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Özetçe:  Zerdüşt-İbrahim-Nemrut  ve  İbrahim-Nemrut-Musa  ara  evreleri  irdelendi.  Zerdüşt'üm
gökten indirilen melekler olarak söz edilen Harut-Marut ile, bunların da Hermes ile aynı varlıklar
olduğu savı öne sürüldü, bu sav gerekçelendirildi.
Sirius ile bağlarını yadsımayan Masonluğun başlangıçta Orion-bağlı Hermes'ten esinlenmiş ve bazı
bilgileri edinmiş iken, zamanla yön değiştimiş olabileceklerine, kaynaklar bazında, değinildi.  Bu
değinmenin, 

• ya aile sırlarını anneden öğrenmek ya da kişiliğe göre tutumlu ve kurallara bağlı yaşamayı
öneren “baba” yerine, çocuklarının her istediğini vermeye çalışan “ana” arasında bir seçim
olarak değerelendirilebileceği belirtildi;

• bu  bağlamda  ananın  babadan  bağımsız  olmasının,  bizzat  yeterli  güce  sahip  olmasının
gerekliliği, aksi halde çevrimin ömrünün sınırlı olacağı vurgulandı;

• ve konuya ilişkin olarak, evlat annesini yeğlese de evlattır ve sonuçta aile babanındır, son
kararı baba verecektir,  diğer evlatların evlat kümelerine yönelik kitlesel eleştirileri yersiz
olur görüşü, amacın fitne çıkarmak değil tümleştirmek oluşu çerçevesinde, aktarıldı.

2.3 Zerdüşt-İbrahim ara-evresi.

"Zerdüşt  kelimesinin;  “parlak  yıldız”,  “altın  renkli  aydınlık”,  “deve  sahibi”,  “sarı  deve  sahibi”,
“deveci”  gibi  anlamlarının  olduğu söylenir."  Evet  arada  "d" olmasa  sarı  (altın)  yıldız  anlamına
gelebilir. O zaman bizim firmalarımızın "Ülker", "Altınyıldız" isimleri de başka anlamlar kazanır.
Ya da "a" olmasa yani "Zar-a-ustra" yerine "Zar-ustra" olsa yine aynı durum oluşabilir.
Za-rath-ush-tra olarak algılanıp çevirildiğine göksel ışığı  getiren araç sonucu çıkacağından daha
önce söz edilmişti. Bir yorum da zor-de-ustra yani yıldızlardan gelen altın/doğru (adam) anlamlı
olabileceği yönünde olabilir. Bir resim bin söze bedel sonuçta: 

Şekil 10: Olası bir Zerdüşt simge-betimlemesi.

Zerdüşt'ün doğum tarihi üzerinde, isme göre doğmamış/inmiş olması daha da olası olsa, sap ile
saman karışık bir örtü olduğu görülmektedir [31]. Bizim düşünmeyen profesörümüz çok da haksız
değildir  yani;  sonuçta  akletmek  yerine  nakletmeyi  yeğlemiştir  [32].  Batı  insanının  kısıtlı  bir
kısmının nakilciliği yeğlemesi ise ola ki kasıtlı bile olabilir. Gerçekte 1., 2. ve 3. Zerdüşt olmak
üzere 3 Zerdüşt'ten söz edilmektedir ve burada 1. söz konusudur. Doğumu/geliş için bazı kitaplar
M.Ö. 5000 dolayı demektedirler. Bunu M.Ö. 6000 ve 6300 tarihli olarak verenler de vardır. Daha
sonra burada yapılan çıkarsamaların mantıklı olabilmesi için bu tarihi M.Ö. 4700 dolayları olarak
düşünmek  doğru  olur.  Bu kabulü  destekler  bir  cümle  şudur:  “Zoroaster  was  supposed to  have
instructed Pythagoras in Babylon and to have inspired the Chaldean doctrines of astrology and
magic.”  Anlamın  bir  kısmı  Zerdüştün  astroloji  ve  büyü  üzerindeki  Kalde  doktrinlerinin  ilham
verenini  olduğu  [33].  Yine  aynı  kaynakta  “...today some other  researchers  estimate  the  life  of
Zarathustra up to four thousand years before the birth of Christ” yani bugün bazı araştırmacılarca
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Zerdüşt yaşam evresi ile ilintili M.Ö. 4000 yılının tahmin edildiği  tümcesi var. Bu tarih bir anlamda
yuvarlanmış masonik tarih. Eş zamanlılık söz konusu.
Bu konuda en akılcı tümce şu: “The religion was founded by Zarathushtra (Zoroaster in Greek;
Zarthosht  in  India  and  Persia).  Conservative  Zoroastrians  assign  a  date  of  6000  BCE to  the
founding  of  the  religion;  other  followers  estimate  600  BCE.  Historians  and  religious  scholars
generally date his life sometime between 1500 and 1000 BCE on the basis of his style of writing.”
[34]. Yani tutucular M.Ö. 6000, izleyenlerin bir kısmı  M.Ö. 600 ve tarihçiler, yazı stiline bakıp,
M.Ö. 1500-1000 tarihlerini düşünmekteler. Yeni tarihler doğru iseler o zaman Motzart/Sihirli Flüt
neden Sarastra'dan söz eder açıklamak zor. Tabii insanların “semi-divine” (yarı göksel) kavramına
gelmeleri için bir örnek görmüş olabileceklerini de düşünmek gerekir. Kadim Yunan efsaneleri fol
yok yumurta yok iken ortaya çıkmış olamazlar.

 
Şekil 11: Faravahar.

Bir de şu konuya değinmek gerekir: 33 numaralı kaynak yukarıdaki resimle simgelenenin “insan
ruhu” olduğunu aktarıyor ve 7 benzeşim yapıyor. Bu bağlamda şunlar savlanabilirler:

• Kanat ve yere konma ayakları insanın arkasında gibi, daha çok daha önce söz edilen bir uzay
aracını simgeler gibi.

• Zerdüşt ve Hermes ilintili başka resimler de varlar:

Şekil 12: Zerdüşt-Hermes simgelemeleri.
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Zerdüşt öğretisin anlamak için oldukça güzel bir başvuru kaynağı [35]. İlginçtir ki ismin orijinalinin
Yunanca “Zarathushtra” yani “parlayan ışık” olduğunu aktarıyor. Bu da , yalnızca bir çağrışım da
olsa,  “ışığın oğulları”çağrışımı yaptırıyor. Oğul izleyici, arkadan gelen anlamlı düşünülürse tabi.
Aynı kaynak “According to Annie Besant in her lectures on  Four Great Religions, the Esoteric
Tradition dates the beginning of Zoroastrian teachings far earlier  than any of those dates.  That
Tradition is based on two kinds of records. First, the Great Brotherhood has preserved the ancient
writings, stored in underground temples and libraries. There are people today and have been those
in the past who have been permitted to set eyes on these ancient writings. Second, there are the
imperishable records of the Akasha itself.” paragrafını içeriyor ki bu çok mantıklı.
Tüm bunlar Zerdüşt'ün bir açık bir de kapalı öğretisine işaret ediyorlar.
Açık öğretinin, yani Zerdüşizmin, özeti şu:

• Evreni yöneten Ahura Mazda yani “bilge efendi”dir. Onun yanında sonsuz zaman ve sonsuz
uzay vardırlar.  Yani  her  üçü  de yaratılmamışlar,  biri  yönetici  ama  diğerlerinin  yaratıcısı
değil, bir çeşit panteizm. Kısıtlı anlamda Evrenin Ulu Mimarı kavramı var.

• Ahura Mazda Spenta Mainyu (kutsal ruh) ve Angra Mainyu (yıkıcı ruh)'u yaratmış. Burada
bir  çeşit  “trinty”den söz ediliyor  ki  pek de anlamlı  değil.  Yaratan belli,  kutsal/iyinin ve
yıkıcı/kötünün  de  insana  göreliliği  belli.  Sonuçta  Evren  temel  yapısı  “iyi”  ve  “kötü”
içermiyor.

• Kişinin iyi ile kötü arasında seçim yapabilecek özgür iradesi vardır.
• Ruh ölümden 3 gün sonra bir yolculuğa çıkar ve Dünya'da bedeninin yaptıklarına göre ya

bir tür cennete gider ya da Dünya'ya geri döner.
Bu inançların benzerleri zaten hem kadim dinlerde hem de ardıl, tek tanrılı, büyük dinlerde varlar.
Kızılderilinin Büyük Ruh dediği de, Manitu, Ahura Mazda benzeri.
Kapalı öğretiyi anlamak için başka bir referanstan başka bir paragrafa göz atmak doğru olur: “Just
as the roots of Freemasonry are entrenched in antiquity, so are those of Magic. Magic is a word
referring to the craft of the magi. The magi were the priests of the ancient Medes and Persians. After
the rise of Zoroaster, they became the priests of the Zoroastrian religion. The ancient Greeks and
Hebrews knew them as Astrologers, Interpreters of Dreams, and givers of Omens. The reign of the
priests  was more than eight thousand years ago. Zoroaster is  believed to have lived about five
thousand years before our era. He is said to have been an unusual child who was gifted to have
visions at an early age. Born in Azerbaijan in Northern Persia, he taught a belief in one God, the
existence of the devil, and the doctrine of immortality. It is alleged that these priests (the magi)
predicted  the  birth  of  the  Christ  Child  and were the  ones  who brought  him the  gifts  of  gold,
frankincense and myrrh. As ruling monarchs, the priests were referred to as “Kings of the Orient”
and “the wise men.”” [36].
Bu paragrafta, tarihlerde bir ölçüde kayma da olsa, önemli olanlar şunlar:

• Magiler (büyücü/sihirbaz) eski Medler ve Perslerin rahipleri idiler.
• Otaya çıkmaları M.Ö. 6000 dolaylarında olmuştur.
• Zerdüştün M.Ö. 3000 olaylarında yaşadığı söylenir.

Yazılanların  çoğunlukla  öznelliği  dışında,  insanların  yıllar  boyu  edindikleri  verileri  bir  şekilde
işleyerek oluşturdukları bir kanı vardır, ama kanının bilgi olması için verinin sağlam olması gerekir.
Bu konuda fazla yazılı eser yok, kanı bile oluşturmak zor, olsa olsa yarım/eksik kanı oluşabilir.
Kanı oluşturacak yazıların öznel bütünlüğünü şu şekilde sıralamak olası: 

• Kuran: 2/102 (Bakara Suresi (102. ayet)
• Büyü (Magi) 'nün Babil kentinden kaynaklandığına ilişkin, köklerinin kadim Babil kentinde

olduğuna ilişkin bir dizi yazılı eser.
• Babil  sözcüğünün  Babylon/Babylum  yani  Bab-ı  İlm/Bab-ı  Elohim  (ilim  kapısı,  tanrılar

kapısı)  sözcüğünden  türemişliği.  İslam inancında  ilmin  kaynağı  Allah'tır  ve  ilim-elohim
eşleştirmesi şaşırtıcı değil.

• Masonluğun kurucusunun Hermes olduğuna atıf yapan yazılar.
Önce Bakara 102 sorgulandığında görülen şu oluyor:



• Harut ve Marut'a ilişkin kalıntılar var. 
◦ Hint efsanelerinde rüzgardan hızlı gidebilen yarı göksel varlıklar olarak adları geçiyor.
◦ Hint rüzgar tanrısı bunlardan adlanmış.
◦ Harut,  Marut,  Harutyan  (Harutoğlu),  Marutyan  (Marutoğlu)  ve  Harutyun  (Genesis)

Ermeniler arasında ad ya da soyad olarak kullanılıyor.
• İndirildikleri söylenen yer Babil, Zoroaster/Zerdüşt ile ilintili.

Diğerlerini sorgulamak ise neredeyse olanaksız. 36 numaralı referansın bir benzeri de [37]. Ama o
ortalama almak isteyenler için işi daha da zorlaştırıyor. Büyüyü Nuh hatta İdris'e kadar geri sürüyor.
Ortalama 36 bazında alındığında şunları savlamak zor değil, çünkü 

• Masonik tarih de M.Ö. 4000-5000 arasında başlıyor, Zerdüşt de o tarihlerde Dünyada. 
• Her  ikisinde  de  yer  Babil.  Bu kadar  yakın  zamanda  aynı  yörede  iki  efsane  biraz  fazla

denebilir. Bir olsalar daha doğru olur.
• Masonluğun başlangıcı Hermes'e, büyünün başlangıcı Zerdüşt'e gidiyor.
• Sihirli Flüt vb. masonik eserlerde Zerdüş'e atıf var.
• Masonluk ile Zerdüşizm arasında bir dizi inanç benzerliği var.
• Ve keza  Masonluk  ile  Zerdüşizm arasında  bir  dizi  ortak  simge  var,  örneğin  5'li  yıldız,

pentagram bunlardan biri.
Bunlar çerçevesinde düşünüldüğünde ise ortaya şu çıkıyor: Hermes ve Zerdüşt aynı kişidir.
M.Ö. 4713, Julian takvim başlangıcı, dolayında Dünya'da olmuştur. Zerdüşizm açık öğretisi,
Masonluk kapalı öğretisidir.
Yazı da, tıbbi sağaltım yöntemleri de astronomi ve onun dayanağı geometri de ve sonuçta
numerik hesaplamlar yapmak için gerekli olan aritmetik de bunlardan öğrenilmiştir. Öğreti
analitik değil sentetik, tümevarımcı değil tümden gelimcidir.
İlk başta özellikle bilimler, inanç değil bilimler, kapalı öğretilmiştir çünkü açık ve yaygın öğretim
çok çabuk küçük gezgenin sınırlarını zorlar niteliklidir. Bunu 20. Yüzyıl'da yaşadık.
Bloglar bilimsellikten oldukça uzak olabilir nitelikli de olsalar, yine da bazılarına bir ek bilgi imiş
gibi göz atmakta yarar vardır. Bu bağlamda bir blogda bulunan bir efsane , kısmen alıntıyla, şu
şekildedir [38]: “Bir rivayete göre, melekler insanların işlediği günahları görünce onları ayıpladılar
ve Allah'a: “Yeryüzüne halife olarak seçtiğin bu günahkarlar mıdır?” dediler. Cenab-ı Hak da: “Eğer
onlara  verdiğimiz  nefis  sizde  olsaydı  aynı  şeyleri  siz  de  yapardınız?”  cevabını  verdi.  Onlar:
“İmkansız, biz böyle bir şey yapmayız ve bu bize yakışmaz” dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak:
“En huylunuzdan iki melek seçiniz.” emrini verdi ve onlar da, Hârut ve Mârut'u seçtiler. Hârut ve
Mârut, onların içinde Allah'a en çok ibadet eden ve en iyi huylu olan iki melekti. Bunlar bir insanda
mevcut olan şehvet gibi huylar ve benzeri hallerle teçhiz edilip yere indirildiler. Vazifeleri, gündüz
halkın  davalarına  bakmaktı,  akşam  olunca  tekrar  semaya  uruc  edeceklerdi.  Allah  kendilerini,
şirkten,  haksız  yere  bir  kimseyi  katletmekten,  içki  içmekten ve  zinadan men etmişti.  Vazifeleri
gereğince  gündüz halkın  davasına  bakıyorlar,  akşam olunca da,  İsm-i  Azâm'ı  okuyarak semaya
çıkıyorlardı.
Günün birinde kendilerine, insanların en güzellerinden olan Zühre isimli bir kadın müracaat etti. Bu
kadın Lahm kabilesindendi (bir rivayete göre, İranlı ve memleketinin melikesiydi). Kadının şikayeti
kocası ile ilgili idi. Melekler, bu kadını görünce, içlerine kurt düştü ve ondan murat almak istediler.
Kadın  onların  bu  teklifini  reddetti.  Israrları  üzerine  kadın:  “Siz  davayı  benim  lehime  karara
bağlamadıkça ben size evet demem.” dedi. Bunun üzerine kadının isteğini yerine getirdiler. Kadın,
onların teklifine yine yanaşmadı ve ikinci olarak onlardan kocasını öldürmelerini istedi. Onlar da
öldürdüler. Kadın, yine onların isteklerine yanaşmadı ve onlardan üçüncü şartı yerine getirmelerini
istedi ki, o da içki içmeleri ve gösterdiği puta secde etmeleriydi. Bu şartları da yerine getirdiler.
Melekler  tekliflerini  tekrarlayınca,  kadın  bu  defa  da  onlardan,  kendilerini  göğe  yükselten  şeyi
öğretmelerini istedi. Onlar da kadına İsm-i Azâm'ı öğrettiler. Kadın, İsm-i Azâm'ı okuyarak göklere
yükselince,  Allah onu bir  yıldıza dönüştürdü.” Tabii  inandırıcı  değil,  ama bunun Hermes ya  da
Masonlukla ilgisi ise şu şekilde düşünülebilir:

• Masonlar  kendilerini  bir  yandan  “ışığın  oğlu/oğulları”  diğer  yandan  “dul  kadının



oğlu/oğulları” olarak anarlar. Işık kolay, bir olasılık Zerdüşt ya da Hermes (Harut-
Marut),  dul  kadın  da bu  öyküden  alınırsa  Zerdüşt  ile  Zühre'nin  oğulları  olmaları
gerekli. Bu sav anlamsız, insan genetiğinde yıldızsal kalıntı bulunmadı. Ama insanın
yaşadıkları  da  yalnızca  genetik  değildir,  bu  nedenle  I.  bölümde  bilimce  bugün
tanımlanan insanın bilinmeyenle ilintili kısımları süzgeçlenmiş insan olduğundan söz
edildi.

• Zühre  Venüs  değil,  çünkü  bir  yıldız  söz  konusu;  Sabah  Yıldızı  ve  bu  da  Sirius,
Scorcher/Işık  Saçan.  Sirius  bilindiği  üzere  yıldız/ışık,  tüm  efsanelerde  kadındı,  bu
yukarıdaki efsane ile birlikte “dul kadın” oldu. Osiris efsanesine göre de İsis zaten bir
dul kadındı [39]. İki efsane de onu “dul kadın” yapınca  hem ışığın hem de dul kadının
oğlu  olmanın  mekaniği  de  bir  nebze  açığa  çıktı.  Tam  değil  tabii  ama  bu  konuya
dönülecek.   Zerdüşt  oğulları/izleyicileri  devre  dışı  kaldı  Zerdüşt  yani  bir anlamda
masonik ilk ışık Sirius'tan gelme değil ama yön zamanla nasıl Sirius'a döndü sorusuna
yanıt aranacak.

Bu  Sirius konusu, şu anki bağlılık, masonlarca da kabulleniliyor zaten [41].
Ek olarak Zerdüşt'çe söylendiği savlanan ve Dünya'nın ömrünün 7000 yıl olduğundan söz aden bir
rivayet var*. Zerdüşizmin ilk kayda geçmiş kıyamet öngörümü içerdiği biliniyor [40] . Zerdüşizmin
kozmik takviminin 4 tane 3000 yıllık süre içerdiği biliniyor [42]. Zedüşt'ün gelişi M.Ö 5 000 dolayı
ise zaten bu 7 000 yıl açığa çıkıyor.
Karışıklık sadece başlangıçta var, M.Ö. 10 000 bu yazının ruhuna göre Nuh zamanı. Ama evrelerin
seçimlerinin de haklılığını ortaya koyan bir durum bu.
Aynı karışıklık Genesis yani oluşum/ortaya çıkma kavramının tarihinde var. Harutyun Ermenice
Genesis demek ve Harut-Marut ile ilintililendirilirse M.Ö. 5 000 dolayı oluyor.
İşin  ilginci  Muhammed  de  aynı  şeyi  söylemiş  [43].  yalnızca  7000  yıl  derken  Zerdüşt  zamanı
başlangıç alınmış gibi.
2.4 Nimrod ya da Nemrut
Nemrut hakkında bilgile sağlıklı değil, en azından Wikipedia'da verilenler değil [44]. Akad kralı
Büyük Sargon (krallığı 2340-2284) ile eşleştiren de var eşleştirmeyen de [45], [46].
Dikkat edilecek hususlar:

• İbrahim Yakup'un  dedesi,  Yakup da  Yusuf'un  babası.  Yusuf'un  Mısıra  gidişi  M.Ö.  2150
dolayında olmalı ki kardeşleri kıtlık nedeniyle Mısır'a gelsinler ve yeniden karşılaşsınlar. Bu
da  M.Ö.  2200-2100  arasında  yaşanan  kuraklık  ve  Mısır'a  Nil  önünde  barajlar  olması
nedeniyle  kuraklığın  başlangıçta  az  etki  yapmış  olması  olasılığı  ile  kuple.  Buna  göre
İbrahim M.Ö. 2300-2200 arası yaşamış olmalı.

• İbrahim'den sonra Nimrod yaşamamış efsaneye göre. Nimrod ile birlikte Akad da yıkılmış
olmalı. Akad'ın yıkılış tarihi kuraklık kaynaklı, yanardağ patlaması nedeni kuraklık kaynaklı
ve M.Ö. 2150 dolaylarında.

• İbrahim  daha  çok  Harran'ın,  Yukarı  Mezopotama'nın  insanı,  ora  ile  eşleştiriliyor.  Tam
eşleştirildiği şehir de Urfa.

Bereket Dünya bugün kaynakça, yazılı kaynakça zengin, ömür boyu okunamayacak kadar kaynak
var ve tam da aradığını bile bulabiliyor kişi [47]. Bu kaynakta:

• Sargon'un Nemrut olamayacağı söyleniyor, hem kökeni buna uygun değil hem de ömrünü
harcama biçimi. Okult ile ilintisi fazla olmamalı.

• İbrahim'in tahmini yaşam yıllarının 200 sene öncesinin ve 200 sene sonrasının Bakara/258
çerçevesinde incelendiği söyleniyor.

• Sargon'un torunu olan Naram-Sin'in en somut Nemrut adayı olarak belirlendiği söyleniyor,
zaman açısından da Harran'ın artık fethedilmişliği açısından da uygun.

• O  çağlarda  Urfa  dolaylarında  gök  cisimlerine  tapınıldığı  söyleniyor,  kanıt  Şekil  13  ve
bulunan tabletler.

* Bu rivayeti aktaran bir kitap benim kişisel kütüphanemde var ama 7000 üstüste kitabın arasından
bulmak zor.  Rivayetler  bazında  kıyamet  aramağa da gerek yok,  gerçekler  bazında  durum belli.
Yalnızca konu ile ilintili karışıklıkları düzeltmeye/aktarmaya çaba harcamak yeterli.



• Torah'ın “keçi tepesi” anlamlı olduğu söyleniyor ki bu ilginç.
• Şu kırpmalar söz edilen kaynaktan alıntı:

◦ "Naram-Sin  hükümranlığının bir döneminde, o güne kadar sadece tanrı ayrıcalığı olan
bir sıfat benimsemiştir. Kendi yazıtlarında adının önüne 'ilahi'  işaret koymuş; yani çivi
yazısıyla isminin önüne 'tanrı'  yazdırmıştır.  Ona adanan metinlerin dili,  daha cüretkâr
sayılabilir ve bu metinlerde, köleleri ona, 'ilahilik' atfetmekle kalmayıp,  'Agade tanrısı'
unvanını vermişlerdir."

◦ "Ayrıca ünlü dikme taşında 'boynuzlu miğfer'le betimlenmiştir. Ve bu  ilahi boynuzlar,
aslında  tanrılara  özgü  bir  ayrıcalıktır.  Güneş  tanrısı  Utu'yu  simgeleyen  ışın  saçan
disklerin altında, belirgin bir seviye farkı ile betimlenmiştir.

◦ Yöneticilerin, "kent tanrısının kâhyası" olmaktan başka ayrıcalık istemedikleri bir  din
sisteminde,  kralların  'ilahi  kimliğe'  bürünmesi  çok aykırı  bir  davranıştır.  İlahi  krallık
anlayışını Mezopotamya asla yürekten benimsememiştir."

• Krallık-Tanrılık savının kanıtı ise Şekil 14'dür.

Şekil 13: Tanrılar, Güneş, Ay ve Venüs simgelemeleri ve Naram Sin

Şekil 14: Zafer anıtı-Güneş diski altında, Ay boynuzlu Naram-Sin ordusuyla.
Nemrut'un nasıl  tanrılık  savladığına ilişkin değişik söylentiler  de var,  “Ben en büyük avcıyım”
dediği,  göğsünde avcı motifleri  olan elbiseler giydiği ve “Ben Orion'um.” dediği de söyleniyor.
[48].  Bu kaynağın, diğerlerinin büyük olasılıkla olduğu gibi, hataları da var:



• Yazar koyu dindara benziyor, alıntı gerçekte İncil ile ilintili.
• Orion bir yıldız değil bir konstellation; sürekli yeni yıldızların üretildiği bir konum, büyük

olasılık kutsal kitaplarda söz edilen cennet. Gözle görülür yıldızlarının sayısı bile en az 7.
Bu nedenle dese dese en çok ben Orion'un yeryüzündeki şekliyim/temsilcisiyim vb. bir şey
demiştir. Diğer tanrı-krallar gibi.

Daha  mantıklı  olarak  ise  “Ben  en  büyük  avcıyım.”  sözünün  “Ben  Orion'um.”  ile  eş  anlamlı
söylenilmiş olması, çünkü Orion'un bir adı da avcı.

Şekil 15: Nemrut'un tanrılık savları biçimi.
İncil'e  bakıldığında  ise  böyle  aşırı  iddiaya  neden  olacak  bir  ayet  görülmüyor.  Orada  söylenen
(Genesis 10:9) “O rabbin huzurunda/önünde güçlü bir avcı idi,  bu nedenle “Nemrut gibi rabbin
huzurunda güçlü avcı.” denir.” şeklinde çevrilebilir. Üstteki resimdeki sav daha çok Kuran'ın savını
anımsatıyor ve dayanağının olması için ya İncil'in orijinal halinin Kuran'a daha çok bnezemesi ya
da başka bir kaynağa atıf zorunlu.
Aynı kaynak Nemrut'u bir “Ruh avcısı” olarak da sunuyor, insanların ruhlarını yanlış yönlendiren
bir avcı. Tabii bu anlatıda polarizasyon var ve ilk bakışta saçma geliyor. Biraz daha yumuşak ve
doğruya yakın şekli ne olabilir konusunda düşünmek lazım, çünkü insan polarize bile olsa insandır.
Bu hem Nemrut için, hem de kaynağın yazarı için geçerli. Hemen ardıl kısımda bunlar bir ölçüde
irdeleneceklerdir.

Şekil 16: Nemrut'u bir ruh avcısı olarak nitelemek.
Şekil 16'daki sav iddialı, ancak Nemrut isminin anlamı ve onun kişiliği bilindiği için onun ola ki bir
insan/ruh avcısı olarak algılanması gerektiğine başka atıflar da var [49], [50], [51].

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+10%3A9&version=ESV


51 numaralı ref. Kaynağın görüşleri 47 numaralı kaynak ile oldukça benzer. Buna karşın her ikisi de
kesin-kes ikna edici değiller. Karşıt görüşler de savunulabilir, doğruluk için olayların bütünlüğünü
hep göz önünde tutmak zorunlu. Bu da daha önce söz edilen ek incelemenin bir başka nedeni.
2.5 Orion ve Sirius Gizemleri
Orion'un büyük olasılık cennet olduğundan söz edildi ve bunun gerekçelerini irdelemek lazım. Adı
“cennet ışığı” anlamlı Uri-Anna, bir anlamda oradan gelen ışık adlandırılmış. Tabii cennet olması
Allah  olması  anlamına  gelmiyor,  ancak Allah'a  mekan da  belirtilmiş  oluyor.  Bu büyük olasılık
Kuran'a aykırı değil, bir çok ayet göklere istivadan söz ediyor. Mekan tanınsa da Allah “nurun ala
nur” yani nur üstüne nur. Bu bölgedeki yıldızların üzerinde bir varlık, Büyük Ruh, ek bir ruh; bir
akıllı ve güçlü varlık. İnsan boyutlarına göre neredeyse sonsuz bir varlık.
Gerekçelere gelince, Orion gerekse Sirius insanlık tarihinde kendilerinden çok söz edilen  göksel
oluşumlardırlar,  tarih  bunlarla  doludur.  Güneş  ve  ay  bize  çok  daha  yakın  olmalarına  rağmen,
bunlara ilişkin efsaneler daha baskındırlar.
Bir dizi sanayi ve ticaret firmasının adı ya da simgeleri bunlardan esinlidir. Demir-Döküm'ün bir
modeli de galiba , ola ki Nemrut'tan esinli,  “Sargon”olarak adlandırılmıştır ama Orion ve Sirius
farklı konumlara sahiptirler. Kutsal kitaplarda bu konuda söylenenlerle başlamak doğru olur.
2.5.1 Kutsal Kitaplarda Orion ve Sirius
İncil içerisinde Orion adı açık olarak 3 yerde geçerken Sirius adı geçmez:

• (Job 9:9) Who makes the Bear, Orion and the Pleiades, And the chambers of the south; ..
• (Job 38:31) Can you bind the chains of the Pleiades, Or loose the cords of Orion? 
• (Amos 5:8) He who made the Pleiades and Orion, ..

Kuran içerisinde Orion adı açık olarak geçmez ancak 2 yerde örtülü bir şekilde Cennet olarak tarif
edilen yer Orion'a atıf yapar gibidir. Sirius adı ise bir yerde ve açık olarak geçer:

• (32:5)  Allah,  gökten  yere  kadar  her  işi  düzenleyip  yönetir.  Sonra  (bütün bu işler)  sizin
sayageldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O'nun nezdine çıkar. 
Bu bir  anlamda işlere ilişkin veri,  onlar gerçeklendikten sonra,  1 000 yılda Allah katına
ulaşır demek. Işık hızı ile iletidikleri düşünülürse 1 000 ışık yılı uzaklıkta bir konumdan söz
ediliyor demek.

• (3:133)  Rabbinizin  mağfiretine  ve  eni,  göklerle  yer  arası  kadar  ve  sakınanlar  için
hazırlanmış olan cennete koşuşun.

Şekil 17'de görüldüğü üzere bu söylemlerle bilimsel veriler arasında oldukça önemli ölçüde uyum
var.  Tabii  söylemler  de  yuvarlanmış  olabilirler,  bilimsel  veriler  de  tam  doğru  olmayabilirler
gerçeğini göz önünde tutmak kaydıyla.

 
Şekil 17: Orion ile Dünya arasında mesafeler. Bu mesafelerde değişik kaynaklar arasında tam

uyuşma yok, be nedenle en az değişik 2-3 kaynaktan  öğrenmek ve  değerlendirmek gerekmekte.



• (53:49)  Sirius'un rabbi de yine/ancak odur. Burada çoğu çeviri “Şira yıldızının rabbi (de)
odur.” şeklinde yapılmaktadır ama doğru çeviri için “yine” ya da “ancak” sözcüklerinden bir
eklenmelidir, çünkü “o” sözcüğü iki kere, vurgulu, yazılmaktadır. Bu anlam farkı oluşturur.

Şekil 18: Kuran 53:49 çevirisi.

2.5.2 Orion Gizemi.

Şekil 19: Orion Gizemi ve Büyük Piramit.
Alıcı gözle bakıldığında Büyük Piramit de Orion da gerçekten gizemli gibi görünüyorlar, bu iki
gizemli  varlığı  ilk   kez bir  araya  getiren Robert  Bauval,  1983 yılında.  Alternatif  bir  Mısıroloji
kuramı ile Orion Kuşak Yıldızları  ve Mısır  Piramitlerinin geometri  benzerliği  nedeniyle bunları
yapanların  bunu  kasıtlı  yaptıklarını   söylüyor.  Hatta  Ölüler  Vadisi  ve  Nil  Nehri'nin  bir  göksel
izdüşüm olduğunu savlıyor. Kuram ve eleştirilerine Wikipedia'dan erişmek olası [52].
Graham Hahncock ise Büyük Piramidin “baca/shaft”larının belli yıldızlara yönelikliğini vurguluyor.
Peter  LeMesurier  bu  bazda  Büyük  Piramidin  Orion'a  yani  kutsal  kitapların  yerini  belirtmediği
cennete işaret ettiğini savlıyor. Öyle görülüyor ki bu konuda istemli, belli bilgilere dayalı olarak



istemli bir yönelme var ve en derli toplu yazı [53].
Pineal Salgı Bezi-Üçüncü Göz-Büyük Piramit ilintisi çok ilginç [54]. Bir başka ilginç denebilecek
yazı da Büyük Piramit'ten Himalayalara ilinti çıkarıyor [55].
2.5.3 Sirius Gizemi
Sirius  Gizemi  Robet  K.G.  Temple'ın  ilk  defa  1976  ve  sonra  1998  yılında  ikinci  baskı  olarak
yayınladığı  bir  kitapta  söz edilen gizemdir.  Kitaba  göre Mali'deki  Dogon kabilesi  Sirius  Yıldız
Sistemi'nden akıllı varlıklarla iletişim içerisindedirl [56]. 
Google'da Sirius Mystery ya da Sirius Gizemi taraması yapıldığında bir dizi başlık çıkmaktadır ama
Orion Gizemi bir başkadır. Sonuçta Orion bir dev gök bölümü iken Sirius yalnızca bir ya da iki
yıldızdır.
2.5.4 İnsanlık tarihinde Orion

1. NASA Orion'u 7 sene izlemiştir, bunun bir nedeni olmalı [57].
2. ESA Orion/Horsehead'de yaşamı olası kılan moleküller bulmuştur [58].
3. Masonluk içerisinde insanın Orion'da yaratıldığı savlanmaktadır [59].
4. Aşağıdaki  resimde  kırmızı  dikdörtgen  içerisindeki  kısım Hopi  inancına  ilişkindir  ve

yaraatılışın Orion'da olduğunu savlamaktadır [60]*. (Ek olarak bakılnız/Şekil 3 [60a])

 
Şekil 20: Orion gizemi.

5.  Orion adı Akadca Uri-Anna, yani cennet ışığı sözcüğünden gelmektedir [61].
6.  32 000 yıl önce mamut dişi üzerine kazılmış bir Orion resmi bulunmuştur [62].
7.  Yukarıdaki resimde sağ  alttaki kupa üzerinde Orion Kuşak Yıldızları kazınmışlardır [63].
Bu referans konu ile ilintili bir dizi başka resim de vermektedir.
8.   Eski  Mısır'da  Osiris'in  Orion'da  yaşadığına  inanılırdı.  Mitolojiye  göre  tanrılar  Orion
Kuşağı ve Sirius'tan gelme idiler [64].
9.  Eski Hindu mitolojisinde Orion tanrı Prajapati olarak bilinirdi [65].
10.  Kızılderili mitolojisinde Orion'un önemli yeri vardır [66], [67].
11.  Orion kültü İngiltere'de de vardı [68].
12.  İncil'de 4 yerde anılmaktadır: Job 9:9, Job 38:31 , Amos 5:8 and Isaiah 13:10 [69]. 

*https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1268850829816355&set=a.406265982741515.95836.100000743497891&type=3&theater
adresli iletiye ve yorumlara bakınız.

https://www.facebook.com/photo.php


13. Masonlukta önemli yeri vardır; çift başlı kartalın Orion simgesi olduğu söylenir  [70] ,
[71], [72], [73] ve [74]. 
14. Yunan Mitolojisinde bulunmaktadır [75].
15. Daha önce de söz edildiği üzere, Kuran'da üstü örtülü olarak geçmektedir.

2.5.5 İnsanlık tarihinde Sirius 
Hermes'in Sirius'tan gelme olduğuna ve bu benzeri düşük önemli var atıflara rastlanmaktadır [76].
Doğal olarak Orion kadar zengin bir “dağarcık/kitaplık” yoktur.

3. Şu ana kadar aktarılanlar üzerinde değerlendirme
Elde edilen bulanık görüntüde şu ana değin hayal-meyal görünür olanlar şu şekilde özetlenebilirler:

• İnsan  bedeni  evrimden  geçmiş  ancak  insan  ruhu,  varlığı-yokluğu  dahil,  bilinmezler
listesinde. Var diyen de var, yok diyende var.

• Dinler  ruhun  var  olduğu  üzerinde  genelde  uzlaşıyorlar  ancak  bugün  bir  delil  olarak
kullanılmaları  olanaksız.  Masonluk ise  ruhu kabulleniyor,  yaptıklarının  insan  ruhunu bir
sezginleştirme yöntemi olduğunu yadsımıyor, ancak ruh evrene açıldığında açılan kapıdan
içeriye neyin geleceğinin belirlenmesinin zor olduğunu da vurguluyor [77].

Şekil 21: Ruhun evrene açılması.

• Buna rağmen ruhun varlığı kesin-les kabul edilen bir bilimsel gerçek değil.
• İnsanın pragmatist, kısa vade odaklı ve çıkarcı bir yönünün de olduğu kesin. Bu nedenle her

grup içerisinde bu özellikleri belirgin insanlar bulmak olası. Keza ruhsal titreşimlerle belli
bir konuma çekilmiş insanın, zaman içerisinde, bedensel titreşimlerle konum değiştirmesi de
doğal. Bu savı ref. 47 destekliyor ve ne kadar eski bir insan davranışı olduğunu gözler önüne
seriyor : “... Babil kralı Nabonid'in annesi Adad-guppi, şöyle yazmıştır: "Bütün tanrıların
başı  Sin'in sözüne kulak verdim. Bana söyledikleri  doğru çıktı.  Tek doğurduğum oğlum
'Nabonid  Sin',  Ningal,  Nusku  ve  Şadarnunna'ya  ait  unutulmuş  olan  törenleri  yaptı.
E.Hul.Hul mabedini yeniledi.  Sin, Ningal, Nusku ve Şadarnunna'yı (onların heykellerini),
onun kraliyet şehri  Babil'den getirerek sevinç ve mutluluk ile  Harran'daki eski yerlerine
koydu."” 
Yani insan hem idealist amaçlarla hem de pragmatist amaçlarla aynı yola girebilir. Her yol
yarı aydınlık-yarı karanlık ve karanlıklarda yol alan insanın, kimin gemisine binerse ondan
gemi sahibinin türküsünü söylemesinin bekleneceği de açık. İnsan ise çok yönlü bir varlık,
en gür sesiyle de söyler,  duyulur-duyulmaz tonda da söyler,  gemiyi  de terk eder.  Ola ki
gemiyi  değiştirmeye  bile  çalışır,  başlangıçta  elinde  neler  olduğuna  bağlı.  Gemiye  nasıl
bindiğine  de.  Bu  nedenle  geminin  içiendeki  her  bir  insanın  ayrı-ayrı  değerlendirilmesi
zorunlu ve bunu da insan yapamaz, Allah'ın işidir. Zandan kaçınmak lazım, yeteneklerimizin



sınırlı olduğuna dikkat edilmesi lazım.
• Bu bağlamda Hermes (Harut-Marut) ile gelen kapalı öğretinin zamanla ve özellikle Nimrod

zamanında değiştirilmiş olması bir gerçek gibi görülüyor. Bunu daha iyi anlamak için tekris
işleminde yapılan olası değişiklikleri ve o devirde yaşanan olayları değerlendirmek gerekli,
ama bu bu sayfanın işi değil, isteğe bağlı südürülebilir.

• “Orion*/Baba/Eril” mi daha iyi yoksa (Sirius**/Ana/Dişil” mi daha iyi bu özellikle Ana'nın
çocuklarının tüm istediklerini tüm zamanlar için verebilme gücüne bağlıdır. Babanın kazancı
olmadan  sürekli  süt  verebilecek  kadar  ekonomik  bağımsızlığı  var  ise  sorun
yoktur.Bağımszılığı yok ise, istekleri karşılamayı başaramazsa sonucun felaket olması söz
konusu olabilir.

• “God”ın zamanla “dog” olması, “Orion”un zamanla “Sirius” ile yer değiştirmesi, insanın
ruhsal  ağırlıklı  konumdan  bedensel  ağrlıklı  konuma  geçmesi  daha  önce  de  yaşanmış.
Göbeklitepe  bunu  gösteriyor.  Öyle  görülüyor  ki  göksel  bazı  bilgiler  gelmiş,  değişmiş,
mabedlere işlenmiş  ve görülen zarar  üzerine mabedin üstü örtülmüş,  bir  nevi  sıfırlanma
(reset) yapılmış. Sonra da bu hareket neredyse periyodik hale gelmiş.

• Bu sıfırlamayı  bazen  sel  yapmış,  bazen  deprem yapmış,  bazen  de  benzer  doğal  olaylar
yapmışlar. Sıfırlamanın arkasındaki güçler, var iseler kendilerini pek de göstermiyorlar. 

Bizim ise görmemiz zorunlu. Zorunluluk şurdan kaynaklı ki insanlık belli bir yörede Hermes ile
yükseliyor  (Mezopotamya),  Nemrut  ile  çöküyor  ;  İbrahim  ile  yükseliyor  (Mısır),  firavun  ile
çöküyor; Musa ile yükseliyor (Filistin), İsa öncesi çöküyor, İsa ile yükseliyor (Roma), Muhammed
öncesi  çöküyor;  Muhammed  ile  yükseliyor  (Arabistan  ve  Orta-Doğu),  Rönesans  ile  çöküyor;
Rönesans ile yükseliyor (Batı) ve şimdi neredeyse çöküyor. 
Olayların  bir nebze  periyodik  olması  da iyi,  bize  “box-car-averaging”  olanağı  sunacaktır.
Ardıl yazılarda box-car-averaging işlemi bir ölçüde yapılacak ve gürültünün dışında kalan
işaretin net bir resim olarak ortaya konulmasına çalışılacaktır.

*, ** Her iki durumda da o yörede bulunması olası akıllı varlıklara atıf yapılmaktadır.  
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