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HERETİK BİR NEW AGE TARİKATI DÜNYA KARDEŞLİK
BİRLİGİ MEVLANA YÜCE VAKFI
Ramazan BİÇER (*)
Özet
New Age akımı, seküler ve materyalist anlayışiara karşı tavır takınmak/a birlikte, mevcut diniere de alternatif
olarak ortaya çıkmış, çağdaş bir yaklaşımdır. Belli bir görüşü temsil etmeyen ve kendilerini dini olarak da nitelendirmeyen New Age akımı, Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet, Budizm gibi geleneksel dinlerin ana öğelerini içermektedir.
New Age akımı, Teasafi hareketinin çağdaş bir versiyonu olduğu söylenebilir. Zira bu anlayış, New Age öğretilerinin
kuruluşunda kilit rol oynamıştır Bu nedenle senkretik bir yapıdadır.
Vjo kültü, New Age akımının bir yansımasıdır. Mistik bir yapısı olan UFO kültü, daha çok bilinmeyen ve görülmeyen uzaysal varlıklarla irtibat kurulması sonucu, onların mesajlarıyla oluşmuştur. /960'/ı yıllarda California çı
kışlı olan Ufo kültünün temel yapısı, Hıristiyan dünyasında heretik bir yansıma olarak değerlendirilmiştir.
Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı, Batıdaki Ufo tarikatlarının Türkiye versiyonudur. Bülent Çorak hanımın önderliğini çektiği akım, Türkiye 'nin sosyo-kültürel yapısına uygun olarak uyar/anmıştır. Kutsal nitelikli olup
bir çok dile çevirisi yapılan Bilgi Kitabı'na sahip olan tarikat, çeşitli kentlerde şubeler açmıştır. Türkiye dışında daha çok İsrail, Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde de odak kurmuştur.
Yahudilik ve Hıristiyanlık yanında İslamiyetin temel prensipleri bağlamında Heretik bir yapıda olan DKB, sistem
itibarıyla Doğu 'da daha çok Hasan Sabbah hareketine, Batıda ise bir çok yönden Unarius ve Rae/ tarikatına benzemektedir.
Anahtllr Kelimeler: Yeni Çağ Dinler!, Ufo Tarikat/arı, Türkiye, DKB (Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce
Vakfi), Haşşaştn.
A Heretic New Age/Ufo Sect in Turkey DKB
"The World Brotherhood Union Universal Unlfıcation Center Associotionl Mevlana Supreme Foundation"
Abstract
The New Age movements are defined as alternative contemporary forms of religion. Their creeds are considered
to have a strong countercultural component, which criticizes the mainstream cu/tura/ paradiramazrgm of modern Turkish societie. The new agers reject both, the traditional Muslim and the seeu/ar Cartesian thinking. lnstead they propose holistic, unifying cosmovision. which would overcome the established division to the spirit and matter.
Most New Age practices and beliefs may be characterized as a form oj alternative spirituality or alternative religian, even apparent exceptions.
The most importante new age sect in Turkey is "The World Brotherhood Union Universal Unification Center Association" and "The World Brotherhood Union Mevlana Supreme Foundation" in the year 1993.
This is an international UFO organization that claims to be dedicated to world peace and enlightenment. They
made official their Universal work, which it has been taking into effect since the year 1966 in Anato/ian Turkey.
They have a book that has a sacred character THE KNOWLEDGE BOOK (Bilgi Kitabi) /ike "The Urantia Book".
Many of the ideas of the DKB mavement are elements of o/der spiritual and religious traditions especially Jslamic sects traditions.
The introduction of this phenomenon into society brought about rumors as to the meanings behind these unidentified flying objects. Soan, people began to believe that UFOs had made contact with humans.
Some of these contactees wrote books, gave lectures, and formed smail groups offriends fallawing them. The se
groups could be characterized as UFO audience cu/ts. Like many audience cults, these groups serve asa form of social entertainment rather than a serious life commitment.
A very comman belief is the idea that only a seleel few (contactees) can communicate with UFOs. Since these
contactees are the only way for others to receive the messages sent by UFO, fallawers must put full faith into what
the contactees report.
They have many members in Turkey. In addition, they have many focal points serving in the medium of the
"Knowledge Book" in the entire World. Same ofthese are in Germany, lsrae/, Russia, England, Hal/and, and US.
DKB mavement tries to change the mainstream perception of the human body in re/igious searching. But in many
cases such sacred bodywork mixes with different seeu/ar practices.
Key Words: New Age Religions, Ufo sects, Turkey, DKB (The World Brotherhood Union Mevlana Supreme Foundation). Assasin.
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Giriş

A- New Age Dini Akımı
New Age akımı, bütün dünyada, giderek bir sektör haline dönüşmektedir!. Bilim,
ekoloji, psikoloji ve spritualite onun daha çok ilgilendiği alanlardır. Hareket öz yapısıy
la, ruhçu bir çizgi eksenindedir. Bu nedenle de dini boyutu da bulunmaktadır. Ancak
mevcut, geleneksel dini anlayışların ötesi bir alanı seçmesi nedeniyle, çoğunlukla kendilerini "dini" olarak adlandırmamaktadırlar. Zira, modemİst ve seküler bir yapıya da sahip olması, bu tür anlayışın ana gerekçelerini oluşturmaktadır. Dini özümsemeyen spiritualist bir anlayış yanında, içinde bulundukları modernizm ve sekülerizme karşı da söylernde bulunmaları, menşei hakkında farklı yorumlara yol açmıştır2. Bu nedenle çıkış nedenleri hakkında net bir tavır sergilemek mümkün değildir. Zira çok yönlü ve çok boyutludur. Ancak bu akımın öncülerine göre New Age akımı, Teosofi hareketinin çağdaş bir
versiyon olduğu söylenebilir. Zira bu anlayış, New Age öğretilerinin kuruluşunda kilit
rol oynamıştır. Bu nedenle son zamanlarda Batı Okültizmi ile Doğu mistisizminin ortak
bir sunumundan ortaya çıktığı da düşünülebilir. Bunun yanında mensuplannın en çok
bulunduğu Califomia endeksli, I 960'Iı yıllarda varlığını hissettiren ve hedonist bir yapı
da tezahür eden Amerikan gençliğinin hayata bakış betimlerini de göz ardı etmemek gerekir3. Buna göre New Age dini hareketin ana yapısı, senkretik bir oluşumdur.

New Age hareketinin belli bir öncüsünden bahsetmek çok zordur. Zira bu, çeşitli kaynaklardan beslenerek ortaya çıkmıştır. Nitekim sosyologlara göre bu bir dini akım olmakla birlikte, mevcut diniere tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ancak içerisinde önceki dinIerin ana öğeleri bulunmakla birlikte, dini terimiere yeni yorumlar da katmaktadırlar. Bu
açıdan New Age dini akımları, sema vi dinlerin ortak unsurlarını içermesi yanında, uzak
doğu dinlerinin de normlarını kapsamaktadır4. Temel özellik itibanyla New Age dini
akımı, ezoterik ve mistik Budizm, Hıristiyanlık, Hinduizm, İslam ve Taoizm gibi inançların oluşturduğu bir mozaik görünümündedir5. Bu nedenle Fritjo Capra gibi akımın
araştırmacıları bunu, "yükselen kültür" olarak tammlamışlardır6. Öte yandan bu dini temayüller yanında, seküler değerlerin de katkısıyla bir tür globalleşen dini bir akım ortaya çıkmaktadır?.
1) Bu tür akımların "yeni" olarak nitelendirilmesinin nedenleri için bk. John A. Salima, Perspectives
on New Religious Movement, London 1995, s. 8-9.
2) Wouter J. Haneqraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular
Thought, State University of New York Press 1998, s.2l-20.
3) Ali Rafet Özkan, Kıyamet Tarikatlan: Yeni Dini Hareketler, İstanbul: IQ Kültür ve Sanat Yayınlan,
2006; s. 124-125.
4) Ron Rhodes, New Age Movement, Michigan: Zondervan Publishing, 1995, s. 35.
5) Paul Heelas, The New Age Movement, James A. Santucci, "Thesophy and the Thesophical Societies", New Age Religions, ed. James R. Lewis, New York: Prometheus Books, 2003, s. 36, ayrıca bk.
145, 294.
6) Fritjof Capra, "Die Neue Siecht der Dinge", New Age Krische Anfangen anEine Verlakende Bewegung, Düsseldorf 1988, s. 14; Özkan, a.g.e., s. 126.
7) Joanne Pearson, Belief Beyond Boundaries: Wicca, Ce/tic Spirituality and the New Age (Religion Today-Tradition, Modernity & Change), London: Ashgate Publishing, 2002, s. 187-188.
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New Age 1980'lerin Amerikan medyasında, meditasyon, kanal olma (channelling),
reenkarnasyon, kristaller, psişik deneyim, holistik sağlık, UFO gibi konulara ilgi duyan
alternatif ruhsal alt kültürleri tanımlamakta kullanılan popüler bir terim haline gelmiştir.
Bu alt kültürlerin tipik aktiviteleri; merlitasyon gruplannın çalışmalanna katılma, kitap,
müzik, kristal ve tütsü gibi malzemeleri alma, ruhsal rehberler, şifacılar ve şifacilara danışma gibi geniş bir yelpazeye sahip bulunan New Age akımı arasında, dini anlayış ve
temayül önemli bir yer tutarS.
Spritualist bir yapıya sahip olan New Age dini akımı, mistik bir yapı yanında, "bedensiz" veya "bilinmeyen varlıklar" ile de irtibatı bulunmaktadır. Bu tür bir anlayışın
içerisinde uzaydan gelen kimseler veya bilgiler teziyle de ön plana çıkmaktadır9. Bu
bağlamdan olarak Ufo kültü, New Age dini akımınun önemli bir yansıması olmuşturlO.
New Age tarikatlan, ülkelere veya genel kitlenin sahip olduğu dini yapıya göre farklılık arzetmektedir. Bu nedenle bir Hıristiyan toplum içerisinde doğan tarikat, Hz. İsa ve

Mesih'i, ya da Yahudi dini ile bağlantılı olarak Hz. Musa'nın ismi veya misyonunu öne
kendi anlayışlarını sunmaktadırlar. Dolayısıyla New Age/Ufo tarikatlan, toplumun değer yargılan arkasına sığınarak ortaya çıkmakta ve ardından, öne sürdükleri şa
hıs veya değerlerin ötesinde kendi dini/felsefi görüşlerini sunmaktadırlar.
çıkararak,

Türkiye'de de durum Batı ülkelerdekinin benzerdir. Buna göre ülkemizde ortaya çı
kan Ufo/Uzay tarikatlan, Hz. Muhammed, Mevlana, "Molla Mustafa", "Beyt-i dost" gibi Türkiye şartlannda dini misyonu olan veya dini anlam taşıyan kişi ya da isimleri kullanmışlardır. Bunun da ötesinde, Atatürk'ün de ismi ve misyonu, kendi amaçlan uğrun
da kullanılan değerler arasındadır.
Dini eğitimi yetersiz kimseler, ruhsal ihtiyaçlar karşısında çıkış yolu aramaktadırlar.
Bu yönelişlerinde ciddi araştırmalardan uzak olduklan veya yüzeysel incelemelerde bulunduklan, en azından, dini bilgi ve kültür eksikliğinin tezahürü ve de dini sunumlardan
uzak iletişim araçlannın oluşturduğu "ön yargılarının", onlan sağlıklı kaynaklara ulaş
makta yetersiz bıraktığı anlaşılmaktadırll.
Öte yandan, çevrelerinde muhatap olarak bulduklan veya kendilerine dini sunum yapan bir çok kimsenin dini algılayışlannın, maalesef modem insanın kafa yapısına hitap
etmemesi de, bazı kimselerin bu tür tarikatiara yönelmesinde en büyük etken olduğu
gözlemlenmektedir.
Yine çocukluk veya gençlik çağlarında yeterli dini eğitimi almamış olan kimseler, olgunluk yaşlanna ulaştıktan sonra, içlerindeki ruhsal boşluğu doldurmak amacıyla, maAli Köse, Milenyum Tarikatları, İstanbul: Truva Yayınlan, 2006, s. 162.
Ron Rhodes, New Age Movement, s. 115-117; Steven J. Sutlicffe, Children of New Age: A Story of
Spritual Practices, London: Routledge 2003, s. 11-12.
10) David Spangler, "The New Age: The Movement Toward the Divine", New Age Sprituality: An As·
sesment, ed. Duncan S. Ferguson, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1993, s. 86; Paul Heelas, The New Age Movement, 74, 166.
11) Geniş bilgi için b k. http://religiousmovements.lib. virginia.edu!nrms/ufos.htnil. 12.1 O. 2006.

8)
9)
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nevi/ruhsal olarak takdim edilen ortamlara, ciddi bir araştırma yapmadan katılmaktalar.
Bu tip akımlara katılmanın bir başka nedeni de, geleneksel anlayışta olan toplumsal yapıdan "farklı olmak" düşüncesi olduğu ileri sürülmüştürl2.
Bu tür akımlar yürürlükte olan dini anlayışın, daha çok Batıda, çağın insanlannın dini ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle, çoğu Hıristiyan kökenli olan ve Hıristiyan terminolojisini kullanan bu tür mesajların aynı zamanda, farklı bir "Yeni Çağ insanı İsa" ya
da "Yeni Çağ Mesihi" figürleri ile farklı bir tür Evanjelik misyonerlik yaptıklan da söylenebilir13. Bu anlayış, İslam ülkelerinde daha değişik söylemlerle dillendirilmektedir.

B- New Age-Ufo Tarikatların Temel Özellikleri
Yeni çağ dini hareketi olan UFO kültünün ana yapısını, göksel veya ruhsal varlıklar
dan alınan bilgiler/mesajlar söylemi oluşturmaktadır. Bu tür tarikatların liderlerin, başka
gezegenlerdeki olağanüstü varlıklarla iletişim halinde olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca
bu önderler, ölümsüz olarak nitelendirilen manevi varlıklar ile de irtibat halindedir.
Dini yapı gereği olarak Yeni Çağ akımlarından bir çoğunun "Kutsal" veya "kutsal üstü" kitapları bulunmaktadır. Bu tür kitaplar ya Kur'an ve İncil gibi önceki kitapların devamı kabul edilmekte veya onların bilgilerini içermenin yanında, Kutsal kitaplardan daha ötede bir yapıya sahip olduğu ileri sürülmektedir14.
Yazariarına

göre Tanrı tarafından vahiy/ilham edilmiş olan bu kitaplara, Urantia KarThe Urantia Book'u 15, Unification Church'ün Divine Principle adlı kitabı 16 yanında Aetherius Cemiyeti 'nin The N ine Freedoms'u ve Uluslararası Raelian Dini'nin The Fina! Message'ı örnek olarak gösterilebilir. Türkiye'de ise Bülent Çorak'ın
Bilgi Kitabı da bunlara eklenebilir.
deşlik tarikatının

Ufo kültü veya Uzay tarikatların temel nitelikleri şöyle özetlenebilir:
I-Üyeler, mutlak otorite sahibi yüce/manevi lidere, güçlü bir. sadakate sahiptirler.
2-Tarikat üyeleri arasında, lider veya tarikatın yapısı hakkında, akli düşünceyi ileri
sürme, liderin tavrını akli süzgeçten geçirme cesaretsizliği bulunmaktadır.
3-Üyelerin çoğu, psikolojik zayıflığa sahiptir.
4-Üyeler arasında sürekli manevi suçluluk duygusu hakimdir.
5-Tarikat dışındaki dünyadan uzak dururlar.
6-Üyeler maddi ve manevi enerji ve gelirinin tümünü, tarikat yolunda adamaktadır
lar. Bu harcamalar bazen de, hizmet adı altında, tarikat liderine yönelik olur.
12) Eilleen Barker, "The Scientific Study of Religion'?", Cults and New Religious Movements: AReader, ed. Lome L. Dawson, Oxford: Blackwell Publishing, 2003, s. 6-9.
bilgi için bk. http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/ufos.html. 02.10.2006.
14) Steven J. Sutlicffe, Children of New Age: A Story of Spritual Practices, s. 19.
15) bk. http://urantiabook.org. 12.11.2006.
16) bk. Ruth A. Tucker, Anather Gospel: Cult Alternative Religions and the New Age Movement, Michigan: Zondervan Publishing Company, 1989, 252~265; J. Isamu Yamamoto-Alan W. Gomes, Uni.fication Church, Michigan: Zondervan, 1995, s. 22-25.
13)

Geniş
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7-Müritler, mutlak otorite ve güç sahibi olarak kabul ettikleri tarikat liderinin her deyerine getirirler.

diği

8-Üyeler, bütün zamanlarını kendi gurubu için harcar. Zira burada özveri hakimdir.
9-Genellikle grup içerisinde,

dünyanın

son dönemini

10. Tarikatta, gizem, sır ve "ketumiyet" hakimdir.
birlikte, gizlilik ve sır tutma önemlidir.

yaşadığı inancı vardır.

Görünüşte

legal bir yapı olmakla

ll. Bu tür tarikatların çoğunda potansiyel bir şiddet duygusu hakimdirl7.
Öte yandan bu tür tarikatların üyeleri, kendi ailelerinden uzaklaşarak, yeni oluşan dini ailede yeni bir hayat tarzına yönelmektedirler. Böylece grup üyeleri, doğal aile ortamından daha çok ruhsal bir aile yapısı oluşturmaktadırlar. Böyle bir yönelişin sonucunda da tarikat üyeleri, doğal aileleriyle bir çatışma içerisine girmekte, hatta bir çoğu ailelerinden uzaklaşmaktadırl8.
Bu akımın meşhurlan arasında Aetherius (The Aetherius Society) tarikatı gelmektedir. Lideri olan Sir King George (ö. 1997), kendisinin görevlendirilmesiyle ilgili ilk mesajını 8 Mayıs 1954 yılında almıştır. Ona: "Hazırlan, sen gezegenler arası parlementonun sesisin" denilmiştir. George King'in yaşam sürecinde onunla bazı uzay varlıklan
arasında UFO türü araçlar ile bilgi alışverişi olduğu ileri sürülmüştürl9.
Bu tarikatın, The Twelve Blessings, The Nine Freedoms, Cosmic Voice adlı kutsal mesajlan içeren çalışmalan bulunmaktadır20.
Üyeler kendilerini, evrensel gücün yer yüzündeki seçkin temsilcileri olarak görmekte ve dünyada kurulacak Yeni 1Altın Çağın başlıca öncüleri olarak kabul etmektedirler21.
Ufo kültü mensuplanndan birisi de, Unarius of Acaderni Science'dir. Kuruculan, Ernest L. Nonnan (ö. 1971) ve Ruth E. Nonnan'dır (ö. 1993). Tarikat Los Angeles'de 1954
yılında kurulmuştur. Voice ofVenus adlı kitapları bulunmaktadır. Kutsal metin olarak 125
fasikül ve video kayıtlan vardır. Tarikatın ana söylemlerini uzaydan gelen mesajlar ve
dünyaya yönelik kurtuluş argümanlan oluşturmaktadır22. Unarius tarikatı mensuplan,
diğer Ufo mensuplannda olduğu gibi, kendilerini dini bir yapı olarak takdim etmezler.
Onlara göre bu bir yaşam tarzı olup, dinin ötesindedir "beyond the limitations of religion". Ancak bir çok sosyologa göre bu tür hareketler, bir dini yapıdadır23.
17) John A. Saliba, Perspectives on New Religious Movement, London: Geoffrey Chapman Pub1ishers,
1995, s. 13-14.
18) Salima, Perspectives on New Religious Movement, s. 16-18, 19,29-30.
19)

Tarikatın

20)

Geniş

resmi sitesi için bk. http://www.aetherius.org. 12.11.2006.
bilgi için b k. http://religiousmovements.lib. virginia.edu/nrms/aetherius.html. O1.11.2006.
21) R. N. Bellah, "New Religious Consciousness and the Crises in Modemity", New Religious Movement, London 1982, s. 165-166. Aynca bk. The New Religious Consciousness, ed. C.Y. Glock and
R. N. Bellah, Califomia 1976, s. 333-352.
22) Geniş bilgi için bk. http://www.unarius.org. 02.11.2006
23) Rodney Stark, William Bainbridge, A Theory of Religion, New Jersey, 1996, s. 36-37; Cults and New
Religious Movements: A Reader, ed. Lome L. Dawson, Malden: Blackwell Publishing 2003, 3-4.
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Bir başka New Age tarikatı ise, International Raelian Religion'dur. 1973 tarihinde
Claude Vorilhon tarafında Fransa'da kurulan tarikat, tek tanrılı dinlerin devamı olarak
takdim edilmiştir. Claude, The Fina! Message adlı kutsal metin nitelikli mesajlan aldı
ğını ileri sürmüştür24 . Yazar, Musa, İsa, Buda ve Muhammed'in kendisinin yolunda giden önceki kimseler olduğunu belirtmiştir. Yine uzaydan gelen bir varlığın, insanlığa sunulmak üzere, kendisine bu kitabı yazdırdığını söylemiştir25.
C- Türkiye'de New Age Tarikatları
Bedri Ruhselman'la temeli atılan Türkiye'deki bilimsel ruh araştırmalan, Refet Kayve arkadaşları tarafından sürdürolmeye başlandı. Onlar da, üstatları gibi birçok değişik bedensiz varlık ile konuşup bilgiler topladıklannı ileri sürdüler. Bu kişiler
I 964 yılında "Beyti Dost" isimli bir bedensiz varlık ile tanıştıklarına inanıp, o ve onun
çizdiği yolda yürümeye başladılar.
serilioğlu

1950 yılında Ruhselman tarafından kurulmuş olan Metapsişik Tetkikler ve ilmi Araş
ve daha sonra bu demek üyeleri tarafından 1994 yılında kurulmuş olan
insanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı (BİLYAY), ulusal ve uluslararası etkinlikleri
ile ülkemizde ruhsal konularla ilgili çalışmalar yapan kurumların başında gelmektedir.
Bunlara Adana Ruhsal Araştırmalar Derneği gibi yerel yapılanmaları da ekleyebiliriz.
tırmalar Derneği

Batıdaki

New Age akım ve tarikatların bir çoğunun Türkiye'de mensupları bulunUfo tarikatları arasına en yaygını olan Rael akımı ülkemizde de yapılanma aşa
masındadır. Öte yandan bir başka New Age tarikatı olan Scientology26 yanmda Hint ve
Uzakdoğu kökenli akımlar, ülkemizde de yer almaya çalışmaktadırlar.
·
maktadır.

Bunların ötesinde, ülkemizde daha köklü Yeni Çağ akımı olarak nitelendirebileceği
miz Bülent Çorak liderliğindeki Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı bulun-

maktadır.

Yine, Bülent Çorak'dan ayrılarak (1996) kendi gurubunu oluşturan Ö. Cenap Baş
man'ın kurduğu Maron hareketi de27 bu alandan kabul edeceğimiz bir tarikattır.
DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİGİ: MEVLANA YÜCE VAKFI
Menşei itibarıyla daha çok Amerika-Califomia' da odaklaşan New Age tarikatların ve
Ufo kültünün Türkiye endeksli versiyonu Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı
dır. Resmi olarak vakıf ve demek şeklinde kurumlaşan bu tarikatın, kutsal olarak nitelendirilen Bilgi Kitabı vardır. Vakıf/derneğin sadece üyelere dağıttığı Altın Çağ adlı süreli dergileri de bulunmaktadır. Yine örgüt için yapılandırmayı ve programı içeren ve sadece üst seviyedeki üyelere verilen "18 Çalışma Nizamı" bulunmaktadır. Bu eserin bir

24) Susan J. Palmer, Aliens Adored: Rael's Ufo Religion, USA: New Jersey: Rutgers University Press,
2004, 35, 38-40
25) Rael, Uzay/ıların Verdiği Mesaj, tre. Güner Behiç, The Raelian Foundation 2003, 9-13, 96-98; Tarikatın resmi sitesi için bk. http://www.rael.org. 12.09.2006.
26) bk. www.superkitaplar.com 10/12/2006, ayrıca bk. Tempo Dergisi, 11/08/2005.
27) Liderin kendi sitesi için bk. http://www.cenapbasman.com. 12.09.2006.
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kısmı Bilgi Kitabı'na eklenmiş olmakla birlikte, büyük bir kısmı ayn fasiküller halindedir. Sürekli yeni gelen mesajları da içermesi nedeniyle, düzenli ve sıralı belli sayfalar halinde olmayıp, daha çok mesaj tarihlerine göre sıralanmaktadır.

1- Yapısal Durum
Vedia Bülent (Önsü) Çorak'ın başkanı olduğu demek/vakfın resmi adı "Dünya KarMevlana Yüce Vakfı" ve "Dünya Kardeşlik Birliği Evrensel Birleşim
Merkezi" dir.

deşlik Birliği:

Vakıf ve derneğin amacı,

tüzüklerinde ve 18 çalışma programında farklı olarak belirTüzükteki amaç, daha çok kitlelerin huzur ve mutluluğuna kavuşmalarında yardımcı olmak şeklindeyken, özellikle 18 Çalışma Nizaınında, bu gaye ve hedef daha farktilmiştir.

lı şekilde çizilmiştir.

Buna göre hareketin ana gayesi, genellikle diğer Ufo tarikatlarında olduğu gibi28, evrensel bir birleşimi hedefleyen dünya devletinin kurulınasıdır29. Bu gaye doğrultusunda
çaba gösteren, çalışan üyeler, "yarınların adil devleti" için birer "yarınların görevlileridirler"30. Buna göre, derneğe üye olan kimseler, kutsal bir misyon amacıyla seçilmişler
dir.
Nitekim bir başka mesajda da bu kutsal görev; "Daha ileri tarihlerde, bu 18 kadrolaom oluşturan dostlarımız, yaptıkları görevlerin ihtişaınını gözleri ile göreceklerdir." şek
linde ifade edilmiştir3 ı.
Yine, "Şu an kozmos çatısı altına girebilmeyi hak kazanan sizler unutmayınız ki, insana hizmet yasasına göre, birer kurtarıcı durumundasınız. Yannlar sizlerden çok şey
bekliyor... ileride devreye girecek güzellikleri görüp yaptığınız yansırnaların zaferini büyük bir coşkuyla kutlayacaksınız. Yarınlar sizindir."32; "Yardımlar, yarınların kurucu
kadrolarınadır"33; "18 çalışma nizamları, "Allah'ın kuracağı" temel düzende yer alacak
ilahi kadrolardır" iddiasıyla, demek üyeleri kendilerini, Tannsal görev altında, birer kurtarıcı misyonuna sahip olarak kabul etmektedirler34.
Bu ifadeler doğrultıısunda, kendilerini kutsal bir misyon içerisinde kabul eden ve yannlann mutlu dünya devletini kurmalda yükümlü gören bir kimsenin, psikolojik duru28) bk. James A. Santucci, ''Theosophy and Theosophical Societies", The Encyclopedic Sourcebook of
New Age Religions, ed. James R. Lewis, New York: Prometheus Books, 2004, 29, Ayrıca bk. s. 96,
468,470.
29) 18 Çalışma Nizamı, "Bütünlenen Bilinçlere Bildiridir" s. 3.
30) 18 Çalışma Nizamı, s. 26.
31) 18 Çalışma Nizamı, "Açık Bilgidir" 29/9/1998.
32) 18 Çalışma Nizamı, 16/1/2003 tarihli mesaj.
33) 18 Çalışma Nizamı, "İlalıi Boyuttan Direkt Mesaj", 27/ll/1998.
34) Birçok araştırınacıya göre bu tür tarikatiara katılan insanların psikolojik bozukluk göstergesi olarak, kendilerini "dünyanın kurtarıcısı" rolünde görmeleri ve kabul etmeleridir. Geniş bilgi için bk.
John Lofland and Rodney Stark, "Becoming a World-saver: A Theory of Conversion to a Deviant
Perspective", American Sociological Review, 30 (1965), s. 862-874.
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mu iyi tahlil edilmelidir. Zira Tanrısal görev içerinde olduğunu
nelere yeltenebileceğini tahmin etmek zor olmasa gerektir.

2-

düşünen

bir kimsenin,

Kurucu/Başkan

1923 'de Bursa' da dünyaya gelmiş olan Vedia Bülent Çorak, bu akımın lideridir. Kendisiyle yapılan bir röportaj bilgilerine göre altmışlı yıllarda önce Fransız Kültür Derneği'ne giderken, kendisi sıradışı olaylara tanık olmuştur. Bu dönemde, gece vakitleri kendisini ziyarete gelen tanımadığı garip kimse/varlıklar olduğunu ileri sürmüştür. Daha
sonraları medyumlardan birisi olan ve Mevlana Konuşuyor (İstanbul, 1955), Ruh ve Hayat (İzmir: Karınca Matbaacılık Koll.Şti ı 962) adlı kitapların yazarın Macit Aray ile
bağlantı kurarak, onun ile birlikte çeşitli eelselere katılmıştır. Ardından da kendisinin
uzaylıkaynak olan "Yüce Meclis" tarafından görevlendirildiğini belirtmiştir35.
Mevlana Celaleddin Rumi'nin enkarnesi olduğunu ileri süren Çorak, aynı zamanda
göksel mesajların tek alıcısıdır. Şöyle ki, "Öyle bir boyuta alınıyorsunuz ki, bu boyuta
peygamberleriniz bile aşama yapmadan giremezler. Bu nedenle onlar geçiş boyutunda
şefaat için bekletilmişlerdir.... sistem dışı bir bütünün bütününde hizmet veren Mevlanamız, bu nedenle planetinize beden kazanarak sistem ile işbirliği yapmış ve Allah yolunda direkt hizmeti devreye almışlardır36.
Söz konusu peygamber üstü olma statüsü, bizzat ı 8 Çalışma Nizarnında farklı ifadelerle vurgulanmıştır. Kendisine yönelik olarak gelen özel mesajda Çorak, "gücünüz sonsuz, irfanınız ebedidir" şeklinde tanımlanmıştır37.
Öte yandan Mevlana adıyla kendisini tanıtan Bülent Çorak'ın, "Altınçağ'ın kalemi
olan Mevlanamızın kaleminden yine görülen lüzum üzerine uzaysal otoriteler ve İlahi
güçler, sizlere anlaşılır ve daha açık bir şekilde her şeyi açıklama kararı almıştır. Yardım
larımız sizlere ve yarınların kurucu kadrolarınadır"38 şeklindeki ifadesinden, onun semavi ve İlahi güçlerce insanlığın kurtuluşu için görevtendirildiğine inanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Yine önceleri, din literatüründe "Peygamber" statüsünde kabul edilen Çorak, bir sonraki aşamada daha ileri boyutta olduğunu iddia etmiştir. Şöyle ki:
"Bugüne kadar ikinci kürze peygamberleriniz dahil hiç kimse geçememiştir. Peygamberleriniz bu son dönem için insanlığa yardım gerekçesiyle boyutlannda beklemiş
Ierdir. Bu evrensel ve evrimsel bir programdır. Bugüne kadar hazırlananların hepsi birinci kürzde toplanmıştır. Geçiş programı teker teker değil, kitlevi kadrolarla olacaktır.
Mevlanamızın 700 yıldan beri planetinize aktardığı ikinci kürz enerjisini alabilen tüm
yüce bilinçler, 'Mevlana Öz Çekirdek' kadrosunda toplanrnıştır."39
35) Bilinmeyen Ansiklopedisi, İstanbul: Karacan Yayınları, 1984-86, s.2185-2187.
36) 18 Çalışma Nizamı, s. 31.
37) 18 Çalışma Nizamı, 27. sh. Mesaj tarihi 1988(?).
38) 18 Çalışma Nizamı, "İlahi Boyuttan Direkt Mesaj", 2711111998.
39) 18 Çalışma Nizamı, 27/11/1998 tarihli mesaj.
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Bülent Çorak burada yer alan "kürz" kavramını şöyle açıklamaktadır: "Birinci kürz
sisteminin son projesi sevenlerin diyarıdır ve bu kapı, vahdet ortamıdır. Hakikat boyutuna ancak bu kapıdan geçilir. Şimdi sizlere daha açık bir bilgi vermek isteriz. Birinci kürz
sisteminden bugüne kadar hakikat boyutuna geçerek, hakiki dünyada beden kazanan hiçbir varlık yoktur (peygamberleriniz dahil). Ancak Kutsal kitaplarınız ile bugüne kadar bu
boyutların sadece enerjilerini ve bilgilerini aldınız. Ama şimdi yapılan son çalışmalar sonucu buralarda beden kazanmayı hak ettiniz. Hakiki dünya sizin kürzünüz değildir. Hakikat boyutu ve hakiki dünya, ikinci kürzdedir ve Bilgi Kitabı da ikinci kürzün enerjilerini taşıyan bir hakikat kitabıdır. Bu neden ile Bilgi Kitabı'na "kurtuluş kitabı" denmektedir. Mevlanamız Bilgi Kitabı'nın planetinize hediye etmek için ikinci kürzden transfer
edilmiştir. İlahi planın esas kadrosu, ikinci kürzdedir. Bu kadronun evrim ve selekte kadrosu, birinci kürzde görev yapmaktadıı:40.
3- Bilgi

Kitabı

Sistematik bir yapısı bulunmayan Bilgi Kitabı, fasiküller halinde olup, mesaj ve bildiri türü başlıklardan oluşmaktadır. Pasajlar içerisinde ifade edilen bilgilere göre, kitabın
mahiyeti hakkında özetle şunları söyleyebiliriz:
Tüm dinleri birleştiren, altın çağa41 çağıran, dünya boyutunun bilmediği boyutların
dan bilgi transferi geçekleştiren, kutsal kitaplann muhtevasına sahip, bir kitaptıı:42.

"Bilgi Kitabı'nın içinde Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an ve Uzakdoğu'nun felsefi fretoplam frekansları ile Rabbin kelarnı birleştirilmiştir. Bu Bilgi Kitabı'nın frekansı ile Bilimsel boyutlara ulaşılarak hakikat açıklanmış, tabular kaldınlarak, kitabın
kutsallık niteliği de bilimsel yöne aktarılmıştır"43.
kanslarının

Yazann ifadelerine göre, kitabın bilgi kaynakları, Alfa kanalı, merkezi sistem, yüce
meclis evrensel birleşim konseyi, merkez üstü, merkeze bağlı Ufo grupları olarak belirtilir. Amacı dini ve evrensel birleşim; Tüm dinsel kitapların birleşimi, hakikatİn açıklan
ması ve Altın Çağ'a çağn. Dünya boyutunun bilmediği boyutlardan bilgi transferi. Konseyİn özel kanalına bağlı tüm göksel kitapların muhtevasıdıı.-44.
Bülent Çorak'a göre Alfa kanalı, direkt Rabbin kanalıdır ve tüm kutsal kitaplar bu
kanaldan yazdınlmıştır. Buna göre Tevrat, İncil ve Kur'an bu kanaldandır. Alfa kanalı
18. boyuta kadar olan bütün frekansları bu kutsal kitaplara yansıtmıştır. 18. boyut Alfa'dan çıkıştır. 19. boyut Omega boyutudur. Bilgi Kitabı bu kanaldan verilmiştir. "Bilgi
40) 18 Çalışma Nizamı, "Yüce Mekanizmadan Direkt Bilgidir", 12/811998.
41) Altın Çağ tabiri, bütün New Age dini akımiann hedefledikleri bir zaman dilimidir ki, burada bütün
insanlar mutlu bir dönemi idrak edeceklerdir. Bk. Ruth A. Tucker, Another Gospel, Zondervan publish, s. 335.
42) Bilgi Kitabı, s. 174.
43) Bilgi Kitabı, s. 405.
44) Bilgi Kitabı, s. 174.
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Kitabı, şu

an planetinizde

yaşayan

ve

yaşayacak

insanlığı Omega çıkış projesine hazırlayan

olan tüm

insanların kitabıdır.

Bu kitap

I 9. boyutun tek rehber kitabıdır"45.

Bu kitabın kutsallığı farklı ifadelerle vurgulanmıştır. Şöyle ki: "Bilgi Kitabı tartışıl
maz bir nitelikte olup, onun yerine başka kitapların okunmaması bir zorunluluktur46. Bu
ifadelere göre daha önce kutsallığı kabul edilmeyen kitap, burada kutsal olarak nitelendirilmek suretiyle, çelişkiye düşülmüştür.
Yazara göre Bilgi Kitabı'nı herkes değil ancak yetişmiş kimseler anlayabilir. Nitekim
Bülent Çorak'a göre "güneş öğretmenleri", Bilgi Kitabı'nın tüm hususiyetlerini topluma
aktarmak ve kitabın gerek çevirisinin, gerek aslının üzerinde en ufak bir değişikliğin bile yapılamayacağını gündeme getirmekle görevlidirler47.
Öte yandan Bilgi Kitabı için "Bilgi Kitabı tapınılacak bir kitap değildir~ Ancak tüm
kutsal kitapların bir frekans bütünlüğünü taşıdığı için saygı duyularak okunacak bir kitaptır"48 ifadesi, yukarıdaki mesajtarla çelişmektedir. Üstelik, burada kelime oyununa
gidilmiştir. Zira bilinçli hiçbir Müslüman kendi kutsal kitabına, "tapınılacak bir kitap"
nazarıyla bakmaz.
Bülent Çorak, "insanlık hakiki yolunu Bilgi Kitabı ile bulacaktır" (1 8 Çalışma Nizas. 36) derken, yegane gerçek yol ve metodun kendi yazdığı kitap olduğunu belirtmektedir. Nitekim, "Dinler ötesi programların insanlığa bilgi olarak açılması öngörülerek, Bilgi Kitabı yazılmıştır... artık herkes hakikati öğrenmekle yükümlüdür"49 ifadesi de
bu yorumu desteklemektedir50.

mı,

Yine Bilgi Kitabı hakkında, "İlahi kaynağın tüm bilgilerinin tümünün ve bütününün
bir arada toplandığı tek kitap, Bilgi Kitabı adı altından planetinizdeki tüm
insanlığa hediye edilmiştir."; "Bu kitap yarınlarda tüm dünyayı kendi bir ve bütünlük çatısı altında toplayacak olan tek kitaptır."51 ifadeleri, bir dini söyiem olarak, her din mensubu "kendisinden önceki kitapların yürürlükten kaldırıldığı, artık yegane hakikatİn kendi kitapları olduğu" şeklindeki teziere uygun düşmektedir. Bu tür bir iddia ise, "dini olmadığı" söyleminin aksine, radikal dini bir anlayışla paralel gitmektedir.
frekanslarının

Bilgi Kitabı'nın bir din kitabı olmadığı vurgulanmakla birlikte, onun bir "irşat", bir
"rehber" ve bir "hakikat" kitabı olduğu belirtilmektedir52. Bu tür bir tanım kendi içeri45) 18 Çalışma Nizamı, "Kozmos Federal Bütünlüğü" imzalı mesaj.
46) /8 Çalışma Nizamı, "Bütünlenen Bilinçlere Bilgidir", 1991.
47) 18 Çalışma Nizamı, s. 3 ı, ı 994 tarihli mesaj.
48) 18 Çalışma Nizamı, s. 34.

49) 18 Çalışma Nizamı, 27/11/1998 tarihli mesaj
50) Kitap hakkındaki geniş bir ~~ğerlendi~e için bk. Nasuh Günay,

"Dü~ya Kardeşli~ Grubu (Piramitçiler veya Mevlanacılar) Uzerine Bir Inceleme", Süleyman Demirel Vniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, XI, 1-63.
51) 18 Çalışma Nizamı, 21/6/2004 tarihli mesaj.
52) /8 Çalışma Nizamı, 11/12/2002 tarihli mesaj.
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sinde çelişki ifade etmektedir. Zira "irşat", "rehber" ve "hakikat"
dan dini söylemler olup, kutsal kitaplara yönelik nitelemelerdir.

37
kitabı tanımı, doğru

Bilgi Kitabı'nın tüm kutsal kitapların içeriğini taşıdığı halde, "kutsallık niteliği" olancak "Rabbin tek kitabı" olduğu, "din kitabı" olmadığı, beş asırlık bir dönemin
kitabı olduğu, ondan sonra daha değişik bir kitap gönderileceği, buna göre Bilgi Kitabı'nın 28. yüzyıla kadar devam edeceği belirtilmiş ve dolayısıyla Kur'an'ın 2014 yılına
kadar hükmünün geçerli olduğu vurgulanmıştır53. Bununla birlikte henüz 2014 yılına
gelinınediği halde, din döneminin kapandığı şeklindeki bir tez de yine çelişki olarak görünmektedir.
madığı,

Kitapta bazı tezatların bulunduğu açıktır. Bu, yazarın da dikkatini çekmiş olmalı ki,
bu tür çelişkilerle ilgili bir başlık atmış ve bu çelişkilerin "bilinçli olarak" konulduğu ve
bireylerin bir tür sınavı olduğu, "bir seçim ortamı hazırlanmak" amacıyla yapıldığı vurgulanmıştır. Bununla ilgili olarak ileriki pasajlarda zaman ölçüsüyle ilgili çelişkiler örnek olarak verilmiş ve bunun dünyevi zaman kavramıyla Sirüs gezegeninin zaman kavramı farkından kaynaklandığı belirtilmiştir54. Bu tür ölçümleri dünyevi bilgilerle değer
lendirmenin mümkün olmadığı da ayrıca belirtilmiştir. Ancak Bilgi Kitabı'nın bir çok
yerinde bu tür sayısal ve bilimsel çelişkilerden öte, yukarıda da değinildiği gibi mantık
sal çelişkiler bulunmaktadır.
Öte yandan Bilgi Kitabı'ndaki çelişki, akıl ve mantık dışı ifadeler, "Bilgi Kitabı'nda
ki verilerin, asla bilimsel dünya görüşü ile mütalaa edilemeyeceği" şeklinde bir anlayış
la hertaraf edilmektedir55. Ancak bu tez, Bilgi Kitabı'na yapılan eleştiriterin önünü kapatmak amacına yöneliktir. Öte yandan bu tür bir iddia, "akıl ve mantığın hakim olacağı 2000 yılı sonrası anlayışıyla da"56 uyuşmamaktadır. Zira bir taraftan "dünyevl akılla
idrak edilemez" denirken, diğer taraftan "gelecekte akıl ve mantık hakim olacak" denmektedir.
"Bilimsel dünya görüşüyle" kitabın değerlendirilemeyeceği anlayışı, tipik bir Şii/Ba
tekran gibidir. Nitekim onlar da bilgilerin, "batini" manasma yönelik olduğu, bunun dünyevi, akll ve bilimsel verilerle değerlendirilemeyeceğini ısrarla
tını tarikatı iddiasının

vurgulamışlardır57.

4- Teşkilat
Örgütün tepesinde Bülent Çorak bulunmaktadır. Ondan sonra ise 6 kişilik yönetim
kurulu vardır (kara nokta), ardından üyeler gelmektedir. Vakıf/derneğin üyeleri, 18 bütünlükler halinde teşekkül etmektedir. Örgütün ana kurallarını oluşturan fasiküllere gö53) Bilgi Kitabı, s. 420.
54) Bilgi Kitabı, s. 218.
55) Bilgi Kitabı, s. 220.
56) 18

Çalışma Nizamı, "Açık

57) bk. Avni

Bilgidir", 16/1011998.

İlhan, "Batıniyye", DİA, V, 193.
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re, 18 bütünlüğünü oluşturma şekli şöyledir: "şehirlerde teşkilatlanmak zorundadır"58.
"Örgütle tanışan, konferans ve sohbetlere katılan kimselerin üye olması zorunludur"59.
Bu ifadeler doğrultusunda ciddi anlamda ve sıkı bir örgütlenme söz konusu olduğu görülmektedir: "Dernek üyelerinin asıl görevi fasiküllerin dağıtımıdır"60; "İnsanlara verilen bu fasiküller, o hafta kimlere verildi ise, bunları kayıt görevlisi teker teker bir deftere işler"61; "Bu fasiküller dağıtılırken uyg~lanacak metot şudur: Önce tanıdığınız veya
tanımadığınız dostlarımza ön dille tohum ekiniz. Gaye bir kişinin merak katunu tahrik
etmektir. Önce insanları konuşarak hazırlayınız (Bilgi fasikülü verilmeden önce). Uzayla ilgili bir konu yöneltiniz. Daha sonra da bir medyum olduğunuzu söyleyin iz. Sonra da
odağın adresini veriniz."62; "İlk tanıdığınız dostun nabzı önce dünyevi sorular ile yoklanmalı, sonra uzaya merakı olup olmadığı araştırılmalı, ondan sonra mevzuya girilmeli."63; Bir kimsenin örgüte çekilmesi için "evrensel ortama merakı olan bir dost ile kar-.
şılaşıldığı zaman, önce Tanrı inancı ve Kutsal kitaplar doğrultusunda mantıklı bir diyaloga gidlmeli, ancak ondan sonra yaptığınız görev oı::tamından bahsedilmeli" denilmektedir. Yine "uzaydan verilerin boş olmadığı ve Ufo'ların bir merak için gelmediği, görevlerin direkt Tanrısal mesajlan sizlere Ulaştırmak olduğu anlatılmalı ... buna eski sistemde "vahiy" denilir"64 şeklindeki telkinlerle insanlara özellikle Batını bir metot uygulanmakta olduğu görülmektedir.
Örgüte üye kazanma sistemi, daha çok Hasan Sabbah liderliğindeki Haşşasin tarikametodunu yansıtmaktadır. Nitekim onlar da örgüte insanlan çekebitmek için, önce
herkesin bildiği konular, ardından merak uyandırıcı hususlar daha sonra da kendi saflarına kattıkları insanlara özel sırlarını açmaktaydılar. Batınilerin genel prensiplerine göre
bir Batıni, daveti kabul etmeye müsait olan aday tespit edilip dini temayülleri belirlenir
ve ona karşı nasıl bir siyaset takip edileceği kararlaştırılır (zerk ve teferrüs). Aday la dostluk kurulur ve son derece dindar görünüp güveni kazanılır (Te'nis). Güveni kazanılan
adaya merak uyandırıcı bazı sorular sorularak dini konularda kuşkuya düşmesi sağlanır
(teşkik). Bu sorular karşısında merakını giderecek cevaplar bekleyen adaya, bu cevaplan başkalanna duyurmayacağına dair yemin etmesi ve bir süre beklernesi telkin edilir
(ta'llk). Adaya, Batıniyye liderine sadık kalacağına dair yemin verildikten sonra, bu vaat, caydığı takdirde eşinin kendisinden boşanmış olması gibi ağır bir şarta bağlanır
(rabt). Herkesin takdirini kazanmış İslam alimlerinin Batıni olduğu söylenerek aday aldatılır (tedlis). Bu sıralamanın ardından Batıni ilmi öğretilir (te'sis), dinin zahiri yükümtının

58) 18 Çalışma Nizamı, 511 l/1993.
59)
60)
61)
62)

/8

Çalışma Nizamı, "Şubelere tebliğ",

17/11/1997 tarihli mesaj.

18 Çalışma Nizamı, 4/1111993; 21/2/2000 tarihli mesajlar.
Bilgi Kitabı, s. 37.

Örgüte eleman kazandırma metotları Batınİlik tarikatıyla çok yönlü benzerliğe sahiptir. Karşılaştır
ma için bk. İzmirli İsmail Hakkı (ö. 1946), "Dürzi Mezhebi I", Dô.rülfunun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, c. I/2, s. 36-99.
63) 18 Çalışma Nizamı, 10/9/1992 tarihli mesaj.
64) 18 Çalışma Nizamı, 10/9/1992 tarihli mesaj.
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lülüklerinden

kurtulduğu

(hal')

aktanlır,

son olarak da,

39
adayın

halk kitlesinin sahip ol-

duğu inanç konulanndan da kurtulduğu anlatılır (el-Belagu'l-ekber)65.

Batınilerin misyon programlanyla, Dünya Kardeşlik Birliği Üyelerinin görev metotlan arasında, ifade değişiklikleri dışında, ciddi anlamda benzerlik bulunmaktadır. Nitekim aşağıdaki veriler de bunu aynca desteklemektedir. Zira Batınllikte gizleme ve saklama "takiyye" olarak adlandınlırken, Bülent Çorak bunu "sır", "ketumiyet" prensibiyle ve "üç maymun" felsefesiyle açıklamıştır.

I 8 bütünlükteki herkes, gücüne göre az da olsa, her hafta bir maddi meblağ vermek
ile yükümlüdür66. Guruba giren kimseler "biat" etmek zorundadır. 18 gurubuna giren bir
kimse, direkt Tannsal kadrolardadı:ı-67. Böylece bazı mesajlarda "iradi", "günüllü" olarak nitelendirilen bütünlük, tarikat metotlannı benimseyerek, guruba katılan kimselerin
"biat" etmesini zorunlu görmektedir. Bir başka mesajda ise "biat", "akit" terimiyle ifade
edilmişti:ı-68.

Biatın bir tezahürü, "Her Salı yapılan 18 toplantılarda, İstanbul dışındaki 18 bütün-

lükler, her hafta Salı ve Cuma günleri muhakkak çalışmaya başlamadan önce bir bütünlük olarak İstanbul'a telefon bağlantısı yapmak ile yükürnlüdür"69 şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla üyelerin direkt kendisiyle irtibatlı olması gerektiği vurgulanarak, tarikattaki "şeyh" çizgisi takip edilmiştir. Nitekim şöyle devam etmektedir: "Bu bağlantı
lar tüm dünyada ve Anadolu 'muzda direkt bana yapılır. Ben yok isem, telesekretere bağ
lantı yapılması zorunludur70.
Demek veya vakıf tüzüğünde olmamakla birlikte daha sonralan kurulan "Omega
Anadolu Birleşim Programı", Anadolu Türkiye'sinin her ilinde sadece bir kişiye Omega
yansıtıcı kanalı bağlanacak ve tüm vilayetler, İstanbul ana merkez trafoya bağlanarak
sisteme fışlenecektir". "Kanala bağlanan her varlık, her ayın ilk Salı günü bir kod şifre
si kullanarak ana merkeze bulunduğu ilin aurasını fişleyecektir. Bu programın şifresi örneğin "Ben fılan ... Van'dan-İstanbul'a selamlar" veya "Trabzon'dan İstanbul'a selamlar"
ila... bu şifre kullanıldıktan sonra o vilayette bir ay içinde yapılan sosyal etkinlikler, faaliyetler, şehre gelen yabancılar, konferanslar, sanatsal aktiviteler (bir ay içinde alınacak
kısa notlar halinde) tele sekretere kaydını yaptıracaktır.
Bu ses frekanslan Omega kanalından, o vilayetin en ücra köşelerine kadar yansıtıla
cak ve bu frekansı alabilenler kurtuluş projesine fışlenecek, alamayanlar ise yetişticile
rek bu frekanslan alınalanna yardımcı olunacaktır71.
65) Avni İlhan, "Batınilik", DİA, V, 193.
66) 18 Çalışma Nizamı, "18 Bütünlüklerin Dikkat Edecekleri Özel Öneriler 1992"
67) 18 Çalışma Nizamı, "18 Bütünlük" s. 30.
68) 18 Çalışma Nizamı, 26/3/2003 tarihli mesaj.
69) 18 Çalışma Nizamı, s. 38.
70) 18 Çalışma Nizamı, "18 Çalışma Nizarnı Hakkında Bilgidir", 39. madde, tsz.
71) 18 Çalışma Nizamı, "Omega Anadolu Birieşi m Programı", 19/1112002 tarihli mesaj.
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Bu ifadelerden anlaşıldığına göre, tarikata geleneğinde bulunan ve her şehirde bir
. "halife" veya "vekil" telakkisi aynen burada da görülmektedir. Üstelik hiçbir siyasi amaç
gütmediği ileri sürülen dini oluşum, çok disiplinli ve sistemli bir şekilde örgütlenerek,
kuruluş amacının dışında faaliyetlere girmeye başlamıştır.
göre maddi bir çıkar söz konusu olmayan ve tamamen manebirliktelik oluşturduğu ileri sürülen dini oluşum, daha sonraları aidatlarını ödemeyenleri kapı dışarı etmektedir. Örgütte sıkı bir denetim söz konusudur.
"biat" sistemli bir hiyerarşik yapı ile de şekillenmektedir. Şöyle ki: Bülent Çorak'ın
18 'ler ile irtibat kurabilmesi için gerekli görüldüğünde 18 kadrolarına bilgilerin ulaştırı
labilmesi için her iS bütünlük içinden bir irtibat görevlisi seçilerek G. A. ile direkt temasta bulunması arzu edilmektedir. G. A. 'ın telefonu 345 ........ .''72. Ne ilginçtir ki, Tanrısal mesajla (!) ismi kaydedilen ve çok özel seçkinler arasına giren söz konusu şahıs
(G.A.), üyelikten ayrılmış ve vakıf aleyhinde dava açmıştır.
Buradan

vi

anlaşıldığına

arınma amacıyla

Vakıf ve de Merkez adıyla resmileşen ancak sistemli bir şekilde dini yapıda örgütlenen grup, bir takım uzaysal terimler adı altında, örgütlenme programını şekillendirmek
tedir. Şöyle ki: "Planetinizde her kesimden kurulması arzu edilen 3 kişilik çalışma gurubuna bir "Konsey" denir. 3 kişilik konsey gurubunu kuracağı gün, teker teker (+90 216
336 ...... ) no'lu telefona telefon ederek Kozmos'a bağlanır ve grup o günün tarihiyle ku-

rulmuş sayılır"73.

Kurulan yeni gurubun temel yasalarından birisi de "18 grupların temel prensipleri
"ketumiyet" yasası, tüm sorumluluğu ile devreye alınacaktır. Ketumiyet yasası,
eline, diline, beline ve üç maymun felsefesidir"74 şeklinde belirtilmiştir. Dernek ve vakıf !ega! görünmekle birlikte, gayr-i resmi, gizli, dini tarikat statüsünde görünmesine neden olan böyle bir yasa, dikkat çekicidir.
arasında

Bu tür bir kanaate sevk eden arniller arasında, Bülent Çorak'ın şu mesajı anlamlıdır:
"Bu son çağda sizler için tatmin edici bilgilerden ziyade, sistem tarafından sunulan programlardaki çalışma nizarnları geçerlidir"75; "Kainat nizarnında henüz hiç kimsenin bilmediği öylesine değişik çalışma nizarnları ve öylesine değişik bilgiler vardır ki, bunlar
öğrenme gayretinde ve merakında olan insanoğlu, yürüyeceği evrensel yolda sadece zamanını kaybeder. Bilgi alma arzusu sadece insanın kendini tatmin etme arzusunda baş
ka bir şey değildir"76. Burada Bülent Çorak, kendi verdiklerinin dışında bilgi isteme veya sorgulamanın isabetli olmayacağı, dolayısıyla "hikmetinden sual edilemeyeceği" anlayışını telkin etmektedir. Böylece o, radikal tarikatlardaki şeyhin söyledikleri ve yaptık
larına itiraz edilerneyeceği anlayışıyla paralel düşünmektedir.
72) 18 Çalışma Nizamı, "18 Bütünlükterin Bilgi Çiçeği
olarak verilmiştir". s. 9.
73) 18 Çalışma Nizamı, 6/8/2004 tarihli mesaj.
74) 18 Çalışma Nizamı, s.43.
75) 18 Çalışma Nizamı, 26/5/2004 tarihli mesaj.
76) 18 Çalışma Nizamı, 26/05/2004 tarihli mesaj.

Çalışması Programı.

Bu Mesaj sorulara bilgi
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Öte yandan ilk "Anayasa" da "hiçbir katı kural yoktur" şeklinde ifade edilirken77, daha sonralan "Evrensel nizarn konseyi tarafından devrede hizmette bulunan 18 çalışma
kadrolannda yapılan son taramalar nedeniyle üzülerek söylüyoruz ki, Aura bütünlüklerine bazı müeyyidelerin tatbiki karan, ilahi makamlar tarafından bildirilmiştir"78 karanyla, psikolojik yaptınıniara gidilmiştir.
Bu tür bir müeyyidenin devreye girmesi ise, "Şimdi gelelim 18 çalışma programlannda görülen aksaklıklara: Aura olmuş bazı dostlann kendilerini hür ruh, hür şuur görmeleri neticesi, bu bütünlüklere bazı müeyyidelerin uygulanması karara bağlanmıştır"79
şeklinde tezahür ederek, üyeler arasında lideri eleştiren, sistem ve yapısal felsefeyi yorumlayan ve görüş bildiren kimselere, yaptınınlar uygulanmaya başlanmıştır.
Her ne kadar gönüllü kuruluş olarak gösterilmek istense de, "18 kadrosu, 3 kişilik
imza ile kurulur. Bu 3 dost, 10 gün içinde birer arkadaşın getirerek, 6 kişi olmak ile yükümlüdür"80 ifadesiyle, üyelere zorunluluk yüklenmektedir. Yine yayılmacı bir amacı
güden kurum, "18 bütünlük, Bilgi Kitabı'nın çalışmalannı daha iyi anlamak için her hafta Cuma gününde veya gecesinde 7 kişilik kadrolar oluşturarak Bilgi Çiçeği çalışması
yapmak zorundadır"8l şeklinde bir zorlama söz konusudur. Aynca bu "yükümlülük"
"Bilgi Kitabı'nın fasiküllerini okumamış 6 kişiye, Bilgi Kitabı'nı yazdırınakla yükümlüdür"82 şeklinde de ifade edilmiştir. Yine "kozmo dostlan her hafta en az bir üyesini konferansa getirmekle yükümlüdür"83, "Kozmo programında 19. birey olmaya hak kazanmış varlık, insana hizmet yasasına göre aurasına 18 kişiyi bağlamakla yükümlüdür84 ifadeleriyle aynı psikolojik yaptınınlar devam etmiştir. Üstelik üyeler, Hasan Sabbah liderliğindeki Batıni tarikatının "dai" müessesesi statüsü görünümündedir. Zira buradaki "zorunlu" ifadelerinden başka bir şey anlamak zor görünmektedir.
18 çalışma gurubuna üye olanlar, "her hafta herkes kendilerine göre muhakkak bir
para vermek mecburiyetindedir"85 ifadesi gereği üyelere, ekonomik bir zorunluluk da
getirilmiştir.

Bu ifadelere rağmen, gruptan aynlan bazı üyelerin görüşlerini aktaran Cevizoğlu,
"Bunlann yanından kendi aralannda "Evrensel Gizli Kasa" adıyla bilinen ve sadece birkaç kişinin bildiği ve idare ettiği bir mekanizma bulunduğu ve bu kasayla ilgili bütün bilgilerin Vedia Bülent Çorak'ta toplandığını aktarmaktadır. Legal gösterdiklere hesaplar
ile Evrensel Gizli Kasa hesaplan birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu husus ör77) 18

Çalışma Nizamı,

s. 1.

78) 18 Çalışma Nizamı, 1317/1996 tarihli mesaj.
79) 18 Çalışma Nizamı, s. 47.
80) 18 Çalışma Nizamı, s. 37, 1994 tarihli mesaj.
81) 18 Çalışma Nizamı, s. 37.
82) 18 Çalışma Nizamı, s. 37.
83) 18 Çalışma Nizamı, 12/5/2004 tarihli mesaj.
84) 18 Çalışma Nizamı, 12/5/2004 tarihli mesaj.
85) 18 Çalışma Nizamı, "18 Çalışma Nizarnı Hakkında Bilgidir", 15. madde, tarihsiz
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gütten

ayrılan itirafçıların beyanlarıyla

ortaya çıkmıştır. Bu kasanın gelirleri, kitap

satış

ları, bağışlar ve gayr-i menkullerden oluşmaktadır86.

illegal para trafiği, 17 Ekim 2005 tarihinde Vakıflar Bölge Müdürlüve on yıllık yönetim kurulu üyesi iken daha sonra örgütten ayrılan, aynı
zamanda genel sekreterlik görevini de üstlenmiş olan G. A. Adlı üyenin şikayetiyle mahkemeye intikal etmiş durumdadır87.
Nitekim

vakfın

ğü'ne yapılan

Buna göre demek/vakfa üye olanlar, ekonomik ve örgütsel
tür zorunlulukla karşı karşıyadır.

çalışma

olmak üzere iki

Yurt içerisinde teşkilatianmasını sürdüren dini örgüt, daha sonra aldığı bir kararla,
yurt dışına açılmaya başlamış ve burada da Türklerin yoğun bulunduğu Almanya tercih
edilmiştir. Bunun görünen gerekçesi olarak da, "Evrensel çalışmalarda görevli bir devlet Almanya'da üçlü bir "Ley enerji hattı" üzerinde bulunan Coblenz şehrinde Koz.mos,
"Saint Germain" kanalından bir yansıtıcı piramit inşasına karar verilmiştir"88.
bir tezahürü olarak her yıl, bir tür "hac" statüsü tanırnma uygun olacak
üyelerle birlikte Avrupa yolculuğu yapılmaktadır. Böyle bir seyahate çıkan kimselere, 500 m_ lik manyetik alan tahsis edilmektedir89.
Bu

anlayışın

şekilde,

Öte yandan Evrensel yılbaşı olarak niteledikleri90 ve bu vesile ile yapılan 18 Şubat
ve l Kasım tarihlerindeki genel toplantılarına davet edilen üyeler arasında, İsrail' den gelen çok sayıdaki üyenin bulanması da dikkat çekici bir husustur. Nitekim İsrail' de 300
üyeli odakların bulunduğu da üyelere arasında bilinmektedir91.
Örgüt bir taraftan genişleme sürecine girerken, diğer taraftan da, kendi içerisindeki
tedbirler almaya başlamıştır. Vakıf veya dernekten ayrılma ihtimalleri karşısında, öncelikle üyelere özel olan fasiküllerin geri alınması, dışa yansıması
endişesiyle, zorunlu kılınmıştır. 18 Çalışma Nizarnı bilgilerine sahip olan kimseler, gruptan ayrılacak olurlarsa, ellerindeki dosyaların gruplara teslim'· edilmesi zorunlu görülçatlaklıklar karşısında,

müştür92.
Kuruluş içerisinde lideri n emirlerine karşı gelen veya kurallar dışı harekette bulunan
kimseler, örgütten atılır ve cezalandırılır. Şöyle ki; "Hak eden hakkını her zaman alacaktır. Sisteme ters düşen, bizler arzu etmesek de, ağlayacaktır. Bu bir değişmez kural ve
programdır"93, "Bir kozmo dostu, kozmo programının ne olduğunun idrakine varmadı
ğı müddetçe Ralıman boyutunda kalmaya mahkumdur. Bu kadar uzun bir evrensel yol-

86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)

Hulki Cevizoğlu, Uzay/ılardan Vahiyler, İstanbul: Ceviz Kabuğu yayınları, 2003, s. 38.
Dergisi, 30 Kasım-6 Aralık, sayı 191, s. 26-31; 7-13 Aralık 2006, sayı 192, s. 52-55.
18 Çalışma Nizamı, "Avrupa Yansıma Programı Hakkında Bilgidir", 24/12/2002 tarihli mesaj.
18 Çalışma Nizamı, 16/08/2001 tarihli mesaj.
18 Çalışma Nizamı, 18/02/2005 tarihli mesaj.
Nitekim Çorak 1 Kasım 2005 tarihli konuşmasında da bu realiteyi teyit etmiştir.
18 Çalışma Nizamı, 3117/2002 tarihli mesaj.
/8 Çalışma Nizamı, 24/ll/2004 tarihli mesaj.
Haftalık
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da hizmet vererek, Ralıman boyutunda kalmak size sadece bir enkarne hakkı verir ki, bu
da ikinci yaşamda her şeyi baştan almak demektir"94, "2005 dünya yılından itibaren sistem bu şekilde işleyecektir. Herkesin ipi kendi elindedir. Sistem bundan böyle insanlığa
doğru yolu bulmalannda asla bir müdahalede dahi bulunmayacaktır. Herkes yolunu hür
iradesi ile kendi bulup seçecektir"95. 2000 yılından sonra 18 bütünlükleriniçinde oluşa
cak bireysel sorunlar, İlahi emir ile hiçbir şekilde affa mazhar değildir96 .
Bu ifadeler göstermektedir ki, dini örgüt, ilk dönemlerde azami derecede hoşgörü ve
gönüllü bir anlayışa sahipken, zaman geçtikçe sertleşmiş ve üyeler üzerine katı bir psikolojik baskı uygulamaya geçmiştir. Bu baskı realitede daha çok, o üyenin istifa etmeye
zorlaması şeklinde oluşmuştur. Bütün bu yaptınmlann da Allah adına oluşması, örgüt liderinin yaptının etkisini kesinleştirmek için olduğu anlaşılmaktadır.
Bu katı psikolojik baskının ne şekilde olduğunu anlamak için "kozmo programı"
bakmak gerekir. Şöyle ki: "18 çalışmalan çok özel bir programdır. Bu neden ile kozmo
programı 3 aşamalı bir yansıma sistemine bağlanmıştır:
1- Yetiştirme-inanç-görev bilinci (Fasikülleri
2-Bilinç-anlayış-kavrayış

dağıtmak,

üye bulmak)

(Konferans vermek)

3-Sorumluluk-hizmet-özveri (Annma, her şeyi kabul)
Bu üç programı başan ile tamamlamış tüm dostlar, artık tamamen göksel kadroda yer
alacak olan bir yer ekibidir"97.
Böyle bir kategori bizlere, başta Hasan Sabbah tarikatı olmak üzere, heretik tarikatlan andırmaktadır. Şöyle ki, örgüte üye olan birisinin öncelikli işinin üye bulmak ve fasikül dağıtmak olduğu ardından da "tekamül etmişse", konferans vermekle yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Bu aşamayı da geçen birisi, şeyhe daha yakıniaşmaya başlayaca
ğından, onun şahsında meydana gelen nahoş olaylar karşısında ve kendisine verilen görevler doğrultusunda, annma tabir edilen, mutlak itaat ve her şeyi kabul bulunmaktadır.
Sapkın tarikatıann temel felsefesinde ise, böyle bir makama gelen bir kişi, annınışlık niteliğine doğal olarak sahiptir.
Bu şekilde "kutsal görev için seçilmiş" olan teşkilat üyelerinin bu annmışlığı şu ifadelerle pekiştirilmiştir: "Kozmos'un evrensel kadrosuna girebilmeyi başarmış dostlanmıza artık "imtihan boyutlan kapatılacak" ve evrensel yolda daha bilinçli ve daha rahat
yürüyerek, dünyalannı daha mutlu yaşayacaklardır"98.
Öte yandan son zamanlarda gelen mesajlarda da bu katılık şiddeti artınlmıştır, şöyle
ki: "Aura milenyumlan özel bir yetiştirme programıdır. 12 kişisini tamamlamamış milenyumlann, 7 kişinin altında yapmış olduklan çalışmalarda asla fişierne programı dev94)
95)
96)
97)
98)

18 Çalışma Nizamı,
18 Çalışma Nizamı,
18 Çalışma Nizamı,
18 Çalışma Nizamı,
18 Çalışma Nizamı,

22/1112004 tarihli mesaj.
1/12/2004 tarihli mesaj.
"Konsey" s, 31110/1993.
"Yüce Mekanizma", 18/4/2005.
9/1212003 tarihli mesaj.
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reye giremez ve çalışmalar yapılmamış sayılır: 12 defa fışlenmesi yapılmamış Aura milenyumları, sistem tarafından devre dışı bırakılır. O grup ister ise senelerce çalışsın, hiçbir hükmü yoktur"99.
Üyeler, gündelik hayatlarını aksatacak şekilde, sürekli meşgul edilmektedirler. Nitekim neredeyse haftanın her günü çalışma vardır. Bu kutsal görevleri, "diğer kişisel ve
toplumsal vazifelerden önde gelir" anlayışıyla hareket edilmesi sonucu, iş ve ailelerinden ayrılanlar da azımsanmayacak sayıdadır. Bu tür bir eylemi sonuç veren etken, üyelerin böyle bir görev zorunluluğuna inandırılmaları yanında, sıkı bir denetimin de etkisi
vardır. Bilgi Kitabı dışında bir kitabın okunmaması yasağı, üyelerin hergün evde kendi
başlarına ve her Salı dört saat 18 çalışma nizarnı dosyasının, başka hiçbir kopunun konuşulmadan toplu halde okunınası yanında, Cuma toplantıları, her Cumartesi seminerlerde bulunma zorunluluğu, üyelerin ciddi anlamda ruhsal ve zihinsel yapılarını baskı altına almaktadır.

Bütün bunların yanında, ileri gelen üyelere, ki bunlara LALE denir, ayrıcalık ve üstünlük verilmesi, ki bu payeler peygamberlik, mitos tanrı ve tanrı çalan, eski tarihsel kahramanlar vs. yine üyelerin psikolojik yapılannın bizzat başkan tarafından kontrol edildiğini göstermektedir.
5- Dini Anlayış
akımının özelde ise Ufo kültünün bir tür dini hareket olduğu yuUfo kültünün Türkiye versiyonu olan DKB'nin de bu eğilim içerisinde olduğu görülmektedir. Nitekim, Ufo tarikatlannın genelinde bulunan anlayışı
Çorak şu şekilde özetlemiştir: "bu yol, tek yol, tek düzen, tek sistem ve tek kitaptır"l 00 .

Genelde New Age

karılarda tartışılmıştı.

Bu örgütte 18 bütünlükte görev alanlar, Tanrısal boyuta geçme hakkına sahiptir. TopEvrensel bütünlüğe fışlenemez ve Tanrısal boyuta giriş müsaadesi alamazlar lO!.
lantılara katılmayanlar

Örgütteki her çalışma Allah yolunda yapılmış bir hizmettirl02. Yapılan hizmet, göksel kapıların açılmasına neden olurl03, Aynı gaye uğrunda 18 kişinin bir araya gelmesi,
evrensel bir ibadettirl04. Öte yandan Çorak, "18 Çalışma Nizarnı Hakkında Genel Bilgidir" başlığı altında on ikinci maddede, o günkü 18 çalışma gurubunun çalıştığı mekanın,
bir cami veya kilise gibi bir mabet olduğunu, mabetiere gösterilen saygının, 18 çalışma
lanndan da bekleneceğini belirtmiştir.
99)

/8 Çalışma Nizamı,
dır", 01/01/2006.

"Realite Bütünlüğünden Direkt Bilgidir Mevlanamıza verilmek üzere mesaj-

100) 18 Çalışma Nizamı, "İlahi Gücün Emri ile Verilmiştir. Tüm Kainatlar Nizarnının Kurucusundan
Dünya Planetine Bildiriler", 22/2/1999.
101) 18 Çalışma Nizamı, "Yüce Mekanizma Adına Evrensel Nizarn Konseyi", s. 16.
102) /8 Çalışma Nizamı, "Evrensel Nizarn Konseyi", s. 17.
103) /8Çalışma Nizamı, "Konsey", s, 23.
104) 18 Çalışma Nizamı, "Konsey", s, 23.
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Yine Çorak, "Kurulan sistem, direkt Allah'a hizmet yasasına göre devreye alınmış
bir ibadet yoludur. Bu nedenle Bilgi Kitabı insanlığın hizmetine sunulmuştur", "18 Çalışma kadrolan, Rabbin direkt posta Tatarlandır ve O'nun yolunda yaptıklan her hizmet,
bin yıllık ibadettir", "Bu kutsal odakta, ortama saygı, Allah'a saygıdır"l05 şeklinde konuşarak, örgüt çalışmalanna radikal bir dini boyut kazandırmıştır.
Yine yazar Bilgi Kitabı'nın okumak amacıyla bir araya gelen 18 ortamı için "yapılan
hizmet, o an Allah'ın huzurunda olmaktır", "O anda bulunduğunuz mekan, bir mabettir"l06 ifadesiyle, çalışmalan "mukaddes" bir havaya büründürmektedir.
Yapılan hizmet, kutsal olunca, o görevleri ifa edenler de doğal olarak, "Allah'ın direkt elçileri olarak gördüğümüz bu evrensel kadrolar, direkt insanlığı hizmet yasası ile
güneşler birliğinin hizmetinde ve görevindedirler"l07 şeklinde yilceltilmektedirler.

Yazar, üyelerin görevlerinin yüceliğini "realite kendi yolunda hizmet veren herkese
Bu yolda hizmet veren tüm dostlara Allah'ın bir parçası olduklan için, hizmet
ile yükümlüdür"l08 şeklinde anlatarak, örgüt çalışmasını bir tür panteist anlayışla kutsallaştırmaktadır. Nitekim bu görev kutsallığı, "18 çalışma nizamlan, Allah'ın kuracağı temel düzende yer alacak İlahi kadrolardır"l09 ifadesiyle de, görev yapaniann da kutsallaşmasına neden olmuştur. Zira İlahi makamlar, Allah'ın direkt tatbiki kadrolandır.
saygıhdır.

Reenkamasyon anlayışı (617/2002 tarihli mesaj), bu tarikatın temel prensipleri arave ön sıralardadır. Reenkamasyon inancı bir çok Doğu dinlerinde bulunmakla birlikte, Batınllik örgütünün de ana inanç sistemindendir. Bu inancın sonucu olarak, hem
Bülent Çorak'ın çalışmalannda hem de Batınllik esaslannda cennet, dünyada mutlu olarak yaşamayı; cehennem ise, sıkıntı ve ızdırap dolu bir hayat sürmeyi ifade eder ll O.
sında

Öte yandan yazann dini görüşlerinde bir çok batıl tarikatın esasında bulunan hurufı
lik anlayışı hakimdir. Nitekim "Işık, foton siklon tekniğiyle yazılan Bilgi Kitabı-bu teknikte harf frekanslan zaman enerjisine bağlı olduğu için, sizlerin bilinç kapasiteniz ile
çekemeyeceğiniz enerjileri ancak bu sistem ile çekmeniz mürnkündür"lll denilmek suretiyle, hurufilik anlayışı pekiştirilmektedir. Yine örneğin, Besmeleye keyfi ve mesnetsiz bir anlamın yüklendiği dikkat çekicidir. Şöyle ki: "B=Bul, İ=İnsan, S=Sevgi" gibi112
Aynı şekilde "Allah", "sırat" gibi kavrarnlara da keyfi anlamlar yüklenmektedir: "Geçeceğiniz Sırat köprüsü öbür dünyada değildir. Sırat'ı burada geçiyorsunuz ve geçeceksiniz .... Kestiğiniz kurbanlar sizi hiçbir zaman köprüden geçirmeyecektir... "Sır", "At" ya105) 18 Çalışma Nizamı, s. 30.
106) 18 Çalışma Nizamı, s. 35.
107) 18 Çalışma Nizamı, "İlahi Gücün Emri ile Verilmiştir, Tüm Kainatlar Nizarnının Kurucusundan
Dünya Planetine Bildiriler", 22/2/1999 tarihli mesaj.

108)
109)
ll O)
ll 1)
112)

18

Çalışma Nizamı,

18

Çalışma Nizamı,

s. 33.
s. 33.

Avni İlhan, "Batınilik", DİA, V, 193.
18 Çalışma Nizamı, 16/1/2003 tarihli mesaj,
Bilgi Kitabı, s. 21.

ayrıca

bk. 8/8/2004 tarihli mesaj.
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ni "sırrı at, gizliliği kaldır" demektir." 11 3 Kur'an'ın apaçık anlamından çok az bilgisi
olan herhangi biri bile bu ibarelerin tutarlı bir yanı olmadığını bilir.
ibadet, Bilgi Kitabı'nın okunmasıdır. Kitap baştan sona kadar sırayla okunmalıdır.
Nitekim yazar bunun önemini şöyle ifade etmiştir "İlk turun yapılış sebebi, kitabı okuyanın frekansının yüklenmesidir. Ancak diğer turlar bize göre ilk turdan daha önemlidir.
Çünkü bu turlar, ibadet yolu ile asırlarca yapamayacağıniz hücresel evrimierinizi zaman
enerjisiyle o günün evrimsel düzeyine bağlamaktadır"ll4.
18 bütünlük gruplarına verilen talimatlarda, örgütün sistematik yapısının heretik tari katlardaki yapıya çok benzediği görülmektedir. Söyle ki: "Realite bütünlüğüne bağlı
sistemin direkt servisine akit vermiş bir misyon kadrosu olan Dünya Kardeşlik Birliği,
bir giriş ve çıkış kapısıdır. Bu çatı önce bir kabul çatısıdır. Sonra olgunluk çatİsına geçilir. Sonra da sorumluluk çatısına geçilir ki, işte bu Kozmos çatısıdır. Kozmos çatısı altında yapılan çalışmalar ebedidir" 1 ıs şeklindeki ifade bunun bir göstergesidir.
Söz konusu tarikatın işleyiş şeklinin, Orta Çağ tarihindeki Hasan Sabbah hareketine! !6 benzemekte olduğu vurgulanmıştı. Nitekim Hasan Sabbah tarikatının temel felsefesi şu şekilde özetlenebilir:
Amaçları

cennet

iktidarını kurmaktır.

Hasan Sabbah'la birlikte, büyük

kıyamet baş

lamıştır ki, bu yeniden doğuştur. İnsan, Tanrı biçiminin görüntüsüdür. İmam/lider, Tanrının görünüm alanına çıkışın başlangıcıdır. İnsanın Tamıyı tanıyabilmesinin tek yolu,
"insan-ı kamil" olarak "imam"ı tanımaktır. Tanrının adamları (veliler/kendi grup manevi önderleri), Tanrı değiller ama O'ndan başka bir şey de değillerdirll7.

Batınllik, özel bir felsefesi olan, insan merkezli ortaya çıkan ve onu her şeyin ekseni yapan bir inançtır. Onlara göre insanın Tanrıya benzemesi idealdir. Böyle bir iddia ve
felsefeye sahip olmakla birlikte, kendi inancında olmayan insanlara yaşama fırsatı vermeyen bir zihniyete sahiptirler. Nitekim onlar Batı literatürüne suikastçılar anlamında
"Assasin" şeklinde geçmişlerdir.

"Topluma hizmet" söylemiyle kutsal metin oluşturan bir inanç sistemine sahip olan
yer yüzündeki mazharı olan "imam ile yegane hakikat tezahür eder"
anlayışını benimseri ıs. Bu anlayışın tezahürü olarak da, imam/velinin, bütün hareket ve
davranışları tapınma; sessizlikleri ise itaattir. Yine imam hakikatİn koruyucusu olup, sadece o kurtuluşa ulaştıran ve mutluluğa eriştiren tek yoldur. İmaının kendisi hakikatleri
Batınllik, Tanrının

Bilgi Kitabı, s. 74.
18 Çalışma Nizamı, ı2/3/2005.
18 Çalışma Nizamı, ı!I0/2003 tarihli mesaj.
Konuyla ilgili bir çalışma için bk. Bemard Lewis, Hasisiler: İslam 'da Radikal Bir Tarikat, tre. Kemal Sonsözen, İstanbul: Kapı Yayınları, 2005.
ı 17) İsmail Kaygusuz, Nizari İsmailf Devletinin kurucusu Hasan Sabbah ve Alamut: (öğretisi, tarihi,
felsefesi), İstanbul: Su Yayınları 2004, s. 64-67.
ı 18) Paul Cranes, Jabir !bn Hayyan and lsmailism, Berlin ı930, 63-91.
113)
114)
115)
116)
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halka

açıklamayıp,

bu görevi "hüccet" ve "dai" ye

öğretİr,

47
onlar da halk

arasında

dola-

şarak anlatırlarl19.

İsmailller'in temel prensipleri, Şeriat (teslim olma ve inanç); Tarikat (itaat, tebliğ ve
biat), Hakikat (güven ve tevhid) olmak üzere üçtür.

Bu sıralamanın bir tezahürü olarak üyeler, kendi ruhsal tekamülleri için imama itaat
etmek zorundadırlar. Ancak zamanın imamının buyruklarına boyun eğilrnek suretiyle
"darü'l-selam" a (cennet yurdu) girebilirler. Zira imama itaat, Tanrıya itaattir, imama
saygısızlık, tanrıya saygısızlıktır. Tann ve imama biatını yerine getiren kimse, tanrının
Kur'an'da (48:10) kendilerine "büyük ödüller vaat ettiği" topluluğa dahil olabilirl20,
Öte yandan Batınilik anlayışı, bilgi kazanma yoluyla tapınmanın gerçekleşeceğini
kabul eder. Bunun da yedi kuralı vardır ki bunları şöyle özetlenebilir:
1-Tann dahil bütün evren birbirinden ayrılmaz tek mevcuttur (evrenin birliği); 2-İn
sanın yüceliği ve her şeyin ekseninin insan olması. İnsan en iyi ve en mükemmeli yakalamakla Tanrılığın sınırlarına ulaşır; 3-İnsanın kardeşliği; 4-Dinin evrimi; S-Dinlerin bir-

liği; 6-Rehberlik; 7-İnsan sevgisi121.

..

Bazı İsmaili mezhepler, kendi imamlarını "mevlana" adıyla çağırmaktadırlar. Nitekim onlar, "bütün İmamlar, mevlanamız Ali'dir" görüşünü kail olmuşlardır. Öte yandan
"mevlana" tabiri sadece imarnın lakabı olmayıp, aynı zamanda Tanrının da ismidir. Zira
onlara göre "Tann'nın binbir ismi vardır. Bunların 99'u bilinmektedir. Bunlar arasında
en kutsal ve yüce efendiyi ifade eden "mevlana" ismi olup, en meşhurudur. Daha sonraları da "mevlana" imarnın da ismi olmuştur"122.

Yine İsmaill inançlara göre, insan ve Tanrı tek bir biçime sahip olabilirler. Tanrı,
imam/mevlana'dır. Tanrı, imarnın ta kendisidir. Nitekim mevlana, sürekli imamdırl23.

İsmaililere göre zekat zorunlu olup, cemaat işlerinde harcanmak üzere "Dai Mutlak" a
teslim edilir. Hac ibadeti ise, imaını ziyaretten ibarettirl24.
Lidere/şeyhe

itaat eden müritlere cennet vaat edilmiştir, yarınların güzel ve mutlu
kurmakla görevlidirler. Takiyye inanç prensipleri arasında olup, "ketumiyet"
veya "sır" a çok önem verirler. Allah· tarafından görevlendirilen şeyhine kayıtsız ve şart
sız itaat gerekir. Bu anlayışın sonucu olarak, seçilmişler arasına girebilen kimselerden
oluşan "su-i kast" timleri kurulmuştur. Batıniyye, Doğu dinleriyle, yeni Eflatuncu Felsefe'den derlenmiş bir yapıya sahiptir.
dünyasını

119) Kitabü'r-Rüşd ve'l-hidiiye, nşr. M. Kamil Hüseyin, Ismaili Cemiyeti 1948 Hollanda, I, 200.
120) Kaygusuz, a.g.e., 267, 270-271; Ethem Ruhi Fığ1alı, Çağımızda İtikadi Islam Mezhep/eri, Ankara 1990, s. 136.
121) Kaygusuz, a.g.e., 274.
122) Ebu Ishak Kuhistani, Baba Efendimiz Hasan Sabbah 'ın Yedi Bölümlük Kitabı,(nşr. Marshall G. S.
Hodgson, "The Popular Appeai of the Qiyama", The Order of Assasins: The Struggle of the Early
Nizari Ismailis, (Ayn basım), Türkçesi: İsmail Kaygusuz, USA 1980, 278-324.
123) Kaygusuz, s. 300, 305.
124} Fığ1alı, a.g.e., 135, 138.
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Sonuç
New Age dini akımları, her ne kadar kendilerinin "dini bir teşekkül'' olmadıklarını
olsalar da, dini bütün unsurları söylemlerinde kullanmaktadırlar. Bunlar,
Tanrı, peygamber, kitap ve ümmettir. New Age dini akım öncüleri, kendilerinin Allah tarafından görevlendirildiğini iddia etmekte ve kurtuluşun kendi kitabına tabi olunmasıy
la gerçekleşeceğini bildirmektedir. Bu ve benzeri iddialar, yeni dini hareketlerin temel
özelliklerindendir. Şöyle ki, bu gibi dini grupların zirvesinde sınırsız otorite ile donanmış karizmatik bir lider bulunmaktadır. Bu önder, karizmatik yapısıyla insanları etkileme gücüne sahiptir ve taraftarlarının kurtuluş reçetesini kendi elinde bulundurur. Bu gibi dini grupların yaşayan liderlerinin, yeri bir dünya düzeni ve dini kuracağı ve insanlığın tüm problemlerini çözeceğine inanılmaktadır125.
·
vurgulamış

Batıdaki

New Age dini hareketlerin Türkiye versiyonu olan Dünya Kardeşlik Birliği
Bülent Çorak her ne kadar din döneminin bittiğini ifade ederek, gelen kimsenin
peygamber değil de daha üst konumda biri olduğunu ileri sürmüş olsa da, her halükarda
Tanrı tarafından insanlığı kurtarmak amacıyla seçilen kimse, elçi konumundadır. Eğer
bu, Çorak'ın bazı ifadelerinden anlaşılabileceği şekilde, "Tanrının yer yüzündeki tezahürü" olarak kabul edilirse, yine bu Hıristiyanlık doğruaları içerisinde yer alan bir anlayış
olması nedeniyle, orijinal bir göıiiş değildir.
başkanı

Her halükarda yazar, Cebrail, melekler, ruh, cennet ve cehennem gibi din! terimleri,
daha farklı semavi tabirlerle dile getirmiş olsa da, ileri sürülen tanımlar ve tezler, önceki semavi dinlerle aynı olmakla birlikte, sadece söyleniş biçimi açısından farklı görünmektedir.
İddia ve kasıt ne olursa olsun, Dünya Kardeşlik Birliği'nin yapısı, daha çok radikal
bir tarikat görünümünde ve özellikle heretik tarikat unsurlarını ağırlıklı olarak içermektedir.
·

Bülent Çorak, kendisinin Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed ve Mevlana'nın enkaroesi olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca o daha da ileri giderek kendisinin peygamberler
üstü bir statüde olduğunu da ileri sürmüştür. Yazar bu anlayışıyla bir başka New Age hareketi olan Rael tarikatının kurucusu, C. Vorilhon ile aynı tezleri paylaşmaktadır. Bununla birlikte bu enkame süreci, Batını anlayışına da paralellik arz etmektedir. Şöyle ki, onların da liderleri ilk etapta masum bir imam iken, daha sonralan peygamberden daha üst
konuma çıkarılmıştır. Bu bazı Batını mezheplerde Tanrı statüsüne ulaştırılmıştır. Batını
lik, Yeni Eflatuncu ve Pisagorcu bir felsefi yapıya sahiptir. Aynı anlayışı, Bülent Çorak'ın eserleri olan Bilgi Kitabı ve 18 Çalışma Nizarnı'nda da görmekteyiz.
Dünya Kardeşlik Birliği, kültürel birikimi yansıtan tasavvufi bir tarikattan öte, genellikle İslam dünyasında ve özellikle Türk tarihinde toplumsal sorun ve felaketiere yol
açan, Batınilik/İsmaililik gibi heretik tarikatların felsefesini yansıtır bir görünüme sahiptir. Şöyle ki:
125) Bk. Ali Rafet Özkan, a.g.e., s. 49
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Bir çok yönden benzer düşünceleri taşımakla birlikte, gelen özellik daha da dikkat
çekicidir. Şöyle ki, Batınllik ve benzeri akımlarda "sır" önemlidir. Dünya Kardeşlik Birliğinde ise, "ketumiyet" bir esas halini almıştır. Nitekim bu prensip, "üç maymun" felsefesiyle ifade edilerek, ciddi anlamda gizlilik prensibi benimsenmiştir.
Legal bir örgütün, "ketumiyet" prensibini kabul etmesi, illegal amaç ve hedefleri
ciddi kuşkular doğurmaktadır. Nitekim bu tür bir anlayışı doğuran başka
etkenler de bulunmaktadır. Şöyle ki, Türkiye şehirlerinde meydana gelen veya gelecek
olan sosyal ve yöresel etkinliklerin, bilinç ve organizeli olarak, her şehirdeki görevli kişi tarafından "merkeze/ana trafoya" (Bülent Çorak) rapor edilmesi, hangi amaç ve hedefe hizmet ettiği anlaşılınadığından ve vakfın temel tüzüklerine uymadığından, "gizli heretik dini tarikat/örgüt" imajını uyandırmakta ve ülke geleceği açısından ciddi endişeler
doğrultusunda

taşımaktadır.

Nitekim, "yarınların adil devleti" için birer "yarınlann görevlileri" statüsünde olan
bir örgütün, bu tür bir yapılanmaya ve teşkilatlanmaya gitmesi, yukandaki kuşkularımı
zı haklı çıkanr mahiyettedir. İslam ve Türkiye tarihi hakkında araştırma yapanlarca ına
lurodur ki, kendisini "Tannsal görevli", müriderini de aynı statüde gören ve ilerisi için
"kurtuluş" amaçlı kitlesel düşünce ve hareketlerde bulunan heretik örgüt ve tarikatlar,
hem İslam ülkelerinin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin başına büyük sorunlar açmışlar
dır.

Bütün bunlann ötesinde, üyelerini toplu intihar eylemlerine sürükleyerek yüzlerce
ölümüne neden olan, Marshall Herff Appelwhite, nam-ı diğerle Bo adlı kişinin lidediğini yaptığı "Heavens Gate"; Leauc Jure'nin kurduğu "Solar Temple" ve Jim Jones'nin kurduğu, "People's temple" tarikatlarının birer Ufo külderi olduğunu da unutmamak gerekir126.
.
kişinin

Öte yandan Bilgi Kitabı'nı tüm evreni kucaklayan ve tüm kutsal kitapları içinde toplayan bir kitap olarak takdim eden Çorak'ın söyleminde vurguladığı "Altın Çağ Programı" ve "Mevlana Yüce Planı", Hristiyanlıktaki III. binyılda beklenen "Mesih inancı",
Yehova Şahitleri'nin ileri sürdükleri "Tannnın ezeli programı" anlayışıl27 ve Şia'daki
"Gaib imaının dönüşü" projesinden esinlenmiş birer kopyası görünümündedir.
Yukarıda belirtildiği gibi, Dünya Kardeşlik Birliği örgütünün yapısal özelliği, tamamen New Age, Ufo tarikatlannı yansıtmaktadır. Öte yandan, tarikat yapısı itibaoyla radikal bir tutum içerisinde olmakla, Hasan Sabbah hareketinin çağdaş yansıması görünümündedir. Günümüz Batı dünyasında ise bir çok New Age-Ufo tarikatlan arasında,
1973 'te, insanlan yaratan uzaylılardan mesaj aldığını iddia ederek son peygamberliğini
ilan eden Claude Vorilhon'un kurduğu Rael Tarikatı'nın Türkiye versiyonu görünümün-

126) Jean François Mayer, "Our Terrestnal Journey is Coming to an End: The Last Voyage of the Solar Temple", The Encyclopedic Sourcebook of New Age Rel!t:ions, New Yor.k: Prometheus Books
157-172; Farah Yurdözü, Ufo Gerçekleri ve Yalanlar, Sınır Otesi Yayınları, Istanbul 1999, s. 239240.
127) Ali Köse, Milenyum Tarikat/arı, İstanbul: Truva Yayınları, 2006, 31-33.
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Plam

Aynı
adlı

zamanda Bilgi Kitabı'nın bir çok
eserinin birebir kopyası şeklindedir.

pasajları,

Bedri

Ruhselman'ın, Sadıklar

Bu ve benzeri akımların, eski toplulukların çarpık ezoterizm anlayışı gibi süblime
edilerek, hatta dışarıdan, ruhsal varlıklardan veya uzaylılardan yardım beklemek suretiyle kişisel gelişimi durdurmakta ve kabiliyetlerin kısırlaşmasına neden olmaktadır.
Yine üyeler devamlı yazmak ve okumaktan kendilerine dikte edilen bilgileri sorgulama kabiliyetlerini yitirmekte, bilmedikleri bir sürü kelimeyi binlerce defa tekrar ettirilerek, yazmakta ve okumaktadırlar. Bu çok bildik bir beyin yıkama yöntemidirl28.
Maalesef insanlar gerek yoğun tekrar baskıları altında ve celse denen toplu hipnoz ve telkin atmosferlerinde akıl sağlıklarını tehlikeye sokmakta ve iradelerini, iktidar peşindeki
bazı insanlara teslim etmektedirler.

!28) J.A.C Brown, Beyin
1976.

Yıkama ve ikna Metodları, Çev.Behzat Tanç, İstanbul: Boğaziçi Yayınları

