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EZOTERİK OKULLAR (Birinci Bölüm) 
Cüneyt Gültakın 

 

Kafamızı kullanmayı öğreten okullar çağındayız, ama bizim hem kafamızı hem kalbimizi 

kullanmaya ihtiyacımız var. Gizem okullarında bu ikisi de başarıyla yapılıyordu. Kafamızı 

kullanarak büyük bir maddi zenginliğe ulaşabiliriz. Bize eşlik eden biçimsel uygulamalar, 

bağlantısız sözler düzeyinde kalmış bir dinsel inanç da olabilir. Ama bunların hiçbiri kalpten 

kaynaklanan huzuru veremez. İnsana huzur denen duygu bütünü kavradıktan sonra gelir, 

mal mülk zenginliği de biçimsel bir inanç da ayırıcı, kutuplaştırıcı ve direnç yaratıcı etkilere 

neden olur. 

 

Endüstri dönemi ve kapitalist yaşamın belirlediği 20. Yüzyıl eğitim sistemi, yeni yüzyılla 

gelen değişimlere ayak uydurmaya çalışarak hala sürüyor. Evrensel, bütüncül, çevreci, 

sınırsız iletişimle gelen özgürlükçü yeni gençlere bu sistem artık uymuyor. Gençler, 

kendilerine gerçek bilgi aktarılmadığı için içlerinden gelenin ne olduğunu bir türlü 

adlandıramıyorlar.  

 

İnsanlık tarihinin hangi döneminde savaşların azalıp bilim, felsefe ve sanat çalışmalarının 

arttığı görülmüşse orada bir ezoterik geleneğin işlemesi söz konusudur. Ezoterik gelenek 

edebiyle gelen düşünür ve bilim insanlarının sistemli çalışmalarına 21. Yüzyılda büyük bir 

gereksinim var. 

 

Ezoterik okullar Mısır ile başlar, Babil, Eski Yunan ve Anadolu’yla sürer. Mu ve Atlantis 

uygarlıklarının bitişiyle (MÖ 10.000) yeryüzünde yeni bir dönem başlar.   

 

ESKİ MISIR  

 

OSİRİS: ATLANTİS’İN BİLGESİ 

 

Tutucu bilim adamlarına göre ilkel insan mağarada yaşayıp avcılık ve toplayıcılık 

yapıyordu; ama Göbeklitepe bu tarih yazımını değiştirdi. Yine bu adamlara göre 200 bin 

yıllık Homo Sapiens, 194 bin yıl durduktan sonra son 6 bin yılda büyük uygarlıklar kurmaya 

başladı. 

 

Bir İngiliz Albayı olan James Churchward, Batı Tibet’te 12 bin yıllık, sıra dışı tarihi belgelerle 

karşılaştı. Amerikalı arkeolog William Niven, Meksika’da üç bine yakın tablet buldu. Bu 

tabletlerin yaşı da bir o kadardı. O tarihi belgelerde yeryüzü uygarlığının Mu adındaki bir 

imparatorluktan doğduğunu ve Mu ve Atlantis kıtalarının okyanus suları altında kaldığını 

yazıyordu. 

 

Mu imparatorunun unvanı “Güneşin Oğlu” anlamına gelen Ra Mu’ydu. İmparatorun altında 

“Naacaller” denen bilgin ve şaman özellikleri bulunan yöneticiler geliyordu.  Bu gruba 

Kutsal Sırlar Kardeşliği de deniyor, tek tanrıya inanıyorlardı. Bu tanrının dişil simgesi güneş, 



YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ 2017 
 

2 | P a g e  
 

eril simgesi aydı. İnisiye törenlerin kökeni Naacal Okuluydu ve Mu kıtasının her yanında 

yeni üyelerin inisiye edildiği tapınaklar vardı. 

 

Mu dini; tek tanrıyı, ruhun ölümsüzlüğünü ve tekrar tekrar doğduğunu, ruhun Yaradan’a  

döneceğini, ilahi nurdan çıkan dört temel gücün evreni kaostan düzene geçirdiğini anlatır. 

Bu dört temel güç gamalı haçla temsil edilir. 

 

Atlantis, Mu uygarlığının önemli kolonilerinden biriydi. Tibet’te bulunan tabletlere göre 

Atlantis bağımsızlığını kazandıktan sonra Mu dinini değiştirmeye başlamış. Bu yozlaşmadan 

rahatsız olan Osiris’in Mu kıtasına gidip bilgelik okullarından birisinde katılmış. Eğitimini 

başarıyla tamamladıktan sonra Atlantis’e dini reform başlatmak göreviyle gönderilmiş. Bu 

bilgi Himaliyalar ve Teb şehrindeki tapınakların duvar yazılarında aynı biçimde yazılıymış. 

 

Osiris’in Atlantis serüveni başarıyla geçmiş ve yozlaşmayı önleyebilmiş. Hatta halk 

tarafından çok sevildiği için imparatorluk teklif edilmiş, ama o bu teklifi geri çevirmiştir. 

Öldükten sonra öğretisini sürdürenler yaydığı dine “Osiris Dini” demişler. 

 

Osiris öğretisini Eski Mısır’da da görüyoruz. Onu Mısır’a getiren Hermes’ti. Osiris Tapınağı 

büyük bir inisiye merkezi olarak çalışmış, Eski Yunan, Anadolu ve Mezopotamya’dan gelen 

birçok insanı başarıyla uyandırmıştır. Tek Tanrılı Osiris Öğretisi, zaman zaman yozlaşmış 

çok tanrıcılıktan zaman zaman da yozlaşmış semavi dinlerden dolayı gizlenmek zorunda 

kalarak İsa’dan sonra İskenderiye’de son tapınakların yıkılmasına kadar gelmiş ve daha 

sonra ezoterik bilgiler çeşitli gelenekler ve okullar içinde günümüze dek sürdürülmüştür. 

 

 

HERMES: İLAHİ KELAMIN EFENDİSİ 

 

Antik çağın en büyük uygarlıklarından biri Nil ırmağının çevresinde kurulmuştu. 

Arkeologlar Mısır tarihini İsa’dan Önce 3.500’lere dek uzatır. İlk zamanlarda iki ayrı krallık 

olan Mısır, Firavun Menes’le birlikte birleşmiştir. 

 

Mısır Edfu Tapınağı duvarında binayı yapanların “Kadim Olanların Yurdu” denen ve yok 

olan bir adadan geldikleri yazılıdır. “Işığın Efendileri” de denen bu “ölümlü” tanrılara 

“Mimar Tanrılar” adı da verilmiştir. Mısır’ı kuranların kendi uygarlıklarıyla Batı’dan 

göçenler olduğu görüşü Romalı tarihçiler tarafından da yazılmıştır. 

 

İsa’dan önce 4. Yüzyılda yaşamış Mısırlı din adamı Manetho, Mısır’ı 13 bin yıl  “Horos 

İhtiyarları” denen yarı tanrıların yönettiğini, sonra insan firavunların Menes ile birlikte 

başladığını yazar. Yazı Tanrısı olarak Toth’un adını verir. Toth, Hermes’in tanrılaştırıldıktan 

sonraki adıdır. 

 

Osiris müritlerinden Hermes, Atlantis’ten bir göç grubuyla Nil deltasına ayakbastı. Aşağı 

Mısır’da Sais kentinde bir tapınak yaptı ve Osiris öğretisini yeni ülkelerinde yaşamaya 
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başladılar. Ülkeyi Mu ve Atlantis’teki gibi yönettiler. Ünlü “Ölüler Kitabı”nda Hermes için 

“İlahi Kelamın Efendisi, İlahi Sırların Sahibi” diye yazılıdır.  

 

Hermes’in öğretisi üç katmandan oluşuyordu: İlki kavramsal olup “akla”, ikincisi simgesel 

olup “sezgiye”,  üçüncüsü mistik olup “iç görüye, iç deneyime” yönelik olmasıydı.   

 

Yirmi iki harften oluşan Mısır alfabesinin her harfi, bir sırrın simgesi olarak kodlanmıştı. 

Ayrıca her harf bir sayıya karşılık geliyordu. Her harf ve sayı da üçgenlerle gösterilen üçlü 

bir yasaya bağlıydı ki her birinin Lâhut âleminde, akıl âleminde ve madde âleminde birer 

yansıması bulunduğu gösterilmiş oluyordu. 

 

Bu gelenek daha sonra İbrani mistisizminde Kabala ve Zohar’da ve İslam tasavvufunda 

Ebced ve Hurufilikte kullanılmıştır.  Örneğin, bir sayısına karşılık alfabenin ilk harfi (Alfa, 

Alef, Elif ), 

 

Lâhut âleminde: Kendisinden bütün eşyanın çıktığı “saltık varlık”a, 

Akıl âleminde: Sayıların kendinden çıktığı ve birleştiği “bir” sayısına, 

Madde âleminde: En ileri derecede olan “insan”a karşılıktır. 

 

Hermes’in Mısır’da sürdürdüğü İnisiyasyon geleneği öğrenci seçimiyle başlıyor, küçük 

sırların öğretildiği İsis Tapınağıyla sürüyor ve bu aşamaları geçen adaya büyük sırlar Osiris 

Tapınağında öğretiliyordu.  

 

Aday, son olarak gerçek sırları öğrenip ağzı sıkılık (ketumiyet) yemini ediyor ve bir Osiris 

Rahibi oluyordu. 

 

Hermes’in öğrencilerine öğüdü şuydu: “İlim kuvvetin, iman kılıcın, sükût da delinmez 

zırhın olsun. Hakikati herkesin anlayış derecesine göre açıkla. Ruh üstü örtülü bir nûrdur ki 

ancak Aşk ile ebedi olarak parlar; aşksız ise sönüp gider.” 

 

Yunan kentlerinden, Trakya'dan, Anadolu'dan ve Mezopotamya'dan kopup gelen çok sayıda 

insan vardı. Görkemli mabetlerinin ününü duyanlar, akın akın Mısır'a geliyordu. Adaylar, 

Menfis kentine vardıklarında olağanüstü bir dünyanın içine giriyorlardı.  

 

Ortamın etkileyiciliği kendine özgü giysiler içindeki insanlar, görkemli yapılar ve halk 

şenlikleriyle en üst düzeydeydi. Bütün bunlar adaylara Mısır'ın zenginliğini ve bolluğunu 

göstermeye yetiyordu.  

 

   

İnisiyasyona Kabul Ritüeli 

 

Hermes okulundaki ayrıntılar çok şaşırtıcıdır. Adayların mistik deneyime hazır duruma 

getirilmesini ustaca planlamış ve fiziksel koşulları buna göre ayarlamıştır. Adayın kabulü, 

küçük ve büyük sırları alışı geniş bir zamana yayılmış, ayrı ayrı eğitim süreçleridir. 
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 SÜREÇLER İŞLEVLERİ 

1. Misafir edilme Mısır’ın ortamına alışma  

2. Adayların teker teker ön görüşmeye 
alınması, Başrahibin kendisine görünüşte 
sıradan sayılabilecek bir takım sorular 
yöneltmesi 

Başrahibin bu görüşme sırasında adayın astral yapısına 
varıncaya kadar onu kısa ancak net bir psişik sentezden 
geçirmesi. 

3. Mabetin kapısında son uyarının yapılması 
ve adaya mabet içinde sessiz kalarak bir 
hafta düşünme süresi verilmesi 

Kararlılığı ve cesareti sınamak, işin ciddiyetini fark ettirmek, 
ayrıca mabedin sahip olduğu enerji alanının içinde yaşama 
imkanı sağlamak, mabedin enerjileri altında yıkanmak  

4. Mabetin içine alınıp rahipler eşliğinde 
kasvetli uzun bir koridoru bitirip nereye 
açıldığı belli olmayan deliği görmek 

Geri dönmesi için son şansı olduğunu söylemek ve adayın 
kararlılığını ve cesaretini bir daha kez ölçmek 

5. Deliğe girip dehlizde yürümek, bir dipsiz 
bir kuyuyla karşılaşmak ve iniş ipinin 
bittiği yerde yan taraftaki basmakları fark 
edip yeni bir odaya ulaşmak 

İlk sınavı bitirmiş olmak 

6. "Kutsal Sembol Muhafızı" denen olan bir 
rahip galerideki kutsal resimlerin 
anlamlarını açıklaması 

Adayın ilk inisiyatik bilgilerini almaya başlaması  
(mabette ilk ders) 

7. 
 

Yüksek taş sütunların üzerine işlenmiş 
yirmi iki kabartma heykelle karşılaşma, 
heykellerin de altındaki bir harf ve bir 
sayının anlamını öğrenme 

Adayın sırlarla ilgili ilk bilgiyi alması  
(Mabette kalacağı uzun yıllar boyunca yaşayacaklarının, özet 
olarak adaya önceden sembolik bir şekilde gösterilmesi) 

8. Alevli odaya geçiş… Yansıma alevleri 
görme Sonra siyah su dolu bir odadan 
geçiş… 

Yaşamın bir yanılsama olduğunu anlatmak, adayın kararlılığı 
sınamak 

9. İçki ve cinsellik sınavı… Adayın nefsini denetleyebilmesini ölçmek 

 

İsis İnisiyasyonu 

 

Adayın İsis Tapınağına yerleşmesiyle uzun bir dönüşüm süreci başlar. Meditasyonlar, 

arınmalar, dersler, ayinler birbirini izler.  

 

SÜREÇLER İŞLEVLERİ 
1. Meditasyon  

 Meditasyon ve konsantrasyon uygulamalarının da 
yardımıyla kendini tanımak ve kendi duygu ve 
düşüncelerine hakim olmak 
 

 Entelektüel bilgiyi arttırmak, varlık düzeyini 
yükseltmek 

 

 Fiziksel ve zihinsel arınmayı birlikte  
gerçekleştirmek 
 

 Dünyasal benliğinin silikleşmeye başlaması, yerine 
daha saf bir benliğin doğmasını sağlamak 
 

 Ruhsal kanala bağlanma 
 

 Ölüm anında meydana gelen gelişmeleri ve "Ölüm 
Ötesi Yaşam"la ilgili fenomenleri deneyimleme 
Aday (Adept) ölüm anını yaşayarak bedeninden 
ayrılma ve Öte Alem'e gidip rehber bedensiz 
varlıklarla görüşme. (astral seyahat) 

 

2. Hiyeroglif Alfabeyi öğrenmek 

3. Mineral ve bitki bilimi, dünya tarihi, tıp, mimari 
ve kutsal müzik konularında ders almak 

4. Arınma ritüellerine katılma (Su havuzları) 

5. Dünyasal arzu ve isteklerden terk çalışmaları 
(zevk-hırs-öfke-korku) 

6. Telepatik bağlantısı olan meditasyonlar 
(Başrahiple iletişimler) 

7. İsis Mabedi'nden alıp, Büyük Piramid'in içinde 
alçak tavanlı bir odaya gidiş, mahzenin tam 
ortasında mermerden yapılmış üstü açık ve oymalı 
bir mezara giriş. (Yalnızlık, ilahi okuyan koronun 
sesi, bu ses ve ışığın yavaşça azalması) 

8. Derin bir vecd haline (letarji) giren aday, fizik ve 
astral bedenlerini gevşettikçe, o ana kadar yaşadığı 
tüm olayların bir film şeridi gibi gözünün önünden 
geçmeye başlaması, dünyasal şuuru da gitgide 
silikleşmesi, varlığının astral bölümünün 
serbestleşmesi ve bir vecd halinin oluşması   
O anlardan itibaren durugörü yeteneğinin devreye 
girmesi ve çeşitli imajları rahatlıkla algılayabilmesi 
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9. Güçlü bir ışıkla, sonra İsis görüntüsüyle 
karşılaşma, geçmiş hayatlarıyla ilgili kayıtlara 
ulaşma ve bedene geri dönüş. 

 İnisiye adaylığın bitmesi   
 

 

Osiris İnisiyasyonu 

 

İsis inisiyasyonunun sonu aynı zamanda Osiris inisiyasyonunun başlangıcıydı. Bu, 

Ezoterizm'de Küçük Sırlar'dan Büyük Sırlar’a geçişi anlatıyordu. 

 

Eğitimler artık Büyük Piramid'in içinde sürecekti. Büyük Piramidin rasathanesinde astrolojik 

çalışmaların yapılıyordu. Rasathanede gökcisimleri, özellikle "Büyük Köpek Takım Yıldızı" 

izlenmekteydi. 

 

Büyük Piramit'teki eğitimin önemli bir bölümünü Thot'un Kitabı'nda ve Mısır'ın Ölüler 

Kitabı'nda dile getirilen ezoterik bilgilerin inisiye adayına aktarılması oluşturulmaktaydı. 

Bilgiler birden aktarılmaz, anlatılanın perdesini, her derste biraz daha açılır ve sonunda 

inisiye adayının bazı sırlara kendisinin ulaşmasını sağlanırdı. 

 

Mısır Ezoterizmi'nin "Yedili Sistemi" ile ilgili adaya birçok bilgi aktırılırdı. Aday, varoluşun 

temel boyutlarını, her alemde farklı görünen yasaları ve bunları yöneten güçleri öğrenirdi. 

Yedi kubbe, yedi aşama insanın göksel evrimini simgelerdi.  

 

Yedili sistem insan bedeninde çakralar, salgı bezleri olarak yansıdığı da öğretilirdi. 

İnisiyasyonda çakraların açılması temel hedeflerden biriydi. Çakraları açarak daha yoğun 

ruhsal enerjinin fizik bedene yansıtılmasını sağlıyorlardı. Böylece telepati, durugörü gibi 

parapsişik yetenekleri serbest bırakıyor ve uyanış yolunu açıyordu.  

 

Son Aşama: Sırdaşlık Yemini  

Üç aşamalı Mısır inisiyasyonu'nun sonuna gelindiğinde inisiye artık "Osiris Rahibi" olarak 

anılmaya hak kazanmaktaydı. Bu aşamaya kadar gelemeyip, inisiyasyonun "birinci" ve 

"ikinci" aşamasına kadar gelebilmeyi başarabilenler de vardı. Birinci aşamayı geçenler 

mabette kendilerine uygun çalışmalarda görevlendirilirdi. Ve yaşamlarının sonuna kadar 

mabette kalırlardı. İnisiyasyonun "ikinci" ve "üçüncü" aşaamasına kadar gelebilenlerin 

mabetten dışarıya çıkmasına izin verilirdi. Bunlar zaman zaman mabetten dışarı çıkıp sonra 

tekrar mabede geri dönebilirlerdi. Bunlar arasından seçilen bazı inisiyelere ise, bir misyonu 

yerine getirmek için tamamen mabedi terk etmesine ve gelmiş olduğu ülkelerinde kendi 

okullarım kurma görevi verilebilirdi. 

 

Fakat ayrılmadan önce Başrahip ve Majlar'ın huzurunda mabedin sırlan konusunda mutlak 

bir sessizliğe gömüleceğine, en küçük bir ayrıntıyı bile açık olarak söylemeyeceğine dair 

yemin etmekte ve bu yeminle birlikte çok ağır şartlara razı olmaktaydı.    
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Gördükleri ve işittikleri konusunda hiç kimseye asla bir şey söylemeyecek ve "Osiris 

Öğretisi"nı ancak üç kat perdeli mitolojik semboller ve hikâyeler halinde olmak şartıyla ifşa 

edebilecekti. 

 

Filozofi ve mitolojilerin ortaya çıkışı Mısır İnisiyasyonu'nun gerçekleştirildiği işte bu 

dönemlere rastlar. Bu merkezlerde yetiştirilen bazı inisiyeler, geldikleri ülkelerine 

döndüklerinde burada, filozofik görünümleri altında, Osiris Sırları'nı üç kat perdeleyerek 

mitolojik hikâyeler tarzında halka sunmaya başlamışlardı. 

 

Buna örnek olarak Örfe, Fisagor ve Eflatun'u gösterebiliriz. Batı Kültürü'nde çok önemli bir 

yeri olan Yunan Mitolojisi'nin oluşumu tamamen bu inisiyelere bağlıdır. Bir Osiris Rahibi 

olan Musa'ya ise, içinde bulunulan zamanın özelliğinden dolayı hepsinden farklı bir görev 

verilmiştir. 

(Devam edecek) 

 
 
 


