E_mail Ön Yazısı:
Konu: 10 Aralık Barış Ödülü Töreninizde "Bütünsel Barış" Adaylığımın gündeme getirilmesi
tavsiyem...

Adaylığımın (Bütünsel Barış) konusu subjektif değil bilimsel bir çözüm olduğundan
görmezden gelinmesi veya yeni kategori olarak açılmaması dünya barışına engel
olurken, Sizinde kendinizi teknolojik gelişmelere uygun güncellememeniz Nobel Barış
Ödüllerinin demode olmasıyla sonuçlanabilir.
Bu nedenle, Adaylığımla önerdiğim Bütünsel Barış Kategorisinin 10 Aralıkta
düzenlenecek ödül töreninizde gündeme getirilmesi dileklerimle, detayları aşağıda
bilginize sunuyorum.
Saygılarımla

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KOMİTESİNE
(Görmezden Gelerek, Demode Hale Gelebileceğiniz Bütünsel Barış Ödülüm)

2015 yılı ödüllerinizi açıkladıktan sonra yapılan açıklamaları izlerken daha önceki
özellikle Barış Ödüllerinizle ilgili şaibelere maalesef yenileri eklendi. Şöyle ki;
2015 Nobel Kimya Ödülünüzü verdiğiniz Nobel seviyesinde çalışmalar yaptığını
bildiğini söyleyen Sn. Aziz SANCAR ödülle ilgili ilk açıklamasında “Aslında Nobel Tıp
Ödülü bekliyordum..” diyerek ödüle şaşırmamıştı ama kategorisine şaşırmıştı.
Son yıllardır üzerinde şaibeler oluşan Nobel Barış Ödülü’nün 2015 yılı kazananını
açıkladığınız da gerçekten çok şaşırdım. Doğrusu Ben, en büyük rakibim olarak Sn.
Papa’yı görüyordum. Çünkü, aylar önce Charlie Rose’nun programına katılan bir
Vatikan Rahibi “Amerika – Küba barışının temelini Papa yapmıştır. Bizden de dünya
çapında çekirdek ailenin önemini vurgulayan çalışmalar yapmamız talimatını verdi”
deyince “En büyük rakibim galiba Sn. Papa” demiştim. Ödülün açıklanmasından kısa
süre önce dönemdeki Amerika Seyahati ve BM’de konuşma yapması eklenince
“tamam dedim ödülün alt yapısı hazırlanıyor.” Ama özellikle son gün anaokulu
çocuklarından evrensel bir konuda ödev vermek yerine küçük çocuklara ev ödevi
olarak “Benim için dua edin” sözlerini duyunca. “Teşekkürler Sn. Papa , çocuklara
evrensel bir ev ödevi vermek yerine kendinize dua edilmesini isteyerek adaylığınızı
bitirdiniz” diyerek birazda sevinmiştim.
9 Ekim saat 11:00’de Tunus’taki 4 kişiye ödül verildiğini web sayfanızdan okuyunca
doğrusu çok şaşırdım. Bu ödülü şaibeli hale getiren asıl açıklama ise Sn. Obama’dan
geldi. ABD Başkanı Barack Obama, “Bugünkü ödül, siyasi suikast, terör
saldırıları karşısında bir, uzlaşma ve hoşgörü ruhunda bir araya gelen Tunus

halkının gayreti ve cesaretine bir övgüdür” dedi. Daha önceki Nobel Barış
Ödülleri hakkında bir açıklamasını duymadığımız Sn. Obama, Tunuslu ekibe destek
çıkarak, ekibin Tunus’taki uzlaşmanın ABD çıkarlarına hizmet ettiğini, ABD’ye hizmet
edenlerinde unutulmayacağını ve ödüllendireceği imajını vermiş oldu. ABD Tunuslu
ekip için lobi faaliyeti yaptı mı veya Sizin ödülünüzü kullanarak bir imaj çalışması mı
yaptı bilemem ama Tunuslu ekibin Barış Ödülünü maalesef şaibeli hale getirdi.
Gelelim Benim Bu Yılki İddialı Adaylığıma;
Benim adaylığım gündeme geldiğinde çevremdekilere dedim ki, “Nobel Barış Ödülü
Heyeti için, bugüne kadarki en zor adaylık Benim adaylığım, ödül verseler bir türlü
vermeseler bir türlü.” Diyordum.
Bunun nedeni sorulduğunda da,
Nobel Barış Ödülü sadece İnsanlarla insanlar arasındaki barışa ödül veriyor, Onu
yaparken de, savaşanlar arasında barışanı ödüllendirerek diğer savaşanları barışa
teşvik ediyor. Maalesef ödüllerin ciddi bir etkisi olmuyor çünkü lokal çözümlere hatta
geçici çözümlere ödül veriliyor. Bu güne kadar daha iyi bir barış önerisi olmadığı için
bu yöntem zorunlu seçenekti ama Size sunduğum ve 1995 yılından bu yana 5 kitapla
gündeme getirdiğim ve 5. Kitabım “Altın BİLGİ Çağı”yla “Altın Bilgi Çağı”nın
başlangıcını yaparak; bildiğimiz uzay, zaman ve mekanın değiştiği yeni yaşam
formlarını gündeme getirirken insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı
sonsuza dek değiştirmektedir.
Başvuru dosyamda bilginize sunduğum gibi;
Bir şeyi tamamen bitirmenin yolu, onun felsefesini bitirmekten geçer. Kavgaları,
savaşları bütünsel olarak bitirmenin ve engellemenin bir yolu da; Uğruna savaşılan
şeylerin değerini düşürmektir.
Bilim ve teknolojideki gelişmeler, bildiğimiz uzay, zaman ve mekanın değiştiği yeni
yaşam formlarını gündeme getirirken insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış
açımızı sonsuza dek değiştirmektedir. Sanal Gerçeklik, Holografik Evren ve Kuantum
Düşünce disiplinleriyle ortaya çıkan bu yeni bakış açısı savaşa ve barışa özellikle de
uğruna savaşılan maddi ve manevi değerlere bakış açımızı sonsuza kadar
değiştirirken kalıcı bütünsel barışa da hizmet etmektedir.
Devamında;
Hani derler ya, “Öğrenci hazır olunca, öğretmen belirir” Bende diyorum ki, “Doğru
soru sorulduğunda cevap belirir.” Dünya rüyasından uyanmak için yapmamız gerek
ilk şey, sorularda paradigma değişikliğine gidip; “Nereden ve Niçin?” sorusu yerine
“Neyin İçinde Yaşıyoruz?” sorusunu sormalıyız.

Bir yazılımcı olarak 1995 yılından beri kitaplarımda, yazılarımda ve konuşmalarımda
Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplardaki Sanal Gerçeklik ve Holografik Evren bölümlerini
de kullanarak farkındalıklar yaratmaya çalışıyorum. Tasarımı ve kullanım alanlarını
da öngören kurgularımla sadece insanlar arası değil, önce insanın kendisiyle, sonra
doğa ve hayvanlar dahil canlı/cansız tüm varlıkları kapsayan Bütünsel Barış için
çalışmaktayım.
Taş devri, maden devri insanın maddeye hükmettiği, ilk-orta-yeni ve yakın çağ, bir
gücün diğerini devirdiği dünyevi çağlardı. Altın Bilgi Çağı; dünyevi olmayan, sadece
bilgiye dayalı ilk çağdır ve insanlığı ALTIN ÇAĞ’a ulaştıracak geçiş çağıdır.
Barışa hizmet etmenin barışı sağlamanın yollarından biride barış için yapılan çabaları
desteklemektir. Yaklaşık 100 yıldır verilen Nobel Barış Ödülleri bize barış için birçok
farklı yollar olduğunu göstermektedir.
Bildiğimiz uzay, zaman ve mekanın değiştiği yeni yaşam formlarını gündeme gelirken
insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı sonsuza dek değiştirerek, bugün
savaşanlara ve gelecekte savaşabileceklere gerçekte ne uğruna savaştıklarını
gösterebileceğimiz bir aşamaya geldi. Kısaca, imkansız gibi olan dünya çapında
Bütünsel Barış gerçekleşme aşamasına geldi.
Nobel Barış Komitesi'nin, Alfred Nobel'in vasiyetinin son gelişmeler doğrultusunda
yeniden yorumlanarak; Bütünsel Barışı sağlayacak bu yeni bakış açılarını da
desteklemeniz, bu yeni yöntemlerle ilgili; Hayvanlarla Barış, Doğayla Barış ve
Bütünsel Barış alanlarında farkındalıklar yaratarak barışa hizmet edenlerinde
(gerekirse yeni kategoriler açılarak) ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyorum.
Diyerek.
Size, görmezden gelemeyeceğiniz derecede ciddi, bilimsel ve teknolojik bir Bütünsel
Barış modeli sunmuştum. Hatta yazımın sonunda dediğim gibi, Dünya Barışını
kendine misyon edinmiş ciddi bir kurum olarak mevcut geleneksel ödülünüzün
yanında yeni bir kategori açarak klasik barış anlayışını Bütünsel Barış aşamasına
geçirme fırsatını kaçırmazsınız zannediyordum.
Doğrusunu isterseniz, Teknolojik Barış olarak da adlandırılabilecek, Bütünsel
Barışla ilgili bu önemli başlangıç fırsatını görmezden gelmenizden dolayı Sizin
adınıza çok üzüldüm. Çünkü kurumlar ve yöntemler bilim ve teknolojiye adım
uyduramazlarsa daha iyisi ve kapsamlısı karşısında demode olup yok olmaya
mahkumdurlar.
Ben artık, başta kendi ülkemde olmak üzere dünya çapında Bütünsel Barış
Ödüllerinin verilmesini sağlamak için tüm devlet yetkililerine başvuracağım. Mesela,
İnsan-Doğa, İnsan-Hayvan, İnsanların kendileriyle barış ve Teknolojik Barış
kategorilerinde Bütünsel Barış Ödülleri başlangıcının Türkiye’de verilmeye
başlanması, Sizin geleneksel yönteminizi bir anda demode hale getirebilecektir.

Sonuç olarak, 10 Aralıktaki ödül töreninize Beni de davet ederek, bir jüri ödülü yada
çalışmalarım için saygın bir üniversitede Bütünsel Barış alanında çalışma bursu
sağlayarak, “Bütünsel Barış alanındaki çalışmaları destekliyoruz ve bundan sonraki
yıllarda bu konuda da yeni bir kategori açıyoruz” demeniz, yakın zamanda bir başka
ülke veya kurumun Bütünsel Barış Ödüllerini başlatarak Sizi demode hale
getirmesinin önünü kapayacaktır.
Eğer yıllardır kitaplarımda yazdığım ve son ikisini size gönderdiğim modeli yeterince
inandırıcı veya bilimsel bulamadıysanız;
Sn. Stephen Hawking’e Larry King’in programında ortaya attığı “God may exist, but
science can explain the universe without the need for a Creator” iddiasını
cevaplaması beni yeterince doğrulayacaktır. Maalesef henüz kendisinden bu
iddiasıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

(1998 yılından beri kitaplarımda çok net bilimsel verilerle açıklamaktayım. Aynı
iddiayı 2009 Yılında yayınladığım “İnanmak İçin Yeni Sebepler” kitabımda çok detaylı
olarak yayınlamıştı. “The New Reasons to Believe” olarak İngilizceye çevrilip
yayınlanan kitabımdan 5 adedini de Sn. Stephen Hawking’in asistanına bizzat
ulaşmasını sağlamıştım.)
En İçten Sevgi ve Saygılarımla bilginize sunarım.
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