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Özetçe : Nemrut-Musa, Musa-Muhammed evreleri ve çağdaş Masonluk başlangıcına kadar olan 

yazının ilgi alanındaki olaylar irdelendiler. 

Hopi’ler tarih olarak bu evrelere içerisinde olmamalarına rağmen, Kuran içerisinde gözlenen bazı 

ayetlere çok yakın söylemleri nedeniyle, bu evrenin konuları arasına katıldılar. Özellikle Kıyamet 

Suresi’nin 7.-9. ayetleri ile bazı kaynakların yorumladığı şekliyle bunların söylemlerine çok benzer 

söylemler aralarındaki yoğun örtüşme vurgulandı. 

Tüm bu söylemlerin kadim kültürlerin yekdiğerine aktardıkları belli ölçüde güncellenerek 

süregelen söylemler olarak değerlendirilmelerinin özellikle Secde-5 ve Al-i İmran-133 nedenleri 

ile hemen-hemen olanaksız olduklarına dikkat çekildi. 

Çağdaş masonluğun başlangıç evresi irdelendi. 

 

4.1 Nemrut-Musa Evresi 

Bu evrede içerisindeki tarihi olaylar oldukça bilinmektedirler, devir artık yazı devridir. Bir çok 

tarihi belgeyi Cengiz gibi, Ömer gibi bir dizi tarihte yeri olan insan yakmıştır, ama devir artık yazı 

devridir. 

İlginçtir ki Musa’nın tarihte yeri yoktur, koca ve çok etkin izleyenler gurubu, bir kitabı vardır ama 

tarihte yeri yoktur. Tarih o günden kalma olduğu saptanabilir yazılı belge ya da kanıtlar ister. Bu 

bağlamda Akhenaten ile bile eşleştirilmişliği vardır [78], [79]. Tabii bu kabul görmemiş bir 

eşleştirilmişliktir. 

Zikredilen önemli tarihi olaylar genellikle Orta-Doğu konumludurlar ve Babil Sürgünü de 

bunlardan biridir. 

Kutsal Kitaplarda yer alan Musa ile ilintili anlatılar ise bilimle uyumlu değillerdir ve ancak 

zorlamalı yorumlarla uyumluluk kazandırma çabaları ile açıklanmaları söz konusudur. Bu 

bağlamda konu üzerinde daha fazla durmak iğne ile kuyu kazmak olur. Yazarın bir Facebook 

paylaşımı bu konuda bir dizi referans içermektedir [80]. 

4.2 Musa-İsa Evresi  

Orta-Doğu'nu karışıklığı yeni doğan bir İmparatorluğun bölgeyi işgali ile sonuçlanıyor ve bu arada 

da İsa doğuyor [81]. Tarih bilimciler İsa'nın var olduğunu genelde kabulleniyorlar ancak dinlerce 

aktarılan mucizevi olayları kabullenmiyorlar. 

İsa dini Musa dinine benzemez şekilde bir öteki dünya dini. Bu dünyayı bırakın diyor ve sonuçta 

da eski/kadim bilgiler, örneğin astronomi, geometri vb. gözden düşüyorlar. Düz Dünya ve Dünya 

etrafında dönen Güneş kabulleniliyor. 

Din daha çok 12 havari tarafından yayılıyor, işgalci Romalılar da dinin işgaline uğruyorlar. Bu 

yayılmayı kolaylaştırıyor. Bunu sağlamak için bir dizi mucize bence gerekli, anlatılan çok, 

hangileri gerçek bilmek zor. 

Ancak bu öğretiden çıkarılan, dünyanın sonuna ilişkin çıkarılan iki öngörüm var: 

 Bu papa son papa olacak (1000 yıl önce çıkarılmış) [82]. 

 Dünya 2060'da sonlanacak (Kendisi de occult olan Newton, bu çıkarımı yapmış.) [83].  
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Bu öğretiden bunlar çıkıyorlarsa daha ciddiye alınması gereken bir öğreti olduğu açık, çünkü  

 gün günden kötü gidiyor ve Kitab-ı Mukaddes içerisinde söz edilenler ortaya çıkıyor ve 

 bu tarih daha önce verilen tarihlerle uyumlu. 

 

Tabii bunları tüm dinler öncekilerinin yinelenmeleridir diyerek yadsımak olasılığı hala var ama 

bunun olasılığı da bu durumda zorlaşıyor ve Kuran tarafından da önemli ölçüde desteklenen bu 

öğretiyi göz önünde tutmak gerekliliği oluşuyor. 

 

4.3 İsa-Muhammed Evresi 

 

470 dolaylarında Batı Roma yıkılıyor, Orta Çağ başlıyor ve de bundan 100 yıl sonra Muhammed 

doğuyor. Bu kez tarihte varlık sorunu yok, olayların tarihi oldukça iyi bir şekilde kayıtlı durumda. 

Yaşamı zor, çocukluk günleri ve soyunun kaderi acı. Bu nedenle Karacaoğlan "Netsin de neylesin 

alemde kişi, Felek Mustafa’ya yar olmayınca." demiş. 

İslam mucizevi bir şekilde gelişiyor, kısa sürede belki de tarihte ilk kez Araplar bir din temelli 

imparatorluk kuruyorlar. Bu mucizevi gelişmenin, bu büyümenin nedenleri olmalı, yoksa insan 

öyle her duyduğuna inanan bir varlık değildir. 

Yöreye hakimiyetle sonuçlanan savaşlar Bedir, Uhud, Hendek savaşları ve Mekke’nin fethi. 

Sonuçta İslam olmaktan da çok kısa sürede çıkıyor. Buna neden olan olayların önemlileri ise 

şunlardırlar:  

 İftira,  

 Cemel Vakası ve  

 Sıffin Savaşı [84], [85] ve [86] . 

Şura ile inananların emirini seçmeyi öneren İslam, devlet olma sürecinde, artık bir hükümdarlık 

olmuştur. Bu durum geniş ülke, uyumsuz geçmişler ve iletişim olanaklarının sınırlılığının 

sonuçları olabilir. Tabii insan kişiliğinin de önemli bir etken olduğu mutlaktır. 

Bu durumda uygulamaya bakarak İslam’ın insanlığın kurtarıcısı olduğunu söylemek zordur. 

İslam’ın savı da zaten toplu kurtuluş değil, bir sınav, bir eleme sonucu bireysel kurtuluştur. Bu 

durumda tezat yoktur ama bir ilahi din olmanın kesin delili de yoktur. 

 

Öte yandan yukarıdaki referanslara bile tam anlamıyla inanıp güvenmek doğru olmaz, sonuçta 

rivayete dayalıdırlar: ancak İslam özetle Kuran'dır ve onun bugüne kadar gelen yazılı haliyle 

vahiyle indirilmiş halinin yekdiğerinin ayni olduklarının da doğru olduğu savı kabullenilebilir bir 

sav. O zaman Kuran'ı kesin karar verebilmek için irdelemek doğru olur. 

Kuran ile aktarılanların onun kendisinden önce var olan tek tanrılı dinlerin bir kopya-devamı 

olduğu savı var. Hükmi ayetler göz önüne alındığında bu doğru. 

Müteşabih ayetler arasında inanılması çok zor hatta olanaksız olan ayet ve sureler var, örneğin 

Kehf suresi ve ayetleri bunlardan biri. 

Müteşabih ayetler arasında bilimle, günün bilimiyle inanılmaz uyan ayetler var. Bunları o zamanın 

insanının bilmesi olası değil. 3 örnek vereceğim: 

 

 Secde 5 insanın yaratıldığı konum olan Cennet'in 1000 yıl, ışık yılı uzakta olduğunu 

söylüyor. 

 Al-i İmran 133 Cennet'in Dünya'ya mesafesinin kendi derinliği kadar olduğunu söylüyor. 



İnsanın yaratıldığı yerin Orion olduğunu savlayan kadim kültürler ve Piramitler dikkate 

alındığında, bunları bugün artık ölçebilir durumdayız, bunlar doğru. Tarihte bilinen bir söz bütün 

yolların Roma’ya çıktığını söyler. Bu söz belli bir dönem için söylenmiştir ama tüm insanlık tarihi 

söz konusu olduğunda bütün yollar Orion’a çıkıyorlar. Aşağıdaki resme dönüştürülmüş İngilizce 

sayfanın, Şekil 1, söylediği bu. 

Bütün yollar Orion’a çıkar demekte. 

 

 
 

Şekil 1. Bütün yollar Orion’a çıkar. 

 

Rahman 26-27 tüm atom ve moleküllerin gün olup dağılacaklarını ve yalnızca rabbin cephesinin 

var kalacağını söylüyor, soliton (lütfen Google taraması yapınız) yapılı bir varlık düşünülürse bu 

da bilimsel olarak doğru. 

Yine doğru olma olasılığı yüksek olan iki ayetten söz etmek lazım: 



 Mearic 4 meleklerin ve ruhun söz ettiğimiz 1000 ışık yılı mesafeyi 50000 yılda aldıklarını 

söylüyor. Bunların ışıktan yapıldığı savlandığına göre ışık-madde arası varlıklar ve bu da 

büyük olasılıkla doğru. 

 Kıyamet suresinin giriş ayetleri kıyametin bir göz kamaştırıcı ışığın (supernova patlaması) 

belli bir süre ayın görünümünü engelledikten sonra Güneş tutulması esnasında olacağını 

söylemektedirler. Büyük olasılık bu da doğrudur. Ek olarak bu konuda Hopi ön-görümleri 

ile inanılmaz bir eşleşme var bu konu ardıl kısımda daha ayrıntılı olarak irdelenecektir. 

Görüldüğü üzere Kuran yalnızca eski dinlere ait şeylerin bir yinelenmesi değil, onlarda söz edilen 

bazı şeyleri ancak bugünün bilimiyle anlaşılabilir bir stilde söyleyen bir kitap. Bunların tümünden 

hala kesin bir karar çıkarılamamasının özet nedeni ise Kuran hem nalına hem mıhına vurmuş ve 

akıl ile iman edilmesini değil, gaybe iman edilmesini yeğlemiş. Amacı kestirmek zor. Dikkat 

edilmesi gereken bir husus da, yukarı paragrafta değinilen, öneme binaen burada yinelenen, Hopi 

kıyamet alametleri ile Kuran’da söz edilen alametler aralarındaki inanılmaz benzerlik ve ardıl 

kısımda bu alametleri sunmak ve daha sonra bir karşılaştırma yapmak bu bağlamda yerinde olur. 

 

4.3.1 Hopi Kıyamet Alametleri 

 

 
Şekil 2. Hopi’lerin anavatanı olduğu savlanan Mu kıtasının tahmin edilen yeri. 

 



Hopiler Arizona’da kendilerine ayrılan bölgede yaşayan bir Kızılderili kabilesi. Şekil 2’de 

görüldüğü üzere Mu kıtasından geldiklerini savlayanlar da var, Sümerler ile yakınlıklarını 

savlayanlar da [87]. İkinci sav daha akla yakın. 

Kendi savlarına göre büyük bir su baskını (Nuh Tufanı?) ardından göç etmişler. Bu baskın 3. 

Devrin sonu olmuş ve şu an 4. Devrin de sonları yaşanmakta imiş. Bu savları belli belirtiler bazlı. 

Birinci grup belirtiler, Şekil 3, arazilerine beyaz adamların gelmeleri, ateş saçan silahlar, demir 

yılanlar vb. 9 adet olaydan oluşuyor. Bunlar arasında diğer bilinen savlarla doğrudan örtüşen yok. 

Bunların hepsi gerçekleşmiş olaylar ama diğer bilinen kehanetlerle örtüşmüyorlar [88 ve Şekil 

3’de görülen referans].  

 

 
Şekil 3. Birinci grup Hopi kıyamet belirtileri 

 

7. sav biraz örtüşüyor gibi, çünkü neredeyse “Yecuc-ü Mecuc’ler içer denizi.” diyor. Dahası da 

var: Bunlar arasındaki son belirti gerçekte ilginç. “The Blue Star” Sirius ve katsinaları da kökeni 

orası olan ruhlar. Bunların maskelerini atmalarına, deşifre olmalarına, ilişkin bir dizi Holywood 

yapımı film de var. 

Keza bir Yunus Emre dizesi olan “Gökten yere iner Zühre, İnsanları çeker mühre.” ile de bir ilinti 

gözleniyor, çünkü Zühre Venüs anlamlı ve “sabah  yıldızı”  da deniliyor, gerçek sabah yıldızı olan 

Sirius ile çoğu kez karıştırılıyor. Yıldız olan Sirius. 

Bu son belirti aynı zamanda Betelgeuse’in süpernova olması ile de ilintililendiriliyor. Bu tür 

ilintililendirmelerin mantıkları bulanık ve bilimsel değil [89], [90], [91] ve [92]. 



Bu tür savların bir şekilde haklı olduklarını varsaydığımızda ise görünüm değişiyor, çünkü 

Koyamet Suresi de olayın bir süpernova patlaması ardından bir Güneş tutulması sırasında vuku 

bulacağını söylüyor. Bu durumda Kuran ile inanılmaz bir eşleşme var. 

 
Şekil 4. Kıyamet Suresinin ilintili ayetleri. 

 

Gözleri kamaştıran bir süpernova ışığı, Ay’ın görülemeyişi de aynı nedenden ve tutulma olayı. 

İlginçtir ki Betelgeuse’ün patladı-patlayacak durumda olduğunu bilimsel kaynaklardan biliyoruz. 

İkinci grup belirtiler, Şekil 5, neredeyse kitabi dinlerin dedikleri ile 1-1 örtüşüyorlar: Fırtınalar, 

depremler, seller, harpler vb. [Şekil 5’de görülen referanslar.] 

 

 
Şekil 5. İkinci grup Hopi kıyamet belirtileri. 



 

Bu örtüşme bir dizi diğer insanın da dikkatini çekmiş, Şekil 6 bunu aktarıyor.  

 

 
Şekil 6. Hopi’lerin ve Kutsal Kitapların söylemleri aralarındaki örtüşmenin çektiği dikkat. 

 

 
Şekil 7. Kültürler arası benzerliklerin şematik açıklanmaları. 

 



 

Yine Şekil 6 bizlere “mana (anlam, ruh) sözcüğünün bizden çok uzak gibi görünen kavimlerce de 

kullanıldığını gösteriyor. 

İki nedenle Şekil 7’de gösterilen açıklama yetersiz kalıyor: 

 Bu olaylara ilişkin olarak verilen tarihler örtüşüyor ve bununla yetinmiyor, bilimle ve 

güncel gözlemlerle geniş ölçüde uyuyor, tutuyorlar. 

 Secde-5 ve Al-i İmran-133’ün kullandıkları dil insan tarafından ancak bugün anlaşılabilir 

niteliktedir.  

Bugün, ancak bugün, bilebiliyoruz ki ışık hızı hız sınırıdır, Orion Kuşağına ışık 1000 yılda gider 

ve Orion’un derinliği yaklaşık Dünya ile arasındaki uzaklık kadardır. Bu nedenlerle, tarihte tüm 

yolların Orion’a çıktığı da dikkate alındığında, Kuran içerisinde yer alan bu söylemler başka bir 

eski beşeri kültürden alıntı olamazlar. 

5.1 Muhammed-Çağdaş Masonluk başlangıcı evresi. 

İslam bir imparatorluk olduktan sonra hızı kesilmiş olsa bile genişlemeyi sürdürüyor. Taa Çin'e 

kadar uzanıp, büyük olasılık Şamanizm ile oldukça uyumlu olması nedeniyle, Şamanist Türkler 

de kervana katılıyorlar. 

Osmanlı İmparatorluğu kuruluyor ve Trakya ile İstanbul’u alarak Avrupa kapılarına dayanıyor. 

Hristiyan Avrupa buna karşı tepki gösteriyor. Haçlı Seferleri başlıyorlar. Kudüs Haçlıların eline 

geçiyor ve Süleyman Mabedi bir anlamda yağmalanıyor. Templier'ler karlı, kadim bilgileri elde 

ediyorlar. 

Başka etkenler de bir sıkışıklık oluşturuyorlar; nüfus artışı ve veba gibi salgınlar bunlar 

arasındalar. Bu sıkışıklık çareler aratıyor ve büyü ve simya bunlar arasındalar ve Rönesans ve 

Reformlar başlıyorlar [93], [94] ve [95]. Ardıl olaylar bir tür insanın kaderine hükmetme çabası. 

Fransa Kralı Jak de Molay'ı öldürüp Templierleri dağıtıyor.  Onlar da İngiltere ve Amerika’ya 

geçiyorlar. Tabii bu arada Amerika su-yolu oldu neredeyse. Ve tarihi büyük olasılık taa MÖ 4713 

yılına kadar giden Masonluk dağınık yerel çalışmalardan organize çalışmaya geçiyor. Rönesans 

ve reformlarla uygunlaşan ortamda aydınlanma hareketine koşut oluyor. 

Rönesans ve reformlarda Masonluğun rolü nedir sorusu çok zor bir soru. Güncel masonluk 

kendisinin inşaat ustaları birliklerinin sıkıntıya düşmesi sonucu operatif olan bu insanların 

spekulatiflerle bir araya gelmelerine bağlıyor. En eski masonik belge olarak bazı kaynaklar 

Regius’a işaret ediyorlar ama gerçek tarih çok daha eski. Burada söz/konu edilen 18. Yüzyıl 

başlarında çağdaş Masonluğun başlaması, bunun kaynakları ise eski.    

 

 

 
 

The Origins of Freemasonry 

BOOKS.GOOGLE.COM.TR 

Son yıllar kaderi ele alma çabalarının sonuç vermediğini gösterdiler. Bu noktaya gelişte 

Aydınlanma Hareketinin rolü belli, çünkü tarihi belli. Masonluk ve onun rolü ise bir giz; bu 

nedenle irdelenmesinde yarar var. 
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Bu büyük ve güçlü örgütlenmenin lehinde konuşanlar da var, aleyhinde konuşanlar da. Lehinde 

konuşanların ilk sıralarında doğal olarak kurum mensuplarının bizzat kendileri var. Savlarının 

özeti insanlık yararına çalışan, akla yönelik ve sembolik yollarla öğreten bir hayır kurumu 

oldukları [96].   

 

 
Şekil 8. Büyük Usta konuşmalarından kırpıntılar. 

 

Bu bağlamda başarılı olamadıklarını, Şekil 9’da görüldüğü üzere, bizzat kendileri de 

kabulleniyorlar. Bu da insanlık idealinin, insanların toplu bir kurtuluşa erişmelerinin 

olanaksızlığını ve inancın savı olan bireysel kurtuluşun olası tek seçenek olduğunu bir kez daha 

vurguluyor. Yani akıl yetersiz kalıyor, nakil ise zaten yetersizdi; şakül yetersiz kalıyor, çünkü şekil 

yetersiz. 

Masonluğun karşısında olanların bazıları onu inancı kabullenmediği için kabullenmiyorlar. 

Doğrusu Kuran da kabullenmiyor, onları münafık olarak niteliyor. Kuran’ın ve daha geniş anlamda 

dinin istediği Yaratıcı’ya teslim olmak, onun çizdiği meşakkatlerle dolu yolu kabullenmek. Bunu 

da Hopi inançları Şekil 10’da vurguluyorlar [97]. 

Tabi her olumsuz olayın ardında, her taşın altında onları arayan kişiler ve bu kişilerin abartılı 

savları da var. Bir örnek: [98]  



 

 

 
 

Şekil 9. Kendi ağızlarından Masonluğun görev zorluğu/başarısızlık itirafları. 

 

 
 

Şekil 10. Hopi inançları (The "life path" established by the Great Spirit divides into the lower, 

narrow path of continuous Life in harmony with nature and the wide upper road of white man's 

scientific achievements.) [97]. Bu referans ek olarak “kutup değişmesi” yani bir anlamda Güneş’in 

Batı’dan doğmasından söz ediyor. 

 

 



Hopi inançları yaşam yolunun Yaratıcı tarafından belirlenmiş bir doğa ile uyumlu dar-alt yol ve 

bir de akıl/bilim tarafından oluşturulmuş bir geniş-üst yoldan oluştuğunu ama eğer alt yola doğru 

zamanda yeniden inilemez ise Yaratıcı’nın müdahelesi ile yaşamın 5. Evresinin başlayacağını 

söylüyorlar. Bir anlamda Şeyhi’nin Harnanme’de söylediği de bu. 

Bu işin içinden düzgün bir şekilde çıkmak için hem aklın hem de naklin birlikte kullanılmalarının 

gerekliliği bir kez daha görülüyor. Durumun ciddiyeti karşısında konuyu iyi irdelemek zorunlu ve 

bu yazının yapmak istediği de bu. 

  

5.1.1 Olayın olası bir kuram ile açıklanması/çözümlenmesi. 

 

İnsan içerisinde bulunduğu olumsuz koşulları bir şekilde değiştirme, olumluya yönlendirme 

olasılığı aramıştır. Bunu da dini bir takım görevler yerine getirmeksizin, bir serbesti içerisinde 

sağlayarak yapmayı yeğlemiştir. 

Bu süreci ve sonunu anlamaya çalışmak doğru olur. Bu yönde bir kuram oluşturabilmek ve bunun 

zaman içerisinde geliştirilmesini beklemek de akılcı bir yöntemdir. 

Masonluğun gizli oluşu bu kuramın oluşturulabilmesinin önünde bir engeldir ama Google da pek 

gizlilik yoktur. 

 

 
Şekil 11. Nikola Tesla’nın algısı. 

 

 İnsan beyni/ruhu ile iletişimde bulunan doğaüstü güçlerin varlığı Nikola Tesla gibi bir dizi 

insan tarafından çok eski çağlardan beri algılanmıştır, Şekil 11. 

 Zor koşullardan bunalan insan, doğanın gizlerini çözmek ve bunları pratik yaşamında 

kullanmak amacıyla kadim bilgiler bazında ve ruhunu satmaksızın evrensel güçlerle 

iletişime geçmek ve bu kayaklardan bilgi edinmek yoluna başvurmuştur, Şekil 12. 



 
Şekil 12. Kuruluş aşaması. 

 Çağdaş Masonluk kurulmuştur ve ilk aşama düşünme odası (meditation room, chamber of 

reflection) olmaktadır, Şekil 13 [99], [100], [101] ve [102]. 

 Bu oda genellikle locanın hemen bitişiğindedir. İçerisinde neler olduğu verilen 

referanslarda görülmektedir. Mason adayı odada yaklaşık ½ saat kalır ve bu süre içerisinde 

loca üstadı muhtereminin de boş durduğunu düşünmek safdillik olur. Kişi ruhunu evrene 

açmaya başlamak üzeredir ve bu süreç iyi denetlenmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte, 

Şekil 13’ün alt kısmında söz edildiği üzere kötü ruhlarla da karşılaşmak ve onlardan 

korkmamak da vardır. 

 Kişinin tekris işlemi ile açılma da başlamış olur. Sürecin başlangıç koşulları adayın eski 

kişiliğidir. Buna ve süreç denetimine göre kişinin yüzünde, özellikle kaş-göz bölgesinde 

bazı değişiklikler olur. Bazı insanlarda bu değişiklikler kolaylıkla gözlenebilecek ölçüde 

ayan-beyan olurken, bazıların insanlarda hemen-hemen hiç görülmez, Şekil 14. 

 Ruhun tamamen işgali değil, ek bir katkı yapılabilmesini sağlayan bir “misafir” söz 

konusudur. Kişinin kendi ruhu halen denetimi elinde tutmaktadır ve misafirin gözle 

algılanabilir varlığı giderek zar-zor algılanabilir duruma gelir. 

Seride bir sonraki yazı tarih boyunca gözlenmiş olaylar bazında bu durumdaki insanların topluma 

olan katkıları üzerinde olacaktır. 



 
Şekil 13. Düşünme odası ve hakkında bir yazıdan kırpıntı. 

 

 
Şekil 14. Masonluk sürecinde göz-kaş bölgesinde değişiklikler. Üst solda görülen masonda bu 

görülmesi oldukça zor bir değişiklik iken Collin Powell’da çok net görülebilmektedir.  

 

Yazı dizisi içerisinde yinelenmeler çok oldu, ancak Şekil 15 içerisinde bulunduğumuz durumun 

ciddiyetini, hemen kapımızda olan kitlesel açlık tehlikesine vurgu yapıyor ve bir yineleme daha 

akılcı görülüyor.  



 
Şekil 15. Kapıdaki açlık tehlikesine vurgu. 

 

Özet: 

1. Bir katı çismin hacimsel ve yüzeysel rezonansları olduğu gibi,  insanın da bedensel ve 

tinsel rezonansları vardır. 

2. Tinsel rezonansları üzerinden aldığı titreşimler bedensel rezonansları için yeterli 

olamamışlardır. 

3. İnsan da bu durumda yeni kaynaklar aramıştır ve bir “sahte kurtarıcıya ?” bel bağlamıştır. 

İçerisinde bulunduğumuz durum bu yönde ipuçları verir gibidir ve durumun irdelenmesi ardıl 

yazılarla sürdürülecektir. 

 

[78]. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/judaism/history/moses_1.shtml 

[79]. http://www.akhnaton.net/dna/members/akh/simms/NSMOMY.HTM 

[80].https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1249726241728814&set=a.406265982741515.

95836.100000743497891&type=3&theater 

[81]. https://en.wikipedia.org/wiki/Historicity_of_Jesus 

[82]. https://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes 

[83]. http://www.openculture.com/2015/10/in-1704-isaac-newton-predicts-the-world-will-end-in-

2060.html 

[84]. http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-3179.html 

[85]. http://www.islam-tr.net/forum/konu/muslumanlar-arasinda-fitnenin-ilk-ic-savasi-cemel-

vakasi.36270/ 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/judaism/history/moses_1.shtml
http://www.akhnaton.net/dna/members/akh/simms/NSMOMY.HTM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1249726241728814&set=a.406265982741515.95836.100000743497891&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1249726241728814&set=a.406265982741515.95836.100000743497891&type=3&theater
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHistoricity_of_Jesus&h=yAQFZrQTo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FProphecy_of_the_Popes&h=HAQGTMkcs
http://www.openculture.com/2015/10/in-1704-isaac-newton-predicts-the-world-will-end-in-2060.html
http://www.openculture.com/2015/10/in-1704-isaac-newton-predicts-the-world-will-end-in-2060.html
http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-3179.html
http://www.islam-tr.net/forum/konu/muslumanlar-arasinda-fitnenin-ilk-ic-savasi-cemel-vakasi.36270/
http://www.islam-tr.net/forum/konu/muslumanlar-arasinda-fitnenin-ilk-ic-savasi-cemel-vakasi.36270/


[86]. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/632287791_36Ya%c5%9faro%c4%9fluHasan-trh-

623-635.pdf 

[87]. http://in5d.com/parallels-between-the-hopi-indians-the-sumerians-and-the-hopi-prophecies/ 

[88]. http://www.ancient-origins.net/myths-legends-americas/hopi-prophecy-and-end-fourth-

world-part-2-002281 

[89]. https://josephmallozzi.wordpress.com/tag/betelgeuse/ 

[90]. http://www.abovetopsecret.com/forum/thread657013/pg1 

[91]. http://theorionzone.com/betelgeuse_supernova_2012.pdf 

[92]. http://www.truthcontrol.com/forum/hopi-blue-kachinared-kachina-prophecy-video 

[93]. https://tr.wikipedia.org/wiki/Simya 

[94]. https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy 

[95]. http://www.sosyalbilge.com/index.php/zaman-icinde-bilim/260-ronesansreform-ve-

aydinlanma-cagi 

[96]. https://tr.scribd.com/document/286982611/Buyuk-Ustad-Mesajları-1966-1990 

[97]. http://www.crystalinks.com/hopi2.html 

[98]. http://newsanjak.blogspot.com.tr/2014/09/masonik-yaplanmalarn-aydnlatlamams.html 

[99]. http://forum.mezun.com/showthread.php?47535-Masonluk-nedir-ne-de%C4%9Fildir 

[100]. http://freemasoninformation.com/2009/06/the-anteroom-or-chamber-of-reflection/ 

[101]. http://bilderberg.org/masons.htm 

[102]. http://www.slideshare.net/accipio/the-chamber-of-reflection 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/632287791_36Ya%c5%9faro%c4%9fluHasan-trh-623-635.pdf
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/632287791_36Ya%c5%9faro%c4%9fluHasan-trh-623-635.pdf
http://in5d.com/parallels-between-the-hopi-indians-the-sumerians-and-the-hopi-prophecies/
http://www.ancient-origins.net/myths-legends-americas/hopi-prophecy-and-end-fourth-world-part-2-002281
http://www.ancient-origins.net/myths-legends-americas/hopi-prophecy-and-end-fourth-world-part-2-002281
https://josephmallozzi.wordpress.com/tag/betelgeuse/
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread657013/pg1
http://theorionzone.com/betelgeuse_supernova_2012.pdf
http://www.truthcontrol.com/forum/hopi-blue-kachinared-kachina-prophecy-video
https://tr.wikipedia.org/wiki/Simya
https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy
http://www.sosyalbilge.com/index.php/zaman-icinde-bilim/260-ronesansreform-ve-aydinlanma-cagi
http://www.sosyalbilge.com/index.php/zaman-icinde-bilim/260-ronesansreform-ve-aydinlanma-cagi
https://tr.scribd.com/document/286982611/Buyuk-Ustad-Mesajları-1966-1990
http://www.crystalinks.com/hopi2.html
http://newsanjak.blogspot.com.tr/2014/09/masonik-yaplanmalarn-aydnlatlamams.html
http://forum.mezun.com/showthread.php?47535-Masonluk-nedir-ne-de%C4%9Fildir
http://freemasoninformation.com/2009/06/the-anteroom-or-chamber-of-reflection/
http://bilderberg.org/masons.htm
http://www.slideshare.net/accipio/the-chamber-of-reflection

