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ÖNSÖZ

Günümüzde global kapitalizmin dayatmaya çalıştığı kalıp-
lar artık bazı “uyanmış” zihinlerde doğal olarak tepkilere neden 
oluyor.

“Modernite” ya da “teknolojik gelişme” gibi kitleleri kandır-
maya yönelik bu kavramlar artık kabul görmüyor.

Teknolojik gelişmenin neler getirip neler götürdüğü önemli 
bir tartışma konusu... Onca “gelişme”ye rağmen, insanlar hâlâ 
daha uzun yaşamıyor, yaşam kalitesini artıramıyor. Ayrıca dün-
ya üzerinde yoksulluk ve açlık yok edilemiyor. İnsanlar olabil-
diğince bencillik içinde, kendi rahatlarıyla meşgul olarak bu 
gerçeklerden uzak tutulmaya çalışılıyor.

Örneğin cep telefonuyla oturduğumuz yerden dünyanın 
bambaşka bir yeriyle rahatça konuşmanın “keyfini” yaşarken, 
elimizdeki aletin ve bunu kullanmamızı sağlayan istasyonların 
sağlığımıza ve çevremize verdiği zarardan habersiz bırakılma-
mız ya da reklamlarda gördüğümüz ürünleri alırken, bunların 
birçoğunun bedenimize ve üzerinde yaşadığımız gezegene ver-
diği yıkımın farkında olamayışımız global kapitalizmin yalan-
larla dolu iletişim sisteminin bir sonucu.

Bu dayatmaların ve dünyaya yapılan yıkımın farkında olan-
lar, yaşatılan döngüden çıkmanın yolunun, günümüzde var 
olan inanç, ideoloji ve yaşam biçimlerinin ötesinde duran, eski 
“kadim bilgelik” olabileceğini düşünmeye başlamıştır.
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Bugün dünyada artık birçok kişinin bilinçli olarak seçtiği 
eskiye dönüş ya da yaygın adıyla “Kadim Bilgelik” dünyadan 
yana olmak isteyenler tarafından benimsenen bir yol olmuştur.

Paganizm konulu kitabımızda da belirttiğimiz gibi, paga-
nizm, Hıristiyanlık öncesi dinleri tanımlamakta kullanılmış, 
günümüzde ise, çok geniş anlamda, Doğa tabanlı eski inançları 
anlatmak üzere kullanılmaktadır. Kadim Bilgelik ise, insanların 
Doğa ile uyumlu yaşamak için benimsedikleri yolu ve pratikleri 
kapsamaktadır.

Günümüzde yaşayan Kadim Bilgi ise sözü geçen eski temel-
lerini koruyan, dünyanın tükenmesine karşı bir duruş göste-
rebilen ve kutsallığı yeniden tesis etmeyi amaçlamış bir yaşam 
olarak görülmektedir.

Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında ortaya çıkan Wicca akımı 
da, paganizm içinde kadim bilgeliği ya da kuruluşunda söylen-
diği gibi “eski dini” temel alarak günümüze uzanan bir yaşam 
şekli ve inanç sistemidir.

Türkçede “Cadıcılık” ya da “Cadılık” diye adlandırılan 
Wicca’yı bu kitap boyunca, “Cadıcılık” daha az popüler oldu-
ğundan ve “Cadılık”, “Witchcraft” kavramıyla karıştığından, 
orijinal haliyle yani “Wicca” olarak belirteceğiz.

Günümüzde Wicca akımları sürekli artıyor, bu yolu seçen-
ler giderek çoğalıyor. Bu tür akımlar materyalist bir dünyada, 
ruhsal gelişimi esas alanların, geçmişe dönerek Kadim Bilgi’ye 
ulaşma çabalarını da göstermektedir. Bu tür akımları bir “din” 
olarak görmek yerine içinde yatan ve fıtrata ait olan özellikleri-
ni görebilmek çok daha önemlidir.

İnsanın kendi doğal yaşamına dönmesinin ruhsal sağlığı 
üzerinde de oynadığı önemli rol düşünülürse, hem dünyamızın 
geleceği hem de insanlığın geleceği açısından Kadim Bilgi’ye 
dayalı, Doğa öğretili bu tür yolların önemi yadsınamaz.
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Öte yandan, eski kayıtların da gösterdiği gibi, dünyamız 
çok önemli bir döneme giriyor. Bu konuda çok geniş bir li-
teratür olduğu için ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak şunu 
söyleyebilirim ki bu dönem aynı zamanda büyük bir değişimi 
de getirecek.

İnsanoğlunun bugüne kadar getirdiği toplumsal yaşamın 
yanında mutlaka bir ezoterik taraf da olmuş ve farklı bir dünya 
tarihi çizmiştir.

İşte bu ezoterik tarihe göre çok daha farklı bir dünya ve ya-
şam bizi beklemektedir ve bu yeni yaşam kuşkusuz alışık oldu-
ğumuzdan çok daha farklı ancak dünyamız açısından çok daha 
olumlu ve yepyeni bir form olacaktır.

Edindiğimiz yapay kültür kalıplarının dışında Evren’i, 
Dünya’yı, Doğa’yı, kısaca bugün bilinçdışımızda yaşayan “Ka-
dim Bilgi”yi tanımaya ihtiyacımız var.

Tanrı ve Tanrıça’ları mitolojik öykülerden çıkartıp, aslında 
bizimle birlikte bilinçdışımızda yaşayan arketipik formlar ola-
rak yaşamımıza almak bizim Doğa ve Yeni Dünya ile bütünleş-
memiz açısından daha olumlu olacaktır.

Bu davranışı yeni yaşamımızda, her şeyden öte kendimizi 
tanıma yolculuğu olarak görmekte büyük yarar vardır. Din ve 
Wicca aslında birbirlerine karıştırılmaması gereken iki kav-
ramdır. Wicca bize kadim bilgi ışığında yeni bir yaşam hakkın-
da ipuçları verir.

Ülkemizde bu konuda bir yayın olmadığından dolayı, 
önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız bu küçük çalış-
mayı yayımlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu kitaptaki amaç konuya yeni başlayanlar ve merak eden-
ler için kılavuz niteliğinde bir kaynak hazırlamaktı. Bu amaç-
la, konuyu anlatırken olabildiğince objektif olmaya ve kendi 
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düşüncelerimi işe çok fazla karıştırmamaya çalıştım. Yer yer 
bir Wiccan bakış açısıyla yazdım.

“Paganizm” konulu kitabımızda Wicca’nın düşünsel temel-
lerini daha iyi anlamaya yarayacak altyapı bilgileri, buradaki 
çalışmayı tamamlamaktadır.

Wicca bir bakıma “ana yemek” olsa yemeği tamamlayacak 
birçok “sos” olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla elinizdeki 
kitabı kristallerden astrolojiye kadar birçok konu ekseninde 
değerlendirip ana yemeği sosa boğmak yerine, temel konuları 
yalın bir anlatımla ele almaya çalıştık.

Dünyanın birçok yerinde çok çeşitli ezoterik toplulukları 
araştıran ve kaynaklarını inceleyen biri olarak, bu kitapta ola-
bildiğince objektif kalarak modern cadılık konusunu işledim. 
Zaman zaman katılmadığım görüşleri de modern cadılığın bir 
özelliği olarak yorumsuz aktardım.

Kadim Cadılık Öğretisi adlı bu çalışmanın, bundan sonra 
gelecek farklı Wicca yollarını anlatan kitapları takip etmek is-
teyen, bu yolu merak eden, ilgi duyan okuyucuya faydalı olaca-
ğına inanıyoruz.

İstanbul, 25 Aralık 2019
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GİRİŞ:

SÜPÜRGESİZ CADILAR

Günümüzde hâlâ cadılık ya da büyücülükten söz etmek pek 
çok kişiye garip gelebilir, oysa insanlık tarihi boyunca, son yüz-
yıla kadar, cadılıktan söz eden biri hiç de garip karşılanmıyordu.

Dünyanın birçok yerinde yine kendilerine cadı diyenlerin 
ve cadı toplulukları oluşturanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 
Üstelik filmlerde gördüğümüz gibi ellerinde uçan süpürge olan, 
siyah pelerinli, kazan kaynatan “kocakarılar” değil bu kişiler. 
Her ırktan, cinsiyetten, dünyayı seven aydın insanlar...

“Cadı” dediğimizde başkalarına büyü yapan kişiler geliyor 
olabilir aklınıza. Oysa insanın evrimi boyunca büyü ve büyü-
cü kavramları her zaman her yerde kültür kalıpları içinde var 
olmuştur.

Paganizmde büyü, Wicca’nın da kabul ettiği gibi, bir başka-
sının iradesine yapılan bir eylem değildir, ancak kişinin kendini 
geliştirmesinin bir yoludur. Yani bir çeşit ayindir. Söz konusu 
ayinin ya da daha genel bir ifadeyle ritüelin amacı sadece ya-
pan kişinin hayrı ve gelişimi içindir. Dolayısıyla Wicca yolunu 
seçen bir Wiccan, aslında bunu kendini geliştirmek amacıyla 
yapan bir kişidir.

Kadim Cadılık Öğretisi adlı bu çalışmanın içinde kullana-
cağımız “Cadılık” kavramı hem geçmiş “Cadılık” kavramına 
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bağlı olacak hem de geçmişin “cadı” kavramından oldukça 
farklı olacaktır.

Cadı, her şeyin ötesinde, dünyaya bağlıdır ve hiçbir canlı for-
ma zarar vermeyi düşünmez. Cadının “yeteneği” öncelikle kendi 
kişisel gelişiminde kullanacağı bir niteliktir ve bu onun evren-
sel yaşam formları içindeki tekâmülünü belirleyecektir. Ayrıca 
Cadı, her zaman insanları seven ve onlara yardım etmeye hazır 
olan kişidir.

“Yardım” üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu-
dur. Yardım hiçbir şekilde kişinin –ya da başkalarının– iradesi-
ne aykırı olmamak kaydıyla koşulsuz yerine getirilmesi gereken 
bir eylemdir.

Dolayısıyla elimizde çok farklı bir cadı imajı olduğunu ka-
bul edelim. Cadılar, gün içinde gördüğümüz insanlardan farklı 
değillerdir. O kendi içdünyasında sadece Dünya ve Evren ile 
birliği amaçlayan, kendi tekâmülünü gözeten kişidir.

Bu yüzden, “cadılık” da kişinin kendi yolu olarak görülmeli 
ve bu açıdan incelenmelidir.

O halde bütün inançların çıktığı yerden, yani kadim bilgi-
den itibaren konuya başlayalım.
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I. BÖLÜM

WICCA, PAGANİZM VE KADİM BİLGELİK

İnsanlık tarihinin en bilinmeyen yüzü kuşkusuz insanlığın 
ezoterik tarihidir.

Ezoterik öğretiler, sadece seçilmiş belli bir topluluğa verilen, 
semboller ve şifreler aracılığıyla aktarılan, erginlenmeye daya-
nan, metafizik öğretilerdir.

Ezoterik öğretilerin ne zaman ortaya çıktığı belirsizdir; ancak 
insanlığın bilinen tarihinden beri var olduğu kuşkusuzdur.

İnsanlığın ezoterik tarihinin bilinen tarihinin çok daha önce-
sine kadar dayandığı söylenir. Söz konusu tarihi Mu ya da Atlan-
tis kıtalarına dayandıranlar da vardır.

Kadim bilgiye dayalı ezoterik topluluklar, eski uygarlıklarda, 
seçilen bireylerin, üç farklı eğitimden geçirildiklerini söylerler:

1. Pagan eğitimi: Pagan öğretilerinin temeli kişinin bi-
rey olmasına dayanan erginlenme törenleridir. Ergenlik yaşına 
gelen kişi, bir önceki hayatına ölmekte ve yeni bir hayata ergen 
olarak doğmaktadır. Böylece toplumda kendi başına ailesinden 
bağımsız bir birey olarak var olabilmektedir.
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Paganizmin esasını oluşturan kadim bilgelik, aslında bütün 
toplumlarda yaratıcı tek Tanrı’yı esas görür ve toplum içindeki 
bireyin her şeyi oluşturan temel tanrısal gücü tanımasını ve etra-
fındaki her şeyin yine bu tanrısal gücün kutsal tezahürleri oldu-
ğunun farkına varmasını temel alır.

Dünya, bu tanrısallığın dişil yönü olan Tanrıça ile sembolize 
edilir. Birçok farklı Tanrı ve Tanrıça’nın olması ise bu gücün 
farklı görüntülerinin sembolik ifadesidir.

Paganizm içinde Tanrı ve Tanrıça kavramlarını sembolik 
olarak ele almak gerekmektedir. Pagan düşüncenin başlarında 
tek yaratıcı güce inanılmakta ve bu gücün eril ve dişil yönleri 
sembolik olarak ifade edilmekte iken, gelişen devlet biçimleri ile 
her topluluğun “kendi tanrısı” ön plana çıkmış ve ilkel bir çok-
tanrıcılık egemen olmuştur. Bir başka deyişle, çoktanrıcılık, asıl 
yaratıcı gücün, farklı sembolik ifadelerinin yozlaşması sonucu 
ortaya çıkmıştır. Paganizm 1 (Altunay, 2019) kitabında anlattığı-
mız gibi, tektanrıcı dinlerin sürekli eleştirdikleri inançlar, aslın-
da paganizmin, devlet biçimleri vasıtası ile yozlaştırılmış halidir.
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Bu kutsal tezahürlerin farkına varmak ve bunlarla uyum 
içinde yaşamak, Doğa ile uyumlu olmaktan geçer.

Paganizm, ilk insandan beri yaşadığımız Doğa’yı kutsal ka-
bul ederek, onunla uyumlanmak üzere gerçekleştirilen eylem-
lerin ve inançların tümünü kapsar.

İlk insanlar Doğa’ya bağımlı yaşadıkları için Doğa’nın ri-
timlerine uymaları, mevsimsel döngüleri ve coğrafyaya bağlı 
olayları kutlamaları Doğa ile uyumlanmanın pratiğini oluş-
turmakta ve tarım takvimine dayalı kutlamalar esas olmak-
tadır. Dolayısıyla ritüeller, paganizm içinde büyük önem ka-
zanmaktadır.

Ritüel en kısa tanımı ile “bir zamanlar” var olmuş bir ola-
yın yeniden tekrarı için yapılan pratiktir. Yeniden tekrarlan-
ması istenen olaylar ne olabilir? İlk av sahnesi, baharın gelme-
si, diş ağrısının geçmesi ya da çocukluktan erginliğe geçmek 
de olabilir. Ritüel, arzu edilen bu durumun gerçekleşmesi için 
yapılır.

Tarihteki topluluklara baktığımızda, ritüellerin, pagan tak-
vimindeki kutlamaların yanı sıra kişisel sorunları çözmek için 
de yapıldığını görmekteyiz. Bugün de kolektif bilinçdışına si-
nen ve insana ait olan bu tür ritüellerin olumlu etkisi bilinmek-
tedir. Ritüeller kişisel oldukları kadar toplulukla birlikte de ya-
pılabilmektedir.

Pagan eğitiminin bir önemli yönü de, kişinin tam donanım-
lı şekilde Doğa ile bir bütün olarak toplum içinde var olma-
sını sağlamasıdır. Bu nedenle pagan toplumlar ruhsal sağlığa, 
tanımlamamış olsalar da büyük önem veriyorlardı. Pagan uy-
gulamaların zamanla dejenere olması ve yok olması toplumsal 
sorunların da artmasına yol açmıştır.
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2. Ezoterik eğitim: Pagan toplum düzeni, devlet biçim-
lerinin ortaya çıkması ile bozuldukça ve Tek Tanrı inancı yok 
olmaya başladıkça, Tek Tanrı’yı bilen ve öğreten toplulukların 
öğretileri yeraltına çekilmeye başlamıştı.

Bu aşamada eğitim alan kişi semboller ve alegoriler vasıta-
sıyla geç dönemlerde Tanrı’yı tanımaya başlardı. Bu eğitim pa-
gan eğitiminden çıkan seçilmiş kişilere verilirdi sadece. Üstelik 
çok uzun bir tefekkür gerektirirdi. Ezoterik eğitim sırasında 
hem Yaratıcı Güç tanınırdı hem de kadim üstatlar hakkında 
bilgi verilirdi.

Kadim üstatlar artık günümüze sadece mitolojilerde ve 
kutsal metinlerde izi ulaşabilmiş geçmiş zamanların büyük 
üstatlarıdır. Bunlar hakkındaki bilgimiz mitlere ve sembollere 
dayandığından çok kısıtlıdır. Elimizdeki metinlerin çoğu bun-
ların “uzaydan” geldiğini söylemektedir; bunun sembolik bir 
ifade olduğunu unutmadan, eski zamanlarda Dünya’mızı ziya-
ret eden uzaylılar hipotezine kendimizi kaptırmadan, üstatların 
insanlığa çok şey öğreten kişiler olduğunu söyleyebiliriz.

Ezoterik eğitim sırasında kazanılan en önemli yeti insanın 
kendi nefsinden vazgeçmesidir. Uzun süreli çileli eğitimlerin 
sonunda öğrenci nefsini yenmeyi ve yaptıklarını kendi nefsi-
nin esiri olmadan gerçekleştirmeyi öğreniyordu. Bu bağlamda 
kişi kendi ruhunu Tanrı ile bir hissediyor ve kendini ona ada-
yabiliyordu.

Bu eğitim sırasında öğrenilen bir önemli bilgi de insanın 
kendi içindeki tanrısal özü keşfetmesi ve Tek Tanrı ile bir olma-
sıdır. İkinci eğitimi de başarıyla tamamlayan adaylar oldukça 
az olmasına rağmen, içlerinden yine çok azı üçüncü eğitime 
seçilebiliyorlardı.




