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EZOTERİK OKULLAR  (Üçüncü Bölüm) 

Cüneyt Gültakın 

 

MEZOPOTAMYA VE İRAN OKULLARI 

  

A. KABALA 

 

Kabala sözcüğünün anlamı için “gelenek” veya “kabul edilmişler” anlamları veriliyor. Kabala, 

Yahudi kaynaklı ezoterik gelenek ve bilgilerdir. 13. ve 14. yüzyıllarda Endülüs Emevileri 

zamanında ve sonrasında sistemli hale getirilmiştir. 

 

13. asır Kabala felsefe ve uygulamalarında çok önemli bir isim Kör İsak, sadece Yahudi değil, 

aynı zamanda erken Grek ve Hıristiyan Gnostik metinleri ve ayrıca Basralı Sufi tarikatı Saflık 

Kardeşlerinin  (İhvan-üs-Safâ) yazılarını inceledi.  14. yüzyıl İspanyol bilgini Saragossalı 

Abraham Abulafia, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı gezdi ve yoga teknikleri andıran bazı beden 

duruşları, solunum uygulamaları ve ritmik dualarla geri döndü. Bunları yeni bir Kabalistik yapı 

içinde müritlerine öğretti. 

 

Kabala iki kitaptan oluşur: Yezira Şifreleri ve Zohar Şifreleri. 

 

Sefer Yetzira, Oluşum Kitabı, büyü ve evrenbilim (kozmoloji) konusunda bilinen en eski 

İbranice eser olup evrenin, İbrani alfabesinin 22 harfi ile "Sefirot" adı verilen 10 ilâhî rakamdan 

yaratıldığını anlatmaktadır. Harfler ve rakamlar birlikte Tanrı'nın evreni yaratırken kullandığı 

"gizli bilgeliğin 32 yolu"nu oluştururlar. Yetzira, sonraki dönemlerde Yahudiliği derinden 

etkileyecek olan "sefirot" kavramını ortaya atmıştır. Çoğul olan Sefirot sözcüğü İbranice'de 

"sayılar" anlamına gelmektedir. Sözcüğün tekil biçimi "Sefira" ya da "Sephira"dır (yani şifre). 

Yetzira'ya göre Sefirot, yaratıcı Tanrı'nın kendini gösterdiği on ayrı oluşum ya da güç olarak 

yorumlanabilir. On adet sefira'nın içindeki ilk dörtlü grup evrensel elementleri (Tanrısal Ruh, 

Hava, Su ve Ateş), kalan altılı grup ise yönleri (Sağ, Sol, Ön, Arka, Yukarı, Aşağı) 

simgelemektedir. Sefirot ile birlikte alfabenin harfleri, insan bedeninin çeşitli kısımlarına denk 

gelmekte ve böylece insanı yaratılışın mikrokozmosu biçimine dönüştürmektedir. 

 

Sefer Zohar, Görkemin Kitabı, Nurun Kitabı da denmektedir. Yaratılışın gizemini ve 

Sefira'ların işlevlerini anlatan Zohar ruh, kötülük ve yaratılış gibi konularda gizemci kavramlar 

geliştirmektedir. Çoğunluğu Aramîce olan ve XIII. yüz yılda yazılmış olan bu kitap, ezoterik 

Yahudi Mistisizminin ya da Kabbala'nın klâsik metni olarak değerlendirilmektedir. Zohar, yedi 

ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin en geniş olanı, Eski Ahit'in ilk beş kitabı (Tevrat) 

ile Ruth ve Süleyman'ın Özdeyişleri bölümlerinde yer alan kutsal metinlerin "içsel" (gizemci, 

simgesel) anlamlarını işlemektedir.  

Avrupa'da Pirene Dağlarının kuzeyinde yaşanan cehalet ve hoşgörüsüzlüğe rağmen Arap 
hakimiyetinde olan İspanya'da dinler arası hoşgörü yaşanıyordu. Hıristiyanlar ve Müslümanlar 
Orta Doğu ve İspanya'nın kontrolü için savaşırken, Yahudi entelektüeller Arap 
İmparatorluğunda güç ve mevki ediniyordular. Klasik Yahudi metinlerin önde gelen tefsircisi 
Moses ben Maimon, Solomon ben-Gabirol ve Sefer Zohar'ın yazarı veya muhtemelen derleyicisi 

http://www.hermetics.org/ihvan.html
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Cordoba'lı Musa bu dönemin insanlarıydı ve Batı Mistisizmi için sonu gelmeyen bir bilgelik 
hazinesi oldular.  

 

B. BABİL  

 

Mezopotamya yeryüzünün hem cenneti hem cehennemi olmuş en eski sahnelerinden biridir. 

Babil tarihi Akadların, Sümerlerin, Kaldelerin, Asurların, Medlerin ve Perslerin tarihlerinden 

oluşur. Bilim birkaç bin tabletle 5000 yıl öncesini “Eski Doğu İmparatorlukları” diye adlandıra 

dursun ezoterik kaynaklar bölgenin zengin tarihini 18.000 yıl önceye götürür. Bu tarihlerde 

Hindistan’dan gelen Naga-Maya göçleri Fırat kıyısında ilk yerleşim yerlerini Akadlar olarak 

kurar. 

 

Akad sözcüğü Maya dilinde “yumuşak, çamurlu toprak” anlamına geliyordu. Akadlar bölgede 

ırmak boyunca yayıldıktan sonra Sümer olarak adlandırıldığını görüyoruz. Yine bölgeye 

yayılan ve yerleşim yerlerini “kaldi” denen çitlerle çeviren halk da Kaldeliler olarak anılacaktı. 

Bu devletler içinde ezoterik öğreti eğitim tapınaklarında herkese öğretiliyordu. Kaldeli sıfatı bir 

ulus olmaktan çok bir toplumsal sınıfın adıydı. Kuzeyden gelen Samiler bu sınıfı benimseyerek 

Kalde devletini kurdular. Bölge daha sonra başka bir sami ırkı olan Asurlularca alınır daha 

sonra Med ve Pers egemenlikleri görülür. Onları da Büyük İskender durdurur. 

 

Babil’de tanrılar tarafından insanlara hediye edilen bilgelikleri koruyan örgüt “Göğün 

Hizmetçileri” denen rahiplerdi. Babil ve Kalde okulları bu örgütün devamıdır. Bu okullarla 

ilgili yazıtların birinde şöyle der: “İster prens ister köle olsun kapı herkese açıktı. Göksel 

babanın, herkesin babasının önünde eşittiler.” 

 

Sümer’de -bütün antik çağlarda olduğu gibi- din, bilim ve felsefe birdi. Astrolojiye büyük önem 

veriliyordu. Güneşle birlikte 7 gezegenin kutsallığına, gökyüzünün 12 burca bölünmesine ve 

Dünya’yı çevreleyen evrenin küresel olduğuna inanıyorlardı. Bölgede zamanla tanrısal güçler 

tanrı olarak algılanıp çoktanrıcılık ve öteki dinsel yozlaşmalar görülmüştür. Yer, Gök, Su ve 

Hava tanrıları yaratıcı, ötekiler koruyucu olarak kabul edilmiştir.  

 

Sümerlere göre evren yer ve gök öğelerinden oluşur. An-ki yer ve gök anlamına gelir. 

Anunnaki, bir grup Sümer ve Akad mitolojik tanrısıdır. Anunnaki kelimesinin Sümer dilindeki 

anlamı, "gökyüzünden dünyaya gelenler" demektir. Eski ahitte geçen "Nefilim" kelimesinin 

gerçekteki anlamı "aşağı gönderilenler" anlamına gelirken neden "devler" olarak tercüme 

edildiği sorgulanmış ve antik medeniyetlerdeki izlere kadar gidilmiştir. Zecharia Sitchin, İncil 

üzerindeki tutarsızlıkların peşine düşerek bir ömür boyu süren araştırmasını yapmıştır. Yazarın 

sorusu, son derece haklıdır. "Nefilim" kelimesi, "devler" olarak değil; bir çok araştırmacı 

tarafından göksel varlıklarla İnsan kadınların cinsel birleşmesi sonucu ortaya çıkan antik 

kahramanlar olarak açıklamışlardır.  

  

Eski Sümer metinlerinde “gökten yere inenler” anlamına gelen ve “büyük tanrılar” için 

kullanılan “Anunnaki” kavramı, düş ürünü mitolojik tanrıları değil, yüz binlerce yıl önce 
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Marduk gezegeninden dünyamıza inen ve üzerinde bir koloni kuran “yabancıları” 

betimlemekte kullanılan bir özel isim miydi? 

 

İbrani mitlerinde ve Tevrat'ta onlara "Nefilim" diyorlar. Eski Mısır'da adları, "Neter". Sümer 

mitlerinde "Anunnaki" diye geçiyorlar. Diğer yandan "Sumer" sözcüğü, "Gözcü'lerin ülkesi" 

anlamına sahip. Hangi adla anılırlarsa anılsınlar, bütün eski kültürlerde ve bu kültlere ilişkin 

mitlerde başrol onların. Eski diller uzmanları, Antik Çağ kültürlerine şaşılacak biçimde net 

biçimde damgasını vurmuş bu esrarengiz varlıkların, neredeyse bütün eski uygarlıklarda 

"gözcüler" olarak adlandırıldıklarını söylüyorlar. 

 

Sümer uygarlığının bir parçası olan Harran da Saabi inancı tek tanrı anlayışını korunmuş, 

yeryüzünde tek tanrılı düzene dönüşte etkilidir. Büyük İskender ile gelen Yunan etkisi bölgeye 

Hermes, Pisagor, Platon düşüncelerini getirerek Harran’a taze kan oldu. Güneş en büyük 

yaratıcı, Ay’da onun eşiydi. Harran’daki tapınak Ay (Sin) tapınağıydı. Saabiler, gezegenlerin 

kendisine değil enerjisel varlıklarına Yaradan’ın bir parçası olarak tapıyorlardı. Saabi inancı 

Anadolu’nun Luvi geleneği ile Babil geleneğinin bir karşımıydı. Harran’ın bilge bilginleri daha 

sonra Bağdat’a gideceklerdir.  

 

 

C. MİTRA 

 

İsa’dan Önce 14. Yüzyıla dek geçmişi olan Anadolu inisiyasyon biçimi, daha sonra bir inanç 

sistemine dönüşmüştür. Kommagene Krallığı’ndan Roma İmparatorluğuna geçmiştir. Mitra 

sözcüğü iki anlamda kullanılır. İlki “yıldız” demektir ve Zerdüşt (İ.Ö. 1. yy.) inancında da geçen 

“altın yıldız” ya da “parlak yıldız” ile benzer anlamlar taşır. Nemrut Dağındaki aslanlı yıldız 

haritasından anlaşıldığı gibi bu yıldız Sirius’tur . İkinci anlamı da inanç kurucusu peygamberin 

adıdır. Mitra, yeryüzündeki kötülüklerle savaştıktan sonra yıldız-tanrıyla birleşip tanrılar 

arasındaki yerini almıştır. I. Antiochos da Nemrut Dağında tanrılar arasında yerini almış, Mitra 

yolunu izlemiştir. Mitra inancında insiye adayı 7 aşamadan geçerdi. Aday yemin ettikten sonra 

aç bırakılır sonra sınavlara geçilirdi. Mağaralar ve yer altı tünelleri kullanılırdı. Ruh yedi 

aşamadan geçmeliydi. Bundan sonrası yıldızlara açılıyordu. Aslan ve kartal sembolleri de sıkça 

kullanılmıştır.    

 

 

D. MANİ 

 

Mani, Zerdüşt inancının da kaynağı olan Kalde-Babilonya potasında, Buddhist ahlâk ilkelerini 

ve Hıristiyan öğretisini harmanlayan bir bilgeydi. III. yüz yılın son yarısında İranlı Mani 

tarafından kurulmuş bir dindir Manicilik (Manihæism, Manihaism). O güne dek bilinen tüm 

dinsel sistemlerin gerçek sentezi olduğu ileri sürülmüştür. Manicilik aslında Zerdüşt Düalizmi, 

Babilonya folkloru, Buddhist ahlâk ilkeleri ve Hıristiyan unsurların bir karışımından 

oluşmaktadır. Bu bileşimde önde gelen anlayış iki ezelî ilkenin, iyi ve kötünün, çatışmasıdır. 

 

Mani, insanlığın dinsel kurtuluşunun tarihsel bir akış içinde en önemli aşamalarını sıralarken, 

kendi öncülleri arasında Enoch'u, Nuh'un oğlu Sam'ı, Buddha'yı, Zerdüşt'ü ve İsa'yı saymıştır. 
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Mani, bu yazılarda, İsa'nın yaşamının belli başlı olaylarını özetlemiş, Havariler'in çabalarını, 

Paul'un misyonunu, Hıristiyan Kilisesi'nin yaşadığı krizi ve dünyayı düzeltmek için uğraş 

vermiş olan Marcion ve Bardanes gibi gnostikleri anlatmıştır Nihayet, İsa'nın müjdelemiş 

olduğu "Paracletos"un, yani bizzat Mani'nin döneminin geldiğini ilân etmiştir. 

 

Mani dini'nin dünyayı görüşünde tanrısal aydınlık ile karanlık iki rakip olarak karşı karşıya 

durur. Bu ikisinin birbirleri ile mücadelesinde aydınlığın bir kısmı karanlığın içinde (dünyanın 

içinde) tutsak kalmışdır. Herhangi bir canı söndürmek, hatta bir meyveyi dalından koparmak 

bile tanrısal maddeye zarar verip aydınlığın tutsaklığını daha da uzatır. Işığın (aydınlığın) 

tutsaklığına ancak "seçilmişler" in yardımı ile son verilebilir. Seçilmişler hiçbir canlıyı 

incitmezler ve asla cinsel ilişkide bulunmazlar. Bu yüzden kendi başlarına geçimlerini 

sağlayamazlar ve "dinleyenler" onların ihtiyaçlarını temin ederler. Seçilmişlerin sindiriminde 

ışık ile karanlığın birbirinden ayrıldığına, dua ve şarkı yardımı ile bu elde edilen ışığın tekrar 

tanrıya geri döndüğüne inanılır. Ancak dinleyenler de günahlarını temizlemek için birçok 

enkarnasyonlardan geçmeleri gerekir. Mani inanca göre dünyanın sonunda ışık ile karanlık 

ebediyen ayrılacaklardır. 

 

Seçkinlerin ilkeleri, Buddhist keşişlerin disiplinine şaşırtıcı ölçüde yakındı. Arada bulunan tek 

fark, Manici seçkinlere yerleşik yaşamın yasak olmasıydı. Seçkinlerin yaşamı oldukça zordu. 

Yaşamları üç mühürle bağlıydı: ağız, el ve gönül mühürleri...İlk mühür, tüm kötü yiyecekleri ve 

kötü sözleri yasaklardı. İkinci mühür, canlı varlıkların içinde saklı bulunan ışığa verilebilecek 

her türlü zararı engellemek içindi; adam öldürmek, hayvan öldürmek, hatta meyve koparmak 

bile yasaktı. Üçüncü mühür, Manicilik inancına ve temizliğine karşı çıkan her türlü düşünceyi 

yasaklamaktaydı. 

 

Maniciliğin tümüyle entellektüel düzeyde kalması ve toplumsal-politik değişimler yaratmakta 

iddiasız olması en zayıf özelliğiydi. Kısacası Manicilik anti-sosyal olması yüzünden 

başarısızlığa uğradı. Bu sert ve savaşçı çağlarda, uygarlıklarını barbar saldırılarına karşı koruma 

endişesindeki yöneticiler, bu denli edilgen bir inancı onaylayamazlardı. Toplumsal kuralları 

hiçe sayan, yandaşlarına başıboş dolaşıp çalışmayı reddetmelerini ve sadaka ile geçinmelerini 

buyuran, hayvanların öldürülmesine bile karşı çıkan barışçı bir inancın baskı ve zulüm görmesi 

kaçınılmazdı. Örgütsel yapıları da, ağır baskılardan sonra yaşamını sürdüremeyecek kadar 

dayanıksız ve edilgendi. 

 

 

E. İSMAİLİK-İHVAN-I SAFA 

 

İsmaililik, İslamın muhalif hareketlerinden biri olan Ali yandaşlığının bir çeşididir. 

Peygamberin batın ilmini emanet ettiği Ali soyundan olan İmam İsmail ile başlayan gelenek 

giderek güçlendi. Ali yandaşları arasına Zerdüşt İranlılar, Mısırlı Fatimiler, Şamanist Türkler 

katıldı.   

 

Mısır’daki Ali yandaşlığını seçen İskenderiye Okulu geleneğinden gelen bilginler Yunanca 

hikmet, bilgelik anlamına gelen “sofos” sözcüğünü alarak kendilerine “Sufi” dediler. Tustari 

gibi birçok bilgin Harran, Basra, Bağdat gibi merkezlere gidip ezoterik görüşü yaymıştır. 
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İsmaililerin hedefi filozof Farabi’nin deyimiyle “gerçek akıl devletini, kardeşliğe, eşitliğe 

dayanan bir cumhuriyet” kurmaktı. 

 

İhvan-ı Safâ, "Resâ'il" (Risaleler) adı verilen ve elli iki bölüm ya da "risale"den oluşan bir tür 

ansiklopedidir ve sonradan Mısır'da basılmıştır. Bu ansiklopedinin birçok yazarı vardı. Çeşitli 

kaynaklara göre, risalelerin yazarları arasında; Ebû Süleyman Mihricanî, Ebu'l Hasen Zencanî, 

Ebû Ma'şer Belhî (Mukaddesî olarak da bilinir), Zeyd bin Ruf'a gibi düşünürler bulunuyordu. 

 

İhvan-ı Safâ öğretisinde yaratılışın bu biçimde düzenlenmiş olması, örgütlenmenin hiyerarşik 

yapısını etkilemiş ve bilgilere dereceli olarak ulaşma kavramını zorunlu biçime getirmiştir. 

Zaten Resâ'il, dört ayrı bölümünde, farklı konuları işleyen bir bilimler ansiklopedisi gibi 

düzenlenmiştir. İlk bölümde yer alan 14 risale matematik ve mantık bilimlerinden, ikinci 

bölümdeki 17 risale doğa bilimleri ile "ilm-i nefs"ten (psikoloji), üçüncü bölümün 10 risalesi 

metafizikten ve son bölümün 11 risalesi tasavvuf ve sihirden söz etmektedir.  

 

Resâ'ilin her bölümü ayrı bir yaş grubuna yöneliktir. Yaş grupları Platon'un Cumhuriyet'inden 

esinlenerek oluşturulmuştur. İlk derecede, öğretmenlerin etkisine tümüyle açık olan zihinleriyle 

15-30 yaş arasındaki gençler vardır. 30-40 Yaş arasını kapsayan ikinci derecede, varlıkların 

analojik (benzeşimli) bilgisi ile din dışı bilgelik konuları vardır. Üçüncü derecede, 40-50 yaş 

arasındaki kişilere evrenin ilâhî yasası bildirilir. Nihayet, 50 yaş üstü için olan son derecede, kişi 

"Gerçeğe" ulaşır, böylece doğa, öğreti ve yasaların üzerine çıkar. 

 

Basra’da İsmaili yönetim altında “İhvan-ı Safa” saflık kardeşliği ezoterik geleneklerin sentezi 

bir okul olarak ortaya çıktı. Dört gruba ayrılmıştı: Yöneticiler, tüccarlar, bilginler ve sanatçılar. 

İnisiye adayı önce “zaanatçı”, mantığı biçimlenince “yönetici”, yaradılış sırlarını öğrenince 

“doğru sözlü”, son olarak da imam yakını sayılan “abdal” kademesine geçerdi. 

 

İhvan’a göre tekamülü bilgi sağlardı. İnsan içindeki saf bilgiye ulaşmak için bir öğretmen 

gerekliydi. Bilgi duyu, akıl ve sezgiyle edinilirdi. Felsefi bilimler dörde ayrılırdı: Matematik, 

Mantık, Tabiat, İlahiyat. İhvan’a göre evren Tanrı’dan sudur etmiştir, ama doğrudan değil, ilahi 

bir hiyerarşi vardır. Önce ilk akıl, sonra evrensel ruh ve ondan da ilk madde olmuştur. Sayılar 

sayesinde evrende var olan ahengi anlar ve tevhide bağlanmak mümkündür. 

 

İsmaili’ler Pisagor’un devamı sayılabilirler. Onlar için 7 sayısının kutsallığı vardı, Pisagorcular 

gibi beyaz giysiler ve kırmızı kuşak takmayı seçmiştiler. Tapınak Şövalyeleri de bu geleneği 

sürdürmüşler, kırmızı kuşağı haça çevirmişlerdir. İsmaili öğretisi 7 dereceliydi. Birincisi 

“müminler”di ve onlara İslam dini öğretilirdi. Şeriat Kapısı da denen bu ilk derece iki yıl 

sürerdi. İkinci derecede olanlara “mükellefler” denirdi. Öteki dinler öğretilirdi. Üçüncü derece 

“dailer” di. Marifet Kapısı da denen bu derecede sırlar öğretilirdi. Dai, Arapça “çağıran” 

anlamına gelirdi, mezhep hakkında propaganda yapma yetkileri vardı. Dailer bilgili, filozof 

kimseler olmuşlardır. Tarikatın gerçek sırları beşinci derecede verilirdi. Onlara “Zu Massa” bir 

yudum emenler denirdi. Tüm dinlerin gerçeğe ulaşmada yetersiz kaldığı öğretilirdi. Altıncı 

derece Hakikat Kapısı’ydı. Son dereceydi, ikilik, Tanrı’nın üç niteliği, dört büyük güç gibi Batıni 

sırlar verilirdi.      
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Neo-Platonculuğa göre, mikrokozmos-makrokozmos kavramları ve bağıntısı, ancak bir "sudûr" 

(émanation, meydana çıkma) düşüncesi çerçevesinde kavranabilir. Bu kavram, her şeyin tek 

varlıktan çıktığını ve yine ona döneceğini anlatır. Yaratılış, bir meydana çıkma ve yine aslına 

dönüşten ibarettir. Sudûr düşüncesi, Resâ'il'de net bir biçimde açıklanmaktadır: "Tüm 

varlıkların yaratılışı birbirine bağlı ve sıralıdır...En aşağı evrende olan olaylar, bağlı oldukları en 

üst evrenin göksel düzen ve yönetimi gereği oluşurlar". İhvan-ı Safâ'ya göre, böylelikle "sudûr", 

Tanrı'dan başlayarak sonsuza kadar dallanan bir ağaç gibi, üst evrenin tek biçiminden yola 

çıkıp, alt evrenin çoklu biçimini oluşturmaktadır. Bu konuda Resâ'il'de ayrıca "Başka evrenlerin 

varlıkları üzerinde, bu evrenin varlıkları ile benzetme yaparak, akıl ışığı ve kalp gözüyle 

düşünmek gerekir." sözleri yer almaktadır.   

 

İhvan-ı Safa için "bilmek" eylemi de ruhsal bir etkinliktir. İnsanın bu evrendeki varoluş amacı; 

önce kendini, sonra evreni ve Tanrı'yı tanıması, varlıkların gerçeklerini kavraması ve böylece 

bilgeliğe ulaşma çabasıdır. İhvan-üs-Safâ'nın "kendi kendini bilmek" ilkesi, Platon felsefesine 

uygun bir yaklaşımdır. Resâ'il'de, "insanın kendini tanıması tüm bilimlerin başlangıcıdır; bu 

olmayınca varlıkların gerçeğini bilmek istemek ve bilgeliğe erişmeye çabalamak 

saçmadır...Tanrı'yı bilmek için, kendini bilmekten başka yol yoktur" diye yazılıdır.  

 

Felsefe dizgelerinde, zâhir (dışsal, görünen, eksoterik) ve bâtın (içsel, gizli, ezoterik) gibi 

kavramlara da çok önem veren İhvan-ı Safâ, bu kavramları, duyumlar/algılar evreni ile akıl 

evreni (akıl ile anlaşılabilen) olarak nitelendirmektedir. Tanrı, duyumlarımıza yansıyan dış 

evrende, ancak akıl ile anlaşılabilen iç evrenin simgelerini vermektedir. Böylece zâhir, bâtını 

göstermekte, yansıtmaktadır. Bu nedenle, kendini bilmekten sonra, ikinci aşama dış evreni 

araştırmak olmalıdır. İhvan-ı Safâ, maddi nesnelerin bilinmesinin, yani doğal bilimlerin, 

önemini vurgulamakta, dış evreni kavrayan kişinin, akıl evrenine benzetme yoluyla 

ulaşabileceğini söylemektedirler. Metafizik bilgilere giden yol, fizikten geçmektedir zira, İhvan-

üs-Safâ'ya göre, bilginin fizik ve metafizik boyutları birbirini yansıtmakta, simgelemektedir. 

 

İhvan-ı Safâ'nın kendi döneminde ortaya koyduğu düşünsel yaklaşım oldukça akılcı ve ilerici 

özellikler göstermektedir. Risalelerin içerdiği düşünceleri batınî İsmailî akımlarda, 

Karmatîlerde, çeşitli tasavvuf okullarının öğretilerinde ve Alevilikte gözlemlemek olanaklıdır.  

 

 

F. TAPINAK ŞOVALYELERİ 

 

Haçlı orduları beraberlerinde, yollarda çeşitli tahkimleri gerçekleştirmek ve nehirler üzerinde 

köprü inşa etmek üzere manastır dernekleri "Gilde"ler üyelerini götürüyorlardı. Roma 

lejyonları da, Gildeler'in ana kaynağı olan Collegia inşaat loncaları üyelerini, aynı amaçla 

birlikte sefere götürürlerdi. Ordunun hareket kabiliyetini çok artıran bu sistem sayesinde Gilde 

mensupları rahipler, zorlu yolculukları sırasında Türkler arasında güçlü olan Ahilerle ve son 

olarak da İsmaili kuruluşu Fütüvve mensuplarıyla karşılaştılar. Bu karşılaşmalar Gilde'lerin, 

doğudaki Batıni meslek loncaları ile giderek benzeşmelerini sağladı. Bu benzeşmede Gildelere 

en büyük etkiyi, İsmaililer ile son derece iyi ilişkiler içinde bulunan Templier Şovalyeleri yaptı. 

Teplierler, emirleri altındaki Gilde mensuplarının bünyelerindeki Ezoterik öğretiyi daha da 

geliştirmelerini sağladılar. Avrupâya dönen Gilde mensupları da, aynı örgütün Fransâdaki 
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nispeten laik benzeşi olan Confreries'de (kardeşlik) benzeri gelişmelerin oluşmasına neden 

oldular. 

 

Templier Şovalyeleri 1118 yılında "İsa'nın Fakir Askerleri" adı altında, San Bernardo Di 

Chiaravalle adlı bir piskopos ve onun yeğeni Şovalye Hugs De Payens tarafından kuruldu. De 

Payens ve farklı ülkelerden seçilen sekiz Şovalye daha Kutsal Toprakları kafirlerden korumak 

ve muhtaç kimselere yardım etmek amacıyla 1119 yılında Kudüs'e gittiler. 

 

Şovalye De Payens ve beraberindekiler Kudüs'e geldikten kısa bir süre sonra İsmaililer ile 

karşılaştılar. Gilde mensubu rahiplerden Şovalyeler hakkında bilgi alan ve onların Hristiyan 

camiası içindeki en etkili ve bilgili kişiler olduğunu öğrenen Hasan Sabbah, Mabet Şovalyeleri 

ile görüşmeyi özellikle istedi. Bu isteğin altında, Templierler'in eski bir Batıni doktrin mabedini 

koruma görevini üstlenmeleri ve mabet içinde bazı kaybolmuş sırları açığa çıkarmak için 

yaptıkları araştırrrıaların da etkisi vardı. Bazı araştırmacılar, De Payens'in amcası olan piskopos 

Chiaravalle'nin Avrupa'da yaşayan Kabbalacılardan, mabedin temellerinde gömülü olan bazı 

Ezoterik sırların yerlerini öğrendiğini ve tarikatı da sırf bu sırların bulunması için kurduğunu 

ve Kudüs'e gönderdiğini öne sürmektedirler. Kimi iddialara göre, aralarında kaybolan bir 

kutsal kelimenin yazılı olduğu taş levha da dahil olmak üzere, sırların büyük bölümü 

Şovalyeler tarafından mabedin temelleri arasında ortaya çıkarılmıştır. 

Hugs De Payens ve diğer Şovalyeler, davet üzerine, Hasan Sabbah'ı Alamut kalesinde ziyaret 

ettiler. Burada Sabbah'ın kurduğu sistemi gözleriyle gören Şovalyeler, örgüt ve Batıni doktrin 

hakkında da ilk ağızdan bilgiler aldılar. Kudüs'e geldikleri sırada Katolik inancın en önde gelen 

savunucuları arasında yer alan Templierler, Hasan Sabbah ve Dailerini tanıdıktan, İsmaili 

öğretisini derinlemesine inceledikten sonra, Katolik inanç tarzından giderek uzaklaşılar ve 

akılcılığı ön plana çıkaran Ezoterik doktrine bağlandılar. Templier'lerdeki bu inanç değişikliği, 

kurdukları güçlü örgüt sayesinde tüm Avrupa'ya yayılırken, Katolik kilisesinin de giderek 

zayıflamasına yol açtı. İsmaililerle ilişkileri Templierler'in tüm felsefesini değiştirmişti ancak bu 

ilişki, örgütün sonunu getiren suçlamayı da bünyesinde barındırdı. Templierleri yok etmek için 

bahane ararken Papalık, tarikati "Müslümanlarla ilişki kurmak ve hatta Müslümanlaşmakla" 

suçladı. 

 

Templierler Hasan Sabbah'dan Ezoterik öğreti ile birlikte bir şeyi daha öğrendiler; gerçek 

inançlarını saklamayı ve iyi birer Hristiyan gibi görünmeye devam etmeyi. O kadar ki, 1128 

yılında Papa Honarius, gösterdikleri yararlılıklar nedeniyle tarikatin şubelerinin tüm Hristiyan 

dünyasında açılmasına izin verdi. Yine Papa, 1139 yılında da Templierler'in herhangi bir 

dünyevi ve dini otoriteye tabi olamayacağını ve sadece Papanın kendisine karşı sorumlu 

olduklarını açıkladı. Bu izin ile Templierler'in üzerinden her türlü şüphe ve dini baskı kalkmış 

oldu. 

 

Şovalyeler, Hristiyan görünme zorunluluğu ile Ezoterik inançlarını birarada tutabilmek için 

üzerine yemin etmek üzere, Ezoterik bir yapısı bulunan Yohanna İncili'ni seçtiler. 

Templierler'in bu seçimi diğer Şovalye örgütlerini de etrkiledi. Her türlü girişimde Templierleı'i 

örnek alan diğer Şovalye örgütleri de aynı İncil üzerine and içmeye başladılar. Öyle ki, 

Şövalyelik kurumunun bir diğer ünlü mümessili olan ve savaşlarda yaralananlara yaptıkları 

yardımlardan dolayı kendilerine "Hospitalierler" denilen Şovalyelerin bir diğer adı da, "Sen Jan 
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Şovalyeleri" idi. Daha önce belirtildiği gibi, İsa öğretisinin Ezoterik içeriğini anlatan İncil, Sen 

Jan tarafından kaleme alınmıştı. 

Örgütlenmelerini İsmaili teşkilatı yapısını örnek alarak gerçekleştiren Templierler, disiplin, 

hiyerarşi, tarikatın başkanı olan "Büyük Üstada mutlak bağlılık ve itaat gibi gibi İsmaili . 

uygulamalarını sürdürdüler. Üç dereceli bir inisiasyon sistemi kurdular. "Mass" adı verilen 

ayinlerde, Kutsal Ruh'un sembolü olarak kabul ettikleri ekmeğe, kirli olabilecek elleriyle 

değmemek için eldiven giyen Templierlerin önlükleri de koyurı postundan yapılmıştı ve 

beyazdı. Templier'lerin yanlızca önlükleri ve eldivenleri değil, tüm giyisileri beyazdı. Bu 

geleneği de İsmailileı'den alan Templierler, tek fark olarak, göğüslerinin üzerine Haçlıların 

sembolü olan kırnıızı bir Haç diktirirlerdi. 

Tarikata üyeler ketumiyet yemini ederek alınırlardı ve yeminini bozanlar bunu hayatlarıyla 

öderdi. Şovalyeler birbirlerine "Kardeş" diye hitap ederlerdi. Üç dereceli örgütlenme 

yapılarında ilk derece sahiplerine, daha yukarı dereceli üyelere hizmet etme zorunluluğu 

nedeniyle "Serving Brothers" denilirdi. İkinci derecede birer "Chaplaini" olan tarikat üyeleri, 

Şovalye, "Knight" ünvanını ancak en üst derecede elde edebilirdi. 

 

Tempierlerin, bayrakları, evrende iyinin ve kötünün birarada bulunduğunu sembolize etmek 

amacıyla siyah ve beyaz renklerden oluşmuştu. Teplierler de, öğreticileri İsmaililer gibi, yüce 

bir varlığa ve insanın o varlığın bir parçası olduğuna inanıyorlardı. Şovalyelerin en önemli 

prensibi, herkesi inançlarında özgür bırakmak, kendi inançlarını kimseye zorla kabule 

çalışmamak olmuştur. Bu durum tarikat ile Katolik kilisesi arasındaki en önemli ayrılıklardan 

birisi haline geldi. 

 

Selahattin Eyyubi'nin 1187 yılında Kudüs'ü ele geçirrrıesi ve Latin krallığına son vermesi 

üzerine Templierler, diğer Şovalye Tarikatleri ile birlikte Kudüs'ü terketmek zorunda kaldılar. 

Templierler önce Akka'ya, buradan da Kıbrıs'a geçtiler. Bu sırada tarikatin Büyük Üstadı, soylu 

bir Fransız aileden gelen Jacques De Molay'dı. O sıralar, dönemin Fransa Kralı "Güzel Philip" 

güç günler yaşıyordu. Maddi sıkıntılarını atlatmak için Templierler'den büyük miktarlarda borç 

almıştı ve geri ödemekte zorlanıyordu. Karşısında maddi açıdan çok kuvvetli ve tüm Avrupa'ya 

yayılmış bir örgüt olması Kral Philip'i yalnız başına harekete geçmekten alıkoyuyordu. Daha 

önce de belirtildiği gibi Papalık da Templierler'in Katolik kilisesini giderek zayıflattığının 

farkına varmıştı ve teşkilatı yok etmek için bir fırsat kolluyordu. 

 

Templierler'e olan borcundan da kurtulmak niyetinde bulunan Kral Philip, yoğun bir kulis 

faaliyeti sonucu 5. Clement'i Papalığa seçtirdi. Templierler'in uyguladığı laik sistemin Papalık 

için ne demek olduğunu iyi bilen ve ayrıca Kral Philip'e borcunu ödemek isteyen Papa Clement, 

cemiyetin tüm Avrupâ da kapatılmasını isteyen bir emirname yayınladı. Papa'nın bu 

emirnamesini yayınlamasından hemen önce Kral Philip, yeni bir Haçlı seferi düzenleneceği 

bahanesiyle Templierleı'in Büyük Üstadı De Molay'i ve örgütün diğer önde gelenlerini 

İngiltere'den Fransa'ya davet etti. 

De Molay ve 60 Templier Şovalyesi, Ekim 1307'de, Philip'in çağrısına uyarak Paris'e gittiler. 

Philip, onurlarına düzenlediği hir yemek sırasında De Molay ve Şovalyeleri tutuklatırken, 

Papalık da, halkı onlara karşı kışkırtmak için tüm kiliselerde Templierler aleyhine vaazlar 

verdirtti. Tüm Avrupa'da büyük bir Templier avı başladı. Papalığın bu tutumu, Templierler'le 

birlikte, onlarla sıkı ilişki içinde olan bir başka kuruluşun, Gildeler'in de sonunu getirdi. 
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Papalık tarafından yakalanan Şovalyeler, bir din adamları kurulu tarafından yargılandılar. 

Onlara, ahlaka aykırı törenler uygulamak, Haç'a hakaret etmek ve Salibi ayaklar altına almak, 

İsa'nın Tanrılığını reddetmek, Müslümanlarla işbirliğinde bulunmak, dini yasalardan sapmak 

ve sihirbazlık yapmak gibi suçlamalar yöneltildi. Hepsi engizisyon işkencelerinden geçirildi ve 

itirafları zorla alındı. Örgüt 1312 yılında resmen lağvedildi. Taşınmaz malları ve tüm 

imtiyazları, Katolik kilisesine daha yakın olarak tanınan Sen Jan Şovalyelerine verildi. De Moley 

ve tutsak diğer Şovalyeler, yedi yıl süren hapis hayatından sonra, 1314 yılında direklere 

bağlanarak yakıldılar. Böylece ezoterik doktrinler Müslüman dünyasında Hallac-ı Mansur'dan 

sonra, aradan yüzyıllar geçmiş olmasına karşın, Hristiyan dünyasından da yandaşlarını kurban 

vermiş oldu. Templierler'in başına gelenler, Dante tarafından "İlahi Komedi" adı altında 

ölümsüzleştirildi. 

 

Dante, Cennet bölümünde yedikçe daha çok acıkan bir kurt'u anlatır. Bu kurt Katolik kilisesini 

remzetmektedir. Üstad, Templierlerin ölümüne neden olan Papa 5. Clement'i çoban kılığında 

bir aç kurt olarak nitelendirir. Dante, insan ruhlarının Tanrıya yaklaştıkça giderek birer ışığa 

dönüştüklerini ve Tanrıya ulaşınca da, tarifi mümkün olmayan bu İlahi Nur ile birleştiklerini 

yazmaktadır. Dante, Ezoterik sırlar için Cehennem bölümünde şöyle yazar: "Siz ki, sağlıklı bir 

akla sahipsiniz. Şu tuhaf mısraların arasında saklanan doktrini kavrayınız"... 

 

 

DENEYSEL RUHÇULUK, BEDRİ RUHSELMAN, İLAHİ NİZAM VE KAİNAT 

 

Ruhçu Bilgi, evreni ve varlıkları araştıran, evren-insan arasındaki ahengi ve işleyen yasaları 

bulmaya, anlamaya ve uygulamaya çalışan bir bilgi sistemi ve gerçeği araştırma yöntemidir. 

Dünya üzerinde etki alanını hızla genişleten ruhçuluk ekolü, tüm araştırmalarında hem ruhu, 

hem de maddeyi kendi değerleri ölçüsünde bir araya getirerek ahenkli bir bilgi sistemini 

sentezleyerek insanların hem kendilerini, hem de hayatı bir bütün halinde kavramalarını 

sağlayacak yepyeni bir anlayış oluşturmuştur. Felsefi olarak kozmoloji (evrenbilim), ontoloji 

(varlıkbilim) ve etikle (ahlak) ilgilenir. Deneysel ve bilimsel yönüyle parapsikoloji, duyular dışı 

algılamalar, hipnoz, telkin, manyetizma gibi konularla ilgilenir. 

 

19. yüzyılın ortalarında ABD, İngiltere ve Fransa'da doğan bu ruhçuluğa, felsefi 

spiritüalizmden ayırt edilmesi amacıyla, Fransa'da "spiritizm" ABD ve İngiltere'de ise, sonradan 

"deneysel" sözcüğü eklenerek "deneysel spiritüalizm" adı verilmiştir. Reenkarnasyonu kabul 

eden ruhçuluğu ilk kez Alan Kardec, Fransa'da, sistemli bir hale getirmiştir. Kimi ülkelerde 

spiritizm, kimi ülkelerde deneysel spiritüalizm, Latin Amerika ülkelerinde ise "Kardesizm" adı 

altında gelişmiştir. 

 

Dr. Bedri Ruhselman tarafından kurulan "Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar 

Cemiyeti" (MTİAD) insanlığa hizmete 1950 yılında başladı. Dr. Bedri Ruhselman, yaptığı 

çalışmaları “Yeni Ruhçuluk” olarak adlandırıp üç ciltlik “Ruh ve Kainat” kitabını yayımladı. 

Üstadın kullandığı yöntem bugünkü çağdaş terapistlerle aynıydı. Yarı hipnoz yoluyla yapılan 

işe katılan her unsurun imkânları artıyor, ortaya iyi bir sonuç çıkıyordu. 
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İlahi Nizam ve Kainat kitabı, 1959 yılında son halini alıp, Bedri Bey tarafından derlenip 

düzenlendikten sonra, üç kopya olarak çoğaltılmış. Bu üç nüsha, orijinal olarak yazılıp ve 

mühürlenip notere teslim edilmiş. Zamanı gelince de kitap 2 Nisan 2013’e çıkarıldı. Kitap 

içindeki derin bilgilerle bizi yepyeni bir dünya ile tanıştırdı. Çalışmamızı bu önemli kitabı 

anlamakla ilgili ipuçları vererek bitirelim: 

1. Kitabın ilk başlarındaki konu ve kavramları iyice anlamazsanız, diğer bölümler içindeki 

bilgiyi ve sentezi anlayamazsınız. 

 

2. Ünite kavramını iyi bilmek gerekir; tezahür etmiş evrenlerin tamamının üstünde olan ve 

içinde düalite olmayan ama tek bir ses, tek bir idrak ve tek bir güç olan, sayısı sonsuz 

diyebileceğimiz yetkin ruh varlıklardan oluşan bir idrak birimi ya da planıdır. Ünite, 

maddi boyutlardaki düalitenin bittiği yerdir. Ünite’yi  imajinatif olarak ve kalp yoluyla 

anlamaya çalışmamız lazım. Bunu aklileştirerek, analitik bir zihinle düşünmeye 

çalışırsak zorlanırız. Ünite, bizimle yasaları üzerinden ilişki kurar. Çünkü arada bir sürü 

filtre diyebileceğimiz, ikincil tesirler mevcut. Ünite, hemen böyle kapıyı çalıp da 

çıkılacak bir yer değil. 

 

3. İlâhî Nizam ve Kâinat Terimler Sözlüğü edinmek gerekir.  “İlâhî Nizam ve Kâinat” 

kitabının içeriği üzerine yapılmış bir sözlük çalışmasıdır. Kitap, “İlâhî Nizam ve Kâinat” 

kitabındaki “yüksek bilgiler” in daha iyi değerlendirilebilmesinde birçok bakımdan 

kolaylık sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. “İlâhî Nizam ve Kâinat” kitabının 

bilgilerinin tasnifine, terminolojisinin çıkarılmasına, ifadelerinin günümüzdeki ifade 

biçimlerine uyarlanmasına dayalı bu “terimler sözlüğü” çalışmasında, kitapta açıklanan 

sisteme tümüyle sadık kalınmıştır.  
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