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EZOTERİK BAKIŞ 

Cüneyt GÜLTAKIN 

  

Yeryüzündeki bütün birçok dönüşüm ve devrimlerin ardında, sanıldığı gibi, ne bilim ne din 

ne de bir ideoloji vardır; yeryüzünün en önemli yaşamöyküleri çoğunlukla ezoterik 

kahramanlarındır.  

 

İnsanın kendini bilme serüvenine yalnızca bilim kanadından bakanlara göre ezoterizm, 

gizemcilik boş, dayanaksız konulardır. Onlara göre en sağlam yürüyüş alanı bilgi ve 

bilimdir. Ancak bilimi eleştirel olarak incelediğimizde kimi durumlarda bilimin “doğrusu 

kanıtlana dek” bir bilgi körlüğü içinde dönüp kaldığını görürüz. Göbeklitepe kazılarına dek 

yarı vahşi, taş devri insanın durumu çok zavallıydı. Bu kazılardan sonra bilim görüşünü 

değiştirmek zorunda kaldı. Bu değiştiriş ezoterik bilgiyi onaylamaları anlamına da 

geliyordu. Çünkü ezoterizme göre insanlık bilimin anlattığından çok daha ileri bir 

aşamadaydı. 

  

İnsanın serüvenine üyesi olduğu dinin kural ve kalıplarından bakanlar da ezoterizmi din 

dışı, sapkın bir düşünme biçimi olarak algılar. Oysa ezoterik bilgiler her dinin özünde vardır. 

Bütün dinlerin özü birdir. Bu yüzden ezoterik düşüncelerin bir bölümü, insanların 

önyargısına göre kimi zaman Budizm, kimi zaman Hıristiyanlık, kimi zaman İslam gibi 

görünebilir. Gerçek sapkınlık, din dışılık bir dini kalıplara sokmak için yorumlar üretmek ve 

bu tartışılır yorumları ayetle süsleyerek tek doğruymuş gibi göstermektir. 

 

Ezoterik bakışa göre iki din vardır. İlki peygamberlerin, ikincisi de imparatorlukların dini. 

Peygamberlerin öğretileri ne yazık ki kısa zamanda özünden ayrıştırılarak baskıcı kalıplara 

dönüştürülmüş. Mısır’da, Bizans’ta, Arabistan’da hep aynısı olmuş. Dikeyden beslenemeyen 

dinler yüzünden yatayda parçalanan insanoğlu acı çekmeyi sürdürmüş. Yahudilikte 

Kabalacılar, Hıristiyanlıkta Gnostikler, Budizm’de Zen anlayışı ve İslam’da tasavvuf anlayışı 

katılaşan inançlara bir çözüm olarak ortaya çıkmış, gericilik ve yasakçılıkla savaşmıştır. 

 

Din, insan topluluklarının gelişiminde kendi işini yapmış, insan varlığının deneyimlerle 

yükselmesine katkıda bulunmuştur. İçsel uyanıştan uzaklaşıp başka hedeflere yönelince 

dışsal (egzoterik) bir karakter kazanmıştır. Yozlaşmış, özünden kopmuş dinsel örgütlerin bu 

bozukluğu ezoterik öğretiyle tarih içinde birçok çatışmaya yol açmıştır. 

 

Ezoterik anlayışın karşısında egzoterik anlayış bir ikilik (dualite) olarak çalışmıştır. Bu iki 

anlayışın ayrıldığı noktaları bilmek bizim uyanış yolundaki rotamızla doğrudan ilgili 

olacağından ana ayrımları birer birer ortaya koyalım: 
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1. Öğretileri onlar için mistik deneyime kılavuzluk 
eder. Kutsal sözlerin iç anlamlarına bakıp özle 
ilgilenirler. Önemli olan mistik bir deneyim 
yaşamaktır. (Özcülük) 

Kutsal yazı ve bilgileri üzerinde yoğunlaşıp onları 
değişmez gerçekler olarak öne çıkarırlar. Önemli olan 
bu kuralları korumak ve yaymaktır. (Tutuculuk-
Putçuluk) 

2. Kendilerini tekamül ve uyanış yolunda görürler. 
(İçtenlik) 

Ulusal ve kültürel kimliklerinin bir parçası olarak, 
ilahi emirler gereği dinsel gelenekleri uygulamak 
isterler. (Biçimcilik) 

3. Kendi öğretilerini sorgulayabilen, başka öğretilerin 
doğru buldukları yönlerini benimseyebilen, kendi 
yolunu kendi çizebilen bireylerdir. (Özgürlükçü) 

Kendi ruhsal geleneklerinin tek ve değişmez doğrular 
olduğuna inanırlar ve muhalif olanları susturmak için 
ilahi haklarının olduğunu sanırlar. (Bağnazlık) 

4. 
 

Okul içi ilişkilerde olumlu disiplin anlayışlarını 
uygularlar. (Sorumluluk) 

Kendi içlerindeki eğitim ve ilişkilerde tehdit, baskı ve 
şiddet yanlısıdırlar. (Güvensizlik)  

5. Birliği deneyimlemek isteğiyle hem kültürel 
kimliklerden hem de bireysel kimliğinden 
özgürleşmeyi isterler. (Tekamülcülük) 

Kendi bireysel ve kültürel kimliklerini sürdürmek için 
dini kullanırlar. Farklı inançtan olan egzoteriklerle de 
çatışırlar. (Tutuculuk) 

6. Kendi ilkelerini yaşama geçirmeyen her ezoterik 
okul yozlaşarak sona erer. (Tekamülcülük) 
  

Zaman zaman kendi ilkeleriyle çelişseler de kültürel 
kimliklerini sürdürmek adına çelişkileri 
meşrulaştırırlar. (Takiyecilik)  

7. Egemen güçlerle dengeleyici, yol gösterici tutum 
sergilerler. Gerekirse çoğunluktaki halkın 
çıkarlarını savunurlar. (Adillik) 

Egemen güçlerle karşılıklı çıkarlar doğrultusunda 
işbirliğinden çekinmezler. (Çıkarcılık) 

   

 Bilim de din de analitik düşünceyle ayrıştırmacı bir kimlik sergiliyor. Ayrışma kutuplar 

yaratır, kutupların bilinçli bir merkezi de dengesi de yoktur. Bütün olmayan çarpışır, çünkü 

ayrılan her şey bir baskı yaratır. Bir merkez oluşturmak ve uçları birleştirmek barış ve huzur 

için kaçınılmazdır. Birleştirmenin, dengenin peşine düştüğünüz anda ezoterik yola adım 

atmışsınız demektir. 

  

Ezoterik bakış bilim ve dinin tam ortasında durur, bilimden ilgi alanını genişletmesini ve 

dinden de özüne dönmesini bekler. Ezoterik bakış çözüme doğru ilerler. Yatay planda 

gelişen sorunları yatayda kalarak çözemeyeceğimiz için yeni ve geniş bir bakış açısı 

yakalamak gerekir. Ezoterik bakış, ancak merkezde olursak dikeye çıkabiliriz, der ve 

sorunlara yukardan bakmayı temellendirir. 

 

Ezoterizm, uygarlık gibi kapsamlı bir alana uygulanacağı gibi bireysel yaşamda da 

karşılığını bulur. Çünkü yukarısı da aşağısı gibidir. Çünkü biz kendimizi değiştirmeden 

dünyayı değiştiremeyiz. Aşağılarda olan biz olduğumuza göre işe kendimizden başlamamız 

gerekir zaten. Hermes hazır olmasaydı Mısır, Hacı Bektaş hazır olmasaydı Osmanlı, 

Akşemseddin hazır olmasaydı İstanbul olur muydu? Aşağıda, yatayda bakan Mısır’da zalim 

firavunları, Osmanlı’da Sultan Süleyman’ı, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet’i aklına getirir; 

oysa dikeyden ve içten bakanlar Mısır’da Hermes’i, Osmanlı’da Hacı Bektaş’ı ve İstanbul’da 

Akşemseddin’i görür. 

 

Seçimlerinize bir bakın birleştiriyor mu, yoksa ayırıcı mı? Bir yanda birleştiren, dengeleyen 

ezoterik bakış, bir yanda ayrıştıran, bölen, ötekileştiren dışsal bakış olmak üzere gönül 

sayfanızı (ya da gerçek bir sayfayı) ikiye bölün ve oraya kararlarınızı, eylemlerinizi 

birleştirici ve ayırıcı özelliklerine göre sütunlara yazın. Yalnızlık, küslük, inat, ayrılık, ölüm 

çok mu? O zaman yapacağınız şey çok basit: İrade ve dikkat gücünüzle bugüne dek 

yaptıklarınızın tersini yapın, daha çok birleştirin. 
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İnsanoğlunun içinde ayrışmış pek çok kutup var. Artık bu kutupların bütünleşme zamanı 

çoktan gelmiş, geçiyor. Hiç aklımıza bile getiremeyeceğimiz uzak anlardan kopup gelen bu 

travmaları, bu parçalanmışlıkları onarmamız, bir yerden işe başlamamız gerekiyor. Her gün 

o kutupların baskısını duygularımız aracılığıyla duyumsuyoruz. Bize kaygı ve korku veren 

durumları çok iyi biliyoruz. Bizi rahatsız eden kişileri her gün başka birine dillendiriyoruz. 

O durumlarla yüzleşmek gereken tepkiyi gösterip sınavı geçmek gerekiyor. Olayları nötrde 

kalarak, dersimizi görerek birleştirmemiz gerekiyor. Ayrıca uyuyan travmalarımızın 

kutuplarını da terapilerle bütünleştirmeliyiz. İşte bu çabalar kişisel ezoterik çalışmalarımız 

arasında yer alır.      

 

Aşağıdaki isimler bir masada otursaydı o masayı hiçbiri terk etmezdi: Hermes, Rama, 

Krişna, Buda, Musa, Zerdüşt, İsa, Muhammed, Orfe, Pisagor, Platon, Mani, Ahmet Yesevi, 

Muhiddin Arabi, Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Şeyh Bedreddin, Dante, Goethe, Galile, 

Bruno, Montaigne, Newton, Shakespeare, Jan Jack Russo, Ömer Hayyam, İbni Sina, Hafız, 

Fuzuli… say say bitmez… 

  

Ezoterizm bir felsefe, ideoloji, kültür, din, bilim, teknoloji ya da yaşam biçimi değildir. 

Bunların hepsini kapsayan bir uygarlık anlayışıdır. Yaratıcı, kapsayıcı, işletici, dönüştürücü 

ve süreklidir. 

 

 


