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ÖNSÖZ

Bugün bin türlü sancıyla yeni ve öngörülmesi zor de-
ğişimlere sürüklenen medeniyetimizin derinliklerine 
hatta kimi zaman bizden önceki muhtemel medeniyet-
lere dek uzanan tarihimiz boyunca devletlerin, toplum-
ların hayatında bir biçimde yer almış gizli cemiyetler ve 
gizli ilimler, özellikle 21. yüzyılla birlikte yeniden gün-
deme gelse de bu yeni ilginin ne kadar sağlıklı olduğu 
elbette tartışmalıdır. Küreselleşme ve dijitalleşmeyle 
birlikte hepimizin anbean bilgi bombardımanına tu-
tulduğu günümüzde, metotsuz, temelsiz ve dayanaksız 
biçimde edinilmiş bilgileri, kişisel bakış açılarına veya 
çıkarlarına göre eğip büken sayısız kişi ve oluşum var. 
Bu kitap, kimi zaman komplo teorilerinin sularında ge-
zen parçalar içerse de üçgenden yahut gözden gizli ce-
miyet çıkaran, gördüğü her “aykırılığa” satanizm yahut 
İllüminati etiketi yapıştıran yeni nesil popülist eğilim-
lerin aksine, edebiyat izleğinden kopmadan, belgelere 
dayanan disiplinler arası bir çalışmayla karşınıza geldi.
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Batı edebiyatında veya genel olarak Batı sanat ta-
rihinde, çeşitli ezoterik öğretiler, ekoller, akımlarla 
birlikte büyü, simya, ruhçuluk, astroloji ve Tarot gibi 
alanlara göz kırpan okült-gizlici izlek ve motifler, re-
alist veya sürrealist, bilimkurgu veya fantastik fark et-
meksizin birçok yapıt içinde nefes alır, varlık gösterir, 
okurun karşısına çıkar.

Bununla birlikte, bizzat mason, Gülhaç, Martinist, 
Altın Şafak, Angelic Society ya da Teozofi Derneği gibi 
ezoterik topluluklara üye olmuş yazarlar da vardır. Ör-
neğin Faust, Genç Werther’in Acıları, Doğu-Batı Diva-
nı gibi anıtsal eserleriyle tanınan Alman şair, düşünür 
Johann Wolfgang von Goethe, 1760 yılında Amalia Üç 
Gül Locası’nda tekris olmuş bir masondu. Benzer şe-
kilde efsanevi Sherlock Holmes karakterinin yaratıcısı 
Arthur Conan Doyle da, Londra, The Authors’ Lodge 
(Yazarlar Locası) üyesiydi. Mason yazarlar listesi Sten-
dhal, Marcel Proust, Charles Dickens, Puşkin, Tolstoy 
hatta “masonik masal” Pinokyo’nun yazarı Carlo Col-
lodi’ye dek uzatılabilir...

Bir simya düsturu olan Vitriol’ün Latince açılımı 
şöyledir: “Visita Interiora Terræ Rectificando Inve-
nies Occultum Lapidem.” Yani: “Dünyanın derinlik-
lerini ziyaret et, damıtırken gizli taşı (Felsefe Taşı’nı) 
bulacaksın.”
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Bu kitap, bir yazarın (Koray) sanal âlemdeki araştır-
maları sırasında diğer yazarın (Kubilayhan) yazılarına 
ulaşmasıyla başlayan tanışıklığın, bir süredir edebiyat 
mecrası KalemKahveKlavye.com’da Edebiyat Gizemle-
ri kategorisinde dönüştüğü kalem arkadaşlığının yeni 
bir ürünü olarak karşınızda. Kapsamını belirlerken 
birbirleriyle mümkün mertebe organik bağlantılar 
içeren ve görece popüler olmuş isim ve eserlere odak-
landık. Geçmişte çevrimiçi kaynaklarda parça parça 
bahsettiğimiz konuları bu kitabın okurları için daha 
da derinleştirdik; derine indikçe de yeniden ve yeni-
den şaşırmaya devam ettik. Dünyamızın derinliklerini 
ziyaret ettikçe her zaman daha da derininin olduğunu 
bir kez daha gördük.

Umarız kendi derinlerimizde Felsefe Taşı’nı arar-
ken içine düştüğümüz heyecanı sizlere bulaştırmayı 
da başarabiliriz. Zira yeni bir dünyaya yol aldığımız şu 
dönemde başkalarına bulaştırmayı isteyeceğimiz yegâ-
ne şey bu heyecan...

Kubilayhan Yalçın • Koray Sarıdoğan
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DA VINCI ŞİFRESİ’NDEN İSA’NIN 

GÖKBİLİMSEL HİKÂYESİNE BİR OKÜLT 

ANATOMİ VE ASTROTEOLOJİ YAZISI

Kubilayhan Yalçın

Kadim Bilgiyi Edebiyata Gizlemek...

Masonik düşünür ve okültizm araştırmacısı Manly 
Palmer Hall (1901-1990), “magnum opus”u Tüm Çağ-
ların Gizli Öğretileri’nde, “kadim çağların kayıp bilgi-
sini keşfeden” Hürmasonluk ya da Gülhaçlar gibi ezo-
terik teşkilatların, sahip oldukları bilgiyi iki biçimde 
muhafaza edip aktardıklarını söylüyor: “(1) inisiyelere 
bilgeliğini semboller şeklinde ifşa eden bir örgütlenme 
yoluyla (Hürmasonluk); (2) ustaca şifre ve bulmacalar-
la sırları günün edebiyatına gizleyerek.”

Ezoterizm, okültizm ve sanat-edebiyat ilişkisi bağla-
mında, dinler tarihi uzmanı Mircea Eliade de, 19. yüz-
yıl Fransız edebiyatçıları hakkında şunları söyler:
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“19. yüzyıl sonunda gizembilime yönelik bu ilgi-
nin önemi, Fransız yazarların oynadığı rolden kay-
naklanır. Anatole France gibi bir kuşkucu bile 1890 
tarihli bir makalesinde şöyle bir açıklamada bulu-
nur: ‘Bu döneme ait edebi yapıtların büyük bir bölü-
münü anlamak için gizembilime dair belli bir bilgiye 
sahip olmak gerekir.’ ”

Eliade’nin, “okültizme bulaşmış” olduğunu söyledi-
ği Fransız şair ve romancılar arasında oldukça çarpıcı 
isimler göze çarpar: Balzac, Baudelaire, Verlaine, La-
utréamonte, Rimbaud ve sürrealist manifestoların ya-
zarı André Breton... Liste İngiltere’ye, Altın Şafak Her-
metik Cemiyeti’ne, cemiyet üyesi şair William Butler 
Yeats ve Aleister Crowley’ye dek uzatılabilir...

Dalibor Veseley, “Sürrealizm, Mit ve Modernite” ya-
zısında, “sürrealizmin hermetik ve ezoterik doğasının 
bu denli az ilgi çekmiş olması”nın şaşırtıcı olduğunu 
söylüyor ve 1930’larda sürrealistlerin giderek ezoterik 
bilimlere –büyü ve simyaya– yöneldiğini belirtiyor. Ve-
seley, Breton’un şu sözünü de aktarıyor: “Sürrealistlerle 
simyacıların amaçları arasındaki müstesna benzeşime 
dikkatinizi çekmek isterim. Felsefe Taşı (Grand Œuvre 
– DV) insana bir yeti sağlar: Onun sayesinde insanın 
hayal gücü akıllara durgunluk verecek biçimde her şey-
den intikam alabilir.”
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Günümüzde “ezoterik edebiyat”, Manly P. Hall’un 
ifade ettiğinin aksine, kadim bilgilerin gizlendiği kur-
gusal anlatılar olmaktan çok, ezoterik şifrelerin çözül-
düğü ya da binlerce yıllık sırların, gizemlerin aydınla-
tıldığı anahtar metinler olma iddiasında. Bir “parodi” 
olduğu için Umberto Eco’nun, Bizantin (entrika için-
de entrika) ezoterik macera (esoteric thriller) romanı 
Foucault Sarkacı’nı bir kenara koyarsak, türün bugün 
hâlâ en ünlü örneğinin Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi 
olduğunu söyleyebiliriz.

Da Vinci Şifresi’ne geçmeden, daha doğrusu 
Brown’ın kitaptaki bazı temel yaklaşımlarına “astroteo-
lojik” bir şerh düşmeden önce, “kadim bilgilerin” nasıl 
mitolojize edildiği, örneğin, biyolojik veya gökbilimsel 
olguların, pagan gizem okulları tarafından nasıl simge-
sel-alegorik karakter ve olay örgülerine dönüştürüldü-
ğü hakkında bazı örnekler aktaralım.

Okült Anatomi: Bedendeki Tapınak

Manly P. Hall, The Occult Anatomy of Man (İnsanın 
Okült Anatomisi) çalışmasında, Yahudi-Hıristiyan 
Kutsal Kitap’ının bir “anatomi” ve “fizyoloji” kitabı ola-
rak da okunabileceğini iddia eder. İlk bakışta çılgınca 
gibi görünen bu savı Hall, kitabın giriş kısmında şöyle 
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açıklıyor: Eski çağlarda kadim gizem okulları ya da 
pagan rahipler, tıpkı Tevrat’ta da ifade edildiği gibi Tan-
rı’nın insanı kendi suretinde yarattığına inanıyorlardı. 
Bu bakış açısına göre insanı yani mikrokozmosu bilen 
Tanrı’yı, makrokozmosu da bilirdi. O meşhur Herme-
tik özdeyişi hatırlayalım: “Aşağıdaki yukarıdakine ben-
zer”, “As above, so below”. İşte bu kök düşünceden ötü-
rü Antik Mısır, Hint, Yunan ya da Kaldeli pagan rahip-
ler, büyük evreni anlamak için, “yıldızların özeti” de 
denen insan beden ve anatomisi üzerinde çalışmışlar, 
bilgi ve bulgularını dönemin anlayışına uygun biçimde 
kutsal meseller ya da mitler aracılığıyla nesilden nesile 
aktarmışlardı.

Mesela Hall’a göre Kutsal Kitap’taki Habil ve Kabil 
hikâyesi insan beyninin sağ ve sol yarımküresini anla-
tıyordu. Yine beyindeki 12 çift kranial sinir 12 Havari, 
33 kemikten oluşan omurga da Yakup’un Merdiveni 
(Jacop’s Ladder) olarak simgeleniyordu. Hall Hıristiyan 
haçının Antik Mısır ve Hint’ten alındığını ve T şeklin-
deki Tau haçının da zaman içinde insan bedenini sim-
geler hale geldiğini vurguluyor. Bazı kaynaklar İsa’nın 
çarmıhta aldığı “beş yara”nın (Five Sacred Wounds), 
ruhun “beş duyu” ile bedene hapsolması anlamına gel-
diğini belirtiyor. Örnekler çoğaltılabilir...

33 sayısıyla devam edelim: Masonluğun İskoç Ri-
ti’nde 33 derece var. İsa Mesih 33 yaşında çarmıha 
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gerilmişti. Bazı Müslüman mezheplere göre Cennet 
ehli sonsuza dek 33 yaşında kalacaktır. Büyük İsken-
der ya da “Boynuzlu İskender” (İskender-i Zülkar-
neyn) 33 yaşında ölmüştür. Hint mitolojisinde kutsal 
Meru Dağı’nda 33 tanrı ikamet eder...

Üçüncü Göz “Epifiz”, Tanrıça İsis “Hipofiz”

The Occult Anatomy’ye göre pagan rahipler Endokrin 
Sistemi’ne de hâkim görünüyor. Mesela Hall, beyinde-
ki hipofiz bezinin (pituitary gland), antik dünyada İsis, 
Bakire Meryem, Kutsal Kâse ya da Hint mitolojisinde-
ki aşk tanrıçası Radha olarak isimlendirildiğini ifade 
ediyor. Ayrıca Hall, yine Tüm Çağların Gizli Öğretile-
ri’nde, farklı kültürlerde Horus’un Gözü, Ajna Çakra 
ya da Üçüncü Göz olarak bilinen epifiz bezi (pineal 
gland/kozalaksı bez) hakkında da şunları söylüyor: 
“İnsan beyninde kozalaksı beden denen küçük bir bez 
vardır, bu bez kadimlerin kutsal gözüdür ve Cyclopla-
rın [Tepegöz] üçüncü gözüne karşılık gelir.”

Bu anatomik kriptolojiye göre insan bedeni üç ana 
bölüme ayrılıyor: Cennet, Orta Dünya ve Cehennem. 
Baş ya da beynin bulunduğu üst kısım Cennet. Orta 
Dünya gövde (Midgard). Üreme organlarının da bu-
lunduğu böbrek altı bölgeler de aşağı diyarlar, karanlık 
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âlemler, Hades ya da Cehennem... Kabalistler bu böb-
rek altı bölgelere Mısır Ülkesi de diyorlar. Mısır Ülke-
si, firavunu ya da kibri, şehveti, insanın aşağı doğasını 
temsil ediyor. Bazı araştırmacılara göre Musa’nın Kızıl-
deniz’i yararak İsraillilerle Mısır Ülkesi’nden Vaat Edil-
miş Topraklar’a göçmesi (Çıkış/Exodus) Sakrum kemi-
ği kökenli Kundalini enerjisinin alt çakralardan (veya 
hayvani nefis ya da benlikten) üst çakralara (tanrısal 
benliğe) yükselişinin simgesel/mecazi bir hikâyesi.

Tabii bir de “göksel Exodus” var. Astroteolojik yak-
laşıma göre Tevrat’ta bahsi geçen “Kızıldeniz”, aslında 
Zodyak kuşağında, Terazi’yle başlayıp Balık’la biten, 
sonbahar-kış aylarına denk gelen bölge. Musa’nın Kı-
zıldeniz’i yarması ise, güneşin karanlık kış aylarından 
“Vaat Edilmiş Topraklar”a ya da ilkbahar-yaz günlerine 
yükselmesi.

Yeri gelmişken: Dinsel, mitolojik ya da “ezoterik” 
semboller, farklı ekoller tarafından farklı anlamlar 
yüklenerek de kullanılabiliyor. Örneğin Horus, Güneş, 
Kutup Yıldızı ya da epifiz bezi olarak karşımıza çıka-
bilir. Aynı şekilde Set de sadece savaş, şiddet ve kao-
su değil, Güney Kutup Yıldızı’nı da simgeliyor olabilir. 
Zaman zaman bu çok anlamlılık mitoloji ve ezoterizm 
okumalarını karmaşık bir hale getirebiliyor.




