‘kaçınılmaz  ceza’  anlamında  ‘Nemesis’  adını  takmışlardır.  Elçi  İnsanlara 
kafasız yaratıklar diyor… Doğrudur…daha eski  türlerini konuşmamız gereksiz 
ama  yürüyen  ilk  insan  homo  erektüstür.  Onun  devamı  olan  Golyat  ise  1.95 
metre  boy  ortalamasına  sahip  olduğundan  deri  yüzeyi  dünyanın  gittikçe  artan 
ısınmasını  dengeleyecek kadar  geniş  değildi. Bu nedenle  yok olmuştur.  Sonra 
gelen  homo  sapiens ile homo  sapiens  sapiens   aynı  fiziksel  özelliklere  sahip 
idiler. Aralarındaki temel fark beyin gücü idi. Bu dünyada insan neslini kurutan 
son  büyük  yok  oluşun  dünyanın  şimdiki  zamanından  80  bin  yıl  önce  olduğu, 
nüfuslarının 12 bin civarlarına düştüğü, bu yok oluştan sonra sadece en yüksek 
beyin  gücü  olanların  canlı  kaldığını  söyleyebilirim.  Bu  olayların  zamanı  yine 
mitokondriyal  DNA  araştırmalarına  göre  yaklaşık  olarak  bu  dünyanın  80  bin 
yılının  öncesidir…  Yani  büyük  yok  oluş  ile  aynı  dönemlerde…  Dolayısı  ile 
homo  sapiens  sapiens  işte  bu  büyük  yok  oluştan  kurtulan  küçük  grubun 
torunlarıdır.

“Niye büyük yok oluş?” dedi Adapa…

“Filmin  devamı  sana  bu  cevabı  verecek”  diyerek  kurnazca  gülümsedi 
Melkizedek…
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Dilmun

Film  uzayda  Dilmun’u  gösterdi.  Çevresindekilere  göre  küçük  bir  yıldızdı. 
Kamera yavaş yavaş Dilmun’a yanaştı. Saraya girdi…

Şamaş  insana benziyordu… İki kolu  iki bacağı vardı, kafası yumurta  şeklinde 
idi. Yalnız üç gözü vardı. “Şüra olur dedi demek.” diye sordu…

“Elçi “Evet efendim” diyerek saygı ile eğildi.

“O zaman başlayalım… Enki geldi mi, nerede?”

Enki bir grupla beraber belirdi… 

Şamaş:  “Seni  bu  görev  için  doğurtup  hazırlamışlar  anlaşılan…  Görelim 
bakalım” dedi.

Enki yanındaki görevliye “herkes hazır mı?” diye sordu ve olumlu yanıt üzerine 
ışınlama odasına yöneldi. Burada 10 görevli bekliyordu. Ellerinde araçlar vardı.

“Şimdi Geo’ya gidiyoruz. Biliyorsunuz ki zaman bükülmesinden yararlanacağız 
ve ilk zaman tünelinden geçeceğiz, anında orada olacağız. Orada insan denilen 
mahlûklar  var… Bunlar  akıllı  değiller… Strontiyumu  çıkartmak  için  onlardan 
yararlanmayı düşünüyoruz… Sorusu olan var mı?

Biri  sordu  ”Kusura  bakmayın  efendim  ama  zaman  bükülmesi  nedir?  Ne 
zamandır merak ederim, tabii bilinmeyenden korkma da var.”

Enki  “MekânZaman  birbirine  koşuttur.  Süreklidir.  Sürekliliği  yüksek  yer 
çekimi  kuvveti  bulunması  koşullarında  sapma  gösterir.  Biz  bundan 
yararlanıyoruz. Zaman mekân arasında yer alan bir solucan deliği bu iki ögenin 
sapma  aralığındadır…  Buna  berzah  da  deriz…”    “Işınla”  emri  ile  beraber 
Geo’ya vardılar. 

DİLMUN’UN İŞÇİLERİ 

 Ahenk Altın Oran

Enki:  “İnsanoğlunun  dünya  yüzünde  görünmesi  şimdi  içinde  bulunduğumuz 
dünya  zamanından  200000  yıl  öncedir.  Bu  zaman  içinde  kayda  değer  bir 
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ilerleme  göstermemiş  olan  bilim  ve  medeniyet  şimdi  birden  canlanacak  ve 
dikkat  çeken  bir  olay  olacaktır.  Bu  dünyanın  ekseni  düşey  düzleme  yaklaşık 
olarak  23  derece  eğiktir.  Dünya  yörüngesinde  ilerler  ve  dönerken  bu  eksenin 
ucu da 360 derece dönerek bir daire çizer. Buna presesyon adı verilir. Eksenin 
ucu  360  derecelik  dönüşünü  25920  yılda  tamamlar.  Astrolojinin  burçlar 
dairesini  düşünün,  uç  bu  arada  tüm  burçları  birer  birer  geçer.  On  iki  burç 
olduğuna göre her bir burcu geçmesi 25920/12=2160 yıldır. Dilmun’da bir yıl 
3600 dünya yılıdır. Buradan 3600/2160=1.666=φ gibi bir  sayı çıkar. Buna phi 
sayısı ya da “Altın Oran” denilir.

Melkizedek filmi durdurdu. Apkallu’lara döndü:

“Biraz sır vermek pahasına bunu size anlatayım çünkü hoşlanırım bundan “ dedi 
gülerek... :

“Geçmiş  dünyada  bu  insanların  feylesoflarından  Pisagor  önce  ilkel  bir  araçla 
müzik  notalarının  aralıklarını  keşfetmiş  sonra  kürelerin  müziği  fikrini  ortaya 
atmıştır. Buradaki küreler gezegenlerdir. Dünyanın çevresinde gezegenler var… 
Bu  gezegenler  dönüşleri  sırasında  adeta  bir  müzik  yayımlarlar.  Dünya  ile 
gezegenleri  arasındaki  uzaydaki  her  gezegenler  arası  uzaklıklar,  müzik 
notalarının aralıkları ile uyumludur. DünyaAy arası bir tam nota, aydan Merkür 
gezegenine yarım nota, Merkür’den Venüs’e yarım nota, Venüs’ten Güneşe bir 
buçuk nota, Güneşten Marsa bir nota, Marstan Jüpiter’e yarım nota, Jupiterden 
Satürn’e yarım nota, Satürn’den Sabit Yıldızlara yarım nota aralık vardır. Eski 
ilahiler; aynı müziği seslendirmeye yönelik bestelenirdi. İnsanların kurduğu bir 
örgüt  olan  Mevlevilerin  ayinlerinin  temeli  buraya  uzanır.  Renkler  de 
titreşimlerden  oluştuğundan  bu  ahenge  renkleri  katmak  doğru  olur.  İşte,  ses
renk  ahengini  yapı  mimarisine  yapı  elemanları  ve  semboller  aracılığı  ile 
yansıtabilmek yapı ustaların öncelikli işi idi. Bu nedenlerledir ki Ahenk eskilere 
göre  hem  sesi  (müziği)  hem  şekli  (yani  mimariyi)  kapsar.  Mimaride  müzik 
kanalı  ile  elde  edilen  ahenk  kozmosun  yaradılışında  saklı  olan Kutsal Ahengi 
yansıtır. Böyle  bir mimari  içinde  serbestçe  akabilecek  olan  kozmik  ana  enerji 
insanı da etkiler, onu ahenk içinde yaşatır. 

Eski  Mısır  mimarisi  bu  düşünü  içeren  orantılar  üzerine  kurulmuştu.  Roma 
İmparatoru  Numa’nın  İS  üçüncü  yüzyıldaki  baş  mimarı  Marcus  Vitruvius 
meşhur eseri De Archittetura’da ‘simetri ve oran olmaksızın hiç bir mabet doğru 
planlanamaz,’ diye yazmıştır. Vitrüv’ün yukarıda özetlenen  felsefenin  ışığında 
önerdiği  orantılar  insan  vücudunun  boyutlarından  esinleniyordu.  Vitrüv; 
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insanların  belli  orantılar  çerçevesinde  şekillendiğini  gözlemlemişti.  Örneğin 
insan yüzünün, boyunun %10u,  ayağının  ise %16sı kadar olduğunu ve benzer 
birçok  oranı  keşfetmişti.  Sonradan  diğer  araştırmacılar  bu  oranın  yukarıda 
açıkladığım  (1.618)  phi  sayısı  olduğunu  ve  bu  sayının  gezegenler  arasındaki 
açılımdan denizdeki  balıkların,  bitkilerin  üreme ve gelişmesine kadar  pek  çok 
nesneye  uygulanabileceğini  ileri  sürdüler.  1978  yılında  Rus  astronomi  bilgini 
Butusov gezegenlerin güneş etrafındaki dönüşlerinde, dünya ile her bir gezegeni 
birleştiren  çizginin  taradığı  alanların  sürelerinin  birbirine  oranının  1.618  veya 
onun karesi olan 2.618 olduğunu  ispatladı. Biraz önce Dilmun’un dönüşü  için 
verdiğim oran da bu “Altın oran” idi. Bu sayı eskilerce kutsal sayılırdı ve tüm 
hayatın yapı taşı olarak kabul edilirdi. Müzik ahengi de böyle orantılar üzerine 
oturur. Derlerdi ki Müzik aslında  sese dönüştürülen Geometridir;  çünkü orada 
mimaride  de  kullanılan  orantılar  vardır.  İnsanın  organları  ancak  böyle  bir 
ortamda ahenk içinde çalışır.”

Bir Apkallu sordu: “Siz bilirsiniz bu oran hikâyesi doğru mu?”

“Size renklerin de titreşimlerden meydana geldiğini söyledim ya... Aslında her 
şey  ama  her  şey  titreşimlerden  ibarettir.  Değil  insanın,  en  kuvvetli 
mikroskopların  görmesi  mümkün  olmayan  küçüklükteki  parçacıklar  titreşim 
halindedirler. Atom altı parçacıklarının parçacıkları, sonra atom altı parçacıkları 
atomları,  onlar molekülleri,  onlar  da  cisimleri  oluştururlar.  Titreşim  enerjidir, 
enerji  her  an  maddeye  dönüşebilir.  Elbette  bu  titreşim  tekrarlarının  değişik 
cisimler  ve  haller  için  değişik  oranları  vardır… Bu  kadar  ders  yeter…  Şimdi 
devam, 

Ve filme dönüldü…

       *** 

E.DİN 

Madenin  bulunduğu  yer  Mezopotamya’da  idi.  Çalıştıkları  yerin  civarında  iki 
büyük ırmak akıyordu. Uzun ağaçların gölgeleri bu nehirlere yansıyordu. Parlak 
bir  güneş  etrafı  ısıtıyor,  akşamüzeri  esen  latif  bir  rüzgâr  onları  sarmalıyordu. 
Rengârenk çiçekler nefis kokular yayıyordu. Enki buraya vardıklarında “Burası 
ne  kadar  güzel…  Bizim  oralarda  böyle  hoş  bir  yere  ender  rastlanır.  Buraya 
E.DİN diyelim, gelecekte bundan esinlenip eden ya da cennet derler…” demişti.
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Enki’nun Başkanlığında On Apkallu  insancıkları  gruplar  halinde  toplamış,  bir 
araya getirmiş, onlara kazı yaparak maden çıkartmayı anlatmaya çalışıyorlardı. 
Ancak  Psikolojik  koşullama  yöntemlerinden  korkutmaya,  işkence  etmeye, 
dövmeye  kadar  giden  bir  yaptırımlar  yelpazesi  bu  anlatıma  yardımcı 
olamıyordu.  İnsanın  gelişme  sürecinde  önce  ayağa  kalkmış  (Pitekantropüs 
Erectus)  olan  ve  şimdi  de  Homo  Sapiens  aşamasında  bulunan  bu  şuursuz 
insancıklar  anlamıyor,  kaçmaya  çalışıyor  ve  bazı  zamanlar  öfkelenen  bir 
Apkallu’nun silahı ile ölüyordu. O zaman bütün insancıklar toplanıyor, ağlıyor, 
gösteriler yapıyorlardı. Meydan birden açıldı. Enki’nin kardeşi Enlil, yanındaki 
koruyucularla birlikte belirdi.

Enlil

Enlil doğrudan Enki’ye yürüdü. “Bu yaratıklara iş yaptırtmaya çalışıyorsun ama 
bilinçleri yok hiçbir şey öğretemezsin. Biraz akılları olsa iyi öğrenci olurlar…”

Enki:  “Bunun  büyük  sakıncaları  olabilir,  kendi  başlarına  iş  yapmaya 
kalkabilirler… Ayrıca  Şüra’dan  böyle  bir  izin  almadık. Bunları  oldukları  gibi 
kullanacağımızı biliyorlar…” yanıtını verdi.

Enlil: “Ben şimdi konuşur hallederim” dedi ve iki elini kaldırdı. An göründü. 

Enlil:  “Bu  mahlûklara  biraz  şuur  vermek  gerek…  Yoksa  hiçbir  işi 
yapamayacaklar” dedi.

Enki  :  “Sakıncaları  olur  diyorum,  hem Şüra  böyle  bir  yetki  vermedi”  diyerek 
itiraz etti…

An:  “ Dilmun  için hayati  önemi var bunun… Şürayı  tekrar  toplayacağız da… 
Vakit yok…gerekeni yapın..” emrini verdi.

Yanındaki  Ninhursag  yakındı:  “biz  dişiler  yine  hiçe  sayıldık,  hem  bak  Enki 
olmaz diyor…” 

İnannaİştar Enmeduranki

İnannaİştar: “Olmadı ama…” dedi. An sert bir bakışla onu susturdu.
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İnannaİştar  salondan  çıktı…  Enmeduranki’nin  laboratuarına  yürüdü.  Burada 
her türlü garip araç, gereç, ekranlar, bilgisayarlar vardı.

“Bana” dedi “Dünyadaki son durumunun analizini yapar mısın?”  

Enmeduranki:”Kuantum bilgisayarlarını kullanmam için AN emir vermeli” diye 
cevapladı.

İnannaİştar işveli bir gülüşle “Sen koskoca ME tabletlerinin koruyucususun, bu 
kadarcık bir şeyi benden esirgiyor musun?”

İnannaİştar’ı  seven  Enmeduranki  “siz  emrettikten  sonra”  dedi  “her  şeyi 
yaparım. 

İnannaİştar: “ME tabletlerinin kahredici gücünü de kullanır mısın? “

Enmeduranki  tereddüt  etti…  “Bu  muazzam  bir  istek,  şimdiye  kadar 
göremediğim bir karşılığı var mı?”

İnannaİştar: “Sen benim ben senin oluruz…” dedi

Enmeduranki sevinçle: “O zaman hodri meydan” dedi

İnannaİştar:  “Şimdi  ME  kutusunu  al,  beraberce  dünyaya  gidiyoruz”  dedi  ve 
zaman tüneline yürüdü…

Homo Sapiens Sapiens

Enlil: “Emri duydun işte hadi bakalım” deyince “ana gelsin” emri verildi.

Kibele  çok  sayıdaki  büyük ve  süt  akan memeleri  ile  göründü.    İblis  orada  idi 
onlara görünmüyor ama takip ediyordu.

Apkallu’lar  insancıkları  yakalıyor,  Kibele’nin  kucağına  atıyor,  Kibele  onları 
yakalıyordu…  Sütünün  kokusu,  tadı  çok  çekici  idi.  İnsancıklar  memeleri 
emiyor, kendilerinden geçiyorlardı. Bu sırada İblis’in bu lezzetli süte kattığı bir 
beyin hücresini farkında değillerdi tabii…

Uyandıkları  zaman  çevreye  karşı  farkındalıkları  olduğunu  anladılar.  Şuurlu 
yaratıklar olmuşlardı.

Bu işin üstadı Enlil idi. Enki ona sordu: “Nasıl oluyor bu?” 
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Enlil: “Emdikleri sütün bileşimi, ilave özel nöronlar içeriyor, bu nöronlar onlara 
farkındalık  kazandırıyor.  Bilinçli  yaratıklar  oluyorlar.  İstersen  açıklama 
bedava…” diyerek söze girdi:

Kuantum, Bilinç, Hafıza, Farkındalık

Enlil:  “Kuantum  fiziği  uyarınca  atom  altı  parçacıkları  kendilerini  parçacıklar 
olarak  değil  titreşim  şeklinde  gösterirler.  Enerji  seviyeleri  ile  ayırt  edilirler. 
Bilinç  dediğimiz  şey  beyin  hücrelerindeki  çok  küçük  tüplerden  oluşan  yapıda 
meydana gelen bir Kuantum olayıdır. Algılanan evrende ancak sezgisel olarak 
hissedilebilecek  bir  evrensel  akım  ya  da  akaşa  enerji  alanı  vardır.  Beynin 
çalışması  sırasındaki  titreşimlerin genlik,  frekans gibi özellikleri Plank eşeline 
kadar  iner.  Bu  eşel  atomlardan  çok  daha  küçüğü  gösterir.  Beyin  bir  telsizdir. 
Beta  teta,  alfa,  delta  dalgaları  üzerinden  yayın  yapar.  Bilinç  evrende  beynin 
tamamen dışındaki  bir  depoda  bulunur. Beyin  hücreleri,  gerektiğinde  bu  depo 
ile anında iletişim kurarak bilincin sürekliliğini sağlarlar… 

Şimdi  bir  insanda  oksijen  ve  kan  beslenmesinin  durduğunu  varsayalım… 
Madde ve bilinç farklı nesneler değildirler. Bunlar daha ziyade tek ve kesiksiz 
titreşimlerin değişik görünümleridir. Beyin maddedir,  organiktir,  çürür  ve yok 
olur. Ama enerji yok olmaz.

Bu durumda beyinden yayımlanmış olan plank eşelindeki hatıra titreşimleri bu 
eşeldeki  Kuantum  bilgileri  şeklinde  evrene  yayılır.  Anılan  depoda  bilinç 
titreşimlerinin nitelikleri ile karmaşmış halde sakınılır. Bu çok basit bir kuantum 
karmaşması  olayıdır.  Kişi  ayılırsa,  bu  bilgiler  geri  döner.  Geçmişten  hatıralar 
tekrar  yaşanabiliyorsa  bunların  biyolojik  ölümden  sonra  yaşayan  bir  yerde 
muhafaza edilmiş olması gerekir. Şu  insancıkların gelecek nesilleri bu depoya 
bir  isim  verecek,  belki  “ruh”  diyecek…  Yani  biyolojik  bedenle  beraber 
olmayan, her zaman ayrı bir varlık…”

Devam  etti:  “Şimdi  onlara  yaptıracağımız  şey  bir  baraj.  Su  orada  birikecek. 
Onun  aşağıya  düşme  gücünden  yararlanarak  şu  kazı  makinelerini  rahatça 
çalıştıracağız.  Sonra  çıkarılan  madenler  mekânzaman  boyutlu  uzayda 
açacağımız bir solucan deliğinden anında yollanacaklar…”

Enki  baktı,  hakikaten  çark  şeklinde  keskin  dişli  araçlar  vardı.  Arkalarındaki 
kanatlar, su vurunca rahatça dönecek ve keskin dişler madeni kesebilecekti.
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“Akıllıca” dedi.

İblis yine gülüyordu: “İnsanların beyinlerinde kötülük  tohumlarının bulunması 
ne  kadar  iyi…  Dünyada  yalnızca  iyilik  yapan  beyinlerin  varlığı  ne  sıkıcı 
olurdu?”

Baraj kısa sürede bitti. Su birikti. Özel bir kanalla aşağıya sevk ediliyor, burada 
makinelerin  rotorlarını  çalıştırıyor,  maden  parçalanarak  çıkarılıyor,  uzayda 
açılan solucan deliğinden Dilmun’a yollanıyordu. İşler tıkırında idi.  

Düşkün Melekler 

İblis olayları seyrediyor, aklı şeytanca çalışıyordu… Birden sırıttı… Çok güzel 
bir fikirdi. 

İleride Abadon, Asmodeus, Beelzebub, konuşuyorlardı: 

Asmodeus:”Enlil’in bizi getirmesi iyi oldu doğrusu…”  

Abadon: “Evet, akıllı hale gelen bu insanlar çok komik değil mi? Nasıl da her 
şeyi anlıyorlar?”

Beelzebub:  “Ben  asıl  bunların  dişilerine  bayılıyorum.  Akıllı  bakış  ve 
davranışları ile beni çok cezp ediyorlar. Hayvan gibilerken böyle değildi.”

Abadon :” Aklını başına topla… Biz melekleriz bu dünyada …”

Bu sırada bazı dişiler onlara bakıp el sallayarak yakındaki bir mağaraya girdiler.

İblis  bir  anda  Beelzebub’un  içine  girdi  ve  o  konuştu:  “Bak  şu  arkadaki 
mağaraya girenlere… Hadi gelin yaa…” 

Abadon:  “Sakın  haa… Dokunmayın  dişilere.” Arkalarından  koştu  ama  o  ikisi 
mağaraya girmiş ve mağaranın ağzını büyük bir kaya ile kapatmışlardı… Kaya 
biraz  sonra  yerinden  oynadı,  mağara  açıldı.  Abadon  da  gördüğü  güzellik 
karşısında dayanamadı ve içeri daldı…

Üç  ay  sonra  dişilerin  karnı  büyüdü…  Enlil  ilk  grup  olan  bu  üçünü  çağırdı 
“Anlatın… “dedi.
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“Bizim  bir  haberimiz  ve  bilgimiz  yoktur”  cevabını  alınca  alnının  ortasındaki 
gözünü birer birer üçünün gözlerinde gezdirdi, gözünden çıkan şimşekler yakıcı 
idi…

“Konuşun…” deyince; 

Beelzebub: “Kabahat benim, dayanamadım çok güzeldiler, hem ne fark eder ki 
…” diye yanıt verdi…

Enlil  ona  baktı:  “Sizler  şimdi  düşkün  Melekler  oldunuz,  üstün  yaratıklar 
olduğunuz halde bu insanlarla ilişkiye girdiniz. Sizin olağanüstü yetilerinizin bir 
kısmı bunlara geçecek ve bu asırlar boyu devam edecek.”

“Evet,  ama  çiftleştikçe  bir  süre  sonra  bu  yetenekleri  körelir  gider,  öyle  değil 
mi?”

“Ya  özel  yeteneklerini  kaybetmemek  için  hep  aynı  soy  birbirleri  ile 
çiftleşirlerse? Bunlar akıllandılar, bunu yapabilirler” 

 Sonra sordu: 

“Bunlardan başka var mı ilişkiye girilen?”

Abadon:” Maalesef çok” dedi, diğer Meleklerden de insanlarla ilişkiye girenler 
oldu. Kaçının çocuğu olacağı bilinmez ama çok…”

Sorgulamayı  dinleyen  Enki  hemen  Şamaş’ı  aradı:  “Önemli  bir  sorun  çıktı…” 
dedi ve olayı anlattı. 

EnlilEnki

Sonra Enlil’e döndü:

“Seni uyarmıştım, bilinç kazandırmak iyi olmadı değil mi?”

“Başka ne yapılabilirdi ki? Nasıl çıkaracaktın madeni?” diye yanıtladı Enlil.

Öfke içindeydi. Hem bu başarısızlığa üzülmüş, hem de Enki’nin olayı fırsattan 
istifade  hemen  Dilmun’a  yetiştirmesine  içerlemişti.  Ağaçlara  doğru  yürüdü, 
ormana  girdi…  Yalnız  bir  yerde  kafasını  dinlemek,  düşünmek  istiyordu… 
Birden gözleri fal taşı gibi açıldı. Karşısında İnannaİştar vardı… Eğilerek onu 
selamlayan diğer kişiyi tanıyamadı.
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İnannaİştar

İnannaİştar: “Selam Enlil” dedi…

Şaşkınlığı  üstünden  atan  Enlil  “Selam”  dedi  eğilerek  “ne  yapıyorsun  burada? 
Sen sekizinci iklim’den uzaklaşmazsın sanıyordum…”

İnannaİştar:  “Biz  her  yerde  olabiliriz  biliyorsun  ki…  Sen  Enki’ye  kızgınsın, 
ben  de  An’a…  Bana  çocuk  muamelesi  yapıyor.  Kadınlar  Şüraya  alınmıyor, 
sonra yanlış kararlarla izinler veriliyor… Şimdi ne olacak? Şüra bunu duyunca 
çılgına dönerler… Senin için de hiç iyi olmaz…”

Enlil:  “Yapacak  bir  şey  yok  ki,  oturup  biçecekleri  cezayı  bekleyeceğim”… 
Dedi.

İnannaİştar güldü: “Koyun gibi haa…”

Enlik: “Ne yapabilirim ki?”

İnannaİştar: “Benimle birleş… Bu saçma diktatörlüğe son verelim.”

Enlil: “Elimde silah yok bir şey yok nasıl direnebilirim?”

İnannaİştar:  “Bak  bu  yanımdaki  Enmeduranki,  yani  ME  tabletlerinin 
koruyucusu… Bu ne demek biliyor musun?

Enlil: “Evet, tüm sırların koruyucusu…”

İnannaİştar: “Beni sever… Her istediğimi yapar…”

Enlil  Enmeduranki’ye  baktı:  “Ne  istersek  yapacak  mısın?  Termonükleer  güç 
kullanımı dâhil?”

“Evet” yanıtını alınca:

 “O zaman Şüra’nın egemenliğine son verir ve yönetimi ele alırız.” 

Yersiz Diyar (NaKoja Abad)

İblis: “Aralarını açmanın ve bu Enlil’i yok etmenin tam zamanı” diye düşündü.

Ortaya çıktı: “Demek Şüra’yı yok edeceksiniz”

Enlil: “Hoşuna gitmez mi? Bize katılsana...”
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İblis: “Olur, hep beraber EnMeDuranki’ye gidelim.” dedi.

İnannaİştar ve Enmeduranki onları beraberce görünce çok şaşırdılar.

İblis  :  “Hadi”  dedi  ateşle  şu  cehennem  silahını,  bitir  şu  işi... Ne  sanıyorsunuz 
yani... Bu şüradan ben de nefret ediyorum...”

Enmeduranki İştar’a baktı, o da başını salladı.

Enmeduranki önündeki Me tabletine eğildi. Bazı düğmelere bastı. 

“İşte bu kadar” dedi...

Fakat bir şey olmadı... Sadece Enlil kendisini Şüra’da An’ın önünde buldu. Bir 
alarm çalıyordu... Muhafızlar etrafını sarmıştı. İblis yoktu...

Enlil  yargılanacaktı.  Salonun  kapısının  önünde  Ninhursag  atıldı:  “Ne  olurdu 
kadınları  şüraya  alsa  idiniz?  İnannaİştar  sana  söylemişti,  ben  de  seni 
uyarmıştım… Enmeduranki’nin ne işi var orada?”

Kronos: “Biliyorsun o İnannaİştar’a âşık, o ne derse yapar”

Ninhursag: “Bence Melkizedek” e danışmak gerekli…” dedi… 

Toplantıda An söze girdi: “Dünya’da işler iyi gitmiyor. Şimdi de bazı melekler 
insanlarla  cinsel  temasa  girdiler,  yarı  melek  yarı  insanlar  yaratıldı.  Bu 
yetmiyormuş gibi Enlil baş kaldırdı… İştar onunla beraberdi. 

“Ezelim başını” dedi Kronos orada bulunan Enlil’e bakarak.

“O kadar kolay değil” dedi An. “İnannaİştar ve Enmeduranki elimizde değil.”

An “Me tabletlerinin koruyucusu, her şey elinde… Tabii bize bir şey yapamaz 
ama dünyayı yok etmeye yeter… Bakalım Melkizedek ne der…”

Tufan

Melkizedek saygı ile eğildi… “Haberin vardır tabii… dedi An…

“Var efendim…” dedi Melkizedek.

An:  “Sence  ne  yapılabilir,  ne  yapılmalı?”  diye  sorunca  “önce  bu  çarpık 
insanlardan kurtulmak gerekir. Çünkü bir  yerde bu bir  suç ve  şüra  sorumlu… 
Bu sorun çözümlendikten sonra gerisini düşünürüz…” yanıtını verdi.
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Kronos “Ne yapılacak?” deyince cevap şu oldu:

“Bir  kere ME  tableti  işe  yaramadı.  Yoksa  felaket  çoktan  kendisini  gösterirdi. 
Diğer  yandan  Enki’nin  anlattığına  göre  orada  bir  baraj  yapmışlar,  bu  baraj 
yıkılırsa  bir  sel  baskını  olur  ve  tüm  garip  insanlar  bu  tufanda  boğulur. 
Emredilirse uygun bir yöntem olabilir…”

An üyelere baktı, “var mı görüş bildiren ya da itiraz eden?” dedi…

Enlil:  “Ben  suçumu  kabul  ediyorum,  cezama  da  razıyım,  ama  orada  ne  varsa 
boğulup yok olacak, insanlar ve hayvanlar da…” diye konuştu…

Ancak karar oybirliği ile alındı.

Ninhursag

Ninhursag  dayanamadı  ve  İnannaİştar’a  haber  verdi.  Zaman  çok  kısa  idi… 
Hemen Enmeduranki  ile beraber bazı hayvanları da  toplayıp bir büyük kayığa 
bindiler.

Bu anda baraj patladı… Sular sel oldu aktı… Her şeyi önüne kattı, sürükledi… 
canlılar boğuldu…

Lut Gölü

Büyük kayık bir Gölün kenarında durdu. Hayvanları çıkardılar.

Kendileri  de  çıktılar  ve  Enmeduranki  kendisine  ihanet  ettiklerini  varsaydığı 
Enlil ve İnannaİştar’a da lanet okuyarak bu olayın intikamını alacağına yemin 
etti.

  Termonükleer  silahı  hazırladı.  “Şimdi  doğru  bir  ayarla  bütün  strontiyum 
madenini yok edip işe yaramaz hale getirebilirim değil mi?” diye mırıldandı…

İnannaİştar aniden orada belirdi. Yüzünden çok pişman olduğu belli  idi. Söze 
girdi  “Burada  tufandan  önce madenden  ayrılan  bazı  insanlar  da  var.  İki  şehir 
yapmışlar.  Küçük  ama  şirin  şehirler…  Yalnız  insanları  ne  yazık  ki  Maden 
alanında bizim düşkün meleklerden aldıkları kötü adetleri devam ettiriyorlar…

Enmeduranki “Savaşa buradan başlayacağız, o insanları boş ver…” dedi.
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İnannaİştar:  “Bunu  yapmayalım,  Dilmun’da  kanser  nasıl  tedavi  edilecek?  O 
insanlara yazık değil mi? An’dan yardım isteriz, cezamız ne ise çekeriz…” diye 
sorguladı  ancak  Enmeduranki  onu  elinin  tersi  ile  itti.  “Sen  başlattın  bana  da 
ihanet ettin.”

İnannaİştar üzgün bir şekilde şehirlerden birine doğru yürüdü…

Hakîm, Kâdir, Kahhâr

Şüra dağılmamıştı. Ekranda İnannaİştar belirdi. 

“Enmeduranki madenleri yok edecek engel olun!” diye bağırdı.

An : “Sen ne hakla konuşuyorsun, suçlusun şimdi ne istiyorsun?” dedi.

İnannaİştar  ağlayarak  yalvardı:  “Lütfen  beni  dinleyin,  af  diliyorum  ama 
cezama da razıyım. Enmeduranki madenleri yok edecek ve tüm kanserli hastalar 
ölecek. Bunu yüreğim kaldırmıyor…” 

An: “Melkizedek, söyle…” deyince Melkizedek:

“Şüra  kararı  olursa  ve  bana  yetki  verilirse  yakarırız…  İzin  olursa  İnanna
İştar’nın  ve  Enlil’in  affını  isteriz.  Ama  tüm  üyelerin  de  buna  katılmaları 
gerekir…  Ulaşabilmek  ve  gerekli  çağrıyı  yapabilmek  için  herkesin  enerjisi 
gerekli… Yakarış tam olsun…”

An acele oylama istedi. Herkes olur deyince An başı ile olumlu bir işaret yaptı. 

Melkizedek  yere  çöktü  ellerini  alnının  iki  tarafına  koydu,  öylece  kalakaldı. 

Dakikalar  dakikaları  kovalıyordu.  Şüra  üyeleri  de  onunla  beraber,  elleri 

şakaklarında  ulaşmaya  çalışıyorlardı…  Trans  halinde  idiler…  Melkizedek 

birden ayağa kalktı “evet başardık… Yakarmamız takdir gördü…” dedi.

Enmeduranki termonükleer bombayı hazırlamıştı. Bomba, onlardan çok uzakta 
olan madende patlayacak ve madeni yok edecekti. 

Enmeduranki  önündeki  tablete  baktı. Bombasını  patlatarak madeni  yok  etmek 
için kırmızı düğmeye basmak üzere elini uzattı ancak donakaldı… Uzaklardaki 
madende  olması  gereken  bomba  tam  önünde  belirmişti…  Enmeduranki 
korktu…“bu An değil, zamanların hakimi bu... beni de cezalandıracak!”
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Düğmeye basmamak için gerildi, elini diğer eli ile tutu, engel olmaya çabaladı. 
Ancak eli ve parmakları uzadı ve düğmeye bastı. Gök gürledi,  şimşekler çaktı 
ve  iki  şehir,  SodkentGomorkent,  bu  şehirlerin  kötü  huylu  insanları  bir  anda 
buharlaştılar.

Saniyeler aktı… geçti… Nükleer bulut yayılmaya başladı.  İblis olayları baştan 
beri izliyordu. “İşte İnsanlara en büyük kötülüğü sizler elinizle yaptınız!” dedi. 
Şeytanca  planını  hemen  yürürlüğe  koydu…  Kahkahalarla  güldü  ve  sadece 
üfledi.  Rüzgâr, doğu yönünde yayılmaya başladı. Dünyanın dönüşü de batıdan 
doğuya doğru olduğundan nükleer radyasyon bulutu önündeki canlıların hepsini 
yok edip geçti… 

Şüradakiler başlarını kaldırdılar: 

“İşte İblis yine yapacağını yaptı!” diye bir bağırış yankılandı.

“Ortada  İnannaİştar  ve  Enlil  yere  diz  çökmüş  yakarıyorlar,  affa  uğrayarak 
kurtuldukları için de teşekkürler ediyorlardı... 

    *** 

YENİ EVREN

Video film bitmişti…

Melkizedek Adapa  ‘ya  döndü:  “Niye  büyük yok oluş? Diye  sormuştun…  İşte 
cevabını gördün…” dedi…

Bu ölen evrende yalnız E.DEN de olmadı. Şimdi şunu seyredin bakalım: 

Yeni  bir  film başladı. Torpido’ya benzer  uçaklar  bazı  yerleri  bombalıyorlardı. 
Kuş bakışı bir görüntü ekrana geldi:

Büyük bir patlama oldu... Sanki evrenin bütün gücü bu alana odaklanmıştı. Göz 
kamaştırıcı,  bin  güneş  ışığı  gücünde  bir  alev  sütunu  bütün  ihtişamı  ile 
yükseldi…  Patlamadan  sonra  yükselen  duman  genişleyen  daireler  şeklinde 
yayıldı ve bir şemsiye şeklini aldı.… Yeryüzünde iki buçuk kilometre çapında 
bir  yer  gözlerinin  önünde  yavaş  yavaş  oyuldu  ve  ayın  yüzeyindeki  kraterlere 
benzer bir çukur meydana geldi. 

Melkizedek “Hindistan” dedi. “Lord Krişna’nın savaşı…”
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“Olay demin izlediğiniz filmin zamanındadır. Şu gördüğünüz oyukta ‘Vrishnis 
ve  Andhakas’  ların  tüm  nesli  yok  oldu  bir  anda...  Rama  imparatorluğu 
kayboldu. Indus vadisi çöl oldu... Uçaklara Vimana diyorlardı.”

Uanduga sordu: “Bu korkunç silahları nereden buldular bunlar?” 

Melkizedek:  “Güzel  soru,  ama  önce  şunu  söyleyeyim;  o  dönemde  Hint’deki 
bazı  yörelerdeki  insanlara  akıl  verilmiş…  Öğrendiğimize  göre  bu  insanlar 
zamanla ışık yılı ve atomun büyüklüğü gibi bilgileri edinmişler. Ancak kuantum 
fiziği meselelerini bilenler için bir anlam taşır bunlar… Senin soruna gelince… 
biliyoruz  ki  bunların  Dilmun’a  benzer  bir  yerden  ziyaretçileri  oldu… 
Yapmamaları  gereken  şeyleri  yaptılar  ve  öğretmemeleri  gereken  şeyleri 
öğrettiler bunlara. Bakın bu gün bir Hint mabedinde kim ne diyor?”

Filimde  bir  Hint  rahibi  belirdi,  bağdaş  kurmuş,  ellerini  birleştirmişti.  Sivri, 
upuzun bir sakalı vardı, şöyle diyordu:

“Kozmos; ister bir ağaç, ister bir toz parçası, bir böcek ya da evrenler arası bir 
kara  delik  olarak  görünsün  esas  olarak  tektir.  Farklar  sadece  görünümlerdir. 
Duyularımız  bize  görünürdekileri  gösterir  ama  bu  görüntülerin  altında  yatan 
gerçeği;  kozmos’un  tekliğini  anlatamaz.  Tüm  yaradılışı  kavrayan  enerjiye  biz 
Brahma  deriz.  Shankara,  maddi  dünya  olarak  tanımlayabileceğimiz 
çevremizdeki dünyanın bir maya, yani görünümler dünyası diyebileceğimiz bir 
yalancı dünya olduğunu ileri sürmüştür. Kuantum Fiziği, bu gerçeği çok sonra 
keşfetmiştir.  Her  özgün  yaşamın  kökünde  kozmos’u  meydana  getiren  enerji 
vardır. Atman  dediğimiz  insanın  özü  evrensel  kimlikten  yani  brahmadan  ayrı 
değildir. İkilik yanılsamadır. Gerçek ikili değil tekdir.”

Melkizedek: “İşte olgunlaşmanın sonucu, bu felsefe bütün bu dünyada binlerce 
yıl yaşayacak…” dedi. 

 Devam  etti:  “Şimdi  size  görevlerinizi  açıklayacağım. Hepinizin  şimdi  sizlere 
açıklayacağım  bir  ismi  ve  görev  yeri  olacak.  Bu  ismi  değişik  koşullarda 
değiştirebilirsiniz.” 

Önlerinde bir dünya küresi belirdi.

Elini  birer  birer  Apkallu’ların  omuzuna  koydu.  Sen  bundan  böyle  Uanna’sın. 
Küre  üzerinde  bir  bölgenin  rengi  değişti.  Görev  yerin  işte  bu  yer…  Adına 
Amerika diyeceğiz. Hem kuzey hem güney. Sen Uanduga’sın. Görev yerin  şu 
yeni  renklenen  yer.  Buraya  HindiÇini  diyeceğiz.  Sen  Enmeduga’sın.  Görev 
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yerin  Anadolu  olacak.  Sen  EnMegalamma’sın  ve  görev  yerin  Mısır, 
Filistin’dir.  Sen  AnEllilda’sın..  Orta  Doğu’da  görev  yapacaksın.  En
Mebulunga’sın. Avrupa ve Kuzey Afrika’da görevlisin. Ben hepinizin yöneticisi 
olarak her yere bakacağım. Biz şimdi insanın şuurunu kazanıp akıllandığı çağa 
indik.  Ondan  önceki  bir  zamana  gelmek  amaç  bakımından  anlamsız  olurdu. 
Görevlerimiz  bu  evrenin  zaman  çizgisi  boyunca  devam  edecek. 
Görevlerimizden  ilki  insanın  eğitilmesi  ve  olumlu  yönde  gelişmesi  olacaktır. 
İnsanlar, akıllarını kullanarak doğruyu bulmayı öğrenecekler. Bu tecrübe ile ve 
zamanla  olacak.  Biz  içlerinden  çok  iyi  ve  yetenekli  olan  birisini  görürsek 
destekleyecek ve gelişmesine yardımcı olacağız.

Sizler eğitildiniz. Eğitim yöntemimizi iyi bilirsiniz: Dereceler içinde adım adım 
ilerleyerek  ve  her  derecede  yeni  bir  şey  öğrenerek…  Bu  yöntemi  izleyecek 
okullar  kuracak,  insanın  kendisine  kazandırılmış  olan  aklını  kullanma  yetisini 
harekete  geçirerek  ilerlemesini  sağlayacak  buluşları  kendisinin  elde  etmesi 
yolunda çaba  sarf  edeceksiniz.  İnsan bu yolda hem yeni bilgiler kazanmak ve 
keşifler  yapmak  yönünde  çalışacak,  hem  de  ahlakını  geliştirmek  için  manevi 
bilgileri kazanmaya yönelecek. Bu çabada, bilim, felsefe ve inanç el ele olacak. 

AnEllilda sordu: “Nasıl olacak bu?”

Düşünme  ve  fikir  yaratma  için  felsefe,  felsefi  varsayımları  denetlemek  ve 
gerçeğe çevirmek için bilim, bütün bunları manevi gücüne dayanarak ve ahlaka 
uygun şekilde yapabilmek için inanç. İnsan önce konuşacak, sonra okuyacak ve 
yazacak. Düşünecek, yaratacak ve yaratımlarını yayacak… Bizler istersek fikir 
ve düşüncelerimizi  birbirimize konuşmadan yayın yolu  ile  iletebiliriz. Onların 
beyinleri  de  bunu  yapabilecek  güçtedir. Ama  şimdi  ancak  yüzde  onunu,  daha 
sonra  belki  yüzde  yirmisini  kullanabilecekler.  Ama  onların  bizim  seviyemize 
varmaları  için  tüm  bu  aşamaları  geçmeleri,  beyinlerinin  kapasitesini  nasıl 
geliştireceklerini keşfetmeleri gerek. Sorunuz var mı?

EnMegalamma öne çıktı: “İblis’e karşı nasıl davranılacak?”

“Güzel soru: Diğer önemli görevimiz  ise  insanın kendi kendisini yok etmesini 
önlemek için biraz önceki filimde izlediğimize benzer bir termonükleer savaşın 
gündeme gelmesi halinde bunu önlemek için güçlerimizi kullanmaktır…

İblisin  neler  yapabileceğini  izlediniz…  Yetişmesi  ve  gelişmesi  için  bu  kadar 
emek  ve  çaba  sarf  edilmiş  olan  bir  insan  ırkının  nasıl  bir  anda  yok  olduğunu 
gördünüz.  Onun  için  termonükleer  savaş  tehlikesini  hissettiğiniz  anda  onu 
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bertaraf edeceksiniz. İblis’i bir an için unutmayın. Boş olduğunuz her an onun 
için bir melanet imkânıdır.

Diğer  tür  kavga  ve  savaşlar  tabiatın  icabıdır.  İnsanlığın  ders  alarak 
olgunlaşmasının  bir  yoludur  belki  de…  Bunlar  bizim  izleyeceğimiz  deneyler 
olacak…  Onlara  karışmak  yok.  Ben  esasen  hepinizin  davranışlarını  kontrol 
edeceğim. Gerektiğinde bana  rapor vereceksiniz. Şimdi herkes görev yerine… 
Başarılar dilerim…

     

 *** 

MISIR

EnMegalamma  coğrafyaya  yukarıdan  baktı.  Önce  bir  merkez  gerekli  diye 

düşündü. Hem buradaki  insanları eğitmek için bir okul olarak kullanmak, hem 

gerektiğinde  sekizinci  iklimle  bağlantı  kurabilmek,  hem  de  tapınak  olarak 

kullanılabilecek bir yer gerekli idi. Bu yeni yapıların dünyanın diğer yerlerinden 

gelebilecek  ziyaretçilerin  dikkatini  çekmesi  iyi  olacaktı.  Ayrıca  bunların  öyle 

özellikleri  olmalı  idi  ki  insanları  bu  özellikleri  çözmek  için  çaba  göstermeye 

sürüklesin, kafalarını işletsin… Uzaydaki bir yıldız grubunun izdüşümünü yerde 

yaratmak ne güzel olurdu! Aklına hemen kolayca tanımlanabilecek olan Orion 

kuşağının  üstündeki  üç  parlak  yıldız  geldi:  AlNitak, AlNitam ve 

Mintaka…Arazi de çok kurak idi. Göz alabildiğine çöl uzanıyor, deniz kenarına 

kadar ot bile görünmüyordu. Düşündü: “Bu yıldız  izdüşümünün yanına saman 

yolu da iyi gider…” 

Melkizedek yanında idi ve düşüncelerini okumuştu. “Çok iyi fikir… Hem biraz 

daha yaratıcılık gösterelim…” dedi…“Bak bir kere senin yapılarının bir özelliği 

olması  gerekir.  Enerjiyi  yukarıya  doğru  yansıtmalılar,  yani  yükseldikçe 

incelmeliler  uçları  sivri  olmalı.  Buna  uzay  geometrisini  kullanarak  birkaç 

özellik daha ekleyebilirsin…”
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EnMegalamma: “Piramit olur” dedi “o zaman en büyüğünün tabanı kare olur, 

bu  karenin  köşegenini  de  dünyanın  manyetik  kuzeygüney  doğrultusunda 

yaparız.”

Melkizedek  güldü:  “Hoşuna  gitti  değil  mi?  Samanyolu  da  bu  piramitlerin 

yanından akan bir nehir olmaz mı? O da saman yolunun izdüşümü gibi…”

EnMegalamma: “Tabii ya” dedi “Ama bir şey daha diyeyim. Bu nehrin denize 

döküldüğü yerde bir deltası olacak, o delta da büyük piramidin  iki köşegenini 

uzatırsan  onların  denizle  kesiştikleri  yerin  arasında  kalacak…  Ayrıca  nehir, 

kuzeygüney yönünde olacak.”

Melkizedek:  “Şimdi  aslan  burcundayız.  Büyük  piramidin  önüne  bakış 

doğrultusu  şu  zamanki  aslan  burcunu  gösteren  bir  aslan  heykeli  koyalım,  adı 

sfenks  olsun,  bakış  doğrultusu  bundan  25776  yıl  sonra  yine  aslan  burcunu 

göstersin. Belki ileride Sfenks’in yaşını u şekilde hesaplarlar…

EnMegalamma:  “Çok  güzel,  bak…  Piramidin  taban  çevresinin  uzunluğunu 

yüksekliğe  böldüğümüzde  3,1416  pi  sayısı  15  haneye  kadar  tutsun…  Başka 

fikir?”

Melkizedek:  “Yüksekliği  güneşe  dünyanın  uzaklığının  tam  milyonda  biri 

olabilir.” 

EnMegalamma: “İyi başka?”

Melkizedek:  “Büyük  piramidi  31  derece  enlem  ve  31  derece  boylam  üzerine 

koyarız, …dünyadaki karaların merkezi gibi… Boylam da karalarla denizleri iki 

eşit  parçaya  böler…  Ayrıca  yan  yüzlerinin  alanı  yüksekliğinin  karesine  eşit 

olur. Hem yeter artık aklımıza gelirse diğer şeyleri ekleriz.”

EnMegalamma: “ Benim aklıma takılan şu” dedi. “Bu insancıklar bu kadar şeyi 

nasıl keşfedecekler, keşfettiklerinde ne düşünecekler?”
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Melkizedek güldü: “Sen asıl inşaata bak… O nasıl yapıldı acaba diyecekler…” 

İnşaat

Yapı  taşları  yakınlarda  değildi.  Uzaktaki  ocaklardan  çıkarılması  gerekiyordu. 

Mimar Khoram Dilmun’dan gelmişti. 

EnMegalamma:  “Mimar  üstat”  dedi.  “Bu piramitleri  nasıl  yapacaksın?  İnşaat 

nasıl yürüyecek?”

Khoram  yanına  işaret  etti:  “Ben  planları  yaptım…  İnşaatı  Samir  yapacak, 

bundan sonra tüm Mabet inşaatlarını onunla yapacağız.” dedi.

Yanında  bir  araç  vardı.  Boyu  Khoramın  boyunun  iki  katı  idi.  Bir  tarafından 

teleskopa  benzeyen  borular  çıkıyordu.  Araca  bindi,  çalıştırdı.  Borulardan  bir 

ışık  demeti  fışkırıyor,  koca  kaya  yamaçları  kesip  indiriyordu.  Borularla  nişan 

alıyor,  kaya  kitlelerini  istenilen  boyutlarda  kesip  düzeltiyordu.  Hazırlanan 

blokların tanesi 2 ila 5 ton ağırlığında idi. Bazı sütunlar ise 15 ton civarında idi.

EnMegalamma sordu “Bunlar inşaat yerine nasıl gidecek?”

“Samir götürür ve benim istediğim gibi istif eder…” dedi Khoram…” Samir’in 

borularından biri  ile koskoca bir kayaya nişan aldı ve borunun ucunu kaldırdı. 

Taş da yerden kalktı. “İşte böyle…” 

EnMegalamma :”Evet ama nasıl oluyor bu? “ diye üsteledi.

Khoram: “Anladım… Bilimsel açıklama istiyorsun. Genel Görelilik kurallarını 
biliyorsun.  Yer  çekimi;  zamanmekân  düzenindeki  mekânın  normal  şeklinin 
yerel  kitleenerji  etkisi  ile  çarpıtılmasının  sonucudur.  Yani  yer  çekimi  bir 
kuvvet  değildir,  çarpıtılmış  olan mekânın  bir  özelliğidir. Egzotik madde nedir 
bilir misin?  Süper  iletkenlerdendir… Burada  egzotik  bir madde  olan Baryonu 
kullanıyoruz. Böylece negatif kitle elde ediyoruz ve mekânı tersine çarpıtıyoruz. 
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Bu durumda yer  çekimi  tersine dönüyor,   Levitasyon meydana geliyor ve  işte 
taşlar hop diye kalkıveriyor.  İstersen Negatif yer çekimi de…”

EnMegalamma : “İyi de bu dediğin sağduyuya aykırı…”

Khoram: “Olabilir ama olgu matematiksel açıdan tamamen tutarlı,  tüm uzayda 

geçerli, ayrıca için rahat olsun, enerjinin sakınımı ilkelerini çiğnemez.” 

Firavun

An Şüra üyelerine baktı.

“Önemli bir karar alacağız, EnMegalamma konuyu sunacak…” dedi

EnMegalamma:  “Mısır’da  büyük  piramit  bitti,  diğerleri  de  gökyüzünü  temsil 

edecek bir haritaya göre yapılıyor. Samir samanyolunun izdüşümüne uygun bir 

nehri  açıverdi. Arazi  çok  kuraktı,  şimdi  rahatça  sulanabilecek. Melkizedek  ile 

fikir  birliğine  vardık.  Bu  memleketi  yönetecek  bir  hükümdar  gerekli.“  Bu 

hükümdarların oturacakları yerin adı peraa olacak, yani Büyük Ev. Hükümdar 

bizden biri olursa iyi olur diye düşündük… Menes uygun gibi geliyor… Yanına 

da  yine  bu  iklimden  bazılarını  tayin  etmeyi  düşünüyoruz.  Kendisi  bizim 

adayımızdır. Ama tabii karar sizindir. 

Nanna  söz  aldı  ve  “Çok  iyi  olur,  o  burada  iyi  eğitim  almıştır…  Öğretmeni 

bendim…  Akıllıdır  ve  oldukça  güçlüdür.  Yanına  bir  grup  vermek  de  doğru 

geliyor. Ancak benim aklıma bir soru takılıyor…”

“Nedir?” dedi An.

“Zaman  geçtikçe  bu  hükümdarların  gücü  azalacak.  Çünkü  her  evlilikte  kan 

karışımı olacak. Yani güç sulanacak…”

Utu: “Doğru, yalnız gücün sıfırlanması  için 2500 dünya yılı gerekir. Bu arada 

hükümdarların kız kardeşleri ya da anaları  ile  evlenmeleri bu olumsuzluğa bir 
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çare  olabilir.  Bunu  düşünür,  gerekirse  dayatırız.  Zaten  bu  hususta  başkaca  ne 

yapılabilir ki?” 

Kronos : “Şimdi dünya yılı 1210. 3700 yıl sonrası için kafa yormamak gerekir.” 

dedi.

Öneri oylandı ve kabul edildi.

Ra

Melkizedek ve EnMegalamma çalışmışlar ve hükümdar’a yardımcı olacak bir 

grup seçmişlerdi. Bunların bazılarının garip ancak anlamlı isimleri vardı. Hepsi 

insan görünümünde değildiler. Örneğin… kedi, kuş... Biçiminde idiler.

EnMegalamma:  “Burada  insanlar  An’a  isim  takmış  Ra  diyorlar.  Güneşe 

atfen… Bir de peraa lafından dolayı hükümdara Firavun demeye başlamışlar.”

Melkizedek gülümsedi, başını sallayarak “ Halk isim takmaya başladığı zaman 

olguyu benimsemiş demektir. Biz işimize bakalım” dedi.

Piramitte Tören

Gece  yarısı  çölde  tam  bir  sessizlik  vardı.  Aniden  gece  gündüz  oluverdi. 
Piramidin  tam  tepesinde güneş doğmuştu.  İbiş başlı Tot ve şahin kafalı Horus 
Firavun’u  Sfenksin  önüne  getirmişlerdi.  Tot  önündeki  bir  sütuna  aralıklarla 
vurdu.

Duvarı  süsleyen,  üzerinde  bir  kitabe  olan  dikili  taş  görünmeyen  dayanaklar 
üzerinde yana doğru kaydı. Arkasında ve 3040 adım ileride güzel bir tunç kapı 
göründü.  Kapı  aralıktı,  arkasında  bir  geçit  vardı.  Burada  bir  meşale  taşıyıcı 
heykel  gibi  duruyordu. Meşale  taşıyıcı  18  yaş  civarında  görünen  bir  delikanlı 
idi.  Azimli  bir  yüz  ifadesi  vardı.  Sesi  o  yaştaki  bir  genç  için  kendisine  çok 
güvenen otoriter bir tonu yansıtıyordu.
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Firavuna  sordu:  "Sen  cehaletin  hüküm  sürdüğü  karanlıklardan  gelen!  Burada 
ışık mı arıyorsun?"

Cevap: "Evet" olunca 

“Gideceğin  yol  seni  yeni  ufuklara  götürür,  pek  çok  gizemi  barındırır,  devam 
etmek istiyor musun?”

Olumlu cevap alınca yana çekildi ve Firavun’a yol verdi. Koridor karanlık ve 
küflenmiş idi. 

Sfenksin altındaki bir tünelden piramidin altındaki küçük bir salona geçiliyordu.

Burası yerden 1,5 metre yükseklikteki kısa kolonlar üzerine üçü doğu, üçü batı 
yönünde  duvara  yerleştirilmiş  altı  meşale  tarafından  aydınlatılıyordu.  Sarımsı 
ışıklar  yumuşak  ve  titrektiler.  Dikkat  etti…  Bunlar  alevli  meşaleler  değildi. 
Hepsi  içlerinden  gelen  bir  ışıkla  aydınlanıyorlardı.  Duvarlarda  çok  güzel 
resimler ve süsler, semboller vardı. Renkli oldukları belli oluyordu.

Meşale  taşıyıcı  Firavun’a  taş  bir  koltuğa  oturmasını  ve  beklemesini  söyledi. 
Firavun uzun bir sure bekledi. Gece yarısına doğru odanın ortasında dalgalanan, 
ışıldayan bir daire belirdi ve yavaşça bir yılana döndü. Başında bir ilk harf (α) 
ve kuyruğunun sonunda bir son harf (ω) vardı. “Alfabenin ilk ve son harfleri... 
Başlangıç ve  son…“ diye mırıldandı. Yılan durmadan kuyruğunu  ısırıyor ama 
boyu hiç kısalmıyordu. Birden bir yazı belirdi: “Her son yeni bir deviri başlatır, 
sen yeni başlangıçtasın…”. Sonra her şey kapkaranlık oldu. 

Firavun burada kırk gün kaldı. Kim olduğunu bilmediği ibiş başlı Tot ve şahin 
kafalı  Horus  ona  bazı  dersler  verdiler.  Derslerin  bir  kısmı  gizemli  hikmet 
okullarının  hazırladığı  sihirli  formüllerin  ezberlenmesi,  afsunlar,  tılsımlar, 
günlük  ayinler  ve  cenaze  ayinleri  idi.  Değişik  buhurdanlıklardan  çıkan 
kokuların zihnini açtığını anladı.  Ayrıca birçok gizem içerikli bulmacalar, aklı 
zorlayan  muammalar  ile  uğraştı.  Bunların  beynini  zorladığını  ama 
düşüncelerinin daha berrak hale geldiğini hissetti.

Kırk günün sonundaki bir gün Firavun uyandığında bir kapı açıldı. Yüz metre 
kadar  derinlikte,  mabedin  altındaki  bu  odada  etraf  gündüz  gibi  aydınlıktı. 
Birden  son  dersini  verecek  olan  An  göründü.  Yanında  İnannaİştar  ve  En
Megalamma vardı. 

“Sen artık yönetmeye hazırsın, sana son bilgileri vereceğiz.” dedi An…
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EnMegalamma:  “Senin  adın  artık Menes. Bana da  burada  şahin  kafalı Horus 
derler.  Bu  İnannaİştar  ama  burada  adı  İsis.  Sfenksin  kapısına  gece  yarısı 
karanlıkta  geldin,  aniden gündüz oldu… Çünkü bizler  gelmiştik. Bu  ışık  ‘Na
KojaAbad’ın  yani  ‘hiçbir  yerdeki  diyar’ın  ışığıdır.  Sekizinci  iklim  de  deriz. 
Evrenler  üstünde  bir  diyar.  Biz  ışık  çocuklarıyız.  İstersek  ışıklı  bedenle 
dolaşırız,  dilersek  maddi  bedene  geçeriz…  İstersek  görünmez  oluruz.  Dikkat 
edersen  burada  hava  serin  ve  taze…  Bunu  da  mimar  Khoram  alt  dehlizleri 
açarken  düzenledi:  En  altta  nehirden  gelen  bir  kanal  var.  Dehlizlerin  ucu 
daralarak  havaya  açılır.  Buharlaşma  nedeni  ile  hava  cereyanı  artar.  Kanalın 
üstünden geçen hava hem soğur, hem soğutur.  

Ben  buradaki  temsilciyim.  Onun  için  sana  hocalık  yaptım.  Törenin  sonunda 
sana  verilecek  olan  iksiri  yediğinde  sen  de  bir  ışık  çocuğu  olacaksın.  Halkın 
arasında tahtırevanının üzerinde insan vücudu ile dolaşırsın, istersen burada ışık 
olursun.  Ancak  ölümlüsün.  Ölürsün  ve  ölümsüzlüğe  dirilirsin:  “Şunu  hiç 
unutma”:  göğü  gösterdi  “yukarıdaki  ne  ise…”  yeri  gösterdi  “aşağıdaki  de 
odur…  Mikrokosmos’un  yapısı  Makrokozmos’un  yapısı  ile  aynıdır…  Bunu 
‘eliksir’e  ulaşınca  anlarsın:  Evrende  her  şey  birbiri  ile  ilişkilidir,  Aklına 
gelebilecek  her  nesne  diğerine  kuantum  bağdaşıklığı  ile  bağlanmıştır.  Aksi 
mümkün değildir. Sen bir kelebek olup burada kanat çırpsan etkisi uzayın her 
yerinde… Az veya çok… Hissedilir.”

Horus yürüdü, Firavuna bir ankh haçı verdi.

“Bu haç ölümsüzlüğün sembolüdür,  elinde  taşıyacaksın. Gerektiğinde gereğini 
yapar.”

Bir de asa verdi:

“Bu ise hükümdarlığının sembolü… Onu da yanından ayırma…” dedi.

“Şunu da ye! Sana her gün verilecek…” diyen Tot bir tabak içinde beyaz bir toz 
uzattı. “Bu ‘ŞemAnna’dır. ‘Mfkzt’ da denir. Egzotik, yüksek ısıda etkiyen bir 
süper  iletken  maddedir.  Hem  yedikçe  ömrünü  uzatır  hem  de  istediğin  anda 
zaman ve mekân değiştirebilirsin. Yer çekimini yenip havalanabilirsin.”

Menes  “Ben  süper  iletkenlerin  çok  çok  düşük  ısılarda  etkin  olduğunu 
öğrenmiştim…”dedi.

Horus gülümsedi : “Yedinci iklimde değil…” dedi.
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An ilerledi ve yerde duran bir ahşap sandığı gösterdi: “Bunu sana bırakıyoruz.”

Bu;  67  cm  uzunluğunda  40  cm  yüksekliğinde  ve  40  cm  genişliğinde  akasya 
ağacından  yapılmış  bir  sandık  idi.  Üstünde  iki  kerub  (melek)  heykeli  vardı. 
Meleklerin arası ışıklar saçıyordu.

Horus:  “Bu  güç  sandığıdır.  Akasya  ağacından  yapılmış,  içi  ve  dışı  altınla 
kaplanmıştır. Yukarı Nil nehrinin üstündeki adada yeni yaptırmakta olduğumuz 
Philae  tapınağındaki  rölyefler  bunu  taşıyan  ve  önünde  diz  çöken  Mısır 
rahiplerini gösterecek… Önemini halka böyle anlatabiliriz. Çok büyük bir gücü 
barındırır. Kimsenin  dokunmaması  gerekir  çünkü  dokunanı  çarpar  ve  öldürür. 
Bunu  taşımak  için sandığın kenarındaki halkalara iki kalın çubuk sokulacak ve 
bunlar tutularak kaldırılacak. Sana bir şey iletmek istediğimizde şu iki meleğin 
arasında  görünür  ve  seninle  konuşuruz.  Elindeki  asanın  bir  ucunu  buna 
bağlarsan asanın diğer ucundan çıkan ışın, nişanladığın herkesi öldürebilir.”

Başında bir tüy taşıyan bir kadın göründü… 

An: “Bu Maat dır. Maat’ın doğruluk yasalarına her zaman riayet etmelisin. Ka 
ruhun,  Ba  maddi  vücudundur.  Ölümden  sonra  Ba  yok  olur  ama  görevlerini 
hakkı ile yaparsan Ka evrenin burada halkın Duat dediği korkunç yöresini geçer 
ve gökteki istirahatgahına gidersin. Orada mesut olursun. Görevlerini savsaklar 
ve iyi bir insan olmazsan Ka sonsuza kadar Duatta hapis olur ve azap çeker. Tot 
ve  Anubis  ölümünden  sonra  kalbini  tartarlar.  Akaşa  kayıtlarındaki  geçmişini 
okurlar. Ne olduğun,  bizleri  ne kadar benimsediğin o  zaman anlaşılır. Bunları 
unutma…”

Menes  teşekkür  edecek,  bir  şeyler  söyleyecekti,  ancak  ziyaretçiler 
kaybolmuşlardı! 

Ölüm

Yıllar yılları kovaladı… Horus bir gün rahipleri çağırdı. Menes ölmüştü… Hep 
beraber  vücudunu  piramidin  altındaki mermer mezarına  yerleştirdiler.  Burada 
parfümler,  kremler  sürüldü.  Sonra  çakal  başlı  Anubis,  büyük  bir  bıçakla 
göğsünü yardı. Kalbini çıkardı. Tot’a verdi. Kalbi beraberce ellerindeki terazide 
tarttılar.  Bu  tartı  sırasında  terazinin  üstündeki  bir  ekranda  hiyeroglif  yazılar 
beliriyordu.  Tot  “temiz”  dedi.  Onun  üzerine  Anubis,  çok  dikkatli  bir  şekilde 
mumyalama işlerine başladı…
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Bir iki saat sonra geldiler ve Firavunu en aşağıdaki kanalın başında yer alan bir 
odaya  taşıdılar.  Kanal  çok  geniş  bir  salonun  bir  kenarında  boylu  boyunca 
uzanıyordu. Çok büyük bir Timsah kanaldan başını uzattı… Bekledi… Kanalın 
içinde  bir  kayık  göründü.  Nun,  Firavunun  naaş’ını  taşıyacak  olan  kayığı 
getirmişti. Kıyıya yanaştı. Tot, bütün rahiplere baktı:

“Kalbini  tarttık.  Temiz  çıktı.  Şimdi  şahadetinizi  isteyeceğim…  Eğer  ölünün 
günahkâr oluğunu düşünüyorsanız  söylersiniz. Timsah Ammat kalbini yer. Bu 
ölüyü nasıl bilirsiniz?” diye sorguladı.

Cevap  bir  ağızdan  “iyi  biliriz,  amen Ra!”  oldu. Koca  timsah Ammat,  kanalın 
içinde doğru geri çekildi.

Salonun karanlık bir köşesinde “kötü biliriz” cevabını alan ölülerin parçalanmış 
mumyaları duruyordu. 

Bu cevap üzerine Firavun kıyıya yanaşmış olan kayığa taşındı, güzelce yatırıldı. 
Elleri göğsü üzerinde çaprazlandı, bir eline asası, bir eline ankh haçı tutturuldu. 
Firavun’un  koruyucusu  timsah  başlı  Sobek  de  sandala  bindi.  Sandal  yer  altı 
dünyasına  doğru  yola  çıktı.  Sobek  bu  tehlikeli  yolculukta  Firavunu  yollarına 
çıkan canavarlardan korudu. Ateşten gölleri geçtiler. Ay  ışığında ulu ağaçların 
dallarının  gölgelediği  bir  yere  gelince  Sobek,  Firavun’un  ankh  haçını  aldı. 
Elindeki  torbadan  ağzına  şemanna  döktü. Haçı  ağzının  üstüne  koydu. Gökten 
bir ışık hüzmesi belirdi. Firavunun üstüne doğru geldi. Firavun da ışıklar içinde 
parlıyordu. Şeffaf bir gölge gibi yavaş yavaş doğruldu, ışığa yöneldi. Merdiven 
çıkar  gibi  bir  hareket  yaptı…  Işıkla  beraber  kayboldu.  Sobek  sandalda  göğe 
doğru bakakaldı…

Rahipler  Sfenksin  önündeki  düzlüğe  çıkmışlardı.  Horus  Anubis’e  “Başardılar 
mı?”  diye  sordu.  Gökte  bir  yıldız  sarımsı  bir  ışık  saçıyor,  adeta  onlara  göz 
kırpıyordu. Anubis döndü “Evet!” dedi.

İsis Osiris

İbiş  başlı  Tot  ile  şahin  kafalı  Horus  konuşuyorlardı.  Horus:  “İsisOsiris 
hikâyesini duymayan kalmamış. Ne ilginç…”
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Horus:  “Evet,  dedi  iktidar  kavgası…  Set  babam  Osiris’i  kandırıp  parçaladı, 
anam İsis parçaları buldu, genitalleri birleştirdi ve beni ondan doğurdu. Aslında 
ben tek değilim …İyilik yapabilecek ‘Hori’ler her yerde.”

“Mısır’ın en büyük lejandı” dedi Tot.

Horus:  “Sen  Arabistan’da  Nisa  yakınındaki  İsis  ve  Osiris  anıtlarını  biliyor 
musun? Bak o sütunlarda onlar ne diyorlar!”:

İsis:  “Ben  bu  memleketin  Kraliçesi  İsis’im.  Beni  Merkür  eğitti.  Hiç  kimse 

benim koyduğum kanunları yok edemez. Ben en kadim tanrı olan Satürn’ün en 

büyük  kızıyım.  Kral  Osiris’in  karısı  ve  kız  kardeşiyim.  Ölümcüllere  tahıl 

kullanmayı  ben  öğrettim.  Kral  Horus’un  anasıyım.  Bubastis  kenti  benim 

şerefime yapılmıştır.”

Osiris:“Ben Kral Osiris’im. Ordularımı dünyanın her tarafına yönelttim: yani en 

yoğun  yerleşim merkezleri  olan Hindistan’a,  Kuzey’e,  Tuna’ya  ve Okyanusa. 

Ben  Saturn’ün  en  büyük  oğluyum.  Ben  muhteşem  ve  parlak  bir  yumurtadan 

doğdum.  Beni  teşkil  eden  madde  ışığı  teşkil  edenle  aynı  tabiattandır. 

Yararlarımı ihsan etmek ve keşiflerimi açıklamak için dünyanın bulunmadığım 

hiçbir yeri yoktur.” 

      *** 

GRECİA 

Enmeduga  rapor  veriyordu:  “Yunan  yarımadasında  okullar  kurulmasına 
yardımcı olduk. Orada ciddi bilimsel ve felsefi gelişme var…”

An sordu : “Kimler ilham aldı, onların önde gelenlerini say bakalım…” 

Enmeduga  :  “Anaksimenes,  Orfe,  Pisagor,  Empedokles,  Heraklit,  Sokrat, 
Eflatun ve Plotinos.”

Şimdi onları ziyaret et ve sorular sor. Özellikle yaşam, ruh ve benzeri… Biz de 
buradaki  ekranlardan  izleyelim  konuşmalarınızı…  Bakalım  neler 
düşünüyorlar…”
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Düşünürler

Enmeduga derhal işe koyuldu ve düşünürleri değişik zamanlardan zaman mekân 
çizgisinde  Atina’da  Akropolis’in  kuzeyinde  yer  alan  Areopagus’da  toplantıya 
çağırdı. 

Enmeduga:  “Burası  Yüksek  Mahkeme’nin  toplantı  yeridir.  Hepiniz  bilir  ve 
tanırsınız  diye  sizi  burada  topladım.  Birçoğunuz  Mısır’ın  kadim  öğretilerini 
bizzat  Mısır’da  yerinde  aldınız.  Sizlere  bazı  sorular  yönelterek  fikirlerinizi 
almak  istiyorum.  Şimdi  tarihsel  sırayı  takip  ederek  başlayacağız”  şeklindeki 
girişten sonra devam etti: 

Enmeduga : “Bana insanın en önemli özelliğini söyler misin Anaximenes?”

“Ruh tabii ki… Ruh, biyolojik bedeni bir arada tutar. O olmazsa beden dağılır, 
çürür  ve  yok  olur.  İnsanın  soluk  alması  ile  eşdeğerdir.  Soluk  almayan  beden, 
ruhunu yitirmiş demektir. Soluk maddidir, Ruh da madde olur o zaman… Ruh 
nasıl  insanın bedenini  bir  arada  tutuyorsa  hava da  evrenin bütününü bir  arada 
tutar.

Enmeduga : “Sen ne dersin Orfe?”

“Sen öbür dünyada var olmak istersen bu dünyanın çilesini çekmelisin. İnsanın 
iyi  ve  kötü  yanları  vardır.  Kötü  ruha  sahipsen  ölüp  dirilirsin  ve  çilen  devam 
eder.  Şeytani  yönünü  eğitip  körleştirmek  gerekir. O  zaman  dünyaya  çok  kere 
gelip gitme çemberinden kurtulursun, ruhun özgürleşir. Şeytani yönünü ortadan 
kaldırıp  ruhunu  yüceltmek  istiyorsan  bunun  ilacı  Matematik,  geometri  ve 
müziktir.”

Enmeduga Pisagor’a döndü: “Sen neler dersin?” 

  “Sayılar  evrenin  tüm  sırlarını  saklar.   Müzik,  sayıların  ahengidir.  Müzikteki 
uyum  bunun  bir  kanıtıdır.  Tek  iyi,  çift  kötü… Bunları  bir  araya  getirebilmek 
gerek. Ruh  kendi  kendine  yaşayan  bir  sayıdır. Öncesiz  ve  sonrasızdır… Aynı 
zamanda  âlemlerin  ve  evrenin  ruhunun  bir  parçasıdır.  Ölümsüzdür.  Beden 
ruhun hapishanesidir. Beden ölünce  ruh başka bir bedene göçer;  insan hayatta 
iyi olabilmişse ruh zamanla mutlak hale erişir ve bedenden bağımsız kalır.”

Enmeduga: “Empedokles, ne dersin?”

“Ruh,  ateşe  benzer.  Ruh  sıra  ile  bitki,  hayvan,  insan  basamaklarından geçer. 
Heraklit'e göre  evrenin  temel  maddesi  ateştir.  Ateş,  bütün  varolanların  ilk  ve 
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gerçek temelidir yani ruhtur, bütün karşıtların birliğidir. Çok küçük parçalardan 
meydana  gelmiş  olan  temel  maddeler  kendileri  meydana  gelmemişlerdir.  Bu 
temel maddeler birleşir, cisim meydana gelir. Ayrılırlar cisim yok olur. Bu bir 
dönüşümdür. Onun  için meydana gelme veya yok olma diye bir  şey yoktur. 4 
eleman  vardır;  ToprakSuAteşHava.  Bunlar  bir  cinsten  diğerine  doğru 
geçebilirler.  Ancak  durup  dururken  birbirleri  ile  karışmazlar,  bir  cinsten 
diğerine geçmezler. Bunun olabilmesi için bir hareket ettirici kuvvet gerekir. Bu 
kuvvetin kaynağı sevgi ve nefrettir.” 

Enmeduga: “Heraklit sen söyle!”

 “Benden önce konuşanlara saygım sonsuz. Ama benim değişik fikirlerim var, 
Bence âlem sürekli olarak değişir, bu değişen âlemin içindeki değişmeyen güç 
akıldır. Ben  buna  logos  diyorum. Âlem ne  insanlar,  ne  de Tanrılar  tarafından 
yaratılmıştır.  O  her  zaman  mevcut  idi.  Her  şeyden  önce  insan  aklı  ilk 
olanı kavrayamaz  ki…  Bütün  bir  evren,  bağımsızdır  ve  özgürdür.  Bu  evreni 
oluşturan ilk cevher ‘Ateş’tir, tek bir cevherdir, her şekle girebilir. Hangi şekle 
girerse  girsin  özünden  bir  şey  kaybetmez.  Bu  değişikliğin  gücü,  hareket 
şeklinde  ortaya  çıkar.  Her  şey  sakin  görünür  ama  o  bir  hareketliliğin 
başlangıcıdır.  Ölüm  ve  doğum  görünüşten  ibarettir;  bu  yaşamın  yeniden 
 doğması  demektir. Âlemdeki denge bu tekrar süreci ile devam eder.”

Enmeduga: “Sokrat?”

 “Her şeyi akılla ölçmek gerekir, akılla soruşturacağız, akılla eleştireceğiz, akılla 
aydınlatacağız.  Ben  bilgi  severim.  Kişilere  de  ‘Kendini  Bil’  derim.  Bakınız 
Tales  Apollo’nun Delfi  Kehanet Mabedinin  giriş  kapısının  üzerine  “Her  ölçü 
muhteşemdir,  insan  herşeyin  ölçüsüdür”  (pan  metron  ariston),  mabetten  çıkış 
kapısına  ise  ‘Kendini  bil’  (gnōti  s’Afto)  yazdırmıştır.  İlk  deyiş  insanın  aklını 
kullanarak  her  şeyi  ölçebileceğini,  diğer  bir  deyişle  aklını  kullanarak 
çözebileceğini,  son  deyiş  ise  kişinin   ‘Çoklukta  Mutlak  Bir’in  benliğindeki 
bilgeliğe ulaşmaya çabalaması gerektiğini belirtir. 

Önce insan aklının dayanacağı bilgiye bakalım: Hemen söylemeliyim ki yarım 
yamalak  bilgi  en  tehlikeli  şeydir.  Bazı  kişiler  gösteriş  yapmak  için  temeli 
olmayan  bilgileri  gerçekmiş  gibi  söyleyiverirler.  Bu  hareket,  gerçek  bilgiye 
erişilmesini engeller. 

Şimdi  gerçek  bilgilere  nasıl  erişilebileceğine  bakalım:  Kimi  doğrular  ruhta 
saklıdır.  Bu  doğrular  aslında  herkes  için  ortaktır.  Çabalayarak  bu  ortak 
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doğrulara  varılırsa  mesut  olunur.  Âlem,  akli  bir  düzene  göre 
kurulmuştur. Evrende  her  şey,  belli  bir  amaca,  her  amaç,  diğer  bir  amaca 
yöneliktir.  En  son  amaç  ise  ‘tek’  tir.  O,  her  şeyi  görür,  her  şeyi  işitir.  Bütün 
varlıklara hükmeder. İnsan onu duyuları ile kavrayamaz. Bu en yüksek akıl; bir 
karmaşadan,  bir  kaostan  düzeni,  belli  olmayan  bir  maddeden  de  alemi 
yaratmıştır.  İnsanın  ruhu;  âlemin  ruhunun  bir  parçasıdır.  Bu  nedenle 
ölümsüzdür ve bir ahret vardır. Tanrıların sesini gönlümüzle algılamalıyız. Dış 
görünüşlere aldanmamalıyız. Dindarlığımız bir dış görünüş olmamalı.”

Enmeduga: “Sıra sende Plato!…”

“Önce  şunu  söyleyeyim:  Evren  iki  küreden  meydana  gelir.  Birinci  küre, 
merkezde  bulunan  dünyamız  ‘Geo’dur.  Diğer  küre  ise  yıldızların  oluşturduğu 
dış  küredir  ve  bir  günde  bir  tam  tur  döner.  Gezegenler  bu  iki  küre  arasında 
hareket ederler. Ruh ölümsüzdür, dünyaya birçok kere gelir gider. Buradaki ve 
öte dünyadaki her şeyi bilir, görmüştür. Biliyor musunuz ki öğrenmek eskiden 
bilinenleri  hatırlamaktır?  Bir  yanda  gerçeğin  dünyası  vardır.  Buna  idelerin 
dünyası  diyelim.  Bu  bilginin  aslının  yaşadığı  dünyadır.  Diğeri  de  içinde 
yaşadığımız  geçici  dünyadır. Ruh  ideler  dünyasında  yaşar  ve  zaman  içinde 
yeryüzüne  iner.  Düşünün  ki bir  mağaradasınız.  Sırtınız  mağaranın  karşısına 
dönük. Duvarda dışarıdaki gerçeğin aksini görürsünüz. Gölgelerdir onlar… İşte 
aynı  şekilde  bu  dünyada  ne  varsa  İdelerin  gölgelerinden  ibarettirler. Eğer 
gerçeği  görmek  istiyorsak,  ruhlarımızın  nurlandırılması  gerekir.  Ruh  hep 
ideler âleminin  gerçek yaşamını  özler.  Buna  kavuşması  dünyada  üstün  ahlaklı 
bir hayat sürdürülmesi ve çalışma ile mümkün olur. Ebedi  ideler âleminde her 
şey  durağandır.  Bu  durağan  âlemdeki  varlığın  ve  bilginin  en  üst  düzeyi 
matematiktir.”

Enmeduga ”Evet Plotinos?”

  “Ben  Plato’un  bir  öğrencisiyim.  Diğer  yandan  Hint  âlimlerini,  astronomi  ve 
bilginlerini  de  inceledim.  Katı  maddeciliğe  katiyetle  inanmam. 
Çünkü cisimlerin  dünyası  ancak  algılanamayan  ruhsal  dünyadan  aydınlanırsa 
anlam kazanır. Evren ve insan Tanrı’dan gelmiştir, Tanrı’ya dönecektir. İniş ve 
çıkış  merdivenleri  vardır.  İnişte  merdivenin  ilk  basamağında  ruhlar,  ikinci 
basamağında  hayvanlar,  üçüncü  basamağında  cisimler  bulunur.  Çıkış 
merdiveninin  ilk  basamağındaysa  çevreyi  algılayarak  anlamak,  ikinci 
basamağında  anladıklarını  tahlil  ederek  sonuç  çıkarmak,  üçüncü  basamağında 
ise sezgi bulunur. Bu basamaklar vecd ile çıkılır. Nesnel olarak Tanrıdan ışıyan 
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ruh, dünyaya inerek maddeleşir, öznel olur. Sonra suruç yolu ile Tanrı’ya döner. 
Tanrı eşyanın sebebidir. Ancak o, kendisinden ayrılanlara rağmen hiç eksilmez. 
Saf  düşüncedir;  düşünür,  ya  da  düşünmez  diyemem.  Onu  ancak  içimizde 
bulabiliriz. Bunun  içindir  ki,  kendisini  tanıyan  ruh,  ancak  vecd  sayesinde  ona 
yükselebilir.”

Enmeduga: “Geldik Aristo’ya” dedi.

 “Bana göre beden maddedir ruh ise şekildir. Ruh canlıyı cansızdan ayırır. Ruh, 
beden içinde kendisini geliştirir. Ruh canlıyı canlı yapan, onu cansızdan ayıran 
başlıca  etkendir.  Ruh,  bedeni  bir  amaca  yöneltir.  Kendisi  madde  değildir. 
Bedensel hareket gücünü ondan yayılan potansiyelden alır. Ruhta üç ana unsur 
vardır: En aşağı basamakta bitkisel ruh yer alır ki bedenin aynen bir bitki gibi 
yaşamasını  sağlar.  Sonra  hayvansal  ruh  gelir.  Bu,  bedenin  hareketini, 
hissetmesini sağlar. Beden yalnızca besin alır. Bilindiği gibi bir havyan hareket 
eder ve etrafındakileri hisseder. Üçüncüsü  insan  ruhudur. Bu; akıl  sahibidir ve 
bilir. Akılın iki şeklini şöyle tanımlıyorum: Edilgin Akıl aklın, tek insanın kendi 
görgü ve izlenimleri, birikimi ile belirlenmiş olan biçimidir. Buna karşılık etkin 
akıl, aklın birey olarak  tek tek insanlar  için ortak olan, her  insanda bir ve aynı 
olan şeklidir.

Bence fizik ve fizik ötesi konular vardır. Fizik konular somut gerçekleri açıklar. 
Metafizik  ise  bu  fiziğin  ötesindeki  konular  demektir.  Evrende  en  dışta  sabit 
yıldızlar küresi bulunur. Bu evren sınırlıdır. Zira eğer sınırsız büyüklükte olsa, 
yıldızların sınırlı sürede sınırsız yolu görebilmeleri gerekir. Olacak şey değil… 
Sonra  bunlar  eğer  sınırsız  büyüklükte  bir  küre  içinde  olsa  yıldızlar  gökte  bir 
doğru boyunca hareket ediyormuş gibi görünürlerdi. Hâlbuki yıldızlar doğudan 
batıya doğru çember çiziyorlar.

 Evren kürelerini ele alırsak; her bir kürenin hareketi bir dıştaki küre tarafından 
yönetilir. Her  hareket  eden  nesne,  onu  hareket  ettiren  tarafından  başlatılır.  En 
dıştaki yıldızları içeren küre ana hareket ettiricidir. Bu küreyi ilk hareket ettirici 
Tanrı  döndürmeye  başlamıştır.  Evren  ikiye  ayrılır:  Ayaltı  âlem  dört  temel 
maddeden (toprak, su, hava, ateş) yapılmış geçici, kusurlu, değişen ve bozulan, 
üstünde  canlıların  yaşadığı merkezdeki  dünyayı  da  içine  alan  âlemdir. Ayüstü 
âlem bunun tam tersine ebedi, mükemmel, değişmeden, bozulmadan kalabilen, 
ağırlığı olmayan ‘esir’ denilen beşinci bir öz maddeden yapılmış olan âlemdir. “
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        *** 

Ruh

An: “Özellikle ruh konusunda değerli görüşleri var… Dedi. Tabii zamanla bu da 
keşfedecekleri diğer bir gerçek olacak…”

Kronos: “Nedir?”

An:  “ Ruh  maddesel  olmayan  bir  varlık…  Bir  düşün:  Yaşıyorsa  şayet, 
maddeden  yapılmış  olması  gerekli  değil  ki…  O  zaman  diyelim  ki  bu  fizik 
biliminin  tanımladığı  kuark  ya  da  elektronlardan  ya  da  maddeyi  meydana 
getiren  diğer  parçacıklardan  oluşmuyor  ama  hala  anlamlı  bir  nesnedir  ve 
mantıksal bir tanımı yapılabilir:

Aslında ruhun evrenin maddi bir bileşeni olduğu eski bir inançtır. Bu; insanı var 
olan  evrenin  bir  parçası  olarak  kabul  eden  dualist  görüştür.  Bu  görüşe  göre 
gezegenler, kayalar, ağaçlar ve insan vücudu maddeden meydana gelir. 

Gel  gör  ki  madde  her  şey  değildir.  Maddenin  ötesinde  akıl  ve  ruh  vardır. 
Aslında  bunlar  maddeden  daha  gerçektirler.  Varlığın  gerçek  iç  yüzüdürler. 
Enerji yüklü titreşimlerdir. Farkındalıklı bir evrende bulunuyoruz. İnsancıkların 
zamanla  keşfedecekleri  Kuantum  fiziği;  bilincin  yerel  olmadığı  gerçeğine 
önemli destek sağlayarak bu söylediğimi destekliyor.” 

                                                                                     

    ***

ELÇİLER… 

“EnMegalamma”ya Melkizedek’ten mesaj geldi:

“Kıymetli birini kuyuya attılar… Hem de ağabeyleri… Kurtarılması gerekir.”

EnMegalamma sordu: “Kim bu kıymetli?”

Melkizedek:  “Yusuf! İsrail  oğulları  kavmini  meydana  getiren  on  iki  boydan 
birinin başı olacak… Babası Yakup, büyükbabası İshak, büyük büyükbabası ise 
İbrahim'dir.”
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EnMegalamma: “ Şu Şüranın aldığı karar gereğince Harran’ı  terk edip Kenan 

diyarına göçen İbrahim mi? Bu kararı ona sen tebliğ etmiştin…”

Melkizedek: “Evet, İbrahimle bir de antlaşma yapmıştım. Hanif oldu. O zaman 

adını  Abram’dan  İbrahim’e  çevirdik.  İsrail  kavminin  gelecekte  Mısır  denen 

ülkede  zorluklarla  karşılaşacağını  da  söylemiştim.  Gerçekten  de  Kenan 

diyarındaki kuraklık nedeni ile Mısır’a gitti. Burada Firavun diğer karısı Sara’yı 

beğendi ama onun İbrahim’in karısı olduğunu öğrenince onları kovdu.”

Melkizedek: “Sonra geri döndü… 85 yaşında iken ziyaret edip “oğlun olacak” 

dedik de karısı Hacer bu nasıl olur diye gülmeye başladıydı… Olunca ne kadar 

şaşırmıştı değil mi?”

EnMegalamma: “ya  tabii… Bir de denedik, oğlunu kurban et diye... Edecekti 

nerdeyse… Sonra Şüra kutsanması için onun sünnet olmasını uygun gördü, ben 

bu emri tebliğ ettim. Evdekilerin hepsi de sünnet edildi.

Melkizedek devamla: “Hem de Hakîm, Kâdir ve Kahhâr’ın ne olduğunu  iyice 

anladı. Sodkent ve  Gomorkent’i gördü…”

Devamla: “Ayrıca torunu bir yüce ile güreş tutmuştu. Sonra o da ona İsRaEl 

adını verdi. Kutsadı…Güreş  tutanın kim olduğunu  söylememe gerek var mı?” 

dedi.

EnMegalamma: “Tabii ki üç kere hayır… Sonra onun karısı Hacer kaçtı,  sen 

beni  gönderdin  kadını  geri  dönmeye  ikna  ettim…  İsmail’e  hamileydi…  Bu 

Yusuf da diğer karısı Rakelin oğlu… Onun sulbü de çok kıymetli… Ben hemen 

şu kurtarma işine girişiyorum.”

Kuyu 
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Kuyu  kapkaranlıktı.  “Bunu  niye  yaptılar…  Hem  de  kardeşlerim…  Herhalde 

babamın  hediye  ettiği  renkli  kaftanı  kıskandılar”  diyor,  bu  kör  kuyudan 

çıkamayacağını,  hayatının  sonunun  geldiğini  düşünüyordu.  Yorgunluk  çöktü 

ve… uyuyakaldı…

Kervan

Yehuda: “Bir mola verelim. Şu kuyudan su alıp biraz içelim” dedi.

Yanındakiler “Mervan’a az kaldı. Yolumuza gidelim” diye ısrar ettiler. 

Yehuda da  tam “evet” diyecekti  ki  içinden gelen dayanılmaz bir  susama hissi 

onu kuyuya doğru adeta zorla çekti. Kuyu kuru idi.

Gözlerine  inanamadı.  Dipte  bir  genç  uyuyordu.  Hemen  çıkardılar.  Hayata 

dönmüş gibi müteşekkirdi.

“Bunu satalım” dediler ve esir pazarına götürdüler.

Pazarda

Komutan  Potifar  bir  esir  satın  alacaktı.  Sıcakta  dolaşmaktan  bıkmıştı.  “Yeter 

artık  bir  şey  bulacaksak  bulalım  bitsin”  diye  söyleniyordu.  Bir  kervanın 

geldiğini  gördü.  Yanlarında  bir  genç  vardı.  “Çok  genç  ve  cılız,  işe  yaramaz” 

düşüncesi  ile  saraya doğru döndü. Ancak gencin yüz  ifadesi kafasına çakılmış 

gibi  idi… Unutamıyordu.  Beyninde  patlayan  bir  düşünce  “o  köleyi  al!”  diye 

haykırdı.  Döndü,  kesesini  çıkardı,  ne  istiyorlarsa  verdi  ve  Yusuf’u  saraya 

getirdi. 

Bir gün eşine dedi ki: “Yeni aldığım esir Yusuf çok çalışkan, nazik ve işbilir bir 
genç. Leb demeden leblebiyi anlıyor. Ne dersem anında yerine getiriyor. Diğer 
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hizmetkârlar da ona saygı duyuyor. Onu baş hizmetkâr yapmayı düşünüyorum 
ne dersin?”. 

Hanım:” Bir bakalım” dedi.

Potifar’ın  eşinin  gözü  yakışıklı  Yusuf’a  kaydı.  İçinden  gelen  bir  sıcaklık  onu 

genç adama çekiyordu. Yusuf’a sarılmak geldi içinden. Sarıldı. Yusuf kaçtı ama 

cepkeni  kadının  elinde  kaldı.  Yusufun  kaçtığını  gören  kadın  red  edilmenin 

kızgınlığı  ile çığlık attı, onu yakalattı ve zindana attırdı. Zindanda çakır gözlü 

bir mahkûm vardı. Yusuf”a yaklaştı, elini omuzuna koydu. “Gör!” dedi ve arka 

saflarda kayboldu. Na Koja Abad’da belirdi. Yusuf onu çok aradı ama bir daha 

hiç  görmedi.  Artık  mahkûmların  gözlerine  bakınca  sanki  içlerini  okuyor, 

geleceklerini  söyleyebiliyordu.  Zamanla  bu  şöhreti  yayıldı…  Firavun  onu 

çağırttı…

Melkizedek sordu:”Kurtarma işi iyi gitti anladığım kadarı ile…”

EnMegalamma: “Bizimki baş vezir oldu…”

Melkizedek: “Nasıl yaptın?”

EnMegalamma: ”Herkesin içini, düşüncesini, geleceğini okuyup söylüyordu… 
Firavunun  geleceğe  yönelik  sorduğu  sorulara  doğru  cevaplar  çıkınca…  Ne 
beklersin? Öyle oldu işte…”

Şürada

Şüra  toplanmıştı.  An  söze  girdi:  “Bu  dünyada  olanlara  akıl  sır  ermez.  İnsan 
denen  mahlûka  akıl  verildiğinde  her  şey  aklı  selim,  sükûnet  ve  sevgi  ile 
hallolur  diye  düşünmüştüm.  Öyle  olmuyor.  Kıskançlıklar,  savaşlar  çok  arttı. 
Mısır’daki  Firavun  başta  bütün  yöneticiler  halkı  eziyor,  yok  ediyor.  Buna  bir 
çare bulmalı…”

Enlil:  “Ben  artık  üstünde  durmuyorum. Yeter  derecede  çalışıldı. Bırakalım ne 
halleri varsa görsünler”…diye fikrini belirtti.

An : “Zamana Hükmeden yola getirin buyuruyor ama…”
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Bu söz üzerine Kronos: “Benim bir fikrim var” dedi 

Ona baktılar ve An “söyle !” emrini verince o:

“İçlerinden  birini,  iyi  huylu  ve  sağlam  karakterli  olan  birini  elçimiz  yapalım. 
Bizim fikirlerimizi, onlar için ne düşündüğümüzü anlatsın” dedi.

Utu:  “Şimdiye  kadar  onlara  düşünme  gücü  verildi,  içlerinden  uygun 
bulduklarımız korundu. Telkinler yapıldı. Şimdi fark ne olacak ki yeni bir etki 
yapacak?” 

Kronos  : “Bu kez elçiye emirleri de  iletiriz. Böylece onlardan ne beklendiğini 
anlarlar”

Nanna: “Yani yukarıdan gelen ve onlardan ne istendiğini anlatan kutsal emirler 
içlerinden biri tarafından onlara iletilecek… Bence bu denenmeye değer…”

An Melkizedek’e döndü: “İbrahim’in soyunu kutsamıştık. Nesebi ona dayanan 
birisi olacak. Bu iş yine sana bakar.”

Elçi 1

EnMegalamma “Elçi  tamam, yalnız başına olmak istemedi, yakardı. O zaman 
yanına  kardeşini  de  verdim.  Kardeşine  büyü  gücü  de  verdim  yardımcı  olsun 
diye.  İşe  en  karışık  yer  olan  Mısır’dan  başlayacağız.  Olmazsa  ben  devreye 
giriveririm.” dedi.

Melkizedek:  “İyi  olmuş,  gözünü  ayırma”  cevabını  verdi.  İsrailliler  bu  sırada 

Pitom  ve  Ramses  şehirlerinin  inşaatında  çalışıyorlardı.  Sayıları  git  gide 

artıyordu.

Firavun sıkıntılı geceler geçiriyordu. Bir gece rüyasında Kudüs tarafından gelen 
bir  ateş  gördü.  Bu  ateş,  Firavun'un  sarayını  yaktı.  Uykudan  kalkar  kalkmaz 
kâhinlere bu rüyayı tabir etmelerini emretti. 

Tabir şöyle oldu “İsrail kavminden hem de yakın zamanda bir çocuk doğacak. 
Tehlikelidir ve senin krallığını yok edecek."

Firavun, tüm yeni doğan İsrail bebeklerinin yok edilmesini emretti.
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Anne doğumdan dolayı çok üzüldü, çocuğu öldürülecekti… Sesi soluğu kesildi 
adeta hasta düştü…

Aynı  gün  güneş  parıl  parıl  parlarken  bahçeye  bir  gölge  indi…  “Bu  da  nedir 
yoksa Firavun’un askerleri mi?” diye telaş içindeyken gölge konuştu: "Çocuğu 
emzir,  başına  geleceklerden  korktuğun  zaman  onu  nehire  bırak.  Korkma, 
üzülme. O bizim korumamız altındadır.” dedi ve yok oldu.

Annenin  içine  bir  ferahlık  çöktü…  Sakin  bir  şekilde  yavrusunu  bir  sepet 
içerisinde suya bıraktı. Ablasına da, "Onu  izle" dedi. Akıntı,  sepeti Firavun'un 
sarayına sürükledi. Akarsuda yıkanmakta olan cariyeler,  sepeti alıp Firavun'un 
karısına  götürdüler.  Kadın:  “ne  zaman  bir  çocuğum  olacak,  yoksa  olmayacak 
mı”  diye  bir  süredir  endişe  içinde  idi.  Çocuğu  gördü,  çocuğun  yanında  bir 
ihtiyar  adam  belirdi.  Beyaz  sakallı  idi,  gözleri  kor  ateş  gibi  parlıyordu.  Ona 
“Sizin mi çocuk” dedi korkarak… “Hayır dedi ihtiyar, o senin” ve ellerini onun 
şakaklarına  koydu  “onu  çok  ama  çok  seveceksin”  dedi.  Kayboldu…  Firavun 
çocuğu  görünce  öldürmek  istedi.  Eşinin  yalvarışlarına  dayanamayarak  hayatta 
kalmasına razı oldu.

“İşte  sarayda  şimdi,  büyüyecek… Kendisine  ilim  ve  irfan  serpintileri  verdim. 
Çok yükselecek sarayda…” dedi EnMegalamma.

Melkizedek: “Annesine nasıl kavuşacak?” diye sordu.

“Kimseden süt emmiyor, annesini bulacaklar onun memesinden emecek, işte o 
kadar”

“Ne  güzel,  harikasın  bunu An’a  özel  olarak  bildireceğim  hemen… Bu  bebek 
Firavun’un  sarayında  büyüyecek,  zekâsı,  bilgisi  ile  sivrilerek  Firavun’un 
gözdesi olacak” diye konuştu Melkizedek. 

İki Ziyaretçi

Nöbetçilerin yanından geçti, selamladılar. Hızlı adımlarla odasına girdi. Şaşırdı. 
Koltuklarda iki beyaz maşlah tül giymiş ihtiyar vardı.

“Siz  kimsiniz?  Nöbetçileri  nasıl  geçtiniz?”  diye  bağırdı  eli  hançerine  gitti 
nöbetçileri çağırmak üzere kapıya yürüdü ama kapıyı bulamadı. Orada bir duvar 
vardı. Şaşkınlıkla geri döndü.
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Melkizedek ve EnMegalamma gülümsediler. 

“Korkmana gerek yok… Sen elçisin” dedi EnMegalamma ” 

“Ne elçisi?”

“Zamanların Hâkimi’nin elçisisin…” 

“Benden ne istiyorsunuz?”

“Mısır’ın  artık  tek  bir  Tanrıya  inanması  gerekiyor.  Çünkü  gerçek  o”  dedi 
Melkizedek.

“İnanamam, çıkın buradan hemen…” deyince, 

Melkizedek:  “Baban  Yakup,  büyükbaban  İshak büyük  büyükbaban  ise 
İbrahim'dir  dedi  ve  bir  işaret  yaparak  onun  Akaşa  kayıtlarına  ulaşmasını 
sağladı…

Anında  geçmişteki  tüm  atalarını  hatırlamaya  başladı.  Bunlar  DNA  sının 
hücresel  seviyesinde  esasen  kayıtlı  idi.  Tarih  sinema  şeridi  gibi  aktı… 
İbrahim’in biatı, Yusuf’un güreşi, kendisinin bebek iken kurtarılışı göründü…”

Gördükleri karşısında adeta nefesi kesilmişti: “Buyurun, emredin” dedi.

Melkizedek: “Mısır çok Tanrılı bir ülke. Oysa Tanrı tektir. Güçlü hizmetkârları 
vardır  o  başka…  Büyük  büyükbaban  İbrahim  sonra  Yusuf  hanif  idiler,  buna 
inanmışlardı.  İsrailoğulları  kavmini  eğiteceklerdi.  Ama  şimdi  onlar  da  burada 
çalışıyorlar.  Eğer  tüm  Mısır  buna  inandırılırsa  her  şey  kökünden  halledilmiş 
olur… Bunun  için  eğitici  bir  ruhban  sınıfına  ihtiyaç  olacak.  Firavun  seni  çok 
seviyor. Onu ikna edip Melkizedek rahipleri okulunu açacaksın...”

“O nedir?”

“Melkizedek  adı  iki  kelimeden  oluşur.  Melek  kral  demektir.  Zedek  ise 
doğruluk.  Bu  okul  hem  kralı  yani  en  yüceyi  tanıyacak  ve  tanıtacak,  hem  de 
doğruluk ve dürüstlüğün simgesi olacak. Mısır’ın Maat tanrısının ilkeleri bunlar 
ama sen de biliyorsun ki son zamanlarda bunlardan uzaklaşıldı. Sana her  türlü 
yardıma hazırız.”

“Kabul” dedi, iki ihtiyar duvardan süzülüp kayboldular, kapı yerine geldi.
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Firavun Ankhnaten

Firavun tahtına kurulmuş ve davet göndermişti. Zayıf nahif, ince vücutlu, şakak 
kemikleri çıkık, gözleri parlak bir görünüme uyan altın  renkli kostüm, kırmızı 
cepken  giymişti.  Tacı  parlıyor,  elindeki  ank  haçı  ile  asasını  çapraz  şekilde 
göğsünde tutuyordu.

Çevresinde yüksek  rütbeli memurlar,  belirgin başlık ve kostümleri  ile  rahipler 
ve  en  arkada  muhafızlar  vardı.“Yaklaş  oğlum”  dedi.  “Duyduğuma  göre  sen 
insanın içini okuyabiliyor, rüya tefsiri de yapabiliyormuşsun…”

Bunu  takiben  ona  üç  rüyasını  açıklamasını  isteyecekti  ki  o;  bunların  ne 
olduğunu birer birer söyledi ve açıklamalara girişti. 

“Ben  tahta  yeni  çıktım.  Bana  yükseklerden  mesaj  getirdiğini  söylemişsin. 
Anlatacaklarını dinliyorum” dedi Firavun.

“Size söyleyeceklerim yalnız benim değil, bana bu görevi verenlerin inançlarını 
yansıtacaktır, izin verirseniz.” 

Cesaretini  topladı  ve:  “Bu memlekette Maat  düzeni  yok oldu. Amun  rahipleri 
her  istediklerini  yapıyorlar.  Çok  Tanrı  inancı  yanlış  bir  şey.  Tek  bir  Tanrı 
vardır. Ben buna inanıyorum. Benim bazı güçlerim olduğunu duymuşsunuzdur. 
Onu  bana  tek  Tanrı  bahşetti.  Sizin  genlerinizde  ve  geçmişinizde  de  böyle  bir 
özelliğin olduğunu hissediyorum. Yanlışsa boynum kıldan ince…” dedi.

Kovulmayı ya da zindana atılmayı göze almıştı ve bunu bekliyordu.

Ancak Firavunun sesi yumuşak ve tatlı idi. “Evet” dedi, “gençliğimden beri ben 
de bunun farkındayım ve içimden bu yönde bir  inanç kabarıyor. Yalnız Amun 
rahipleri  güçlüdür.  Gerçi  ben  ne  dersem  o  olur  ama  gizlice  bir  direniş 
uyanabilir. Buna bir çare var mı?”

Sevinmişti… Hemen “Evet efendim hemen bir rahip düzeni daha kuralım. Çok 
bilgili ve uygun kişiler var. Bazıları da şimdiki Amun rahiplerinden hatta… Ben 
bu kadar çok tek Tanrıya inanan olacağını tahmin etmiyordum.” 

Ve Firavun uygun gördü… Onu da başrahip tayin etti…

Melkizedek Rahipleri
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Büyük salonun duvarları freskler, çinilerle kaplı idi. Yer mermerdi. Yanan, hiç 
sönmeyen meşaleler  salonu aydınlatıyorlardı. Arka duvarda bir güneş diski ve 
bu diskten ışıyan güneş şuaları bulunuyordu. Büyük Rahip, onu gösterdi: 

“İşte  yeni  inancın  sembolü Aten. Bizler  yalnız  bu  gün değil  insanlık  boyunca 
hizmet  edecek  olan  bir  ekolüz. Onun  için  çok  çalışmamız  gerekir. Halkı  ikna 
etmek  kolay  değil  ama  saraydakileri  ikna  etmek  daha  da  zor.”  diyerek  söze 
girdi. 

“Mısır’da  tek Tanrı’ya  inananlar  vardı.  Firavunumuz Ankhnaten  aydınlanmış 
bir  çiftin  çocuğu  idi.  Onlar  da  tek  Tanrı  aten’e  inanıyorlardı.  Firavunumuz 
doğru  yolu  ruhsal  bir  tecritten  sonra  tamamen  yalnız  başına  buldu.  Böyle  bir 
tecrit; kişinin yalnızca Tanrı  ile  iletişimde olması demektir. Özel dualar, derin 
düşünme  ve  vücut  hafifletmesi  yolları  ile  kadim  evren  bilgilerine  ulaşması 
mümkün  oldu.  “Babamın  evinde  pek  çok  kâşaneler  vardır”  sözü  semadaki 
katları  temsil  eder. Biz burada Dünya Katındayız. Bunun üstü Melekler, onun 
üstü  Baş Melekler  sonraki  Allah’ın  Katıdır.  İşte  Firavunumuz,  tecrit  sonunda 
dünyasal bedenini muhafaza ederek bu katlara tırmandı. Şimdi bu aydınlanmış 
Firavun’un izni sayesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Onun için şanslıyız.”

Şimdi  size  uzun  zamandır  saklanan  ama  sizlerin  bilmesi  gereken  bir  sırrı 
açıklıyorum: 

“Mfkzt, Şemanna ya da kısaca Manna; mayasız un, bir miktar tahıl danesi, toz 
haline  getirilmiş  altın,  beyin  epifizinin  salgısı  ve  Kutsal  Mabet  Bakirelerinin 
adet  kanından  elde  edilen  özel  hormonların  karıştırılması  ile  elde  edilir. Altın 
elektromanyetik enerjilerin en saf geçirgenidir.  

Bu,  Firavunların  özel  besinidir.  Hayatlarını  uzatır,  diğer  dünyada  sağlamlık 
sağlar,  beyinlerinin  iyi  çalışmasını  temin  eder.  Ayrıca,  bu  sayede  boyut  da 
değiştirebilirler.  Mısır’da  saf  DNA  taşıyan  kanın  nesiller  boyunca  devamını 
sağlamak  esastır.  Bunun  için  her  çocuğun  ebeveynlerinin  aynı  DNA  yı 
taşımaları  gerektiğine  inanırız.  Bu  da  erkekkız  kardeş,  anaoğul,  babakız 
evliliği ile olur. 

Bir  kişinin DNA’sındaki  brüt  bellek  fonksiyonu;  onun  soyunun  kalıtsal  fiziki 
vücut özelliklerini  içerir. Ancak çoğu kimse DNA’nın hemen göze çarpmayan 
hafıza  fonksiyonundan  habersizdir.  DNA;  Atom  altı  hücre  düzeyinde  kişinin 
soyundaki  her  kişinin  geçmiş  yaşamındaki  tüm  yaşam  tecrübesini  muhafaza 
eder. Herkes, her birey bir yaşayan kütüphanedir.
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Monoteizm

Firavun  Ankhnaten  tahtında  konuşuyordu.  “Mısır  artık  monoteizm  yaşıyor… 
Yani tek Tanrıya inanç. Tabii ki tek Tanrı var, bir alay da yardımcısı olması çok 
doğal. Şimdi emrediyorum: eskiden Tanrı diye tapılan o yardımcıların hepsinin 
isimleri  yazıtlardan  kazınacak.  Varsa  heykelleri  kırılacak.  O  saçma  inançtan 
hiçbir şey kalmayacak. Başkenti de TEB kentinden Amarna’ya taşıyoruz! ”

Ve sinirli bir şekilde salonu terk etti…

O  zaman  Amun  baş  rahibi Maya  ona  doğru  yürüdü…  arkasında  ikinci  rahip 
Parennefer vardı.

“Bütün bunların sorumlusu sensin… Akıllarını çelmek için çoğu kimseye yalnız 
Firavun’a  has  olan  Manna’dan  verip  yediriyorsunuz.  Bu,  en  büyük  günahtır. 
Mısırın  gizlerini  ayakaltı  ettiniz. Bizim bunları  kabul  edeceğimiz  sanıyorsanız 
yanılıyorsunuz.  Amun  rahipleri,  inançlarını  ve  Mısır’ı  koruyacaklardır.  Bunu 
göreceksiniz” dedi ve hırslı adımlarla koridorlarda kayboldu.

Darbe

Sarayda  ve  mabette  gürültüler  vardı.  Meşaleli  insanlar  koşuyor,  haykırışlar 

duyuluyordu. Sadık bir hizmetkâr koşarak geldi:

“Firavun öldü. AmonRa rahipleri baş kaldırdı. Şimdi toplandılar, bağıra bağıra 

Tek Tanrı inancından vaz geçildiğini, Akhenaten’in isminin Mısır kayıtlarından 

silineceğini  söylüyorlar.  Akhenaten’in  oğlu  biraz  önce  adını  Tutankaten  den 

TutankAmon’a çevirdiğini ilan etti.” dedi.

Bu sırada odaya biri girdi, hizmetliyi bir kılıç darbesi ile yere serdi… Doğru ona 

saldırdı. Ancak kılıç ak kor haline geldi ve saldırganın elinden düşü…O da asası 

ile vurdu. Adam düştü, ölmüştü.
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Bir adamı öldürmüş olmak ona çok büyük azap verdi. ”En büyük günah” diye 

düşündü.  İlk  düşündüğü  oradan  kaçmak,  mümkün  olduğunca  uzaklaşmak 

oldu…

Maya ve Parennefer

AmonRa rahibi bağırıyordu: “Amon geri döndü. İnanmayanları cezalandıracak. 
Beni  Firavun  tayin  etti.    Dinsiz  Firavun  öldü,  cesedi  belirsiz  bir  mezara 
gömülecek,  Kraliçesi  de  benim  karımdır.  Akhenaten’in  adı  ve  sembolleri 
silinecek.” 

Kaçış

Korku ve özellikle can almış olmanın verdiği azap ile kaçtı ve Medyen şehrine 
doğru  yöneldi.  Medyen  yakınında  iki  kadın  gördü.  Koyunlarını  sulamaya 
çalışıyorlardı.  Kuyunun  ağzını  kocaman  bir  kaya  kapatmıştı.  Kayaya  yapıştı, 
çok  ağırdı.  Ancak  on  kişi  kaldırabilirdi.  Birden  anlayamadığı  bir  kuvvet 
kollarına  yüklendi.  Kayayı  kuyunun  ağzından  kaldırdı,  su  çekti  ve  kadınların 
koyunlarını  suladı.  Sonra  kayayı  tekrar  yerine  koydu. Kızlar  babaları  Jetro’ya 
gidip bu iyiliği anlattılar. Jetro’ya yerli halk Şuayb derdi. 

Şuayb onu çağırdı. Birden.. Sanki çok uzaklardan, zaman ötesinden tanıyormuş 
gibi geldi Şuayb’ı… Sonra omuz silkti “adam sen de… Dedi “olur mu yani…”

Kim olduğu sorulunca açık açık hikâyesini anlattı. Şuayb ona:

“Ben  senin  ceddini  bilirim…  Sen  kendini  savunmuşsun,  yoksa  o  seni 
öldürecekti… Tanrı seni af eder…” dedi. 

Ona  kızını  verdi  ve  yanında  10  yıl  çalıştırdı.  Sonra  da  Mısır’a  dönmesini 
öğütledi. 

Mısır’a  yolculuk  zorlu  idi.  Karanlık  ve  soğuk  bir  gecede  yolu  şaşırdı.  Soğuk 
iyice şiddetlendi. Karısı hamileydi, doğum zamanı yaklaşmıştı.  İleride bir ateş 
gördü.  Biraz  ateş  alıp  bir  şeyleri  yakarsam  belki  ısınabiliriz  diye  düşündü. 
Oraya yürüdü:

Bir çalı tutuşmuştu. Yanıyor yanıyor ama kül olmuyor ve alevleri bitmiyordu.

Birden çalının içinden geldiğini sandığı bir ses duydu:
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“Ben ElŞaddai’yim. Şunu bilesin ki tek Tanrı vardır ve benden gayrisi yoktur. 
Vaktiyle  dedenle  güreşmiştim.  Onu  kutsamış  ve  gelecekte Mısır’da  zorluklar 
olacağını  söylemiştim.  Şimdi  İsrail  oğulları  Mısır’da  çok  eziyet  çekiyorlar. 
Senin  yaptığın  kendini  müdafaa  idi.  Af  olundun.  Kardeşinle  oraya  dön, 
Firavuna  durumu  anlat  ve  kavmini  ondan  kurtar.  Aslında  babasından  aldığı 
terbiye  gereği  Tek  Tanrı  ile  Tanrının  yardımcıları  arasındaki  farkı  bilmesi 
gerekir. Ancak o azmıştır, belki laf dinler belki dinlemez. Dinlemezse o bilir…”

ExodüsÇıkış  

Bu emir ile Firavun'a gitti. Onu güzellikle yola getirmeye çalıştı. Kavminin çok 
zorluk çektiğini, onları götürmek istediğini söyledi.

Firavun: “Rabbiniz kimdir?" dedi. 

"Rabbimiz,  her  şeye  ayrı  ve  güzel  bir  özellik  veren,  sonra  doğru  yola 
eriştirendir" cevabını aldı.

Firavun: “Sen kim oluyorsun?” diye sordu.

“Ben bir başrahibim. Mısır’ın bütün sırlarını bilirim. Ayrıca Mısır’ın bilmediği 
sırları  da  bilirim.  Zamanların  Hâkiminin  buradaki  elçisiyim.  Beni  zorlama, 
kavmime eziyet etme, bırak gidelim” dedi.

O  sırada  asası  sanki  canlandı,  elinden  düştü,  timsah  oldu.  Kendi  vücudu  de 
birden aydınlandı ve gözleri kamaştırdı. Sonra her şey eski haline döndü.

Bu  mucizeler  karşısında  Firavun  gerçekten  korkmuştu.  Hemen  o  da 
sihirbazlarını çağırdı ve onu yenmelerini emretti.

Sihirbazlar ellerindeki değnekleri yere attılar. Bunlar yılanlara dönüştü. Bunun 
üzerine o da asasını attı. Asa büyük bir yılan oldu, hepsini yutuverdi. Sihirbazlar 
orada  yenildiler,  küçük  düştüler.  Bunun  üzerine  “biz  Tek  Tanrının  gücünü 
gördük, ona inanıyoruz” diye bağırdılar.

O da “bizi bırakmazsan başına büyük felaketler gelir…” dedi

Bu  olaylar,  Firavun'u  yola  getireceği  yerde  daha  çok  azdırdı.  İsrail  oğullarını 
ortadan kaldırma girişimlerine hız verdi.

“Artık yeter” diyen Melkizedek Şürayı Mısır’ı yola getirmeye çağırdı:
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Akdeniz’de  büyük  bir  yanardağ,  Santorini  patladı.  Küller  Mısır’a  uçtu. 
Çekirgeler, diğer haşarat ve kurbağalar gökten yağmur gibi yağdı. Mısır’da  ısı 
yükseldi, ürün verimi düştü, kıtlık baş gösterdi. Ancak Firavun yola gelmedi.

Bunun üzerine EnMegalamma Ona göründü: “Kavmini Bir an önce Mısır’dan 
çıkar” dedi. O da başta Güç Sandığı olmak üzere tüm malını aldı ve kavminin 
başına düştü.

Bir  gece  kavmi  ile  şehirden  çıktılar  ve  Süveyş  sahili  boyunca  Kızıldeniz'e 
yöneldiler.  Firavun  bütün  ordusunu  seferber  ederek  peşlerine  düştü.  İki  gün 
sonra  İsrail  oğullarına  yetişti.  İsrail  oğullarının  önlerinde  geçilmesi  mümkün 
olmayan bir deniz, arkalarında kocaman bir ordu vardı. 

O  Güç  Sandığına  döndü,  ellerini  kaldırdı  :  "Haydi  bana  yardım  edin"dedi. 
Bunun üzerine Güç Sandığının üstündeki iki melek heykeli parlamaya başladı. 
Asasını  Güç  Sandığına  bağladı  ve  düşmana  doğrulttu.  Ön  saflardaki  tüm 
süvariler düştüler. Asa ile denize vurdu. Deniz ikiye ayrıldı, her yakası yüce bir 
dağ halindeki bir boğaz gibiydi. Aradan geçtiler... 

Firavun, ordusuyla onları takip etti. Ordu arada iken deniz kapandı, onları içine 
alıverdi. Firavun’un ordusu, bir tek kişi kalmamacasına yok oldu. 

On Emir

Hanif,  tek Tanrıyı  tanıyandır. Üç baş kabile;  İbraniler, Museviler ve Mısırlılar 
Hanif  İbrahim’in  zamanında  Sümer’den  ayrıldıklarında  iki  ayrı  yönde  yol 
aldılar.  İbrani  aileleri  Filistin’de,  Musevi  ve  Mısır  aileleri  ise  Mısır’da 
yerleştiler.  İbraniler  tek  Tanrı  fikrini  sürdürdüler.  Mısır’dakiler  ise  inançlar 
arasında  bölündüler.  Bu  ayrılmadan  önce  bunların  hepsi  de  tek  Tanrıya 
tapıyorlardı.  Ankhnaten’in  inancındaki  Mısır’dan  çıkanlar  Filistin’e 
geldiklerinde  bu  yöredeki  Musevi  ailelerinin  “Yahve”  ismindeki  tek  Tanrıya 
inanmakta olduklarını gördüler. Değişik Tanrılar onları düşünceye ve endişeye 
gark etti. Kayıpmış gibi çölde 40 yıl dolaştılar.

Bir  gün Sina dağına geldiler. Geldiklerinin üçüncü gününde yıldırımlar  düştü, 
şimşekler çaktı. Bir boru sesi duyuldu.

Melkizedek  EnMegalamma’ya  “işte  şimdi  elçinin  gerçek  görevi  başlıyor, 
halkına ne öğretmesi gerektiğini öğrenecek” dedi.
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Beyninde  çakan  “Buraya  gel!”  emri  üzerine  dağa  yürüdü,  tırmandı.  Orada 
Tanrıyı taş kaplı bir döşeme üzerinde şeffaf bir gökyakutu taşı gibi gördü. 

Anide karşısına yıldırımlar düşmeye başladı, korktu, diz çöktü. O anda gördü ki 
düşen  yıldırımlar  yerdeki  taş  tabletlere  harfler  kazıyor  ve  yazılar  ortaya 
çıkıyor…

Beynindeki  ses:  “Bu  tabletleri  al… Bunlar  emirlerim… Aynen benimseyecek, 
öğretecek ve uygulayacaksın” dedi.

Tabletleri aldı, baktı, kazınmış harflerle yazılmış emirler vardı…

Saydı… Tam On tane idi.

Aşağıya indi.

Tabletleri havaya kaldırdı, halkı görsün diye.

Sonra yavaşça ahit sandığına yöneldi, açtı, hepsini içine yerleştirdi.

“Artık Güç Sandığı değilsin. Şimdi adın “Ahit Sandığıdır…” dedi.

An Melkizedek’e sordu: “Başka neler oluyor dünyada?”

Melkizedek:  “Son  yerlerimizden  biraz  uzaklaştık,  Uanduga  ile  Hint’i 
işleyeceğiz”

“Güzel” dedi An.

 

KALACHAKRA

Etrafı  yüksek  taş  duvarlarla  çevrilmiş  olan  Mabedin  bahçesi  kimisi  100200 

yaşında olan ağaçlarla bezenmişti. Bunların arasında insanın içine rahatlık veren 

havuzlar  ve  üstlerindeki  ahşap  köprüler  yer  alıyordu.  Havuzların  çoğunun 

yüzeyi  Lotus  çiçekleri  ile  kaplıydı. Köprüler  dümdüz  değildi.  Birbirlerine  dik 

geçitler şeklinde  inşa edilmişlerdi. Bu şekilde, karşıdan karşıya geçen kişi kâh 

doğuya,  kâh  batıya  dönüyor,  tüm  çevre  güzelliğini  içine  sindirebiliyordu. 

Fevkalade renkli ve kokulu çiçekler, bu güzelliği tamamlıyordu. Hafif hafif esen 
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meltem, çiçekleri okşayarak kokularını çalıyor,  çevreye yayıyor,  insanın hayal 

dünyasını okşuyordu. 

Mabet  loş  idi.  Batmakta  olan  güneşin  ışıkları  mazgallardan  süzülüyor,  kimisi 

renkli  olan  pencere  camlarında  kırılıyor  ve  çevredeki  eşyalarda  yansıyordu. 

Pirinç buhurdanlıklar en az bir buçuk metre boyunda idiler. Büyük giriş kapısı, 

renkli ve altın sarısı oymalarla süslenmişti. 

Uanduga orada idi.

Karşısındaki  Rahibe  hitap  etti:  “Yarın  icra  edeceğin  eriştirme  on  iki  gün 

sürecek.  Ritüeller  uyarınca  akla  yol  gösteren Mandala’yı  yapmanız  için  sekiz 

gün hazırlık gerekir, yok edilemeyen aklın yol göstericisi olan Vajra ile adayları 

hayal  dünyasından  ayıracak  ve  gerçek  yaşamı  görmelerini  sağlayacaksınız. 

Bunu algılayan adayların yararlanacağı manevi sistemi, gücünü azaltmadan ve 

aynen adaylara ileteceğinizden emin olmak isterim.” dedi.

Vajra üstadı olan Rahip saygı  ile eğildi: “Şüphesiz büyüğüm, bize öğrettiğiniz 

gibi aynen öyle olacak…”

Uanduga  başını  salladı.  Rahibe  “Size  töreni  yapma  yetkisini  veriyorum.”  ve 

yetki bahşeden sözcükleri söyledi: “WronkKhor!”

Tören

Bütün  adaylar  dizilmişlerdi.  İçlerinden  bir  temsilci  Vajra  üstadına  yaklaştı, 
selamladı  ve  törene  başlamasını  diledi. Üstat,  adaylara  şefkatli  bakışlar  atarak 
olur anlamında eğildi. 

Sonra ellerini kaldırdı ve:

“Mabedin ruhları! Mabedinizi kullanmama izin veriniz!” diye yakardı.

Ancak yukarılardan  itiraz aksettiren sesler ve homurtular duyuldu. Üstadın bir 
işareti  üzerine  kenarlarda  yer  almış  olan  tören  rahipleri  mabet  ruhlarını 



76

sakinleştirmek  için  Dünya  Dansı  yapmaya  ve  bazı  sembolik  el  ve  ayak 
hareketleri  ile  ruhları  razı  etmeye  çalıştılar.  Dualar  okundu.  Tatlı  bir  müzik 
mabede yankılandı ve itiraz sesleri kesildi.

Üstat  bundan  sonra dünya  ruhu Tenma’ya  seslendi:  “Törene devam etmemize 
izin ver, buradaki tüm ruhlar da evet diyorlar”.

Adaylar dışarı çıkarıldı, Rahipler yandaki özel bir salona geçtiler ve Mandala’yı 
yapma  işine  giriştiler.  Bu Mandala,  binlerce  Tanrıyı  içererek  temsil  edecekti. 
Mandala  alanı  ince  kumla  kaplı  idi.  Bu  alanın  çevresine  onu  kötü  ruhlardan 
korumak için sembolik hançerler konuldu.

Serilmiş olan ince kumun üzerine Mandala çizimi başlatılmadan önce bir Tören 
İpi  sıvı  beyaz  kirece  batırıldı.  Bir  ucu  gerilen  ip,  Vajra  Üstadı  tarafından 
Mandala  alanına  çarpılarak  çizgiler  çizildi.  Her  çarpıştan  çıkan  ses;  Buda’nın 
Mandala’yı o anda kutsadığının sembolü idi. Bütün çizgilerin çizilmesi iki gün 
aldı… Bu aşamada Mandala iki metre çapında bir taslak haline gelmişti. 

Üçüncü  gün  su  ile  safran  karıştırılarak  çizgiler  üzerine  döküldü. Vajra Üstadı 
bazı  çizgileri  belirginleştirerek  tören  sırasında  Mandala’ya  gelecek  olan  722 
Tanrının girmesi için yol açtı.

Vajra Üstadı yardımcılarına döndü: “Hemen buğday taneleri getirin ve açtığım 
yollara serpin. Tanrılara oturacak temiz ve kuru yerler gerekir.”

Bu emir hemen yerine getirildi.

Bu  işlemleri  takiben  Vajra  Üstadı  kırmızı  renkli  kumu  düz  bir  çizgi  halinde 
sererken  “Buda’nın  canı”,  bu  çizgiye  paralel  olarak  beyaz  kum  çizgisini 
sererken  “Buda’nın  söylemi”,  bunlara  paralel  olarak  siyah  kumu  sererken 
“Buda’nın aklı” dedi. 

Bundan sonra diğer  rahipler  sembollerinin öğrenilmesi  iki yıl  alan Kalachakra 

mandalasını tamamladılar. 

Mandala’da  Tanrının  yüzü  merkezde  idi.  Siyah  yüzü  bir  yana,  kırmızı  yüzü 
diğer  yana,  sarı  yüzü  ise  geriye  doğru  bakıyordu.  721  Tanrının  temsilcileri, 
hayvanlar,  çiçekler, mücevherler  resmedilmişti. Tanrı  ve Tanrıçaların yaşadığı 
Kalachakra sarayı, Mandalanın orta kısmında idi. Bu sarayda beş kat vardı. Her 
kat  duvarlarla  çevrili  bir  kareden  oluşuyordu.  Her  duvarın  ortasında  bir  giriş 
bulunuyordu.  Adayın  en  gizli  odaya  girmesi  için  karelerden  oluşan  labirenti 
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geçmesi  gerekiyordu.  Her  bir  kare  aydınlanmış  insanın  takip  edeceği  ayrı  bir 
yön  idi.  Sekiz  taç  yapraklı  lotus  çiçeğinin  içinde  Tanrı  Kalachakra  Tanrıça 
Vishvamatayı  kucaklıyordu:  Beraberce  aydınlanmayı,  aklın  birleşmesini  ve 
şefkati temsil ediyorlardı.

Rahipler Mandala’nın  etrafına  kutsal  vazolar  dizdiler.  Uygun  zamandan  önce 
görülmemesi için Mandalanın çevresi perdelerle kapatıldı. 

Mandala’nın  tamamlanmasından  sonra  kolaylık  gösteren Ruhlara  ve Tanrılara 
bağışlar yapıldı, teşekkür edildi. Rahipler bu sırada çanlar, gonklar, davullar ve 
üç metre uzunluğundaki boruları ile kutsal müzik yaptılar. Sonra bir buçuk saat 
süren ahenkli bir dansa giriştiler…

Adaylar  dokuzuncu  günde  toplandılar. Gözleri  kırmızı  bir  bantla  kapatılmıştı. 
Vajra  Üstadı:  “Sizler  tüm  canlılara  şefkatle  davranacağınıza,  diğerlerinin 
yararına  çalışacağınıza  ve  Mandala  sırlarını  açıklamayacağınıza  yemin  eder 
misiniz?” diye sordu ve adayları tek tek yemin etmeye davet etti.

Yemin ettiler. Vajra Üstadı: “Ulu Kalachakra! Adayların gözlerini açar mısın? 
Dileğinde bulundu.

Sonra:” Şimdi Yedi Çocukluk İnisiyasyonundan geçeceksiniz”  Bunlar, sizlerin 
yeniden doğup, büyüyüp olgunlaşarak mandalanın remzettiği dünyaya uymanızı 
sağlayacaktır…  Her  bir  tören  büyürken  karşılaştığınız  önemli  anları 
anımsatacaktır.  Örneğin  isim  verilmesi,  ilk  banyonuz,  ilk  saç  traşınız,  ilk  kez 
beş  duyuyu  hissetmeniz,  kulaklarınızın  delinmesi,  ilk  kelimeyi  söylemeniz  ve 
okumayı  öğrenmeniz..  Bunlardan  sonra  Kalachakra’nın  Hayat  Tekerleğine 
girebilirsiniz..”

Perdeler  açıldı.  Bitirilmiş  olan  Mandala  onlara  gösterildi.  Sonra  kendilerine 
kalplerinin en gerçek yanını geliştirecek olan iki sap kuşa bitkisi verildi. 

Vajra  Üstadı:  “Bunlardan  kısa  olanını  yastığınızın  altına,  uzun  olanını  ise 
şiltenizin  altına  koyunuz.  Onlar  sayesinde  geceleri  iyi  rüyalar  görürsünüz  ve 
zihniniz  açılır. Yüce Buda;  ilham geldiği  zaman Bodi  ağacının  altındaki  kuşa 
bitkisi  üzerinde  oturuyordu…”  dedi.  En  genç  rahip  Mandala’nın  üstüne 
yapıldığı kumu temizledi. Ancak Mandala,  törene katılanların hafızasından hiç 
silinmeyecekti. Törenin  en  sonunda uygulanan bir  ayinle  ilgili  ile Mandala’da 
birikmiş olan pozitif enerji dünyaya yayıldı…
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Yokolan Dünyadaki Hint

Melkizedek  Uanduga’ya  “sen  buraların  eski  dünyadaki  hikayesini  biliyor 
musun?” diye sordu.

Uanduga: “Biraz çalışmıştım ama yeterli değil sanırım…” diye yanıtladı

Melkizedek:  “O  zaman  bak  bakalım  bu  törenleri  ne  için  destekliyoruz,  insanı 
niçin  iyiliğe  sevk  etmeye  çalışıyoruz.”  dedi.  Akaşi  kayıtları  Uanduga’nın 
beyninde canlandı. Film başladı:

İki katlı, silindirsel, yuvarlak tepeli, ilk katında küçük yuvarlak pencereleri olan 
bir araç göründü. Bu araç uçuyor, uçarken bir uğultu çıkarıyordu. 

Pilot konuştu, onlar dinledi:

“Kardeşime  ait  olan  bu  Pupaka  aracını  güçlü Ravan  getirdi. Gökte  bir  parlak 
bulut gibidir. Bununla uçarak istediğim yere giderim. Ama yalnız gezmek için 
değil… Bunda İndra' nın mızrağı var. Bak şu yansıtıcıyı açarsın hemen bir ışık 
demeti belirir. Onu neye nişanlarsan onu buharlaştırır. Bakın da görün…

Ekran birden değişti, başka bir film devreye girdi… Bir ses anlattı:

“Kahraman Krişna göklerde düşmanı Salva’yı  takip ediyor. Salva’nın subha’sı 

bir  iki kilometre ötede hareketsiz durdu. Krişnaya mızraklar ve  savaş baltaları 

attı.  Gökte  sanki  yüz  güneş,  yüz  ay  vardı…  Ve  yüz  dağınık  yıldız…Gece, 

gündüz  seçilemiyordu,  pusulanın  göstergesi  de…  Sonra,  subha  görünmez 

duruma geçti… ama ne çare…Krişna süratle sesi  izleyerek öldüren bir ok attı. 

Onu  yok  etti…  Ardından  da  Salva'nın  ordusunun  araçları,  bütün  gıcırdayan 

Danavalar, güneş gibi parlayan ve sesle tetiklenen oklarla yok edildiler.” 

“İşte böyle” dedi Pilot…”bir de şuna bakın”:

Bir diğer sahne belirdi, anlatan şunları söyledi:

Gurka güçlü ve çevik Vimanası ile Vrisnhis ve Andhakasların üç şehrine birden 
tüm evrenin gücünü saklayan bir bomba fırlattı. On bin güneş ışığına eşit, akkor 
haline gelmiş bir duman ve ateş bulutu bütün ihtişamı ile yükseldi. Bu gizli silah 
idi…  demir  şimşek…devasa  bir  ölüm  elçisi…  Vrishnis  ve  Andhakas 
kavimlerinin nesillerini kül etti. İşte delil…”
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Görüntü  yeryüzüne  yaklaştı:  Orada  gerçekten  de  kilometrelerce  genişlikte  bir 
bomba çukuru, krater vardı.

Melkizedek:  “İşte  görüyorsun”  dedi  “Niçin  nükleer  silaha  yol  vermememiz 
gerektiğini anlıyor musun? Nesilleri yok ediyorlar…”

Uanduga: “Nereden aldılar bu bilgiyi? Diye sordu.

Melkizedek:  “Tabii ki EnMeDuranki’nin ME  tabletlerinden. Oradaki bilgiler 
çalınıp  buraya  getirildi.  Sonra  geliştirildi…  Öyle  ki  Vaimanika  Sastra  isimli 
kitapta vimanaların yapımını ve diğer bilgileri içeren sekiz kısım vardır.”

Uanduga: “Evet ben de burada görevlendirilmiştim ya… İmparator Ashoka’ya 
“Dokuz  Bilinmeyen Adam”  cemiyetini  kurdurdum. Üyeleri  büyük Hint  bilim 
adamları  idi.  Pek  çok  ilim  dalındaki  buluşların  kataloğunu  çıkaracaklardı. 
Ashoka  bunu  gizli  tuttu.  Çünkü  eskilerden  kalan  bu  bilgilerin  kötü  niyetliler 
tarafından savaş amacı ile geliştirilip kullanılmasından korkuyorduk. Kendisi de 
büyük  bir  savaşın  ardından  Budist  olmuş,  savaşa  tamamen  karşı  bir  kişiydi. 
Dokuz Bilinmeyen Adamın her biri bir kitap yazdı. Bunlardan birisinin adı yer 
çekiminin sırları idi.” 

  

  *** 

Elçi 2 

An  Şürada  açıklama  yapıyordu.  Herkese  açık  bir  toplantı  demiş,  kadınları  da 
çağırmıştı. 

“Görevimiz  yeni  bir  elçi  göndermek.  Bu  kez  doğrudan  Musevilerin 
memleketine… Orada işler istediğimiz gibi gitmiyor. İsrail oğulları hem siyasi, 
hem ekonomik, hem de sosyal açıdan büyük açmaz içerisindeler. Üç tarikatları 
var,  Saddusi,  Farızi  ve  Esseni…  Musevilerin  bir  kısmı  Asur  Kralı 
Nabukadnazer’in Yeruşalim’i zapt edip Mabetlerini yıkmasından sonra Babil’e 
esir olarak götürüldüler. Burada 70 yıl esaret yaşadılar. Sonra Babil’i zapt eden 
Pers  imparatoru  Keyhüsrev  onları  serbest  bıraktı.  Farızi’ler  İran  bilgelerinin 
fikirlerini de almışlar. İsrail şimdi acımasız bir Roma valisinin buyruğu altında. 
Bazı  Museviler  onlarla  işbirliği  yapıyorlar.  İnsanlar  ise  her  dönemde  olduğu 
gibi bir kurtuluş yolu görmek istiyorlar. Eseniyenler eski anlaşmalara uyuyorlar. 
Yapılan yanlışlıklara üzülüyorlar. Bu cemaat, İsrail’i günahlardan arındırmak ve 
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Tanrının makbul kulları olmalarını sağlamak gibi ulvi bir gaye edinmişler.  Tek 
bir  şehirde yerleşik değil ama hemen her  şehirde kalabalık  topluluklar halinde 
yaşıyorlar.  Tüm malları  ortaktır.  Temizliğe  titizlik  derecesinde  önem  verir  ve 
hep beyaz giysiler giyerler. Kölelik,  efendilik yoktur.  İnançlı olmak onlar  için 
en  kıymetli  ziynettir.  Elçinin  bu  cemaatten  olması  uygun  olacak…  Bu 
keşmekeşe  son  verebilir,  doğru  yolu  tekrar  buldurabilir  miyiz  diye  merak 
ediyorum. Elçiye kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğreteceğiz..."   Bakalım ne 
olacak…” 

Kronos: “Nasıl bir elçi olacak bu sefer?” diye sordu.

“O kelamdır. Zamanın Hâkiminin kelamıdır, anası malumdur” cevabını verdi.

Ninhurşag İnannaİştar’a baktı. Memnundular, gülümsediler.

Ana

Kadın  gece  evde  oturuyordu.  İçeriye  bir  yabancı  girdi.  Sonra  biri  daha… 
Korktu… Bağırmak  istedi,  sesi  çıkmadı. Gelenlerden  biri  “korkma”  dedi  “biz 
dostlarınız,  müjdemiz  var,  sana  bir  kutsal  emanet  getirdik,  tertemiz  bir  erkek 
çocuğu. Bırakacağım.” 

 Kadın bağırdı: “Bana yaklaşma! Hem benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? 
Ben bakireyim…"

“O sana bağışlanan kelamdır, ol denince olur.” cevabını aldı ve “Hayırlı olsun” 
dendiğini duydu… Eşyalarını topladı, evden ayrıldı,  ıssız bir bölgeye çekildi.

Melkizedek Enmeduga’ya: “Ruh üflendi! Bakım için hazır ol… Dedi.”

Diğer  yanda  kadın  çok  acıkmıştı,  yorgundu…  Olanları  anlayamıyordu… 
Yandaki hurma ağacına yöneldi… Elini uzatacak mecali kalmamıştı.

Birden kafasının içinde çakan bir ses ona: “sadece ağzını ağaca yönelt…” dedi.

Öyle yaptı, hurmalar birer birer ağzına geldi.

Doğum
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Doğu’nun  üç  akil  adamı  gökte  pırıl  pırıl  parlayan  tek  bir  yıldız  gördüler.  O 
zaman doğum olduğunu anladılar. Birisi: “gitme vaktidir…” dedi “yıldızı takip 
edelim…”  Bethlehem’de  bir  çocuk  doğmuştu,  kutsal  bir  elçi  idi.  Ziyaret 
etmeleri uygundu… Yanlarına sarı sakız, günlük ve altın aldılar ve yola çıktılar. 
Yıldız onlara yol gösteriyordu. Onun rehberliğinde Bethlehem’e vardılar ve evi 
buldular. Hediyeleri verdiler, saygı gösterdiler.

Bununla  beraber  komşuları,  çevresi,  kadına  “sen  nasıl  bakire  iken  çocuk 
doğurdun? Olacak şey mi…” diyerek alay ediyorlardı. 

Çok üzülüyordu.

Enmeduga göründü. Başkaları göremiyordu. 

“Onlara bebeği göster ve sen sesini çıkarma” dedi. 

Kadın  bunun  üzerine  çevredekilere  çocuğu  işaret  etti  “  Ona  bakın…  Sizinle 
konuşacak…” dedi. 

Dediler ki: "Henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? 

Beşikteki  bebek  bağırdı  “ben  elçiyim…  Bana  kitap  verildi…  Anneme  saygı 
gösterin…”  çevredekiler  korku,  dehşet  ve  saygı  ile  uzaklaştılar…  Olay 
duyuldu… Alaylar ve sesler kesildi.

Tebliğ

An: “Rapor ver!” emrini verdi.

EnMegalamma: “Çocuk büyüdü. Ben size bir hikmetle geldim, ayrıca hakkında 
ihtilafa düştüklerinizi size açıklayabilirim.” diyor.

“Bu güzel, sonra ?”

EnMegalamma:  “Yönetimin  destekleyicileri  onu  tehlikeli  görüyorlar.  Bu 
nedenle  onu  ortadan  kaldırmak  için  sürekli  değişik  planlar  yapmışlar.  Halkın 
gözünde  itibar  kazansın  diye  gücünü  gösterttim:  Kör  olanı  iyileştirdi,  Pazar 
meydanındaki bir ölüyü de diriltti.”

“İyi, sonra ?”
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  “Düşmanları  onun  yaptıklarının  ustaca  büyülerden  başka  bir  şey  olmadığını 
söyleyerek,  onu  sihirbazlıkla  itham ediyorlar. Yahudi  din  adamlarının  birçoğu 
da  ona  cephe  almışlar.  Onu,  daha  tebliğine  başlar  başlamaz  dinlerini  ortadan 
kaldırmaya  çalışmakla  suçladılar.  Sahtekârlardaki  tepkiler,  onun gerçek  inancı 
göstermekteki  mahareti  nedeni  ile  artıyor.  Ruhban  sınıfının  dine  sonradan 
sokmuş olduğu sahte hükümlere karşı çıktıkça daha düşman oluyorlar.”

  Size  bir  örnek  vereyim:  “Mabette  satılan  kutsal  eşyalar  şekel  ile  satılıyordu. 
Ama sahtekâr para simsarları şekeli toplamışlardı. Gelenler bu nedenle, gümüş 
sikke  verip  şekel  satın  alıyorlar  ve  simsarlar  tarafından  kur  farkı  nedeni  ile 
soyuluyorlardı.  Mabette  yapılan  bu  yolsuzluğa  dayanamadı.  Bir  gün  12 
yardımcısı  ile  beraber Mabede  gitti  ve  para  değiştiren  bu  sahtekâr  simsarların 
masalarını alt üst etti.  İnanca yaklaşımındaki bu farklılık ve samimiyet, halkın 
büyük  ilgisini  çekiyor  ve  onu  dinleyenlerin  sayısı  da  gün  geçtikçe  artıyor. 
Onlara; bekledikleri kurtuluşun çok yaklaştığını ve yakında galip geleceklerini 
söylüyor”

“An: “Bu işittiklerim çok güzel ama dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Melkizedek 
de seninle gelecek, gidin ve koruyun.” 

YükselişAscension

İsrailoğulları'nın hem siyasi, hem ekonomik, hem de sosyal açıdan büyük açmaz 
içerisinde oldukları bir dönemdi.

Musevi Rahipleri Annas ve Kayfas Roma valisi Herod’a gitmişlerdi:

“Kendisine Yahudilerin Kralı diyor. Halk ona inanmaya başladı, sizin otoriteniz 
de  sarsılır,  çok  tehlikeli,  bize  inanmıyorsanız  12  dostundan  biri  de  size  bilgi 
verecek…” dediler.

Herod: “Gelsin” deyince o kişi içeri girdi ve rahipleri destekledi.

Vali yakalama emri çıkarttı.

Çarmıha gerdiler. 

Melkizedek  ve  EnMegalamma  olayı  takip  ediyorlardı.  Yanına  gittiler. 
Görünmezdiler.

Ancak o, onları görünce: “Lama lama sabakhtani!”…dedi
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“Hayır  öyle  değil  biz  seni  hiç  terk  etmedik… Seni  hiçbir  zaman  bırakmadık, 
bırakmayacağız.” cevabını verdiler.

Melkizedek : “Bana şemanna ver” dedi.  EnMegalamma hemen uzattı.

Ağzına  koydular.  Çok  rahatlatıyordu.  Derin  nefes  aldı.  Başı  düştü.  Gözleri 
kapanırken Melkizedek’in “bizimle geliyorsun!” sözünü duydu.

“Öldü” diyen askerler onun cismini alıp götürdüler. 

Elçi 3

An “Emirler kaybolmaya başlıyor, bunları yaşatmak gereklidir. Bu nedenle bir 
elçi de Jerusalem’in Güney doğusuna gidecek, AnEllilda ilgilenecek…” dedi.

Enlil: “Çok olmadı mı ama… gönder gönder olmuyor…” diye itiraz etti. 

An: “Sabırsız olma, bu son zaten…” diye yanıtladı.

Kervan

Kervan  çölde  yol  alıyordu.  Develer  çıngıraklarını  tıngırdatıyor,  insanlar  toz 
bulutu içinde harmaniyelerine sarılmış, rüzgâra karşı yürüyorlardı.

Yolda bir gruba rastladılar. Başlarındaki kişi kahverengimsi, diğerleri bembeyaz 
giyinmişlerdi,  altlarındaki  develerin  koşulları  varlıklı  olduklarını  gösteriyordu.   
Belli ki yabancı idiler. Kervanın başı onlara yöneldi: 

“Nereye gidersiniz? 

Diğer kervanın başı cevapladı: “Mekke’den Suriye’ye giden arayanlardanız.”

“Ne ararsınız buralarda?” sorusuna cevap ilginç idi:

“Bizler İbrahim’in gerçek dinini bulmaya çalışıyoruz.”

O  da  “Sizler  arayın  bakalım  yolunuz  açık  olsun  öyle  bir  şey  var mı  bilemem 
ama kolay gelsin” dedi.

Ama  merakı  kabarmamış  değildi.  Kervan  işi  bitince  her  yıl  bir  kere  Hira 
dağında  bir mağaraya  gidiyor,  orada  uyuyor,  güzel  rüyalar  görüyor, mesut  ve 
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dinçleşmiş olarak işine dönüyordu. Zaman zaman rüyalarında kendisine büyük 
bir inanç görevinin verileceğini düşlüyordu. 

Bu kez dağa baktı, dağ ona adeta “hadi gel ne duruyorsun!” dedi.

Hızla oraya yöneldi ve mağarasına girdi.

Güneş batmak üzere idi… Loş bir ışık mağarayı aydınlatıyordu. Bir sure oturdu, 
uykusu geldi ve uykuya daldı. Derin bir uykuda idi ki yaşlı, uzun beyaz sakallı, 
beyazlar giyinmiş bir kişi gördü. Giysisinden ışık saçıyordu sanki… Şaşkınlıkla 
bakar,  acaba  çıksam mı  kalsam mı  diye  düşünürken  yaşlı  adam konuştu,  ama 
konuştu mu sesi beyninde mi yankılandı, anlayamadı…

“CebeliNur’a hoş geldin oğul. Sana emriilahiyi ben getirdim.” 

İlahi bir varlık karşısında olduğunu anlamıştı. 

“Sana”  dedi  yaşlı,  bu  bildirimler  kısım  kısım  nazil  olacak…  Bil  ki  hepsi 
vasıtasız doğrudan  kelamdır. Onun için beynine varırlar…” 

…ve birinci kısım beynine kazındı.

Mesaj

Bir zaman için gelen mesajları yalnız yakınlarına açtı… Çevresindeki inananlar 
git gide artıyordu… 

Bir  gece  ihtiyarı  rüyasında  gördü:  “Hira  dağında  sana  gelenleri  insanlara 
açıklayacaksın.  Bu  insanlar  için  son  bir  inanç  bildirimidir.  İnsanoğlunu 
kurtuluşa yöneltecektir” dedi… 

Sonra sekizinci iklime yöneldi, gelişmeleri anlatacaktı…

AnEllilda

 “Allah tan başka ilah yoktur…” diye haykıran mesajları beyan etmeye ve halka 
iletmeye  başladılar.  Mesajların  esası  başlangıçtan  beri  var  olan  tüm  dinlerin 
birliğini vurguluyor, şimdiye kadar gelen tüm elçilerin tanındığını, bu elçilerden 
hiç  birinin  belli  bir  toplum  ya  da  ırka  gönderilmediği,  onların  insanın  ortak 
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değerleri  olduğunu”  açıklıyor,  İmanın  şartlarını  sıralıyor,  ahlak  ilkelerini, 
toplumda yaşama düzenini temellendirilmeye çalışıyordu…”

An:  “Elçilerin  söylediklerinin  insanın  ortak  değeri  olduğunu  açıklaması  çok 
önemli, bu hususta emin misin?”

AnEllilda: “Evet, kendim işittim…”

An “O zaman onlarla tanışması iyi olur, hatta gerekir…” dedi.

Ziyaret

Akşam oturuyorlardı. Birden irkildi,

“Dış avluda bir at mı var?” dedi.

“Hayır” dediler “At koymadık, bağlamadık oraya.

Ama meraklanmıştı,  dışarı  çıktı. Avluda  beyaz  bir  at  ona  bakıyordu. Bu,  çok 
güzel,  sıhhatli,  dolgun  yeleli,  merkepten  büyük,  katırdan  küçük,  beyaz  bir 
hayvandı.

Atın  yuları  uzun  beyaz  sakallı,  beyazlar  giyinmiş  bir  kişinin  elinde  idi. 
Gözlerini kırpıştırdı… Tanımıştı, bu o ihtiyar idi.

“Bu  atın  adı  tarih  boyunca  Pegasus  olmuştur.  Zeus’un  oğlu  ve  Herkül’ün 
kardeşidir… Zeus’un yıldırımlarını  taşımıştır. “Doğar doğmaz at olup Tanrılar 
diyarına  göçmüştür,  oradan  getirdim.  Ama  adı  senin  için  Burak.  İbrahim  de 
Burak'a biner ve bulunduğu yerden 35 günlük mesafedeki Mekke'ye bir gecede 
giderdi. Heyecanlanma…” diye konuştu. 

Elini onun kalbinin üzerine koydu: “Sakinleş…”

“Şimdi bin, bizi de götüreceği yer var…”

Bindi, Burak, adımlarını gözünün görebileceği uzun mesafelere atıyordu. 

Yükseldiler… 

AnEllilda  konuştu:  “Şimdi  göklerde  yedi  kat  geçeceğiz.  Bu  katlarda  önce 
senden önce insanlara gönderilen elçileri görecek, onlarla konuşacaksın. İstifade 
et…  Yalnız  "sidretü'lmüntehâ"  “denilen  yerde  benden  ayrılacak  ve  yalnız 
başına gideceksin. Sonra bir görüşün daha olacak…” 
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Bu  sözlerle  beraber  seyahat  başladı.  Yedinci  katta  AnEllilda  “işte  şuna  bin 
şimdi” diyerek aracı  işaret etti.  İçeri adım attığında kendisini An’ın karşısında 
buldu. 

An:  “Yolculuk  buraya  kadar”  dedi.  Daha  yukarısına  ancak  kalbinle  varırsın 
ilerde… Burada sana evrenin sırları öğretilecek, Şüra’nın çalışması gösterilecek. 
Sana verilecek bilgilerin içrek anlamları vardır ki bunlar ancak dürüst ve inanılır 
kişilerin  zamanla  öğrenip  hazmedebileceği  şeylerdir.  Bu  bilgilere  kavuşma 
yöntemi  kutsaldır  bu  nedenle  onların  öğretildiği  yönteme  Hikmet  altadrij 
denilir.

Öğrendiği şeyler baş döndürücü idi. 

AnEllilda’nın Raporu

“Olay önemli çabuk rapor ver” dedi An.

“Çok iyi gidiyor, biliyorsunuz ki inanmayanlarla çarpışmalar oldu ama hepsinde 
üstün geldi… İnanç yayıldı daha da yayılıyor” dedi AnEllilda.

“Ölümünün menfi bir etkisi olacak mı?” diye sorguladı An.

“Hayır, sanmam, ayrıca öğretim okulları da kuruldu, yalnız zahiri değil batını da 
öğretecekler” dedi AnEllilda…

“Bu konuda kim önderlik edecek?” sorusuna ise:

“Abu Bakr, Ali ve Salman alFarisi” cevabını aldı.

“Umarım  iki  taraf  herhangi  bir  nedenle  kapışmazlar,  insanoğlunun  ikisine  de 
ihtiyacı var…” 

Kör İnanç

An Şürada:  “Bu  kör  inanç  çok  kötü. Biz  elçileri  insanlar  adam olsun  bu  işler 
düzelsin  diye  gönderdik.  Bakın  şimdi  Avrupa’daki  kör  inanç  insanları 
öldürtüyor. Katliamlar oluyor… İnsanın aklını kullanmasını  istiyorduk. Elçiler 
çok  çalıştılar.  Şimdi  bakıyoruz  ki  kiliselerdeki  bazı  sahtekârlar  Tanrının 
cennetinin  anahtarlarını  satıyorlarmış.  Mezar  yeri  satıyorlarmış.  Kişilerin 
günahlarını af ediyorlarmış. Ne büyük bir günah. Bu batılla nasıl başa çıkılır?
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Enlil: “Kim sorumlu  ise cehennem neymiş gösterelim bu cahillere… O zaman 
akıllanırlar!”

Enki:  “İnsanların  içinde  iyileri  var.  Bu  iyilerin  birleşip  kurmak  istedikleri 
topluluklar  var.  Onlara  yardım  edelim.  Bakın  benzer  önlemlerle  Hint’de  iyi 
sonuçlar elde ediyoruz. Yunanistan’daki okullar da iyi düşünceler yarattılar.”

Enki:  “Evet  ama  bunlar  Hıristiyanlık  diye  Yunan  feylesoflarının  fikirlerini 
çarpıttılar. Aristo ve Plato’nun fikirlerini alıp çorba ettiler ve ortaya katı fikirli, 
insana kıymet vermeyen bir inanç şekli çıktı. Bu günkü durumun Orta ve Yeni 
Plâtonculuktan  geldiğini  göz  ardı  edemeyiz.  Çünkü  bu;  Plato’nun  idelerini 
Hıristiyanlığın  ideleri  ile birleştirme olanağını yarattı.  İdeleri Tanrının emirleri 
biçimine  sokmakla,  Plato'nun  idelerini  tek  tanrılı  bir  dinin  Tanrısı  ile 
birleştirmeye  olanak  tanıdı.  Kutsal  kitapları  istedikleri  gibi  yazdılar.  Biz 
insanlarla  onların  üstünde,  onlara  hükmeden  dini  aracılar,  otoriteler  istiyor 
muyuz? Herhangi bir inancı dayatmak istiyor muyuz? Düşünebiliyorlar, akılları 
var, istediklerini seçerler… İbadette usul ve şekil olabilir. Bunlar ritüel ve litürji 
gereğidir.  Ama  şimdi  olana  bak!  Kendilerini  insanüstü  görmeye  başladılar; 
Krallara  taç  giydirmek,  sözlerinden  çıkanları  aforoz  etmek,  Engizisyon 
mahkemeleri  kurarak  kendilerinden  olmayanları  öldürmek,  kiliselerine  vergi 
almak,  insanlara  bilimin  ışığının  gösterdiği  yolda  olmayan,  çarpıttıkları 
kitaplardaki yalan yanlış bilgileri belletmeye çalışmak…”

Kronos:  “Sade  o  mu?  Cinayetlere  bak…  Kadın  matematikçi  Hypatya’yı 
İskenderiye  Kilisesi'nde  derisini  kırık  cam  parçaları  ile  yüzerek  öldürdüler, 
Fransa’daki  Hıristiyanlığın  başlangıcındaki  bir  inancı  temsil  eden  Gnostik 
Katar’lara kanlı “Haçlı Seferleri” yaptılar”. Biz ilimi bilimi takip edin derken en 
büyük bilgi hazinesi olan İskenderiye Kütüphanesi'ni yaktılar. Kutsal kitaplarda 
ne varsa, onları ayrıca çarpıtarak bilgi diye yutturuyorlar.”

“Skolastik zihniyet” dedi Melkizedek.”

Enki:  “Evet Aristo’nun Skolastik zihniyeti! Thomas Aquinas Aristo’nun bilim 
ve  felsefesini Hıristiyanlığın  vahiy  edilmiş  gerçekleri  ile  karıştırdı.  Bu  husuta 
Aristo’yu  aştı. Onun  fikirlerini  yeni  bir  bağlam  içinde  ele  aldı. Onun  fikirleri 
yüzünden Hıristiyanlık dininin doktrinleri saptı…”

 Kutsal  kitaplardaki  öğretiler  aslında  ahlak  dersleridir,  insanlar  doğru  yolu 
bulsunlar, cemiyette bir nizam olsun diye… Ama İskenderiye Kütüphanesi gibi 
bilgi  depoları  evrenin  gerçeklerini  bulmak  için  gerekli…  Her  şey  dış  ve  iç 
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tehditlere  karşı  bir  güç  oluşturmak  isteyen  Roma  imparatoru  Konstantin’in 
Hıristiyanlarla anlaşarak Hıristiyanlığı Roma'nın resmi dini olarak kabul etmesi 
ile başladı. Bu tarihten sonra ahlak kuralları Katolik papazlar tarafından saptanır 
oldu.”  

“Yine de Yunan’daki okulların benzerini Avrupa’da da denesek ne olur?” dedi 
An.  

Enki:  “Belki  de  Avrupa’da  mevcut  olan  iyileri  bir  çatı  altında  toplayarak 
insanları yeni bir yol arayışına davet etmek iyi olur” önerisinde bulundu.

An: “Güzel fikir… O zaman orada bu inanç işini doğru yoluna sokabilmek için 
bu yönde bir çabamız olacak. EnMebulunga bu görevle oraya gidecek.

*** 

Christian Rozencreutz

Kafasında  beliren  fikirler  onu  dürtüyordu.  Yeni  şeyler  öğrenmek,  evrenin 
sırlarını keşfetmek…

Bir gün yolda yürürken bunları kafasından geçiriyordu…

Elinde  baston,  beyaz  elbiseli  bir  yaşlı  yanından  geçerken  ona  gülümsedi  ve 
yoluna devam etti. Bu sırada şunları işitmiş gibi oldu: 

“Tabii bunları istemekte haklısın! Burada öğreneceğini öğrendin. Gideceğin yer 
önce  Kıbrıs…  Oradaki  Türk  bilginlere  nereye  gideceğini  sorarsın…  Onlar 
söyler… Zaten seni bekliyorlar... Yolun açık olsun!”

Christian hızla geri döndü:

“Bu manastırda keşişlik yapmaktan bıktım” dedi.

 Peder Thomas şaşırdı: “Bu ne demek?”

“Dünyayı  gezmek,  görmek  istiyorum.  Öğrenmek  istiyorum.  Evrenin  sırlarını 
çözmek istiyorum.”

Peder  Thomas:  “Sen  tıpta,  insanları  iyileştirmekte  büyük  hünerler  gösterdin, 
kentteki bilge kişilerin dikkatini çektin. Bu bilgelerin bilim, matematik ve diğer 
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önemli  konulardaki  bilgilerinden  ilham  aldın.  Daha  ne  istiyorsun?”  diye 
hayretle sordu.

“Bu  bilgilerin  çok  çok  ötesi  var. O  da  burada  değil... Doğu’da... Hani  eskiler 
hep güneş doğudan doğduğu gibi bilgeler de doğuda yer alır ve kişileri eğitirler 
demezler mi?”

Peder  Thomas  gülümsedi:  “Öğrenme  aşkı  çok  güzel  bir  şey.  Engel  olunamaz 
doğrusu...  Seni  kutsarım,  yolun  açık  olsun”  dedi.  Onun  yolculuğuna  izin 
verdi…

Kıbrıs’a  geçti.  Buradaki  bilginler  onu  oradan  Şam’a  sonra  oradakiler  de 
Harran’a gönderdiler.

Harran

Bilgelerin Bilgesi:  “Hoş geldin,  biz geleceğini  biliyorduk,  seni  bekliyorduk  !” 
diyerek onu eski bir dostmuş gibi karşıladı.

“Ben sizlerden öğrenmeye geldim” dedi Christian. 

Aradan üç yıl geçmişti…

Bilgelerin  Bilgesi;  “Geldiğinde  epey  bilgili  idin.  Ama  işte  sen  okulumuzda 
okudun ve matematik, fizik, simya dalında daha derin bilgiler kazandın. Şimdi 
olgunlaştın. Bu nedenle sana "M Kitabı" diye adlandırdığımız bir gizli eseri de 
veriyoruz.  Tam  adı  Liber  Mundi  yani  Dünya'nın  Kitabı’dır.  Bu  hazine,  tüm 
evrenin gizlerini açıklar.” 

Christian Rozencreutz: “Bu kitabı latinceye tercüme edebilir miyim? Avrupa'ya 
dönünce bu gizleri başkaları ile  paylaşabilmeyi isterdim…”

“Ancak çok iyi bildiğin ve güvendiğin kişilere açıklayabilirsin. Dönünce bizim 
okulumuza  benzer  bir  okul  kuracaksın. Orada  öğretiyi  devam  ettirecek  ve  iyi 
insanlar yetiştireceksin. Sana  tavsiyem önce Basra’ya  sonra Mısır’a oradan da 
Fas’a  gitmendir.  Oradaki  dostlara  haber  yolladık,  seni  bekliyorlar.  Daha 
öğreneceğin  çok  şeyler  var  orada… Mısır’da  özellikle  doğa  tarihi  ve  Mısırlı 
efsanevi bilge Hermes Trimegistus'un metafizik eserlerini inceleyeceksin…” 
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Fas

Çok  susamıştı…  Bir  yaşlı  kişi  bastonuna  dayanarak  yaklaştı:  “Yabancısın 
uzaktan mı geldin? İstediğin var mı?” dedi ve elindeki su şişesini uzattı.

Şişeyi alırken hayretle “nereden bildi?” diye düşündü.

EnMebulunga  gülümsedi.”Buradaki  konferanslara  katılacaksın  değil  mi? 
Burası; felsefi ve okült etütlerin merkezidir. AbuAbdullah, Gabir ben Hayan ve 
İmam Jafar al Sadık'ın ilmisimya bilgilerini öğretirler. AliaşŞabramallişi'nin 
astroloji ve maji, Abdarrahman ben Abdallah al İskari'nin ezoterik bilimleri ele 
alınır.  Sonra  her  iki  yılda  bir  dünyanın  âlimleri  burada  bir  araya  gelir,  yeni 
buluşlarını,  fikirlerini  anlatırlar.  Herkesin  düşünce  hazinesi  genişler.  Bu 
toplantılar Ümeyyeoğullarından beri rağbet görüp sürer. Sakın ihmal etme…”

Bu yabancının sözlerine ve üstün tavrına içerlemişti. 

“Şimdi beni dinle !” dedi

 “Beni Basra’da İhvanüsSafâ kabul etti. Üye olmayanların giremediği toplantı 
mahfillerinde  eğitim  gördüm.  Buralarda  tüm  sırları  tartışırlardı.  Dogmaları 
bağnazlıktan ırak bir şekilde yorumlarlar, ciddi bilimsel araştırmalar yaparlardı. 
Pisagor ekolünden aldıkları öğreti uyarınca her şeyi sayısal değerlere göre tefsir 
etme  alışkanlığını  edinmişlerdir.  Dereceleri  vardır,  ben  en  yükseğine  ulaştım. 
Mısır’da  Hermes  Trimegistus'un  “Zümrüt  Tablet”ini  ezberledim.  Bunun  bir 
kopyası  her  şeyi  bilen  akıllı Balmas’ın  kitabında  vardır. Bu  kitap Anadolu’da 
Tyena kentinde saklıdır. Fez kentinde Kabala’dan ölümün sırrını öğrendim. Ben 
Hıristiyanlığı  iyi  bilen  bir  manastır  üyesiyim.  Öğrendiklerimin  çoğu 
Hıristiyanlıkta da var olan bazı fikirleri içeriyor. Daha ne gerekir ki? Ben artık 
Avrupa’ya döneceğim…”.

EnMebulunga’nın  bakışları  beynini  yaktı:  “Daha  çok  cahilsin.  Dediklerimi 
yapıp öğrenimini bitirmeden dönüş yok…”

Christian kuzu gibi kafasını salladı.

Güney Fransa; Montsegur
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Wolfram  von  Eschenbach  Montsegur  dağının  tepesinden  aşağıya  doğru  indi. 
İniş kolay değildi. Sivri, keskin kayalar büyük  tehlike  idiler. Yüzey kaygandı. 
Güçlü çizmelerine rağmen ayaklarının acısını hissediyordu. 

“Bir  mezar  için  ne  kötü  bir  yer  hem  de  bu  kadar  dolaştıktan  sonra…”  diye 
söylendi.

Arkasından gelen altı kişi de aynı zorluklarla baş etmeye çalışarak ilerliyorlardı. 
Mezar  yerinin  burası  olduğundan  emindi.  Çünkü  yukarıdaki  bir  mermer 
tabelada  harfleri  ve  altındaki  ince  harflerle  Latince  yazılmış  olan  yazıyı 
görmüştü:  V.I.T.R.I.O.L.  “Visita  Interiora  Terræ  Rectificando  Invenies 
Occultum  Lapidem.  "  yani  yeryüzünün  içine  gir,  arıtarak  gizlenmiş  taşı 
bulursun;”

Felsefi Taş idi bu…

Yaptıkları gözünün önünden geçmeye başladı: Omolac ve Lombrizde yer alan 
mağaraları bir bir incelemişti. Omolak’ta büyük bir mağara vardı. Yerel halkın 
Katedral dedikleri bir mağara vardı burada… Katedral? Mağara… Çünkü eski 
tarihlerde  Katar’lar  Katolik  takipçilerinden  korunmak  için  mağaralarda 
toplanıyorlardı.  Yine  bir  mağaranın  duvarlarında  Mabet  Şövalyeleri  ile 
Katar’ların sembollerini yan yana gösteren, aşınmış freskler görmüştü... 

Ana  açılımda  Herkül’ün  Mezarı  denilen  dikit  kaya  vardı.  Montsegur  dağı 
Katar’ların haçlı savaşına karşı son direniş noktaları idi. Bu, Katolik Kilisenin, 
kendilerine  tehlike  teşkil  ettiğini  varsaydıkları  gnostik  Hıristiyanlara  karşı 
yaptığı  haçlı  seferi  idi…  Savaşta  haçlıların  komutanı  Simon  de  Montefort 
“bunların  hepsini  öldürün,  Tanrı  hangilerinin  kendisinden  olduğunu  bilir!” 
emrini vermişti. Böylece, tarihin bir büyük soykırımı gerçekleşmişti.

Wolfram von Eschenbach bunları  düşünürken bir  düzlüğe  inmişti. Karşıda bir 
mağara  gördü,  girdi.  Epey  bir  süre  yürüdü,  dışarıda  karanlık  basmaya  yüz 
tutmuştu ancak mağara aydınlıktı. Mağarayı yapay bir güneş aydınlatıyordu. Bu 
güneş  bir  gül  şeklinde  idi.  İşte  sonunda  Christian  Rozencreutz’un  mezarını 
bulmuşlardı.  Wolfram  von  Eschenbach  mezarı  karşısında  gördü,  yaklaştı, 
arkadaşlarını çağırdı, beraberce incelediler.

Mezarın  yedi  kenarı  vardı.  Bu  kenarların  üzeri;  kareler  içine  semboller 
kazınarak  işlenmişti.  Yukarıdaki  bir  yapma  güneşin  ışınları  altında 
ışıldıyorlardı. Üzerinde  semboller  bulunan  her  ışıldayan  karenin  arkasında  bir 
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çekmece  vardı.  Bunların  her  birinde  GülHaç  kardeşliğinin  kutsal  sırlarından 
birisinin yazılı olduğu bir doküman bulunuyordu.

Yedi kişi lahitin üzerindeki taş kapağı zorlukla kaydırdılar.

Hemen  üstteki  bir  rafta  aynaların  yanında  Christian  Rozencreutz  için  bir 
methiye  duruyordu.  Halen  yanmakta  olan  lambalar  M  adında  bir  kitabı 
aydınlatıyordu.  Cemiyetin  ilk  sekiz  üyesinin  adını  taşıyan  bir  parşömen 
kâğıdında şu yazı vardı: Tanrıdan doğarız, İsa ile ölürüz, Kutsal Ruh ile yeniden 
doğarız.

Christian Rozencreutz orada,  sanki canlıymış gibi yatıyordu. Rengi mum gibi, 
gözleri  kapalı  idi.  Boynunda  bir  altın  zincirin  ucunda  altın  bir  haç  ile  üstüne 
yapışık  kırmızı  altından  bir  gül  vardı.  Ellerinin  altında  ışıldayan  bir  kitap 
duruyordu. 

“Zümrüt Tablet” dedi Wolfram von Eschenbach… “Evet, Tabula Smaragdina; 
Zamanların Hâkiminin An’a  ihsanı” …dediler diğerleri…ve Melkizedek’in “O 
Harran’da  iken  iyice aydınlansın diye M kitabı  ile beraber vermiştik” dediğini 
duydular. 

“İşte  simyacıların  aradığı  hayat  iksiri…  Buna  sahip  olan  servet,  sağlık, 
ölümsüzlük ve ruhsal kurtuluş kazanır.” dedi Wolfram von Eschenbach. 

Sonra  devam etti:  “Gül  tarih  içinden bir  semboldür. Hıristiyanlıktan  çok daha 
eski  tarihlerden  kalmadır…  O  ermişlerce;  varoluşun  ahenginin  açığa 
vurulmasını ifade ederdi. Hayatın, güzelliğin, sevginin ve sevincin simgesi idi. 
Haç,  sağdan  sola  geçmişi  ve  geleceği  ile  zamanın  sonsuzluğunu,  yukarı  aşağı 
kolu ile evrenin sonsuzluğunu,  ikisinin kesişme noktası  ile de ölümü simgeler. 
Gül ise güzellik, yaşam, sevgi ve zevkleri kendinde birleştirir. GülHaç üstatları 
için  gül,  evrensel  uyumun  canlı  ve  gelişen  bir  simgesidir.  Gülü  haçla 
birleştirmek, çok şeyi anlatan derin bir felsefenin mahsulüdür. 

Hem  de  yalnız  Hıristiyan  dünya  için  değil…  İslam  tasavvufunda  Gül;  ilahi 
güzelliği  temsil  eder.  Tasavvuf  sembolizmasında  gonca  halinde  gül  "birliği", 
açılmış gül  ise  "birliğin çokluk halinde görünüşünü", gösterir. Gül bahçesi  ise 
"gönül  açıklığı,  kirinden  pasından  temizlenerek  ilahi  güzelliğin  yansımasına 
hazır hale gelmiş kalbi" simgeler.”

Bulduklarını  aldılar  ve  Christian  Rozencreutz’un  memleketine  doğru  yola 
çıktılar.
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***

GülHaç 

Johann Valentin Andrea konuşuyordu: “Sizlere Christian Rozencreutz’un yıllar 
önce  hazırladığı  mesajları  iletiyorum.  O,  bilgelik  kazanmak  için  diyarları 
dolaştı.  İnsanların  kardeşliği,  iyiliği  ve  birlikteliği  için  ne  yapılabileceğini 
saptamak için bu gerekli idi. Toplumları incelemek, inançlarını öğrenmek, bilgi 
edinmek… Özellikle “sağlam bir  temel üzerine oturan gerçek bilgi olmaksızın 
ileriyi  görmek  ve  başarılı  olmak  imkânsızdır”  diyordu…  Bu  bilgileri  elinden 
geldiği kadar hepimize aktardı. Öğretimiz; farklı inanç ve uygulamaları yansıtan 
okült unsurlardan oluşur.  

Biliyoruz  ki  Hıristiyanlığın  bu  günün  Katolik  inancının  dogmalarından 
arındırılması gereklidir. Şimdi bize düşen görev, bir aydınlanma çağı başlatarak 
bunu bütün Avrupa’da ve sonra dünyanın her yerinde hayata geçirmektir.” 

Toplantı başlamıştı. Pek çok ilim adamı, simyager, fizikçi, doktor, yazarlar, her 
meslekten insan vardı. Denis Zachaire kürsüye çıktı. 

“Sizlere Ünlü doctor Phillipus Aureolus Paracelsus’u sunmakla şeref duyarım. 
Zaten hemen hepiniz tanıyorsunuz ama ondan biraz bahsetmek isterim” dedi.

“Meslek  hayatına  doktor  olarak  başlamıştır,  doğa  ve  insan  üzerine  çalışmış, 
sonradan  simyanın  tıptan  ayrılamayacağını  söylemiş  ve  şifacılığı  ile  ün 
kazanmıştır.  Düşünce  sistemini  Hermetik  Macrocosmos  ve  Microcosmos 
üzerine  kurmuş,  tuz,  kükürt,  cıva  ile  ruh,  can,  beden  ilişkisini  incelemiştir. 
Kendisi, ezoterik düşünceyi iyi bir biçimde ortaya koymuş, örgütümüzün düşün 
dünyasına  çok  büyük  katkılarda  bulunmuştur.  Eserlerinin  Latinceleri  Peter 
Perna tarafından yayınlanmıştır.

Bir soru patladı: “Dr. Paracelsus insanları nasıl iyileştiriyor, büyü yöntemleri mi 
kullanıyor? Birkaç şey söyleyebilir mi?”

“Bu  soruyu Dr. Mesmer’e  yönelteceğim.  Sonra Dr.  Paracelsus’u  konuşmasını 
yapması için davet edeceğim”

Anton  Mesmer  söz  aldı:  “Dr.  Newton’un  keşfettiği  gibi  elmanın  yeryüzüne 
düşmesi,  ayın  dünyanın  çevresinde  dönmesi  ile  aynı  tabiat  kanununa,  yani 
yerçekimi  kanununa  bağlı.  Bu  buluş  ile  dünyasal  ve  göksel  olayların  aynı 
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yasalara  bağlı  olduğu,  aralarında  eskilerde  zannedildiği  gibi  bir  fark  olmadığı 
ortaya  çıktı.  Ama  insanlarda  göksel  olaylarla  yersel  olayların  ayrı  yasalara 
dayandığ  sanısı  hala  var.  Bu  sanı  nedeniyle  gerçek  ile  gerçek  diye  bilinen 
sanılar  arasına  bir  çizgi  çekiyorlar.  Bu  doğru  değil.  Tabii  Bilimler  alanında 
öğrendiklerimiz  bize  gösteriyor  ki  anlamaya  yönelik  anahtarlar  ancak 
beyinlerimizdeki  bu  tür  perdeleri  kaldırabildiğimizde  elimize  geçiyor.  Ayrıca 
yeni doğan kuantum fiziğinin kuramları, bilinç kavramına değinilmeksizin açık 
ve  kesin  şekilde  ifade  edilemez. Benim gibi Dr.  Paracelsus  da  negatif  entropi 
âlemine  girebiliyor.  Bu  alan,  elektromanyetik  enerjinin  superkuantum  hız  ve 
frekans alanıdır. Buradan alınan, seviyemize indirilir, hastaya uygulanır. Bunda 
sihir,  büyü  yoktur…  Bu  gün  bunu  elektrokinez  ustası  olan  birkaç  kişi 
yapabiliyor  ama  bana  bir  asır  vakit  verin,  kuantum  fiziğinin  tıp  alanındaki 
uygulaması derinleşsin, o zaman bu enerjinin ne yaptığını daha iyi görürsünüz.”

Bu  açıklamadan  sonra  kürsüye  gelen  Phillipus  Aureolus  Paracelsus 
konuşmasında şöyle diyordu: 

“Vatandaşlarımıza örgütümüzü; Cassel‘de Wilhelm Wessel matbaası tarafından 
basılan  Genel  Reform  adlı  kitap  tanıttık.  Bu  kitabın  30  kadar  sayfası  Fama 
Faternitatis  adını  taşır.  Burada  kurucumuz Christian Rozencreutz’un  yaşamını 
ve  gezilerini  anlattık.  Biliyorsunuz  ki  cemiyetimizin  esası  ve  öğretileri 
Doğu’dan  gelir.  Eski  Mısır'da  filizlenmişlerdir.  Geçmişte  Plato,  İskenderiyeli 
Philo  gibi  felsefe  önderleri  üyelerimiz  arasında  idiler  ve  bilginin  gelişmesine 
büyük katkılarda bulundular. Bizim yaratılış doktrinimizin aynısı  İbni Sina'nın 
felsefesinde  vardır:  Tanrı  dünyayı  doğrudan  yaratmaz,  ancak  İlk Yönlendirici 
rolünde saf zekâ belirir. 

İkinci  kitabımız  Confessio  Fraternitatis,  felsefi  ve  sosyal  içerikli  bilgileri 
yaymakta aynı derecede önemlidir. Bu iki eserimize Manifesto’lar dedik.

En  son  Johann  Valentin  Andrea,  Christian  Rozencreutz'un  Kimyasal  Düğünü 
adındaki  kitabı  yazdı. Bu kitap; Alegorik  tanıtımı  içinde kozmolojik,  simyacı, 
astrolojik bilgiler içeriyor, insanları sosyal değişime hazırlıyor... İstediğimiz bu 
değil  mi?  Valentin,  Luther’ci  bir  papazdır.  Gördünüz  ya:  Martin  Luther'in 
armasında da bir gül ve bir haç çizilmiştir. 

Şimdi  bu  ve  benzeri  pek  çok  çalışmanın  sonuçlarından  ve  kaydedilen 
ilerlemelerden söz etmek isterim:
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Almanya’da "Sincerus Renatus"  takma adı  ile yazan Sigmund Richter “Felsefi 
Taşın  Altın  Haç  ve  GülHaç  Kardeşlikleri’nin  İlkelerine  Göre  Gerçek  ve 
Mükemmel Hazırlanışı” isimli kitabı sundu ki bu eser Manifesto’lardan sonraki 
en  önemli  eserdir.  Richter  bu  eseri  ile  kadim  GülHaç  ile  yeni  GülHaç 
kurumları  arasındaki  eksik  halkayı  tamamlamıştır.  Johannes  Kellpius  bu 
kitaptan  bir  kopyayı,  oradaki  çalışmalarda  kullanmak  üzere  Amerika’ya 
götürmüştür.  Samuel  Hartlib  ise  tüm  bu  eserleri  bir  araya  getirerek  kıta 
Avrupa’sından  İngiltere’ye  götürmüştür.  Bu  memlekette  kardeşliği  yeni  bir 
isimle yayan Robert Fludd’dır.” 

Grubumuz  Sigmund  Richter  aracılığı  ile  varlığını  vurgulamış  ve  Almanya, 
Avusturya,  Polonya,  Rusya  gibi  tüm  memleketlere  yayılmıştır.  Bilimsel 
çalışmalar  her  yerde  ve  özellikle  İngiltere’de  Grisham  Kolejde  devam 
etmektedir.”

Samuel Hartlib sözü aldı:

“Biraz  da  politik  gelişmelerden  söz  edelim.  Önce  sizi  kutlamak  isterim,  bu 
derneğin varlığını büyük bir ilerlemenin yolunu başarı ile açacak bir veri olarak 
görüyorum” dedi.  “Genelde olayları biliyorsunuz. En  son haberlerde neler var 
diyorsunuzdur. Sizlere bunları iletmek isterim:

Papa son bir ferman yayınladı. Biliyorsunuz ki aslında şimdiye kadar 21 ferman 
yayınlandı. Bu fermanlar genelde şu hususlara kusur ve günah atfediyorlar:

Halkın eğitimini desteklemek,

Kilise ve Devlet işlerini ayırmak,

  Ruhban  sınıfını  da  dâhil  ederek  yasa  karşısında  tüm  insanların  eşitliğini 
savunmak,

Tam anlamı ile dini hoşgörüyü savunmak,

Bu  fermanlar  uyarınca  yukarıdaki  kusurlarımız  nedeniyle  bizler  ve 
benzerlerimiz  aforoz  edilmeye  layık  dinsiz  ve  nankör  insanlar  olarak  kabul 
ediliyoruz  ve  engizisyon  mahkemesi  tarafından  cezalandırılabiliriz.  Şimdi 
İngiltere bu bakımdan daha güvenli bir ülke. Ama kıta Avrupa’sı öyle değil…

Sir Francis Bacon  söz  aldı:  “Ben  İspanya’daki  İbni Rüşd’ün eserlerini büyük 
zevkle  okudum.  Eski  eserleri  tercüme  ederek  ve  bunları  çevresine  anlatarak 
insanları  aydınlatırdı. Büyük  İslam düşünürü  İbniSina’ya hayrandı. O zaman 
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Endülüs  sarayındaki halifenin  çok geniş bir  ilim  irfan çevresi vardı. Bu halife 
Aristo  ve  Plato’nun  eserlerini  getirtmiş,  tercüme  ettirmişti.  Harran,  Şam,  Fas 
gibi ilim merkezlerinden âlimler sık sık gelip fikir ve buluşlarını anlatıyorlardı. 
Halife  İbni  Rüşd’ü  destekledi  ve  kendisi  Kortoba  şehrinin  Kadısı  mevkiine 
yükseldi.  Ancak  aydın  fikirleri  yüzünden  düşmanlarının  saldırısından 
kurtulamadı.  Kurtuba  yakınlarında  bir  yerde  tecrit  edildi  ve  ölümünden  kısa 
süre önce Fas'a gidinceye dek gözetim altında tutuldu.”

Bu konuşmayı takiben Kürsüye tekrar Sir Robert geldi: 

“Görülüyor  ki  ruhsal  aydınlanmayı  Doğu’nun  esrarengiz  İslam  cemaatlerinde 
arıyoruz.  Avrupa’nın  okült  kardeşliklerinin  öğretilerini  karmaşık  mitoslar 
saklıyor  olabilir.  Ancak  veriler  bunların  kaynaklarının  esrarengiz  Doğu’da  ve 
Kuzey Afrika’da bulunan İslam ülkelerinde olduğunu göstermektedir. Christian 
Rozencreutz’un seyahatlerini yakından biliyoruz. GülHaç deyimi dahi bir Sufi 
deyimi olan “gül yolu” na benzer. Mucizevî Doktor olarak bilinen Roger Bacon 
dostumuz tıp ve doğal bilimler bilgilerini Kuzey Afrikadaki Araplardan almıştır. 
Oxford’da  Arap  elbiseleri  giyer,  Arapça  konuşur  ve  Sufi  yazınlarını  tercüme 
ederdi.  Bilgisinin  Nuh,  Zerdüşt,  Kalde’li,  Mısır’lı  ve  Müslüman  mistiklere 
malum olan  kadim bilgeliğin  yalnızca  bir  kısmı  olduğunu  söylerdi. Kendisine 
sihirbaz  denilen  Sicilyalı  üstat  Alessandro  Cagliostro  da  aynen  Christian 
Rozencreutz  gibi  Kuzey  Afrika’ya  kadim  bilgileri  aramaya  gitmiştir...  Aynen 
Christian  Rozencreutz  gibi  o  da  güçlü  bir  gizli  cemiyetin  üyesi  olarak 
karşılanmıştır.  Doğu  bilgeliğine Mısır  piramitlerinde  eriştirilmişti.  Cagliostro, 
Berberi  elbiseleri  giyer  ve  her  türlü  ayrımcılığın  üstünde  olan  ve  Âdem,  Set, 
Nuh,  İbrahim gibilerinin kurduğu dünya  inancını yerleştirmeğe çalışırdı. Etkin 
GülHaç  yazarı  Amerikalı  Dr.  Paschal  Beverly  Randolph  da  Christian 
Rozencreutz’un  yolunu  izleyenlerdendir.  Kuzey  Afrika,  Mısır,  Suriye, 
Arabistan, Filistin ve Türkiye’de  seyahat  etmiştir. Buralarda Sufiler, Dervişler 
ve  diğer  Müslüman  mistiklerle  tanışması,  yazılarından  çoğunu  etkilemiştir. 
Bunlara  değinmemize  neden,  çalışmalarımızın  gerçek  aydınlanma  yolunda 
olduğunu  bilerek  yolumuza  şevkle  devam  etmek  yolunda  bir  kere  daha 
azmetmektir.”

Londra, Grisham Koleji

 Sir Robert Moray ve Elias Ashmole Grisham kolejinde konuşuyorlardı:
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Sir Robert:  "Londra, Oxford  ve Cambridge'de  yaptığımız  gizli  toplantılar  çok 
sayıda bilim adamını bir araya getirdi, "Görünmeyen Kolej"i meydana getirdik. 
John Dee’nin çalışmalarını çok iyi özümsedin. Özellikle Monas Hieroglyphicas 
çok  etkileyici.  Bu  eserden  yararlanarak  yazdığınız  ‘Theatrum  Chemicum 
Britanicum’ ise tüm simya âlimlerini eserlerini toparlıyor gibi... Hele ‘Fama’ ve 
‘Confessio’  nun  İngilizce  Tercümesi’lerini  yapıp  yayınlamanız  ayrıca  takdire 
şayan. Bakınız İsaac Newton bu kitapları ve Theatrum’u elinden düşürmüyor. 

Ashmole: “Ben başka bir şey düşünüyorum” dedi.

“Nedir?”

“Kralımız II Şarl protestan. Ayrıca ilme çok ilgi ve saygı duyuyor. Şimdi biz bu 
Grisham kolejinde  gizli  gizli  toplanıyoruz. Yaptığımız  kötü  bir  şey  değil  ama 
Katolik  Krallar  zamanında  korkuyorduk  doğrusu.  Acaba  diyorum  bizim  gizli 
koleji  ona  anlatıp  tamamen  açık  bir  bilim  enstitüsü  kurmak  için  izin 
alabilirmiyiz?”,

“Belki  olabilir.  Biliyor musunuz?  Kral  Robert,  Robert  Boyle’un  laboratuarını 
sık sık ziyaret ediyor. Suyun akışı, su basıncı konuları  ile özellikle  ilgileniyor. 
Ayrıca  donanmanın  enlem  tayin  etme  sorunlarını  çözmemiz  bizlere  çok  itibar 
sağladı.

“O  en  son  olay...  Sade  o  mu?  Daha  neler  neler  var,  hepsini  Kral’a  rapor 
etmişler…”

“Evet, Hooke’a da maddelerin elastikiyeti üzerine sorular sormuş…”

“Sonra  biz  halkı  eğlendirmek  ve  kendimize  alıştırmak,  ilmi  desteklemelerini 
sağlamak  için  parklarda  açık  gösteriler  yapıyoruz  ya.  Samuel  Hartlib’e  bu 
yaptığımızın  iyi  olduğunu,  halkı  bilgilendirmeye  devam  etmemiz  gerektiğini 
söylemiş.”

“Doğrudur.  Bu  konuda  Hartlib’in  çevresinin  de  yardımını  isteyebiliriz.  Kral 
onları da seviyor.”

Sarayda

Kral II Şarl tahtına kurulmuş Sir Robert’i dinliyordu:
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“Haşmetmeap, biliyorsunuz ki bilim adamları epey bir zamandır bir grup olarak 
çalışmalar  yapıyorlar.  Bu,  birbirlerinin  sorularını  yanıtlamada  çok  yararlı 
olduğu gibi  örgütlü  çabalar  ile  halkımıza  da  bilim dünyasının  bazı  buluşlarını 
parklarda tiyatro oynar gibi eğlenceli şekilde iletmemize yardımcı oluyor.”

Kral “Evet biliyorum” dedi. “Hatta bazı çalışmalarınız hakkında ilk elden bilgi 
ediniyorum. Doğrusu hoşuma gidiyor. Politikadan uzak, yenilikleri ve dünyanın 
sırlarını  araştırmak  güzel  bir  şey.  Bunları  basitleştirerek  halka  mal  etmeye 
çalışmak daha da güzel.”

Sir  Robert  moral  bulmuştu:  “Yüce  Kralım,  bize  serbestçe  örgütlenerek 
çalışabilmek için izin verir misiniz?”

Kral doğruldu: “Bu kadar olumlu girişimler yapan kişilere Kral  tabii ki destek 
verir,  izin  verir.  Emrim  şöyledir:  Bu  grubun  mensup  olduğu  teşkilatın  adı 
bundan  böyle  ‘Doğal  Bilginin  Gelişmesi  için  Londra  Kraliyet  Derneği’ 
olacaktır. Himayemiz altındadır. Başkanı siz olunuz. Çalışmalarınıza rahat rahat 
devam ediniz. Kolay gelsin…”

Sir  Robert  ve  yanındaki  Bilim  adamları  saygı  ile  eğildiler.  Çıkmaya 
hazırlanıyorlardı ki Kral güldü ve:

“Bir dakika… Dedi. Şu Simya denilen nesneye Kimya denmesi mümkün olmaz 
mı?   Zaten  ikisi de ‘chem’ Kökünden gelir… Eski Mısır  lisanında kara  toprak 
mı ne demekmiş? ”

Sir Robert: “Başüstüne, araştıralım...” dedi. Selamlayarak çekildiler.

Isaac Newton dışarıda: “İlim layık olduğu ilgiyi gördü” dedi

Sir Robert:  “Evet  de  sizin  okuduğunuz doğu bilgilerinin  buralara  gelmemizde 
çok yardımı oldu…” cevabını verdi.

Newton : “Evet doğru, ama bu cemiyet artık Kralın ima ettiği gibi mistisizm ile 
bilimi ayırt edecektir.” diye konuştu.

Onları takip eden Fludd :

“Bu  buluşlar  ve  fikirler  sadece  burayı  değil  tüm  Avrupa’yı  etkileyecek, 
benliklerini geliştirmek isteyen Avrupa ülkelerinin tümünde edebiyatta, sanatta, 
resimde,  mimaride,  velhasıl  uygar  bir  toplumun  öğünebileceği  her  alanda  bu 
etkiler yön verici olacaktır. Reformasyon açılımı da böyle gelişecek.”
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Elias Ashmole: “Yalnız çok önemi bir noktayı unutmayalım: İnsanlığı derinden 
etkileyen  bu  fikir  akımları,  İngiltere’de  bizim  cemiyet  gibi  örgütlenmeler 
sayesinde  bunları  sindirerek  yaşıyor.  Korkarım  ki  Avrupa’nın  genelinde  ve 
özellikle  katı  Katolik  ve  baskıcı  Fransa’da  sosyal  patlamalara  neden  olabilir, 
kanlı bir ihtilal şeklinde belirebilir.

Sir Robert : “Evet, orada şartlar hiç ümit verici değil” dedi.

  ***

Grev Meydanı, Paris

Michel de Nostredame Montmartre’daki pazardan birkaç şey almış, arkadaşları 
ile köşedeki kafede bir kadeh şarap içerek şakalaşmış, memnun ve mesut evine 
gidiyordu.  Birden  durakladı,  şaşkınlıkla  tepeden  aşağıya  baktı.  Paris’in  Batı 
taraflarından  koyu  dumanlar  yükseliyordu.  O  tarafta  kendi  mahallesi  ve  evi 
vardı.  Yaşlı  babası  ve  annesi  ile  yaşıyordu.  17  yaşını  yeni  bitirmişti.  Yaşlı 
babası  bir  yandan  kitap  okuyor,  bir  yandan  onları  satıyor,  küçük  hikâyeler 
yazıyor,  annesi  hastalara  ilaçlar  yapıyor,  geçinip gidiyorlardı. Annesinin hasta 
tedavisindeki beceri ve şöhreti çok yayılmıştı. Üst tabakadan asilzadeler, zengin 
tüccarlar  geliyor,  sonra  teşekkür  ediyorlardı.  İşin  ilginç  yanı  annesinin 
hiçbirinden fazla para almaması, ne olursa olsun birkaç frank ile yetinmesi idi. 
Hele  fakirlerden hiç para kabul  etmiyor,  aksine onlara bazı hallerde para dahi 
veriyordu.

Elindekileri  attı,  nefes  nefese koştu… Mahallesine yaklaştığında birçok  evden 
alevlerin  fışkırdığını,  dumanların  yükseldiğini  gördü.  Sokağının  başına  geldi, 
evine baktı, ev çökmüştü… Küllerden dumanlar yükseliyordu… “Anne! Baba!” 
diye  bağırarak  koştu… O  zaman  sokağın  ortasında  yatanları  fark  etti.  Sokak, 
kan  gölüne  dönmüştü.  Yatanlardan  bazıları  hala  canlı  idi.  Bir  tanesini  ayırt 
edebildi…  Babasını…  Koştu,  üstüne  kapandı.  İhtiyarın  gözleri  açılır  gibi 
oldu… Hırıltılı bir sesle “annen, annen” dedi. 

“Anneme ne oldu? Nerede?” diye haykırdı. 

“Engel olamadım, götürdüler cadı diye…” dedi yaşlı adam ve gözlerini bir daha 
açmamak üzere yumdu…
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Çılgına  dönmüştü,  son  gücü  ile  infazların  yapıldığını  bildiği Grev meydanına 
koştu.

Halk  çılgına  dönmüştü.  “Yakın  bu  dinsiz  büyücüleri!”  diye  bağırıp  tepiniyor, 
ellerindeki  bayrakları  sallıyor,  idam  alanına  atılmak,  büyücüleri  bir  an  önce 
cehenneme  göndermek  için  sabırsızlanıyorlardı.  İnfaz  alanında  en  başta  daha 
fazla  kan  görmek  ister  gibi  duran  kıpkırmızı  kıyafetleri  içinde  Kardinaller, 
Başpiskopos, Piskoposlar, Engizisyon üyeleri yer alıyordu.

Meydan  “Bütün kusur Protestanlarda, dinsizliği getirenler onlar, ölüm onlara !” 
haykırışları ile çınlıyordu.

Kral  II.  Henri’nin  emri  okunuyordu:  “…büyücü  ve  cadılar  yavaş  yanan  ateş 
üzerinde yakılarak infaz edileceklerdir…”

“Hayııır!!!   Diye haykırarak ilerlemek istedi, ancak muhafızlardan birisinin bir 
darbesi  ile  yıkıldı.  Ateş  yakıldı,  yavaş  yavaş  yanan  özel  odunlar,  işkenceyi 
uzatıyor,  acıyla  kıvranan  esirlerin  hayali,  bir  daha  gözden  gitmeyecek  şekilde 
yerleşiyordu. 

Baygınlık  ile  ayıklık  arasında  geçen  birkaç  saniye  içinde  omuzunu  bir  el 
kavradı… Burnuna kendisini  ayıltan bir  koku geldi. Baktı… Elinde küçük bir 
şişe tutan bir ihtiyar. Eline bir kese içinde para sıkıştırdı.“Michel” dedi… “Beni 
yeni ayın doğduğu gece Mısır’da Sfenksin kapısında bulacaksın!...” Michel bir 
şeyler söylemek  istedi ancak  ihtiyar kendisinden beklenmeyecek bir çeviklikle 
kalabalığın içinde kayboldu.

İblis karanlıkların içinden: “Eğlence başlıyor, hadi bakalım…” diye söylendi.

***

Sfenks

Ay yükseliyordu. Piramitleri aydınlatıyor, onların gölgeleri çölde kesişerek bir 
yıldız gibi şekilleniyorlardı.

Sfenks  bütün  heybeti  ile  düşünceye  dalmış,  oturuyor,  zamanı  bekliyordu… 
Sanki zamanın müdürü idi…

Sfenksin  altında  bir  gölge  belirdi.  Etrafı  araştıran  birisiydi  bu.  Çevre 
bomboştu… Arkasında bir hışırtı oldu… Döndü, Grev meydanındaki ihtiyar ona 
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bakıyordu.  Ama  tereddüt  etti…  O  mu?  Çünkü  şeffaftı,  arkasından  sfenks 
görünüyordu…

“Hoş geldin” dedi ve eli ile Sfenksin altını itti, bir kapı açıldı. “Gir” dedi, girdi.

“Yoluna  ne  çıkarsa  çıksın  azimle  devam  edeceksin…”  sözünü  duydu.  İhtiyar 
yoktu.  Bir  koridordan  yürümeye  başladı.  Koridor  daraldı,  duvarlar  bitti, 
kayaların  içinde bir  tünel  gördü. Biraz  durakladıktan  sonra  oraya girdi. Baktı, 
insan boyunda idi. Yürümeye başladı. Tünel kapkaranlıktı. Bir süre yürüdükten 
sonra  daralan  tünelde  hareket  etmek  için  iki  büklüm  eğildi.  Sendeleyerek 
yürüdü. Tutunmak için ellerini koyduğu duvarlar sert, pürüzlü, yer yer keskindi. 
Ellerinin  kesildiğini  hissetti.  Tünelin  tabanı  da  ıslaktı.  Biraz  daha  yol  alınca 
iyice  daralan  yerde  sürünmek  gerektiğini  anladı.  Sürünmeye  başladı.  Ancak 
biraz  sonra  tünelin  duvarları  daha  da  daraldı  ve  onu  sıkıştırdı.  Ne  geri 
gidebiliyordu  ne  de  ileri…  Sıkışmış  olmanın  hissi  şok  sıkıcı  idi.  Nefesi 
kesiliyor, boğulur gibi oluyordu.

“Demek sonum burada  imiş…” diye mırıldandı.  İçinden bir  ses “ilerle,  ilerle” 
diyordu. Son bir gayretle dizlerini gerdi, dirsekleri  ile  tünelin duvarını zorladı. 
Tünel birden genişledi. Loş bir alana doğru süründü ve orada ayağa kalkabildi. 
Sonra  yere  çöktü  biraz  soluklandı. Daha  sonra  ”gitmem gerek” diyerek  ayağa 
kalktı ve ileriye doğru bir hamle yaptı. Ayağının altındaki zemin birden kaydı, 
bir  kuyuya  yuvarlandı.  Kuyunun  içi  su  dolu  idi.  Çamurlu,  bulanık  bir  su… 
Başının  üstüne  kadar  geliyordu.  Ayak  parmaklarının  ucuna  kalktı,  vücudunu 
elleri ile çukurun üstüne doğru çekmeye çalıştı ama boş yere… Kayıyor, kendi 
ağırlığını kaldıramıyordu. O  sırada başının yanında bir  hareket  sezdi… Başını 
çevirdi; başı, çok büyük bir yılanın başı ile aynı hizada idi. Yılan çekik gözleri 
ile  ona  bakıyor,  çatallı  dili  ağzının  içinde  oynuyordu.  Çok  korkmuştu,  kalbi 
duracak gibi çarpıyordu. “Ne yapabilirim ki artık bitti!” diye düşünürken birden 
babasının bir  sözü aklına geldi:  “Hayvanlar oğlum, kendilerine  iyi yaklaşırsan 
iyilik  yaparlar.  En  yırtıcı  hayvan  bile  keyif  için  canlı  öldürmez… Onlara  iyi 
davran…”  Başını  kaldırdı  “iyi  yılan”  dedi  “bana  yardıma  geldin  değil  mi? 
Burada ölmem neye yarar, bana yardım et!” Yılanın gözleri küçüldü, sanki onu 
anlamış gibi başını  salladı. Birden ayaklarının altında bir hareket hissetti. Dev 
yılan kuyruğu ile onu kaldırıyordu. Biraz sonra kendini kuyunun üstünde buldu. 
Yılan ona sanki “yine görüşeceğiz” demişti. Sevinçle kuyuya baktı, yılan suya 
dalıp  kaybolmuştu.  Nefes  nefese  yürümeye  devam  etti.  Ancak  gücünün  yok 
olduğunu, adalelerinin gevşeyip boşaldığını hissediyordu. Yere oturdu… “Artık 
yeter…  Ne  olacaksa  olsun”  dedi.  Kendinden  geçti…  Kendine  geldiğinde  loş 
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ışıklı bir odada idi. Geniş bir yatakta temiz çarşaflar içinde yatıyordu. Etraftaki 
buhurdanlıklardan güzel kokular yayılıyor, tatlı bir müzik sesi duyuluyordu. 

Kendisini yokladı, üstü başı kuru idi. Islak giysileri alınmış, yerine yumuşak ve 
rahat  bir  gecelik  giydirilmişti.  Kaç  saat  yattığını  bilmiyordu  ama  kendisini 
dinlenmiş ve dinç hissediyordu. Yatağın ayakucundaki kapı açıldı. İçeriye şeffaf 
elbise giymiş bir genç kız girdi, ona doğru yürüdü…

 “Dinlendin mi? Çok yorulmuştun. Şimdi biraz bir  şeyler ye de  iyice kendine 
gel…”

Yandaki  kapı  açıldı…  İçeriye  bir  kişi  tepsi  içinde  yiyecekler  getirdi  ve 
yakındaki masaya bıraktı… Çok acıkmıştı doğrusu, masaya yanaştı, oturdu. Bal, 
reçel,  her  türlü  çörekler,  peynirler,  yumurta,  çok  güzel  kokulu  bir  çay  onu 
bekliyordu. Karnını iyice doyurdu.

“Neresi burası? Ben nerdeyim?” diye sorguladı.

Kız  “afiyet  olsun”  dedi.  Gel  seni  gezdireyim.”  Uzandı,  elinden  tutu.  Eli 
yumuşak ve sıcaktı… İçinin titrediğini hissetti. 

Bahçeye  çıktılar.  Rengârenk  çiçekler,  onların  arasında  uçuşan  arılar, 
kelebekler… Çiçeklerin kokusu çok hoş bir his yaratıyordu. Masmavi bir su ile 
dolu  bir  havuz  vardı.  İçine  her  renkten  balıklar  yüzüyor,  güzel  renkli  deniz 
bitkileri havuzu süslüyordu.  Hava hafif ve adeta lezzetli idi. Ciğerlerinin hayat 
dolduğunu algıladı. 

“Neresi bu?” dedi.

Genç kız gülerek “cennetten bir parça, burada yaşayanlar ölümsüzdür.”

Sonra ona yaklaştı: “Hadi içeri girelim, daha rahat ederiz.”

Girdiler, kız masadan iki kadeh aldı, biraz şarap koydu… Birini ona verdi, “al 
bir yudum” dedi. O da aldı, içtiler.

Kız yatağın üstüne oturdu. Eliyle onu çağırdı. Bu çağrıya uydu…

Genç  kız  “Ben  seni  sevdim  ve  seninle  olmak  istiyorum…  Burayı  sevdiysen 
ömrümüzü  burada  beraber  geçirebiliriz,  o  da  sonsuz  zaman  için…  Yalnız 
benimle kalarak sıkılırsan başkaları da var…” 
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Bak sana göstereyim… Bir tül perdeyi açtı. Birbirinden güzel kızların tabloları 
vardı. “Hepsi senin” dedi. “Burada altın var, mücevherler var, istediğini alırsın.” 
Elini uzattı, yüzünü okşadı ve işveli bir tavırla yatağa uzandı, başını çevirdi, ona 
baktı…

Kanı kaynıyordu… Bu yeşil gözlü, güneş gibi parlak saçlı, enfes vücutlu ve onu 
sevdiğini  söyleyen  genç  kızın  teklifini  her  halde  kabul  etmeli  idi.  Uzandı… 
Aynı anda annesinin alevler arasında kıvranan hayli gözünün önüne geldi.

“Hayır!  Dedi…  Ben  buraya  davet  üzere  geldim.  Beni  çağıran  yaşlı  adam 
nerede?”

Yataktan uzaklaştı.

Çok  kısa  bir  zamanda  kız  havuzda  gördüğü  yılana  dönüştü.  “Tekrar  görüştük 
işte, iyi şanslar” dedi. Sonra oda, yatak her şey kayboldu. 

Kendisini loş bir koridorda yaşlı adamın yanında buldu.

EnMebulunga: “İblis yine karıştı ama sınavı geçtin!” dedi.

Öğreti

Çok  büyük  bir  salona  girdiler. Merdivenlerle  çıkılan  bir  yerde,  yüksekte,  altı 
hayal seçti.

Hepsi  parıl  parıl  parlıyorlardı.  İnsana  benzemekle  beraber  şeffaf  gibi  idiler. 
Sanki  tülden  yapılmış  bedenler…  Baş  köşedekinin  tacında  bir  yıldız 
parıldıyordu. Yanındaki yaşlı da yürüdü, merdivenleri çıktı, onların arasında yer 
aldı…

Taçlı hayal bu gelene “Melkizedek, başla” dedi.

Melkizedek başladı: “Bu konuşmayı,  sınavları geçen ve cemiyette üye olmaya 
hak  kazanan  her  kişiye  yaparım.  Ben  konuşurken  istediğin  soruyu  serbestçe 
sorabilirsin. Bundan  sonra bu okuldan mezun oluncaya kadar  felsefe,  ezoterik 
ve  inanç  dersleri  ile  Tabiat  Bilimi  öğretilerini  yıllar  boyunca  hazmetmeye 
çalışacaksın. 

Sen  ailenin  yanında  ahlak  derslerini  aldın,  Kutsal  kitapları  ve  diğer  eski 
yazınları okudun. Annenden simya öğrendin. Civa’yı kullanmayı, altın yapmayı 
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biliyorsun.  Kadim  mfkzt  hakkında  bilgin  geniş.  Burada  da  zor  bir  sınavdan 
başarı ile çıktın. 

Şimdi sana bazı anahtarlar vereceğim.

İlk anahtar insan beyni ile ilgilidir. Beyin, her olgunun nedenidir. Beş duyu ile 
elde ettiğin verileri alır, kendine göre şekillendirir, algıladığın evreni yaratır.

Önce  insan  beyninin  işleyişine  bakalım:  nöronlar  sinir  sistemini  oluşturan 
hücrelerdir. Bunlar  fevkalade küçük parçacıklar  olan kimyasal  bilgi  taşıyıcılar 
aracılığı  ile  bilgi  yollarlar.  Bilgi  taşıyıcılar  çok  küçük  kılcal  borular  içinde 
hareket  ederler.  Yollanan  bilgiler  hücrelerin  çalışmasını  yönlendirirler.  Bilgi 
taşıyıcılar  birbirleri  ile  temas  halinde  olduklarından  Kuantum  karmaşması 
içindedirler. 

Michel hemen atıldı: “Kuantum karmaşmasını kafamda nasıl canlandırabilirim? 
Nedir bu?”

“İşte  bu  ikinci  anahtar.  İki  parçacık  çarpıştıklarında  artık  birbirlerini  tanır 
oluyorlar.  İkiz  gibiler. Bu parçacıklardan birisi  ne hareket  yapıyorsa diğeri  de 
onu yapıyor. Birbirinden çok uzakta iki tavla zarı düşün. Buradaki beş geliyorsa 
oradaki  de  öyle.  Aralarında  da  hiçbir  haberleşme  yok…  İsterlerse  binlerce 
kilometre  ayrık  olsunlar.  Buna  “uzak  mesafede  ürkütücü  bir  hareket” 
diyebiliriz. Ama bu zamanmekan çizgisi dışında bir olay. Bu, evrenin katılımcı 
olduğunu  işaret  ediyor.  Her  şey  aynı  ‘tek’in  parçaları…  Beyindeki  bilgi 
taşıyıcılar,  bu  nedenle  çok  çabuk bilgi  gönderebiliyorlar. Ayrıca  bu  özellikten 
yararlanarak Kuantum teleportasyonu sağlayabiliyoruz.”

Michel yine kesti: “Yani beni bir yere yollayabilir misiniz?”

“Hayır,  seni  değil,  seni  meydana  getiren  maddeleri  de  değil,  maddelerinin 
özelliklerini…  Atomlarının  kendileri  önemli  değil  ki…Önemli  olan  senin 
özelliklerindir. Bu  ise atomlarının düzenlenmesine bağlıdır. Senin özelliklerini 
diğer  bir  mekândaki  parçacıklara  yüklersek  yine  sen  ortaya  çıkarsın.  Bu  da 
üçüncü anahtar.”

Michel sordu: “Peki, bir Kuantum olayı gözlenmeden gerçekleşmez diyorlardı. 
Bu doğru mu?”

“Evet.  Dördüncü  anahtara  geldik.  Bu,  çok  acayip  bir  şeye  işaret  ediyor  tabii: 
Herhangi  bir  maddenin  görülünceye  kadar  hiçbir  niteliği  yoktur.  Mesela 



105

gözündeki bir hücre birkaç ışık parçacığını görür ve demin anlattığım beyindeki 
algılayıcılar  aracılığı  ile  beyne  giden  uyarı  bir  şekil  canlandırır.  Bunu  senin 
biyolojik  yapın  yaratıyor.  Senin  için  nesnel  bir  gerçek  yok  demek  ki… Hem 
aslında  bu;  filozofların  geçmişte  tartıştığı  ve  halen  tartışılan  bir  konu. Çok da 
önemli…  Feylesofların  Nominalizm  adını  verdikleri  düşüne  göre;  örneğin 
Plato’nun  gerçek  saydığı  Genel  Kavramlar,  birbirine  benzeyen  varlıklara 
insanın verdiği isimlerden oluşurlar ve aslında gerçek değildirler. Bunlar insanın 
bilincinde oluşmuşlardır, ayrıca bir varlığa sahip değildirler. Görüyorsun asırlar 
öncesi felsefesi ile bilimin bulguları nasıl aynı yere varıyor…

Bizi  asıl  ilgilendiren  önemli  nokta  şu:  Nominalizm;  kavramlar  ve  gerçekler 
arasına  kategorik  bir  ayrım  koyar.  Bizler,  şimdi  üyesi  olduğun  kuruluşun 
insanları  kör  inançlardan  kurtararak  mutlak  gerçeğe  doğru  yol  almalarını 
sağlamasını  istiyoruz.  Onlara  genel  kavramların  gerçeğin  kendisi  olmadığı 
öğretilirse  gerçeği  aramaya  koyulurlar.    Yalnız  şunu  unutma  ki  yukarıdaki 
nedenlerle evren doğrudan tanımlanabilir ya da araştırılabilir bir nesne değildir: 
Zira  her  tanımlama  beş  duyunun  elde  ettiği  verilere  göre  yapılır.  Bu  nedenle 
ister  istemez  aynı  döngü  içinde  usa  vurursun.  Geçemediğin  bir  sınır  vardır. 
Sanki bir perde… Bu da beşinci anahtar olsun…”

Michel hemen sordu: “Ama evrenin özgün bir yapısı var değil mi?”

Melkizedek:  “Doğru  biliyorsun…  Evren  bizim  elde  ettiğimiz  verilerden 
bağımsız olarak vardır. İşte burada niçin beynini ve bilincini açman gerektiğini 
anlıyorsun  değil  mi?  Çünkü  bu  olmaksızın  gözlerinin  bağı  açılmaz,  beş 
duyunun  algıladıklarının  dışına  çıkamazsın.  Şunu  unutma  ki  üç  boyutlu  bir 
dünyayı algılayabiliyorsun. Oysa en azından 11 boyuttan söz etmek gerekir…”

Melkizedek devamla “Şimdi sana son anahtarı vereceğim. Bu, bundan sonraki 
çalışmalarına da ışık tutacaktır. Büyük düşünür ve Bilge Hermes “yukarıdaki ne 
ise  aşağıdaki  de  odur”  dedi.  Evrendeki  her  şeyin  birbiri  ile  birleşik  ve  ilişkili 
olduğunu  haykırdı.  O  zaman  ortaya  bir  ‘tek’  çıkıyor.  Gerçekten  de  Evren, 
gözünün görebildiğinin trilyonlarca küçüğü olan parçacıklardan oluşmuştur. Bu 
parçacıklar  sürekli  titreşirler,  bünyesel  bir  enerjileri  vardır.  Enerji  her  an 
maddeye  dönüşebilir.  Bunlar  ayrıca  karmaşma  nedeni  ile  birbirlerini  ve 
birbirlerinin  hareketlerini,  işlevlerini  bilirler.  Birleştiklerinde  her  türlü  cismi 
meydana getirirler. Demek ki evrende gördüklerimiz pek çok ‘tek’ in birleşmesi 
ile  doğan  bir  ‘tek’  dir.  Buna  eski  feylesoflar  çoklukta  teklik  anlamındaki  ‘e 
pluribus  unum’ derlerdi.  Senin kafa  yoracağın konu bu  teklerin  davranışından 
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yola çıkarak  tüme varmaya çabalamaktır. Şimdi bir kere daha  tekrarlayalım ki 
feylesofların düşünleri ile bilimin çok çok sonra buldukları aynı yere çıkıyor. O 
zaman  bu  olgu  bir  yol  gösterici  oluyor. Mutlak  gerçeğe  varmak  için  bunlara 
dayanman gerektiği ortaya çıkıyor.”

Michel: “O zaman bana en büyük yardımcı beyin gücüm olacak öyle mi?”

Melkizedek: “Tabii ki öyle… O, mutlak gerçeğin sendeki parçasıdır. O kadar ki 
bazı  konuları  diğer  mensuplarla  toplanıp  aynı  anda  düşüneceksiniz.  Aynı 
konuya  çok  kişinin  aynı  zamanda  yoğunlaşması,  düşünce  enerjisini  arttırır. 
Daha çabuk sonuç almanızı sağlar. O zaman üçüncü gözün açılması kolaylaşır.”

Michel: “Üçüncü göz? Bu da ne ?”

An  yukarıdan  söze  girdi:  “Mistik  bir  deyimdir.  Christian  Rosenkreutz’un 
tanıştığı  Doğu’daki  mistikler  buna  güzel  bir  isim  bulmuşlar  ve  gönül  gözü 
diyorlar…  İlk  ders  için  bu  günlük  bu  kadar  yeter.  Bunları  hazmetmen  ve 
anlamlarına varman epey çaba ve zaman gerektirecektir. Sonra devam edilir.”

Toplantı dağıldı. Michel’i diğer mensuplarla beraber çalışacağı bir salona aldılar 
ve öğreti başladı.

Mezuniyet

45 yaşında idi. 27 yıl boyunca bu mabette öğrendiklerini düşünüyor, âdete aklı 
zorlanıyordu. Anaksagoras’ın: “Evrende boşluk yoktur. Evreni meydana getiren 
ve  onu  harekete  geçiren  evrensel  akıldır  yani  "nous"  dur.  "Nous"  gücünü 
kendinden  alır  ve  hiçbir  şeyle  karışmamıştır. O  her  şeyi  baştanbaşa  dolaşarak 
nesneleri düzene koyan güçtür.” diyen sözlerini hatırlıyor ve evrensel aklı bulup 
kullanabilmek için katlandığı zahmeti düşünüyordu. 

Yanında Melkizedek’i gördü. 

Melkizedek  ona:  “Artık  yuvaya  dönecek  ve  insanlara,  insanlığa  hizmet 
edeceksin, kör inanca karşı aydınlığı savunacaksın… Adın bundan böyle Michel 
de Nostredame değil Nostradamüs’tür” dedi. 

Ekledi: “Sen Fransa’ya gideceksin. İngiltere’de dönüşüm hızlı ve yer yer kanlı 
olaylar olmasına rağmen oldukça düzenli gelişiyor. Fransa’da ise çok baskıcı bir 
Kraliyet var. Bu sonunda büyük patlamalara neden olabilir, dikkatli olmalısın.”
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***

Saint Denis Mahallesi, Paris

Ev,  Paris’in  bir  mahallesinde  idi.  Konak  demek  daha  doğru  olurdu.  Geniş 
bahçesinde  uzun  selvi  ağaçları,  çiçek  tarhları,  bir  kameriye,  bir  havuz  vardı. 
Havuzda  envai  çeşit  balık  yüzüyordu.  Bahçede  ayrıca  çocukların 
oynayabileceği  bir  yer,  bir  kum  havuzu  da  bulunuyordu.  Ağaçların  altına 
dizilmiş  banklarda  mahalleli  rahatça  oturuyor,  sohbet  ediyorlardı.  Hepsi  evin 
sahibini  tanıyorlardı.  O,  hastalara  bakıyor,  ilaç  veriyor,  özellikle  çocuklarla 
ilgileniyordu.  İyileştirdiği hastalar  içinde diğer hekimlerin ümit kestiği vakalar 
çoktu. Hatta bir seferinde konuşamayan birini konuşturmuş, diğer bir seferinde 
bir körün gözlerini açmıştı. Şöhreti gitgide yayılıyordu.

Kraliçe Katerin de Medici, sarayda müneccim Ruggieri ile sohbet ediyordu. Söz 
çoğu zaman olduğu gibi ProtestanKatolik kavgalarına geldi. 

Katerin: “Cosimo, seni çocukluktan beri tanırım. Yakın dostuz. İtiraf etmeliyim 
ki  bu  Giz  Dükü’nün  kutsal  ittifak  birliği  çok  protestan’ın  canını  yaktı. 
Enkizisyon ile kol kola…”

Ruggieri : “Evet bu ittifak senelerdir insanları canlı canlı yakıyor. Giz’in kardeşi 
Şarl kardinal, kız kardeşi Mary de İskoçya Kralı 5.James’ in karısı… Bunlar da 
ona cesaret veriyor…”

Katerin:  “Cesaret  verme  ne  kelime,  bunlar  krallığı  istiyor.  Kocam  2.Hanri’yi 
yok  edip  beni  de  bir  kenara  itmeye  çalışıyorlar.  Bak  hâlbuki  ben  Mary’nin 
kızını  İskoçya’dan  yanıma  getirttim.  Kendi  çocuklarımla  beraber 
büyütüyorum.”

 Ruggieri  “Efendim, kusuruma bakmayın  ama  söylemem gerek… Bu Poitierli 
Katerin  denilen  kadın  eşiniz  kral  hazretleri  ile  çok  yakın  ilişkiler  içinde… 
Kralımız ayrıca onun fikirlerinin etkisinde de kalıyor.”

Katerin: “Biliyorum, ona hediyeler alıyor, onu seviyor… Ama umurumda değil. 
Biliyor musun, ben sevgili oğlum 3.Hanri’nin tahta çıkacağı günü sabırsızlıkla 
bekliyorum. Ona bir şey olursa diye geceleri uykum kaçıyor…”

Ruggieri: “Üzülmeyiniz Katerin, günü gelir her şey yoluna girer.”
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Katerin:  “Ayrıca  bu  damadım  olacak  Navar  kralı  Hanri  var  ya…  Şimdi 
protestanlar  onu  baş  tacı  ediyorlar…”  Onların  lideri  olmuş…  O  da  Martin 
Luter’in yolunda bir protestan…”

Ruggieri:  “Biliyor  musunuz  ki  o,  annesi  Jan  d’Albret’in  sözünü  her  zaman 
dinler… Onu yoldan çıkaran da Jan’dır sanırım.”

Katerin:  “Jan  iyi  kadındır,  kibardır,  asildir,  Onu  severim  ama  hem  oğlunu 
protestan yaptı, hem de taht için emelleri olduğunu sanıyorum. Dünürüm ama… 
Bu durum saray için tehlikeli olmaya başladı. Ortada olmasa daha iyi olur gibi... 
Ruggieri  sen  yukarı  çıkıp  bir  şeyler  yapsan?  Bir  çare  düşünsen?  Hem  bak 
yıldızlar gelecek için ne söylüyor?”

Ruggieri baş üstüne diyerek eğildi ve çekildi. Emri almıştı…

Kraliçe  yanındaki  çıngırağı  çaldı,  gelen  hizmetliye  saray  komutanını 
çağırmasını söyledi.

Biraz sonra Mongomeri kontu karşısında eğiliyordu.

Katerin:  “Gabriel”  dedi.  Saint  Denis  sokağına  bir  yabancı  taşınmış.  Evinde 
hastaları iyi ediyormuş. Sihir bildiği de söyleniyor. Onu bana getirt…”

Kont eğilerek selam verdi ve çıktı.

 Nostradamüs

Ay ışığı etrafı neredeyse gündüz gibi aydınlatıyordu. Beş kişiydiler. Bir yüzbaşı 
ve  dört  er.  Eve  geldiler,  bahçeyi  geçtiler…  Yüksek  ağaçların  gölgesi,  ay 
ışığında  değişik  silüetler  oluşturuyordu.  Yüzbaşı  bir  ara  bunları  insan 
hayallerine benzetti… Ellerini  ileriye uzatarak onu itmek isteyenler… Parmağı 
ile  sus  işareti  yapanlar… “Aptal  olma” diyerek kapıya yanaştı  ve  çalmak  için 
elini  uzattı. Kapı  birden  açılıverdi. Yüzbaşı  kapıyı  açtığını  sandığı  kişiye  “biz 
saraydan geliyoruz” dedi… Ama orada kimse yoktu. Düşündü: kapı her halde 
açıktı ve rüzgâr onu itivermişti. “Kim var orada!” diye otoriter ve yüksek sesle 
bağırdı.  Cevap  alamayınca  erlere  işaret  etti,  içeri  girdiler.  Çok  büyük,  loş  bir 
salonda  idiler.  Duvarda  kâğıt  kaplamalar  ve  üzerlerinde  okuyamadıkları  bir 
dilde  yazılmış  yazılar  vardı.  Bir  köşedeki  şöminede  ateş  yanıyordu.  Ateşin 
biçimi onu  şaşırttı  sanki bir haç  şeklinde  idi. Haçın ortasında bir gül parlıyor, 
sönüyor gibi oluyor, yine parlıyordu. Karşı duvarda büyük bir ayna duruyordu. 
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Salonun  tüm  eşyaları,  şömine  ve  her  şey  bu  aynaya  aksediyordu.  Subay 
alışılmadık  bir  yerde  olduğunu  fark  etti,  tüylerinin  ürperdiğini  hissetti… Ama 
sarayın  bir  muhafız  subayına  kimse  dokunamazdı  ki…  “Ortaya  çık,  ben 
Kraliçenin emri ile geliyorum, çıkmazsan zor kullanırım, bu evi de yakarım…” 
diye olanca gücü ile bağırdı. O sırada gözü aynaya takıldı… Orada uzun saçlı, 
uzun sakallı birisi vardı. Göğsündeki bir zincirden ortasında kırmızı bir gül olan 
kocaman bir haç sallanıyordu. Bembeyaz bir entari giymişti.   “Arkama gelmiş 
işte…” dedi ve döndü, kimse yoktu. Şaşkınlıkla tekrar aynaya baktı… Bu kez o 
kişi sanki aynadan çıktı, ona doğru yürüdü.

Ağzının  kuruduğunu,  savaşlarda  çok  yara  almış  olan  göğsünün  tıkandığını 
hissetti… Baktı,  adamları  geriliyorlardı.  Tam  o  sırada  kişi  tatlı,  ancak  gökten 
gelir gibi akseden bir sesle: “evime hoş geldiniz” dedi. “Kusura bakmayın işim 
vardı, kapıyı kendim açamadım. Sizin için ne yapabilirim?”

Yüzbaşı  sersemliği  az  da  olsa  üzerinden  atmıştı.  Gerindi,  eli  kılıcına  gitti. 
“Kraliçemiz  sizi  kendisine  götürmemizi  emir  buyurdular,  buyurun  gidelim” 
dedi.

Aldığı cevaba o kadar şaşırdı ki kulaklarına inanamadı:

“Muhterem  Kraliçem  benim  fakirhaneye  şeref  verirler.  Anlıyorum  ki  beni 
tanımak istemiş. Buyursunlar gelsinler, bana sonsuz zevk ve şeref verirler.”

“Kraliçemiz  sizi  sarayda  hemen  görmek  istiyor,  şu  anda  esirimizsiniz… 
Hazırlanıp gelmezseniz zor kullanırız!”

Bir işareti üzerine hepsi kılıçlarını çektiler, yürüdüler…

Elleri yandı, kılıçları erimişti…

Esir  dedikleri  onlara  doğru  yürüdü…  Gözleri  kor  gibi  yanıyordu.  Ellerini 
uzattı…

“Uyuyun” dedi… Kendilerinden geçtiler.

Ayıldıklarında sarayda idiler.

Gözlem Evi
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Sarayın  çatısında  bir  gözlem  evi  vardı.  Ruggieri  teleskopu  ile  gökleri  gözler, 
sonra horoskopunu çizerek ertesi gün olacakları saptamaya çalışırdı. Bu gece bu 
uğraşını bir kenara bırakmış, bir bebek yapıyordu. Bezden bir bebek… Bebeği 
bir yağlı boya resime bakarak o kadar ustalıkla yapmıştı ki gören hemen Janne 
d’albret olduğunu anlardı. Bebeği masanın üstüne yatırdı… Eski bir kitaptan bir 
yeri seçti, okumaya başladı ve aynı anda eline aldığı bir iğneyi bebeğin göğsüne 
sapladı. Bez bebek acıyı hissetmiş, kıvranıyor gibi idi. 

Bir  süre  güldü,  sonra  ellerini  çırparak  “Büyü  tutu…  Kısa  zamanda 
ateşlenecek… Bakalım nasıl kurtulur…” diye söylendi.

Sonra  köşeye  doğru  yürüdü.  Bir  masanın  üzerinde  mavi  bir  pırlanta  yüzük 
vardı.  Onu  aldı  ve  “fazla  tedbirde  kusur  olmaz”  diye  mırıldanarak  bir  kaba 
koydu. Birkaç kelime söyledi.  Bir gölge belirdi. 

“Çağrıma  yine  karşılık  verdin  İblis,  teşekkür  ederim”  dedi.  “Bak,  şu  yüzüğün 
senin  eserin  olmasını  istiyorum.”  Kabı  uzattı,  iblis  ona  tükürdü  ve  kayboldu. 
Ruggieri “İşte oldu…” dedi, aşağı indi.

Kraliçe yatmamıştı. Ona:

 “Emriniz üzerine çalıştım, sonucu burada...” dedi. “Önce hastalanacak, ondan 
kurtulsa bile şu yüzüğü takarsa hiçbir şansı olmaz.”

Saygıyla eğildi, odasına gitti, yattı uyudu. 

Jan d’Albret

“Davetinize teşekkür ederim Kraliçem, epey zamandır görüşmemiştik…”

Kraliçe hislerini saklamaya çalışarak:

“Evet, Jan, özledik doğrusu… Akrabalar ara sıra bir araya gelip çay içmeli değil 
mi? Sen nasılsın? Sağlığın iyi mi?”

“İyidir Kraliçem, biraz başım ağrıyor ama önemli değil sanırım…”

Jan d’Albret ince yapılı, hoş, nazik bir kadındı… Asaleti hemen belli oluyordu. 
İpekten yapılmış uzun bir elbise giymiş, boynuna aile armasını  içeren bir altın 
madalyon asmıştı.
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 “Jan, hemen söze gireyim; ben protestanlara karşı yapılan hareketlere karşıyım. 
Bunlar halkı bölüyor, büyük sorunlarla karşılaşabiliriz…”

“Evet ama ne yapabiliriz? Siz acaba Giz Dükü ile görüşebilir misiniz? Onun bu 
kutsal  ittifakı  barışa  karşı…  Protestanları  yok  etmek  istiyorlar.  Ama  bir  şey 
daha  söylememe  izin  veriniz,  onlar  ayrıca  bunu  halk  çoğunluğunu  yanlarına 
almak için yapıyorlar. Hedefleri taçtır.”

Kraliçe ürperdi. Bunun gerçek olduğunu hissediyor, hatta biliyordu.

“Jan” dedi “siz de acaba Amiral Kolinyi, Prens Konde gibi protestan önderlerle 
konuşur musunuz? Belki bir faydası olur.”

“Tabii sayın Kraliçem. Barış için elimden geleni yaparım.”

Kraliçe: “Size bir armağanım var. Bir yüzük… Sizin için özel yaptırttım. Hem 
sevdiğiniz gibi mavi pırlanta. Seveceğinizi sanırım…”

Janr d’Albre pek de beklemediği bu yakınlıktan duygulanmıştı. İçtenlikle:

“Teşekkür ederim. Çok güzel, ince zevkinizi ifade ediyor” dedi. 

“Katerin:  “Biliyor  musunuz  Jan”  dedi  “ben  Kralla  da  konuştum.  Kızım 
Margaret  evlenme  yaşında… Onu  oğlunuz  Hanri  de  Navarre  ile  evlendirmek 
isteriz… Allah geçinden versin ama sizden sonra Navarre tahtına çıkacak. Kral 
olacak. Uygun olur herhalde değil mi?”

Jann’ın  içini  hoş  bir  duygu  kapladı…  Oğlu  Fransa  Kraliyet  hanedanına 
girecekti. “Katerin’in oğulları vardı ama kim bilir? Kısmet ne olurdu acaba?”

Tereddüt etmeden “Çok uygun, teveccühünüze teşekkürler” dedi.

Biraz hoşbeşten sonra ayrıldılar.

Ruggieri

Yerlere kadar eğilerek Kraliçenin yanına girdi.

“Emriniz yerine geldi… Jan kurtulamayacak. Yüzüğü de aldı mı? Birincisinden 
zayıf ihtimalle kurtulsa bile ikinci darbeden kurtuluş olmaz. Çünkü o doğrudan 
hücreleri bozar.”
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Kraliçe:  “Ruggieri”  dedi  “Bildiğin  eve  muhafızlar  yolladım  ama  bir  işe 
yaramadı, bu küstah ayrıca beni evine davet etmiş…”

“Size bahsetmiştim Majesteleri,  tam bilemiyorum ama duymuştum değişik bir 
şey…  bir  güç…  Onun  hakkında  açtığım  tüm  remiller  boş  çıkıyor.  Sanki  hiç 
yaşamıyor.”

“Acaba gidip tanısam mı?”

“Bir zararı olmaz, gözünüzle görüp karar vermek en iyisi…”

Ziyaretçi

İki  kadın  bir  atlı  arabadan  indiler.  Siyah  uzun  harmaniyelere  bürünmüşlerdi. 
Yüzleri  kalın  tüllerle  örtülmüştü,  görülmüyordu.  Gecenin  karanlığında 
yürüyerek  eve  geldiler.  Bahçeyi  geçtiler.  Kapıya  geldiler,  kapı  açıldı,  açanı 
göremediler. Tatlı ve otoriter bir ses yankılandı:

“Davetimi  kabul  ettiğiniz  için  şeref  duydum  Majesteleri,  fakirhaneye  devlet 
getirdiniz…”

Kraliçe,  bu  kıyafet  altında  tanınmış  olmaktan  çok  rahatsız  olmuştu. 
Harmaniyesinin  altında  belindeki  küçük  fakat  son  derece  zehirli  bıçağı 
tutuyordu. Eli bıçağın kabzasının üstünde kasıldı.

Çok tatlı bir ses duydu, irkildi, bu kişi hareketlerini bilebiliyordu…

“Rahat olunuz Kraliçem, benim misafirimsiniz, lütfen oturunuz.”

Ona rahat bir koltuğu gösteriyordu. Oturdu, nedimesine işaret etti, o da oturdu.

“Emrediniz Kraliçem” dedi Nostradamüs.

Kraliçe yan gözle nedimesine baktı. Konuşulanları duymasını istemiyordu…

Nostradamüs:  “Merak  buyurmayınız…  Nedimenizin  uykusu  gelmiş,  koltukta 
rahat  rahat  uyuyor  bakın”  dedi…”konuşmamızı  duyamaz.  Öyle  sanıyorum  ki 
saraya  dönünce  sizinle  buraya  geldiğini  de  hatırlamayacak…  Tabii  değil  mi 
ya… Bu kadar derin uyuduktan sonra…”

Kraliçe:  “Siz  kimsiniz?”  dedi…”Nereden  geldiniz,  evveliyatınızı  bilen  yok… 
Yüzbaşı olanları anlattı…”
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“Münecciminiz Ruggieri yetenekli ve akıllıdır. Beni araştırması boşa gitti…Her 
türlüsü…  Doğrusu  ya  ben  istemedim.  Kendimi  tanıtayım:  Ben  Michel  de 
Nostredame’ım.  Bilinen  adım  Nostradamüs’dür.  Doktorum.  Araştırmalarım, 
buluşlarım  var…Halka  yararlı  olmaya  çalışıyorum.  Bu  memleketteki 
bağnazların  gözünü  açıp  bir  kardeş  kavgasını  engelleyebilirsek  ne  mutlu 
bize…”

 Kraliçe: “Biz dediniz?”

“Sizin  de  bu  kavgayı  istediğinizi  sanmıyorum.  Hem  taht  elden  gidebilir,  bu 
sevgili oğlunu Hanri’ye zarar verebilir, değil mi?”

Kraliçe sevgili oğlu Hanri’nin adı geçince telaşlandı: “Ne demek istiyorsunuz? 
Niçin Hanri? Benim birkaç oğlum var… Hanri’nin ne ilgisi var?”

Nostradamüs birden ciddileşti, gözleri kor taneleri gibi oldu, göğsündeki haçın 
üstündeki gül kıpkırmızı oldu “donuk bir sesle “geleceği seyrediniz Kraliçem” 
dedi. 

Karşıdaki büyük aynaya gelecek olaylar yansıdı…

“Efendim,  sizinle  ciddi  konuşacağım.  O  zaman  anlayacaksınız.  Bakınız  şu 
aynaya… Olacakları  görüntülüyorum… Her  şeyden  önce  şunu  söyleyeyim  ki 
önümüzdek  atlı  kargı  yarışmasında  kocanız  Henri  ölecek.  Hem  de  muhafız 
komutanı Mongomeri’nın kargısı ile…”

Aynada atlar üstünde  iki  şövalye görüntülendi. Bir arenada, ellerinde kargıları 
ile atları koşturuyorlar, birbirlerine hamle yapıyorlardı… Birden atının üstünde 
kocaman Kral arması olan atın üstündeki şövalye bir darbe yedi, yuvarlandı… 
Hiç kımıldamıyordu… 

Devamla:  “Aslında  eski  bir  dost  bunu  size  yaptırtacak…Beni  de  hiç 
ilgilendirmiyor  doğrusu…  Siz  vekâleten  tahta  çıkacaksınız,  ancak  oğlunuz  9 
Şarl ergen yaşa gelince Kral olacak. Tüm yetkileri elinde toplayacak, sonra o da 
sizin  bildiğiniz  bir  hastalıktan  ölecek,  bu  hastalığın  nedenini  biliyorum  ve 
önleyebilirim  ama  o,  çok  kan  dökülmesine  neden  olacak  bir  vahşeti 
durdurmayacağı için yapmayacağım.”

 Aynaya zayıf, nahif bir kral geldi, birkaç saniye sonra ağzından ve burnundan 
kan  boşandı.  Ellerini  dua  etmek  ya  da  yakarmak  istercesine  havaya  kaldırdı, 
sonra gözleri kaydı… Düştü…
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“İşte o zaman sevgili oğlunuz 3.Hanri olarak tahta çıkacak.”

Aynada genç ve yakışıklı  bir kral göründü,  tahta yürüdü oturdu… Başına  tacı 
yerleştirdiler…

Kraliçe: “Sevgili Hanri, demek nihayet görebileceğim…” dedi sevinçle… 

Nostradamüs: “Ama o da bir saray darbesi ile öldürülecek… 

Aynada aynı kral vardı. Bir koridorda ya da odasında yürüyordu. Kalabalık bir 
grup ellerinde hançerlerle saldırdılar ve sayısız kez bıçakladılar.

“ …ve yerine Janne d’Albret’in oğlu Hanri Burbon geçecek…”

Kraliçe: “Olamaz, olamaz” diye haykırdı, “hem o protestan… 

Nostradamüs:  “İşte  gördünüz  gözünüzle  Kraliçem…  şartlar  böyle…  olacak 
budur!” cevabını verdi.

Nostradamüs yan tarafa döndü, sanki birisini dinliyordu. Katherine baktı, kimse 
yoktu. Nostradamüs başını salladı, ona döndü. Biraz sert, biraz kırılgan:

“İyi  olmadı  Efendim!”  dedi  “Jan  d’Albret  çok  hastaymış.  Ölüm  döşeğinde 
olduğu  haberini  aldım…  Barışa  yararlı  olabilirdi.  Umarım  bu  Ruggieri’nin 
işidir,  kendisi  düşünmüştür,  sizin  bir  inisiyatifiniz  olduğuna  inanmak  istemem 
doğrusu…  Benim  ayrılmam  gerekiyor… Kusura  bakmayınız.  Salim  ve  selim 
kalınız…”

Hasta

Jan  yatağında  yatıyordu.  Sapsarı  idi.  Bilinçsizdi.  Soluk  almakta  güçlük 
çekiyordu.  Oğlu  Hanri,  Prens  Conde,  Amiral  Kolinyi  çevresinde  idiler.  Bir 
papaz günah çıkarmak için gelmişti. Dualara başlamak için izin istedi… Hanri 
başını salladı ve kısık bir sesle “artık bitti, evet” dedi. 

Konağın kapısında gürültüler vardı. Muhafızlar yeni gelen uzun elbiseli,  irade 
dolu bakışlı bir kişi ile tartışıyorlardı. 

Yüzbaşı: “Sen kimsin? Ne istiyorsun? Diye bağırdı. 

“Ben doktorum, madam hasta imiş onun için geldim.”
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Yüzbaşı:  “Hasta  olduğunu  nereden  öğrendin?  Onun  doktoru  yanında,  sen  bir 
casussun, seni tutukluyorum” diye haykırdı ve muhafızlara işaret etti.

Doktor olduğunu söyleyen kişi elini kaldırdı hepsi havada asılı kaldılar. İplerle 
sallandırılmış  bebek  kuklalar  gibi  kılıçlarını  sallıyor,  gülünç  hareketler 
yapıyorlardı.

Doktor  kapıya  baktı.  “Sürgülü”  dedi.  Eli  ile  sürgüyü  açma  hareketi  yaptı… 
İtti… Kapı açıldı. 

İçerideki uşaklar korku ile bakıyorlardı.

Emretti: “Beni ona götürün”

Ne  yapacaklarını  bilemez  halde  idiler.  Şefleri  olduğu  kıyafetinden  belli  olan 
kişiye  yaklaştı,  gözlerine  baktı,  “götür!”  dedi…Adam  kukla  gibi  önden 
yürüdü…

Doktor ilerledi,  içeri girdi. “Bu da kim, nasıl girdi?” soruları dolaştı. 

Doktor: “Tedavi etmek için geldim, fazla vaktimiz yok…” dedi.

Amiral Kolinyi “Nostradamüs bu, meşhur  terapöt… Nereden geldi anlamadım 
ama bırakalım baksın…”

O  ise  başını  salladı  ve  otoriter  bir  şekilde  “Herkes  çıksın!  Kapıyı  kapatın…” 
dedi.

 Oğlu “olmaz” diye başını  sallamaya yeltenirken Nostradamüs’ün ününü bilen 
Amiral  Kolinyi  onu  tutu.  Başta  Papaz,  büyülenmiş  gibi  çıktılar.    Kapıyı 
kapattılar. Umutsuzluk içinde bekliyorlardı.

Hastaya  baktı,  sonra  yatağa  yaklaştı  göğsünü  açtı,  bir  kırmızı  nokta  gördü… 
Şarkı söyler gibi melodik bir sesle:

“Jan, Jan sesimi duyuyor musun?”

cevap yoktu.

Boynundan  GülHaç’ı  çıkardı.  Kırmızı  noktanın  üstüne  koydu.  Cebinden 
çıkardığı bir şişenin mantarını açtı, koklattı. Birkaç dua okur gibi mırıldandı… 
Biraz bekledi…

Aynı müzikal tonlarla tekrar sordu:
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“Jan, Jan sesimi duyuyor musun?”

Bir mırıltı “hııı!” diye yanıtladı..

Jan bunu  takip eden birkaç saniye  içinde kulağına şarkı gibi bir  sesle “geçmiş 
olsun…” dendiğini duyar gibi oldu… Sanki bilinci açılıyordu…

Aynı  ses:  “Efendim”  dedi  “  bundan  sonra  ne  olursa  olsun  biliniz  ki  oğlunuz 
Hanri de Navarre Fransa Kralı olacak…” 

Kapının  dışındakilere  asırlar  gibi  gelen  dakikalar  dakikaları  kovaladı. 
Hissizleşmişlerdi. Hanri bıyıklarını ısırıyor, Konde hançerini çekip çekip yerine 
koyuyor, Papaz dua okumaya çalışıyordu. Değil içeri girmeye, bunu düşünmeye 
ya da buna girişmeye bile cesaretleri yoktu.   

Kapı açıldı...

Jan: “Uzun uyumuşum ama iyi dinlendim doğrusu…” diyerek dışarı çıktı.

Kapının önündekileri görünce: “Aaa sizler niye buraya dizildiniz?” diye sordu.

Hanri  ve  beraberindekiler  ona  sarılırken  Konde  odaya  koştu,  teşekkür  etmek 
istiyordu. Kimse yoktu.Gözünün ucu ile aynada bir gölge görür gibi oldu. Açık 
olan pencereye koştu, çok yüksekti.

“Buradan atlamış olamaz, hem niye kaçsın ki?” 

Avluda muhafızlar hala gökte sallanıyorlardı.

Doktor “Kusura bakmayın, mecbur bıraktınız” dedi. Başını salladı, hepsi yavaş 
yavaş indiler. Onlar ininceye kadar o yürümüş yok olmuştu.

Yüzbaşı: “Zaten peşinden gidilmezdi ya…” dedi.

İblis

“Kurtulmuş, kurtulmuş” diye odasını büyük bir kızgınlıkla adımlıyordu… 

Ruggieri:  “Merak  buyurmayınız  Efendim,  diğerinden  kurtulmasının  imkânsız 
olduğunu söylemiştim. İşi sağlam tuttuk” dedi.

Katerine: “Canım sıkkın, seni kırmak istemem, onun için çekil” diyerek ona yol 
verdi.
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“Ne yapsaydım acaba?” diye düşünürken arkasından bir ses duydu:

“Ruggieri  doğru  söylüyor  Efendim,  sıkılmayınız,  o  kadının  işi  bitti.  Bu  sefer 
kimse kurtaramaz, çünkü benim gücüm işin içinde...”  

Döndü, simsiyah bir pelerinin içinde, siyah şapkalı, şapkasında siyah, uzun bir 
tüy olan adam ona bakıyordu. Eli nöbetçileri çağırmak için kullanılan kordona 
gitti. 

“Gelseler de beni göremezler ki… Gelin şu aynaya bana bakın…”

Aynaya yanaştı, adamın görüntüsü yoktu… Yalnız kendisininki vardı. Kilisede 
papazların vaazları  sırasında anlatılanları  hatırladı:  “şeytanın görüntüsü yoktur 
!”

Korku  içinde  göğsündeki  haçı  çıkardı,  ona  doğru  tutu  ve  iblisi  gerileteceğine 
inandığı “Vade retro Satana” duasını okumaya başladı.

Ziyaretçisi güldü,  şapkasını  çıkardı ve zarif bir  şekilde eğildi:  “Beni kovmaya 
çalışmayınız  Efendim,  ben  sizin  en  büyük  yardımcınız,  hizmetkârınızım 
şimdi…

Bir koltuğa çöktü, haç hala titreyen elinde idi. “Ne istiyorsun?”

“Aslında  sizin  istediğiniz  şeyler  önemli,  yardımcı  olmak  istiyorum…  Hele 
bakınız !”:

Duvarda papayı ona taç giydirirken gösteren bir resim belirdi. Bir diğer resimde 
Giz  Dükü  ve  Kutsal  İttifakın  tüm  liderleri  önünde  diz  çöküyor,  ona 
yalvarıyorlardı.  Bir  diğer  resimde  ise  kocası  sevgilisi  Madam  de  Poitier  ile 
beraberdi. Ona sevgi ile sarılmıştı.

Bunları gören Katerin’in yüzü gerildi: “Ne olacak yani?” dedi.

“Size hizmetimi sunuyorum, o kadar… İsterseniz bütün bunlar hallolur…” 

Bir an için Nostradamüs’ün gösterdiği hayalleri hatırladı. Aklından : “Hem ben 
bu  memleketin  başına  tek  başıma  geçeceğim  hem  sevgili  Hanri  kral  olacak. 
Hele bunlar olsun, gerisini düşünürüz” düşünceleri geçti.

“Doğru düşünüyorsunuz Efendim, bana yol veriyor musunuz?” sözleri üzerine 
düşüncelerini okuyan bu şeytan karşısında irkildi, evet anlamında başını salladı.
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Atlı Kargı Yarışması

Asilzadeler  arasında  yapılan  at  üstündeki  kargı  yarışmaları  her  zaman  ilgi 
kaynağı idi. Güzel, bakımlı ve besili atların üstünde zırhlarını giymiş, başlarına 
miğferlerini  takmış  olan  şövalyelerin,  atlarını  koşturarak  birbirlerine  karşı 
sürmeleri,  birbirlerini  attan  düşürmeye  çalışmaları,  fakir  Paris  halkının  büyük 
eğlencesi,  çok  büyük  merak  kaynağı  idi.  Asillerin  cesareti  sınanıyor,  silah 
kullanmaktaki  ustalıkları  kargı  dövüşü  ile  mihenk  taşına  vuruluyordu.  Bu 
karşılaşmalarda  ölümcül  kazalar  olmaması  için  kargılar  uçları  kütleştirilmiş 
ahşaptan olurdu. Vurulacak darbenin zırhın bir kısmına, özellikle göğse  isabet 
ettirilmesi ile rakip attan düşürülürdü.

Bu  gün,  Asilzadeler  ve  Kral  hanedanı  mensupları  şeref  tribününde  yer 
almışlardı.  Halk  karşı  tarafta  bulunan  tribünlerde  idi…  Kralın  da  yarışmaya 
katılacağını duymuş, merak ve heyecanları artmış, çılgınca gösteri yapıyorlardı.

Ortaya yarışma alanının komutanı çıktı. Karşılaşma programını ilan etti:

“Kralımız Giz ve Nemur dükleri ile karşılaşacaktır. Kendileri son karşılaşmayı 
Mongomeri kontu Gabriel ile yapacaklardır…”

Halk alkışladı, tempo tutu…

Çadırlarda

Silahların muhafaza edildiği çadırların üstünde o çadırın sahibi olan asilzadenin 
arması vardı. Her asilin tüm kargıları ve zırhları, kendi çadırında bulunuyordu. 
Gelen yarışmacılara zırhlarını giydirmeye yardımcı olmak üzere süslü elbiseler 
giymiş uşaklar bekliyordu.

Her çadırın dışında iki silahlı nöbetçi vardı. 

Bir  subay  Mongomeri’nin  armasının  olduğu  çadıra  yaklaştı.  Saray  muhafız 
taburundan olduğu üniformasından belli idi. Nöbetçiler çadıra ne için geldiğini 
sordular.

“Kralımız  teftiş  emretti,  içeriyi  denetleyeceğim,  hem  siz  bana  nasıl  soru 
sorarsınız? Kim olduğumu görmüyor musunuz.” diyerek onları sertçe itti,  içeri 
girdi. Nöbetçilerden biri “olmaz” diyerek arkasından seğirtti. Ama diğeri “dur” 
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dedi… “Bak adam saray muhafızı bir yüzbaşı. Hem ne olacak ki, içeride uşaklar 
var…”

Yüzbaşı  yürüdü,  Mongomeri’nin  silahlarının  olduğu  yere  geldi.  Uşaklara  bir 
işaret  yaptı.  Uşaklar  yere  çöktüler…Uykuya  daldılar…  Yüzbaşı  yaklaştı  ve 
pelerinin arkasından çıkardığı çok özel sert ağaçtan yapılmış, içi çelik takviyeli, 
saplanınca  uçlara  ayrılabilen  bir  uç  çıkardı.  “Bu  görevini  yapacak… Şimdi  iş 
tahta ucu değiştirmeye kalıyor…” diye söylendi...

Kargılaşma

Asil ailelerinin arma renkleri vardı. Kral Hanri sahaya çıktığında sevgilisi Diane 
de Poitier’in renkleri ile bezenmiş bir eşarp takıyordu. Kraliçe bunu gördü, yüzü 
nefret ile buruştu… “Hak ediyorsun” diye mırıldandı…

Kral  ilk  iki  karşılaşmada Giz  ve Nemur  düklerini  kolaylıkla  yendi. Galibiyeti 
borularla ilan edildi.

Üçüncü karşılaşma saray muhafız komutanı Mongomery ile idi. Önce komutan, 
sonra Kral sahaya çıktılar. Kral kargısı ile sevgilisi Diane’i selamladı. O da ona 
el  salladı  ve  gülücükler  yolladı.  Katerin  bir  kere  daha  yüzünü  buruşturarak 
“Hem de herkesin gözünün önünde… Beni  rezil  ediyorsun… Çok alçalmışsın 
meğerse” dedi. O sırada gözü sağında az geride oturan Jan d’Albret’ye takıldı. 
Jan  ona  başı  ile  zarif  bir  selam  verdi.  O  da  gülümsedi  ve  başını  çevirdi. 
Dişlerinin  arasından  bir  yılanın  tıslaması  gibi  “hediyemi  beğenmiş  demek, 
takmış yüzüğü” diye fısıldadı.

Kral  ve Mongomeri  atlarını  birbirlerine  doğru  sürüyorlardı. Kral  göğsüne  çok 
sert bir darbe yedi. Neredeyse attan düşüyordu. Karşılaşmayı bırakabilirdi ama 
gururuna  yediremedi…  Bir  kere  daha  işareti  verdi.  Karşılaştılar,  bu  kez 
Mongomeri’nin kargısı yüzünü örten zırhı parçaladı, gözüne girdi…Attan düştü, 
kanlar içinde idi, çok ağır yaralanmıştı. Muhafızlar, uşaklar sedye ile koştular ve 
onu  Tournelles  Şatosuna  götürdüler.    Gözünden  giren  uç,  beynini 
parçalamıştı…

Katerin Tahtta 

Giz Dükü, kardeşi Kardinal Şarl de Burbon ile konuşuyordu:
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“Şimdi  2.  Fransuva’nın  tahta  geçmesi  gerekiyor  ama  o  henüz  15  yaşında. 
Hastalıklı…  Tabii  bu  da  Kraliçeye  Kralın  yerine  vekâlet  etmek  için  niyabet 
yetkisi sağlayacak. Yani resmen hükümdar olacak… Hasta olan bu oğlu ölünce 
sırada 9.Şarl var ama 10 yaşında. Yani hâkimiyeti sürüp gidecek. Aslında diğer 
oğlu  3. Hanri  asıl  sevdiği  oğludur,  o  da  onun  sözünden  çıkmaz.  Sözün  kısası 
artık Fransa bu kadına emanet.”

Kardinal yüzünü buruşturdu: 

“Evet,  bu  nedenle  hareketsiz  durmamamız  gerekir.  Ama  şunu  unutmayalım: 
Protestanlar,  yani  Huguenot’lar  baş  belası.  Onlar  da  tahtı  ele  geçirmek 
istiyorlar. Şimdi Kraliçenin veraset sırasındaki son oğlu 4.Hanri onlara katıldı. 
Katolikliği inkâr etti. Taht peşinde… Kraliçe en çok onu sever…”

 “Acaba Kraliçe  ile  bir  konuşsam? Bizi  destekler mi? Yoksa bunlara mı prim 
verir? Anlasak nasıl olur?” 

“İyi fikir” dedi kardinal, “düşüncesini anlamak her zaman için yararlıdır.”

Nostradamüs – İblis

Nostradamüs  odasında  bir  su  kabına  dikkatle  bakıyordu.  Suyun  içine  yağ 
damlatmış, onun aldığı şekilleri izliyor, buradan geleceği okuyor, not alıyordu. 
Aldığı  notları  sonradan  dörtlük  mısralar  halinde  şiirsel  olarak  ifade  ediyor, 
bundan  büyük  zevk  alıyordu.  Bunlar  ‘Nostradamüs’ün  Quatrainleri’  diye  ün 
yapmışlardı.

Bir seferinde gülerek:

“Bunları  açık  açık  yazabilirim  ama  o  zaman  insan  aklı,  zekâsı  neye  yarar, 
çözsünler bilmeceleri bakalım” demişti.

Yazmakta olan eli durdu, sonra devam etti: sayfanın üzerinde kendi el yazısı ile 
bir haber belirdi:

“Jan de Albret ölüm döşeğinde…”

Acele ile kalktı, ne oluyordu? Onu daha yeni iyi etmişti…”bir an önce varmam 
gerek” diye düşündü. Beyninin tüm güç ve enerjisini yoğunlaştırarak vücudunu 
teleporte  etmek  istedi.  Bu,  Piramit  öğretilerinden  idi.  Kendisine  “vücudunun 
atomları  olduğu  yerde  kalır,  sadece  biyolojik  niteliklerin  gideceğin  yerdeki 
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atomlara  yüklenir,  sen  orada  olursun”  diye  öğretmişlerdi.  Ancak 
başaramıyordu…  Enerjisi  yetmiyor  gibi  idi…  Bundan  vaz  geçti  ve  kapıya 
yürüdü… Kapı açılmıyordu. Yerinde sanki bir duvar vardı. Bir gölge görür gibi 
oldu…  “evet”  diye  düşündü…”karanlık  gölge…”  biliyordu…  İblis  idi  bu… 
İblis güldü ve “boşuna uğraşma, o kadının canı benim… ne olacaksa olacaktır.” 
diye  homurdandı.  Tüm  gücünü  kullanarak  onu  kovmaya  çalıştı,  ancak  İblis: 
“Git  şiir  yaz,  gücün  bana  yetmez”  diye  bağırdı,  elinin  bir  hareketi  ile  onu 
odasındaki koltuğuna gönderdi. Gücü kalmamıştı, bayıldı…

Cenaze

Jan  d’Albret’in  cenazesi  kalabalıktı.  Daha  çok  Protestan  asiller  var  idi  ama 
Kraliçenin  katılacağını  duyan  pek  çok  kişi  koşmuştu.  Kraliçe,  perdeleri 
kapatılmış  bir  arabanın  koltuğuna  yaslanmış,  seyrediyordu.  Prens  Konde 
yaklaştı: 

“Teşrifinize teşekkürler Kraliçem” dedi.

“Sevdiğimiz birisidir, tabii ki burada olacaktım…”

“Muhterem Kraliçem, bize çok saldırılar oluyor, ama biz de Hıristiyanız, acaba 
siz  devreye  girseniz,  etkiniz  büyük  olur,  nihayet  aynı  kandan  aynı 
milletteniz…”

“İnancınızın genelde Hıristiyanlık olduğunu biliyorum ama ayrıntıları hakkında 
bir fikrim yok. Fakat söylediğiniz doğru… Ne yapabileceğimi düşüneceğim.”

“Teşekkürler Kraliçem” diyen Konde ayrıldı ve dostlarının yanına gitti. 

Giz Dükü  

Dük ilerledi, eğilerek Kraliçeyi selamladı. 

Kraliçe: “Hoş geldiniz yeğenim…” dedi.

Dük hemen söze girdi:

“Muhterem  Kraliçem,  bu  Protestanların  küstahlıkları  gün  geçtikçe  artıyor. 
Muhterem  Katolik  kilisesini  yerden  yere  vuruyorlar.  Halkı  kendi  yönlerine 
döndürmeye çalışıyorlar…”
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Kraliçe sordu: “Sevgili yeğenim, bunların zararsız gruplar olduğu söyleniyor, ne 
biliyorsanız anlatınız lütfen…”

Dük:  “Başüstüne  Kraliçem.  Özellikle  dinsel  ritüellerimizi  aşağılıyorlar. 
Azizlerin,  hacca  gitmenin,  hatta  duaların  insanın  cenneti  bulmasına  yardım 
edeceğine  inanmıyorlar.  Kutsal  babamız  papa  hazretlerinin  uyarılarına, 
sözlerine, hatta fermanlarına aldırmıyorlar. İncil’in yasalarına uymakla beraber 
Hıristiyan  hayatını  Tanrıya  inanmaktan  ibaret  olarak  görüyorlar.  Cennete 
gitmenin  yolunun  da  de  kilisenin  ayinlerinden  değil  sadece  Tanrıya 
güvenmekten  geçtiğini  iddia  ediyorlar.  Yani  Kutsal  Kilise  onlar  için  yok… 
Daha da ileri giderek Katolik Kilisesinin kirli olduğunu ve bu kirlerinden köklü 
bir şekilde temizlenmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Tanrının kutsal emirleri ile 
sanki  alay  edercesine  Papa  hazretlerinin  kiliseyi  bir  dünya  Krallığı  imiş  gibi 
yönettiğini  söylüyorlar.  Bunlar  kabul  edilebilir  şeyler  değil…  Bildirmek 
zorundayım ki Katolik camiada büyük bir reaksiyon doğmuş durumda…” 

Kraliçenin  yüzü  asılmıştı.  Düşünüyordu…  Memleketi  esasen  İtalya  idi. 
Katolikliğin beşiği… Ayrıca Papa ile bir çatışmaya girmeye hiç niyeti yoktu.

“Ben bu konuyu çok ciddi olarak düşüneceğim yeğenim… Şimdi çıkabilirsiniz” 
dedi…

Sonra aklına Jan d’albret ile yaptığı son konuşma geldi:

……………..“hedefleri taçtır!!!………” ürperdi, oturma odasına yöneldi.

Fikirler

Odada Nostradamüs  vardı… Kraliçe  doğrudan  sordu:  “Geldiğin  için  sağ  ol… 
Senin bu katolikprotestan kavgası hakkındaki düşüncen nedir?”

Nostradamüs cevap verdi: “Efendim, Jan d’albre’nin katli çok kötü oldu. Bu iş 
gittikçe daha kötüye gidiyor. Mutlak bir iç savaş olacak gibi.”

“Neden katli diyorsun? Eceliyle ölmüş dediler?”

Nostradamüs’ün dudakları gülümsüyormuş gibi kıvrıldı. 

“Efendim…” dedi “ben biliyorum ki birisi iblis ile anlaşmış ve o zehirlenmiş.”

“Olamaz! Nasıl olmuş, ne zehiri?”
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“Zehirin  kaynağı  ve  ne  olduğu  saptanamadı…  Şeytani  bir  şey…  ama 
öldürüldüğü kesin…”

Katerin rahat bir nefes almaktan kaçınamadı. Sordu:

“Sen öyle diyorsan doğrudur… Çok acı… Ama bu tarafların savaşını önlemek 
için bir şey yapamaz mıyız?”

“Aklıma bir çare geliyor ama uzak bir ihtimal…”

”Nedir o?”

“Protestanları başka bir memlekete yerleşmeye razı etmek…”

“Hangi memleket, öyle şey olur mu?”

“Tarihte oldu Efendim.

“Nerede?”

“İspanya  ve  Portekiz  Efendim.  Epey  zaman  önce… Museviler,  Ferdinand  ve 
İsabella’nın  işkencesi  altında  idiler.  Engizisyon  onları  hapsediyor,  işkence 
ediyor,  sonra  öldürüyordu.  Evleri  ellerinden  alındı.  Yakıldı,  yıkıldı.  Onlar 
sığınacak yer aradılar ve buldular Efendim…

“Neresi bu?”

Osmanlı  imparatorluğu Kraliçem. Muhteşem Süleyman han, onları memlekete 
kabul etti ve yerleştirdi. Kendisini hatırlar mısınız?

Kraliçe bilmesine rağmen: “Hafızam zayıf, hatırlat…”dedi.

“Hani kendisine başvurduğumuz zaman Alman imparatoruna bir haber gönderip 
Kralımız birinci Francois’yı serbest bıraktırtmıştı.”

Kraliçe sanki anlamayan gözlerle bakıyordu…

Nostradamüs biraz muzip bir tavırla devam etti:

“hani canım kralımıza bir mektup yazmıştı da sonunda: “…ben …şimşîri zafer
nigârım ile feth eylediğim nice diyârın sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han 
oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han'ım, Sen ki, Françe vilayetinin 
Kralı Françesko'sun...” diyordu.

Kraliçe sabırsızca başını salladı, konuşturduğuna pişman olmuştu…
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“Sen bu iş nasıl başarılmış onu anlat bakalım” dedi.

Nostradamüs: “Arzu ederseniz beraberce seyredelim?”

Kraliçe başı ile olumlu işaret yaptı.

Nostradamüs’ün bir el hareketi ile beliren akaşi kayıtları, duvara yansıdı.

Osmanlı Sarayı, Divan

Vezirler  ve  Şeyhül  İslam  Sadrazamın  başkanlığında  toplanmışlardı.  Padişah, 
onları kafes arkasından izliyordu.

Sadrazam söze girdi:  “İspanya ve Portekiz’den kötü haberler geliyor. Oraların 
hâkimi  olan  Kral  Ferdinand  ve  Kraliçe  İsabella  Musevilere  büyük  zulüm, 
işkence  ve  eziyet  ederlermiş.  Aracılar  geldi…  Bu  insanlar  sığınacak  yer 
arıyorlar…  Fikriniz  nedir?  Biz  onların  hamisi  olabilir  miyiz?  Onlara 
oturabilecekleri bir yer verebilir miyiz?

Vezirlerden birisi ileri çıktı: “Bunlar bizim dinimizden değildirler… Halkımızla 
anlaşamazlar…  Ayrıca  bu  kavim  1290  yılında  İngiltere  kralı  1.Edward 
zamanında  İngiltere’den  kovulmuştur.  Hala  da  dönemiyorlar…  Nedenini 
bilemem ama söylemek vazifem. İslam milletini rahatsız edebilirler.”

Sadrazam:  “Bu  konuda  en  iyi  fikir  serdedecek  kişi  Şeyhül  İslam  Ebussud 
efendidir. Onu dinleyelim…”

Ebusuud  Efendi  dedi  ki:  “İmparatorumuzun  namı  Sultanıİklimi  Rum’dur. 
Yedi  kıtaya  hükmeder.  Bu  kıtalarda  yalnız  Müslümanlar  değil,  her  inançtan 
insan  yaşar.  Dinimiz  hepsine  mağfiret  gösterir.  Hepsinin  peygamberini  tanır. 
Musevilerinkini  de… Halkımız bunu çok  iyi  bilir. Gelecek olanlar  da mutekit 
insanlardır.  Kendi  dinlerine  sahiptirler,  bu  onları  doğru  ahlaklı  yapar.  Dinin 
icaplarının yerine getirilmesi mühimdir ama dinin insana verdiği ahlak dersleri 
daha önde gelir…şer’i kanunlara uyamayabilirler ama Süleyman’ın mer’i mülki 
kanunnamelerine aynen itaat edeceklerinden eminim.”

İtiraz  eden  vezir  bu  sözler  üzerine  bir  adım  geri  çekildi.  Başka  söz  alan 
olmayınca Sadrazam devreye girdi:

“İradei  şahane  şöyledir:  Bilirsiniz  ki  hünkârımız,  Müslüman  olmayan  halka 
yani reaya’ya önem verir, onları kollar. Ebussud efendiyi dinlediniz… Biz hor 
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görülen, işkence edileni koruruz. Öyle ki bu nedenle çoğu Hıristiyan serf, yani 
esir, Osmanlı  topraklarına  kaçmış,  kabul  görmüştür. Halkımız  bu  topluluklara 
anlayış  ve  iyilikle  yaklaşır.  Bu  Museviler,  derilerinin  yüzülmesinden, 
kazanlarda  diri  diri  yakılmaktan  kaçıyorlar.  Onlara  merhamet  etmek,  kucak 
açmak  esastır.  Tüm  Osmanlı  memalikinde  biline  ki  bu  Museviler,  Osmanlı 
tebaasıdırlar, kendilerine Rumelinde toprak verilecek ve himaye göreceklerdir.”

Görüntü kayboldu. 

Katerin’i bir düşünce almıştı.

Sonunda “denemeye değer…” dedi.

Mektuplaşma

Katerin dış  işleri bakanı de Villeroy’u yanına  istedi. Araları  iyi  idi ve Kraliçe 
ona güvenirdi. 

“Bu protestankatolik çatışmasını sonlandırmak için bir fikrim var…”dedi.

Devamla  “Protestanların  Moldovya’ya  yerleştirilmelerini  Osmanlı’dan 
isteyeceğim. Musevileri  kabul  ettiler… Onun gibi… Bunlar  da  ölüm  tehlikesi 
altında  diyebiliriz  her  halde…  Önce  bu  düşüncem  hakkındaki  yargınızı 
açıklayınız, olumlu ise bu hususta nasıl hareket edebilirim acaba?” 

De Villeroy tecrübeli bir diplomattı. Biraz düşündü ve:

“Padişah Süleyman zamanında oldu o kabul… Şimdi orada padişah 2.Selim… 
Aslında  aramızda  Kralımız  Fransuva  ile  Sultan  Süleymanın  imzaladığı  bir 
antlaşma  var.  Buna  Hıristiyan  ve  Hıristiyan  olmayan  iki  devlet  arasında 
akdedilmiş  olan  ve  ideolojik  bir  karakter  taşımayan  ilk  anlaşma  deriz.  Gerçi 
tabii ki bu anlaşmada hedef her  iki İmparatorluğun da düşmanı olan Habsburg 
hanedanı  idi.  Hıristiyan  dünyada  epey  kıyamet  kopmuştu  ama…   Bizim 
simgemiz olan leylak ile onların simgesi olan hilal’in günahkâr birleşmesi diye 
de isim takmışlardı… Ama bu anlaşma iki tarafa da birçok yarar sağladığı için 
yaşadı.  Bence  önce  biraz  dolambaçlı  bir  yoldan  yaklaşırsak  iyi  olur.  Sarayda 
Padişah  Selim’in  eşi Nurbanu Sultan’ın  etkisi  güçlüdür. Onun  sekreteri  var… 
Onlar  sekretere kira diyor. Kiranın  adı Ester Handali… Ben onun aracılığı  ile 
konunun  Nurbanu  Sultan’a  açılmasını  öneririm.  Olumlu  bir  gelişme  görürsek 
Büyükelçimizi resmen devreye sokarız.”



126

“Güzel, hemen işe girişelim…”

Ester Kira

Haham  Ester’e  “Çok  çekiyorlar…Her  gün  ölüm  ve  işkence  korkusu  ile 
yaşıyorlar. Nasıl bizler kurtulduk, onlar da kurtulsunlar, yardımcı olman doğru 
olur…” dedi. Ona bir de mektup verdi… “Sultan’a götür”…diye tembihledi.

Ester  konuyu  uygun  bir  zamanda  aynı  doğrultuda  işleyerek Nurbanu  Sultan’a 
açtı.  Mektubu  verdi.  Sultan  zarfı  açtı,  imza  Katerin  de  Medici  idi.  Sultan 
konuyu  Padişaha  ileteceğini  söyledi…  Padişahı  müsait  gördüğü  bir  gece 
olayları  anlattı.  Mektubu  verdi.  Protestanların  hayatlarının  kurtulmasının  çok 
sevap getireceğini ekledi…

Padişah düşündü, tam ikna olmamış görünüyordu.

“Devlet işi böyle yürümez sultanım. Bize resmen bir talep gelmedi ki… Bu da 
size  yazılmış  özel  bir  mektup…  Kendi  kendimize  böyle  bir  işe  talip 
olamayız.”dedi. 

Büyükelçi

Tören Muhafızı  “Fransız Büyükelçisi Guillaume de Grandchamp de Grantrie” 
divana kabulünü istirham ediyor…” ilanını yaptı.

Elçi girdi, bir reverans yaparak sadrazamı selamladı. Sonra:

“Fransız Kraliçesi Katerin de Medici’nin bir namesini getirdim.” dedi.

Sadrazam işareti üzerine kâtip aldı,  sadrazamın oku emri üzerine yüksek sesle 
okudu.  

Esasen  Padişah  ile  sadrazam  konuyu  daha  önce  görüşmüşlerdi.  Teklifi  kabul 
etmemek eğiliminde idiler. Sadrazam hemen ret etmeye hazırlanıyordu.

Sadrazam  sordu:  “Bu  zavallıları  kurtarıp  Moldova’ya  yerleştirirsek  bize  ne 
faydası olur?”

De  Gantrie  başını  eğdi,  sonra  zekice  gülümsedi  ve:  “Biliyorsunuz  önce 
devletlerimiz  arasında  ortak  bir  hasma  karşı  imzalanmış  anlaşma  var.  Kabul 
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edeceğiniz  insanlar  Protestanlardır.  İmparatorluğunuz  Katolik  Habsburg 
Almanyası  ile  çekişme ve hatta  savaş halinde... Moldova’ya yerleştirilecek bu 
halk,  hem  inancından,  hem  de  size  olan  minnettarlığından  ötürü  onlara  karşı 
duracak,  yanınızda  yer  alacaktır…  Bu  sözlerin  teminatı  olarak  Moldova 
voyvodası olarak görev almaya hazırım. Tabii tensip buyurulursa…”

Bu  sözler  üzerine  sadrazam  durakladı  “Size  cevabımızı  tez  vakitte 
bildireceğiz…” dedi. Akıllı bir manevra ile Padişahın bu yeni yardım unsurunu 
düşünebilmesine zaman tanımıştı.

Karar

Padişah, sadrazamı kabul etmişti.

Sadrazam:  “Hünkârım”  diye  söze  girdi.  “Hemen  ret  edecektim  ama  son 
söyledikleri  beni  düşünceye  sevk  etti,  belki  yine  tartıp  karar  verirsiniz  diye 
düşündüm.”

Sultan:  “Beli”  dedi  “iyi  yaptın.  Ben  düşündüm.  Oraya  yerleşecek  bu  ahali 
silahlı.  O  diyarın  hemen  Kuzeyinde  Protestanlığa  kayan  başka  milletler  var. 
Yarın  öbür  gün  bunlar  aralarında  birleşir,  başımıza  bir  gaile  daha  çıkar.  Biz 
oraları  kan  pahasına  aldık… Bunların  durumları Museviler  gibi  değil… Bu  iş 
olamaz.”

Sadrazam eğilerek dışarı çıktı.

Kraliçe

Ret cevabına canı sıkılmıştı. Salonda bir aşağı bir yukarı gidiyordu.

Jan’ın  Giz  taraftarları  için  söylediği…  Hedefleri  taçtır!”  sözü  aklından 
çıkmıyordu.  “İyi  de  yalnız  onlar  değil,  Protestan  kanat  da  taç  peşinde”  diye 
düşündü.

Köşeden bir ses geldi: “Ne kadar doğru düşündünüz Efendim” 

Döndü: İblis orada idi… 

“Düşüncemi okudun, ne olacak yani?” diye terslendi.
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İblis:  “Efendim…  Dedi.  Birbirine  hasım  iki  düşman  sizin  için  tehlike  ise 
bırakırsınız  birbirlerini  yerler.  Bunun  için  Giz’e  yol  vermeniz  yeter...”  ve 
kayboldu…

Kraliçe saray nazırını çağırdı. Araba istedi Nostradamüs’le görüşmek üzere yola 
çıktı.

Montmartre

Nostradamüs onu her zamanki gibi çalışma odasında karşıladı.

“İleriye  gören  bir  göz  arıyorum…  Ne  yapmalıyım?  Ayrıca  benim  sonum  ne 
olacak? Bunları bana söyleyiniz” dedi.

Nostradamüs: “Size gerçeği söyleyeyim. İblis’in size söylediği bir yerde doğru. 
Onu  sevmesem  de…  Osmanlı  projesi  olamadı.  Her  iki  taraf  da  tahtınızın 
peşinde… Ayrıca  o  kadar  bir  kan  davası  var  ki  engel  de  olamazsınız.  Ancak 
kuvvetlinin  tarafını  destekleyip  tacınızın  süresini  uzatabilirsiniz.  Şahsen  size 
gelince…  Bakalım  hele…”  dedi,  masasına  yürüdü,  bir  su  kabına  su  döktü, 
üstüne zeytinyağı damlattı. Bir sure daldı ve baktı. 

“St. Germain Paris’in bir semti… Ama bu ne demek oluyor? ”diye mırıldandı. 
“Sizin  ölümünüzde  St.  Germain  sözcüğünü  görüyorum…  Ondan  uzak 
durunuz…”

Katerin  kaşlarını  çattı:  “Saint  Germain  mahallesi  herhalde…  “diye  düşündü. 
“Oradan uzaklaşmalıyım”

Çıktı ve saraya döndü.

Emirler

Saray nazırı çağrılmıştı, emirleri alıyordu.

Katerin:  “Önce”  dedi  “St.Germain  semtinde  yeni  yapılmakta  olan  Tuileri 
sarayının inşaatını durdurun, Louvre sarayı da aynı semtte, burayı terk ediyoruz 
ve Hotel de Soisson malikânemize çekiliyoruz.
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Ayrıca  derhal  Kızım Margarit  ile  Hanri  de  Navarre’ın  düğünleri  için  gerekli 
hazırlığa  başlayınız.  Bu  emirlerin  gereğini  derhal  yapınız.  Bana Giz Dükü’nü 
çağırınız…” 

Kraliçe,  St.  Germain’den  uzaklaşmış  olmakla  ölümden  de  uzaklaştığını 
düşünüyordu, ferahlamıştı…

İblis katılarak güldü: “Zavallı! Bilmiyor ki ölüm döşeğinde son duasını yapacak 
olan papazın adı Julien de St. Germain…”

Yol

Giz Dükü Kraliçenin karşısında eğildi ve “emrediniz Efendim…” dedi.

Katerin  yanındaki  tahtta  oturmakta  olan  oğlu  9.Şarl’e  baktı:  “Dük,  Osmanlı 
projesi  yürümedi.  Bu  durumda  iş  sizin  kutsal  ittifaka  kalıyor…  Başkanlarını 
yakalarsanız iş biter. Fazla kan dökülmesini istemiyoruz…”

Giz  yüzündeki  vahşi  sevinci  saklamaya  çalışarak:  “Yol  verdiğiniz  için 
teşekkürler… Emriniz baş üstüne, yalnız çarpışma olacağı kesin. O durumda ne 
olur bilinmez. İşler kontrolden çıkabilir. Biz elden gelen gayreti gösteririz” diye 
cevapladı.

Katerin  “iyi,  çekilebilirsiniz!”  derken  “yiyin  birbirinizi”  diye  düşünüyor, 
sahneyi seyreden İblis, neşeleniyordu…

9. Şarl ise hasta idi, yatağında bağırıyordu: “Hepsini öldürün! Hepsini öldürün!”

St. Bartholomew Günü 

Ertesi  gün  Prens  Konde’ye  bir  ulak  geldi,  nefes  nefese  idi:  “Amiral  Kolinyi 
tüfekle vuruldu. Vuran kişiyi kovaladık ama önceden hazırlanmış bir ata bindi 
kaçtı, yakalayamadık” dedi…

Konde atına atladı ve Betizi Oteline yetişti… Çağrılan cerrah amiralin kolundan 
bir mermi çıkardı, ayrıca bir parmağını makasla kesti ve sargıladı.

Haber anında Kraliçe’ye yetişti. 
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Katerin haberi soğuk bir eda ile aldı ve geçmiş olsun demeye gitti. Kolinyi’nin 
yanında ağladı.

O  ayrıldıktan  sonra  Prens  Konde:  “Bunu  kimlerin  yaptığını  biliyoruz… 
İntikamınız alınacaktır…” diye haykırdı.

Kolinyi: taraftarlarına “Hazır ol” emri verdi. İç savaş başlayacaktı…

Aynı  gece  tüm  protestanların  evlerinin  kapılarına  yağlı  boya  ile  birer  işaret 
kondu.  

Sabah  St.Germain  de  Luxerrois  kilisesinin  çanları  canhıraş  seslerle  çalıyordu. 
Diğer  kiliseler  de  ona  iştirak  ettiler.  Paris  yanıyor,  protestan  evleri  işgale 
uğruyor,  protestanlar  yaşlı,  çocuk  bakılmaksızın  öldürülüyordu.  Hanri 
Navarre’ın  düğünü  için  gelen  davetlilerden  çoğu  da  katledildi.  Bu  katliam 
Paris’de  bir  hafta  sürdü.  Fransa’ya  yayıldı  ve  yaklaşık  yirmi  bin  kişinin 
ölümüne  neden  oldu.  Katliam  bir  günlük  bir  olay  değil,  bir  mevsimlik  bir 
olaydı.

9. Şarl, bu vahşetin devam ettiği günlerden birinde, kan kusarak öldü.

Yerine Katerin’nin sevgili oğlu 3. Hanri tahta çıktı.

Jan d’albret’nin oğlu Hanri Navarre ise karısının yardımı ile ölümden kurtuldu. 
Katolikliğe  döndüğünü  ilan  etti.   Ölümden  kurtulmak  için  Mihrabın  önünde 
yemin  etmeye  diz  çöktüğü  zaman  Katerin  çevresindeki  elçilere  döndü  ve 
güldü… Ancak bu durum uzun  sürmeyecekti. Kral  sonunda  saraydan kaçtı ve 
protestan birliklerine katıldı. 

Bir  ara  Katerin  için:  “İşte”  dedi.  “İtalyan  olduğu  nasıl  belli!  Makyavelli’nin 
prensiplerini  takip  etti…  Bütün  düşmanlarını  tek  bir  darbede  yok  etmeye 
yöneldi…” 

 

Halk Meclisi (États Généraux) 

Amiral  Kolinyi  Protestan  asilzadelerine  hitap  ediyordu:  “Böyle  bir  katliamın 
sonucuna katlanacaklar. İntikamımız alınacaktır. İşte çok güçlü bir ordu ve etkin 
bir süvari birliğimiz var. 60 adet güçlendirilmiş şehre hâkimiz ve Tahta meydan 
okuyoruz.”
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Paris’de  ise  Katerin  zaman  zaman  hıçkırıklarla  kesilen  konuşmasında Kral  3. 
Hanri’ye dert yanıyordu: 

“Bizi  korusun  diye  İsviçreli  muhafızları  tuttuk.  Ama  ben  kiliseye  giderken 
Parisliler  yolumu  kestiler,  Giz  Dükünden  başkası  ile  konuşmayacaklarını 
söylediler. Çok sıkıştık, ben de Halk Meclisi’ni Blois şatosunda toplayacağınız 
ilan ederek durumu yatıştırdım.”

Hanri: “Çok iyi etmişsiniz Efendim, yer seçimi de fevkalade…”

Dışarıda Kralın münadisi  ilan  ediyordu:  “Paris  halkı… Duyunuz… Bilirsiniz: 
halkımız;  din  adamları,  soylular  ve  nüfusun  diğer  bölümlerinden 
oluşur. Kralımız 1302 yılında toplumun üç kesiminin birlikte temsil edildiği bir 
parlamentoya izin vermiştir. Bu; Genel Meclis anlamında États Généraux olarak 
anılır.  Bu  meclis  Blois’de  toplanacak  ve  sıkıntılarımızı  halletmek  için 
çalışacaktır. Temsilcilerinizi yollayınız.”

Blois Şatosu

Kral 3.Hanri 45 ler olarak bilinen muhafız birliği komutanını çağırdı: 

“Kraliçemiz  öksürüyor,  ateşi  de  var  gibi… Onun  için meclise  katılamayacak. 
Ancak siz emirlerimi aynen uygulayacaksınız, aksaklık istemem…” dedi

Komutan saygı ile eğilerek çıktı.

Dük  yanında  üç  asilzade  ile  beraber  Kralı  görmeye  geliyordu.  Aklından  “Bu 
Katerin  şeytan…  Tam  darbe  olacağı  sırada  halk  meclisi  deyip  tansiyonu 
düşürdü. Ama Paris elimde, taraftarlarım yolları kesiyor, bunlar istedikleri yere 
bile gidemiyorlar. Ona  tahtı bana bırakmasını  tebliğ edeceğim… Yoksa…” eli 
hançerine  gitti.  Güçlü  ve  mağrurdu.  Blois  şatosunun  çevresindeki  yeşillik 
alanda pek çok taraftarı toplanmıştı.

Kuvvetli  adımlarla  ana  salonu  geçti,  Kral  dairesine  yönelen  koridora  geldi. 
Kapıda nöbetçiler onu saygı ile selamladılar. Kapıyı açtılar. İçeriye yöneldi. Bir 
ses duydu… Kapı arkasından kilitlenmişti. 

Aynı anda 45 muhafız saldırdı. Kılıcını bile çekemeden onu delik deşik ettiler…

Hanri biraz sonra annesinin odasına girdi: 
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“Giz Dükü öldü Efendim” dedi. “Onu öldürttüm… Artık bizi rahatsız edemez! 
Kardeşi  Kardinal  de  Giz  de  şu  anda  zindanda…  O  da  ölecek.  Paris’i  Giz 
taraftarlarının elinden almak için ben Hanri de Navarre’a katılacağım.”  Varsın 
protestan olsun… İyi bir insan…”

Katerin: “Jan’ın oğlu ile beraber ha… kadere bak” diye düşündü ve: 

“Ben de daha fazla yaşamak istemiyorum Hanri, çok acı çektim…” dedi

 Olacağı görmüştü sanki… Öksürüğü dinmiyordu. Papaz çağırdılar.

Saray nazırı ilan etti: 

“Rahip Julien de St. Germain izninizle günah çıkaracak Kraliçem”. 

Kraliçenim  gözleri  büyüdü.  Bir  şeyler  söylemek  istedi.  Ancak  sadece 
boğazından bir hırıltı çıktı “St. Germain…”

 Kraliçe Paris Giz taraftarlarının işgali altında olduğu için Blois’da gömüldü.

Genel mecliste Kral temsilcilere hitap ediyordu:

  “Kraliçemiz Katerin’e  tüm yaptıkları  için  teşekkür  ederim. O yalnızca Kralın 
değil, devletin de anasıdır…” ve ekliyordu:

“Yakında sorunlar bitecek, rahat olunuz.”

Montmartre Manastırı 

Dük de Giz’in kız kardeşi Marie Burbon sırdaşı olan hizmetçisini çağırdı…

“Papaz geldi mi?” diye sorguladı. 

“Evet Efendim emriniz üzerine özel misafir odasında.”

Jacques  Clément  misafir  odasında  heyecan  içinde  idi.  Kendisi  “İsa’nın 
askerleri” tarikatına mensuptu.   Tarikatın önderi Ignas de Loyola onu çağırıp : 
“Jacque,  şimdi  sana  bir  görev  vereceğim.  Şu mektubu  Sayın Marie  Burbon’a 
götüreceksin”  dediği  zaman  nefesinin  kesildiğini  hissetmişti.  Demek  ki  o 
rüyalarına giren güzel kadını görebilecek, onunla tanışabilecekti... Hem de onun 
köşkünde...  Heyecanını  hissettirmemeye  çalışarak  mektubu  aldı,  eğilerek 
başkanın yüzüğünü öptü ve izin istedi. 
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Şimdi  o  güzel meleğin  gelmesini  bekliyordu. Kapı  açıldı  ve melek  göründü... 
Gerçekten çok güzeldi... Hatırladığından çok... Güzel kadın işveli bir tavırla ona 
yaklaştı  ve  elini  uzattı…  “Jacque  dedi…  mektubu  ver…”  Sesi  çok  tatlı,  iç 
gıcıklayıcı, kadife gibi yumuşaktı. Yaklaştığında çok hoş, adeta sarhoş edici bir 
parfüm  kokusu  yayılmıştı.  Mektubu  alırken  eli  eline  değdi,  içinin  kaydığını 
hissetti. 

Marie: “Mektubu getirdiğiniz için teşekkür ederim, şimdi istirahat edin…” dedi, 
döndü,  arkasındaki  bardan  bir  kadeh  aldı,  şarap  doldurdu.  ”İşte  bunu  için 
yorgunluğunuzu alır…”

Jacque  inanamıyordu.  O  şahane  kadın  ona  şarap  sunmuştu.  Boğazı  kurudu, 
şarabı aldı ve  içti… Uykusunun geldiğini hissetti. Uyku  ile uyanıklık arasında 
idi. Sanki bir rüya… Güzel melek onu kolları arasına almış, konuşuyordu:

“Çok yakışıklısın, senin olmayı çok isterdim ama ne yazık ki büyük bir derdim 
var…” Jacque ayılır gibi oldu… “Nasıl?” diye kekeledi. 

“Yeğenim Kral beni öldürtecek.”

“Nasıl olur, imkânsız…”

“Ağabeyim Giz dükünü öldürttüğü gibi. Sıra bende... Beni koru Jacque ve ben 
senin olayım, sonsuza kadar…”

Bu meleği öldürtmek? Hem de  tam bu zamanda?  İnanamıyordu. Yutkundu ve 
“emredin” dedi.  Melek fısıltılı bir sesle ona istediğini anlattı.

“Sizin  için  ölürüm  ben...  Emriniz  yerine  gelecektir...  diyen  Jacque  odadan 
sendeleyerek çıktı.

Saraydaki  kabulde  Marie  İgnas  de  Loyola’ya  yaklaştı:  “Mükemmel 
bulmuşsunuz, teşhisinizin hayranıyım... Artık sonu geldi...” dedi.

De  Loyola  “dinin  düşmanları  layık  olduklarını  bulur,  kutsal  ittifakın  başını 
öldüren cezasını çekecektir” dedi, eğilerek selam verdi ve yürüdü.

Katerin'in cenazesinden sekiz ay sonra  Jacques Clément adında bir papaz Kral 
üçüncü Hanri’yi bıçaklayarak öldürdü.

Sekizinci İklim, Mundus İmaginalis 
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Zaman akmış gitmiş, Şüra toplanmıştı…

An: “Toplanmamızın nedeni, Avrupa’daki  insanların durumları ve davranışları 
hakkında EnMebulunga’dan rapor almaktır…”

EnMebulunga başladı:

“GülHaç organizasyonu iyi sonuçlar vermeye başladı. Ancak Fransa’da büyük 
sorun  oldu.  Protestanlarla  Katolikler  birbirlerini  boğazladılar.  Büyük  bir 
katliam…

Bunların zamanlarında ilerlersek: 1914 de başlayan çok büyük bir dünya savaşı 
yüz binlerce insanı yok etti…”

Kronos: “Niçin müdahale etmedik bu savaşa?” diye sordu…

O zaman Melkizedek devreye girdi: 

“Biz  bu  insanların  beynini  yeteri  kadar  açtık.  Düşünebiliyorlar.  Yani  akıl 
verdik.  Çevreyi  algılayan,  analiz  eden,  doğru  düşünmeyi  ve  doğru  fikir 
yaratmayı  sağlayabilen  bir  yetenek  bu…  Tek  tek  insanların  aklı  birleşince 
toplum  için  ortak  akıl  ortaya  çıkar.  Salim  akıl,  yani  aklıselim  İblis’e  yol 
vermez. Örnek mi  istiyorsunuz:  İşte Reformasyona  ve  aydınlanmaya  yönelten 
akıl  ve  bu  akıldan  doğan  hareket… Kör Katolik  inancı  doğru  yola  getirmeye 
çalışan  bir  olgu.  Bunun  için  beyni  harekete  geçirmenin  dışında  biz  ne  mi 
yaptık? Hiç bir şey… Bu hareket için yayımlanan Fama Faternitatis, Confessio 
Fraternitatis  gibi  bildirileri,  kitapları  hatırlayınız.  Halk  konferanslarını, 
konuşmalarını  hatırlayınız.  Ama  eğer  yalan  yanlış,  kör  fikirler  baskı  altında 
öğretilir,  bunlar  egemen  olursa  akıl  öldürülür.  Aklın  ölümü  ilerlemenin 
kaynağının kuruması demektir. Orada olan budur. Biz buna müdahale etmeyiz 
zira verilen aklı kullanamamak kendi hatalarıdır.” 

EnMebulunga:  “Evet,  işte  İngiltere  ile  Fransa  arasındaki  fark…  Dedi, 
“İngiltere  aklını  kullandı  dönüşüm  sükûnet  içinde  cereyan  etti,  Fransa 
kullanamadı… Önce katliamlar… Darbeler… Sonra da  akıllarını Giyotini  icat 
etmeye kullandılar…

An:  “Bu  bizim  hiç  bir  şey  yapmayacağımızın  gerekçesi  olmamalı… Cehaleti 
ortadan kaldırmak ve bilimin ufkunu genişletmek için ne yapmak gerekir?”

EnMebulunga: “Tabii önce eğitim ve öğretim… Bu yönde akıllı bazı adamlar 
sayesinde epey yol alınıyor. Ancak Fizik bilimi gelişmenin alfabesidir bence… 
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Şu anda Newton’un kurduğu ve arkadaşlarının geliştirdiği klasik fizik biliniyor, 
onu okuyorlar… Ama bu yeterli mi?”

Enki hemen:

  “Tabii  ki  değil,  kozmolojiyi  ve  evrenin  gerçeklerini  daha  iyi  anlayabilmeleri 
için  yüksek  fizik  ve  matematiğe  gerek  var.  Bunları  kullanarak  Kuantum 
teorisini yavaş yavaş sökmeleri gerekir…”

An: “ Ne teklif ediyorsun?”

Enki: “Bir iki bilim adamının beynini azıcık daha açalım. Bu bilim adamları çok 
meşhur  birileri  olmasın…  Aksi  halde  hemen  sonuçsuz  tartışmalara  girer 
bunlar… Bulgular bir anda fışkırmalı… Gerisi gelir bence…”

An fikri beğendi.

“EnMebulunga” dedi. Bul öyle birilerini…”

“İnsanlar  tıp  ilminde  ilerleyince  adamların  beynini  açıp  incelerlerse  normal 
beyinden farklı olduğunu görecekler…”

“Ha  bak  o  da  iyi  olabilir.  Belki  düşünürler  bu  işi  bizlerin  yaptığını… 
İnanmalarına yardımcı olur…”

“Yani yine ilimle inanç el ele öyle mi?”

“Bunlar  birbiri  ile  kâh  kavga  edip  kâh  barışıyorlar.  Ben  bilim  ile  inanç 
arasındaki  ilişkiyi  gölge  ile  ışığın dansı  gibi  görüyorum. Bu yeni  bir  birleşme 
noktası olabilir.” 

Şüradan sonra aralarında konuşuyorlardı. An kararları anlatıyordu… 

Ninhurşag  atıldı:  “Siz  bizlere  saçı  uzun  aklı  kısa  dersiniz.  Ama  bu  işin  sonu 
kötüye varabilir”

“Nasıl yani?”

“Matematik  ve  fizik  ilerleyecek  de  teknoloji  duracak  mı  yani…  O  da 
ilerleyecek.  Hem  de  çok  hızlanarak…  Kuantum  bilgisayarları  vesaire… 
Bunların  gelişmesi  insan  beyninin  gelişmesinin  ötesine  geçebilir,  o  zaman 
bilgisayarlar  ve  onların  yönettiği  robotlar  yönetimi  devralır…  Hâlbuki  biz 
insana öncelik veriyoruz…”
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“Onu da o zaman düşünürüz… Şimdi bu adım gerekli ve önemli…”

 Zürih  

Patent  ofisindeki  işinden  çıkmıştı,  yorgundu  biraz.  Evine  gitmek  için  otobüs 
durağına  yöneldi.  Yolda  karşısına  gözlüklü,  güzel  giyinmiş,  şık  şapkalı, 
aksakallı bir ihtiyar çıktı. Ona “Merhaba” dedi.

 Baktı... Tanıdığı birisi gibi değildi... Adam “ben sizi  tanıyorum Albert” dedi. 
“Sadece  otobüsün  bozulduğunu  söylemek  istedim.  Boşuna  beklemeyin 
diye…Tren daha iyi…” 

Teşekkür  etti  ve  yolunu  değiştirip  istasyona  kadar  yürüdü.  Trene  bindi.  Tren 
hareket etmişti… Vagondan vagona geçip yer bulmaya çalışıyordu. 

Kendi  kendine  şakalaşmak  istedi  “Bu  gidişle  eve  varamayız,  baksana  tren 
kuzeye gidiyor, ben  ters yönde güneye yürüyorum… Acaba net kaç kilometre 
yol  aldım?”  diye  gülerken  yandaki  bir  hattan  bir  diğer  tren  ters  yönde  geçti. 
Düdük  çaldı,  düdük  sesi  duyuldu  ancak yavaş yavaş kayboldu. Kafası  takıldı: 
“Bu trenle diğeri yan yana dururken düdük sesi böyle yavaş yavaş yok olmuyor, 
giderken  niye  böyle…”  diye  düşünürken  karşı  koltuğa  gözü  takıldı.  Yolda 
kendisine  trene  binmesini  tavsiye  eden  beyaz  sakallı  orada  oturuyordu. 
“Girerken  hiç  görmedim”  diye  düşünürken  adam  kafasındakileri  okumuş  gibi 
“tam arkanızdaydım” diyerek tatlı tatlı gülümsedi.

Sonra:  “Size  bir  soru:  Karşıdan  demin  bir  tren  geldi  diyelim  ki  50  km  sürat 
yapıyor, biz de öyle... Acaba birbirlerine göre hızları ne olur? Bu trenin gittiği 
yönün  aksi  yönde  yürümeye  benziyor  değil  mi?  Ha!  Bir  de  aynı  zamanda 
dışarıdaki  sabit  bir  ağaca  göre  hızımız  ne  olur?  Sonra  karşıdan  gelen  trenin 
düdük sesi uzadı da uzadı... Trenler duruyor olsa öyle olmazdı değil mi?” diye 
soruverdi. 

Kafasında bir şimşek çaktı: “Trende ters yönde yürürken daha az mesafe almış 
oluyorum  diğer  yandan  düdük  sesi  de  hıza  uyarak  yansıyor…  O  zaman  bu 
olaylar  göreli,  tüm  bu  olaylar  hıza  bağlı  olarak  rölatif,  bunu  çalışmam 
gerekiyor.”

İhtiyar: “Özür dilerim, sizi meşgul ettim...” diyordu.
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Duymadı bile... İlk durakta kendini dışarı attı, ters yöndeki trene bindi ve ofise 
ulaştı.  Sabaha  kadar  çalıştı.  Olayı  çözmüş,  rölativite  teorisinin  ilk  fikirleri 
kafasında belirmişti.

Bu olaydan bir gece önce Schrodinger Viyana Üniversitesindeki laboratuarında 
çalışıyordu.  Yorgundu.  Kafasındaki  Fizik  soruları  ile  boğuşuyor,  cevap 
bulamıyordu. Gözü ilerideki rafta duran siyah bir dosyaya takıldı… “Bu da ne? 
Ne zaman gelmiş buraya?” diye sorguladı kafasında… Sonra onu aldı ve açtı. 
Bir sürü denklemler sıralanmıştı. 

“Bunları ben mi yazmışım? Ne zaman yazmışım?” soruları belirdi beyninde bir 
anda…

“Ama  cevaplar  burada  işte…”  dedi.  O  anda  Kuantum  Fiziğinin  esasları 
belirlenmişti.

Diğer  bir  çalışma  laboratuarında  Heisenberg  de  kendisinin  olduğuna  akıl 
erdiremediği bir dosya buldu. İçinde matriks denklemleri vardı…

“Bunlarla  rüyamda  bile  uğraşıyordum  bir  türlü  sonuca  yönelemiyordum  ama 
işte burada… Ne zaman yazdım acaba? “ diye kafasını kaşıdı.

Na Koja Abad

EnMebulunga kafasını salladı: “Bak hele bir tren yolculuğu ve iki dosya nelere 
kadir?”

An: “Evet” dedi... Ama muziplik yaptın… Aynı problemi iki ayrı kişiye iki ayrı 
yöntemle çözdürmek nereden aklına geldi? İblis yapsa belki manası olurdu?”

Enki lafa karıştı: “Bırak biraz kavga etsinler, sonunda aynı noktada olduklarını 
bulurlar ama iyi eksersiz olur” diye muzipçe güldü…

  EnMebulunga:  “Yavaş  yavaş  sonsuz  küçüğün  sırlarına  girecekler,  kuantum 
fiziğini  öğrenecekler...  Umarım  yanlış  yapmadık,  umarım  bu  iş  kitle  silahları 
geliştirmeye yaramaz...”

An:    “Ondan önce  işe  yarayacağı  o  kadar  alan  var  ki... Enerji  en  başta. Uzay 
yolculukları... Tıp dünyası...”
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EnMebulunga:  “Sonsuz  küçük  dedin  de…  Sonsuz  büyük  de  var…  Sonsuz 
sadece  bir  deyim  matematikte…  Yaşayan  bir  evrende  sonsuz  ne  demek? 
Fiziksel  bir  karşılığı  mı  var?  Işığın  hızı  mı  sonsuz?  Onların  dünyasından 
bizimkine kadar olan mesafe mi sonsuz?  

An:  “Cevabını  zamanla  bulurlar.  Topoloji  filan  derken… Bir  bakarsın  buraya 
gelmişler...”

“Niye  olmasın,  gerçeği  ancak  bilim  yolu  ile  keşfedersin  değil mi? Ama  önce 
sonsuzun cevabını bulmaları gerek!”

Fizik Kongresi, Zürih Teknik Üniversitesi

Tartışma devam ediyordu:

“İşte çözüm bu… “ diyordu Schrodinger.

Heisenberg  sinirli  idi:  “Öyle  çözüm  olmaz  bak  çözüm  burada…”  diye  cevap 
verdi.

Tartışma büyüdü, diğer bilim adamları katıldı… Birden Dirac belirdi… Elinde 
bir kâğıt tomarı vardı. Onlara uzattı:

“Aynı  şeyi  ikiniz  değişik  yollardan  bulmuşsunuz,  birisi Matriks  cebiri,  diğeri 
fonksiyonel bir yaklaşım, aynı kapıya çıkar…”

Tartışma  duruldu,  her  iki  taraf  da  nasıl  olup  çözüme  vardığını  kesin  olarak 
bilmiyordu.

Meşhur  Feynman  yıllar  sonra  “O  kuantum  denklemi  ana  kuramlardan 
başlanarak geliştirilemez. Schrodinger’in kafasından çıkıvermiş…” diyecekti.

Pasadena, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü

Sıcak bir gündü. “Biraz yağmur yağsa  ferahlarız…” diye düşünüyordu. Yavaş 
yavaş  yürüdü,  büyük  bir  sedir  ağacının  gölgesindeki  banka  oturdu.  Yeşil 
çimenlerin  içinde  düzenlenmiş  rengârenk  çiçekler  çok  güzeldi.  Kelebekler 
konuyor,  uçuyor,  arılar  gelip  gidip  bal  alıyorlardı.  Birisi  yanına  oturdu 
“günaydın efendim” dedi. Döndü baktı... 

“Siz” dedi “Zürih’te değil miydiniz?”
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Beyaz sakallı ihtiyardı. Yorgun gibiydi ama gözleri kor gibi parlıyordu. 

“Albert”  dedi...  “Evet  benim.  Ben  de  sizin  gibi  buradayım...  Yalnız  aslında 
farkında olduğunuz ve sizi endişelendiren bir şey var, Almanya’daki adam tam 
bir  deli  gibi  herkesi  çalıştırıyor.  Korkunç  bir  silahı,  hem  de  insanlığı  ortadan 
kaldırabilecek bir  kitle  imha  silahını  yapmaya hazırlanıyorlar.  İşgalleri  altında 
olan  Norveç’de  Pnemünde  kasabasında  ağır  hidrojen  elde  ettiler  bile.  Bunu 
belki bilmiyorsunuz ama gerçek  işte... Bir an önce harekete geçilmesi gerekir. 
Amerika uykuda...”

“Ne yapabiliriz?” diye sorguladı Albert... 

Adam başını salladı: “Başkan ilim adamlarına saygı gösterir ve sözlerine önem 
verir, uyarınız...”

Albert başını önüne eğdi ve düşünceye daldı. Bu hareketin yapılması gerektiğini 
biliyordu, ama nasıl? Cevap vermek istedi, ancak ihtiyar kaybolmuştu.

Nükleer Fizik Laboratuarı    

Toplantı başlamıştı… Einstein katılanları gözden geçirdi...

Leó Szilárd, Edward Teller, Eugene Wigner, Linus Pauling orada idiler…

“Muhteşem  bir  grup”  diye  aklından  geçirdi.  “Dünyanın  en  seçkin  âlimleri…   
Ama bakalım ne olacak?”

Leó  Szilárd  hemen  konuya  girdi:  “Hepimiz  biliyoruz,  Hitler  atom  bombası 
yapmaya  çalışıyor.  Başarılı  olursa  dünya  tehlikeye  girer.  Bence  başkanı  ikaz 
etmeliyiz. Ben biraz çaba gösterdim ama başaramadım.”

Diğerleri  heyecanla  eyleme  geçmek  gerektiğini  savundular.  Sonunda  Wigner 
söz aldı ve dedi ki:

“Bence bu girişimi Albert yapsın. Bir mektupla durumu bildirsin. Gerekirse biz 
de katılalım ama onun ağırlığı büyük… Kabul ederse tabii…”

Einstein: “Elbette” dedi.

 Beyaz Saray
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Başkan Roosevelt kabineyi toplamıştı. 

“Bana çok önemli bir bilim adamının başkanlığında  toplanan âlimler Hitler’in 
atom bombasını  geliştirmeye  yakın  olduğunu  söylediler. Bu  grubun  başındaki 
Einstein  “savaş  bir  hastalıktır...”  diyor.  Ancak  bir  deli  ile  karşı  karşıya 
olduğumuzu  ve  bu  hastalıkla  başa  çıkmamız  gerektiğini  söylüyor.  Hitler 
bombayı  ele  geçirirse  her  şey  aleyhimize  olur.  Bir  yandan  dengeyi  sağlamak 
gerekli. Derhal çalışmalar başlayacak. Projenin adı “Manhattan Projesi” olacak. 
Bu  konuda  bilim  adamlarına  her  türlü  kolaylık  gösterilecek  ve  yardım 
yapılacak.”

Sonra Genelkurmay Başkanına döndü:

“Bilgilere göre Almanlar Norveç’de Pnemünde kasabasında ağır hidrojen elde 
etmişler ve bombayı yapma yolunda epey yol almışlar...” dedi.

Genelkurmay Başkanı : “Bilgimiz var efendim, oldukça zor bir hedefti, uzun bir 
planlama  gerekti.  Hava  kuvvetleri  çok  zor  manevralarla  gereğini  yaptı. 
Kaybımız da olmadı. Ben bilgi arz edecektim.” dedi.

Manhattan Projesi

Proje  hızla  ilerliyordu.  Bilim  adamları,  esasen  konuyu  çok  iyi  biliyorlardı.   
Nevada  çölünde  küçük  bir  bomba  ile  denediler.  Mantar  şeklinde  bulutlar 
yükseldi. Kilometrelerce uzaktan gözlemelerine rağmen dehşeti hissettiler.

Manzarayı  izleyen  İblis,  ellerini  oğuşturuyor,  seviniyor,  “işte  şimdi  şans  bana 
güldü”  diyordu.  Kibele’nin  sütü  ile  besleyerek  beyinlerini  açtığı  insanların 
beynine  serptiği  kötülük  tohumları  artık  yeşerecekti.  “İnsana  secde  etmedim 
diye beni kovan, şimdi o insanları nasıl yok ettiğimi seyredecek.”

Kremlin, 1944

Stalin:  “Almanya’yı  ezdik,  şimdi  artık  daha  da  ileri  gitmeliyiz. Avrupa  bizim 
olmalı.  Akdeniz’e  ulaşabilmek  için    her  şeyi  yapmalıyız.  Türkiye  bize 
boğazlardan geçiş hakkını vermeli...”

Mareşal Timoşenko sordu: “Avrupa’ya girmemize Amerika ne der?  Türkiye’ye 
girmek kolay mı?“
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Stalin  ona  döndü:  “O  da  senin  işin  ...  Herkes  Hitler’e  ne  yaptığımızı  gördü. 
Kimse karşımıza geçemez. Ezip geçeceksin. Hazırlıklara başla...”

Karar

Başkan  bilgi  alıyordu.  İstihbarat  başkanı  “Rus  ordusu  Vistula  sahillerinde 
durdu… Nehri geçip Varşova’yı Almanlardan almıyor, bekliyorlar. 

Başkan: “Neden?” deyince

“Önce Varşova’daki Yahudi direniş kuvvetlerinin tümünü Almanlar öldürecek, 
ondan sonra da onlar şehre girecekler ve Almanları yok edecekler, bir taşla iki 
kuş…” cevabını verdi.

Başkan yüzünü buruşturdu: “Kirli iş, sonraki planları nedir?”

“Bilgilere  göre  Berlinde  durmayıp  yürüyecekler.Tüm  Avrupa’yı  istiyor 
Stalin…”

Genelkurmay  Başkanı  söze  girdi:  “  Çok  tehlikeli  bir  durum,  şimdi  üçüncü 
dünya  harbine  girmek  zorunda  kalabiliriz,  bu  defa müttefikimize  karşı? Diğer 
yanda da hala Japonya belası var…”

İblis  fırsat kolluyordu. O zamana kadar sessiz kalmış olan stratejist  Jenkins’in 
beynine atlayıverdi, Jenkins atıldı:

“Biz de bir taşla iki kuş vuralım, ne dersiniz?”

Başkan ona döndü: “Nasıl olacak bu?”

“Şimdi elimizde atom Bombası var, Ruslarda ve  Japonlarda yok. Bu bombayı 
Avrupa’da  kullanmak  olmaz.  Ama  Japonlara  karşı  kullanırsak  onları  bitiririz, 
öbürleri de hizaya gelmez mi?”

Birbirlerine  baktılar…  Bir  miktar  tartışıldı.  Sonunda  Genel  Kurmay  Başkanı 
kafasını  salladı… Hazırlıkların  derhal  başlamasına  karar  verildi.  İnsani  hisler 
hiç gündeme gelmedi…

Ordu Hava Üssü, Wendover, Utah 
Albay Paul Tibbets pilotlara doğru yürüdü:
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“Görev  için  seçilirken  çok  ciddi  sınavlardan  geçtiniz.  Bu  görev  için  toplanan 
personelin  yüzde  sekseni  elendi.  Siz  elitin  elitisiniz.  Görevin  ne  olduğunu 
bilmiyorsunuz ama bu savaşı sonlandırabilecek bir şey olduğunu söyleyebilirim. 
Ben sizlerin hazır olduğunuzu üsse bildirdim. Emir geldiği anda da ne olduğunu 
öğreneceksiniz.”

Bombalama

Potsdam deklarasyonunda ABD Başkanı Japonlara şunu söyledi: “Derhal teslim 
olunuz. Aksi takdirde kesin ve çok büyük bir yıkımla karşılaşacaksınız.”

Sabahın  erken  saatleriydi.  Şafak  henüz  ağarmamıştı.  Paul  Tibbets  Pilotları 
topladı. 

“Filo Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerini bombalayacak. Yüklenecek 
bombalar bildiğiniz tahrip gücünün çok üstünde. Başarılar dilerim.”

Baş çavuş Derek kulağı deliklerdendi : “Nükleer mi komutanım? “ diye sordu.

Albay başını salladı... Filo havalandı.

Mundus İmaginalis

An: “Bu çılgınlığa nasıl engel olamıyoruz?” diye sorguluyordu.

Melkizedek: “Yapılan girişimleri engelleyen var, İblis her girişimde gücünü ve 
şeytani  aklını  kullanıyor.  En  son  Uanduga’yı  görevlendirdim.  Bakalım  ne 
olacak.” dedi.

Japonya Üstünde

Japonya karasularına girmek üzerelerdi.   Uanduga pilotun aklını çelmek istedi. 
Bombaları erken attırarak denize düşmelerini sağlayacaktı.

“”At  artık  at”  diye  beynine  etki  yapmaya  çalışıyordu  Pilotun...  Pilotun  eli 
bombalama  aracına  uzandı.  Etkilenmişti...  Ancak Uanduga  kendisini  bir  anda 
bir  buz  kalıbının  içinde  buldu. Donmuştu,  hareket  edemiyordu... Daha  kötüsü 
Pilotu etkilemeye çalışan beyin dalgaları buzu aşamıyordu.

Karşıda İblis “Benim gücüm nerde? Seninki nerde?” diyordu.
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Bombalar  90,000  ile  166,000  kişi  arasında  insanı  Hiroşima’da  ve  60,000  ile 
80,000 kişiyi de Nagasaki’de öldürdü. Bunların yarısı  ilk günde yok oldular… 
Japonya teslim bayrağını çekti…

Gül Haç Toplantısı

Toplantı başkanı: “Feci bir şey oldu” dedi. “Keşke bomba olmasaydı.”

Toplantıya davet edilmiş olan Einstein söz aldı:

"Hayatımda  bir  kez  çok  büyük  bir  hata  yaptım.  O  da  Başkan  Roosevelt’e 
bombayı yapalım diye tavsiye ettiğim zamandır... Ama ne yapayım ki o sırada 
biz yapmasak onlar yapacaktı...” dedi.

Na Koja Abad

“Bu işe engel olmamız gerekiyordu.” Ne oldu?” dedi An.

Uanduga cevapladı: “Gücüm yetmedi… İblis beni hareket edemez hale getirdi. 
Bunu tahmin etmiyordum.”

“Evet, çok güçlenmiş ama bundan böyle onu ne yapıp yapıp olayı kontrol altına 
almak gerekir...

Enki: “Yakarıp kader ağlarını ördürtseydik böyle olmazdı, olaylar aynı kanalda 
akıp giderdi...”

An: “Evet ama baştan itibaren yalnızca gözlemek kararı almıştık şimdi bunları 
düşünmek için çok geç”

Melkizedek:  “Demek  ki  İblis’e  karşı  gücümüz  sınırlı. Böyle  acil  bir  durumda 
bize  kim  yardım  edebilir?  Bunun  üstünden  kim  gelir?  Ondan  güçlüsü  kim? 
Hepimiz bu sorunun cevabını biliriz. Kaybedeceğimiz bir kavgaya girip zamanı 
ve kuvvetimizi tüketmeden yardım istemek gerekiyor...”

An: “Doğru”...dedi

  “Bu  türlü  bir  müdahalenin  yöntemini  düşünüp  planlayalım  ve  yolunu 
hazırlayalım. Diğer  yandan ABD’nin  bombayı  önümüzdeki  günlerde  bir  daha 
kullanmasını da önlememiz lazım.”
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Melkizedek:  “Kuvvet  dengesini  sağlayalım. Bomba karşı  tarafta  da  olursa  her 
iki taraf da çekinir değil mi?”

Bu fikir tartışıldı ve kabul gördü.

An: “Bu hazırlığa da başlayalım ama çabuk” dedi.

Kremlin

Stalin  Politbüro’da  kouşuyordu:  “Adamlar  çok  güçlü...  Böyle  bir  silaha  karşı 
gelemeyiz.  Oturup  anlaşmamız  gerekiyor.  Önce  Almanya’nın 
silahsızlandırılması  ve  bölünmesi  konuşulacak...  Sonra  diğer  bölgelerde  kimin 
sözünün geçeceği... Türkiye işini de yavaşlatmamız gerekecek. Oraya yardım da 
yolluyorlar. Onu sahiplendiler bile...”

İstihbarat  örgütü  KGB’nin  Başkanı  söz  aldı:  “İzin  verirseniz  bir  hazırlığımız 
var. Karşı taraftaki adamlarımız bombanın sırlarını elde etmek üzereler. Biz de 
kendi füzelerimizi zaman geçirmeden yapabiliriz.”

Stalin’in  gözleri  parladı:  “Bu  çok  güzel  bir  haber...  Sırları  elde  eder  etmez 
başlayın  imalata...  Ayrıca  bu  bombaları  kıtalararası  mesafelere  yollayabilmek 
gerekiyor. Uçaklarla  kıtalararası mesafeleri  aşıp  bu  işi  yapmak  hemen  hemen 
mümkün değil... Bu nedenle hemen bunları  taşıyabilecek olan balistik  füzeleri 
projelendirmeli  ve  devreye  sokmalıyız.  Bu  epey  zaman  alacak.  Ama 
karşımızdakiler başladılar bile.”

Savunma Bakanlığı

Ted Hall kimliğini gösterdi, ağır adımlarla yürüyerek bürosuna girdi. Paltosunu 
çıkardı, astı. Geri döndüğünde koltukta birisinin oturduğunu gördü. Şaşırdı... Eli 
masanın üzerindeki zile gitti ama bir düşünce onu durdurdu:

“Sen de kimsin? güvenlikten nasıl geçtin? Burada ne arıyorsun?”

Yabancı: “Ben” dedi “seni bekliyordum, yabancı değilim ki... Ben senim sen de 
bensin...”

Bu deliyi bir an önce dışarı attırmak istedi. Zile bastı. Yabancı aynı anda onun 
içine geçti, yok oldu.
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Gelen nöbetçiye “bir şey yok sadece bir fincan kahve...“ dedi. 

Kahvesini  yudumladı,  ofisinden  çıktı.  Etrafa  gülücükler  dağıtarak  yürüdü. Bir 
kapıdan  geçtikten  sonra  demir  bir  korunakla  kapatılmış  olan  odaya  geldi. 
Kapıda  “kozmik çok gizli” yazıyordu. Elini  tanıma gerecine koydu... Tanındı. 
İçeri  girdi.  Bir  bölmede  yalnızca  “Manhattan”  yazıyordu.  Oradan  çıkardığı 
kutuyu açtı. Bazı evrakları aldı. Sonra cebinden çıkardığı bir fotoğraf makinesi 
ile resimlerini çekti. Her şeyi yerli yerine koydu ve tekrar ofisine döndü.

Casuslar

Gece saat 10 civarında idi. Lorna Kohen karanlık bir sokakta kocası Morris ile 
yürüyordu. Ona döndü... 

“Kaç  yıldır  partideyiz  ama  bu  sefer  yapacağımız  iş  kadar  önemlisini  hiç 
düşünmemiştim” dedi.

“Bu adam sözünü tutarsa iyi, hiç böylesini görmedim. Para bile istemiyor. Hem 
bizim parti üyesi olduğumuzu nereden biliyor? İki taraflı ajan olmasın?”

“Yok  canım,  sanmam...  Zaten  bu  riski  göze  almamız  gerek.  Buluşma  yerine 
yaklaşıyoruz.”

İleriden  gelen  birisi  hızla  yaklaştı.  Elinde  küçük  bir  paket  vardı.  Yanlarından 
geçerken:

“Alın ve uzaklaşın” dedi. 

Morris aldı. Adam yürüdü ve yürürken kayboldu.

“Yan sokağa mı girdi?” dedi Lorna...

“Göremedim” dedi Morris. Çok hızlı gidiyordu. Biz işimize bakalım”

Lorna paketi aldı. Elinde bir kâğıt mendil kutusu vardı. Onu mendillerin  içine 
koydu. 

Ted Hall yan sokaktaki bir lokantaya girmiş, şarabını söylemişti bile…

İstasyon
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Sınırda,  tren  istasyonunda  güvenlik  uzmanları  herkesi  arıyorlardı.  “Burayı 
geçersem  iş  tamam,  büyük  kumar  şimdi  başlıyor”  diye  düşündü. Gidip  ahşap 
koltuklardan birine oturdu.

Kapıdaki  nöbetçinin  kendisini  gördüğünden  emin  olduktan  sonra  dalgın  bir 
tavırla mendil kutusunu ve tren biletini oturduğu koltuğun yan tarafına bıraktı. 

Güvenlik  memuru  bastonuna  dayanarak  zorla  yürüyen  yaşlı,  zavallı  kadını 
gördü. 

Kadın elindeki eski püskü çantayı karıştırarak “Eyvah” dedi “biletimi kaybettim 
bulamıyorum. Şimdi ne yapacağım?”. Sanki ağlayacak gibi idi. 

Memur onun kalktığı sıraya baktı: “Üzülmeyin” dedi. “Ben onu buldum bile...”

Gitti,  koltuktan mendil  kutusunu  ve  bileti  aldı,  getirdi.  İyi  yolculuklar  diledi. 
Kadın teşekkür etti ve ilk kompartımana bindi.

Tren durdu, başlarındaki berede kırmızı yıldız olan iki kişi yanaştı. Birisi: 

“Siz ve eşiniz bu ülkede kahraman ilan edildiniz, bunu bildirmek isterim” dedi. 
Elini  uzattı  ve  kadının  trenden  inmesine  yardım  etti.  Kadın  mendil  kutusunu 
uzattı...

Haberi alan Stalin : “Artık eşitiz, hodri meydan...”dedi.

Beyaz Saray

Başkan  Kennedy  toplantıda  idi.  Bütçe  konuşuluyordu.  Birden  yan  taraftaki 
telefon  çaldı...  Sekreter  uzandı...  “Milli  Güvenlik  efendim”  dedi.  Telefonu 
verdi.

Başkan yerinden kalktı: “Ne cesaret? Hem de burnumuzun dibinde ha!”

Diğerlerine döndü: “Toplantıyı burada kesiyorum. Yarın devam ederiz.” dedi.

Sekreterine  baktı:  “En kısa  zamanda Milli Güvenlik Kurulu  toplansın”  emrini 
verdi

Hava Fotoğrafları
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Genelkurmay başkanı: “İşte efendim, uçaklarımızın çektiği fotolar. Bunlar füze 
silolarının yapılmakta olduğunu gösteriyor. Bazıları bitmiş bile...”

Deniz kuvvetleri komutanı ekledi : “Oldukça kalabalık bir Sovyet Deniz kuvveti 
Küba’ya  doğru  yaklaşıyor.  Nakliye  gemileri  var.  Daha  fazla  füze  ve  inşaat 
malzemesi getirdiklerini sanıyoruz.

Başkan döndü: “Hemen Sovyetler Birliğinin Başkanını bağlayın”

Başkan Kruşçev telefona kaba bir sesle çıktı. 

“Kennedy: “Müttefikiniz Küba füze siloları inşa ediyor. Bizim kıyılarımıza 120 
kilometre  mesafede  böyle  bir  şey  olamaz.  Durdurulması  için  araya  girmenizi 
rica ediyorum !”

“Küba bağımsız bir ülke. Bunları saldırı için değil, savunma için yaptıklarından 
eminim. Sizden gelecek bir saldırıdan çekiniyorlardır.”

“Ama  hava  fotoğrafları  bunların  güdümlü  nükleer  füzeler  için  olduğunu 
gösteriyor. Bir iki füzeyi saptadık bile.”

“Biz  bağımsızlığını  devrim  yolu  ile  savaşarak  kazanmış  bir  ülkeye  baskı 
yapmayız... Onlar bağımsızdırlar.”

Kennedy ısrar etti: “Biz ayrıca bir Sovyet deniz kuvvetinin Küba’ya doğru yol 
almakta olduğunu da saptadık. Bunun amacı nedir?”

“Bir dostluk ziyareti yapmayı planlamıştık, o olsa gerek...”

“Bu  çok  güçlü  bir  filo,  ayrıca  sizin  emriniz  olmadan  böyle  bir  şeyin  olması 
mümkün değil. Lütfen durdurunuz. Yoksa biz de karşı önlemler almak zorunda 
kalırız...”

“Dünyayı ateşe atacak girişimlerden sakınınız. Bizim gücümüzün sizden aşağı 
olmadığını biliyorsunuz değil mi? Size iyi günler dilerim.”.ve konuşma kesildi.

Konuşmayı interkomdan dinleyen Güvenlik Kurulu üyelerinin yüzleri asılmıştı. 
“Ne yapılması  gerekir?“ Sorusuna  cevap arıyorlardı. Başkan  ise düşünüyordu. 
Birden başını kaldırdı:

“Küba  sahillerinden  itibaren  50  deniz  mili  sınır  olacak.  Bu  bir  ambargodur. 
Hiçbir gemi geçmeyecek. Zorla geçmeye teşebbüs eden batırılacak.”
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Genelkurmay Başkanı:  “Emredersiniz,  derhal  uygulamaya  geçeceğiz”  dedi  ve 
deniz kuvvetleri komutanını yanına alarak çıktı.

Amerikan  deniz  kuvvetleri  denize  açıldı,  hava  kuvvetleri  kontrol  uçuşlarına 
geçti. Ambargo başlamıştı.

Gül Haç Toplantısı

Başkan: “Aldığımız istihbarat hiç iç açıcı değil. Her an Rusya ile kapışabiliriz.”

“Dünya savaşı demek bu... Nasıl önleriz?”

“Dışişleri Bakanı kanalı ile Başkana ulaşalım.”

Başkanın ziyaretine gidildi. Ancak başkan:

“Ne  yapabilirim  ki?  Karşı  tarafın  eli  tetikte,  gemileri  ambargo  sınırına 
yaklaşıyor.  Durduklarına  ait  bir  gösterge  yok.  Ben  geri  çekilirsem  bu 
memleketin güvenliği tehlikeye girer.” dedi.

Bunun  üzerine:  “Biz  Birleşmiş  Milletleri  Toplantıya  çağırma  alternatifini 
düşündük. Büyükelçiye de yardımcı oluruz. Kabul ederseniz tabii...”

Başkan onay verdi.

BM Toplantısı

ABD’nin  Birleşmiş  Milletler  Büyükelçisi  Küba’nın  hava  fotoğraflarını  bir 
ekrana yansıtmıştı. Bu resimlerde füze rampaları, yeni yapılan binalar ve birkaç 
füze taşıyıcıya yüklenmiş füze görülüyordu.  

“Bakınız,  bizim  için  ne  kadar  büyük  bir  tehdit...  Bu  resmen  Amerika’ya 
şantajdır.  Güvenliğimizin  bu  şekilde  tehlikeye  atılmasına  izin  veremeyiz. 
Gerekirse müdahale ederek bütün bunları bombalayıp yok etme hakkımızı saklı 
tuttuğumuzu  deklare  ederim.  Diğer  yandan,  karasularımıza  doğru  ilerleyen 
Sovyet  gemileri  de  geri  dönmelidirler.  50  millik  ambargo  sınırını  geçmeleri 
halinde onlara da müdahale etmek zorunda kalacağız.” diyordu.

Bu  önemli  toplantıya  katılan  Sovyetler  Birliği  Başkanı  Kruşçef  çok 
sinirlenmişti. Pabucunu çıkardı, önündeki masaya vurarak konuşmaya başladı:
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“Bu  hareketlere  hiç  hakkınız  yok.  Sovyetler  Birliği  size  gerekli  cevabı 
verecektir.  Neymiş?  Orada  Füzeler  varmış.  Küba  bizim  dostumuzdur.  Kılına 
dokunamazsınız.  Şimdi  soruyorum  size:  Burnumuzun  dibine,  Türkiye’ye 
yerleştirdiğiniz Jüpiter  füzeleri nedir? Onlar da bizim  için aynı  tehlikeyi  teşkil 
ediyorlar. Şimdi söylüyorum, ağer siz Küba’ya dokunursanız biz de Türkiye’yi 
cayır cayır yakarız. Bu biline... Sonra da ne olursa olur…”

Kalktı ve dışarı çıktı. Toplantıdan sonuç alınamamıştı.

İblis: “her şey istediğim gibi, kaldı son darbe... Diyordu.

Waşington, ABD

Başkanın özel danışmanı: “Gemiler aynı hızla devam ediyor. Ambargo sınırına 
az kaldı... Hava kuvvetleri emir bekliyor...” dedi. 

Başkan: “Biraz daha sabır.” cevabını verdi.

Tam o sırada bir istihbarat subayı girdi. Ve başkana bir acil mesaj uzattı: 

“Ruslar  Sibirya’daki  ana  kıtalararası  füzelerini  bize, Avrupa  tarafındakileri  de 
Türkiye’ ye çevirdiler. Hazır duruma getirdiler. “

Başkan: “Derhal Defkon 4” emrini verdi. Özel danışmanı, füze ateşleme emrini 
verecek şifreleri içeren çantayı önüne getirdi.

Defkon  4  emri  gereğince  tüm  Kıtalararası  füzeler  silolarından  otomatikman 
çıkmış, ateşe hazırdı.

Kremlin, Moskova

General: “Defkon 4”e geçtiler, zaman kalmadı...” Dedi

Başkan önündeki düğmeye uzandı. Aynı anda Uanduga ve EnMebulunga ileri 
çıktılar. Uanduga, eski Başkan Lenin gibi görünüyordu.

“Dur” dedi. Başkan hayal mi hakikat mi diye düşünerek tereddüt etti. Bu sırada 
EnMebulunga  yere  diz  çökmüş  elleri  şakaklarında  ulaşmaya  çalışıyordu. 
Birden  İblis  belirdi...  İki  elini  onlara  doğru  uzattı...  Büyük  bir  buz  kitlesine 
doğru itildiler, buzlar kapandı.  
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“İşte bu kadar...” dedi İblis vahşice gülerek...

Ancak  tam  o  anda  havalandı  ve  kendisini  aynı  buz  kitlesinin  içinde  buldu. 
Baktı: EnMebulunga ve Uanduga buz kitlesinin dışında idiler. 

Başkanın ileri uzattığı el de donmuş, hareketsiz kalmıştı. Bu arada korkulu bir 
rüya  görmüştü,  bütün  Rusya  cayır  cayır  yanıyor,  kadın  çoluk  çocuk,  kendi 
çocukları  da  ağlıyor,  bağrışıyor,  alevler  içinde  kıvranıyorlardı.  Eline  can 
geldiğini hissetti, geri çekti.

“Hayır,  hayır!”  diye  bağırdı.  Eli  bu  kez  ABD  Başkanına  bağlı  olan  Kırmızı 
telefona gitti.

Beyaz Saray, ABD

İblis  :    “Herkes  aynı  zamanda  birkaç  yerde  bulunamaz,  ancak  ben  işte Beyaz 
Saraydayım.”  dedi.  Başkanın  aklını  çeldi,  Başkan  elini  çantadaki  ateşleme 
düğmesine uzattı.

Uanna ve AnEllilda derhal belirdiler. Uanna George Washington gibi göründü, 
Başkan  gözlerine  inanamadı.  AnEllilda  yere  diz  çöktü,  elleri  şakaklarında 
ulaşmaya çabaladı. İblis ellerini uzattı, ikisi de heykel gibi dondular.

Diğer yandan Başkanın kafasının  içinde bir uğultu “Hadi... Hadi” diyordu... O 
anda sanki bir yıldırım düştü... Tüm salon güneş orada doğmuş gibi aydınlandı. 
Saniyesinde  Beyaz  sarayı  Kremlin’e  bağlayan  telefon  çaldı.  Başkan’ın 
kafasında bir şimşek çaktı: “Barış telefonu bu...” 

İblis kımıldayamıyordu. Görünmez bir zincirle sarmalanmış, bağlanmış gibi idi. 
İçinde girdapların kaynadığı bir kara deliğe, bir kuyuya doğru sürüklendiğini ve 
içine  tıkıldığını  hissetti.  Sadece  “Eyvahlar  olsun!  Zamanların  Hâkimi  bu!” 
diyebildi.

Washington

“Bu vartayı ucuz atlattık… Ama Küba her zaman için tehlike…” dedi Direktör.

Yardımcısı :” Ne yapılmalı?” diye sordu.
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“Ben  Küba’ya  bir  askeri  müdahale  yapılması  gerektiği  kanaatindeyim.  Bu 
adamı  devirelim. Kendimize  uygun  birisini  iktidar  koltuğuna  oturtalım.  Zaten 
fakirler,  ambargo  işe  yarıyor  yani… Ama  çoğunluk  komünist,  yine  de  adamı 
bırakmıyorlar.  Bizi  destekleyen  iş  adamları  ile  bir  görüşme  yaptım.  Aynı 
fikirdeler… Her türlü yardımı da yapacaklar. Parasal tabii.”

“Başkan ne der acaba?”

“Ben biraz çıtlattım. Kesinlikle karşı, böyle bir şey olmaz” diyor.

“Ben  ne  düşünüyorum  biliyor  musunuz,  bir  emri  vaki  yapılsa…  Şimdi 
Miami’de bu yönetimden kaçıp sığınan çok insan var. Onları birleştirip eğitiriz. 
Bizimkilerden de katarız içlerine, bir çıkarma yapılır ve iş birkaç saatte biter. O 
zaman Başkan da memnun olur eminim…”

“Pekâlâ sen bu işi bir araştır bakalım.”

Houston, Texas

İş adamları kulübünde üçü bir araya gelmişlerdi…

“Bu  Küba  meselesinin  halledilmesi  gerekir.  İşlerimiz  iyice  aksadı.  Son  deniz 
ablukası  petrol  ihracatını  etkiledi.  Burnumuzun  dibinde  böyle  bir  belaya  nasıl 
tahammül ediyoruz?”

“Başkan emir versin bir çıkarma bu işi halleder. Ama anladığım kadarı ile karşı 
bu işe…”

“Bu iş onun haberi olmadan olacak, başlayacak ve bitecek. Teşkilattan kişilerle 
konuştum. Miami’de  bir  organizasyon  var… Eski Kübalı  askerler  düzenliyor. 
Tabii  teşkilatın  desteği  ile.  Ama  gerçekte  bizim  Mafya  takımı  galiba  bu  işi 
üstlenecek,  biliyorsunuz  onların  menfaatleri  zedelendi  asıl…  Teşkilat  bu  işe 
doğrudan karışmış görünmek istemez tabii… Bizden de maddi yardım istediler. 
Ben de olur dedim.”

“İyi yapmışsın, ama Başkanın sonradan bütün düzenden haberi olursa ne olur? 
Çok işimiz tehlikeye girer.”

“Doğru  ama  bak  kimler  işin  içinde… Hepsi  tehlikede  olur… O  zaman  da  iş 
başka yöne gider…”
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“Ne demek istiyorsun?”

“Sen anayasayı aç oku bak ne diyor, Başkanın ortada olmaması halinde Başkan 
yardımcısı  Başkanlığı  üstlenir  demiyor  mu?  Hem  Başkan  yardımcısı  da 
dostumuz yani haa” diyerek yayvan yayvan güldü.

 

Chicago

Capo di Capi Giancarlo Montana  toplantıyı başlattı… En başta gelen ailelerin 
başları orada idiler. Onlara en kıymetli Havana puroları ikram edildi.

Montana:  “Toplantı  nedenimizi  biliyorsunuz”  dedi  “Kübadaki  bütün 
kumarhanelerimiz  elden  gitti,  şu  içtiğiniz  puroları  bile  buraya  getirip 
satamıyoruz,  yasaklandı.  Bütün  bunlar  bir  yana  bu  ada  başımıza  bela  oluyor. 
Başındaki bu devrimci denen adamı yok etmeliyiz, eski günler geri gelmeli.”

Birisi devreye girdi : “İyi de o zaman oraya bir askeri harekât gerekir… Bizim 
Başkan böyle bir işe girmez.”

“O girmezse girecek bulunur” dedi Montana. “Bu  iş para  ister. Bu  fedakârlığı 
yapmaya herkes razı mı?”

Oylamaya gidildi ve oy birliği ile işin halledilmesine karar verildi.

Miami

Chicago’daki toplantıda Capo di Capi Giancarlo herkese hitap etti: 

“Şimdi Miami ile konuşacağım, hepiniz duyunuz istedim. Bu bizim için büyük 
bir  gün. Olay  bitince  haber  gelir,  paylaşım konularını  tartışırız. Birkaç  saatlik 
bir iş… O zamana kadar rahat ediniz.”

Masanın çevresindeki Capo’lara içki, puro ve mezeler getirildi.

Telefon çaldı, karşısına çıkana sordu: “Harekât ne zaman? “

“Başlıyoruz!”
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“Hadi bakalım aslanlar, yüzümüzü kara çıkarmayın sakın… Çok şey  tehlikeye 
girer.”

“Merak buyurmayınız efendim.”

Domuzlar Körfezi Çıkarması, Küba

Direktör telefonun başında idi. 

“Hala bir haber yok mu? Dört saat oldu. İşin bitmesi gerekiyordu.”

Teleks çalışmaya başladı. Takır takır sesleri heyecanı arttırıyordu. 

Direktör: “Tamam işte” dedi…

Bir  ajan  baskıdan  çıkan  mesajı  uzattı…  Direktör  baktı,  yutkundu,  sapsarı 
kesildi.  Yardımcısına  “Kastro  bizimkileri  harcıyormuş,  yeniliyorlar  aptallar, 
acele yardım istiyorlar… “

“Ne olacak?”

“Askeri  müdahale  gerekiyor,  iş  bizi  aştı,  Başkana  acilen  haber  vermek 
durumundayım.”

Beyaz Saray

Başkan çok sinirli idi : “Böyle bir şey nasıl olur? Haberimiz ve onayımız yok! 
yok!”

“Milli  güvenlik  açısından  düşünürseniz  çok  olumlu  bir  hareket  derim… Hem 
Miami’deki sığınmacı Kübalılar yapmışlar. Sayın Başkanım, acilen orduya emir 
verirseniz bu iş iki saatte biter, yoksa bütün adamlar ölecek ve çıkarma başarısız 
olacak…”

“Sizin  haberiniz  yok  ha…  Güldürme  beni…  Sana  bir  şey  söyleyeyim  mi… 
Oradaki  sığınmacılar  yapmış  ise  sonuçlarına  katlanırlar.  Ben  bu  işe  bulaşıp 
Sovyetlerle tekrar karşı karşıya gelmeyi katiyen istemiyorum. Anlaşıldı mı? Bu 
bir emirdir... Şimdi çık buradan… Geleceğini düşünürüm…”

“Baş üstüne efendim… “
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Chicago

Masanın etrafında haber bekliyorlardı… Telefon çaldı.

“Giancarlo  sordu:  “Ne  oluyor?  Bizimkiler  ciddi  direnişle  karşılaşmışlar. 
Dayanamıyoruz yardım gönderin diyorlar. Yardım gidiyor mu?”

“Hayır, askeri yardım için bizzat Başkanın emir gerekir. Başkan bizleri ortada 
bıraktı, askeri müdahaleye karşı.“

“O zaman bütün operasyon battı, milyarlarca dolar gitti. İnsanlar öldü, Küba’ya 
da elveda, Kastro belası başımızda olmaya devam edecek. Hâlbuki emir verse 
iki saatte biterdi.”

“Evet, ama yok işte”.

“Koskoca  bir  organizasyon,  birçok  tarafı  ile  bu  işe  girdi…  Sonunda  ihanete 
uğradı harekât… Diyorum ben bu işin bedeli ödenecek…”

Beyaz Saray

“Teksas ziyaretini erteleseniz Sayın Başkanım, orada aleyhte gösteriler olacağı 
haberi geliyor” diyordu danışman.

Başkan  :  “Hayır”  dedi.  “  Bir  Başkan  memleketin  her  tarafına  gidebilmeli. 
Hazırlıklara başlayınız!”

Chicago

“Bu işi bize havale ediyorsunuz demek… Para ister, hazırlığımız var ama…”

“Parayı düşünmeyin. Yalnız iyi bir günah keçisi gerekli. Aslında başkaları asıl 
görevi  yapacak  ama  ilk  anda  bir  sis  perdesi  gerekli… O kişiye  yönelsinler  ki 
asıl kişiler ortadan kaybolabilsin.”

“Var birisi”

“Kim? Nasıl biri?”
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“Eski  asker,  nişancı.  Ayrıca  komünist  olarak  biliniyor,  Rusya  ya  bile  gitmiş. 
Bütün bu bilgiler anında basına verilir…”

“İyi yapmışsınız… Haydi bakalım…”

Dallas, Teksas

Danışman: “Sayın Başkanım, üstü açık arabaya binmeseniz… “

“Sen de amma korkak oldun haa… Halkı öyle daha iyi selamlarım. Koruyucular 
dikkatli olsun yeter.”

Teksas Kitap Deposu

Oswald pencereye yerleşti.  “Koca depoyu nasıl  da boşalttılar,  bu  adamlar  çok 
iyi…  Buradan  her  şeyi  görebilirim”  diye  düşündü.  Elinde  bir  Mannlichter 
Carcano tüfek vardı. 

Aşağıdan konvoy göründü. Hafif yokuşta yavaş gidiyordu.

Nişan aldı, nefesini tuttu. Ateş etti. Mekanizmalı tüfeğe tekrar mermi sürdü…

“Ne kadar hızlı olsam galiba yeterli değil” diye düşündü.

Ama  baktı,  Başkanın  başı  kendi  ateş  ettiği  yönün  tam  tersine  doğru 
savrulmuştu.”

Beyni otomatik olarak askeri eğitiminin verdiği zekâyı kullandı:

“Başkası da var… Asıl onlar… Ben göstermeliğim”  diye düşündü ve bir kere 
daha  ateş  etti. Ancak Başkanla  beraber  arabada  olan TeksasValisini  kolundan 
yaraladı. Sonra kaçtı.

Yolun karşısındaki çimenlik alanın arkasındaki ağaçlığın içinden çıkan bir kişi 
sakin adımlarla arka yola doğru yürüdü. Herhalde bir müzisyendi. Elinde keman 
kutusu vardı… Kenara park edilmiş olan bir arabaya bindi… Uzaklaştı.

Beyaz Saray, Washington

Bayraklar yarıya inmişti. Matem havası vardı.
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“Başkan  ölmüş. Derhal Başkan  yardımcısını  bulunuz  yemin  ederek Başkanlık 
görevini üstlenecek.”

Başsavcı çevresindekilere: “Ağabeyime bunu kim yaptı ise mutlaka bulacak ve 
cezalandıracağım!” dedi.

Chicago

Giancarlo telefonu kapattı.

“Şimdi de kardeşi peşimize düşecekmiş…”

“Kendi bilir, onun da zamanı gelir. 

Teksas’daki dostlar diyor ki “Sirhan Bişara’ya haber edin…”

Franko sırıttı: “Av mevsimi mi? Gelsin bakalım.”

Na Koja Abad

Melkizedek:  “Bu  para  çok  ahlak  bozucu  bir  şey  değil  mi?  Olaylara  yine 
seyirciyiz biz…”

An : “İnsanın gelişmesi kolay değil… Hele İblis ortalarda iken daha da zordu.”

“Yine de çıkar o delikten o…”

“Doğru… İzleyelim bakalım nereye kadarsa…” 

Şüra toplantısına girdiler…

Zamanın Hâkiminin Makinesi

Melkizedek: “Piramitleri yaparken dediklerimi hatırlıyor musunuz?

EnMegalamma:  “Şimdi  aslan  burcundayız.  Büyük  piramidin  önüne  bakış 
doğrultusu  şu  zamanki  aslan  burcunu  gösteren  bir  aslan  heykeli  koyalım,  adı 
sfenks  olsun,  bakış  doğrultusu  bundan  25776  yıl  sonra  yine  aslan  burcunu 
göstersin” demiştiniz.
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An: “Bunlar Zamanların Hâkiminin emrine göre gerçekleştirildi. Makine onun 
makinesi…

“Evet, bu emirleri yerine getirdik. İyi de ne demek oluyor bu? Düşünüldü mü?”

Kronos  atıldı:”  Dünyanın  kutuplardan  geçen  ekseninin  hareketine  bağlı… 
Dünyanın üç türlü hareketi var, birisi güneşin etrafında dönmek, ikincisi kendi 
etrafında dönmek ama üçüncüsü en önemlisi bence…”

An: “Açıkla, herkes duysun…” dedi

“Buna presesiyon hareketi denir. Eksen düşeyden 23 derece 22 dakika civarında 
eğiktir.  Bu  eksenin  ucu  dünyanın  diğer  iki  hareketi  nedeni  ile  gökte  hayal 
edebileceğiniz  bir  daire  çizer.  Bu  daire  tabii  360  derece...  Dairenin  üzerine 
burçları koyun… 12 burç olduğuna göre her burç için 30 derecelik bir daire yayı 
ortaya çıkar. 

Enlil: “Peki, eksenin ucunun  tüm daireyi geçerek  tamamlaması kaç yıl alıyor? 
Dedi ve “Tabii dünya yılı…” diye ekledi gülerek…

Kronos: “Tam tamına 25776 yıl… Oniki burç olduğuna göre bir burcu geçmek 
için 2148 yıl gerekli…”

Enki : “Bunların anlamı ne ?“ diye sordu.

Devreye EnMegalamma girdi: “Bakınız biz Sfeksi aslan heykeli olarak yaptık, 
yani  aslan  burcunu  gösteriyor.  Öyle  hesaplandı  ki  Sfenks;  bizim  onu  inşa 
ettiğimiz tarih olan İsa'dan önce 10450 yılının kış dönencesinde şafak vakti ufka 
doğu yönünde baktığında aslan burcunu tam karşısında görür.”

“An :”Yani aslan heykeli aslan burcunun tam başladığı tarihe bakıyor öyle mi?”

EnMegalamma:  “Aynen öyle!  10450 yılı  bu burç  için başlangıç. Hem dahası 
var.”

“An: “Daha ne var?”

Melkizedek devreye girdi: “Üç piramit üç yıldızın yeryüzündeki  izdüşümüdür: 

AlNitak, AlNitam ve  Mintaka…  Nil  vadisi  de  samanyolunun.  Büyük 

piramidin  kare  olan  tabanının  köşegeni  dünyanın  manyetik  kuzeygüney 

doğrultusunu gösterir... Biliyorsunuz bu coğrafi kuzeygüneyden farklı, dolayısı 
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ile Nil Nehri ile bir açı yapar. Yani dünyanın özelliklerini aynen yansıttık. Daha 

da var ama vaktinizi israf etmeyelim.” 

EnMegalamma  kurnazca  güldü:  “Ama  bir  şey  daha  var  onu  unutmayalım. 
Vakit israfı olmaz”

Melkizedek:”Neyi unuttuk?”

EnMegalamma:  “Kral  dairesinin  yanında  piramidin  yüzeyine  kadar  çıkan  iki 
gözlem borusu var. Birisi o tarihte Oryon yıldız kuşağına bakar. Bu suretle bu 
tarihi iyice belleğe kazımak istedik… Yani 10450 yılına dikkat çektik…”

Melkizedek:  ”İyi  hatırlattın  doğrusu  diğer  borudaki  görüşü  de  Al  Mitak  ve 
Sirius  yıldızlarının  İsadan  önceki  2450  yılındaki  konumuna  ayarladık.  O 
konumun ne anlama geldiğini biliyorsunuz…” 

EnMegalamma : “İşte böylece bir zaman makinesi yapmış olduk.”

An:  “İki  sorum  var.  Birincisi  bu  ne  işe  yarayacak?  İkincisi  de  İnsanoğlu  bu 
bilmeceyi çözebilecek mi, çözerse de ne bulacak?

Melkizedek: “Güzel soru… Birazcık açıklayayım bari anlayana sivrisinek saz” 
dedi gülerek ve devam etti: 

“Bu eksen eğriliği nedeni ile yalpalanarak dönmenin dünyanın geleceği ile çok 
önemli  ilişkisi  var…  Dünya,  ilk  yaratıldığında  ateş  topu.  İçi  yavaş  yavaş 
soğuyor.  Bu  topun  merkezinde  daha  katı,  onun  üstünde  daha  yumuşak  bir 
madde var. En üstte de bu yumuşak katmanın üstünde yüzen kıtaların kabuğu. O 
da  çatlaklı…  Yani  bir  yumurta  düşününüz,  çalkalarsanız  ne  olur?  Bir  zaman 
sonra  üst  kabuk  ayrılır,  kaymaya  başlar.  Bunun  sonucunda  dünyada 
dengesizlikler meydana gelir.”

EnMegalamma:    “Tabii  anladım.  Bence  önce  özellikle  kutuplardaki  buzlar 
oynamaya başlar… Çatlarlar, erirler. Kuzey kutbundaki buzullar güney yönünde 
hareket  eder.  Oradaki  karaları  ve  denizi  kaplarlar…  Deniz  seviyesi  yükselir. 
Karalardaki birçok şehir buz altında kalır ve insanlar donar. Ayrıca birçok insan 
da yükselen denizin altında kalır. Sonra da denge bozukluğu nedeni  ile dünya 
uzay boşluğuna yuvarlanır.”
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Melkizedek:  “Bence  akıl  verdiğimiz  insan,  bu  bilmeceyi  çözer.  Çözerken 
gösterdiğimiz  tarihlere  dikkat  edecek.  Zamanları  buna  uydurmaya  çalışacak. 
Sonra önlemleri düşünecek.”

An: “Biz sadece tohum attık, erginleşmeyi zamana bıraktık…”

                                              BİTTİ   …         

                                                             mi?


