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Sohbet n° 007 - Tarih : 10 ekim 2001 

<> ile başlayan kesimler Aiberg’e ait değildir. 
 

slm&slm. Geç geldim, sohbetiniz bol olsun Ladies & Gentilemen. 
 

<> Yazdıklarınızı sitelerde kullanabilir miyiz? 
Sevgideğer, benim yazılarımdan istediğiniz kadarını sitenize alabilirsiniz. Ne zamandan beri size 

söyleyeyim diyorum ama hep unutuluyor. 
 

<> Gruptaki o tel size mi ait? 
Hayır. Çünkü ben üniversiteden ayrılırken bana bir tlf armağan ettiler, ben de eskisini kayınvalideme 

armağan ettim. 
 

<> Üniversiteden ziyaretçilerden dolayı mı ayrıldınız? 
Hayır ben, TV programı yapmak üzere anlaştım ve ders verdiğim öğretim kurumundan istifa ettim ayrıldım. 

Bu nedenle bana bir telefon hediye almışlar. Ben de eskisini kayınvalideme verdim. 
 

<> TV? 
ETV, Antalya Eylik TV (CNBC-E değil). 
Yılbaşında ben Hulki Cevizoğlu gibi anchorman oluyorum, formatı bu, haftada bir gün. Daha yılbaşına çok 

var, belki Cumartesi 23 ila sahur gibi düşünüyoruz. Yani bizim chat gibi, ucu açık, sabahçı program olabilir. Neyse 
daha çok var NOEL BABA'ya. İstanbul, Ankara ve Antalya, hatta İzmir merkezli. Ben duruma göre haftada bir 
gün gideceğim. İstanbul daha tercihim. 
 

<> Gruptaki bir mesajda aşağıdaki sorular/eleştiriler var: 
<> Hans von Aiberg'in metod ve modelinde transscıence-futurology-sciencefiction ayırımını hangi ana 
unsurlara veya nüanslara müracaat ederek yapabiliriz? 
<> “Hadislere inanmam” sözüne mukabil, her insanın cin ve melekten iki arkadaşının olacağına dair 
hadisi, reenkarnasyonun gerçek yüzünü açıklamakta referans olarak alabiliyor!? 
<> Ayrıca konuyu, şeytanın yeni ölenden yeni doğana intikalini fark edemediği, nadir de olsa görülen 
ruhsal bir kısa devre olarak tanımlıyor. Nadirattan olan bu durum, deneylenemediğine göre, dolaylı da olsa 
hangi delile dayandılıyor?  
<> Yoksa, bugün için bir delil sunulamayıp, Kur'an merkezli bir model mi oluşturuluyor? Ya da, ve/veya… 
Haklı. Çünkü sunulardan önce metodolojiler yazılmalıydı. Yöntem bilimi vermeden doğrudan konuya 

giriyoruz. Bu yanlıştı. 
Sorun şu: Yıllar önce Afganistan'ın futurolojisini yazdığımda bir hipotez bile değildi ve hemen herkes 

gülmüştü. Ama o herneyse (tut ki kehanet diyelim) gerçekleşti. 
Bir de peşin olarak, gerçekleşmesi ertelenmiş olanlar için "HAVET" diyeceğimi de bildirmiştim. Bunun 

anlamı şuydu: "Zaman birimizi haklı çıkaracak." 
Bu tür metodolojileri yazmalıyız ki akıllar bulanmasın. Örneğin dedim ki: “Adler var, İngiltere işgal edildi. 

Amerika ve Rusya dize geldi. Dünya da eşit ve paylaşımcı dozen (Düzine) bir Graceland kuruldu.” 
Tarih böyleydi ama birileri 3 asır kadar sonra, bir "Walhalla" denen District of the World'dan, belirlenen 

tarihten iki gün önce, sadece bir ırka (Jewish) matuf olarak o TT aygıtını kaçırdılar. 
Böylece tarih silbaştan "AYRIŞTI". 
 
… 
 
Vandallar, Germence konuşan Slavlardır. Yani Bulgarlar Slavcaya, bunlar da Germenceye asimile 

olmuşlardır. 
Bulgarlar (Altınordu Hanlığı mensupları, Volga Bulgarları) Türk idiler. Ama Slavcaya asimile oldular. 
Macarların 7 kabilesi TÜRK, ikisi Macar idi. Türkler Macarcaya asimile oldular. 



 

 
2 

ZipZapp/10SCE.Miss.CCP.10SCE.Hans Von Aiberg – Sohbetler 

 
Nedendir bilmem ama, geçmişteki Türkler dillerini kolayca terk edebiliyorlardı. Bugün gerçek Bulgarca 

(Alınorduca) sadece Balkar (ve akrabaları Karaçay) Türklerinde yaşıyor. 
Bulgar ismi zaten faul: Kıpçakça Bulgan => Bulanmış, alaca-bulaca demek. Bulgur pilavı demek değil 

elbette ;=) 
 
… 
 
Son olarak demiştim ki, iki gün önce Tarık'ı kaçırıp yola çıkan ve tamamı Musevi olan, Walhalla DW'den 

bir Yahudi ekip tarihi değiştirdi. Bir yıla karşılık 14 yıl kuralı gereği 300 yıl kadar geriye düştüler. Dozen (Düzine, 
graceland) bitti. 

Bu düzende ise şu amaç vardı: 
Efendiler: 
a) Siyonizm 
b) Refahçı Batı Avrupa, Kuzeybatı Avrupa, ABD+Kanada, Avustralya vb. 
Tüm Meksika’dan itibaren Amerika'nın tamamı, Afrika'nın tamamı, Orta-güney-Doğu Avrupa ile tüm 

Asya’nın tamamı "KO-MÜ-NİST" olacaktı. Buna, Türkiye, Balkanlar vb dahil. 
Efendiler "Zevki sürecek", Goyim denen konuşan hayvanlar da robot gibi üretecekler ve boğaz 

tokluğuna yaşayacaklardı. (Türkiye de bu plana dahildi.) 
Ama Graceland ile Exodusland ya da Alias ile Alois savaşlarının İKİSİ BİRDEN GERÇEKLEŞTİĞİ 

için, bildiğiniz tarih "İKİSİ BİRDEN" olmadı. 
Adler yerine Hitler kondu (Hiedler). İngiltere'yi zaptedeceğine bu deli Yahudi, kışın ortasında 

Moskova’ya yürüdü, savaşmadan 6 milyon Alman askeri donarak öldü. 
Almanlar Atom Bombasını başarmışlardı. Hitler bu nimeti kullanacağına, A-Bomb bilginlerinin tamamını 

sürdü ya da kaçırttı. Onlar da gidip Amerika'da bu işi denediler ve kabak Japonya'nın başına patladı. 
Yani kısaca bildiğiniz, şimdi okuduğunuz tarih yazıldı. Hitler yenildi, intihar etti. 
HİTLER 7inciydi. Zaman korsanlarının Yedincisi. ALOİS HİEDLER, Hitler'in babası. Aslında 11 

kişiler. (Men in Black ve messenger denen telepatları saymıyoruz.) 
 

<> Bu sırada aklı başında bazı Alman generalleri, bir yandan Hitler’e suikast düzenleyip, bir yandan da 
açılan Rus cephesinde savaşı kotarmak için, Fevzi Çakmak’la gizli bir plan yaptılar. 
Evet, tarih bilgin büyüleyici gerçekten :=) 

 
<> Bu plan Minsk’te yakalanan iki Türk istihbarat elemanı ile deşifre oldu. 
Bundan haberim var. Minsk'e gizlice gidenlerden biri de Enver Paşa'dır. (Kazım Karabekir'in İstiklal 

Savaşı Anıları ilk baskı belgeli.) 
 

<> Türklerin bundan menfaati ne olacaktı? 
Türklerin menfaati başka bir konu. İsterseniz, tarihin değişmesine dönelim. 
Şimdiki tarihi, 2 gün sonra gelen bir Time Trip Team'e borçlusunuz. Böylece bildiğiniz tarih oluştu. Ne 

Dozen düzeni (Graceland), ne de Dünyanın köleleşmesi düzeni (Siyonizm), DENGE BU BİÇİMDE 
KURULDU. Bir süre komünizmle idare edildi dünya, yani istedikleri gibi köleleşti, ama diğerleri (Türkiye, İran, 
Araplar vb ile Hint, Pakistan, Afrika’nın tamamı, Orta ve Doğu Avrupa ile Güney ve Orta Amerika) 
köleleşmekten kurtuldu. Balkanlar vb de kotarıldı. Yani gördüğünüz dünya kuruldu. 

Bu arada zamanda üç kez zilzal (Zelzele, zaman depremi) oluştu. Mathias, fly to Moscow. Bunu bilen 
var mı? 
 

<> Küçük bir uçakla Sovyetler’in güvenlik sınırını deldi, 1984.  
Evet o da bir "ANTİ USAME" idi. Mathias, Pentagon'a değil, Kremlin'e (Rus beyazsarayı ve pentagonu) 

bir uçakla indi ve barış ile… İki olayın MİLAT olarak benzerliğine dikkat ettiniz mi? Deccal ve İsa, ikisi de 
Mesih; biri iyilik, diğeri kötülük Mesihi gibi… Polonyalı Papa'nın ve Lech Walessa'nın başkaca da sırları var. 
Ona değiniriz daha sonra… 
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Hani satrançta fil, kale vb var ya, hepsinin bir rolü var, ÇAPRAZ, DÜZ vb. Bunlar birer kesişimdir. Lech 

Walessa ile Papa, sanki Musa ile Yuşa gibiler. Yani onlar Hızır'ı arıyorlar gibiydiler. Ama Sovyetlerin İPİNİ 
ÇEKEN küçücük bir uçaktı. Kızıl Meydana indi. Sistem değişti birden. Bir şeyler oldu. Kızılordu sorgulandı. 
İhtilal yapacak olan general (Hava kuvvetleri komutanı) tutuklandı. Halk kendi sistemini sorgulamaya başladı. 
Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya sınırları açtılar. Doğu Almanlar Batı Almanya'ya aktılar. Azerbaycan'da 
150 kişi Azad meydanında şehid oldu. 

Mathias, Berlin duvarını yıktı. Mathias Usame bin Laden'in "İyi versiyonu" idi. O bir işaretti. Koca 
süper devletlerin devasa çarklarına çomak sokuluyordu ARTIK. İkinci olarak bunu anlattım… 

Birincisi ise KÜBA KRİZİ idi. Dünya Duhan (Atom bulutu) suresinin eşiğinden döndü. Kruşçev ile 
Kennedy'nin füze krizini anımsayan var mı? O gün Dünya BİTİYORDU. Galibi olmayacak bir savaş ile, şimdiki 
şu komik ve palyaço Castro var ya, işte o, dünya atmosferinden 75 yıl boyunca kalkamayacak bir atom 
savaşının mimarı oluyordu az daha… İnsanların bir kuşağın 20-40 yıl yeraltında sığınak kentlerde yaşadığını 
düşününüz. 

Bu arada üçüncü krizi de anlatayım. 26 Ağustos diye bir Milat daha oldu. Bunu ilk ben duyurdum. 
Herhalde beni tanıyanlar "Bu adam kafayı yedi" filan dediniz. 50 yıl kadar "Kazanç" sağladığımızı söyledim. 
Komünizm ise 41 yıl önce çöktü. Arkadaşa bunları nasıl anlatsam? 2050 yılında Berlin Duvarının 
yıkılacağını… 

Veya Milat = Millenium başladı, karşı taraf için de… Onlar da bizim gibi "Haber gruplarında" Millenium 
emri aldılar. 15 gün sonra da DTM'ye kamikaze oldular. Buraya kadar sorular var mı? 

Aslında bunlar Kur'an'da ÖZELDE yazılıydı. Hani ilk chat'te “Zalim bir adam” vardı; “Zalim bir 
hükümdar” vardı ki, “Deniz savaşını kazanan”; “Zalim bir beldenin ahalisi” vardı ki, “yetimlerin hakkını 
yiyen” ve ALLAH diledi, TARİH değiştirildi. O zalim daha çocukken öldürüldü. 35 yaşında zalim birini 
(Usame'yi ya da Gonca Kuriş'in katillerini) düşünün…  

Geleceğin deniz savaşları herhalde uzay savaşları olacaktır. Walhalla ve Allahlaw arasında kan yok, silah 
yok. Ama bir tek şey var, en kötü silah yani ZAMAN TRAFİK COP'ları… 

O zalim adamı, Hızır, beşikte bebek iken öldürdü. Diyelim ki o çok kötü insan yerine, Allah yeni bir evlat 
verdi, diyelim ki adını Adler koydular. Bunun tersi de oluyor. Yani bazı güçler (MİB) iyileri de öldürüyorlar. Bu 
sefer Adler öldürülüyor, yerine Hiedler konuyor. Dünya kana bulanıyor. Eğer zaman ile oynanmasaydı, 
Mehdi'ye ihtiyaç yoktu. 1942 yılında DOZEN(12) Düzine düzeni kurulmuş olacaktı. 300 yıl sonra değil!!!! 
Hemen şimdi, hatta dün!!! Ama "Tersine" bir HIZIR gibi hainler çıktı. Sadece Stalin 30 milyon Müslüman 
TÜRK öldürdü. Evet 30 milyon… 30 milyon… Yarısı Kazakistanlı Kazak. Bakın şimdi Kazakistan’ın nüfusu 
kaç? Çok komik değil mi? 
 

<> Adler'i öldüren Hızır aleyhisselam mıydı? Yoksa MİB mi? 
Hızır'ı burada örnek verdim. Hızır as kendisine Levhi Mahfuz'dan bir YAPTIRIM emri gelmezse, evrenin 

hassas dengesine asla karışmaz. O bir emir kulu, Allah'ın kulu. 
 

<> %40 ı Kazak Kazakistan’ın… 
Evet, şu anda iki kuşak yani 17 milyon daha kazak nüfusu olacaktı Kazakistan'ın. 

 
<> Stalin, Almanları da Ukrayna’dan Kazakistan’a sürdü. 
Evet, Volga Almanları devleti vardı, özerk cumhuriyeti lağvetti. Hepsi Kazakistan'da istihdam ve ihdas 

edildiler. Şu anda (Kendi akrabam bile olan) bir milyondan fazla Alman var orada… 300 bini Kazaklarla evli, bir 
şekilde müslüman olmuş "Sarışın" müslümanlar. Kazakistan'ın elinde, küçük ve orta menzilli, “A başlıklı” 2000 
tane füze var. Dünyanın ikinci büyük “Uzay üssü” var. İnanılmaz bir petrol, doğalgaz, altın, uranyum var. 
Allah'ın böylesine bolluk verdiği kaç ülke var ki? Ve Kazakistan Türkiye'nin BİRİNCİL dostlarından biridir. 
Pan Turan beni de Kazak yurttaşı olmaya çağırdı... 

Evet konu tarih değişir mi idi… Kehf suresine göre EVET. Yani Allah'a göre EVET. 
 

<> 14 çeşit zaman mı var? 
14 çeşit zaman ne demek? CPT teoremlerine göre zaman sayısı t-sıfır, t-1 dışında dört tane daha var. 
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<> Bir kitabınızda cinler ile insanların arasında 14 hız olduğunu yazmıştınız. 
Evet, o hız farkı => ırk farkı anlamında yazılmıştı, cinler ile ilgili bir değinmeydi. Hızlı cinler mor (siyaha 

yakın), normalleri LGM, diğerleri yani yavaş olanları ise İfrit denen bir ırkı oluşturuyorlar. Bunları geçen hafta 
chat de biraz yazmıştım. O chat ile ilgili bir tek itiraz geldi. O da, “Resulullah, nasıl olur da hem cinlerin 
peygamberi olur, hem de onları görmez?” diye bayağı özel e-maillerde bana yüklendiler. Siz ne dersiniz? 

Eğer cin görse “Mecnun” yani deli olacaktır. Kur'an'da daha üçüncü surede diyor ki, “Sen mecnun 
değilsin/olmayacaksın”. Mecnun => Cin gören, cinlerle birlikte olan, cindar vb demektir. 
  

<> Anladığım kadarıyla, nasıl ki bizim konuşma hızları belirli bir hız teski ediyorsa, cinlerin de kendi 
aralarında konuşma hızları olduğu… 
<> Elektronun çekirdeğin etrafında yörüngelenmesi misali… 
Evet, cep telefonları ile neredeyse AYNI HIZDA ilenim kuruyorlar. Yani şu anda Almanya'ya telefon 

ettiğimde, saniyeler içinde ulaşıyorum, ama yürüyerek gitsem varın siz halimi düşünün. Kaç yılda giderim? Ya da 
kaç ayda? 

 
<> hocam, antigravitasyon cihazlari hakkinda ne dusunuyorsunuz, misir piramitlerinin yapiminda 
antigravitasyon aletleri kullanildigni iddia edenler oldu 
Levitationun bir aygıtı yok. Yani örneğin, uzaydaki yukarı düşme şartlarını gerçekleştirecek çok şey var. 

Bir rotor cihazı ya da bir santfüj motoru, bu levitationu zaten oluşturur. Şaşırtıcı olan, bir insanın (Bir hint fakirinin 
vb.) kendiliğinden levite olması, havalanması… Burada cihaz, vücudun / psişik yeteneğimizin ta kendisi. Yoksa 
öteki türlü cihazlar lunaparklarda bile var… 


