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ÖZ
NEOPAGAN KEMETİK HAREKETLERİN İNANÇ VE
RİTÜELLERİ
ABDÜLHAMİT HÜZEYFE NAZİLLİ

Bu çalışma 20.yy da başlayan eski Mısır dinini diriltme çabasını ele alıp
bu görevi üstlenen farklı grupların inanç ve ritüellerini incelemektedir. Bu
bağlamda Kemetik Ortodoksluğu, Ausar Auset Topluluğu ve En Yüce Tanrıça
Kilisesi başta olmak üzere birbirinden bağımsız farklı küçük Kemetik grupları da
ele almaktadır. Bu alanda daha önce ciddi bir araştırma yapılmadığından
araştırmamızı direk Kemetiklerle irtibata geçerek, onların inisiyason süreçlerinden
geçerek ve internet üzerinden yayınladıkları yazılarından istifade ederek
hazırladık. Bununla birlikte gazete yayınlarını ve klasik Mısıroloji kaynaklarını da
tezimiz için kullandık. Tezimizde Kemetizm’in ne olduğu üzerinde durularak
onun karakteristik özellikleri ve kendi içinde oluşan farklılıkları anlatmaya
çalıştık. Bu çerçevede Kemetiklerin homojen bir yapıya sahip olmadıklarını,
gerek inanç gerek ibadet noktasında belirgin farkların olduğunu ortaya koyduk.
Bu bağlamda neopagan Kemetikler’i eski Mısır kaynaklarına literal anlamda bağlı
olan Ortodoks Kemetizm, bu kaynakları kabul etmenin yanında onlara ekleme
veya çıkarma yapan Yeniden Yapılandırmacı Kemetizm ve son olarak da siyah
ırkın yüceliğini ve spiritüel gelişimini vurgulayan Afrosentrik Kemetizm şeklinde
üçe ayırdık ve onların birbirinden farklı teolojik açıklamalarına yer verdik.
Tarihsel gelişiminin Neopaganizm ve Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihsel
süreciyle yakından alakalı olduğunu, Kemetizm’in İslam, Hıristiyanlık ve
Budizm’den etkilenerek ortaya çıktığını örneklerle gösterdik. Kemetikler’in
kendilerini inanç bakımından monolatrist kabul ettiklerini, eski Mısır tanrıları
veya tanrıçaları hakkında çeşitli yaklaşımlarda bulunduklarını ve insana verdikleri
değeri kendi açıklamaları çerçevesinde inceledik. Buna göre Kemetikler’in bir
kısmının tanrıyı insanın içerisinde ve bir kısmının da dışında aradığını ve
ibadetlerini bu inançlarına göre şekillendirdiklerini ortaya koyduk. Kemetiklerin
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ölüm sonrası hayatı nasıl tasavvur ettiklerini ve günah, cennet ve cehennem gibi
anlayışlarını incelemeye aldık ve burada da Kemetiklerin eski Mısır’ın ahiret
anlatısını onu literal veya metaforik olarak anlayanlar şeklinde ikiye ayırdık.
Bununla birlikte Eski Mısır dininde adaleti ve dengeyi temsil eden Maat’ın
Kemetiklerin ahlak öğretisi üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu araştırdık. Kemetik
ritüellerin sunak sunma, atalara tazim, yoga, meditasyon, gaybten bilgi alma ve
mabet önünde tapınma gibi çeşitlerinin bulunduğunu ortaya koyduk ve bununla
beraber kutlanılan bayramları inceledik. Son olarak Kemetikler’in eski Mısır
devlet yönetim şeklini kendi cemaatlerine entegre etmeye çalıştıklarını, oluşan
hiyerarşik sistemin krallar ve rahipler etrafında şekillendiğini ortaya koyduk.

Anahtar Kelimeler: Kemetizm, Kemetisizm, Neopaganizm, Paganizm,
Yeni Dini Hareketler, Kemetic Orthodoxy, Mısıroloji, Antik Mısır
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ABSTRACT
THE RITUALS AND BELIEFS OF NEOPAGAN KEMETIC
MOVEMENTS
ABDÜLHAMİT HÜZEYFE NAZİLLİ

This thesis investigates the groups trying to revive the Ancient Egyptian
religion throughout the 20th century as the Kemetic Orthodoxy, the Ausar Auset
Society and the Church of the Most High Goddess and other minor Kemetic
movements. Because there hadn’t been done a serious research on these kind of
new religious movement before we came directly in contact with the Kemetics
and went through the religious initiation processes for our research to be done
correctly. For our thesis we used the websites in which the Kemetics write their
religious views as well. In our thesis we try to find answer about what Kemetism
really is and what his characteristics are. We found out that the Kemetics are
divided into several disciplines in belief and in ritual. So we concluded that there
are three different types of Kemetic movements: The Orthodox Kemetism who
takes the Ancient Egyptian scriptures literally, the Reconstructionist Kemetism
who adds into or removes from Egyptian theology, and lastly the Afrocentric
Kemetism who beliefs in the racial supremacy of the black skinned people and
whose main objective is the spiritual evolution of men. We explained that the
Kemetic development in history is highly connected with the history of the United
States and of Neopaganism and we showed with examples how Islam, Christianity
and Budhism influenced the Kemetic thought. We explained how the Kemetics
describe themselves as monolatrists, how they approach the Ancient Egyptian
gods and what value they put on the human being. We found out that the
Kemetics have seperated view on the gods and the goddesses and have mainly
two ideas about the concept of god. The first one is the believe that the gods
reside inside the human being and can be achieved through inner investigation
while the second one believes that the gods are outside and should be respected
through action and worship. We did research on their beliefs of the life after
v

death, paradise and hell and concluded that some Kemetics take the Egyptian
view literally while others take it as metaphorical. And with that we researched
the importance of the Ancient Egyptian concept of truth and justice, the goddess
Maat and how it has an impact on the ethical thoughts of the Kemetics. We
explained that the Kemetic rituals include offering, praying to the ancestors, yoga,
meditation, oracl and worship in front of a shrine and what festivals there are in
Kemetic calendar. Lastly we explained how the Kemetic movements took the
Ancient Egyptian state system and incorporated it into their hierarchical structure
of kings and queens and priests and priestesses.

Keywords: Kemetism, Kemeticism, Neopaganism, Paganism, New
Religious Movements, Kemetic Orthodoxy, Egyptology, Ancient Egypt
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ÖNSÖZ

Bu tezin amacı Neopaganizm hareketinin Kemetik kolunu incelemek ve bu
çerçevede

onun

tarihsel

gelişimini,

inançlarını,

ritüellerini

ve

cemaat

yapılanmalarını açıklamaktır. Antik Mısır'ın inanç sistemini benimsemiş olan bu
dini hareketin açıklanması aynı zamanda eski Mısır da mevcut teolojik yapının ve
uygulanan ritüellerin arka planının da anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bununla
birlikte tezimiz bu hareketin ilham kaynağı olan Neopaganizm cereyanının diğer
kollarının teolojik başlangıç noktalarının ve arkasında yatan pagan felsefesinin bu
vesileyle anlaşılmasına destek olacaktır.
Günümüzde birbirinden farklı yeni dini hareketler vardır ve gelecekte de
yenileri ortaya çıkacaktır. Bunların arasında Hırstiyanlık, İslam ve Hinduizm gibi
büyük dinlerden kopma oluşumların olduğu gibi ufo dinleri gibi oldukça yeni
yapılar da vardır. İnsanlar mevcut yaygın dinlerin içlerinde hissettikleri dini
tecrübeyi

açıklayamadığını

düşündüklerinde

bunları

açıklayabileceklerini

inandıkları çeşitli inançlara yönelmektedirler. Modernizmin sunduğu özgürlükten
güç alan bu bireyler bazen farklı inançlardan kaynaklanan görüşleri sentezleyerek
yeni dini oluşumlar meydana getirebilmektedirler. İşte Kemetizm de bu
oluşumların ve neopagan cereyanın tam da içerisindedir. Bunlara dayanarak
Kemetizm'i anlamanın pagan felsefesini ve New Age hareketini anlamak
olduğunu söyleyebiliriz. Kemetik hareketlerin tanrı tasavvurları, ritüelleri ve arka
planı diğer yeni dini hareketlerle paralellik gösterdiğini ve bu sebeple aslında
geniş bir düşünce modelini ele aldığımızı söyleyebiliriz. Her ne kadar Kemetizm
müntesiplerinin sayı itibariyle diğer dinlere nazaran az olsa da aynı düşünce ve
inanç kalıplarını bir çok dinde bulabilmekteyiz. Bu sebeple tezimiz Kemetizm'i
incelemenin yanında antik tarihte mevcut olan pagan düşüncesini ve genel
itibariyle pagan felsefesini de incelemekte ve bu meseleye açıklık getirmeye
çalışmaktadır. Neopaganizm gün geçtikçe güçlenen bir harekettir ve dallarının
çeşitlenmesiyle daha farklı insanları kendisine çekmeyi başarmaktadır. Bu sebeple
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Neopaganizm’in ve onun farklı dallarının anlaşılması çağımızın dini alandaki
gelişmelerini ortaya çıkarılması için oldukça önemlidir. Neopaganizm daha önce
çok defa çalışılmıştır, fakat Kemetik kolu üzerinde sistematik bir çalışma şu ana
kadar yapılmamıştır, bu sebeple bu çalışma Kemetizm alanında yapılan ilk ciddi
çalışmadır. Tezimiz genel olarak Kemetiklerin tarihsel gelişimini, temsilcilerini,
inançlarını, ritüellerini ve cemaat yapılanmalarını çeşitli Kemetik gruplarla
kıyaslayarak incelemektedir. Tezimiz de Kemetik hareketlerin en büyüklerine ve
ana gövdesine, yani Kemetik Ortodoksluğuna ve Ausar Auset Topluluğuna ağırlık
verdik. Bununla birlikte diğer oldukça küçük

Kemetik hareketleri de ihmal

etmemeye çalıştık.
Daha önce Kemetikler üzerinde sistemli bir çalışma yapılmadığından
tezimizi yazarken kaynak bulma noktasında ciddi sıkıntılar yaşadık. Kendileri
hakkında internette birbiriyle çelişkili bilgilerle karşılaştık ve bunları çalışmamız
için yetersiz bulduk.. Oldukça dağınık olan bilgi yığınını bir araya getirip bir
sisteme oturtmamız kolay olmadı. Bu sebeple Kemetiklerle bire bir irtibata
geçerek inançlarını ve ritüellerini öğrenme yoluna girdik. Çalışmamıza öncelikle
Kemetik hareketlerin kullandıkları dili öğrenmeyle başladık, ardından internet
siteleri üzerinden onlarla irtibata geçerek bire bir konuşmalar yaptık. Bunun için
bir yıl boyunca Kemetiklerle yazıştık, müntesiplerinin yazdıklarını takip ettik,
mistik tecrübelerini öğrendik ve bunları da yeterli görmeyip Kemetik
Ortodoksluğun inisiyasyon sürecinden geçerek gruba dahil edildik ve bu sayede
onlarla daha yakından iletişime geçme fırsatı bulduk. Bununla birlikte bazı
ritüellerine de katılarak ritüellerin işleyişine dair bilgi sahibi olabildik.
Farklı Kemetik liderlerle görüşürken onlarla hangi dili kullanacağımız
noktasında kararsız kaldık. Bu gruplar kendi içlerine o kadar kapalıdırlar ki onlara
yaklaşmak hiç de kolay olmamaktadır. Kemetik hareketleri öğrenmek için
önceden mutlaka grup içerisinde konuşulan dili öğrenmemiz gerektiğini fark ettik.
Örneğin Kemetic Orthodoxy müntesipleriyle konuşmadan önce mutlaka ‘Em
Hotep’ (selam olsun) selamını vermeyi öğrendik, fakat aynı selamı Temple of
Anu liderine verdiğimizde bu selamı tanımayıp bizi ‘Ankh m Maat’ (Maat’ta
Yaşa) selamıyla karşıladı ve yanlış selam verdiğimizin sonradan farkına vardık.
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Kemetikler arasında ulaşma konusunda en büyük zorluğu sonradan yasaklanmış
En Yüce Tanrıça Kilisesi’nin baş rahibesi Sabrina Aset’te yaşadık. Kendisine
yönelttiğimiz soruları sürekli geri çevirerek kilisenin vermek istediği bilgileri
websitelerinde yayınladığını belirtmekle yetindi. Ausar Auset Society hakkında
yazdıkları kitaplardan ve yayınladıkları görüntülerden bilgiler edinebildik, bu
grup sıklıkla bir araya gelerek yoga seansları ve sohbetler düzenlemektedir.
Tez çalışmam sırasında kıymetli bilgi, birikim ve tecrübeleri ile bana yol
gösterici ve destek olan değerli danışman hocam sayın Prof. Dr. Şinasi Gündüz’e
sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım. Ayrıca bu tezin yazımında bana maddi ve
manevi olarak sürekli destek olan sevgili eşim Kevser’e de sonsuz teşekkür
ediyorum. Yüksek Lisans eğitimim süresince bana maddi ve manevi destek veren
ve çalışma imkanı sunan Diyanet İşleri Başkanlığına ve İslam Araştırmaları
Merkezine (İSAM) de teşekkürlerimi sunuyorum.

Kemetikleri araştırma

sürecimde beni kendi aralarına kabul eden ve her türlü sorularıma tatmin edici
cevaplar veren Kemetik Ortodoksluğu lideri Tamara

L. Siuda’ya

ve

müntesiplerine de teşekkürlerimi iletiyorum.

ABDÜLHAMİT HÜZEYFE NAZİLLİ
İSTANBUL, 2019
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GİRİŞ

Neopaganizm hareketin adem-i merkeziyetçi oluşu ve çok çeşitli
gruplardan oluşması insanlar tarafından fark edilmemesine yol açmaktadır.
Öğretilerini eski çağ mitolojik anlatılardan alması da onun ciddiye alınmamasına
ve ona ön yargıyla yaklaşılmasına sebebiyet vermektedir. Neopaganizm bilindik
yeni dini kültlerden oldukça farklı bir özelliğe sahiptir. Bu dini cereyan oldukça
eklektik, bireyci ve otonomdur. Diğer dini oluşumlardan farklı olarak burada
finansal faktör geri plandadır ve gruplarda para akışı oldukça düşük bir seviyede
yürümektedir. New Age etkisinde olan yeni dini hareketler geçen yüzyılın ikinci
çeyreğinde ortaya çıktığında oldukça gizemli ve spiritüel bir oluşum içerisindeydi.
Fakat zaman ilerledikçe ve bu grupların sistemli hale gelmesiyle spiritüalizmden
bir çeşit kopuş yaşandığı görülebilir. Neopagan gruplar ise ilk günkü gibi sadedir
ve gizemlerini hâlâ korumaktadır. Yeni dini hareketlerde – Moonculuk ve Krişna
hareketinde olduğu gibi - sıkça görülen zenginlik, otoriterlik veya asketizm
neopagan akımlarda görülmemektedir. Bununla birlikte Neopaganlar zevk
içerisinde yaşamayı günah kabul etmemekte ve dünyayı taşımaları gereken bir
yük olarak görmemektedirler.
Neopaganizm grupları kültür, yapı, organizasyon, ritüel ve inanç
bakımından farklılık gösterir. Aynı kültüre sahip olsalar da tapındıkları tanrı
isimlerinde birbirinden ayrılırlar. Bu farklılıklarına rağmen hepsi birbirlerini aynı
felsefi görüş ve dini hareket olarak görürler.1 Bu hareketlerin genelde bir
merkezleri yoktur, bu sebeple de toplandıkları mekanlar çeşitli olabilmektedir.
Neopagan inancında doğaya tanrısal birtakım özellikler atfedilmektedir ve bu
sebeple orman ve deniz kıyıları gibi açık alanlarda toplanmayı tercih ederler.2
Bu gruplar arasında panteist, animist ve politeist inançlar vardır, bazen de
bunların hepsi veya bazıları bir arada bulunur. Farklı neopagan grupları bir arada
tutan araç internettir. Çevrimiçi forumlarda inançlarını paylaşır, birbirleriyle
1

Margot Adler, Drawing Down – Witches, Druids, Goddess-Worshippers, and
other Pagans in America, Penguin Books, USA, 2006, p. 20
2
Bkz. 3.3. ‘Cemaat Yapılanmaları’

1

olumlu ilişkiler kurar, gerektiğinde yanlış buldukları ritüelleri eleştirir ve
böylelikle Neopaganizm’in gelişmesine katkı sağlamaya çalışırlar. İnternetin
dışında PantheaCon gibi farklı neopagan organizasyonların düzenlediği
toplantılara iştirak etmeye özen gösterirler. Burada her neopagan grubunun bir
köşesi oluşturulur ve herkesin kendi inancını açıklamasına fırsat tanınır. Bu
toplantılarda ayrıca tiyatro gösterileriyle eski mitolojik hikayeler canlandırılır,
ilahiler söylenir ve toplu dualar edilir.
Neopagan akımlar için tarihin önemli bir yeri vardır, çünkü bütün
referanslarını buradan alırlar. Bu akımlar için antik çağ inanç bakımından referans
alınacak en doğru çağdır ve insanlık tarihte ilerledikçe bu hakikatten
uzaklaşmıştır. Bu sebeple bulundukları çağın yaygın inançlarından uzaklaşıp eski
çağın inançlarına bağlanmaya ve onları yeniden canlandırmaya çalışırlar.
Arkeolojinin son yüzyıllarda hızlı bir gelişim göstermesi ve böylece bu akımların
alt yapısını oluşturması da elbette bu hareketlerin ortaya çıkmasında etkili
olmuştur.
Ülkemizde ve dünyanın genelinde büyü ve Okültizm’den3 söz edildiğinde
insanlar ön yargılı olmakta ve bu konuya yaklaşmaktan çekinmektedir.
Şeytanlarla ve cinlerle iş birliği yapıldığı, insanlara zarar verildiği ve intihar
meyilli oldukları düşünülür. Halbuki bunların hiçbiri büyüye, gayptan bilgi
almaya ve doğaya değer veren neopagan akımlarda bulunmamaktadır. Bununla
birlikte indirgemeci bir yaklaşımla paganların taşa ve farklı objelere tapındıkları
söylenir ve bunun arkasında yatan felsefi zemin göz ardı edilir. Çalışmamızda da
göreceğimiz üzere pagan felsefesi oldukça derin ve komplekstir ve bu sebeple
anlaşılması kolay değildir. Onun anlaşılamamasının sebeplerinden biri de hiç
şüphesiz Neopaganların dış dünyaya karşı kendilerini açık bir şekilde ifade
edememelerinde yatmaktadır. Çalışmamız, Paganların inanç ve ritüellerini onların
kendi bakış açılarına göre anlama noktasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Neopaganizm, her ne kadar kaynağını eski çağlardan alıyorsa da onun
inançları iyice incelendiğinde modern çağın dünya görüşüne, özgürlük anlayışına
3

Okültizm, doğa kanunlarını manipüle ederek ve büyü ve simyaya başvurarak insanlara
fayda sağlamayı amaçlayan bir mistik harekettir.
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doktrinlerinin bulunmaması ve inançlarının kişisel yoruma açık olması onların
bulundukları çağa kolayca entegre olabilmelerini sağlamaktadır. Neopaganları,
çağın gelişimiyle paralel yürümeleri sebebiyle, insanlar genellikle fark
edememektedir. Bu sebeple onlara gereken önem gösterilememektedir.
Akademik çalışmalarda da Neopaganların sıkça göz ardı edildiği
görülmektedir. Dinlerle ilgili akademik çalışmalara genel olarak bakıldığında
onların ya hiç zikredilmediği veya onlara çok kısa değinildiği görülmektedir.
Bunun en önemli sebebi onların tam olarak anlaşılamaması ve farklı gruplardan
oluşmaları sebebiyle tarifinin zor olmasıdır. Neopaganlar hakkında yazılan
metinlerin çoğu kendilerine aittir. Neopaganlar hakkında yazılan bilimsel
çalışmalarda ise genel itibariyle Wicca hareketi incelenmiş ve diğer neopagan
gruplara değinilmemiştir. Buna rağmen Neopaganizm’in tarihsel gelişimi
hakkında bilgi veren çalışmalar yapılmıştır. Fakat bunların çoğu İngiltere’de
yazılmış ve daha çok Wicca gibi İngiltere’de mevcut neopagan hareketleri konu
edinmiştir. Bunlar arasında gazeteci Margot Adler’in yazdığı Drawing Down the
Moon: Witches, Druids, Goddess-Worshippers and Other Pagans in America
Today (1979), Michael York’un The Emerging Network: A Sociology of the New
Age and Neo-Pagan Movements (1995), Graham Harvey’in Listening People,
Speaking Earth: Contemporary Paganism (1997), Jon Bloch’un New Spirituality,
Self and Belonging: How New Agers and Neo-Pagans Talk About Themselves,
Helen Berger’in A Community of Witches: Contemporary Neo-Paganism and
Witchcraft in the United States (1999), Ronald Hutton’un The Triumph of the
Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft (1999) ve Sarah M. Pike’ın yazdığı
New Age and Neopagan Religions in America (2006) kitaplar bulunmaktadır.
Kemetikleri tarif edebilmemiz için öncelikle Neopaganizm ve New Age
üzerinde durmamız gerekmektedir. Bu iki hareketin gelişimi birbirine oldukça
yakın yürümektedir, fakat yoğunlaştıkları alanlar noktasında birbirinden ayrılırlar.
Neopaganizm ilhamını eski pagan dinlerinden almaktadır. New Age ise ilhamını
gelecek zamandan alır. Neopaganizm teolojisini eski pagan dinleri çerçevesinde
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geliştirir ve tanrı, insan ve doğa üçlüsünün birbiriyle olan ilişkisini açıklamaya
çalışır. New Age hareketi insan bilincini farklı metotlarla üst seviyeye çıkararak
insanlığın bu şekilde gelişmesini hedeflemektedir.4
Neopaganizm dünyada hızla yayılan yeni bir dini oluşumdur. Özellikle
batıda Hıristiyanlık’tan uzaklaşan insanlar içlerinde bulundukları manevi boşluğu
doldurabilmek için çeşitli spiritüel yollara başvurmaktadırlar. Buna paralel olarak
bazı insanlar Hıristiyanlık öncesi dünyada yaygın olan dini yaşantıları araştırmaya
başlayıp bunların kendi öz dinleri olduğuna inanmaya başladılar. Bu insanlar
tarihte din bakımından ne kadar geriye gidilirse o derece hakiki dini bulacaklarına
inanmışlardı. Buna dayanarak bazı insanlar beklemedikleri bazı ruhsal deneyimler
yaşayarak edindikleri bu tecrübeyi geçmiş dinlerle irtibatlandırarak bunu insanlara
anlatmaya karar verdiler ve böylece geçmiş pagan dinlerini yeniden diriltme
çabaları başlamış oldu. ‘Pagan’ kelimesi Latince ‘paganus’ kökünden gelir ve
‘köylü’ anlamındadır.5 Roma İmparatorluğu Hıristiyanlığı resmen kabul ettikten
sonra bu kelime eski dinsel geleneği devam ettiren insanlar için olumsuz bir sıfat
anlamda kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde ise bu sıfat Hıristiyanlık, İslam ve
Yahudilik gibi monoteist dinlerin dışında bulunan politeist, panteist ve
monolatrist6 özelliği taşıyan dini inançlara mensup olan kişilere verilir. Neopagan
hareketlerinin ortaya çıkışıyla Wicca, Helenizm, Asatru, Druidizm ve Kemetizm
gibi yeni dini gruplar ortaya çıkmıştır. Genel olarak hepsinde insanın spiritüel
gelişimi, doğayla uyum içerisinde yaşama ve antik tanrılara tapınma ön planda
tutulmaktadır. Antik medeniyetlerden esinlenen bu dinlerden Kemetizm eski
Mısır’ı örnek alarak inanç ve ritüellerini geliştirmeye çalışmaktadır.
Kemetik grupların sayıca az olmalarına rağmen aralarında aslında oldukça
ciddi teolojik tartışmaların olduğunu ve bunların sebep ve sonuçlarını
çalışmamızda incelemeye aldık. Bunların arasında ırk problemi, tanrılara karşı
farklı yaklaşımları, eski Mısır kaynaklarını farklı yorumlamaları gibi farklı
4

Bkz. Sarah M. Pike, New Age and Neopagan Religions in America, New York,
Columbia University, 2004.
5
Harper Douglas, Pagan, The Online Etymology Dictionary, (çevrimiçi)
https://www.etymonline.com/word/pagan, 28.06.2019
6
Monolatri: Bir çok tanrının varlığını inkar etmeden içlerinden birine ibadet etmeyi
ifade eder. Eski Mısır kralı Akhenaten’ın monolatrist olduğu iddia edilmektedir.
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meseleler bulunmaktadır. Ayrıca Kemetiklerin ortaya çıkış sebeplerini inceleyerek
bu hususta birbirinden farklı sonuçlara vardık. Bu noktada Kemetiklerin nasıl
Amerika Birleşik Devletlerinin

tarihsel gelişiminden etkilendiği, Islam,

Hıristiyanlık, Budizm ve Hinduizm gibi dinlerden hangi gelenekleri aldığı ve
bunların içerisinden nasıl ortaya çıktığı incelenmektedir. Bununla birlikte
Kemetiklerin eski Mısır inançlarından neleri alıp almadıkları ve hangi ritüelleri
diriltmeye çalıştıkları çalışmamız boyunca ele alınacaktır. Ayrıca grubun en üst
konumundaki dini otoritenin Kemetikler açısından nasıl bir role haiz olduğu
Firavun tipolojisi ile karşılaştırılarak ele alınacaktır.
Eski Mısır dininin Hıristiyan Roma İmparatorluğu döneminde imparator
Justinian I tarafından M.S. 553 yılında yasaklanması ve bütün tapınaklarının
kapatılmasından sonra kadim Mısır yazısı olan hiyeroglifler unutulmuş ve
bununla birlikte eski dini gelenek de zaman içerisinde eriyip tarihin
karanlıklarında kaybolmuştur. Yaklaşık bin dört yüz yıl sonra Napolyon’un Mısır
seferinde bulunan Rosetta taşını7 1822 yılında deşifre eden Jean-François
Champollion’dan sonra antik Mısır medeniyetini anlama gayretiyle Mısıroloji
(egypytology) bölümü kurulmuş ve böylece ilk defa Mısır’ın eski teolojik yazıları
tekrar incelenmeye başlamıştır. Günümüz dünyasının en çok dikkat çeken antik
medeniyetleri arasında bulunan Mısır’a olan ilgi artarak devam etmektedir. Bu da
bazı insanların Kemetizm ile ilgilenmesiyle neticelenmektedir.
Neopagan Kemetik dini hareketler, doktrinlerini genellikle klasik
Mısırolojiden ayrı kendi spiritüel tecrübelerinden açıklamalarla oluşturmaktadır
ve bu sebeple birbirinden temel noktalarda ayrılmaktadır. Her bir Kemetik hareket
tanrıların insanoğlundan bir takım şeyler istediğini düşünmektedir. Fakat onları
memnun etmek için hangi yollara başvurulacağı yönünde çok farklı açıklamalar
söz konusudur. Bazıları kişinin nefsini yenerek tanrıyla birleşmesini hedeflediği
7

Rosetta Taşı: M.Ö. 196 yılında üç farklı dilde, Demotik, Hiyeroglif ve Antik Yunanca
yazılmıştır ve 1799 yılında Napolyon’un askerleri tarafından bulunmuştur. Adını Nil
deltasında bulunan Rashid (Rosetta) köyünden almıştır. Üzerinde Firavun’un rahiplere
ve Mısır halkına olan desteğinden bahseder. Hiyerogliflerin çözülmesi ancak bu buluş
sayesinde mümkün olmuştur. Jean-François Champollion hem Kıptice hem de Antik
Yunanca’ya hakimdi ve karşılaştırmalı okuma yaparak hangi işaretin hangi harfe denk
geldiğini 1822 yılında bulmuştu. (Bkz. Robert Sole, The Rosetta Stone: The Story of
the Decoding of Hieroglyphics, Basic Books, New York, 2002)
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için nefis terbiyesi ve yogaya, bazıları günahların bağışlanması için cinsel ilişki
ritüeline ve bazıları da cennete girebilmek için bütün tanrılara tazim göstermeye
odaklanmıştır. Eski Mısır devlet sistemini kendi hiyerarşik yapılarına entegre
etmeye çalışan Kemetik hareketler genel olarak mensuplarından her koşulda
mutlak itaat beklemektedirler. Karizmatik liderler etrafında şekillenen bu gruplar
kendi öğretilerini daha çok internet üzerinden yaymaya çalışmalarına rağmen çok
başarılı oldukları söylenemez. Bu sebeple sayıları oldukça azdır. Ayrıca dış
dünyaya karşı çekingen davranır ve kendilerini çok göstermezler. Cemaat
içerisinde üyeler sadece kendilerinin anlayabilecekleri Kemetik dilinde bazı
kelimeler kullanarak dış dünyaya karşı kendilerini soyutlamaya çalışırlar. Daha
önce Mısır’la pek ilgilenmemiş ve paganizmi tecrübe etmemiş insanların bu
grupları incelemesi ve onlara tabi olması oldukça zordur. Bu nedenle cemaat
üyeleri daha önceden bir pagan geçmişi olup sonradan bu gruba bağlanmış
kişilerden oluşmaktadır. Aynı şekilde bu grupları incelemek hem dışarıya karşı
kapalı olmaları hem de farklı dil ve kavram kullanmaları sebebiyle başlangıçta
kolay değildir. Bu sebeple çalışma süresince kullanılan Kemetik kelimeler
hakkında açıklamalara yer verilerek metnin akıcılığı ve ahengi gözetilmeye
çalışılacakır.

Konunun önemi ve amacı
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Neopaganizm üzerinde yapılmış
çalışmaların sayısı azdır. Türkiye’de ise Neopaganizm hakkında yapılmış bir
akademik çalışmaya rastlamadık. Dolayısıyla bu çalışma literatürümüz açısından
Neopaganizm’e bir giriş mahiyetinde olacaktır. Öte yandan dünyada genel olarak
Neopaganizm ve Wicca üzerinde yazılmış çeşitli kitaplar vardır, fakat Kemetizm
üzerinde ciddi bir araştırma yapılmamıştır. Bugüne kadar sadece Mısırolog Paul
Harrison’un Profane Egyptologists: The Modern Revival of Ancient Egyptian
Religion (2017) isimli bir çalışması vardır. Fakat bu kitap içerisinde Kemetikler’e
sosyolojik bir bakış açısıyla bakılmış, inanç ve ritüellerinin açıklanması noktası
ise eksik kalmıştır. Bunun yanı sıra Kemetikler’den ziyade modern Mısıroloji
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sorunlarına değinilmiş ve on üç bölümden sadece iki bölümde bazı Kemetik
gruplar kısaca ele alınmıştır. Çalışmamız Kemetizm’i bir bütün olarak ele
almakta, onların inanç ve ritüellerini, teolojik arka planını, tarihsel gelişimini ve
aralarındaki tartışmaları incelemektedir. Bu yönüyle sadece yerli literatüre değil
aynı zamanda evrensel literatüre katkı yapmayı hedeflemektedir.
Çalışmamızın esas odağı neopagan Kemetik hareketlerinin eski Mısır’ın
hangi inanç ve ritüellerini diriltmeye çalıştıkları ve bu konuda hangi açıklamaları
yaptıklarına yönelmektedir.
Bu doğrultuda çalışmamız farklı neopagan Kemetik grupların birbirleriyle
olan teolojik farklılıklarını ve ortak yönlerini ele alarak Kemetizm’in inanç ve
ritüellerini ortaya koymaya çalışacaktır.
Kemetizm’in genel olarak neyi ifade ettiğini, karakteristik özelliklerinin ne
olduğunu ve ve hangi dallara ayrıldığını incelemekteyiz. Bununla birlikte
hakikatin onlar için neyi ifade ettiğini ve hangi değeri taşıdığını incelemekteyiz ve
diğer dinlere karşı tutumlarını araştırmaktayız. Kemetiklerin eski Mısır
medeniyetinin hangi kaynaklarından istifade ettikleri, onları nasıl yorumladıkları
ve bunların kendi teolojileri üzerindeki etkilerinin ne olduğu incelenmektedir.
Ayrıca bireyin bağlı bulunduğu grup içerisinde dini yaşamındaki konumunu
belirleyip

yaşadığı

araştırılmaktadır.

spiritüel

Burada

tecrübeyi

Kemetiklerin
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zemine

oturttuğu

hangi
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sergiledikleri ve onlara yaklaşımlarının nasıl olduğu da araştırılmaktadır. Buna
paralel olarak ibadet veya tapınmanın, mabet sisteminin ve tanrı heykellerinin
Kemetiklerce ne anlam taşıdığı çeşitli örnekler etrafında izah edilecektir.

Kaynaklar ve Araştırma Yöntemi
Kemetikler teolojik tartışmalarını ve hatta ritüellerini internet üzerinden
yapmaktadırlar ve cemaat yapılanmalarını da buradan oluşturmaktadırlar. Bu
sebeple onları araştırırken kendi websitelerini, forumlarını ve yayınladıkları
görüntüleri çalışmamızda kaynak olarak aldık. Ausar Auset Topluluğu gibi bazı
Kemetik grupların yayınladıkları kitapları da araştırmamızda kaynak olarak aldık.
7

Bunun dışında Wallis Budge’ın kitapları gibi eski Mısır ile ilgili yazılmış klasik
Mısıroloji eserlerini Kemetikler’i anlamak için kullandık. Bunların yanında
Kemetikler hakkında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere de yayınlanmış olan
gazete yazılarını da çalışmamızda dikkate aldık.
Kemetikleri daha iyi anlamak için Hiyeroglif okumayı ve çokça kullanılan
önemli kelimelerin anlamlarını öğrendik. Böylece Kemetiklerin kendi aralarında
kullandıkları ifadeleri anlayabildik. Bu sayede onlarla daha sağlıklı bir iletişim
kurabildik.
En büyük Kemetik grup olan Kemetik Ortodoksluğu’nun dört ay süren
inisiyasyon sürecinden geçerek gruba dahil edildik ve böylece gerek liderleriyle
gerek rahipleriyle daha yakından iletişime geçme fırsatı bulduk.

8

BİRİNCİ BÖLÜM
KEMETİK PAGANİZM

Kemetizm’in Ne’liği

1.1.

Kemetizm eski Mısır teolojisini modern dünyada yeniden canlandırmaya
çalışan yeni bir dini harekettir ve Neopaganizm’in bir alt disiplinidir. Kendi
içerisinde pek çok dallara ayrılan bu akımın karakteristik özellikleri, eski Mısır
tanrılarına ve ata ruhlarına saygı duymaları, onları memnun etmek için yapılan
ritüeller ve eski Mısır’ın devlet yapısına benzer bir cemaat yapılanmasına sahip
olmalarıdır.
Kemetizm terimi eski Mısır dilinde Mısır topraklarına verilen ve ‘siyah
toprak’ anlamına gelen ‘Kemet’ten gelmektedir. Bu dini harekete verilen diğer
isimler Kemetisizm, Mısır Neopaganizm’i ve Neterizm’dir.8 Kemetikler Netjer
dedikleri aşkın bir varlığın yanında ondan zuhur etmiş Netjeru adındaki çeşitli
tanrılara inanmaktadırlar ve bu sebeple kendi inanç sistemlerini açıklamak için bir
tanrıdan birçok tanrının çıkmasını ifade eden monotelizm teolojik kavramını
uygun görürler.9 Netjer’in kelime anlamı eski Mısır dilinde ‘ilahi’dir ve sarı bir
bayrak hiyeroglifiyle gösterilir. Eski Mısırlılar her varlığın içerisinde tanrısal bir
ruhun bulunduğuna inanır ve bu tanrısal ruha ‘Netjeru’ (Netjer’in çoğulu)
derlerdi. Bütün bu Netjeru’lar bir olan Netjer’e, yani tanrısal ruha bağlıdır.10 Her
ne kadar Kemetikler aynı tanrılara inanıyor olsalar da onlar hakkındaki teolojik
yaklaşımları oldukça farklıdır. Tanrıları belli bir formu olmayan kozmik enerjiler

8

Bkz. Marilyn C. Krogh, Kemetic Orthodoxy: Ancient Egyptian Religion on the
Internet: A Research Note, Sociology of Religion, 2004
9
Kemetic
Orthodoxy,
“Names
of
Netjer,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/names-of-netjer, 01.05.2019
10
E. A. Wallis Budge, The Gods of the Egyptians, Volume I, London, 1904, p.3
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olarak görenler ile birlikte11 onları melekler olarak12 veya insan gibi uzuvları olan
görünmez ruhani varlıklar olarak kabul edenler de vardır.13
Kemetikler arasında neopagan olanlar olduğu gibi bu özelliği taşımayanlar
da vardır. Biz çalışmamızda sadece neopagan özelliği taşıyan grupları
incelemekteyiz.
Neopagan Kemetikler kendi içlerinde üç ana gruba ayrılırlar. Birinci grup
eski Mısır kaynaklarına mümkün olduğunca sadık kalarak Antik Mısır’ın inanç ve
ritüellerini diriltmeye çalışmakta olan Ortodoks Kemetizm’dir ve en büyük grubu
temsil eder. İkinci grup eski Mısır kaynaklarını yorumlama yoluyla kendi
teolojilerini üreten Yeniden Yapılandırmacı Kemetizm’dir. Bu iki grup evrensel
mesajlar vermekte ve bütün insanların eşitliğine inanmaktadır. Üçüncü grup ise
diğerlerinden farklı olarak Antik Mısır medeniyetinin siyah ırkın üstünlüğüne
işaret ettiğine inanan Afrosentrik Kemetizm’dir. Bu grup, New Age spiritüel
gelişim akımlarından birisi sayılabilir.
Ortodoks Kemetizm’in temsilcileri arasında Kemetik Ortodoksluğu ve
Temple of Ra (‘Ra Tapınağı’) hareketi bulunmaktadır. Kemetik Ortodoksluğu aynı
zamanda en büyük Kemetik harekettir. Bu hareketler eski Mısır kaynaklarından
ve Mısıroloji çalışmalarından istifade ederek eski Mısır dinini olabildiğince doğru
bir şekilde günümüzde diriltmeye çalışırlar. Bu kapsamda bütün Mısır tanrılarına
ibadet eder ve eski Mısır dilinden çevrilen dua ve ilahiler söylerler.14
Yeniden Yapılanmacı Kemetizm içerisinde Kemetic Order of Aset Ka
(Kemetik Aset Ka Tarikatı), Church of the Most High Goddess (En Yüce Tanrıça
Kilisesi)15 ve Tameran Wicca bulunmaktadır. Bu hareketler Kemetik düşünceyi
yorumlayarak kendi özgün sistemlerini oluşturmuşlardır. Bunlardan yola çıkarak

11

Bkz. Ra Un Nefer Amen, Metu Neter, Vol. 1: The Great Oracle of Tehuti and the
Egyptian System of Spiritual Cultivation, Brooklyn, New York, 1990
12
The
Kamitic/Kemetic
Culture
and
Way
of
Life,
(Çevrimiçi)
https://landofkam.wordpress.com/tag/land-of-kam/
13
Bkz. Kemetik Ortodoksluğu websitesi, “https://www.netjer.org/
14
Bkz. Kemetik Ortodoksluğu websitesi: http://www.kemet.org
15
Kilise: Yunanca ‘Ekklesia’dan türetilmiştir ve ‘topluluk, meclis, cemaat’ anlamına
gelir.
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vampir inancı (Kemetic Order of Aset Ka)16, cinsellik kültü (En Yüce Tanrıça
Kilisesi)17 ve Wicca hareketine bağlı Tameran hareketi ortaya çıkmıştır.18 Bu
hareketlerin mensupları diğerlerine göre sayıca oldukça azdır.
Afrosentrik Kemetiklerde ise Ausar Auset Society (Ausar Auset
Topluluğu)19, Shetaut Neter20 (İlahi Sır), Temple of Anu21 (Anu Tapınağı) ve
Kamta Shamanism (Kamta Şamanizmi)22 bulunmaktadır. Bu hareketler Afrika
kültürünü Kemetizm yoluyla yeniden güçlendirmeye çalışmaktadır. İnançlarına
göre siyah ırk diğer ırklardan daha üstündür, bu iddialarını ispat etmek için de çok
uğraşırlar. İddialarına göre gerçek Mısırlılar siyahiydi ve bu sebeple siyahi
olmayan kişiler asla kendilerini Kemetik kabul edemezler.23
Neopagan Kemetik Hareketler olan bu grupların haricinde neopagan
kategorisinde olmayıp Kemetik görünümünde birtakım yeni dini hareketler de
oluşmuştur. Bunlar Temple of Set24 (Set Tapınağı), Fellowship of Isis25 (İsis
Topluluğu), Fahamme26 ve Nuwaubian hareketidir27. Çalışmamızda neopagan
özellikteki hareketleri ele alacağımızdan bu grupların üzerinde çok durmayacağız.

1.1.1. Karakteristik Özellikleri
Kemetikler arasında genel olarak çoğulcu, eşitlikçi ve kapsayıcı fikirler
hakimdir, fakat aralarında seçkinci ve dışlayıcı görüşler de vardır. New Age ve
Neopagan gruplarda sıkça görüldüğü gibi Kemetiklerde de bireycilik ön
plandadır.

16

Bkz. Kemetic Order of Aset Ka websitesi: http://www.asetka.org
Bkz. En Yüce Tanrıça Kilisesi websitesi: https://www.goddess.org/
18
Bkz. Wicca websitesi: https://www.wicca.com/
19
Bkz. Ausar Auset Topluluğu websitesi: https://ausarausetatl.com/
20
Bkz. Shetaut Neter websitesi: http://www.egyptianyoga.com/
21
Bkz. Temple of Anu websitesi: http://templeofanu.org/
22
Bkz. Kamta Şamanizm’i websitesi: https://landofkam.wordpress.com
23
Bkz. Ra Un Nefer Amen, Metu Neter, Vol. 1: The Great Oracle of Tehuti and the
Egyptian System of Spiritual Cultivation, Brooklyn, New York, 1990
24
Bkz. Temple of Set websitesi: https://www.xeper.org
25
Bkz. İsis Topluluğu websitesi: http://www.fellowshipofisis.com/
26
Bkz. Fahamme websitesi: https://www.fahamme.com/
27
Bkz. Nuwaubian websitesi: https://www.unnm.org/
17

11

Kemetizm Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuştur ve oradan Avrupa
kıtasına yayılmıştır. Müntesiplerinin çoğu önceden Hıristiyan inancına sahipken
sonradan bu dine karşı duydukları tatminsizlik sebebiyle Kemetizm’i seçmişlerdir.
Bu insanlar arasında eskiden uyuşturucu bağımlılarının bulunduğu, Hıristiyan
inancında kabul görmeyecek düşünce ve davranışlar sebebiyle dışlanmış olanların
olduğu ve ciddiye alınacak derecede eşcinselin bulunduğunu kendileriyle
yazışarak ve çevrimiçi forumlarında yazdıklarını okuyarak gözlemledik. Bu
gözlemimizden yola çıkarak Kemetizm’in mevcut dini ve etik yapılara karşı bir
tepki olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Diğer Neopaganizm akımlarında
görüldüğü gibi Kemetik düşüncenin arkasında da Hıristiyanlığın kılıç zoruyla
atalarına kabul ettirildiği ve bütün insanların eskiden Pagan olduğu düşüncesi
yatmaktadır.28 Böylece tarihte eski dönem kültürel yapılarına gidildikçe ve bunlar
temel referans alındıkça hakikate o kadar yaklaşacaklarına inanırlar.
Neopaganizm akımlarında genelde Paganların bulundukları coğrafyanın
Hıristiyanlık öncesi dinine bağlanmaya çalıştıkları görülürken, Kemetikler de bu
eğilim görülmemekte ve çoğunluğu eski Mısır medeniyetinin bütün insanları
ilgilendiren inanç ve kültüre sahip olduğunu düşünmektedir. Bununla ilgili olarak
Kemetikler, monoteist dinlerin kendi inanç ve ahlak kurallarını İsrailoğullarının
Mısır’da yaşadıkları dönemde onlardan alıp sonradan Sina çölü üzerinden
Kudüs’e taşıdıklarına inanmaktadır. Bunun yanında Firavun’un İsrailoğullarına
zulmetmediğini ve aksi iddiaların Yahudilerce uydurulan bir iftira olduğunu ifade
ederler.29 Öyle ki semitik dinlere tabi olmanın hiçbir fayda getirmeyeceğine
inanılır ve Kemetik geleneğe bağlı olanlardan çoğunlukla bu dinlerden bağlarını
koparmaları beklenir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Kemetikler eski Mısır kaynaklarını kendi
inanç ve ritüellerini oluşturmak için kullanırlar. Bu kapsamda bütün Kemetiklerin
saygı ve hürmet gösterdiği iki kaynak bulunmaktadır. Bunlardan birisi Ani
Papirüs’ü, diğeri de Mısır’ın Ölüler Kitabı’dır. Ani Papirüsü’nün 25. bölümü eski
28

Sabrina Aset, “Do you not know the stars were anciently the Gods?,” t.y., (Çevrimiçi)
https://www.goddess.org, 01.05.2019
29
Sabrina
Aset,
“Laws
of
the
Goddesses,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
https://www.goddess.org/cmhg/laws.html, 01.05.2019
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Mısır’ın ahlak anlayışının yazılı olduğu bölümdür ve tanrıça Maat’ın 42 kuralını
içerir. Mısır Ölüler Kitabı ise insanın ölümden sonraki geçireceği evreleri
anlatması bakımından önem arz etmektedir. Kemetiklerin bu kaynaklara
yaklaşımları kendi teolojik perspektiflerine göre farklılık göstermektedir.
Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde bunlara detaylı bir şekilde değinilecektir.
Yaygın ve tanınmış dinlerden farklı olarak Kemetikler’in dine yaklaşımları
tümevarım şeklinde gerçekleşmektedir. Bu çerçevede her müntesip kendi kişisel
tecrübeleri doğrultusunda tanrı anlayışını geliştirmeye çalışmakta, hatta bu
yaklaşım Kemetik gruplarca teşvik edilmektedir. Öyle ki bireyler kendi aralarında
spiritüel tecrübe paylaşımı yaparak grup içerisinde kolektif bir din algısı
oluşturmaya çalışmaktadırlar.
Kemetiklerin bir kısmı insanın içerisinde tanrısal bir gücün veya enerjinin
var olduğuna inanır. Dolayısıyla, ritüellerin amacı tanrıları memnun etmenin
yanında insanın içerisinde gizli bulunan bu gücü uyandırma amacı da
taşımaktadır. Bu sayede insan tanrısal ruhla birleşecek ve onun kudretiyle dünya
hayatında mutlu ve başarılı bir yaşam sürecektir.30 Bu süreci desteklemek için
gruplar birbirinden farklı yöntemler geliştirmişlerdir, bunların en yaygın olanı
Mısır tanrıları önünde yapılan yoga ve meditasyon seanslarıdır.
Kemetiklerin bir diğer özelliği de inançlarını açıklama da ve grup içi
iletişimlerinde sıklıkla eski Mısır dilini kullanmalarıdır. Hiyeroglif yazılarda
kelimelerin oluşumlarında sesli harflerin sıkça yazılmaması ve gerçek okunuşun
nasıl olacağı noktasında belirsizlik olması Kemetik gruplar arasında ayrılığa ve
iletişim bozukluğuna yol açmaktadır. Örneğin ‘KMT’ kökünden türetilmiş Kemet
kelimesini Kamit şeklinde okuyanlar varken Kamta şeklinde okuyan da vardır ve
bu farklılıkları kendi çizgilerini belli etmek için de kullanırlar. Bunun yanında
Mısır tanrılarının isimlerini hiyerogliflerde olduğu şeklinde kullanmayı tercih
ederler. Örneğin Yunanca bir kelime olan Osiris için Kemetikler Ausar veya Osar,
Isis için ise Auset veya Aset terimini kullanırlar. Her bir Kemetik grup isimleri ne
şekilde kullanacağına önceden karar verir ve müntesipleri arasında bunlar her
30

Ra Un Nefer Amen, Maat The 11 Laws of God, 2003, Brooklyn, New York, s.3-6
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zaman o şekilde kullanılır. Bu sebeple Kemetik bir gruba bağlanmak isteyen
birine her şeyden önce tanrıların isimleri ve grup içerisinde gündelik yaşamla
ilgili kullanılan birtakım ifadeler öğretilir.
Birbirlerinden uzakta yaşamaları sebebiyle Kemetikler interneti iletişim
vasıtası olarak etkin bir biçimde kullanmaktadırlar. Hatta bundan öte geçerek
ortak ritüelleri çevrimiçi chat gruplarında yürütebilme yöntemini kendi içlerinde
geliştirmişlerdir. Buna dayanarak Kemetiklere ‘internet dini’ diyenler de
olmuştur.31 Fakat bu tabir kanaatimizce onlar için pek doğru sayılamaz. Zira
interneti dini amaçlarla kullanmayan Kemetikler olduğu gibi kullananlar da belli
zamanlarda bir araya gelip toplu ayinler düzenlemeye özen göstermektedirler.
Birbirlerinden o kadar uzak yaşamaları Kemetiklerin sistematik örgütlenmelerine
engel olmakta ve faaliyet güçlerini zayıflatmaktadır. Bu yüzden Kemetikler aynı
anda

birden

fazla

Kemetik

gruba

bağlı

olabilirler.

Örneğin

Kemetik

Ortodoksluğuna bağlı olan biri aynı zamanda Tameran Wicca da yüce rahip veya
rahibe olabilmektedir.32

Tarihsel Gelişimi

1.2.

Neopagan

Kemetik

hareketlerin

hemen

hepsi

Amerika

Birleşik

Devletlerinde ortaya çıkmış ve internetin yaygınlaşmasıyla kendilerine taraftar
toplayabilmişlerdir. Kemetikler tanrı anlayışları bakımından kendi içlerinde üçe
ayrılırlar. Bunlardan ilki eski Mısır tanrılarının varlığına inanmakla beraber onlara
ibadet eden gruptur ve daha çok Hıristiyan arka planına sahip kişiler tarafından
temsil edilmektedir. İkincisi Kemetik tanrılarına tapmamakla birlikte onların
eskiden yaşamış azizler olduğuna inanan, karizmatik liderleri etrafında şekillenen
ve onların tanrı tarafından seçilmiş olduğu görüşüne sahip olanlardır. Bunlar daha
çok önceden Müslüman olan Afroamerikalılar tarafından temsil edilmektedir ve
Neopaganizm kategorisi altında değildir. Buna benzer bir grup da Kemetik
31

Bkz. Paul Harrison, Profane Egyptologists: The Modern Revival of Ancient
Egyptian Religion, UCL Institute of Archaeology Critical Cultural Heritage Series,
Routledge, İngiltere, 2017
32
The House of Netjer, "Kemetic Wicca?,” December 1, 2017, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=21644 .0, 26 Nisan 2019.
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temaya sahip olmakla birlikte aslında farklı bir teoloji geliştiren gruplardan
oluşur. Kemetik düşüncenin tarihsel gelişiminin iyice anlaşılabilmesi için
gruplardan bahsetmemiz gerekmektedir.
1970’li yıllarda neopagan özellikte olan Kemetizm’in gelişimi oldukça
hızlı olmuştur. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu tarihten önceki Kemetik
düşünce ele alınmalıdır. Bu sebeple Kemetizm tarihi üç periyotta incelenmiştir:
Kemetizm’in neopagan özelliğine henüz ulaşmadığı Neopagan öncesi dönemi
(1919-1971), Neopaganizm’in oluşum dönemi (1971-1995) ve bu dönemi kaynak
alarak yeni grupların ortaya çıkmaya başladığı modern dönem (1996’dan
günümüze kadar olan dönem).

1.2.1. Neopaganizm Öncesi Dönem (1919-1971)
Bu dönemde eski Mısır dini ve kültürü henüz insanlar tarafından genel
olarak çok bilinmemekteydi ve bu sebeple yoruma olabildiğince açıktı.
İslamiyetin etkisi altında bazı Afroamerikalılar vahiy ve kitap merkezli bir
Kemetik oluşuma bürünmeye çalıştı. Eski Mısır ve İslam dini hakkında yeterli
bilgisi olmayan bu insanlar Kemetizm ile İslamiyet’in bağdaşabilir olduğunu
düşündü ve birtakım teolojik terimin benzerliğinden yola çıkarak ve yeni bir
teolojik zemin hazırlayarak bu dini hareketi senkretik bir yapıya dönüştürmeye
çalıştı. Aynı şekilde bir eski Mısır tanrısından aldığı vahiy doğrultusunda
kitaplarını yazdığını iddia eden bir yazarın kitapları milyonlarca kez satıldı.
Böylece ilk defa Kemetik düşünce inşa edilmeye çalışıldı, fakat Kemetizm’i
sistemleştiremediklerinden etkileri zamanla kayboldu.
Bu çerçevede Kadiyanilik cemaatine üye olan Afroamerikalı Paul
Nathaniel Johnson (1888-1954) 1919 yılında kendisini peygamber ilan ederek
Fahamme İncili’ni yazmıştır. Hıristiyanlık, İslam ve Yahudiliğin anahtarının bu
İncil’de bulunduğunu söyleyen Johnson, İsis, El, Amun, Ra ve diğer Afrika
kültlerini birleştirip Fahamme adında yeni bir din kurmaya çalışmıştır.33 ‘İslam’

33

Khalid Omar, "Fahamme,” t.y., (Çevrimiçi) https://www.fahamme.com, 29 Nisan
2019.
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kelimesinin İsis, El ve Amun isimlerinden, ‘Christ’ kelimesinin Ka, Ra ve İsis
isimlerinden, İsrail kelimesinin İsis, Ra ve El isimlerinden kaynaklandığını iddia
etti.34 Öğretisine göre siyahi ırkın kökeni eskiden yeryüzünde yaşamış ve
sonradan kendilerine tanrı ve tanrıçalar denilen üstün insanlara dayanmaktadır, bu
sebeple siyahiler kölelik öncesi zamana geri dönmelidir. Kendisini tanrı AmunRa’nın elçisi ve ‘Fahamme Resulü’ olarak tanıtan Johnson, kendisinin bütün eski
Mısır tanrılarının enkarnasyonu olduğunu ve eski Afrika medeniyetinin yeniden
canlandırılacağını müjdelemek için gönderildiğini iddia etmiştir. Kendi yazmış
olduğu Fahamme İncili’nde şu ifadeler yer alır:

“İsis, El, Amun, Ra ve bütün Afrika kültlerinin dinlerini mükemmelleştirdim ve
onu Fahame veya İlahi Anlayış olarak isimlendirdim. (...) En yüce tanrı bana
Fahame ruhunu ve bilgi ışığını verdi.” (Holy Fahamme Gospel, p. 9-18)

Bu dini hareket bütün dinlerin Afrika’dan kaynaklandığını, hepsinin de
siyahi atalarına aziz ve kurtarıcılar olarak tapındıklarını veya tanrıya Afrika
geleneğinin öğretileri doğrultusunda taptıklarını iddia ederler.35
İnançlarına göre en yüce yaratıcı eskiden yaşamış olan üstün kişileri veya
tanrıları insanlara hizmet etmesi için var etmiştir, fakat bu tanrıların mahiyeti belli
olmayıp monoteist dinlerdeki melekleri anımsatmaktadır.36 Buna rağmen eski
Mısır tanrıları adına hiçbir ritüel yapılmamakta ve yalnızca Fahamme İncil’inin
öğretilerini

hayata

geçirmeye

çalışmaktadırlar.

Bu

sebeple,

bu

grubu

Neopaganizm kategorisine almamız mümkün değildir. Bununla birlikte bu grup
Kemetizm’in en erken örneği olarak kabul edilebilir. İlk Kemetik düşüncenin
böylelikle Kadıyanilik bağlamında ortaya çıkan bir akım olarak tarih sahnesinde
görünmüş olması dikkat çekicidir.

34

Khalid
Omar,
"The
Fahamme
Rasool,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
https://www.fahamme.com/fahamme-ra-rasool, 29 Nisan 2019
35
Ptah Rah, "The Message,” t.y., (Çevrimiçi) https://www.fahamme.com/message, 29
Nisan 2019.
36
Ptah Rah, "The Message,” t.y., (Çevrimiçi) https://www.fahamme.com/message, 29
Nisan 2019.
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New Age düşüncesi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Amerika’da
hızla yayılmıştır. Örneğin 1950’lerde Lafayette Ronald Hubbard ‘Dianetics’
isimli kitaplarını yayınlamaya başlamış ve Scientology kilisesini kurmuştur. Bu
kilisenin temelini ise Thetan diye adlandırılan ruhani varlıklar oluşturmaktadır.37
Bundan da anlaşılacağı üzerine New Age’in başlamasıyla birlikte ruhani
varlıklarla irtibata geçme, onlardan mesaj alma ve bilinci bir üst seviyeye taşıma
çalışmaları hızla yayılmıştır. Kemetizm New Age’in bu yönleriyle doğrudan
bağlantılı görünmektedir. Örneğin Dorothy Jane Roberts (1929-1984) adında
ABD’li bir yazar 1963 yılın Eylül ayında zihnine gaybten aniden yığınla bilgi
yağdığını iddia etmiştir. Aynı yılın Aralık ayında ise kendisine ‘Seth’ diye tanıtan
eril bir tanrıdan mesajlar almaya başladığını söylemiştir. İlk yedi mesajını Ouija
tahtası (‘cadı tahtası’) yoluyla almıştır38, fakat 19 Şubat 1964 tarihinde bunu
tamamen bıraktığını ve doğrudan bilgi aldığını belirtmiştir.39 1970 yılında
Dorothy Jane Roberts tarafından Seth Material kitapları yayınlanmaya
başlamıştır. Burada Jane Roberts adını kadim Mısır’ın mitolojik tanrısından aldığı
‘Seth’ isimli ruhani bir varlıktan vahiy aldığını ve onun telkinlerinden hareketle
kitaplarını yazdığını iddia etmiştir. Jane, trans halindeyken eşi Robert Fabian
Butts onun yanında dediklerini not edip kitaplarını yazmıştır.40 Roberts’in bu
kitapları yedi buçuk milyondan fazla satılmıştır.41
Görüldüğü üzere Kemetizm, Neopaganizm öncesi dönemde farklı inanç ve
kültleri sağlam bir zemine oturtamadan senkretize etmeye çalışmış ve sistematik
bir teoloji oluşturmada başarısız olmuştur. ABD’de bu zaman diliminde oldukça
37

Bkz. Ekrem Sarıkçıoğlu, “Sayentoloji Mezhebi Kurucusu ve Öğretisi”, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 1986, Samsun, s. 3
38
Ouija Tahtası: Ruhlarla iletişime geçmek için kullanılan ve genelde bir tahtanın
üzerinde alfabetik harflerin ve bir göstergenin bulunduğu bir araçtır. Kelime kökeni
Fransızca ‘evet’ anlamında olan ‘Oui’den ve Almanca ‘evet’ anlamındaki ‘Ja’ dan
oluşur. Bazı tahtalarda sayılar veya ‘teşekkür ediyorum’, ‘bekliyorum’, ‘son’ gibi
kelimelerde bulunur. Göstergenin işaret ettiği harflerin doğa üstü bir varlıktan (genelde
cin ve ölmüş ruh) geldiğine inanılır.
39
Jane Roberts, Seth, Dreams and Projections of Consciousness, New York, New
Awareness Network, 1986., s. 68,
40
Paul M. Helfrich, "In Memoram Of Robert F. Butts,” 26 May 2008, (Çevrimiçi)
https://www.paulhelfrich.com/essays/inmemoriam-robert-f-butts/, 26 Nisan 2019.
41
Susan M. Watkins, “Speaking of Jane Roberts: Remembering the Author of the Seth
Material”, November 1, 2000, (Çevrimiçi) https://www.amazon.com/Speaking-JaneRobertsRemembering-Material/dp/0966132777, 26.04.2019
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yüksek sayılabilecek ırkçılığın mevcut olması Afrika merkezli dini yapılanmaların
ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bunun sebebi siyahilerin toplumda
dışlanması ve kendi özgüvenlerini geri kazanma çabalarıdır. Fahamme hareketi bu
çabanın Kemetik yönünü bize göstermektedir. Jane Roberts ise 50’li ve 60’lı
yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlık kazanmış New Age hareketinin bir
temsilcisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.2.2. Neopaganizm’in Oluşum Dönemi (1971-1995)
Bu dönemde Kemetizm ilk defa Neopagan özellikte ortaya çıkmış ve en
çok yaygınlığını burada kazanmıştır. Bu zaman aralığında kurulmuş olan Kemetik
gruplar Kemetik Paganizm’in temellerini oluşturmuş ve günümüzde Kemetizm’in
temsilcileri olmuşlardır.
Kemetik Paganizm oldukça yeni bir dini oluşumdur ve 1970’li yıllarda ilk
defa kendisini göstermiştir. Diğer New Age ve Neopagan grupları gibi Kemetizm
de 1960’lı yıllarda karşıt kültür42 (counterculture) hareketinden doğmuştur ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde yayılma göstermiştir. Onun doğmasında 1960 ve
1970’li yıllarda feminizm, çevrecilik, cinsel devrim ve pan kızıl deri hareketi43
gibi sosyal hareketlerin etkisi olmuştur.
ABD, 1950’lilerde Budizm ile tanışmıştır, 1965 yılında ise göçmen yasağı
kaldırılmış ve Asya kıtasından bir çok dini ve spiritüel öğretmen buraya göç etmiş
ve öğretileri özellikle gençler arasında yankı bulmuştur.

Daha önce de

belirttiğimiz gibi Kemetikler için yoga ve meditasyon spiritüel gelişim açısından
önem arz etmektedir. Kemetiklerin bunları Asyalı öğreticilerin etkisinde kalarak

42

1960'lardaki karşı kültür hareketi 1956 ve 1974 yılları arasında Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere’de ortaya çıkmış ve oradan batı dünyasının neredeyse tamamına
yayılmıştır. Bu hareketin temel karakteristiği kadın haklarının öne çıkarılması, otorite
tanımamazlık, uyuşturucunun yaygınca kullanılması, savaş karşıtlığı (Vietnam savaşı)
ve Amerikan Rüyasının farklı yorumlanmasıdir. Bu dönemde insanın seçme
özgürlüğüne özellikle vurgu yapılmıştır.
43
Pan Indianism: 1960’lı yıllarda kızıl derili kabilelerin bir araya gelip ‘American
Indian Movement’ (AIM) ve ‘National Indian Youth Council’ (NYIC) adında
organizasyonlar kurarak siyasi alanda söz sahibi olmaya çalıştılar. Bu hareketin amacı
kızıl derililer arasında kabile farkını göz ardı ederek birlik oluşturmak ve böylece
haklarını savunmaktı.
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kendi sistemlerine entegre ettikleri büyük bir ihtimaldir. Buradan hareketle
neopagan Kemetizm’in tarihsel gelişiminin ABD’nin siyasi ve kültürel
gelişmesiyle paralel yürüdüğünü söyleyebiliriz.
1971 yılında “Church of the Eternal Source” (Sonsuz Kaynak Kilisesi)
adında ilk defa neopagan özelliğinde bir Kemetik cemaat Kaliforniya’da ortaya
çıkmıştır. Cemaatin dört kurucusu vardır ve şu an hiçbiri hayatta değildir. Bunlar
‘İsis rahibi’ Ron Myron (1941-1979), ‘Osiris rahibi’ Bruce Kimmerling, ‘Thot
rahibi’ Donald Harrision (ö. 2004) ve ‘Horus rahibi’ Harold Moss’tur (19372010). 1963 yılında eski Mısır festivallerini kutlama amacıyla bir araya gelen grup
1971 yılında kar gütmeyen organizasyon olarak kaydını yaptırmıştır. İlk ortaya
çıktığı zamanlarda aktif bir şekilde çalışmasına rağmen bütün kurucuları öldükten
sonra şu an faaliyetleri tamamiyle durmuştur. ‘Khepera’ adında yayınladıkları
dergi de artık yayınlanmamaktadır. Şu an gönüllü beş rahip cemaatin websitesini
yönetmektedir. Grup,

yakında faaliyetlerini tekrar devam ettireceklerini

websitelerinde ilan etmişlerdir. Açıklamalarına göre Sonsuz Kaynak Kilisesi
bütün eski Mısır tanrılarına inanmakta ve ritüellerini olabildiğince eski Mısır’da
uygulandığı şekliyle yürütmeye çalışmaktaydı.44
Mısır’ın coğrafi konumu da Kemetik düşüncenin gelişmesinde etkili
olmuştur. Afrika’nın kuzeydoğusunda bulunan Mısır hiç şüphesiz antik dünyanın
en gelişmiş medeniyetlerinden birisidir ve bu güçlü medeniyetin zamanla ortadan
kalkmasıyla Afrika kıtasında siyasi ve kültürel denge bozulmaya başlamıştır, eski
gücüne bir daha kavuşamamıştır. Bu tarihsel süreçten ilham alan bazı Kemetikler,
Mısır’ın Afrika kültürünün ve gücünün merkezi olduğunu ileri sürmüşler ve
bundan yola çıkarak Afrika halkının matematik, astronomi ve inanç bakımından
diğer halklardan daha üstün olduğunu iddia etmişlerdir. Bu inanç çerçevesinde
Kemetizm Rogelio Alcides Straughn tarafından 1973 yılında kurulan ‘Ausar
Auset Society’45 ile Afrosentrik özellikte ortaya çıkmıştır. Bu grup her insanın

44

Church
of
The
Eternal
Source
websitesi,
(Çevrimiçi)
https://sites.google.com/site/churcheternalsource/, 02.07.2019
45
Ausar, eski Mısır’ın yeraltı alemi tanrısı Osiris’in eski Mısır dilindeki okunuşudur ve
en doğru ismin de bu olduğu Kemetiklerce kabul edilir. Ausar’ın yanında ‘Osar’ veya
‘Asar’ şeklinde de günümüz Kemetiklerce kullanılabilmektedir. Auset ise merhamet

19

içerisinde Ausar adlı bir tanrısal ruhun bulunduğunu iddia etmekte ve bu gücü
yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme yoluyla uyandırmayı hedeflemektedir. İlk
başta az sayıda bağlısı olan grup zamanla gelişmiş ve 1990 yılında Straughn’un
kaleme aldığı ve ‘tanrının sözü’ anlamını taşıyan Metu Neter kitabından sonra
Afroamerikalılar arasında hızla yayılmıştır.
Ausar Auset Topluluğundan sonra Amerikalı bir siyaset bilimci, askeri
subay ve Anton LaVey'in Şeytan Kilisesi'nin (Church of Satan) üst düzey bir
üyesi olan Michael Aquino 1975 yılında Temple of Set adı altında kişisel gelişime
ve kara büyüye odaklanan yeni bir Kemetik hareket başlatmıştır. Bu harekete
bağlı olanlara Setian denmektedir.46 Cemaat yapılanmaları ve ritüelleri Şeytan
Kilisesine oldukça benzemektedir. İnançlarına göre Set tek tanrıdır ve The Book of
Coming Forth by Night adında bir kitabı Michael Aquino’ya vahyetmiştir.47 Bu
kitapta şeytan hakkında Set’e atfedilen şu ifadelere yer verilir: “Sözüme uyması
için İbrani Şeytanı adında bir büyücü yaratmaya karar verdim.” Yazarın kendisi
hakkında da şu ifadeler yer alır: “Ey Michael Aquino, seni Set hükümranlığının
büyücüsü (Magus) ilan ediyorum. (...) Ey büyücü, Set’in iradesini (insanlara)
bildir. Set’in gerçek ismiyle tapınağımı ve cemaatimi yeniden inşa et. Artık bir
İbrani Şeytanı ünvanını asla kabul etmeyeceğim.”48 Set tek tanrı olmakla birlikte,
bir öğretmen olarak görülüp kendisine ibadet edilmemektedir, bunun aksine
insanlar kendi bilinçlerini üst seviyeye çıkarmak suretiyle kendilerine ibadet etmiş
sayılırlar.49
Bu dönemde dikkat çekici bir diğer gelişme İrlanda’da ortaya çıkmıştır.
1976 yılında İrlanda’nın Clonegal kalesinde ‘Fellowship of İsis’ (İsis Cemiyeti)
adı altında diğer pagan dinleri barındırdığı gibi Kemetizm’i de içinde barındıran
bir feminist dini hareket Lawrence Durdin Robertson, eşi Pamela Durdin
tanrıçası ve Osiris’in eşi İsis’i ifade etmektedir ve bazen de ‘Aset’ şeklinde
yazılmaktadır.
46
Temple of Set, “General Information and Admissions Policies”, 30 April 2011,
(Çevrimiçi) https://www.xeper.org/pub/pub_gil.html, 01.05.2019
47
Michael A. Aquino, Book of Coming Forth by Night, 23 August, 2005, (Çevrimiçi)
https://nightsideofeden.livejournal.com/3566.html, 01.05.2019.
48
Michael A. Aquino, The Book of Coming Forth by Night, (Çevrimiçi)
http://orderoftheserpent.org/forum/index.php?topic=36.0, 29.06.2019
49
Don Webb, “Xeper: The Eternal Word of Set”, t.y. (Çevrimiçi)
https://nightsideofeden.livejournal.com/3566.html, 01.05.2019
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Robertson ve kızı Olivia Robertson tarafından başlatılmıştır. Bu cemiyetin amacı
bütün tanrıçaların dinlerini dünyaya yaymaktır ve bu amaçlarını gerçekleştirmek
için diğer dini gruplara mensup kişilerle birlikte çalışmaktadırlar. Bu grup birçok
dini, kültürü ve ırkı kendi içerisinde barındırır. Olivia Robertson 2002 yılında
şunları yazmıştır:

“İsis Cemiyeti’nin sadece bir pagan organizasyonu olduğu yanlışını düzeltmek
istiyorum. Birçok ülkede toplam 21000 üyemiz vardır ve içlerinde sadece bin
pagan bulunmaktadır. İçimizde Katolikler, Protestanlar, Budistler, Spiritüalistler
ve Hindular da bulunmaktadır. Hepsi İsis’in on bin farklı isminden oluşan dine
bağlıdır.” (Olivia Robertson, The Spiritual Affiliation of the FOI)

Organizasyon içerisinde üyelerden spiritüel tecrübelerini paylaşmaları
beklenir ve tanrıya nasıl yaklaşılacağına dair bilgiler verilir. Üyelere antik çağ
ritüellerini uygulamaları, dua ve meditasyon yapmaları tavsiye edilir. 50 Litürjiyi
oluşturan kişi Olivia Robertson’dur ve her ritüel farklı bir pantheon51 içindir.52
İnançlarına göre tanrı bir kadın şeklinde tezahür etmiştir ve hikmetini yeryüzünde
yayabilmek için insanların yardımına ihtiyacı vardır.53 Kemetizm’in ilk
hareketlerinden sayılabilecek bu hareket, eski Mısır tanrıçası İsis’e özel bir saygı
beslemenin dışında Kemetik Paganizm’in atalara tapınma veya bütün eski Mısır
tanrılarına inanma gibi diğer özelliklerini taşımamakta ve bununla beraber her
dinin tanrıçasını ön plana çıkarmaktadır.
Ausar Auset Topluluğunun ortaya çıkışından on yıl sonra ABD’de
Kemetizm önemli ve yeni bir gelişme daha yaşamıştır. 24 Nisan 1984 tarihinde
Santa Monica Kaliforniya’da Mormon Kilisesi mensubu Wilbur Tracy okyanusun
kıyısında bir vizyon gördüğünü ve tanrıdan unutulmuş İsis kültünü tekrar
50

Melton, Gordon J., ve Partridge, Christopher, New Religions: A Guide: New
Religious Movements, Sects and Alternative Spiritualities, New York, Oxford
University Press, 2004. pg. 300
51
Pantheon eski Yunanca da ‘bütün tanrıların tapınağı” anlamına gelir. Her gelişmiş
eski çağ pagan toplumunun kendine ait bir pantheon’u vardı. Bazen aynı tanrılar diğer
milletlerce farklı isimle ifade edilir ve ona o isimle tapınılırdı.
52
Bkz. Robertson, Olivia, The Call of Isis, Neptune Press, London for Cesara
Publications: Ireland, 1993.
53
Olivia Robertson, The Handbook of Fellowship of Isis, 1992, y.y. (Çevrimiçi)
http://www.fellowshipofisis.com/originalhandbook.pdf
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diriltmekle görevlendirildiğini iddia etmiştir. Kendisine tanrı tarafından verildiğini
düşündüğü bu görevi yerine getirmek için yola çıkan Tracy, İsis kültü adına
‘Church of the Most High Goddess’ (‘En Yüce Tanrıça Kilisesi’) adında bir Kilise
kurmuştur.54 İnançlarına göre bütün erkekler doğaları gereği günahkardır ve bir
İsis rahibesiyle cinsel ilişki yaşamadan bu günahlarının affolması mümkün
değildir. Wilbur Tracy kendi eşini yüce rahibe ilan ederek cinsel ritüelleri
başlatmıştır.
1989 yılının başlarında Ventura County’de (Los Angeles’in kuzeybatısı)
haftalık yayın yapan ‘The Newhall Signal’ isimli bir gazete En Yüce Tanrıça
Kilisesi hakkında birkaç haber yayınladı. Bunun üzerine evleri polis tarafından
arandı ve aynı yılın Nisan ayında Mary ve Wilbur ‘kötülüğe teşvik etme ve fuhuş’
suçlamalarıyla tutuklandılar. Eylül ayında devlet mahkemesinde yargılandılar ve
şartlı tahliye edildiler. Bir zaman sonra tahliyelerini istismar ettikleri düşüncesiyle
tekrar tutuklandılar.55 Grubun ‘Fuhuş Organizasyonu’ olarak lanse edilmesi Mary
Tracy’ye göre bir polisin yalan söylemesi sonucu olmuştur. Anlattığına göre
baskın öncesinde bir gizli polis para karşılığında kendisiyle cinsel ilişki yaşadığını
söyleyip yalan söylemiştir ve bunun üzerine fuhuş operasyonu başlatılmıştır.
Polisin ifadesine göre kiliseye olan bağlılığını test etmek için Mary Ellen kiliseye
150 Dolar bağış karşılığında cinsel ilişki teklif etmiştir ve poliste bunu
reddetmştir.56

Para

karşılığında

cinsel

ilişki

yaşadıkları

suçlamalarını

reddetmişlerdir.57 Wilbur Tracy, üyelerin kiliseye maddi bağış yapmalarının
onların ne kadar dindar olduklarının bir göstergesi olduğunu söylemiştir.58
54

Dick Donavan, “High Priestess of Sex gets a year in the pokey!,” Weekly World
News, October 15, 1991, (Çevrimiçi) https://books.google.com.tr/books?id=fMDAAAAMBAJ&source=gbs_all_issues_r&cad=1, 08.10.2018.
55
New York Times, “Religion Based on Sex Gets a Judicial Review,” May 2, 1990,
(Çevrimiçi)
https://www.nytimes.com/1990/05/02/us/religion-based-on-sex-gets-ajudicial-review.html, 02.10.2018
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Los Angeles Times, “Pair Claiming to Run Church Are Charged With Prostitution”,
May 5, 1989, (Çevrimiçi) http://articles.latimes.com/1989-05-05/local/me-2158_1_cityattorney-s-office-high-goddess-mary-ellen-tracy, 03.10.2018
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Los Angeles Times, “Judge Refuses to Drop Prostitution Charges”, June 14, 1989,
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Los Angeles Times, “Church Claim Rejected; Pair Guilty of Prostitution,” September
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Kaliforniya da hakim karşısına çıkartılan çifte hakim W. Matthew Byrne
dinlerinin gerçekten bereket tanrıçası İsis kültü olduğunu ispat edebilmeleri için
onlara zaman tanımıştır. Mahkemede tartışılan asıl mesele din özgürlüğünün
sınırlarının ne olduğuydu. Yargılanma süresinde 51 yaşında olan Wilbur ve 47
yaşındaki Mary’nin ifadesine göre grup 2000 üyeden oluşmaktaydı ve bu
avukatlar tarafından da onaylanmıştı. Bir kiliseye yapılan yardımın veya bir
rahibenin din mensuplarıyla yaptığı cinsel ilişkinin dini temelli olup olmadığı
hakimin üzerinde durduğu en önemli soruydu.59 Mary Ellen şunları söylemiştir:
‘Cinsel ilişki yoluyla bir ritüel gerçekleştirdiğimiz doğru, fakat bu bize antik
çağlardan gelmiştir’.60 Hakim William M. Byrne Jr. onların bu iddialarına şu
şekilde cevap vermiştir: ‘Onların ifadeleri inanılamaz bir şey. Dinin, cinsel
davranıştan başka hiçbir temeli yoktur.’61 Wilbur Tracy mahkeme sırasında bir
avukata şunları demiştir: ‘Modern toplumda kilise öğretilerim garip gelmektedir.
Halbuki İsa ve Joseph Smith zamanın ve mekanın dışındaydılar. Bende onlar gibi
zaman ve mekanın dışındayım.’62
Mary Ellen Tracy 3 ay hapis ve 3000 Dolar para cezasına çarptırıldı. Eşi
Wilbur Tracy de 4 ay hapis ve 1000 Dolar para cezasıyla cezalandırıldı ve grup
mahkeme tarafından yasaklandı.63 Tanrıçanın rahibeleri 7 Ekim 1998 tarihinde
Amerika Birleşik Devletlerindeki rahibelerin bütün ritüellerini ve tanrıçaların
ritüellerini askıya aldığını ilan etmiştir.64
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New York Times, “Religion Based on Sex Gets a Judicial Review,” May 2, 1990,
(Çevrimiçi)
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Görüldüğü üzere Kemetizm ilk ortaya çıktığı yıllarda tam olarak düzenli
bir sisteme oturtulamamış ve bu sebeple ciddi bir gelişme gösterememiştir. Jane
Roberts’in Seth kitapları, içerisinde oldukça dağınık açıklamalar barındırırken
eski Mısır teolojisini ele almakta yetersiz kalmış ve bu nedenle Kemetizm’in
temelini oluşturamamıştır. Ausar Auset Topluluğunun kurucusu Rogelio Straughn
her ne kadar Mısır mitolojisini spiritüel bir temele oturtmayı başarabildiyse de
evren tasavvurunu siyah ırkın üstünlüğü ile temellendirmesi onun düşüncesine
ciddi eleştiriler getirmiştir. Bununla birlikte Straughn’un grubun faaliyetlerini
yoga, meditasyon ve sağlık çerçevesinde şekillendirmesi Ausar Auset Society’yi
bir dini hareketten ziyade bir yoga organizasyonu şeklinde dışarıya göstermiştir ve
bu sebeple Kemetizm’in temsilcisi olmaktan onu uzaklaştırmıştır. Wilbur
Tracy’nin kurduğu

İsis

kültü ise teolojisini

eski

Mısır kaynaklarıyla

temellendirme noktasında başarısız kalmış ve farklı antik medeniyetlerden kendi
uç düşüncelerini ispata zorlamıştır.65
Kemetizm’in geçirdiği bütün bu gelişmelerden sonra Tamara Lynn Siuda
adında bir akademisyen ilk defa Kemetizm’i düzenli bir inanç sistemine oturtmayı
başarmıştır. 1989 yılında kurmuş olduğu Kemetic Orthodoxy veya ‘the House of
Netjer’ adlı akım, hızlı taraftar toplamış ve sonunda Kemetik öğretinin ana
gövdesi olmayı başarmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere Kemetik Ortodoksluk
eski Mısır’ın inanç ve ritüellerini günümüzde aynen uygulamaya çalışan dini bir
hareket olma iddiasıyla ortaya çıkmıştır.66
Aynı yıl ‘Ansaaru Allah Community’nin Müslüman lideri Dwight D. York
adlı bir Afroamerikalı 1989 yılında Islam’ı terk ettiğini açıklamış ve 1993 yılında
Eatonton, Georgia’da taraftarlarıyla birlikte ‘Nuwaubian’ adında Kemetik bir dini
hareket tesis etmiştir. ‘Nuwaubian’ terimi günümüzde Sudan sınırları içerisinde
kalan eski Nübye medeniyetinden alınmıştır ve Afroamerikalıları ifade etmek için
cemaat içerisinde kullanılmaktadır. York, Georgia’da Tama-Re adını verdiği eski
Mısır temalı bir yerleşke kurmuştur. Burada biri siyah, diğeri beyaz iki büyük
65

Sabrina Aset, “A Brief History of Religious Sex”, t.y., (Çevrimiçi)
https://www.goddess.org/cmhg/brief_history_of_religi ous_sex.html, 08.10.2018.
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piramit, büyük bir sfenks, bir obelisk ve birçok eski Mısır tanrı heykelleri inşa
ettirmiştir.
Kendileri

buraya

‘kutsal

belde’

anlamına

gelen

Kodesh

ismini

vermişlerdir.67 Inançlarına göre kurucuları York uzaydan gelmiş ve yanında
144,000 kişiyi alarak 5 Mayıs 2003 tarihinde yeniden doğum için tekrar uzaya,
Rizq adını verdiği bir gezegene gidecektir.68 Fakat bunun gerçekleşmemesi grup
içerisinde bir hayal kırıklığı yaşatmış, buna rağmen York’a olan inançlarından
vazgeçmemişlerdir. Bu konu hakkında hem dışa karşı kapalı olmaları hem de
insanların garip karşılayacağı endişesi sebebiyle çok fazla bilgi verilmemiştir.
Kendilerini modern bir devlet gibi tanıtmaya çalışan grup kendilerine ait bir
vatandaşlık hukuku geliştirmiş, ‘evlilik yoluyla vatandaşlık’, ‘çifte vatandaşlık’
gibi hukuki kurallar oluşturmuştur.69 Ayrıca kendi anayasalarını ve kendi
pasaportlarını oluşturmuşlardır. 70
2002 yılında York ve eşi, Tama-Re’yi terkederken polislerce yakalanmış
ve 2004 yılında yirmi dokuz çocuk istismarı ve bir de tecavüzden 135 yıl hapse
mahkum edilmiştir, Tama-Re’nin de yıkılmasına karar verilmiştir. Buna rağmen
taraftarları, internet üzerinden faaliyetlerini sürdürmekte ve hâlâ liderin
suçsuzluğu kanıtlanmaya çalışılmaktadır.71 Günümüzde grubun adı ‘United
Nuwaubian Nation of Moors’ veya daha kısa haliyle ‘Nuwaubian Nation’
şeklindedir.
İnançlarına göre ilk insanlar Adem ile Havva siyahi, Nübyeliydi ve Hz.
Muhammed’in varisi Ali’ydi. Nuh’un oğlu Ham babasını elbisesiz görünce Nuh
Ham’ın dördüncü oğlu olan Kenan’ı lanetlemiş o da cüzzam olup beyaz tene
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dönüşmüştür, böylece beyaz tenli insanlar Kenan’ın soyundan gelmiştir.72 Kendisi
hakkında şunları söylemiştir: “Ben hem kuzuyum73, hem insanım. Bu günün ve bu
zamanın en yüce varlığıyım. Bedenleşmiş tanrıyım.”74 York 400’ü aşkın kitap
yazmış ve bunlarda UFO ve sağlık alanları gibi çeşitli konulara değinmiştir.
Ayrıca bu grubun ‘Ancient Egiptian Order’ (A.E.O.) adı altında gizli
ezoterik bir tarikatlarıda vardır. Burada eski Mısır’ın gizemi ve Mısırlıların
unutulmuş bilgileri araştırılmaktadır.75 İnanç olarak hiç bir dine bağlı
olmadıklarını belirten grubun Neopagan özelliği taşıyan inanç ve ritüelleri de
bulunmamaktadır.76 York bir tanrı gibi saygı görür ve bütün dini inanç ve
uygulamalar onun etrafında şekillenir. Her ne kadar sistematik bir Kemetik
düşünce geliştirmedilerse de medya da geniş yankı bulduğundan Kemetizm’in
tarihi açısından önemli bir gelişmedir.
Neopagan özelliği taşıyan Kemetizm’in oluştuğu bu dönem Kemetizm’i
bir sisteme oturtma çabasıyla geçmiştir. Bu dönemde ortaya çıkmış Kemetik
hareketler günümüzde hâlâ gelişimlerini sürdürmektedir, fakat oluşturdukları
sistemin temellerini çoğunlukla bu dönemde geliştirmişlerdir. Kemetizm bu
dönemden sonra genel itibariyle bu dönemde oluşturulmuş inanç ve ritüel
ekseninde devam etmiştir.

1.2.3. Modern Dönem (1995 yılından günümüze)
Bu tarihten sonra Kemetizm’de ciddi bir gelişme olmamış, önceki öğretiler
kısmen değiştirilerek devam ettirilmiştir. 1995 yılında Shetaut Neter (İlahi Sır),
1996 yılında da Temple of Anu (Anu Tapınağı) adı altında yeni Kemetik
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Gordon
J.
Melton,
“Nuwaubians”,
2005,
(Çevrimiçi)
https://www.encyclopedia.com/environment/encyclop edias-almanacs-transcripts-andmaps/nuwaubians, 27.04.2019.
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Kendisine “Yahwe’nin” veya “Allah’ın kurbanlık kuzusu” şeklinde hitap eder.
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Time
Gazetesi,
“Space
Invaders”,
(Çevrimiçi)
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,27708,00.html, 29.06.2019
75
United Nuwaubian Nation of Moors, “The Ancient Egiptian Order Of The World
(A.E.O.)”, June 11, 2018, (Çevrimiçi) https://www.unnm.org/ancient-egiptian-order,
27.04.2019.
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The Official Ancient Egiptian Order, “About Us”, t.y., (Çevrimiçi)
https://officialaeo.wixsite.com/ancientegiptianorder/about-us, 27.04.2019
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hareketler ortaya çıkmıştır. Bu akımlar da Ausar Auset Topluluğu gibi Afrosentrik
özelliklere sahip olup meditasyona ağırlık verilmiştir. Bununla birlikte bu akımlar
Ausar Auset Topluluğu kadar başarılı olamamıştır. 1998 yılında Richard Reidy
(1944 – 2015) tarafından San Francisco da Temple of Ra (Ra Tapınağı) adı altında
bir akım kurulmuş ve Kemetik Ortodoksluğuna benzer şekilde eski ritüelleri
tekrar diriltmeye çalışmıştır. Ancak bu akım çok taraftar toplayamamıştır. Richard
Reidy 2010 yılında Eternal Egypt: Ancient Rituals for the Modern World isminde
bir kitap yazarak Kemetiklere önemli bir malzeme hazırlamıştır.77 Ra
Tapınağı’nın yanında Reidy Sacramento, San Jose ve Denver de üç farklı tapınak
daha kurmuş ve hepsini kendisi yönetmiştir.78
2002 yılında Wicca hareketinin Kemetik karakter taşıyan bir ekolü ortaya
çıkmıştır. Kendilerini Tameran Wicca diye isimlendiren bu hareket Wicca’ya
inanç ve ritüel bakımından tamamen bağlıyken Wicca’nın uygulanışında sadece
ritüellerde kullanılan tanrı figürlerinde bir değişiklik yapabilmiştir.79 2007 yılında
Portekiz’li Luis Marques tarafından yayınlanan ‘Asetian Bible’ ile ‘the Kemetic
Order of Aset Ka’ (Kemetik Aset Ka Tarikatı) adı altında, inançları vampirler
etrafında şekillenen bir hareket olarak başlamıştır. Bu hareketin müntesipleri Kara
Öpücük (Dark Kiss) diye isimlendirilen bir ritüelden geçerek vampire
dönüştüklerine inanırlar ve bu sayede farklı güçlere sahip olduklarını düşünürler.80
Son olarak 2009 yılında kendilerine Kamta Şamanizm’i adını veren ve Kemetik
teolojiye yeni yorumlar getirmeyi başaran yeni bir dini hareket daha ortaya
çıkmıştır.81
Görüldüğü üzere modern dönemde Kemetizm oldukça farklı dallara
ayrılarak hızlı bir gelişme göstermiştir, fakat Ortodoks Kemetizm hâlâ ana
77

Clara Schulz, “Richard Reidy 1944 – 2015”, December 1, 2015, (Çevrimiçi)
https://wildhunt.org/2015/12/richardreidy-1944-2015.html, 01.05.2019
78
The Kemetic Temple, “Welcome to The Kemetic Temple,” t.y., (Çevrimiçi)
http://www.kemetictemple.org/, 01.05.2019
79
Witch Selena, “The Wheel Of The Year,” July 28, 2008, (Çevrimiçi) http://witchselena.blogspot.com/2008/07/tameranwicca-wheel-of-year.html, 01.05.2019
80
Zane Robinson, “House Aset: The Kemetic Order of Aset Ka,” t.y., (Çevrimiçi)
http://awakeanddrink.org/?subpages=guide/covens&pa ges=houseaset, 01.05.2019
81
Gordon
J.
Melton,
“Nuwaubians”,
2005,
(Çevrimiçi)
https://www.encyclopedia.com/environment/encyclop edias-almanacs-transcripts-andmaps/nuwaubians, 27.04.2019.
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gövdeyi teşkil etmiştir. Gelecek yıllarda da Kemetizm’in yeni türleri ortaya
çıkması kuvvetle muhtemeldir. Kemetizm özellikle gençler arasında yayılımını
hızlandırmaktadır.

Yaygınlık Alanı

1.3.

Kemetikler Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa’da faaliyet yürütmekte
ve sayıları yavaş da olsa gün geçtikçe artmaktadır. Birbirlerinden uzak bölgelerde
yaşamaları sebebiyle tapınaklar genellikle müntesipler tarafından kurulur. Böylece
her bireyin kendi ibadet köşesi oluşturulmaktadır. İnançlarının yanı sıra onları
birbirine bağlayan araç internettir ve bunu aktif olarak kullanırlar. Sosyal Medya
araçlarını sıkça kullanan inananları eski Mısır hakkında paylaşımlar yaparlar.
Buna rağmen Kemetikler en az yılda bir defa toplanıp meditasyon ve ayinler
yapmaya özen gösterirler, fakat maddi olarak buna gücü yetmeyenlerin sayısı da
çoktur. Toplantılar

genellikle

hareketin

merkezi

kabul

edilen

yerlerde

yapılmaktadır, bunların hepsi de ABD de bulunmaktadır.
Bu dine girmiş insanların çoğu daha önce Antik Mısır ile ilgili araştırma
yapmış ve onu daha iyi anlamaya çalışmış kişilerden oluşur. Genelde arkadaş ve
aile yoluyla bu dine yeni üyeler kazandırılmaktadır. İnternet üzerinde pagan site
ve forumlarda kendi varlıklarını hissettirmeye çalışan Kemetikler bu sayede
Neopagan çevrelerden ilgi duymaktadır. Mensuplarından bazıları daha önce
Wicca gibi başka bir neopagan akıma bağlı olduklarını söylerler.82 Bunun yanında
Ateist ve Satanistler’den bu dine girenler de vardır. Genelde Anubis ve Set gibi
tanrılar yoluyla Kemetiklerle tanışan Satanistler, bu dine girdiklerinde de bu
tanrılara tazim etmeye devam ederler, fakat onların Kemetik Ortodoksluğu gibi
hiyerarşik ve düzenli yapıya sahip gruplara uyum sağlamada zorluk çektikleri
görülmüştür.83
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The House of Netjer, "Kemetic Wicca?,” December 1, 2017, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=21644 .0, 26 Nisan 2019
83
The House of Netjer, "Kemetic Wicca?,” March 30, 2018, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=21957.msg307821, 26 Nisan 2019
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Kemetik Ortodoksluğu kurucusu Tamara L. Siuda’nın Mısır bilimlerine
hakim olması, güncel arkeolojik haberleri takip etmesi, cemaati için gereken
bilimsel hiyeroglif tercümeleri yapması ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki
insanların sorunlarına yakın ilgi duyması, bu dinin dışa karşı iyi bir imaj
vermesinde etkili olmuştur. Anlattıklarına göre şu an 30’dan fazla ülkede Kemetik
Ortodoksluğu çevrimiçi veya çevrim dışı aktiftir. Bu insanlar cemaatin forum
sayfasında internet üzerinden sürekli irtibat halindedir ve haftalık sohbetlere
katılırlar. Resmi forumlarında 2700’e yakın üye kayıtlıdır, fakat bunların hepsi
Shemsu84 olmayıp içlerinde başlangıç kursunu tamamlamış Remetj’ler85 ve
dışarıdan katılanlar da vardır. Tamara Siuda ile yaptığımız konuşmada kendi
cemaatinin aktif üye sayısının 500-600 arası olduğunu ve 20 yıldır en büyük
Kemetik grup olmayı sürdürdüklerini belirtmiştir.86
Gerek Afrika kabilelerin geleneksel yapılanmalarını kendisine örnek
alması

87

ve ABD’de Afrika kültürünü yaşatmaya çalışması Ausar Auset

Topluluğu’nu Afrika kökenli insanlar arasında kolay kabul görmesini sağlamıştır.
Bunun yanında bir dinden daha çok spiritüel eğitim ve sağlık endeksli çalısması
özellikle kişisel bunalım içerisinde olan insanların ilgisini çekmiştir. Bu topluluk
ABD de siyahilerin maruz kaldığı baskılara bağlı olarak Afrika kökenli insanlar
arasında ortaya çıkan ekonomik problemlere Afrika merkezli spiritüel barış ve
kurutuluş vaad etmektedir. Sömürücülük sisteminin getirdiği beyaz ırkını yüceltici
politika karşısında özgüvenini kaybeden Afrika kökenli insanlar, Ausar Auset
Topluluğu öğretileri ile özgüvenlerini geri kazanmaya çalışmaktadır; hatta daha
da ileri giderek siyah ırka mensup insanların beyazlardan üstün olduğunu ispat
etmeye çalışmaktadırlar. Sık sık siyasi söylemlere de yer veren bu grup, Malcolm
X ve Martin Luther King gibi geçmiş siyahi liderleri anma faaliyetleri ve onlara
dua etme seanslarıyla siyahilerin sempatisini kazanmaya çalışırlar.88 Ausar Auset
84

Shemsu: Dine bağlı olan kişi, ‘takipçi’ anlamını taşır.
Remetj: Dine giriş yapmadan cemaate kabul edilmiş kişidir ve ‘kraliyet halkı’
demektir.
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Tamara Siuda ile 26.09.2018 tarihinde 04:00 – 05:10 saatleri arasında yaptığımız
yazışma.
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Bkz. 3.3. Cemaat Yapılanmaları
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Ausar Auset Society Europe, Europe: “Taui Network Europe Events,” t.y.,
(Çevrimiçi) http://www.ausarausetsocietyeurope.com/Events.html, 01.05.2019.
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Topluluğu New York’ta bulunan merkezinden Hespu89 dedikleri çeşitli
bölgelerdeki grupları idare etmektedir. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri’nde
bulunmasının yanında Avrupa ve Kanada’da da şubeleri vardır. Ayrıca siyahilerin
yoğun olarak yaşadığı Karayipler’de de bir şubesi vardır. Ausar Auset Topluluğu
merkezleri Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland), Charlotte (North Carolina),
Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Milwaukee (Wisconsin), New Orleans,
New York City, Oakland (kuzey California), Orlando (Florida), Londra
(İngiltere),

Kentucky/Ohio,

Philadelphia

(Pennsylvania),

Pittsburgh

(Pennsylvania), Washington DC, Toronto (Kanada) ve Trinidad (Karayipler)’de
bulunmaktadır.90 Bunun yanında yoga ve meditasyon seanslarına çeşitli insanlar
katılmaktadır, fakat bu onların Ausar dinine mensup olduğu anlamına
gelmemektedir. Din olarak Ausar dinini seçenlerin tespitinde bu sebepten dolayı
zorluk yaşanmaktadır. Ausar Auset Topluluğu üyeleri çocuklarının kendi
tarihlerini bilmeden büyümelerini istemedikleri için bu gruba bağlandıklarını
söylerler. Ra Un Nefer Amen’in (Rogelio Straughn) Afrika tarihini spiritüel açıdan
inceleyen ilk kişi olması onun Afroamerikalılar için önemli olduğunu da
göstermektedir.91
Kemetk akımlar arasında Wilbur Tracy’nin kurduğu En Yüce Tanrıça
Kilisesi kuruluşundan birkaç sene sonra yasaklanması sebebiyle faaliyetlerini
önemli ölçüde durdurmuştur ve bu sebeple müntesiplerinin sayısı belli değildir.
Şu an Mary Ellen Tracy kendi websitesi üzerinden bildiri yayınlamakla
yetinmektedir. İsis Cemiyeti ise dünyanın çeşitli ülkelerinden olan paganları
içinde barındırmakta ve tanrıçalara saygının yaygınlaşması için çalışmaktadırlar,
bu sebeple üye sayıları oldukça fazladır. 1992 yılında İsis Cemiyeti’nin üye sayısı
73 ülkeden 11,241 olarak ifade edilmiştir.92 Günümüzde sayıları ise belli değildir.

89

Hespu: M.Ö. 1900 gibi Mısır 36 bölgeye ayrılmıştı ve her bölgenin ibadette
öncelediği tanrıları vardı. Bu bölgelere eski Mısır dilinde ‘Hespu’ (tekil ‘Hesp’) denirdi.
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Ausar Auset Society Washington, Ausar Auset Society International,” t.y.,
(Çevrimiçi) http://www.ausarausetdc.org/site/?page_id=2, 01.05.2019
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Arlene Edmonds, “African festivals in Germantown draw crowds,” July 8, 2015,
(Çevrimiçi) http://www.montgomerynews.com/montgomery_life/a frican-festivals-ingermantown-drawcrowds/article_d16d370f-7994-504c-bba925e9d1dca25b.html,
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Robertson, a.g.e., s.2

30

1993 yılı Ağustos ayında ilk defa Kemetikler, Dünya Dinleri
Parlamentosu’nda (Parliament of the World's Religions) İsis Cemiyeti ve Kemetik
Ortodoksluğu tarafından temsil edilmiş ve parlamento tarafından inanç olarak
kabul görmüştür.93 Aynı şekilde Kemetik Ortodoksluğu 1999 yılında Güney
Afrika’da ve 2005 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Dinleri Parlamentosu’na
davet edilmiştir. Bunun yanında Kemetikler 1994 yılı ve Neopagan toplantısı
olarak düzenlenen olan sayısız PantheaCon94 toplantılarında ve 2015’te ilk defa
düzenlenen Paganicon95 da temsil edilmişlerdir.96
Görüldüğü gibi Kemetizm’in yeni bir akım olmasından dolayı çok fazla
üyesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte internetin yaygınlaşmasıyla seslerini
daha güçlü duyurabilme imkanına sahip olmuşlardır. Bunun sayesinde önceki
dönemlere nazaran daha hızlı bir gelişme göstermektedir.

1.4.

Temsilcileri
Bu kısımda Kemetik hareketlerin öne çıkan temsilcilerini kısaca tanıtmaya

çalışacağız. En tanıdık Kemetik liderler arasında Tamara L. Siuda, Rogelio
Straughn ve Wilbur Tracy bulunmaktadır. Kuşkusuz Kemetik hareketlerin yapısı
ve gelişimi, kurucularının yaşamlarıyla ve düşünce yapılarıyla yakından
irtibatlıdır ve kurdukları grubun inanç ve ritüellerini anlamamız gerekmektedir.
Her bir kurucu üye bağlı bulunduğu sosyal çevre etkisinde kalarak Kemetik
düşüncesini geliştirmiştir. Bu bağlamda Kemetik temsilcileri siyahî ırkını yücelten
Afroamerikalı liderlerden oluşan Afrosentrik merkezli akımlarla evrensel
mesajları öne çıkaran ve Afrosentrizm karşıtı akımlar olarak ikiye ayırmayı uygun
gördük.
93

Robertson, a.g.e., s.2
PantheaCon: Her yılın şubat ayında farklı Neopagan grupları San Jose, Kaliforniya’da
bir Hotelde bir araya gelerek birbirlerini tanıma fırsatı bulurlar. Burada toplu ritüeller
yapılır ve sunumlar gerçekleştirilir.
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Paganicon Neopaganların katıldığı bir konferanstır. Burada atölye çalışmaları yapılır,
enerji taşları gibi ritüel eşyaları satılır ve tartışmalar yapılır. Bunun için üyelerden ücret
toplanarak bir Hotel kiralanır ve konferans burada gerçekleşir.
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Tamara L. Siuda, “The State of the Nisut,” November 6, 2016, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=20561
.msg289698#msg289698,
01.05.2019
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Kemetik liderler kendi spiritüel tecrübelerini günümüzde yaygın olan
Hıristiyanlık, İslam, Hinduizm gibi dinlerle açıklayamamıştır. Bu sebeple kendi
dünya görüşlerine uygun bir dini yapı oluşturmaya çalışmış ve bunu eski Mısır
dininde bulmuşlardır. Eski Mısır’ı tercih etmelerinin sebebi Mısır’ın gizemlerinin
henüz tam olarak çözülememiş olması ve birbirinden farklı yorumlara açık
olmasıdır. Kimisi Mısır’da insan merkezli bir dini gelenek bulurken kimisi de
tanrı merkezli bir yapı bulmuştur.

1.4.1. Evrensel Kemetizm’in Temsilcileri
Evrensel mesajlar veren liderler arasında Tamara L. Siuda, Wilbur Tracy
ve Ellen Cannon Reed bulunmaktadır. Bu kişiler eski Mısır halkının tek bir
milletten oluşmadığını, kuzey ve güney Afrika’dan ve Ortadoğu’dan birçok halkın
buraya gelip yerleştiğini ve buna dayanarak herkesin Kemetik olabileceğini
vurgulayan liderlerdir. Hayatları ve Kemetik teolojik bakış açışları ise
birbirlerinden oldukça farklıdır.

1.4.1.1.Tamara Lynn Suida
En büyük Kemetik Neopaganizm hareketi olan Kemetik Ortodoksluğu’nun
kurucusu Tamara Lynn Siuda 1964 yılında ABD’nin Michigan eyaletinde
dünyaya gelmiştir. ABD’nin son kız kolejlerinden biri olan Mundelain Koleji’nde
lisans eğitimi sırasında Tamara Siuda ilk defa Antik Mısır medeniyeti ile
karşılaşmıştır. Mısır mitolojisinden o kadar etkilenmiştir ki 1989 yılında ‘Kemetic
Orthodoxy’ adı altında bir grup kurmaya karar vermiştir. Öncelikle 1989 yılında
‘Temple of Bast’ (Bast Tapınağı) adı altında bir kuruluş kurmuş fakat adını 1993
yılında ‘House of Netjer’e (Tanrı’nın Evi) dönüştürmüştür. Taç giyme töreni97
Kasım 1996 yılında Mısır’ın antik Sakkara mezarlığında antik geleneğe uygun bir
ritüel ile gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında bu kuruluş ABD’de vergiden muaf
organizasyon statüsü kazanmıştır. Tamara L. Siuda 2000 yılı ağustos ayında
97

Taç giyme töreniyle Kemetik Ortodoksluğu kralı veya kraliçesi seçilmektedir. Bu
tören Mısır’da piramitler önünde yapılmaktadır. Tören sonunda Horus’un ruhunun
kişiye enkarne olduğuna inanılmaktadır.
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Chicago Üniversitesi Oriental Enstitüsünde Mısıroloji alanında yüksek lisansını
tamamlamış ve 2008’in nisan ayında Macquarie Üniversitesi’nde Kıpti
Araştırmalar bölümünde ikinci yüksek lisans derecesini almıştır. Şu an Claremont
Graduate Üniversitesinde doktora adayıdır. Tez çalışmaları Kıpti Ortodoks
Şehitliği ile Firavunlu Antik Mısır’ın atalara (Akhu’lara) saygısı arasındaki
bağlantıyla ilgilidir.98 Firavun döneminden kalma dini yazıları ve bu dönemden de
önce oluşturulmuş yazıları bir araya getiren Tamara Siuda, eski Mısır cenaze
törenlerini, piramit yazıtlarını, tabut içi yazıları, mitolojik yazıları ve meşhur
Mısır’ın Ölüler Kitabı’nı tercüme etmiştir.99
Tamara Siuda Nisut’luk100 (kraliçelik) görevinın yanında normal bir işte
tam zamanlı olarak çalışmakta ve cemaat için sadece haftanın iki gününü
ayırabilmektedir. Genelde tapınak masrafları için gönüllü bağışlar toplanır fakat
üyelerinden düzenli aidat alınmaz. Bu sebeple maddi açıdan grubun oldukça zayıf
olduğunu söyleyebiliriz.

1.4.1.2.Wilbur Tracy
Wilbur Tracy kendisine tanrı tarafından verildiğini düşündüğü görevi
yerine getirmek için İsis kültü adına ‘Church of the Most High Goddess’ (‘En
Yüce Tanrıça Kilisesi’) adında bir Kilise kurmuş ve ‘MaatRaAh’ (‘Ra’nın
Adaleti’) adını almıştır.101 Mary Ellen Tracy eşi Wilbur Tracy tarafından yüce
rahibe

ilan

edilmiş

ve

‘Sabrina

Aset’102

adını

almıştır

fakat

bunun

gerçekleşebilmesi için Mary’nin rahibelik inisiyasyon sürecinden geçmesi
98

Kemetic Orthodoxy, “Biography of Rev. Tamara Siuda (Hekatawy),” t.y., (Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/node/33, 01.05.2019
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Kemetic Orthodoxy, “Since the Kemetic religion was lost for a long time, how is it
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ve anlamı ‘Yukarı ve Aşağı Mısır hükümdarı’dır. Bir arı ve bir bitki hiyeroglifiyle
gösterilir ve Firavun isimlerinin yanına yazılır. Sultanahmet Hipodromunda bulunan
dikilitaşta III. Tutmosis’in adının bulunduğu kartuşun hemen üzerinde de yazılıdır.
101
Donavan, a.g.e.
102
Mary Ellen Tracy kendisini eski Mısır tanrıçası İsis ile özdeleştirdiğinden kendisine
onun eski Mısır okunuşu olan ‘Aset’ adını vermiştir.
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gerektiğini düşünmüştür. Yüce rahibe olabilmek için Mary en az bin yabancı
erkekle cinsel ilişki yaşamak zorundaydı103 çünkü inançlarına göre İsis kültü
cinsellik üzerine temellendirilmişti. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde Wilbur
tarafından kiliseye on rahibe daha atanmıştır. Kilise 14 Aralık 1988 tarihinde
Nevada’da kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulmuş ancak vergi muafiyeti
için İç Gelir Servisine başvurmamıştır.104 Fuhuş suçlamaları neticesinde grup
yasaklanmış ve Wilbur Tracy 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.105

1.4.1.3.Ellen Cannon Reed
Ellen Cannon Reed (1943-2003) Tameran Wicca’nın kurucusu olarak
kabul edilmektedir. Reed’in anlatısına göre 31 Aralık 1974 gecesi Ellen
depresyona düşer ve bir yerde tanrıça İsis’in kendisini yardıma çağıran hiç
kimseyi yüzüstü bırakmayacağını okuduğunu hatırlar. Sonra arkasını döner ve
‘Sevgili Bayan, lütfen bana yardım et’ diye dua eder. Sonra bir anda kalbinde
İsis’in varlığını güçlü bir şekilde hisseder. Bu duygusunu açıklayabilmek için
İsis’i seven diğer insanlarla irtibata geçmeye çalışır ve Wicca ile buluşur.
Reed Wicca’ya uzun yıllar hizmet eder ve eşi Chris Reed ile 25 yılı aşkın
süredir ‘The Pacific Circle Gathering Retreat’ adında Angeles Crest ormanında
Bandido Campground kamp alanında toplantılar düzenlemiştir.106 Wicca hakkında
yazdıkları kitaplar şunlardır: The Witches Qabala, The Witches Tarot ve ‘The
Heart of Wicca’.

103

Steve Padilla, “Sex Church Just a Cover for Brothel, Judge Rules : Rights: A couple
filed a suit to prevent investigation and prosecution of their Church of the Most High
Goddess,” 4 May 1990, (Çevrimiçi) https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-0504-me-223-story.html, 01.05.2019
104
Rome News-Tribune, “Priestess says having sex is part of her religious duty,” 10
September 1989, (Çevrimiçi) https://news.google.com/newspapers?nid=348&dat=19
890910&id=WUvAAAAIBAJ&sjid=lDUDAAAAIBAJ&pg=3783,
2105299,
01.05.2019.
105
Mahkeme sürecinin detaylı anlatımı için çalışmamızın Tarihsel Gelişimi bölümünün
‘Neopaganizm Oluşum Dönemi’ni okuyabilirsiniz.
106
A
Priestess
Remembered,
(Çevrimiçi)
http://lotuspharia.freeyellow.com/thecircleofisis/id299.html, 30.06.2019
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Ölmeden bir yıl önce, 2002 yılında Circle of Isis kitabını yazar ve
Wicca’nın Tameran107 hareketini başlatmış olur. Bu kitabı yayınladıktan bir yıl
sonra kanserden vefat eder.108

1.4.2. Afrosentrizm Hareketinin Temsilcileri
Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahîlerin üzerine yapılan ırkçı söylem
ve saldırılar karşı bir reaksiyona sebep olmuştur. Siyahîler kendi ırklarının düşük
seviyede olmayıp bütün ırklardan daha üstün olduğunu iddia etmeye
başlamışlardır. İddialarını ispatlayabilmek için de tarihi kullanmışlardır. Örneğin
eski Mısır onlara göre siyahîlerin kurduğu bir medeniyettir, diğerlerinden her
alanda üstündür ve onun seviyesine günümüzde bile insanlar hâlâ ulaşamamıştır.
Aynı şekilde Grek ve Hint gibi medeniyetlerin de siyahî kaynaklı olduğunu iddia
ederler.109 Afrosentrik Kemetizm de bu şekilde doğmuştur. Onlara göre Afrika
medeniyetinin en gelişmiş örneği eski Mısır’dır ve bu sebeple Kemetizm’e
dönüşle tekrar siyahîlerin güç kazanacağına inanırlar.
Afroamerikalı Kemetik liderler buna dayanarak teolojilerini etnik merkezli
oluşturmuşlar ve ABD’deki siyahîler üzerinde etkili olmayı başarmışlardır. Bu
liderlerin hayatları incelendiğinde hepsinin ABD’deki ırkçı söylemlere karşı bir
reaksiyon olarak hareketlerini başlattıklarını görebilmekteyiz.

1.4.2.1. Rogelio Alcides Straughn
Ausar Auset Society’nin kurucusu olan ve Panama’da doğmuş olan
Rogelio Alcides Straughn 1962 yılında vitamin ve minerallerin sağlığa yaptığı
etkileri öğrendikten sonra bu çerçevede diyet yapmaya karar vermiştir. Bundan
sonra insanlığın kurtuluşunun sağlıklı bir yaşamdan ve spiritüel eğitimden
geçmesinden olacağına inanmaya başlamıştır. 1960’lı yıllarda siyah ırkını
yücelten çeşitli organizasyonlara katılmış ve sonunda siyahîler için yüksek bilince
107

Tamera: Eski Mısır’da ‘Kemet’in dışında Mısır’ı ifade etmek için kullanılan isimdir.
Kelime anlamı ‘Sel toprakları’dır ve Nil nehrinin her yıl taşmasını anlatır.
108
Ellen Cannon Reed, Circle of Isis, Weiser, 1st edition, ABD, 2002
109
Bkz. Çalışmamızın ‘Irk Tartışmaları’ bölümü
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ulaşmayı temel alan kendi grubunu kurmaya karar vermiştir. 1973’de yılında
kurmuş olduğu ‘Ausar Auset Society’ adlı grubu kurmuş ve kendisi de eski
Kemetik dilindeki ‘krallar kralı’ anlamındaki ‘Shekhem Ur Shekhem’ ünvanını
almıştır. Bu tarihten sonra kendisini Amen Ra Un Nefer diye isimlendirmiştir ve
günümüzde herkes onu bu isimle tanımaktadır..110
Ausar Auset Topluluğu eski Mısır’ın yazı ve sembollerini yorumlamak
suretiyle kendisine has senkretik ve spiritüel bir yol çizmiştir. Onlara göre
Mısır’ın eski duvar yazıları çok komplekstir ve bu nedenle yorumlanmaya
muhtaçtır. Bunların yorumlanması da ancak Afrika’nın spiritüel geleneğini
anlamakla mümkün olacaktır. Eski Mısır’ın inanç ve ritüelleri hakkında daha önce
birçok yorum yapılmasına rağmen en doğru yorumu tanrının yardımıyla Amen Ra
Un Nefer’ın (Rogelio Straughn’un) yaptığına inanılır. Antik Mısır tanrılarından
orakl yoluyla bilgiler aldığını ve bu doğrultuda ‘tanrının sözü’ anlamına gelen
Metu Neter kitap serisini yazdığını iddia etmiştir. Rogelio Straughn dini yönünün
yanında siyasetle de yakından ilgilenmiştir.
1984 yılında Agogo’nun (Gana) Aşantili111 kralı Nana Kwame Akuoko
Sarpong tarafından Rogelio Straughn ilk Afrika-dışı Afrika kralını karşılama
törenini düzenlemekle görevlendirilmiştir. 1985 yılı ekim ayında Ashanti
İmparatorluğu’nun kralı Otumfou Nana Okopku Ware II için Rogelio Straughn bir
Durbar112 düzenlemiştir. Bir ay sonra, kasım ayında, Batı Afrika’nın Kumasi
(Gana) şehrinde elli dört Ausar Auset Topluluğu mensuplarıyla beraber Ashanti
Konfederasyonu’nun yenilenmesinin 50. yıl dönümü kutlanmıştır. 15 Kasım 1985
yılında Rogelio Straughn Ashantililerin bir Omanhene’si113 olarak tayin
edilmiştir. Buna ilaveten Rogelio’ya ‘krallar kralı’ anlamına gelen Odeneho
ünvanı verilmiştir. Ayrıca 3 gün sonra, 18 Kasım’da Agogo kralı Nana Kwame
Akuoko Sarpong tarafından Agogo eyaletinin yönetimine dâhil edilmiştir. Kral

110

Regina Jennings, Encyclopedia of Black Studies, Editors: Molefi Kete Asante, Ama
Mazama, Sage Publications, ABD, 2015.
111
Aşanti İmparatorluğu 1680’den 1896’ya kadar Gana da hüküm sürmüştür. 1896
yılında İngilizler burayı sömürge altına almıştır.
112
Durbar: Kraliyet Karşılama Töreni
113
Omanhene: Gana geleneğinde bir bölgedeki ya da büyük bir kasabadaki hükümdarın
unvanıdır.
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Otumfuo Opoku Ware II tarafından Rogelio’ya Gana’nın liderliğini sembolize
eden ve ‘Epoh Stool’114 denilen bir taht hediye edilmiştir ve bununla günümüzde
hâlâ övünmektedirler. Bunun üstüne Rogelio Straughn 1986 yılında Gana Devlet
Başkanı Jerry Rawlings tarafından resmi davetiyle Gana’nın ilk devlet başkanı
Kwame Nkrumah anıtının açılışı için Akra’ya çağrılmıştır. Bu olaydan sonra
Afroamerikalılar ile Batı Afrika arasında kültürel bir köprü vazifesi görmeye
devam eden Rogelio Straughn, ABD Gana Topluluğu ile birlikte Gana çevresinde
bulunan Afrika kralları için Durbar düzenlemeye devam etmiştir. Bunlar arasında
Ewe kralı Togbi Adeladza V, Gana kralı Nana Adodankwa III ve Okuapemman
kralı gibileri vardır.115

1.4.2.2. Muata Abhaya Ashby
1995 yılında bir teolog olan ve ‘ilahi sır’ anlamına gelen Shetaut Neter
isimli yeni bir Kemetik hareket başlatmış olan Muata Abhaya Ashby 1960 yılında
New York’ta doğmuş ve Karayiplerde büyümüştür. Onun kurmuş olduğu bu dine
tabi olanlara Neterianist denmiştir.116 Ashby’nin ailesi Puerto Rico ve
Barbadosludur. Genç yaşlarda din ve felsefe alanlarına ilgisi olmuş ve doktorasını
da bu iki alanda yapmıştır. Üniversite yıllarında Yoga felsefesini ve antik Afrika
mistik uygulamalarını araştırmış ve Hıristiyan mistisizminin kaynaklarını eski
Mısır’da aramıştır. Ayrıca alternatif tıp vazifesi gören ‘Council of Holistic Health
Educators’ organizasyonunda ‘İlahi Doktor’ (Doctor of Divinity) statüsünde
çalışmaktadır. Ashby, Mısır Yogası, Hint Yogası, Çin Yogası, Budizm ve mistik
psikoloji alanında bağımsız araştırmalar yürütmüştür. Bunun yanında ‘Yoga
Research Foundation’ organizasyonunda Jnana, Bhakti ve Kundalini Yoga
alanında eğitim almıştır. Dr. Ashby, Yoga’nın hikmetini ve Antik Mısır mistisizm
geleneğini yaymak için 1995 yılında Sema Enstitüsü’nü (Sema Institute)

114

Altın taht Aşanti İmparatorluğunun vücut bulmuş hali kabul edilir ve milli birliği
sembolize eder.
115
Ausar Auset Orlando, “Shekhem Ur Shekhem Ra Un Nefer Amen,” t.y., (Çevrimiçi)
http://www.aasorlando.org/susbio.htm, 01.05.2019
116
Muata Ashby, Sacred Sexuality, Ancient Egyptian Tantric Yoga, Miami, Florida,
2003., s. 16
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kurmuştur. Ayrıca kendisi Miami’de (Florida) bulunan Per Aset117 (veya Temple
of Aset) tapınağının lideri ve en yüce rahibidir. Kendisine ‘spiritüel öğretmen’
anlamına gelen Sebai ünvanı verilmiştir ve kendisine genellikle bu ünvanla hitap
edilmektedir.118

1.4.2.3. Derric Moore
Kamta Şamanizmi’nin (‘Kamta Shamanism’) kurucusu Derric Moore
Detroit, Michigan da Hıristiyan bir ailede doğmuştur. Babası gibi vaiz olması
beklenmiş fakat genç yaşta uyuşturucu bağımlısı olmuş ve tanrıyla irtibata
geçmek için alternatif yol arayışına çıkmıştır, sonunda kendi inanç sistemini eski
Mısır ve Bantu (Kongo) mitolojisini bir araya getirerek oluşturmuştur.119
Kendisine ‘Rau Khu’ adını veren Moore, ilk kitabını 2009 yılında Maa Aankh:
Finding God the Afro-American Spiritual Way, by Honoring the Ancestors and
Guardian Spirits ismiyle yayınlamıştır.120 Böylece Kamta Şamanizm’i Kongo’nun
eski kültürel dininden esinlenerek bu kültür çerçevesinde ve Kemetik özellikte bir
spiritüel gelişim yolu ortaya çıkarmıştır.

117

Per Aset: Eski Mısır dilinde ‘İsis Tapınağı’ anlamına gelir.
Muata Ashby, a.e., s. 4
119
Land of Kam, “What is the Real Difference between Magick and Spirituality?,”
November 4, 2018, (Çevrimiçi) https://landofkam.wordpress.com/?s=detroit,
01.05.2019
120
SoL Alliance, “Ancient Egyptian (Kamit/Kamitic),” t.y., (Çevrimiçi)
https://www.1solalliance.com/index.php?main_page=i
ndex&cPath=133_55276,
01.05.2019
118
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İKİNCİ BÖLÜM
KEMETİK GELENEĞİN TEMEL İNANÇLARI

2.1 Tanrı Tasavvurları
Neopagan Kemetikleri diğer dini gruplardan ayıran en büyük özellik hiç
şüphesiz onların eski Mısır tanrılarının varlığına inanmalarıdır. Bununla birlikte
Kemetik gruplar, eski Mısır panteonunun fonksiyonu noktasında kendi aralarında
farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Nitekim bazı Kemetikler tanrıların kozmik
enerjilerden ibaret olduklarına inanırken bazıları ise onların aynı Mısır duvar
çizimlerinde ve heykellerinde oldukları gibi somut karakterler olduklarına, fakat
gözle görülmediklerine, bununla birlikte insanları sürekli gözlemlediklerine
inanırlar. Ausar Auset Topluluğu ile Shetaut Neter grupları gibi Afrosentrik
Kemetikler birinci görüşü desteklerken diğerleri ikinci görüşü desteklemektedir.
Kemetikler arasında tanrı fikri bir başka açıdan ikiye ayrılır. Bunlardan ilki
tanrıyı dışarda, yani insanın dışında ararken diğeri insanın içerisinde aramaktadır.
Afrika kökenli Afrosentrik Kemetikler ikinci görüşü benimsemektedirler. Bunun
arkasındaki

sebebin

onların

geleneksel

Afrika

dinlerinden

kaynaklanan

Şamanizm’den1 etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kalan
Kemetikler ise tanrı tasavvurlarını mısırologların eski Mısır inancını anlattığı
şekliyle, yani insanın dışında bulunan bir varlık olarak tahayyül ederler.

2.1.1. En Yüce Tanrı: Netjer
Netjer, Kemetiklerce kendi kendini var etmiş olduğu düşünülen en yüce
tanrıya verilen addır ve isim olarak “tanrı”, sıfat olarak “tanrısal” demektir.2 Diğer
bütün tanrı ve tanrıçalar Netjer’in sadece farklı isimleridir. Dolayısıyla bir çeşit
monizm vardır. Netjer’in tezahürleri olmalarına rağmen diğer isimlerin de kendine
has kişiliklerinden söz edilir. Bireyler nasıl bir takım meydana getiriyorsa farklı
1

Şamanizm farklı bilinç kademelerine ulaşarak trans halindeyken ruhlarla iletişime
geçme riütelinden oluşmaktadır.
2
Kmtsesh, “An excursus on the Egyptian word nTr,” 10 February, 2012, (Çevrimiçi)
https://ancientneareast.org/tag/netjer/, 01.05.2019
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isimlerin de Netjer’i meydana getirdiği düşünülür.3 Kemetikler, Nil Nehri delta
kısmında nasıl birçok kola ayrılıyorsa, isimlerin de tek bir kaynaktan ayrıldığını
ifade ederler. Netjeru “tanrılar”, Netjert ise “tanrıça” demektir. Bir Kemetik şöyle
diyebilir: “Ben Netjert olan Aset’in4 kızıyım (hizmetkârıyım) ama Netjeru olan
Heru5 ve Wesir’in6 de sevdiğiyim.”7 Böylece her tanrıya farklı açıdan yaklaşmak
mümkün görülmektedir.
Daha önce ifade edildiği üzere Kemetiklerin hepsi Netjer veya Neter
dedikleri ve bütün tanrıların kendisinden zuhur ettiğine inandıkları her şeyin özü
ve tek olan bir tanrıya inanırlar. Bu tanrı alemi yaratmak için kendi varlığından bir
takım varlıklar yaratmıştır ve evreni yaratma ve ona düzen kurma görevini onlara
yüklemiştir. Bu bir çeşit südur teorisidir. Kendilerine tanrının varlığı hakkında
sorulduğunda aslında tanrının tek olduğunu fakat farklı uzantıları olduğunu
söylerler.8 Örneğin Kemetik Ortodoksluğu kendi teolojisini monolatri olarak ifade
eder. Bu terim ilk defa Julius Wellhausen tarafından kullanılmıştır9 ve birçok
tanrının varlığını kabul ederken sadece bir tanrıya ibadet etmeyi esas alır.
Akhenaten’in getirdiği teolojik sistemin de monolatri olduğunu söyleyenler
vardır10 fakat monoteist olarak da düşünülebilir. Onun diğer tanrıların varlığını
inkâr edip etmediği tam olarak bilinmiyor.
Bilindiği üzere pagan ismi Hıristiyanlarca çoktanrıcı inananlara verilmiştir
ve aşağılayıcı bir anlam taşır. Hıristiyan kaynaklı olması sebebiyle Kemetikler
genellikle kendilerini ‘Pagan’ olarak nitelendirmezler. Bunun yanında kendi
kullandıkları kaynakların ve genel inanç yapısının özgün olmasından ötürü de

3

Kemetic Orthodoxy, “What is Kemetic Orthodoxy?”, t.y., (Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/about, 26.04.2019
4
Aset: Eski Mısır’ın merhamet tanrıçasıdır. Yunanca İsis adıyla bilinir.
5
Heru: Eski Mısır tanrısıdır ve Yunanca ‘Horus’ diye bilinir. Osiris ve İsis’in oğludur.
Eski Mısır’da Firavunların içerisinde Heru ruhunun yaşadığına inanılırdı.
6
Wesir: Eski Mısır’da yeraltı alemi tanrısıdır. Yunanca Osiris adıyla bilinir.
7
Kemetic
Orthodoxy,
“Kemetic
Terms,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/kemetic-terms, 01.05.2019
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Kemetic
Orthodoxy,
“Names
of
Netjer,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/names-of-netjer, 01.05.2019
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Robert Mackintosh, Monolatry and Henotheism, Encyclopedia of Religion and
Ethics. VIII, 1916, s.810
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Jenny
Hill,
“The
Aten,”
2010,
(Çevrimiçi)
http://ancientegyptonline.co.uk/amarnareligion/, 01.05.2019.
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Neopaganlardan ayrı düşünülmesi gerektiğini söylerler. Bunun yanında birçok
farklı tanrının varlığını kabul ederek onlara ibadet ettiklerinden kendilerinin
politeist olarak sınıflandırılmasına karşı çıkmazlar. Eski Mısır’da çok fazla sayıda
tanrı vardı ve teker teker hepsine tapınma zahmetli olacağından Kemetikler
genellikle aralarından kendilerine daha yakın hissettikleri veya tanrısal özelliğine
ihtiyaç duydukları birkaç tanrı seçerek yaşamları boyu çoğunlukla onlara ibadet
ederler. Fakat bu onların diğer tanrılara saygısızlık ettiği anlamına gelmez çünkü
aslında her tanrı en yüce tanrı olan Netjer’in tezahürü olarak kabul edilir.

2.1.2. Tanrı Tezahürleri: Netjeru
Kemetikler bir olan Netjer’in yanında Netjeru denilen birçok tanrının
varlığına da inanmaktadırlar. Netjer’den zuhur etmiş bütün tanrılara Netjeru
denilir. Mısır tanrı ve tanrıçaları arasında Kemetik hareketlerce en çok saygı
görülenler arasında hayat gücünü ve enerjiyi temsil eden Ra, gücü temsil eden
Seth ve Sekhmet, ölümü temsil eden Anubis, yeniden dirilişi temsil eden Osiris,
merhameti sembolize eden İsis, insanın kurtuluşunu ve zaferini temsil eden Horus,
neşeyi temsil eden Bastet, hikmeti sembolize eden Thot ve adaleti temsil eden
Maat bulunmaktadır.
Kemetikler

Tanrı

anlayışında

kendilerinin

monolatrist

olduklarını

söylerler, yani tanrı hem birdir hem de birden fazladır. Kemetiklerin izahına göre
nasıl bir elde birden fazla parmak varsa, bir tanrının da birden fazla uzantısı
vardır. Parmaklar her ne kadar ayrı olsa da aslında birdir. Bazen de iki parmağı
birleştirip ikisini birbirine bağlı yapılabilir. İşte bu şekilde bazen tanrılar farklı
yüzlere sahip aynı tanrı olabilmektedir. Örneğin Sekhmet11 ve Hethert12 birleşerek
Sekhmet-Hethert olur ama kişiye hitap eden yüz bazen Sekhmet, bazen de Hethert
olur. ‘Aspect Names’ denilen bu birleşebilir isimler biri olmadan diğeri de olamaz,
mutlaka birlikte zuhur ederler. Eğer kişinin koruyucu tanrısı Sekhmet ise
otomatikmen Hethert de onun koruyucusu olur. ‘Syncretized Deities’ denilen bir
11

Sekhmet: Eski Mısır’da aslan başlı olarak tasvir edilen savaş tanrıçasıdır.
Hethert: Eski Mısır bereket tanrıçasıdır ve Yunanca ‘Hathor’ olarak bilinir. Genelde
bir inek şeklinde tasvir edilir.
12
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başka grup tanrı birleşimi de vardır ve bunlar dolaylı yoldan birleşir, aslında
aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan iki tanrı bir araya getirilir ve yeni bir
güç meydana gelir. Bu da farklı içerikler karıştırılarak hazırlanmış bir yemeğe
benzetilir. Örneğin mitolojik açıdan alakasız olan Bast 13 ve Mut birleşerek BastMut olur ve kişinin ihtiyacına göre ikisinden birisi kişiye yardım eder.14
Kemetik Ortodokslukta ‘Rite of Parent Divination’15 (RPD – ‘koruyucu
tanrı atama ritüeli’) ile yeni dine giren kişilere bir veya iki koruyucu tanrı atanır
ve kişi artık bu tanrılara ibadet etmekle yükümlü olur. Kişi dine giriş yaptığı anda
manevi bir yeni doğuş yaşar ve bu yeni yaşamında bu tanrılar ona yoldaş olur ve
onu destekler. Eski Mısır’da bu şekliyle görülmeyen uygulama Tamara Siuda
tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Kendi açıklamasına göre Netjer’in
isimlerinden biri olan tanrıça Sekhmet ona bunu yapmasını emretmiştir. Kendisini
bir koruyucu tanrıya adayan kişi bu tanrıyı veya tanrıları her zaman önceleme
şartıyla diğer tanrılara da tazimde bulunabilir. Tanrıların cinsiyeti değişebilir, eril,
dişil, eril-dişil, dişil-dişil, eril-eril olabilir. Dişil koruyuculara ‘anne’ şeklinde
hitap ederler.16 Antik Mısır’da her şehrin bir koruyucu tanrısı vardı ve o beldenin
sakinleri ibadet ve dualarında o tanrıyı öncelerdi.17 RPD uygulamasının tarihsel
arka planı da bu kabul edilir. Fakat Kemetik Ortodoksluğu şehirlere tanrı tahsis
etmektense bunu insanlara yaparak farklı bir uygulama başlatmıştır. Shemsu18

13

Bast: Yunanca ‘Bastet’ olarak bilinir. Güneş tanrısı Ra’nın kızıdır ve kedi başlı olarak
tasvir edilir. Eğlence, müzik ve dansın tanrıçasıdır.
14
Bastmuttepta, “Kemetic Orthodoxy/House of Netjer - Introduction to Kemetic
Orthodoxy,”
2.
September,
2010,
(Çevrimiçi)
79
https://www.youtube.com/watch?v=HkGoXmLui_I, 01.05.2019
15
Rite of Parent Divination’i bundan sonra ‘RPD’ olarak kısaltacağız.
16
Bastmuttepta, “Kemetic Orthodoxy/House of Netjer - Rite of Parent Divination,” 2.
September, 2010, (Çevrimiçi) https://www.youtube.com/watch?v=qb2_BuxIt2o,
01.05.2019
17
Eski Mısır tapınaklarına ‘Per Netjeru’ (tanrıların evi) denirdi. Her şehrin koruyucu
tanrı veya tanrıları vardı ve o şehirdeki rahipler bu tanrı veya tanrılara hizmet etmekle
yükümlüydü. Örneğin Thebes şehrinde Amun-Mut-Khonsu teslisi, Heliopolis şehrinde
Ra, Dendera’da Hathor, Abydos’da Osiris, Lycopolis’te Anubis, Hermopolis’te Thot ve
Aten tazim edilirdi.
18
Shemsu: Kelime anlamı ‘takipçi’ ve Kemetik Ortodoksluğun mensuplarına verilen
isimdir.
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olabilmek için mutlaka ve ritüelden geçmek gerekir, Remetj’lerin19 ise bu
anlamda bir sorumlulukları yoktur.20
Koruyucu bir tanrının atanmasının dışında bir de ‘beloved’ (sevilen)
denilen Shemsu’ya sevgi dolu olan birkaç tanrı da atanır. Yeni Shemsu olan
kişilere atanan bu tanrılardan ‘koruyucu’ olanlar ölene kadar devam ederken
‘sevgili’ olan tanrılar zamanla çoğalabilir ve her yeni eklemede yeni bir ritüelden
geçilir. Ayrıca koruyucu olanların sayısı ikiyi geçemezken sevgili olanların belli
bir sınırı yoktur fakat bugüne kadar en fazla beş sevgili atanmıştır.21 Bazı kişiler
kendilerini koruyucudan sevgiliye daha yakın hissederler. Bu normal karşılanır
çünkü gerçek hayatta insan anne ve babasına kendini uzak hissedebilir. Fakat
RPD sonucunu kabul eden her Kemetik bütün tanrılar arasında daha çok kendi
koruyucularına ibadet etmeye mecburdur. Shemsu olmaya karar veren kişi bu
sebeple önceden zihninde bir isim seçmemeli ve sonuçları kabul etmeye hazır
olmalıdır, aksi takdirde hayal kırıklığına uğrayabilir ve ikilem içinde kalabilir.22
Tanrıların adları Yunanca değil eski Mısır dilinde yani Kemetik dilinde
telaffuz edilmektedir. Bazen Yunanca ve Kemetik dillerinde kullanılan aynı
tanrılara işaret eden isimler anlam bakımından da farklı olduğu düşünülmektedir.
Örneğin Yunanca İsis ve onun Kemetik ismi olan Aset’in farklı fonksiyonlarda
olduğu kabul edilir.23 En doğru isimlerin eski Mısır’da kullanıldığı şeklinde
olduğuna inandıklarından Kemetik terimleri kullanmayı tercih ederler.
Ausar Auset Topluluğu’nun inanışına göre tanrı aslında birdir fakat onun
yanında daha on bir adet Paut Neteru (‘Tanrıların Topluluğu’) denilen tanrı vardır
ve bunlar bütün fiziki alemin spiritüel bedenini teşkil eden ‘organlarını’ ifade

19

Remetj: Antik Mısır halkına verilen isimdir. Bu bağlamda başlangıç kursunu
tamamlayanlara, fakat dine giriş yapmayanlara denir.
20
Tenu
Barbary,
“Rite
of
Parent
Divination,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.itenumuti.com/about, 01.05.2019
21
The House of Netjer, “RPD,” January 21, 2018, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=21756 .0, 01.05.2019
22
Bastmuttepta, “Kemetic Orthodoxy/House of Netjer - Rite of Parent Divination,” 2.
September, 2010, (Çevrimiçi) https://www.youtube.com/watch?v=qb2_BuxIt2o,
01.05.2019.
23
The House of Netjer, : “Why changed names?,” March 27, 2019, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=23118 .0, 01.05.2019
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eder.24 Bu tanrıların özellikleri dünyada hayatımızı yöneten kuralları temsil
ederler. Bu kuralları insan kendi yaşamına entegre ederse bu tanrıların güçlerini
elde edebilir.
Batılıların anladığı şekilde kendilerinin ne monoteist ne de politeist
olduğunu söylerler. Kendi tanrı inançlarını ifade etmek için ‘Systheism’ (sys:
System) ve ‘Syntheism’ (syn: Synthesis) kavramlarını kullanırlar. Bunları
kullanmalarının sebebi Netjeruların oldukça detaylı bir sistem geliştirmiş
olmalarıdır.25 Batılıların sadece sözde monoteist olduklarını fakat yaşantılarının
politeist gibi olduğunu söylerler. İnanç, duygu ve fiil bütünlüğünü ifade etmek
için Üniteryanizm kavramını ön plana çıkarırlar ve bunların birbirleriyle uyum
içerisinde olması gerektiğini söylerler.26 Batılıların politezim dediklerinin
gerçekte bir systeizm olduğunu iddia ederler. Bu da yüce tanrının birden fazla
parçalardan bileşik olduğunu ve bütünün iradesini gerçekleştirmek için
birbirleriyle uyum içerisinde hareket ettiği anlamında kullanılmaktadır.27
Ausar dininde Antik Mısır mitolojisinde güneş tanrısı olan Ra’ya farklı
anlamlar yüklenir. Onlara göre Ra, Asya geleneklerinde Chi veya Ki olarak
bilinmekte ve bütün varlıkların gücünü aldığı sonsuz enerjiyi temsil etmektedir.
Ra, kadim su olan Nu ve yeryüzü tanrıçası olan Nut’un görünür ve aktif yönünü
ifade eder. Eski Mısırlıların Ra’ya tapınmadığını iddia eden Ausar Auset hareketi,
Batılıların bunu yanlış anladığını, aslında Mısırlıların yaptıklarının güneş
enerjisinin işlenmesi, ikmal edilmesi olduğunu iddia eder.28 Ausar inanışına göre
insanın tanrıya ihtiyacı olduğu gibi tanrının da insana ihtiyacı vardır. Anlatılarına
göre tanrıyı doğaüstüne hapseden insanlar tanrının yarattıklarıyla olan ilişkisini
anlayamamaktadırlar. Tanrı kendisini tecrübe edebilmesi için evreni yaratmıştır,
insanın da kendisinin aracısı olmasını dilemiştir. Aynı şekilde insanın spiritüel

24

Paut Neteru: Amen, Ausar, Auset, Tehuti, Maat, Het Heru, Geb, Sebek, Sekert,
Herukhuti ve Heru.
25
Bkz. 2.2.3. ‘Kemetik Hayat Ağacı’ bölümü
26
Ra Un Nefer Amen, “Metu Neter, Vol. 1: The Great Oracle of Tehuti and the
Egyptian System of Spiritual Cultivation”, Brooklyn, New York, 1990, s.65-67
27
Amen, a.e., s.120
28
Amen, a.e., s.237

44

gelişimini tamamlayıp tanrının aracısı olmadan asla mutlu olamayacağına
inanılır.29
En Yüce Tanrıça Kilisesi eski Mısır dininin tanrıçalar etrafında
şekillendiğine inanmaktadır. Bu sebeple İsis ve Hathor kilise için en önemli
tanrıçalardır. Bu tanrıçaların insanlara öğrettiği yola uymak ancak cinsel ilişki ile
mümkündür. Kiliseye göre antik çağlarda cinsellik insanlar arasında oldukça
normal karşılanırdı; fakat Hıristiyanlığın ve İslam’ın yayılmasıyla insanlar buna
olumsuz bakmaya başladı ve onun içinde barındırdığı tanrısal gücü unuttu.
Bu bağlamda Sabrina Aset kendisini kurtarıcı olarak görmektedir. Ona
göre Hıristiyanlığın ‘ölü tanrısı’ 2000 yıldır geri dönmemiştir. Bu da
Hıristiyanlığın sonunun geldiğine işaret etmektedir. Bu sonu getirecek olan ‘yeni
şafak vaktininin hanımefendisinin’ (Lady of the New Dawn) geliş zamanıdır. Bu
kurtarıcının da kendisi olduğunu iddia etmektedir.30
Shetaut Neter hareketinde tanrının tarifi iman esasları olan Dört Yüce
Hakikati’nde yer almaktadır. Bunlar şu şekildedir:
1- Netjer (tanrı) birdir, fakat Neberdjer31 olarak her yerde ve her şeyde tanrılar
ve tanrıçalar olarak tezahür etmektedir.
2- Doğruluktan mahrum olma kişiyi zincirlere bağlar, bu zincirler de
tanrısallıktan kişiyi habersiz kılar.
3- Tanrıya kendini adamak Set’in prangalarından kişiyi kurtarır.
4- Shedy’nin32 uygulanması kişinin kendisini ve ilahiliği anlamasına götürür.
Buna ‘Doğru Sözde’ olma denir.

29

Ra Un Nefer Amen, Maat The 11 Laws of God, Brooklyn, New York, 2003, s.83-84
Sabrina Aset, “A Brief History of Religious Sex,” t.y., (Çevrimiçi)
https://www.goddess.org/cmhg/brief_history_of_religious _sex.html, 01.05.2019
31
Neberdjer: ‘Her şeyi kuşatan ilahilik’ anlamına gelir ve her şeyin özü kabul edilir.
Netjer’den zuhur etmiş bütün tanrılar Neberdjer olarak kabul edilir. Bu terim sadece
Shetaut Neter akımında kullanılmaktadır.
32
Shedy: “Spiritüel yol” anlamına gelir ve Shetaut Neter’de uygulanan ritüellere verilen
isimdir. Bu kapsamda hikmet arayışı (Rech-Ab), tanrıya adanmışlık (Uashu), adil olma
(Maat) ve meditasyon (Uaa) uygulamaları vardır.
30
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Bu inançla Shetaut Neter hareketi Kemetizm’in bütün dallarını
birleştirmeye çalışmıştır. Bütün tanrılar kardeş gibidir ve her şeyi kuşatan ve
cinsiyeti olmayan bir yüce veli ile birdirler. Set bencilliğin ve egoizmin tanrısıdır,
kişinin onun prangalarından kendisini kurtarabilmesi için kendisini öfke, nefret,
hırs, kıskançlık gibi sıfatlardan arındırmalıdır. Kişi tanrının belirlediği Maat
yoluna uyarak kendisini temizleyebilir.33 Bu dinin iman esasları Budizm’in Dört
Yüce Hakikati’ne benzemektedir.
Yukarıda gördüğümüz gibi burada da her şeyin özü tanrıdır, bütün
kötülüğün sebebi egoizmdir, bu kötülükten korunmanın yolu tanrının belirlediği
yola tabi olmakla mümkündür, son olarak da kurtuluş için ‘spiritüel yol’ anlamına
gelen Shedy uygulaması vardır.
Oldukça yeni bir dini hareket olması ve Wicca’ya sadık kalması sebebiyle
Tameran Wicca, Kemetik teoloji açısından diğer Kemetikler gibi bağımsız bir
gelişme sağlayamamıştır. Onlara göre her şeyin özü kendisinden her şeyin
yaratıldığı ve yaşamın başladığı Nun denizidir ve herkes onda birbirine bağlıdır.
Günahın var olmadığını düşünürler ve bir peygamberleri veya kurtarıcıları da
bulunmamaktadır. Onlara göre fırtına tanrısı olan Seth kötülüğü sembolize
etmemekte, bunun aksine iyiliği ifade edip yolculara yardım etmektedir.34
Tameran Wicca da bütün Mısır tanrılarının varlığını kabul eder ve onlara saygı
gösterir. Her birey kendi kişisel gelişimi için tanrılarla bireysel olarak irtibata
geçmeli ve onları kendi başına tanımaya çalışmalıdır.35
Kamta Şamanizm’de ise Ra ve Oset (İsis)’in mitolojik hikayesi bu dinin
özünü oluşturur. Anlatıya göre Oset tanrısal güce ulaşmak için Ra’nın gücünü
istemekteydi ve buna ulaşmanın tek yolunun Ra’nın gerçek ismini bulmakla
olacağına inanmaktaydı. Ra’nın gerçek ismini öğrenebilmek için ona bir tuzak
kurmayı planlar ve Ra’nın yoluna onu ısırarak hasta etmesi için bir yılan koyar,
sonunda yılan Ra’yı ısırarak zehirler. Zor durumda olduğunu anlayan Ra, Oset’e
33

Muata Ashby, a.g.e., s. 18
Per Weben Benu, “Practices & Beliefs of the House,” t.y., (Çevrimiçi)
http://www.perwebenbenu.org/practices.html, 01.05.2019
35
Per Weben Benu, “Practices & Beliefs of the House,” t.y., (Çevrimiçi)
http://www.perwebenbenu.org/practices.html, 01.05.2019
34
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şunları söyler: “Benim birçok ismim ve birçok şeklim var.” Bu cevaptan tatmin
olmayan Oset ismini vermesi için ısrar eder. Gitgide zayıf düşen Ra sonunda
şunları söyler: “Sabahleyin Khepera’yım, öğlenleyin Ra’yım ve akşamleyin Tmu
(veya Atum)’um.” Oset bu cevaptan da hoşnut olmaz ve ısrarına devam eder ve
sonunda Ra gerçek ismini Oset’in içine yerleştirir. Böylece Ra’nın gerçek isminin
insanın kendi içerisinde olduğu ortaya çıkar. Kamta Şamanizm’i, Ra’nın kelime
anlamı enerji ve güç olduğu göz önünde bulundurulduğunda insanın içerisindeki
Ra’nın her yerde ve her şeyin içerisinde bulunan hayat gücü, ‘Tanrı’nın Ruhunun
Gücü’ olduğunun anlaşıldığını söyler. Ra’nın gerçek adı gizli olduğundan ona bu
anlamda olan ‘Amun’ ismi eklenerek Ra’nın gerçek adının ‘gizli Ra’ anlamını
taşıyan ‘Amun Ra’ olduğunu söylerler.36
Kamta Şamanizmi’nin Kemetizm teolojisine kattığı önemli bir yorum
vardır ve bu noktada diğer neopagan Kemetiklerden bariz bir şekilde ayrılır.
Mısırologların tanrı veya tanrıça dedikleri eski Mısır mitolojik varlıklar aslında
gerçekten yaşamış insanlar olarak görülür. Örneğin Mısır’ın ilk kralı olan Narmer
Kamta’dan etkilendiğinden ve dürüst bir insan olduğundan ona sonradan Osar
(Osiris) denmiştir ve ata ruhu olarak Mısır’da saygı görmüştür. Aynı şekilde
Mısır’ın tasvirlerinde bulunan bütün tanrı ve tanrıçalar aslında eskiden yaşayıp
ölmüş koruyucu ata ruhlarıdır veya melekleşmiş kişilerdir.37
Kongo’nun eski Şamanist dini yapısında bulunan ve güneşin dört farklı
konumunu simgeleyen kozmogramda olduğu gibi Kamta Şamanizm’i de
kendisine has bir kozmogram çizmiştir. Kongo yerel dininde sabah vakti Kala ile
öğle vakti Tukula ile akşam vakti Luvemba ile ve gece yarısı Musoni ile sembolize
edilmektedir.38 Buna göre güneş sabahleyin doğumu simgeleyen Khepera, öğlen
vakti yaşamı simgeleyen Ra, akşam vakti ölümü simgeleyen Ra Atum ve gece
36

Land of Kam, “The Origin of KAMTA: Kamitic/Kemetic Shamanism,” 28 March,
2010, (Çevrimiçi) https://landofkam.wordpress.com/2010/03/28/the-originof-kamtakamitickemetic-shamanism, 01.05.2019
37
Land of Kam, “The Origin of KAMTA: Kamitic/Kemetic Shamanism,” 28 March,
2010, (Çevrimiçi) https://landofkam.wordpress.com/2010/03/28/the-originof-kamtakamitickemetic-shamanism, 01.05.2019
38
Land of Kam, “Practicing the Maa Aankh (Kamitic Righteous Living),” 20
September,
2014,
(Çevrimiçi)
https://landofkam.wordpress.com/2014/09/20/practicingthe-maa-aankh-kamiticrighteous-living, 01.05.2019
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yarısı yeniden doğumu simgeleyen Amun Ra’dır. Oluşturulan bu sisteme Maa
Ankh adı verilmiştir.39

2.2. İnsan Anlayışları
Kemetik inancına göre eski Mısır tanrılarına inanan ve onlara saygı
gösteren herkes özeldir çünkü tanrıların sözlerine kulak vermektedirler. Kemetik
düşüncede tanrılar diledikleri vakit insanlarla iletişime geçebilir ve onlara yol
gösterebilir. Fakat bazı insanlar vardır ki onlarla daha sık iletişime geçerek onlara
doğru yolu vahyeder ve bir misyon yüklerler. Bu insanlar seçilmiş varlıklar olarak
görülüp yeryüzünde insanlarla tanrılar arasında aracı vazifesi görürler. Eski
Mısır’da bu görevi ülkenin yöneticisi olan Firavunlar üstlendiği için günümüzde
de bu kimselere kral veya kraliçe şeklinde hitap edilmektedir. Kemetik
hareketlerin kurucuları genellikle bu hitap şeklini tercih ederler. Kemetik
Ortodoksluğu’nun kurucusu Tamara L. Siuda kendisine Horus’un hulul ettiğine
inanmaktadır. Kendisiyle yaptığımız görüşmede daha çok rüya yoluyla tanrıdan
vahiyler aldığını belirtmiş, fakat bunun çok sık olmadığını da ifade etmiştir.40
Kemetiklerin insana bakışlarında Mısır’ın coğrafi konumu ve tarihsel
gelişimi etkili olmuştur. Örneğin Mısır’da her ırkın bir arada yaşadığını belirten
Kemetikler varken sadece siyahîlerin yaşadığını söyleyenler de vardır. Bu sebeple
insana bakışları birbirinden oldukça farklı bir gelişme göstermiştir.

2.2.1. Irk Tartışmaları
Bütün Kemetikler kendilerini Antik Mısır halkı ile özdeşleştirmektedirler.
Fakat kendi aralarında Mısır halkının ırkı hakkındaki görüşleri arasında ciddi
farklar bulunmaktadır işte bu farklar sebebiyle genel olarak Kemetikler
bölünmüştür ve bir araya gelememektedir.
39

Land of Kam, “The Origin of KAMTA: Kamitic/Kemetic Shamanism,” 28 March,
2010, (Çevrimiçi) https://landofkam.wordpress.com/2010/03/28/the-originof-kamtakamitickemetic-shamanism, 01.05.2019
40
Tamara Siuda ile 26.09.2018 tarihinde 04:00 – 05:10 saatleri arasında yaptığımız
yazışma.
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2.2.1.1. Etnik Mısır Görüşü
Afrosentrik Kemetikler tarih öncesi Mısır’ın güneyinde, yani sahra altı
coğrafyasında yaşayan siyah ırkın kuzeye göç ederek oraya yerleştiğini iddia
ederek Mısır’ın sadece siyahîlerin ülkesi olduğunu savunmaktadır. Giza’da
piramitlerin önünde duran ve tarih öncesi kabul edilen Büyük Sfenks’in zenci yüz
hatlarına sahip olduğunu söyleyerek bunu ispat etmeye çalışırlar. 41 Daha önce de
bahsettiğimiz üzere Afrosentrik inançlı Kemetikler genel itibariyle Afrika
geleneğini diğer geleneklerden üstün görerek kendi ırklarını diğerlerinin üzerine
yerleştirmektedirler. Beyaz ırkın aslında ilim, teknik ve medeniyet bakımından
yetersiz olduğunu bu sebeple onların Afrika halklarınan inanç, kültür ve
medeniyet alarak kendi sistemlerine entegre ettiklerini düşünürler.
Eski ve Orta Krallık dönemlerinde Mısır’a göçlerin devam etmesi Mısır’da
bir millet anlayışının oluşmasını yavaşlatmıştır. Yeni Krallık’da Mısır’ın
imparatorluk seviyesine yükselmesi ve fetihlerin gerçekleşmesi Mısır’da
milliyetçi cereyanların artmasına sebep olmuş ve II. Ramses gibi güçlü liderlerin
ortaya çıkmasına yol açmıştır.42 Yahudi, Hıristiyan ve İslam kaynaklarında
anlatılan İsrailoğullarının zulüm gördüğü dönemin bu zamanda olduğu
düşünülmektedir.43
Afrosentrik Kemetiklerin bu konudaki görüşleri kendi içlerinde farklıdır.
Örneğin Kamta Şamanizm’i eski Mısır’ı kuzey ve güney şeklinde ikiye ayırarak
güneyde kalan Yukarı Mısır bölgesinin gerçek Kemet44 olduğunu iddia etmekte
olup Akdeniz’e açılan ve Tasett dedikleri Aşağı Mısır bölgesinin ise gelişmemiş

41

Graham W. Irwin, Africans abroad: A Documentary History of the Black
Diaspora in Asia, Latin America, and the Caribbean during the age of slavery,
1977, ABD, s.11
42
Ellen Fowles Morris, The Architecture of Imperialism, Military Bases And The
Evolution Of Foreign Policy in Egypt’s New Kingdom, Brill, Probleme Der
Agyptologie (Book 22), ABD, 2005, s. 291
43
Joseph Meleze Modrzejewski, The Jews of Egypt, Princeton University Press;
Reprint edition, ABD, 1997, s.12
44
Buradaki Kemet (‘siyah toprak’) ifadesi eski Mısır medeniyetinin geliştiği bölge
anlamında kullanılmaktadır.
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bölge olduğunu söylemektedir. Yukarı Mısır veya Kamta45 bereket, ferahlık,
zenginlik, huzur, hayır, istikrar, güç ve gizem gibi sıfatları barındırmaktadır.
Aşağı Mısır olan Tasett ise bereketsizlik, güçsüzlük, fakirlik, savaş, kaos, şiddet
gibi sıfatlarla anlatılmaktadır. Bu iddialarının arkasında Afrika’nın siyah tenli
insanlarının üstün olduğu anlayışı yatmaktadır. Bundan yola çıkarak Kamta ile
Tasett’in birbirine zıtlık ifade ettiğini söylemekte ve Kamta’nın gizemlilik, sırlı,
görünmez, ruhsal gibi özellikleri varken Tasett’in bilinirlik, aşikâr, görünür,
fiziksel gibi özelliklerinin var olduğunu söylerler. Gerçek Ra tanrının gücüdür
veya Kutsal Ruh’tur, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir ve her yerde
hazırdır. Kendisi tam olarak bilinmediğinden o Kamta ile ilişkilendirilmiştir.
Bunun zıddı olarak kişisel hatıralar veya alışkanlıklar Tasett ile ilişkilendirilir.
Yani birisi üst benliği sembolize ederken diğeri alt benliği temsil etmektedir.
Buna rağmen bu iki benlik birlikte çalışır, örneğin üst benlikten gelen mesajlar alt
benlikte ilham olarak ortaya çıkar veya alemde görünmeyenden görülen meydana
gelir.

Bunu

anlayan

eski

Mısırlılar

Kamta

ve

Tasett’i

birleştirmeye

çalışmışlardır.46

2.2.1.2. Kozmopolit Mısır Görüşü
Evrensel mesajlar veren Kemetikler ise her insanın inancı ve kültürel
aidiyeti ne olursa olsun eşit olduğunu vurgulamakta ve ırk ayrımına
gitmemektedirler. Genel olarak Afrika kökenli olmayan insanların bu görüşü
tercih etme sebebinin Mısır’ın Afrika kıtasında bulunmasının yanında Nil Nehri
sebebiyle birçok milletin oraya gelip yerleştiği görüşünde yattığı açıktır.
Dolayısıyla kendi Kemetik kimliklerini meşrulaştırmak için bu açıklamayı
yapmaları elbette doğaldır. Tabii ki bu tavır Afrosentrik Kemetikler tarafından
ciddi anlamda eleştirilmekte ve onlar Kemetik olmamakla suçlanmaktadır. Mısır
45

Kamta Şamanizm hareketi ‘Kemet’ yerine eski Mısır’ı ifade etmek için ‘Kamta’
terimini kullanmayı tercih etmektedir. Hiyerogliflerde ‘KMT’ şeklinde yazılı
olduğundan gerçek okunuşu tam olarak bilinmemektedir. Bu terimi kullanarak
kendilerinin dünya görüşü açısından diğerlerinden farklı bir Kemetik grup olduklarını
göstermeye çalışırlar.
46
Land of Kam, “The Origin of KAMTA: Kamitic/Kemetic Shamanism,” 28 March,
2010, (Çevrimiçi) https://landofkam.wordpress.com/2010/03/28/the-originof-kamtakamitickemetic-shamanism, 01.05.2019
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halkının ten renginin günümüz Mısır halkıyla aynı olduğunu söyleyen Kemetik
Ortodoksluğu Mısır halkının ne siyah ne de beyaz olduğunu, bilakis karışık
olduğunu söyler. Mısır’ın hanedan öncesi tarihine ve linguistik arka planına
bakıldığında Mısır halkının kökeni Kuzey Afrika, Levanten ve Sahraaltına
dayandığını söylerler.47 Bilindiği üzere Sahra’nın gitgide çölleşmesi ve kıtlığın
artmasıyla hanedan öncesi Mısır’da çeşitli yerlerden insanlar Nil Nehri’ne
çekilmiştir ve oraya kendi kültürlerini de getirmişlerdir. Herodot bu sebeple Mısır
hakkında, ‘o Nil Nehri’nin bir hediyesidir.’ demiştir.48 Kitab-ı Mukaddes’te ve
Kur’an’da anlatılan kıtlığın baş göstermesi üzerine Yakup oğullarını Mısır’a
göndermiştir49 çünkü Mısır Nil Nehri kıyısına serilmiş bereketli topraklarıyla
meşhur olmuştur.
Ortodoks Kemetikler din anlayışında olduğu gibi Mısır’ın ırkı hakkında da
eskilere gider ve göçlerin olduğu dönemini gerçek Mısır halkı olarak esas alır.
Yeni Krallık döneminde mevcut olan Mısır’ın nasyonalist ideolojisini almaz.
Bunun sebeplerinden biri Kemetik Ortodoksluğa mensup olanların tamamının
Avrupa ve Amerikalı olduğu gerçeğinde yatmaktadır. Kendi beyaz ten renklerini
kabul ettirebilmek için hanedan öncesi Mısır’ın göç devrini delil olarak
gösterirler, böylece Tamara Siuda’nın kraliyet makamının geçerliliği sağlanmış
olur.
En Yüce Tanrıça Kilisesi’ne göre eski Mısır’ın çevredeki insanları gıda ve
güvenlik gibi sebeplerden dolayı kendi içine çekmesi ve bu ülkeyi fetheden
toplumların zamanla burada asimile olup bölgenin inançlarını benimsemeye
başlaması bu kilisenin Kemetik olduğunu ispat etmek için açıklanmıştır. Ramses I
zamanında milletler arası evlilik o kadar çoğalmıştıki artık yeni hanedanı

47

Kemetic Orthodoxy, “Since the Kemetic religion was lost for a long time, how is it
being
reintroduced
as
Kemetic
Orthodoxy?,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/faq, 01.05.2019.
48
J. Gwyn Griffiths, Journal of Near East Studies, Vol. 25, No. 1, 1966, s. 57-61
49
Yusuf Suresi, 58: “(Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır’dan zahire almaları
için) Yusuf’un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise
de o onları tanıdı.” Kitab-ı Mukaddes, Yaratılış bölümü: “Yakup Mısırda buğday
olduğunu öğrenince, oğullarına, ‹‹Neden birbirinize bakıp duruyorsunuz?›› dedi.
”Mısırda buğday olduğunu duydum. Gidin, satın alın ki, yaşayalım, yoksa öleceğiz.”
(42:1-42:2):
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yönetecek saf Mısırlı bulunamamıştı. Bu tarihten itibaren ‘Mısırlı’ demek Mısır
inancını taşıyan insan demekti, ister Mısır’da doğmuş olsun ister başka bir yerde.
Bunların

inançlarına

göre

günümüzde

dünyada

çok

az

Mısırlı

bulunmaktadır. Modern Mısır’ın 60 milyon insanından sadece 200.000 kişisinin
orijinal Mısırlı olduğunu, gerisinin Arap ve Hıristiyan fetihlerinden ülkeye akın
etmiş yabancılar olduğunu savunurlar.50

2.2.3. Kemetik Hayat Ağacı
Afrika geleneğinden yola çıkan Kemetiklere göre insanın görünür kısmı
aslında kendisinin aletidir fakat kendi özü değildir. İnsanın tarifi noktasında en
sistematik açıklamayı Ausar Auset Topluluğu yapmaktadır. Bu harekete göre
insanın özü onun aktif kısmı olan iradesi ve pasif kısmı olan bilincinden oluşur.
Özü olmayan kısmı da aktif olan enerji ve pasif olan maddeden oluşur. Başka bir
ifadeyle bilinç insanın özüdür, irade de onun yaptığıdır. Nefs ise insanın özü
değildir. İnsanın nefsine hakim olabilmesi ve onu dilediği gibi yönetebilmesi için
Maat’ın 11 kuralına51 uyması lazımdır. İnsanlar aslında birdir, fakat çokmuş gibi
belirirler. Öz bilinç ve irade maddeden oluşmadığından bölünemez veya
çoğalamaz. Özün bu ilahi prensibine Kemetik spiritüalizmde ‘Atem’ denmektedir.
Beden ve zihin bu ilahi benliği taşıyan araçlardır. İnsan bu hakikati kavradığında
enerjisi aktifken sıfır noktasına erer ki bu mutlak mutluluk halidir işte buna Hetep
denir ve aydınlanmayı ifade eder. İnsanın varlığı sonsuzdur ve zaman-mekan
dışındadır.52 Tanrının evreni yaratma sebebinin evrenin var olmasının keyfini
çıkarması için olduğunu söylerler. Fakat bu evrende sadece bir varlık tanrının
varlığını

kavrayabilir,

bu

da

insandır.

Şayet

insan

spiritüel

evrimini

tamamlayabilirse tanrının yeryüzündeki aracı haline gelir. Gelişmiş milletler
50

Sabrina Aset, “The Pagan Goddess and Gods of The House of The Goddess of The
Most High,” December 2015, (Çevrimiçi) https://www.goddess.org/cmhg/index.html,
01.10.2018
51
Maat’ın on bir kuralı Ausar Auset Topluluğu lideri Rogelio Straughn tarafından
oluşturulmuştur ve eski Mısır’da bir karşılığı yoktur. Bütün Kemetikler Ani
Papirüs’ünde yazılı olan Maat’ın kırk iki kuralını esas alırken Ausar dininde bunun yeri
yoktur. Maat’ın on bir kuralı insanın bilinç seviyelerinden ve tanrıların bunlara olan
etkilerinden bahseder.
52
Amen, a.g.e., s.4-12

52

insanlığı üçe ayırmaktadır. Bilinçsizce ve pasif yaşayan normal ‘insan’, iradesini
duyguları üzerine hakim kılmaya çalışan ‘uygun insan’ (proper man) ve son
olarak da iradesini ve bilinçsizliğini birleştirerek Hetep’e (huzur) ulaşan insan.
Hetep mertebesine ulaşmış insan doğal olarak tanrının yeryüzündeki aracısı olur,
bu tanrı tarafından bahşedilmiş bir şey olmayıp 11 kurala uyan herkes için bir
zorunluluktur.53
Ausar inancına göre insanın evrimi de Hayat Ağacı (Tree of Life)
ekseninde açıklanmaktadır. Oldukça karışık tasarlanmış olan bu sistemi anlamak
için uzun bir zaman gerekir. Genel olarak ifade edecek olursak insanın evrimi on
adımda gerçekleşir. Onuncu nokta en gelişmemiş halidir ve sıfır noktası
aydınlanma halini temsil eder. ‘Amen’ denilen sıfır noktası insanın özünü temsil
etmesinden dolayı en üst mertebe kabul edilir. ‘Ba insanın’ vücut bulmuş hali
olarak 1-2-3 noktalarındadır ve diğerlerine göre daha üstündür. ‘Ab insanı’ ise 45-6 noktalarını ifade eder ve ona ‘uygun insan’ denilir. Sadece beşinci nokta
normal gelişmemiş insana (sahu insanı) hitap eder. 7-8-9 noktaları insanın
entelektüel bölümlerini ifade eder. Elektromagnetik ve atomların birleşmesinden
fiziki beden meydana gelir ki bu onuncu noktadır. İnsanların çoğu ise Ba54 (1),
Khu55 (2) ve Shekhem56 (3) noktalarına ulaşamamaktadır ta ki insan tanrılığa
(‘God-hood’) ulaşana kadar.57

2.2.4. Kötülük Anlayışları
Ölüm sonrası yaşamı açıklamadan önce Kemetikler için iyilik ve kötülük
kavramı üzerinde durmamız ölüm sonrası yargılanmanın daha iyi anlaşılması
açısından önemli olacaktır.

53

Amen, a.g.e., s.36
Ba: Eski Mısır’da kişinin karakterini ifade eder ve ruhun bir parçasıdır. Her insanın
Ba’sı farklıdır ve bu ölümden sonra da devam eder. Duvar tasvirlerinde insan başlı bir
kuşla gösterilir.
55
Khu: Eski Mısır inancına göre ölümden sonra ruh bedenden çıkarken ruh Khu
şeklindedir. Khu spiritüel bedeni ifade eder. Bu ruhlara ‘ata ruhları’ anlamında ‘Akhu’
da denmektedir.
56
Shekhem: Eski Mısır’da ruhun yaşama gücünü temsil eder.
57
Amen, a.g.e., s.90-91
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Eski Mısır’da iyilik ve doğruluk Maat58 ile ifade edilirken kötülük İsfet ile
ifade edilirdi. Kötülük evrenin başlangıcından itibaren mevcuttu ve yokluk
içerisindeydi. Bu sebeple onlar kötülüğü ahlakla ilgili bir mesele olarak görmeyip
ontolojik bir gerçek olarak görürlerdi. Anlattığmız bu kötülük tanrı Seth ile vücut
bulmuş kabul edilirdi. Fakat inançlarına göre alemde düzenin oluşabilmesi için
düzensizliğin de var olması gerekirdi ve bu sebeple hem Maat hem de Seth
olumlu varlıklar olarak görülmekteydi. Bu şekilde düzenin oluşabilmesi için
paradoksal bir dualizm oluşmuştu.59 Her ne kadar İsfet aleme denge getiren bir
unsur olarak görülse de kişinin özgür iradesiyle İsfet işlemesi günah kabul edilir
ve kalbi katılaştırdığına inanılırdı bu da hesap gününde cezaya yol açmaktaydı.
Ausar hareketine göre kişi kendi oluşturdukları Maat’ın 11 kuralından birine bile
karşı çıksa ve nefsine hakim olamasa günah kazanmış sayılır dolayısıyla
gelişimini tamamlayamaz, tanrının iradesine yüz çevirmiş olur. İşlediği bu günah
sebebiyle tanrı onu cezalandırmaz fakat Maat kuralına göre insanın amelleri yine
kendisine dönerek sonuçlanır. Buna paralel olarak başkasına kötülük yapan
aslında kendisine yapmış olur.60

Ölüm ve Ölüm Ötesiyle İlgili İnanışlar

2.3.

Eski Mısır’ın ölüme verdiği önem piramitlerin yapılmasından, titizlikle
hazırlanan

mezarlıklardan

ve

mumyalama

işlemlerinden

anlaşılmaktadır.

Günümüzde ise eski önemini muhafaza edememişse de Kemetikler ölüler için
özel ritüeller yaparak onların ölüm sonrasında huzurlu bir yaşam sürmelerine
yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.
Kemetiklerin ölüm ve ölümden sonraki yaşamla ilgili görüşlerini
uyguladıkları

cenaze

işlemlerinden,

yeraltı

alemi

ve

cennet-cehennem

tasavvurlarından anlayabilmekteyiz.

58

Bkz. Hakan Olgun, “Hz. Musa’nın Yüzleştiği Statüko: Kadim Mısır’ın Ma’at
Doktrini”, Milel ve Nihal, Cilt: 15, Sayı: 2, 2018
59
Maulana Karenga, Maat, The Moral Ideal in Ancient Egypt, New York, 2004, s.
226-230
60
Amen, a.g.e., s.92-93
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2.3.1. Cenaze İşlemleri
Kemetikler için henüz özel bir mezarlık bulunmadığından herkes bölgenin
geleneğine göre defnedilir. Bu mezarlıkta ölenleri ziyaret eden Kemetikler antik
çağlarda olduğu gibi onlara yiyecek ve içecek sunar ve onlara doğru konuşurlar.
Bazıları ise ölümlerinden sonra yakılmalarını ve küllerinin eski Mısır tasvirli
kaplarda eski Mısır tabut yazılarıyla birlikte muhafaza edilmesini isterler. Ölüler
için en önemlisi ise onları unutmamak ve daima hatırlamaktır. Çünkü eski Mısır
inancına göre ölen kişinin bedeni çürürse veya ismi unutulursa ölüm sonrası
hayatları huzursuzlukla geçer.61 Fakat günümüzde Kemetikler mumyalama
işleminin yerine mezarlarında bir fotoğraf bulunmasının yeterli olacağını
düşünürler.62 Bu sebeple evlerinde de sürekli onların fotoğrafları bulundurulur ve
onlara dualar edilir. Bazı Kemetikler ise onlara gereken saygıyı göstermek için
evlerinde bir Akhu63 mabedi köşesi kurarlar, orada onlara yiyecek, çiçek ve şeker
gibi kurbanlar sunarlar, yemeklerin bazılarını çevreleriyle paylaşarak onların
unutulmamasını sağlamaya çalışırlar.

Bazen Akhu mabetlerinde ölmüşün

ölümünden yetmişinci güne kadar sürekli bir kandil yakılır ve yetmişinci gün
ölenin en sevdiği yemek hazırlanarak ona takdim edilir ve sesli Yetmişinci Gün
Duası64 okunur. Yine bazıları mabetlerinde müzik açar, mum ve tütsü yakarlar,
Wesir (Osiris), Djehuty (Thot), Yinepu (Anubis) ve Maat gibi Netjer’in ölümle
ilgili olan isimleri için şiirler, Mısır Ölüler Kitab’ından parçalar okurlar ve
Kemetik Ortodoksluğu üyeleri Tamara Siuda’nın Antik Mısır Dua Kitabı’ndan
Akhu dualarını ederler.
Kemetiklere göre tanrı ruhlarında olduğu gibi Akhu ruhları da takdim
edilen kurbanlardan hoşlanıp hoşlanmadığını belli eder.65 Eski Mısır’da, özellikle
61

Wallis Budge, The Ancient Egyptian Book of the Dead, Edited by Epiphanius
Wilson, ABD, 2016, p. XI
62
The House of Netjer, “Burial: now versus then,” September 26, 2018, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=22539.msg315051#msg315051,
01.05.2019
63
Akhu: Antik Mısır da ölmüş ata ruhlarına verilen isimdir.
64
Bkz. Ek 3: Yetmişinci Gün Duası
65
The House of Netjer, “Kemetic Orthodox Funeral Rites?,” July 23, 2010, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=11974.0, 01.05.2019
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Yeni

Krallık

döneminde

Firavunların

cenaze

işlemlerinden

‘Osiris’in

Başrahipleri’ olan ve panter kürkleriyle dikkat çeken Setem (veya ‘Sem’) rahipleri
sorumluydu.66 Kemetik Ortodokslukta da dört adet Setem rahibi bulunmaktadır ve
cenaze işlemlerinden sorumludurlar.67
Kemetiklerin ahiret inancı Mısır Ölüler Kitabı’nın anlatısı etrafında
şekillenmiştir. Ortodoks Kemetikler bu anlatılanları lafzen kabul ederken
Afrosentrik Kemetikler bunları daha çok metaforik olarak kabul etmektedirler.
Kemetikler bu dünyada tanrılara saygılı

olduklarında ve Maat

üzere

yaşadıklarında ölümden sonra ebedi yaşayacakları bir cennete ulaşacaklarına
inanırlar.

2.3.2. Yeraltı Alemi: Duat
Kemetiklerin çoğunluğuna göre ise ölen kişi her şeyden önce Duat denilen
yer altı alemine geçiş yapar ve burası dünya yaşamı ile ahiret yaşamı arasında bir
geçiş yeri olarak kabul edilir. Yer altı aleminin yöneticisi ve insanı yargılayan en
yüce hakim Osiris’dir.68 Sirius yıldızı yıl sonunda battıktan 70 gün sonra tekrar
gökyüzünde görünmeye başladığından ruhların da yer altı aleminde 70 gün
boyunca yolculuk yaptıklarına inanılır. Fakat farklı bir boyut olan Duat alemi
içerisinde 70 gün zamansal olarak farklı olabilir.69 Ölen kişi bu 70 gün süren
yolculukta çeşitli imtihanlar atlatması gerekir ve her aşamada canavarlar
tarafından sorgu ve suale çekilir. Bu aşamada canavarların isimlerini bilmek
insanın başarmasında kilit rol oynamaktadır. Bu sebeple eski Mısırlılar isimlerini
unutmamaları için ölmüşlerin yanına bütün canavarların adlarının yazılı olduğu
66

E. A. Wallis Budge, The Ancient Egyptian Book of the Dead, Edited by Epiphanius
Wilson, 2016, Quarto Publishing Group, USA, p. 167
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The House of Netjer, “How to be a Setem Priest?,” June 26, 2008, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=7120.ms
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01.05.2019
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Mai Sirry, “Duat – The Ancient Egyptian Underworld,” November 09, 2015,
(Çevrimiçi)
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Tamara L. Siuda, “70 Days Traveling through Duat,” November 09, 2015,
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01.05.2019.
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bir papirüs bırakırlardı. Bütün imtihanlardan geçtikten sonra Anubis kişiyi
karşılamaktadır.70 Ölüm tanrısı Anubis tarafından mahkeme salonuna götürülen
kişi orada ‘Maat’ın kuralları’ olarak da bilinen 42 Olumsuz İtiraflar’ı (Negative
Confessions) söylemelidir.71 Kişi bunları söyledikten sonra Osiris, Thoth, Anubis
ve her kuralı temsil eden 42 hakim ölen kişiyi sorguya çeker ve doğru söyleyip
söylemediğine karar verir.72 Yargılanma anında kişinin uzuvları konuşmaya başlar
ve kişinin lehine veya aleyhine şahitlik eder, şahitlik edecek en önemli organ ise
kalptir. Bu hadiseden çok korkan Mısırlılar kalbin olumsuz şahitliğinden
korunabilmek için mumyaladıkları ölülerinin kalbinin yerine üzerinde büyülü
sözler yazılı olan ve yeniden dirilişi temsil eden bir skarab böceği şeklini
yerleştirirlerdi. Bunun üzerinde şunlar yazardı: ‘Ey annemden aldığım kalbim, ey
yeryüzünde taşıdığım kalbim, her şeyin rabbi olanın huzurunda yaptıklarımın
karşılığı olarak bana karşı şahitlik etme, batının (ahiretin) rabbi olan yüce tanrının
(Osiris’in) karşısında yaptıklarımı ifşa etme.’73 Ardından ölen kişinin kalbi adaleti
ve dengeyi temsil eden Maat’ın hafif tüyüne karşı tartılır. Osiris’in mahkemesinde
başarılı olabilmek için kalbin adaleti temsil eden Maat tüyüyle aynı derecede
olması gerekir, her iki tarafa da ağırlık vermemelidir. Bununla birlikte bazı
Kemetikler kalbin daha hafif olabileceğine de inanmaktadır. Bu sayede Maat, yani
denge sağlanmış olur. Fakat eski Mısır tasvirlerinde gösterilen ‘kalbin tartılması’
(‘Weighing of the Heart’) sahnesinin metafor olduğunu düşünen Kemetikler de
vardır. Onlara göre dünya yaşamında dürüst ve dengeli yani Maat üzere yaşamak
bu imtihanı dünya hayatında geçmek anlamını taşmaktadır.74

70

Mai Sirry, “Duat – The Ancient Egyptian Underworld,” November 09, 2015,
(Çevrimiçi)
http://www.experience-ancientegypt.com/egyptian-religionmythology/egyptianafterlife/duat, 01.05.2019
71
Jan Assmann, “Death and Salvation in Ancient Egypt”, Cornell University, ABD,
2005, p. 77-78
72
Joshua J. Mark,“Egyptian Book of the Dead,” 24 March 2016, (Çevrimiçi)
https://www.ancient.eu/Egyptian_Book_of_the_Dead/, 01.05.2019.
73
Jenny
Hill,
“Heart
Scarab,”
2017,
(Çevrimiçi)
https://ancientegyptonline.co.uk/heartscarab, 01.05.2019
74
The House of Netjer, “Question of the Weighing of the Heart Ceremony,” January 03,
2018,
(Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=21712.m
sg305056#msg305056, 01.05.2019

57

2.3.3. Cennet ve Cehennem İnançları
Osiris’in mahkemesinden başarıyla ayrılanlar bir deniz üzerinden ‘otluk’
anlamına gelen Aaru adındaki cennete giderler. Bu cennet bahçelerle ve göllerle
çevrilidir. Burada güzel yemekler yerler ve çiçek bahçelerinde eğlenirler. Bununla
birlikte orada insanı hoşnut edici rüzgârlar da vardır.75 ‘Ağzı Açma’ seromonisi
(Opening of the Mouth) ölümden 70 gün sonra ölenin mumyasının ağız kısmına
bir asa ile dokunmak suretiyle uygulanır ve böylece ölmüşün bütün hisleri tekrar
vücuduna geri döner.76 Artık güneş açtığında ruhu cennete gidip eğlenir, güneş
battığında ise tekrar ölü bedenine geri döner ve bu böyle sürekli devam eder.
Bunları tecrübe edebilmesi için bu seremoni ölmüş kişi için oldukça önemlidir.77
Kemetik Ortodoksluğu bu seremoniyi günümüzde uygulamaya çalışmaktadır,
fakat yasal olmadığı için bedene mumyalama uygulayamamaktadırlar. Bu ritüel
oldukça gizli yürütülüp özel rahipler dışında kimseyle paylaşılmamaktadır.78
Kemetiklere göre özgür iradeleriyle bilinçli olarak Isfet (kötülük) işleyen
kişiler ölümlerinden sonra cezalandırılacaklardır. Kötüler için iki farklı
cezalandırma vardır. Bunlardan birisi Osiris’in önünde gerçekleşen Maat’ın
tüyüne karşı ‘Kalbin Tartılması’ olayı sonrası kişinin kalbinin ve ruhunun Ammit
denilen ruh yiyici canavar tarafından yok edilme cezasıdır. Ammit canavarının
başı timsah, ön ayakları ve vücudu aslan ve arka ayakları su aygırı şeklinde tasvir
edilmiştir. Bir diğeri onların ateş denizine atılmaları ve orada katledilmeleridir.79
Başka

bir

ceza

ise

bu

kötülerin

Muuet

denilen

kötü

hayaletlere

dönüştürülmeleridir, bunlar Duat aleminde Osiris’e giden uzun ve zorlu yolda
kaybolan veya takılı kalan kişilerdir, bunun yanında kişi Osiris’in karşısına
çıkmamayı tercih edebilir ve böylece Duat aleminde kalabilir ve böylece Muuat
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olabilir. Yetmiş gün süren Duat yolculuğunu başarıyla tamamlayanlar ve Osiris’in
mahkemesinde aklananlar Akhu denilen iyi ruhlardan kabul edilir ve ‘ata
ruhları’ndan sayılır. Özetle mahkemeye çıkmış ruhlara Akhu denilirken çıkmayan
ruhlara Muuat denilmektedir.80
Ölüm sonrası huzurlu yaşamlarına devam etmeyi sürdürmek de Kemetikler
için oldukça önemlidir. Bu uğurda sürekli kendilerine ve geçmiş atalarının
ruhlarına dualar ederler. Ölüm sonrası huzurlu bir yaşam sürebilmesi için ölmüş
kişiyi yaşayanların unutmamış olması gerekir, aksi takdirde bu ruhlar huzursuz
olur ve yaşayanlara zarar vermeye başlar. Firavunların eski zamanda kendi
adlarına yaptırdıkları heykellerin, tasvirlerin ve mezarlarının yapılış amacını bu
şekilde açıklamaktadır. Bu sebeple de ölmüş insanın ismi onlar için oldukça
önemlidir ve asla unutulmamalı ve hatırda tutulmalıdır. Bunu sağlamak için
Mısırlılar Abju81 dağlarının eteğine geçmiş atalarını anlatan yazıları ve küçük
heykelleri saksılara koyarak bırakırlardı. Günümüze kadar ulaşan bu yere
Mısırlılar “Umm al Gaab” (‘Saksıların Anası’) adını verdiler. Bu kültürü devam
ettirmek için Kemetik Ortodoksluğu ‘Virtual Abju’ adını verdikleri internet
üzerinden ölmüş dost ve akrabaları anma sistemini oluşturmuşlardır. Kemetikler
bütün olumsuz düşüncelerini bir kenara bırakarak tanıdıkları ölüler hakkında
olumlu anılarını bu websitesine kaydederler ve böylece onların Ka’larının
(ruhlarının) huzurlu olmasını sağlarlar.82 Ayrıca internet üzerinden ayda bir defa
Akhu Dua denilen geçmiş ölüleri anma ritüeli yapılır.83 Bunu yaparken herkes
bilgisayarının başına bir beyaz mum, ölmüşlerin isimlerini ve onlara sunmak
istedikleri kurban sunularını getirmektedir.84
Kurban sunarken okunacak dua şu şekildedir:
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“Atalarımız! Sonsuz ve ebedi yaşayın,
binlerce ekmeğin
ve binlerce biranın,
binlerce sığır ve kümes hayvanının,
binlerce alabaster taşı ve elbisenin kurbanıyla birlikte,
ve bir Akhu’nun yaşayabileceği tüm iyi şeylerle.”85
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2.4. Diğer Dinlere Yaklaşımları
Kemetik Ortodoksluğu öğretisine göre her dinde hakikatler vardır ve bu
sebeple Kemetizm yanında farklı dinlere de tabi olmaya karşı çıkılmamıştır.
Afrosentrik Kemetiklere göre ise monoteist dinlerin kaynağı eski Mısır’dır.
Budizm ve Hinduizm gibi diğer dinlerde bulunan hakikatlerin ise yine Antik
çağlarda oraya yerleşmiş olan siyahîler sayesinde oluştuğunu iddia ederler. En
Yüce Tanrıça Kilisesi yüce rahibesi Sabrina Aset (Mary Ellen Tracy) ve eşi
MaatRah (Wilbur Tracy) ise diğer dinlere karşı oldukça provokatif ve saldırgan
bir tutum sergilemektedir.1 Aşağıda bu hususa detaylıca değinilecektir. Diğer
Kemetik hareketler diğer dinlerin durumları üzerinde durmazlar ve hakikatin
Kemetizm’de olduğunu söylemekle yetinirler.

2.2.5.1. Yahudilik ve Hıristiyanlığa Yaklaşımları
Hıristiyanlığın doğru olmadığını söyleyen Ausar Auset hareketi İsa’nın
dünyaya yeni bir şey getirmediğini ve onun hikmetli sözlerinin ve yaptıklarının
zaten ondan önceki bilgeler tarafından yapılmış olduğunu iddia eder. Örneğin
onun yaptığı dağ vaazının ondan binlerce yıl önce söylenmiş olduğunu söyler.
Bunun yanında Yahudi ve Hıristiyanların Kitab-ı Mukaddes’e dayanarak tanrı
adına diğer milletlere saldırdıklarını ve onları köleleştirmeye çalıştıklarını iddia
eder. Tevrat’ın Yaratılış bölümünde anlatılana göre Ham sarhoş olmuş babası
Nuh’u çıplak görmesi sonucu Nuh Ham’in oğlu Kenan’ı lanetlemiştir ve onun
neslinden gelenlerin hizmetçiler olmalarını dilemiştir. Yahudi ve Hıristiyanlar
arasında bunun siyahların lanetlenmesi olarak yorumlayanlar olmuştur. Buna
dayanarak Yahudi ve Hıristiyanların tanrısının siyahları köleleştirmek istemesi
vurgulanmaktadır.
Monoteist inançta olan insanların gelişmemiş insan türü olan Sahu İnsanı
kategorisinde olduğuna inanan Ausar Auset hareketi, onların bu sebeple tanrılar
arasındaki bağı anlayamadıklarını ifade eder. Bunu şu örnekle açıklar: Bir insan
bütün problemlerinin devlet başkanı tarafından çözüleceğine inanıyorsa ve onun
1
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yardımcılarını göz ardı ediyorsa bir mantık hatası yapmış demektir. Bu kişi
tanrısal güçlere ulaşan Ausar mensuplarının tanrının ruhuyla doğaya etki
edebildiklerini gördüklerinde ‘mucize’ derler fakat bunun felsefesini inkar ederler.
Ona göre tanrıya inanan insanların hayat boyu günahkâr yaşayıp hayatın
kurallarını çiğneyip sonunda tanrıdan af dilemeleri gülünç bir durumdur.
Semitik dinlerde olan şeytan figürünün eski Mısır’ın ‘Seth’ inancından
alındığını iddia ederler. Ausar inancı bağlamında Set, insanın zekâsını nefsi
ihtirasları doğrultusunda kullanması anlamına gelir. Tevratta geçen Hz. Musa’nın
Firavun zulmünden bebekken kurtulup sonra Firavun’a galip gelmesi anlatısını
Mısır’dan alıntı olduğunu iddia ederler. Buna göre Seth, kendi yönetimini
devirecek bir kralın doğacağı haberini alınca yeni doğmuş olan Horus’u bulup
öldürmesi için adamlarını göndermiştir. Fakat İsis onu kurtarıp yetiştirmiştir.
Horus büyüdükten sonra yüzyıllarca Seth’e karşı savaşmıştır ve sonunda Thot’un
desteğiyle Seth’i yenebilmiştir. Artık tanrının krallığı oluşturulabilmiştir ve Horus
kral olmuştur. Bu olayın aynı zamanda Afrika’nın ilahi krallık anlayışının
temelinde de yattığını söylerler.2
Sabrina Aset websitesi üzerinden dinler hakkında çok fazla yazı
yazmaktadır. Bu yazılarından onun farklı dinlerin tarihlerini araştırmış olduğunu
anlayabiliyoruz. Fakat bu araştırmaları subjektif ele alıp dinlerin bir uydurma
olduğunu ispat etmek için yapmaktadır. Sabrina, dinler tarihini ‘ünlü bilim
adamlarının üzerinde ittifak ettiği yalanlar’ olduğunu söylemektedir. Ona göre
Exodus (Mısır’dan Çıkış) hiç gerçekleşmemiştir ve Buddha bir kurgudan
ibarettir.3
Ona göre batı medeniyeti özgür cinsel ilişkiden uzak kalarak tanrıça İsis’in
yolundan saptı ve bunu ahlaki bir görev olarak kabul etti. Dolayısıyla tanrıçanın
kilisesi Musa peygambere verilen on emirin tanrıdan verildiğine inanmamaktadır
ve buna uymanın doğru olmadığını düşünmektedir. Bu emirlerin Musa’dan 1000
yıl sonraya ait olduğunu iddia eden Sabrina, eski Mısırlıların yaşama biçimiyle bu
2
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on emir kıyas edildiğinde Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman dünyanın ne kadar
barbarca ve anlamsız olduğunun ortaya çıkacağını söylemektedir. Adaletin
tanrıçası olan Maat’ın 42 kuralı ilahi adaleti sağlayacak kurallar olarak kabul
edilir.4
Sabrina, kadınlara gereken değeri vermediği düşüncesiyle Hıristiyanlara
karşı çıkmaktadır. Onların kutsal kitaplarından aldıkları hükümlerle kadınların
özgürlüklerini

sınırladıkları

için

onlara

‘Şeriatçı

Hıristiyanlar’

(‘Sharia

Christians’) lakabını vermiştir. Ona göre Hıristiyanların kürtaja karşı çıkmaları
din adamlarının dini kullanarak kadınlar üzerinde hüküm ve kontrol sahibi olmak
arzularından kaynaklanmaktadır.5 Kiliseye göre 21.yy. da Batılı kadınlar, tanrının
bir Yahudi, spiritüel merkezinin ise İsrail olduğu yönünde ikna edilmeye
çalışılmaktadır. Musa’nın kanunlarına da kadınlar sorgusuz sualsiz itaat
etmelidirler, yani – Sabrina Aset’in ifadesine göre - ‘cahil ve tanrılaştırılmış bir
adama’ boyun eğmelidirler. Sabrina’nın açıklamasına göre dinlerin getirdiği
bütün bu doktrinler bir yalandır ve bu bilim, tarih ve arkeoloji tarafından ortaya
çıkarılmıştır. Sabrina İncil, Hıristiyanlık ve İslam’ın sahtekarlıklarının tanrıçanın
rahip ve rahibeleri tarafından açığa çıkarılma vaktinin geldiğini söylemektedir.6
Yahudiler hakkında çok konuşmamalarına rağmen genel olarak olumsuz bir bakış
söz konusudur. En Yüce Tanrıça Kilisesi mensupları kurdukları kilisenin ‘Yahudi
ve Hıristiyan hakimler’ tarafından bastırıldığını ve onlar tarafından haksızlığa
uğratıldıklarını iddia ederler.7
Wilbur Tracy, Mormon Kilisesi’nin kendilerinin İbrahim peygamberin
soyundan geldiğini söylemesinin de doğru olmadığını çünkü Adem gibi
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İbrahim’in de tarihçiler tarafından yaşamadıkları kanıtlanmıştır, demektedir.8
Hıristiyanlığın da dünyaya kılıçla yayıldığını söylemektedirler.9
Kemetik Ortodoksluğuna göre ise bazı Hıristiyan azizler aslında eski Mısır
tanrılarını ifade etmektedir. Örneğin Kıptilerce aziz kabul edilen ve kanatlı bir
şekilde tasvir edilen Aziz Georg’un Heru-Behdety10 olduğu düşünülmektedir.11

2.2.5.2. İslamiyet’e Yaklaşımları
İslam’ı aydınlanmanın önünde bir engel olarak gören En Yüce Tanrıça
Kilisesi bu dini terörizm ile bağdaştırmaktadır. Müslümanların kutsal Mısır’a
yolculuk yapmak isteyen Batılı turistleri engelleyip öldürdükleri iddia edilir.
Kemetik dinini yok etmeye çalışan Hıristiyanlar ve onların üzerine ülkeye hakim
olup bir Arap devleti kuran Müslümanlar onlara göre Kemetiklerin baş düşmanları
kabul edilmektedir.12
Sabrina Aset’e göre İslam dininin getirdiği şeriat, kadınları tamamen
ezmek, kontrol altına almak ve aşağılamak için dindar erkekler tarafından
uydurulmuş bir kurallar bütünüdür.13
Muhammed peygamberin yaşadığı pagan toplumda Lat, Menat ve Uzza
tanrıçalarına tapınıldığını söyleyen Wilbur, ‘Allah’ isminin de ‘Allat’ olarak
tanrıça Lat’tan türediğini, onun feminin hali olan ‘t’ yi atıp maskulin bir tanrı
yarattığını iddia etmiştir. İslam’ın özünde terörizmin ve öldürme yoluyla insanları
boyun eğdirmenin yattığını söyleyen Wilbur, modern zamanda İslam’ın liberal
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yönünü

temsil

söylemektedir.

eden

Müslümanların

doğru

İslam’ı

yaşamadıklarını

14

Muhammed peygamberin ilk saldırdığı kişilerin tanrıçanın rahibeleri
olduğunu söyleyen kilise, İslam var olduğu sürece Müslümanların tanrıçaya
(İsis’e) karşı savaşacağını belirtmektedir. Bu sebeple 11 Eylül 2001 saldırısı
sonrası ABD’nin Afganistan’a karşı savaş ilanını desteklemekte ve bu savaşın
sadece radikal Müslümanlara değil bütün Müslümanlara karşı olması gerektiğini
vurgulamaktadır. Bu savaşta askerlerin rahibelere ihtiyacı olduğunu söyleyen
kilise kendilerine verilen yasak sebebiyle üzülerek yardımcı olamayacaklarını
belirtmiştir.15
En Yüce Tanrıça Kilisesi’nin İslam tarifi şu şekildedir:
“İslam

savaş,

öldürme

ve

Muhammed’in

sözleri

üzerine

kurulmuştur.

Hoşgörüsüzlük dinidir ve Muhammed’in doktrinini kabul etmeyen herkese karşı
nefretle doludur. Muhammed ve onun hakiki takipçileri olan Selef doğru İslam’ı
yaşamıştır. Bunun haricindeki gruplar İslam olduğunu iddia edemez. 1350 yıldır
Müslümanlar Allah adına ülkeleri zorla fethedip onları İslam’ı kabullenmeleri için
zorlamıştır. Her yerde bütün Müslümanlar tanrıça tapınıcıları ve rahibeleri için
ölümcül tehlike arz etmektedir. Tanrı olarak Allah’ı, Peygamber olarak
Muhammed’i seçen ve bir tanrıçaya bağlanmayan herkes hem dünya yaşamında
hemde ölümde merhametten uzak kalacaktır. Kendilerini liberal ve ılımlı sayan ve
gayri müslimlere karşı düşmanlık beslemeyen Müslümanlar ikinci veya üçüncü bu
da olmazsa yedinci jenerasyonda İslam’a geri dönecektir. İslam’a göre Müslüman
olmayan kimsenin masum olmadığı gibi tanrıçayı kabul etmeyen hiçbir Müslüman
da masum değildir. Bütün Müslümanlar Maat kurallarına göre yargılanacak ve
muamele görecektir.”16 (Sabrina Aset, War-Killing)

Kemetik Ortodoksluğu ise İslam’a olumsuz bakmamakta hatta günümüzde
Mısırlı bazı Müslümanların eski Mısır tanrılarına cin olarak baktıklarına ve bu
şekilde onlara saygı gösterdiklerine inanır. Bununla birlikte orada yaşayan
14

https://www.goddess.org/validity_of_religions.html, 08.10.2018
Sabrina Aset, “War-Killing and Maat”, July 29 1997,
https://www.goddess.org/war-killing.html, 08.10.2018
16
Sabrina Aset, “War-Killing and Maat”, July 29 1997,
https://www.goddess.org/war-killing.html, 08.10.2018
15

(Çevrimiçi)
(Çevrimiçi)
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Müslümanların eski Mısır kültüründen kopmadıklarını ve hâlâ ona saygı
gösterdiklerine inanırlar. Terör olaylarının istisna olaylar olduğunu düşünen
Tamara L. Siuda kendisinin de Müslüman arkadaşlarının olduğunu belirtmiştir.
Bu sebeple Müslümanlara grup içerisinde kötü bakılmamaktadır.17 Hatta bir adım
ileri giderek Müslümanlara ‘kardeşlerimiz’ şeklinde hitap ederek onların huzurlu
olmaları için dua edilir.18

2.2.5.3. Budizm’e Yaklaşımları
Kemetikler Budizm öğretilerini ve uygulamalarının bir kısmını kendi
dinleri için almışlardır. Bunların en göze çarpanı meditasyondur. Afrosentrik
Kemetikler Budizm’in etkisi altında daha çok kalmıştır çünkü temel öğretileri
Budizm de olduğu gibi kişinin içe dönerek aydınlanması etrafında şekillenmiştir.
Sabrina Aset’e göre Buddha bir kurgudan ibarettir. Buddha’nın gerçekten
yaşamadığını, onun hangi zaman aralığında yaşadığına dair Budist tarihinde farklı
açıklamaların olmasına bağlamaktadır. Açıklamasına göre Buddha’nın varlığının
kanıtlanamaması Budizm’in çöküşünü ve uydurma bir din olduğuna işaret
etmektedir. Bununla birlikte Pythagoras’ın bir filozof olmadığını, Mısır’a göç
edip orada Osiris’in rahibi olduğunu ve aydınlandığını iddia etmektedir.
Buddha’nın aslında Pythagoras olduğunu şu şekilde açıklarlar: Firavun Amasis
Pythagoras’ı günümüz Türkiye’sine yakın Samos adasına göndermiştir. Orada o
Osiris rahipliği yapmıştır. İtalya’ya dönüp bir dini okul açtırdığı düşünülür.
Pythagoras’ın ‘ruh göçü’ (transmigration) öğretisi sonradan Büyük İskender
tarafından Hindistan’a taşınmıştır ve ‘aydınlanmış’ Pythagoras bölgenin
Buddha’sı olarak kabul edilmiştir.19
Görüldüğü üzere Kemetiklerin diğer dinlere bakışı homojen bir yapıya
sahip değildir. Buna rağmen hepsi eski Mısır’da hakim olan dini yapının diğer
17

https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=9219.msg119884#msg119884
The House of Netjer, “Kemet This Week, Episode 1,” December 29, 2009,
(Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=10622.msg143590#msg143590,
08.10.2018
19
MaatRaAh,
“The
Real
Buddha,”
December
2014,
(Çevrimiçi)
https://www.goddess.org/cmhg/the_real_buddha.html, 08.10.2018, 12:00
18
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dinlerin kaynağı olduğu yönünde görüş birliğine varmışlardır. Böylece Kemetikler
Kemetizm’in diğer dini inançlardan daha üstün olduğunu ve en doğru inancı
içerdiğini iddia etmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KEMETİK RİTÜELLER

3.1.

İbadet Anlayışları

Kemetiklerin

ibadet

anlayışı

hiç

şüphesiz

kendilerine

ait

tanrı

tasavvurlarıyla ve ahiret inançlarıyla yakından ilişkilidir. Bu sebeple de aralarında
bir takım farklar bulunmaktadır. Kemetik ibadetleri dörde ayırabiliriz. Bunlardan
ilki tanrılara yapılan ibadet şeklidir ve Ortodoks ve Yeniden Yapılanmacı
Kemetikler arasında yaygındır. İkincisi meditasyon ve yoga ağırlıklıdır ve kişinin
kendisini spiritüel olarak tanrıyla buluşturmasını amaçlar. Bu da Afrosentrik
Kemetiklerde yaygın bir ibadet şeklidir. İki grupta da geçmiş atalara karşı yapılan
dua, onlardan mesaj alma, onlara ikramda bulunma ve ikram karşısı onlardan
destek isteme ritüelleri mevcuttur. Son olarak da kurban ibadetini ekleyebiliriz ki
bu hem tanrılar adına hem de ata ruhları adına uygulanmaktadır.
Tanrı suretleri önünde ibadet etmelerinin sebebini Kemetikler şu şekilde
açıklarlar: Aslında tanrı ve tanrıçalar her yerde hazır ve nazırdırlar. Fakat ibadet
esnasında kişinin konsantrasyonunu toparlayabilmesi için o tanrıyı temsil eden bir
heykele ihtiyaç vardır. Buna dayanarak tanrıların heykellere ihtiyaçlarının
olmadığını fakat insanların heykellere ihtiyacı olduğunu belirtirler. İnsanlar
heykeller önünde ibadet ederek spiritüel gelişimlerini hızlandırdıklarına, mistik
deneyimler yaşadıklarına ve tanrılara daha kolay hizmet edebilme fırsatı
bulduklarına inanırlar.1 Ayrıca ibadetler esnasında kişinin konsantrasyonunu ve
spiritüel tecrübesini artırması için çeşitli kristaller, yağlar, tütsüler ve tılsımlar
kullanılmaktadır.2

1

The House of Netjer, “Kemetic Deities inside Sculptures?,” April 26, 2019,
(Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=23207
.msg323146;topicseen#new, 01.05.2019
2
Taui
Network,
“Supplements,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
https://www.tauinetwork.com/Supplements_c_42.html , 25.07.2018
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Ayrıca uzun yıllar tanrılara hizmet etmiş bir rahibin bedeninin herhangi bir
tanrı veya tanrıçanın Ka’sı3 tarafından ele geçirilmesi durumuna ‘Saq’ denilir.
Kemetik Ortodoksluğa göre bu hale gelmek en yüce ritüellerden biri sayılır. Bu
duruma hızlıca ulaşılabilir ve kişi bunu derinden hisseder.4

3.1.1. Mabet Anlayışları
Kemetikler’in genelde belli aralıklarla bir araya geldikleri bir veya birkaç
resmi mabetleri bulunmaktadır. Örneğin Kemetik Ortodoksluğun baş tapınağı
Joliet, Illinois, ABD’de bulunmaktadır. Burası aynı zamanda dinin merkezi ve
tanrıların ikamet ettiği yer olarak kabul edilir ve bu sebeple de kutsaldır. Bu dini
merkeze ‘iki ülkenin evi’5 anlamını taşıyan Tawy adını verirler. Tawy içerisinde
her tanrı için özel bir köşe bulunmaktadır ve orayı ziyaret edenler istedikleri tanrı
sureti önünde ibadetlerini yapabilirler.6 Bu resmi mabetler dışında bir de her
mensubun koruyucu tanrısı için evde küçük bir ibadet köşesi vardır. Oraya tanrı
veya tanrıların heykelleri konulur, tütsü ve mum ışığında ibadet edilir, kurbanlar
sunulur. Bazıları tapacağı tanrı hakkındaki bilgileri yazıp heykellerin önüne
bırakır ve her geldiğinde bu yazıdan okuyarak kendisini manevi olarak ibadete
hazırlar.7 Ayrıca mabedin kurulacağı mekan fiziki kirden arınmış olmalıdır,
mutfak veya banyolarda bu nedenle mabet bulundurulamaz. Manevi olarak da
temiz olması için eski Mısır’dan beri kullanılan okunmuş natron suyu ile mekan

3

Ka: İnsanın yaşamında bedenine yaşama gücü veren bir eski Mısır kaynaklı ruh
çeşididir. Kişi ölünce Ka’sı bedeninden ayrılır. Ölüm sonrasında da Ka yaşayanlar
tarafından unutulmamalı ve ona yiyecek ve içecek sunulmalıdır, aksi takdirde bu Ka
yaşayanlara zarar verebilir. Bu inançtan dolayı eski Mısırlılar Firavun ve rahiplerin
mezarlarına yiyecek dışında onlara hizmet etmesi için Shabti denilen hizmetkar suretler
bırakırdı. Ölünce bedenden ayrılan Ka’nın ruhlar aleminde gezdiğine ve geceleri ait
olduğu bedenine geri döndüğüne inanılır.
4
Kemetic
Orthodoxy,
“Kemetic
Terms”,
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/kemetic-terms, 12.06.2018
5
Eski Mısır Yukarı ve Aşağı Mısır şeklinde ikiye ayrılırdı. ‘İki ülkenin evi’
anlamına gelen Tawy adını buradan almıştır.
6
Kemetic
Orthodoxy,
“Helping
Tawy”,
t.y.,
(Çevrimiçi)
https://www.helpingtawy.com/?page_id=2, 04.09.2018
7
Nefersenet,
“Shrine,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
https://photobucket.com/gallery/user/Nefersenet/media
/bWVkaWFJZDo2NjEyNjQ4OA==/?ref=, 01.05.2019
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yıkanması gerekir.8 Evde birden fazla Kemetik varsa her biri kendi ibadet köşesini
oluşturmak zorundadır. Örneğin bir ailede anne, baba ve oğul Kemetik dinine
mensupsa evde üç ayrı mabet bulunmalıdır. Bunun sebebi de hepsinin ayrı
tanrılara ibadet etmeleridir. Yine kendi atalarını hatırlamak ve onlar için dua
etmek amacıyla heykellerin yanına vefat etmiş ataların fotoğrafları konulur.
Heykellerin kaliteli ve maddi açıdan pahalı olmasına özen gösterilir ve genelde
siyah renk tercih edilir. Heykel satın alma imkanına sahip olmayanlar tanrıların
resimleri önünde de ibadet edebilir. Bazen bir obelisk ile desteklenerek süsleme
yapılır9 ve genelde güneşin doğduğu yöne doğru çevrilir.10 Bunun sebeplerinden
biri güneş tanrısı Ra’nın muzaffer bir şekilde her gün yeniden yeraltı aleminden
çıkmasıdır. Eski Mısır’da doğu hayatı, batı ise ölümü temsil ederdi.11 Evdeki
mabedin dizaynı önceden belirlenmemiştir ve herkes istediği gibi mabedini
düzenleyebilir. Bunun için Budizm gibi diğer dinlerin kullandığı küçük mabetleri
de kendilerine örnek olarak alırlar.12
Kemetikler tek (mono) koruyuculuğu ve iki (dual) koruyuculuğu olarak
ikiye ayrılır. Her tanrı için ayrı mabed kurulabileceği gibi birçok tanrı için bir
mabed de kurulabilir. Kemetikler tanrıların bundan hoşlanıp hoşlanmadığını
tecrübe yoluyla öğrenirler. Genelde mitolojik açıdan baba, anne, eş, evlat gibi
birbirleriyle bağlantılı olan tanrılar aynı mabedette bulunmaktan hoşlanır. Birlikte
olmalarına rağmen her tanrının kendine has istek ve özellikleri vardır. Her tanrı
farklı ihtiyaçları karşıladığı için bazı Kemetikler mabetlerini, dualarını ihtiyacı
olduğu tanrının mabedinde yapabilmek için ayrı tutarlar. Ayrıca koruyucu
tanrıların heykelleri, sevgili olan tanrının heykellerinden daha büyük olmasına

8

DeTraci Regula, The Mysteries of Isis: Her Worship and Magick, Llewellyn's
World Religion & Magic Series, Llewellyn Publications; 1st edition, ABD, 2001, s. 14
9
Nefersenet,
“Shrine,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
https://photobucket.com/gallery/user/Nefersenet/media
/bWVkaWFJZDo2NjEyNjUwNg==/?ref=, 01.05.2019
10
Shefybast,
“Shrine,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.firecat.net/shefyt/shrinesandaltars/azaleash rine.jpg, 01.05.2019
11
Bu sebeple Mısırlılar mezarlarını Nil nehrinin batısında oluştururlardı. Bunun en iyi
örneği hiç şüphesiz bugüne kadar 64 mezar keşfedilen Krallar Vadisi’dir.
12
The House of Netjer, “Want to see your Shrine pictures,” March 26, 2008,
(Çevrimiçi) https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=6510. 0, 01.05.2019
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özen gösterilir.13 Mabetler taşınabilir duruma getirilip seyahatlarda da
kullanılabilir.14
İbadet yönü olarak üyeler kendi tercihlerini yapabilmede serbesttirler,
bazıları piramitlere, bazıları Nil Nehrine doğru yönelirken genelde kendi
koruyucu tanrısından bir ilham ile her kişi bunu kendisi belirler. Tanrılara tazimde
güneşin doğduğu yön olan doğuya, Akhu denilen atalara tazimde de güneşin
battığı yön olan batıya yönelinmesi tavsiye edilir çünkü Mısır inancına göre
tanrıların insanlarla birlikte yaşadığı ‘zep tepi’ denilen ilk an güneşin doğduğu
zamana, ölenlerin ruhları batıya göç etmesi de güneşin batma zamanına işaret
etmektedir.15 Fakat bazı tanrılar yinede bundan hoşlanmayabilir. Bu durumda kişi
tanrısıyla irtibata geçerek nereye yerleştirilmek istediğini öğrenmelidir.16
Kemetik Ortodokslukta ibadet üç farklı bölüme ayrılır. Birincisi bir rahip
etrafında yapılan formel ibadettir. Bu ibadet eski Mısır kaynaklarından
olabildiğince doğru alınmaya çalışılmıştır. ‘Sabah Evinin Ritüeli’ anlamına gelen
‘Rite of the House of the Morning’ her gün bir rahiple beraber bir tapınakta
güneşin doğuşunu selamlamakla başlar. Ardından herhangi bir tanrı için dualar ve
övgüler söylenir. İkinci bölüme ‘Kişisel Saygı’ (personal piety) denir ve rahip
olsun olmasın herkes tarafından, Nisut (Kraliçe) dahil uygulanmak zorundadır. Bu
günlük yapılan ve ‘mabet’ anlamına gelen Senut ibadeti her üyenin kendi evinde
inşa ettiği ev mabedinde tanrılara yapması gereken bir ibadet şeklidir ve bu dinin
bel kemiği kabul edilir. Üçüncü ibadet şekli atalara saygı göstermekten

13

The House of Netjer, “Two Parents: Senut/Shrine questions,” March 26, 2008,
(Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=18819
.msg270266#msg270266, 01.05.2019
14
Tamara L. Siuda, “Suitable items to represent the Names in Travel,” July 27, 2008,
(Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=7308.
msg91630#msg91630, 01.05.2019
15
Emily Teeter, Religion and Ritual in Ancient Egypt, Cambridge University Press,
New York, 2011, p. 67
16
The House of Netjer, “Want to see your Shrine pictures,” March 26, 2008,
(Çevrimiçi) https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=6510. 0, 01.05.2019
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oluşmaktadır.17 Her üyenin Kemetik dilini bilmemesinden dolayı ibadetler hem
İngilizce hem eski Mısır dilinde yapılmaktadır.18

3.1.2. Senut İbadeti
Bilindiği üzere Ortodoks Kemetiklerin bir veya iki koruyucu tanrısı
olabilmekte ve bunun yanında da ‘sevgili’ (Beloved) adını verdikleri birkaç
tanrıya adanmış olabilmektedirler. Senut ibadetinin yerine getirilmesi için
saydığımız tanrılardan sadece birine ibadet etmek yeterlidir fakat bir Kemetiğin
iki koruyucusu olduğunda ikisine birden tapması tavsiye edilmektedir. Bazen de
Netjer’in bütün isimleri için dualar edilebilmekte fakat Kemetikler arasında bu
çokça yapılan bir uygulama değildir.19 Kişi Senut ibadetinde istediği tanrıyı tercih
edebilir fakat diğer tanrıları kıskandırıp üzmemeye dikkat etmelidir. Bu nedenle
bazı Kemetikler iki koruyucusu arasında her gün değişiklik yaparak dengeyi
sağlamaya çalışır. Günlük yapılan bu ibadetin eski Mısır halkı tarafından evlerde
yapılmadığı ve sadece Kemetik Ortodoksluğu mensupları için oluşturulup
uygulandığı da belirtilmektedir. Fakat antik tapınaklarda buna benzer ibadetlerin
yapıldığı düşünülür. Senut ibadeti her yıl üyelerin inzivaya çekildiği günlerde en
az bir defa toplu halde Nisut önderliğinde yapılır. Bu inziva ve toplu ibadet
sonrasında birçok Shemsu’nun kalp gözünün açıldığı, tanrıların varlığını daima
hissettiği ve onlarla istedikleri vakit irtibata geçebildikleri anlatılır. Bazen
inzivadan bir gün önce inzivaya hazırlık amacıyla yapılırken bazen de inzivadan
sonra yapılır. Toplu yapılan ibadetlerin ibadet esnasında zihnin dünyevi işlerle
meşgul olmasını engellemede yardımcı olduğu düşünülür.20

17

Tamara L. Siuda, “How is Kemetic Orthodoxy practiced?,” t.y., (Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/node/584, 01.05.2019
18
Kemetic Orthodoxy, “Since the Kemetic religion was lost for a long time, how is it
being
reintroduced
as
Kemetic
Orthodoxy?,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/faq, 01.05.2019.
19
The House of Netjer, “Questions about Senut?,” October 04, 2011, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=14307
.msg203970#msg203970,
01.05.2019
20
15.07.2018 – 18.09.2018 tarihleri arasında katıldığımız ‘Beginners Course’ta
Kemetik Ortodoksluğu rahipleri tarafından bize öğretilenler doğrultusunda yazılmıştır.
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Senut ritüelinin uygulanmasında bir avuç natron21 alınır (en az on tane) ve
suyla etraflıca bir temizlik yapılır. Önce içerisi suyla dolu bir su kabının üzerine
ve ardından on natron parçası üzerine dualar okunur. Sonra natron su kabına
dökülüp karıştırılır. Vücudun bütün organları yıkanır. Yıkandıktan sonra temiz bir
elbise giyilir. Sonra tütsü yakılır ve yakarken dua okunur. Ardından mabet önünde
Henu hareketi yapılır. Henu, ibadet esnasında vücudun saygı duruşu amacıyla iki
kolu omuzla aynı hizada sağa ve sola açması ve ellerin yukarıya bakmasıdır.
Doksan derece bu pozisyonda eğilmek de Henu’dan sayılır.22 Henu’yu
tamamlamak için aynı bu şekilde alnı secdeye koymak gerekir.23 Sonra bir kurban
sunusu sunulur ve bunu yaparken de dualar okunur. Ritüelin sonunda mabet
temizlenir ve hiçbir iz bırakılmadan üç adım geri gidilir ve böylelikle mabet terk
edilir.24
Tameran Wicca ise diğer Kemetiklerden farklı olarak Wicca geleneğine
bağlı olduklarından uygulamada da Wicca’ya genel olarak uymaktadır ve sadece
tanrı figürlerinde farklılık oluşturmaktadır. Sunaklarda asa, kazan ve tütsü kabı
gibi genel Wicca eşyaları bulunmaktadır. Sunakta daha çok altın renginde bez
kaplamayı tercih ederler. Bu diğer Wicca mensuplarında görülmemektedir. Yine
Wicca’dan farklı olarak büyü çemberini oluşturmada normalde Wicca mensupları
dört elementi yardıma çağırırken Tameran mensupları Horus’un dört oğlu olan
Hapi, Qebhsennuf, Duamutef ve Imsety’yi ibadet esnasında zikrederler.25
Anu Tapınağına bağlı Kemetikler de 2008 yılından beri iki haftada bir
‘Kemmunion’

dedikleri

spiritüel

seans

düzenlemektedirler.

Kemmunion

seanslarında atalara saygı gösterilir, eski Mısır kaynakları incelenir, herkesin
içerisinde bulunan NTR (tanrı)’nin ışığı keşfedilmeye çalışılır ve bununla benliği
21

Hidratlı doğal sodyum karbonat (Natron): Bir tuz mineralidir ve diğer birkaç ülkenin
yanında Mısır ve Etiyopya’da da bolca bulunmaktadır. Antik çağda Natron tuzu
temizlik için kullanılırdı. Eski Mısırlılar mumyalama işleminden önce bedeni kurutmak
için de Natron tuzunu kullanırdı.
22
Kemetic
Orthodoxy,
“Kemetic
Terms”,
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/kemetic-terms, 12.06.2018
23
Kemetic Independent, “Kemetic How-To Guide: Henu and Gestures of Reverence,”
(Çevrimiçi) https://www.youtube.com/watch?v=O2kBd4K4mUc, 12.06.2018
24
20.09.2018 tarihinde Kemetik Ortodoksluğu rahibesi Reva Henrichs ile yazışmalarım
25
Atypical Taurus, “Tameran Wicca: An Introduction,” Feb 16, 2013, (Çevrimiçi)
http://www.infobarrel.com/Tameran_Wicca_An_Intro duction, 01.05.2019
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üst seviyeye çıkarmaya çalışılır. Seansa ilk önce meditasyonla başlanır, ardından
Duau denilen ibadetle devam edilir, sonra Derp Khesu denilen kutsal su serpme
seremonisi yapılır ve Hesi denilen ilahiler söylenir. Son olarak başrahip Ra
Sankhu Kheper’in Kemetik öğretileri dinlenir.26 Duau ibadetinde eller aşağıya
sarkık bir şekilde uzun süre rükûda bulunulur. Ardından rükû halindeyken iki eller
birleştirilerek baş hizasına doğru kaldırılır ve dua edilir, bir müddet bu şekilde
durduktan sonra ibadet sonlandırılır.27

3.1.3. Kurban İbadeti
Kemetiklere göre tanrılar bazı yemek ve içeceklerden hoşlanır ve
bazılarından da hoşlanmaz. Kaliteli ve pahalı kurban sunmak tanrıları memnun
etmede önemlidir. Tanrıya göre sunulan kurban değişmelidir. Hangi tanrıya hangi
kurban sunulacağı önceden belirlenmemiştir ve kişiler bunu kişisel tecrübe
yoluyla öğrenmelidirler. Şayet tanrılar sunulan kurbandan hoşlanmadıysa bunu
kişiye bir şekilde bildireceğine inanılır. Kurban olarak üzüm, ekmek, içecek,
bisküvi, çikolata gibi yemekler sunulur.28 Kendisine kurban sunulan tanrı ilham
yoluyla sunuyu beğenip beğenmediğini kişiye belli eder. Bu tecrübeler yoluyla
elde edilen bilgiler üyeler arasında paylaşılır ve hangi yemeklerin sunulup
sunulmayacağı tavsiyelerinde bulunulur. Örneğin Wepwawet ve Ra’nın etli
kurbanları, Bast ve Amunet’in ise çayı çok sevdiği paylaşılmıştır. Tanrıların
arzuları insanlarınki gibidir ve canları bir an bir şey çekerken başka bir an farklı
bir şey isteyebilmektedir. Örneğin onların

sürekli aynı çay türünden

sıkılabilecekleri düşünüldüğü için ara ara farklı çay türleri de sunulmaya
çalışılır.29 Bir keresinde bir tanrıya kırmızı şarap sunmak isteyen bir Kemetiğin
26

Temple
of
Anu,
“The
Living
Legacy,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://templeofanu.org/#about, 01.05.2019
27
Templepriest1, “Temple Of Anu presents The Art Of Prayer Book 2010,” 18
September, 2010, (Çevrimiçi) https://www.youtube.com/watch?v=acHG7eRwJv4,
01.05.2019
28
Jennifer
Wheatley,
“Shrine,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
https://wepwy.files.wordpress.com/2018/02/11ee08a8dbb9-4f05-838a036974be9416.jpeg, 01.05.2019
29
The House of Netjer, “Two Parents: Senut/Shrine questions,” March 26, 2008,
(Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=18819
.msg270266#msg270266, 01.05.2019
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zihnine tanrı bir anda komposto istediğini bildirmiştir ve o da tanrıyı memnun
etmek için ona komposto hazırlayıp sunmuştur.30 Buna rağmen Kemetik
Ortodokslukta iyi niyetle yapılan bir bardak su ikramı gibi en basit sunular bile
tanrılara takdim edilebilir. Bazen yiyecek yerine tanrılara şarkı sözü yazıp onlara
söylenebilir.31 Bazen tanrının ne istediği tam olarak bilinmemektedir ve bu
durumda ‘divination’ denilen gaybten bilgi alma yollarına başvurulur.32

3.1.4. Gaybtan Bilgi Alma
Kemetikler arasında birbirinden farklı tanrılardan veya geçmiş atalardan
bilgi alma yolları vardır. Bu orakller genelde merkezi otorite tarafından yönetilir.
Fakat bireysel olarak oluşturulup gerçekleştirilen orakllar da bulunmaktadır.
Burada bu konuyu aydınlatacağını düşündüğümüz bir kaç orakldan bahsetmek
istiyoruz. Kemetiklerin çoğunda ‘divination’ denilen yaygın beş ayrı gaybten bilgi
alma yoluna burada kısaca değineceğiz. Bunlar Fedw, Wenut Orakli, Fenikeli
Bast Orakli ve Wepwawet Taş Orakli’dir. Kemetik Ortodoksluğu biri ücretsiz
olmakla birlikte ücret karşılığında resmi orakl sunmaktadır. Buradan kazanılan
parada baş tapınak için harcandığı söylenmektedir. Bununla birlikte ücretler
kişinin ihtiyacına, durumuna ve orakl çeşidine göre değişebilmektedir. Fedw,
Kemetik dilinde ‘dört’ demektir çünkü dört çubuk ile ‘evet’,‘hayır’ cevapları
almak için yapılır. Karmaşık soruların sonucu da karışık olacağından bu tarz soru
sormaktan kaçınılır. Bunun yanında bu orakl tıbbi ve yasal meselelerin yerine
geçmemeli şeklinde uyarılar da yapılır. Bazen tanrılar net yanıt vermeyerek cevap
vermekten de kaçınabilirler. Kraliçe Nefertari’nin dört çubukla senet oynadığını
gösteren bir antik çizimde Tamara L. Siuda, onun tek başına oyun
oynayamayacağı

için

onun bu şekilde

gaybten haber aldığı

şeklinde

yorumlamıştır. Wenut Orakli’nde 25 adet demir para havaya fırlatılır yazı veya

30

The House of Netjer, “Red Wine and Feast Foods,” July 10, 2017, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=21128 .0, 01.05.2019
31
The House of Netjer, “Two Parents: Senut/Shrine questions,” March 26, 2008,
(Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=18819
.msg270266#msg270266, 01.05.2019
32
The House of Netjer, “Feeling like I'm doing something wrong by Yinepu,” July 19,
2017, (Çevrimiçi) https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=21159 .0, 01.05.2019

75

turalar okunarak sonuca varılır. Evet veya hayır cevabı vermenin yanında bir
olayın pozitif veya negatif sonuç vereceğini de bildirir. Ayrıca bir işin ne kadar
uzun süreceğine dair ipucu verir. Fenike Bast Oraklı 2 Udjat gözlü, 2 lotus çiçekli
ve bir de Bast tanrıçanın kalkanından oluşan jetonların havaya fırlatılması ile
oluşur. İki adet okuma vardır: Birincisi evet veya hayır cevabı verir ve buna
ilaveten Bast’ın bu konudaki düşüncelerini de içerir. İkincisi ise genel bir
okumadır ve diğer Orakl’lar göre daha esneklik gösterir. Wepwawet Taşı Oraklı
64 yazılı taştan ve 8 hazine taşından oluşur ve hepsinin geleneksel Kemetik
sembolizmine göre ayrı ayrı manaları vardır. Bu taşların bir seçimi çeşitli Netjeru
isimleriyle işaretlenmiş bir kumaş üzerine dökülür ve sonuç daha sonra
yorumlanır.33 Son olarak diğer neopagan hareketlerin de kullandığı tarot kartları
üzerinden bilgi alınmaya çalışılır. 78 karttan oluşan tarot kartları dört bölüme
ayrılır. Bunlar hareket, maddi başarı, duygular ve düşüncelerdir. Üçer kart okuma
şeklindeki yapılan okumanın geçmişi, şu anki anı ve geleceği gösterebileceğine
inanılır ve en yaygın olarak da bu kullanılır.34

3.1.5. Akhulara İbadet
Osiris’in mahkemesinde aklanmış ruhlar olan Akhu’lar tanrılara ölümlü
insanlardan daha yakın olduğuna ve bu ruhların yok olmadan mutlu ve ebedi
yaşayabilmeleri için onları hatırlamak gerektiğine inanılır. Atalara sunulan
kurbanların ve onlara gösterilen saygıların ruhların kişiyi korumalarına ve
sevmelerine yardımcı olur.35 Atalara saygı Kemetiklerce önemlidir çünkü onlar da
karşılığında kişiye yaşamında yardımcı olurlar. Sunulan sunakta ölmüşün
fotoğrafları ve Kemetik koruyucu meleklerini36 sembolize eden ve soğuk suyla
doldurulmuş dokuz adet bardak bulunmalıdır. Ardından tanrıya verdikleri
nimetlerden dolayı teşekkür edilmelidir. Sonra tanrıdan ataları güçlü kılması ve
33

Shefytbast, “Divinations,” t.y., (Çevrimiçi) http://www.firecat.net/lapis/divinations/,
01.05.2019
34
Astrology Answers, “Your Tarot Reading Guide,” t.y., (Çevrimiçi)
https://astrologyanswers.com/tarot, 01.05.2019
35
Tamara L. Siuda, “How is Kemetic Orthodoxy practiced?,” t.y., (Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/node/584, 01.05.2019
36
Mısır mitolojisinde Ennead denilen ve Heliopolis şehrinde kendilerine tapınılan
dokuz tanrı şunlardır: Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, İsis, Seth ve Nephtys.
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onları aydınlatması için dua edilmelidir. Ardından bir mum yakılıp ata ruhlarından
destek

istenmelidir.

Sonra

hayatta

hiçbir

şeyin

karşılıksız

olmadığına

inandıklarından atalara bir kurban sunulmaktadır. Bu genel olarak tütsü, yiyecek
ve içecek olmaktadır. Ruhların bu sunakların içerisinde bulunan enerjilerden
varlıklarını devam ettirebilecek güçler emdiklerine inanılır. Son olarak da
yardımları için ruhlara teşekkür edilir ve mum sönünceye kadar yanık bırakılır.
Bunları yaparken dikkat edilecek birtakım hususlar da vardır. Örneğin yemeklere
tuz atılmamalıdır çünkü tuzun ruhları uzak tuttuğuna inanılır. Bunun yanında
yemeklerin sunakta çürümesine izin verilmemeli gerekirse diğer gün sunaktan
kaldırılmalıdır. Ölmüş ruhlara sunulan yemekler sonradan yenilmemelidir çünkü
onlar ölüler diyarındadırlar ve onlara karşı saygısızlık olur diye düşünülür.37
Bunun dışında tanrılara sunulan yemekler ise bir müddet sonra yenilmelidir çünkü
tanrıların israfı sevmediğine inanılır.38 Ayrıca yaşayanların hiçbir fotoğrafı sunağa
konmamalı ve sular buharlaşıp yok olduğunda tekrar doldurulmalıdır, ruhlar asla
susuz bırakılmamalıdır, bununla birlikte ruhlara gereğinden fazla alkol
verilmemelidir.39

3.1.6. Kemetik Bayramlar
Kemetikler kutladıkları bayramları tanrılara yaklaşmak için bir araç olarak
görürler. Bayramlar festival havasında sürdürülür, uzak yerlerden gelen
Kemetikler bir yerde toplanılır. Bu da genelde dinin merkezinde gerçekleşir. Tanrı
heykelleri getirilir ve onlara sunaklar sunulur. Bu bayramların bazıları güneş
takvimine göre bazıları da ay takvimine göre kutlanmaktadır. Kemetiklerce
kutlanan en önemli bayramları şu şekilde sırlayabiliriz:
Güneş takvimine göre kutlanan bayramlar:

37

The House of Netjer, “Offering Questions,” July 08, 2016, (Çevrimiçi)
https://www.netjer.org/forums/index.php?topic=20033.msg283625#msg283625,
01.05.2019
38
The Twisted Rope, “Kemetic Offering Guide”, t.y., (Çevrimiçi)
https://thetwistedrope.wordpress.com/kemeticism/kemetic-offering-guide, 27.04.2019.
39
Land of Kam, “How to Honor Your Ancestors the Kamitic/Kemetic Shaman Way,”
28 April, 2012 (Çevrimiçi) https://landofkam.wordpress.com/2012/04/28/how-tohonoryour-ancestors-the-kamitic-shaman-way/, 01.05.2019
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-

Wep Ronpet (Yeni Yıl): En önemli Kemetik bayramdır. Ağustosun ilk haftası
kutlanır. Sopdet’in (Sirius Yıldızı’nın) 70 gün aradan sonra tekrar
gökyüzünde görülmesine denk gelir. Bu olay Nil Nehri’nin taşması ve
arazilerin bereketlenmesinin bir habercisidir ve buna bağlantılı olarak
Osiris’in yeniden dirilişini de temsil eder. Eski Mısır’dan farklı olarak
günümüz Kemetik Ortodoksluğu Sopdet Yıldızı’nın Illinois’de bulunan Tawy
Tapınağı'nın üzerine gelmesine denk getirir. Dünyanın farklı farklı yerlerinde
yaşayan Kemetikler her yıl Sopdet’in ne zaman kendi ülkeleri üzerine
geleceğini hesaplamak zorundadırlar. Bu sebeple Wep Ronpet’in başlangıcı
bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Hesaplanması için ABD
Donanması’nın geliştirdiği bir simulasyon programını kullanırlar.40 Kutlanışı
bir gün sürer ama o güne götüren 5 enterkalasyon günleri de bu güne hazırlık
olduğu için önemli kabul edilir.

-

Wesir’in (Osiris’in) Gizemleri (the Mysteries of Wesir): Kasım ayının son
haftası ve aralık ayının ilk haftası kutlanır. Mitolojiye göre Osiris’in bedeni
Seth tarafından parçalanır ve bütün Mısır’a dağıtılır. Eşi İsis onun bedenini
bir araya getirir ve o tekrar diriltilir. Bunun ardından o yeraltına iner ve
oranın hakimi olur. Bu hikaye birçok kültürü etkilemiştir. Hıristiyanlık’ta
İsa’nın diriliş anlatısının da bununla bağlantılı olduğunu düşünürler.

-

Djed Sütunu’nun Dikilmesi (the Raising of the Djed Pillar): Ocak ayının
başlarında kutlanır. Djed hiyeroglifi Osiris’in omurga kemiğini temsil eder ve
istikrarı ifade eder. Mitolojiye göre Osiris’i parçalayan Seth onu bir tabuta
koyar ve Nil Nehri’ne bırakır. Nil Nehri Osiris’i taşıyarak Lübnan’da bulunan
Byblos şehrine bırakır. Bir anda bir ağaç büyür ve tabutu korumaya alır.
Ağacın hızla büyümesinden etkilenen oradaki kral içinde Osiris’in olduğunu
bilmemesine rağmen ağacı kestirir ve yerine bir kulenin dikilmesini emreder.
İsis bunu öğrenir ve Osiris’i oradan çıkarır ve onu mumyalar.41

40

Divine Kemetic, “The old Wep Ronpet Calculation Post,” t.y., (Çevrimiçi)
https://divinekemetic.tumblr.com/wepronpetcalc/, 01.05.2019
41
Donald Alexander Mackenzie, Egyptian Myth and Legend: With Historical
Narrative, Notes on Race Problems, Comparative Beliefs, etc., Forgotten Books,
İngiltere, 2007 s. 43
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Ay takvimine göre kutlanan en önemli bayramlar şunlardır:
-

Opet: Ay takviminin ikinci ayında kutlanır ve eylül ayına denk gelir. Baba
Amun, Anne Mut ve Oğul Khonsu ile oluşan Thebes teslisini oluşturan
tanrılar eski Mısır’da bugün Karnak Tapınağı’ndan çıkarak Luxor
Tapınağı’na doğru yola çıkarlardı. Mısır halkı bu tanrıların heykellerini
şölenle taşır, Nil Nehri’ne bırakır ve kayıklarla onları varacakları yere
bırakırlardı.42 Günümüzde de Kemetikler heykelleri tapınağın içerisine
taşıyarak bunları sembolik olarak gerçekleştirirler.

-

Vadi’nin Harika Şöleni (The Beautiful Feast of the Valley): Ruhları anmak
için nisan veya mayıs ayında kutlanır. Orta Krallık döneminde kutlanmaya
başlayan bu bayram eski Mısır’ın en önemli kutlamalarından biriydi. Bu gün
Thebes

teslisini

oluşturan

Amun,

Mut

ve

Khonsu’nun

heykelleri

tapınaklarından alınarak Nil Nehri’nin batısına, ölüler vadisine taşınırdı.
İnsanlar sevdiklerinin mezarlıklarına gider ve onlara çiçek getirir ve yiyecek
içecek kurbanları sunarlardı. Amun’a ibadette ruhların da katılabilmesi için
ölmüş olanların resimleri getirilir ve böylece Ka’larını (ruhlarını) çağırmaya
çalışırlardı.43
Bayramlar genelde ikon ve heykellerin törenle getirilmesi, ibadet ve dua
etme seansları, litürjik okumalar, dram oyunlarının oynanması ve toplu yemek
yeme şeklinde gerçekleştirilir. Yeni Yıl kutlamasında Kemetik Ortodoksluğu
müntesipleri için inzivaya çekilme hizmeti de sunmaktadır, burada onlar en büyük
ritüelleri uygular ve kendilerini de manevi olarak yenilemeye çalışırlar.44
Bunun yanında Tameran Wicca ana gövde Wicca gibi ay takvimine göre
sekiz ‘Sabbat’ bayramını kutlarlar fakat isimlerini değiştirirler. Yule yerine
Horus’un Doğumu’nu, Imbolc yerine Ra’nın Zaferi’ni ve Nut’un Kutsaması’nı,

42

Encyclopaedia
Britannica,
“Opet,”
t.y.,
(Çevrimiçi)
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Joshua J. Mark, “Festivals in Ancient Egypt,” 17 March 2017, (Çevrimiçi) 85
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t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/faq, 01.05.2019

79

Ostara yerine Osiris’in Dirilişi’ni, Beltane yerine Hathor ve Horus Festivali’ni,
Litha yerine Ra’nın Gözü’nü, Lughnasadh yerine Tanrıların Yaratılışı’nı ve
Doğumu’nu kutlarlar.45

3.2.

Ahlak Öğretileri

Kemetikler’in ahlak öğretisinin temelinde eski Mısır tanrıçası Maat’ın
kuralları yatmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Maat dengeyi ve adaleti
temsil etmektedir. Wallis Budge’ın bir Mısır resmi binasından aldığını söylediği
Ani Papirüsünde Maat’ın 42 kuralı yazılıdır. Kemetikler Musa peygambere
verilen 10 emirin bu kurallardan kopyalandığını iddia ederler. Fakat her Kemetik
bu kuralları lâfzen almaz ve Maat üzerine yaşamanın kısaca dürüst bir hayat
sürmekten geçtiğini iddia eder. Maat’ın her kuralı için bir tanrı veya bir hakim
belirlenmiştir, yani toplam 42 tanrı veya hakim vardır ve bunlara ‘Maat’ın
Yargıçları’ denir. Ölüler kitaplarında bu tanrılar Anubis’in terazisinin üzerinde saf
saf oturmuş vaziyette tasvir edilir.

3.2.1. Tanrıça Maat’ın Yasası
Maat kuralları ‘yapmadım’ formunda yazılı olduğu için Mısırologlar
bunlar için ‘Olumsuz İtiraflar’ (Negative Confessions) adını vermişlerdir. Bu
kurallar şu şekildedir:
1- Günah işlemedim.
2- Zorbalık yaparak soygunculuk yapmadım.
3- Bir şey çalmadım.
4- Erkekleri ve kadınları öldürmedim.
5- Tahıl çalmadım.
6- Kurban adaklarını çalmadım.
45

Atypical Taurus, “Tameran Wicca: An Introduction,” Feb 16, 2013, (Çevrimiçi)
http://www.infobarrel.com/Tameran_Wicca_An_Introduction, 01.05.2019
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7- Tanrıların mülkünü çalmadım.
8- Yalan söylemedim.
9- Yemek çalmadım.
10- Küfürler söylemedim.
11- Zina yapmadım.
12- Kimseyi ağlatmadım.
13- Kalbi yemedim.46
14- Hiç kimseye saldırmadım.
15- Hilekâr bir kimse olmadım.
16- Ekili araziyi çalmadım.
17- Sinsice ve gizlice dinlemedim.
18- Kimseye iftira atmadım.
19- Sebepsiz yere sinirlenmedim.
20- Kimsenin karısına yan gözle bakmadım.
21- Kimsenin karısına yan gözle bakmadım.47
22- Kendimi kirletmedim.
23- Kimseyi terörize etmedim.
24- Kuralları çiğnemedim.
25- Öfkeli olmadım.
26- Hakikate karşı kulaklarımı kapatmadım.
27- Hakaret etmedim.
28- Şiddet dolu bir kimse olmadım.
46
47

Yani; “vicdan azabi duymadım, boş yere acı çekmedim.”
20. Numarayı vurguluyor, sadece farklı bir Maat yargıcına atıf yaparak.
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29- Fitneci olmadım.
30- Aşırı aceleyle hareket etmedim.
31- Meseleleri dikizlemedim.
32- Sözlerimi konuşmada çoğaltmadım.
33- Kimseye kötülük yapmadım.
34- Krala karşı büyü uygulamadım.
35- Suyun akışını hiç durdurmadım.
36- Sesimi küstahça yükseltmedim.
37- Tanrıya hakarette bulunmadım.
38- Hiddetle hareket etmedim.
39- Tanrıların ekmeğini çalmadım.
40- Ölülerin ruhlarından Khenfu keklerini gasp etmedim.
41- Çocuğun ekmeğini kaçırmadım ve şehrimin tanrısını hor görmedim.
42- Tanrıya ait olan sığırları öldürmedim.48

3.2.2. Maat Kurallarının Yorumlanması
Kemetik Ortodoksluğu lideri Tamara L. Siuda Maat’ın on birinci kuralı
olan ‘zina yapmadım’ sözünü tevil ederek ‘çocuk yaştakilerle ilişkiye girmedim’
şeklinde tercüme etmiştir ve böylece homoseksüelliğe ve evlilik dışı cinsel
ilişkiye izin vermiştir. Hatta grup içerisinde eş cinsellerin bir araya gelip evlendiği
de söylenir. Aynı şekilde bazı rahip statüsündeki kişilerin eş cinsel olduğu da grup
içerisinde bilinmektedir.49

48

E. A. Wallis Budge, The Ancient Egyptian Book of the Dead, Edited by Epiphanius
Wilson, ABD, 2016. s. 576–582
49
The House of Netjer, “Is Homosexuality Against Ma'at?,” June 20, 2010, (Çevrimiçi)
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Tameran Wicca ise inanç olarak ‘kimseye zarar vermediğin sürece
dilediğini yap’ diyen Wiccan Rede’ye bağlı olduğunu belirtir.50 Maat kurallarını
genel anlamda adil olmayı ifade eden genel bir etik kuralı kabul etmekte ve kırk
iki kurala uyulması gerektiğini düşünmemektedir.51
Anu Tapınağı takipçileri sabahları Maat’ın kırk iki kuralını okurlar.
Akşamları da bu kurallara uyduklarını ifade ederek kırk iki defa bunu dile
getirirler. Örneğin sabah ‘yalan söylemeyeceğim’ derler, akşam olduğunda ‘yalan
söylemedim’ diyerek sözlerini tuttuklarını ifade ederler. Anu Tapınağı
takipçilerinden şu on erdemi beklemektedir:
1- Düşünceye hakim olmak
2- Eylemleri kontrol etmek
3- Amaçta kararlı olmak
4- Öğretmenin doğruya yönlendireceğine dair inanç içerisinde olmak
5- Hakikati kabul etme gücüne sahip olduğuna dair inanç içerisinde olmak
6- Hikmetli davranma gücüne sahip olduğuna dair inanç içerisinde olmak
7- Zulüm altındayken kin beslemeden kurtulmak
8- Yanlışla yüzleşildiğinde kin beslemeden kurtulmak
9- Doğruyu yanlıştan ayırabilme gücüne sahip olmak
10- Gerçek ile gerçek dışını ayırabilme gücüne sahip olmak.52
Ausar Auset Topluluğu ise Maat inancını baştan sona yorumlamakta ve
yepyeni bir ahlak sistemi geliştirmektedir. Rogelio Straughn’un oluşturduğu bu
sistem – onunla aynı görüşü paylaşmasalar da - bütün Kemetikler tarafından
saygıyla karşılanmaktadır. Ausar Auset Topluluğu’nda Maat’ın 11 kuralı Kemetik
50

Per Weben Benu, “Practices & Beliefs of the House,” t.y., (Çevrimiçi)
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Hayat Ağacı üzerine bina edilmiştir. Bu hayat ağacına verilen birçok isim vardır,
bunlardan biri ‘Tanrıların Topluluğu’ anlamına gelen Paut Neteru’dur. Yahudi
Kabalası’nın 10 tabakası varken Kemetik ağacının 11 tabakası vardır. Hayat
Ağacı insanın ve tanrının ruhunda cereyan eden etkileri sınıflandıran bir sistemdir.
Bu etkiler herkes tarafından içten gelen bir dürtüyle hissedilir. 53 Kemetik ağacının
hedefi insanları mutlak mutluluğa erebilmeleri için onlara yol göstermektir.
Hinduların nirvana dedikleri bu mutluluk haline Ausar dini hetep adını verir ve bu
aynı zamanda tanrıyla birleşmeyi ifade eder.54 Tanrının 11 kuralı çoğu dinde
olduğu gibi emir ve yasaklardan ibaret olmayıp sadece yaşam prensiplerinden
oluşur. Ausar inancına göre antik çağlarda yaşanan dinler iman üzerine
temellendirilmemişlerdi, bunun aksine bilgi üzerine bina edilmişlerdi. Roma dini
ve gnostik dinler gibi dinler aslında Kemetik dininin uzantılarıydı. Kemetik Hayat
Ağacı’nın sıfır noktası özdür, 1-6-9 noktaları sıfır ve son noktasını (10. Noktayı)
harmonize ederler, 3-5-8 noktaları nefsin farklı derecelerde ayırmasını sağlar, 2-47 nefsin birleştirme fonksiyonlarıdır ve son olan 10. nokta da birliği ve
sonsuzluğu sembolize eder.55 Kişi bu 11 kuralı hayatında uygularsa çeşitli
durumlarda duygularını istediği gibi kullanabilme gücünü elde eder ve daima
kontrol onun elinde olur.56 Sıfır noktası olan ‘Amen’ Kemetik dilinde
‘algılanamaz’ anlamına gelir ve tanrının fark edilemez olduğuna ve insanların
özüne işaret eder. Amen Kemetik inancında tanrının en yüce yönünü de ifade eder.
Kişi tanrının bu yönünü iyice idrak ettiğinde hetep mertebesine erer ve düşüncesi
daha temiz, IQ’su daha yüksek, dünyaya etkisi daha güçlü ve daha sağlıklı olur.57
Kişinin tanrıyla iletişim kurması bu bilgilerle uyum içinde yaşamaması sebebiyle
engellenmektedir.58 İnsanın kendi öz bağımsız ve orijinal halini alması
mutluluğunun kaynağı olarak görülür. Kişinin bu 11 kurala karşı durmaktan daha
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büyük yapabileceği bir kötülüğün olmadığına inanılır bu durumda artık kişi
hayatta hiçbir başarı elde edemez.59

3.2.3. En Yüce Tanrıça Öğretisi
Tanrıça dinine göre kadınlar en kutsal varlıklardır ve onlara kimse sahip
olamaz. Onlar mutlak özgürlüğe sahiptirler ve bu hakkı onlardan alma hakkına
kimse sahip değildir. Buna dayanarak kadının kendi vücuduyla ilgili olan bütün
meselelerde bizzat karar verme işi kadının kendisidir. Kürtaj konusunda da karar
kadına bağlıdır. Tanrıça kilisesi kadınların kürtaj yapabilmesi için mümkün
olduğunca kürtaj vaktinin sınırlarını geniş tutmaya çalışmıştır.
Fetüs’e Hayat Nefesi (Breath of Life) ‘Ankh’ üflensin veya üflenmesin,
kadın bedenine neyin girip neyin girmediğine karar verebilir. ‘Hayat Nefesi’ ruhu
bedene üflediğinde yaşayan kişilik meydana gelir. Gebe kalmak yaşamın başladığı
anlamına gelmemektedir, çünkü Fetüs kadından tamamen ayrılana kadar ruhun
üflenmediği varsayılmaktadır. Fetüs kadından ayrıldığında bile ruh hemen
üflenmemektedir bu da kürtajın bu durumda da yapılabileceğini gösterir.
Açıklamaya göre çocuğun ilk nefes alması görüldüğünde dahi bu ruhun üflendiği
anlamına gelmemektedir.60
İnsan öldürmek savaşta veya barışta tanrıça tarafından yasaklanmıştır. Bu
sebeple idam cezası vermeye insanın kendisini tanrı yerine koyması anlamına
geleceği için izin verilmemiştir. Suçlu bir insanı kaçma anında öldüren kişi günah
kazanmıştır ve ancak yüce rahibe ile affedilebilir. Aynı şekilde asker olup savaşa
gitmiş her asker, ister öldürmüş olsun ister olmasın, günahkârdır ve günahlarının
bağışlanması için bir rahibeye uğramak zorundadır. Yoksa askerler evlerine
döndüklerinde huzur bulamayacaklardır ve savaşta yaşadıkları anılarla ızdırap
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çekeceklerdir. Tanrıçalar onların ruhlarına dokunacaktır ve tanrıça (İsis)
tarafından kabul edilecektir.61

3.3.

Cemaat Yapılanmaları

Grup içerisinde çeşitli ülkelerde yaşayan üyelerin bir araya gelmesiyle
sosyal faaliyetler yapılmaktadır. Bunun amacı cemaat üyelerinin birbirini tanıması
ve birlik ruhunun oluşturulmasıdır. Fakat üyelerin çok uzaklarda yaşaması fiziken
bir araya gelmelerini zorlaştırmaktadır buna bağlı olarak da az yapılan
toplantıların cemaat için oldukça değerli olduğunu söyleyebiliriz. Yılda bir kez de
olsa üyelerin bir araya gelmesi teşvik edilmektedir. Çoğu zaman bireysel olarak
resmi olmayan buluşmalar olmaktadır. Toplantılarda kişilerin spiritüel gelişimleri,
ritüel aktiviteleri, tanrılarla konuşmaları üzerine konuşulur. Ayrıca her üyenin
bağlı olduğu tanrıyla yaşadığı manevi tecrübeler paylaşılır ve hangi tanrıların
nelere kadir oldukları böylece ortaya çıkarılır. Tanrılarla yaşanılan tecrübeleri
anlatmak Kemetikler arasında oldukça yaygın ve önemli kabul edilir.
Kemetik hareketlerinin tamamı eski Mısır devlet sistemini veya geleneksel
Afrika devlet sistemini kendi cemaat yapılanmaları üzerine uygulamaya
çalışmaktadır. Bu demek oluyor ki cemaatin lideri Firavun gibi hem kral hem
başrahip kabul edilmektedir. Örneğin Tamara Siuda ile yaptığımız görüşmede
kendisinin günümüzde bütün Kemetikler’i temsil eden manevi bir kraliçe
olduğunu fakat günümüz Mısır coğrafyasının kraliçesi olarak kendisini
görmediğini ifade etmiştir.62 Krallığın yanında ona hizmet eden rahipler
bulunmaktadır ve bunlar farklı fonksiyonlar görürler. Böylece Kemetik
hareketlerde hiyerarşik sistem üçe ayrılmaktadır: En üstte kral veya kraliçe sonra
rahip veya rahibeler son olarak da diğer cemaat müntesipleri bulunmaktadır.
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3.3.1. Afrika Geleneğinin Sistemi
Afroamerikalı Kemetikler geleneksel Afrika kültürünü hayatlarında
uygulamaya çalışırlar. Giydikleri kıyafetler, ritüellerde yapılan danslar ve cemaat
yapılanmaları bu kültürün birer yansımalarıdır. Elbette bu onların köklerinin
dayandığı kıtaya duydukları özlemden ve sevgilerinden kaynaklanmaktadır.
Afroamerikalı Kemetikler cemaat yapılanmalarında sadece eski Mısır’ı değil aynı
zamanda Gana gibi çeşitli Afrika kültürlerini de kendilerine örnek alırlar.
Afrosentrik Kemetiklerin inançlarına göre Afrika’nın tanrısal krallıktan
anladığı ülkeyi kralın değil yüce tanrının yönettiği şeklindedir. Bu sebeple her
lider tanrının kurallarını bilmeli ve onun ‘yaşayan mabedi’ olmalıdır.63
Ausar Auset Topluluğu’nun yönetim şekli de geleneksel Afrika sistemine
benzetilmektedir. Rogelio Straughn’un etkisi altında kaldığı Batı Afrika’da
bulunan Gana sisteminde de her eyalette bir geleneksel kral bulunmakta ve bu
kralların hepsi de Aşanti İmparatorluğu kralına bağlıdır. Rogelio Alcides
Straughn’un kraliyeti Gana’da bulunan Aşanti Krallığı tarafından resmen
tanınmıştır. Hiyerarşik bir sisteme sahip olan bu topluluk bir kral, bir kraliçe ana,
rahip ve rahibeler, idareciler (Chief) ve bir yaşlıdan (Elder) oluşur. Ausar Auset
Topluluğu içerisinde her bölgenin ‘Ur Au’ adı altında bir kralı ve ‘Ur-t Aua-t’ adı
altında bir kraliçe anası bulunmakta olup hepsi de krallar kralı ‘Amun Ra Un
Nefer’ özel ismini alan Rogelio Straughn’a bağlıdır.64 Günümüzde kraldan
anlaşılandan farklı olarak lider aynı zamanda başrahip görevini de ifa
etmektedir.65 Böylece lider spiritüel olgunluğa ulaşmış biri olup hata ve
kusurlardan uzak sayılmıştır. Böylelikle kendisine itaat ilahi bir görev olarak
kabul edilmiştir. Topluluğun görüşüne göre Afrika milletlerinin diğer milletlere
göre daha uzun kalabilmelerinin sebebi kralın bu statüsü olmuştur. Her Ausar
Auset Topluluğu bölgesine Hesp adı verilir (çoğulu Hespu) ve her biri bir yüce
kral, bir yüce kraliçe ana veya bir idareci tarafından yönetilir ve hepsinin
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kendisine bağlı bir hiyerarşik sistemi vardır. Bu bölge üzerinde idarecilerin
mutlak özerkliği bulunduğu ifade edilmektedir.66
Kişinin Ausar inancına girmesi sonrası onun kendisine bir eski Mısır ismi
seçmesi beklenir. Bunun için de müntesiplerinden olan Hehi Metu Ra Enkamit’in
yazdığı ‘African Names’ isimli kitap onlara yol gösterir. Burada isimlerin
manaları ve hangi isimlerin kimlere uygun olduğu yazmaktadır.67 Dersler rahip ve
rahibeler tarafından verilmektedir. Derslerden bazıları şunlardır: Kozmoloji
(Kemetik felsefesi), Meditasyon ve Ritüel, Orakl danışması, Yoga, Beslenme,
Herbalizm, Hemeopati,

Astroloji, Afrika Tarihi ve Kültürü, Geleneksel Çin

Tıbbı, Geçiş Törenleri68 ve Capoeira69. Rahip olmak isteyen üyeler ‘Rahiplik
Yetiştirme Programı’ derslerine katılmalıdırlar. Rahip olan kimse artık kendisini
tamamen spiritüel gelişime vermeli ve daima tanrının farkında olmalıdır. Bu
programda üyeler yaşam boyu topluluğa ve dünyaya hizmet etmek için
yetiştirilirler ve mezuniyet sonrası Ausar Auset Topluluğu’nun rahiplik
hiyerarşisinin bir parçası olurlar. Rahip yetiştirme programının yanında bir de
‘Ausar İnisiyasyonu’ ve ‘Ra İnisiyasyonu’ vardır bunlar da adaylarda spiritüel
gücü uyandırma hedeflenir ve böylece aydınlanma deneyimi yaşatılmaya
çalışılır.70

3.3.2. Eski Mısır Geleneğinin Sistemi
Eski Mısır’da Firavun’un tanrısallık gibi olağanüstü güçlere sahip
olduğuna inanılırdı. Kraliyeti temsil eden tanrı Horus’tu ve bu sebeple krala
itaatin Horus’a itaat olduğu düşünülürdü. Bunun yanında kralların içerisinde
Horus’un Ka’sının (ruhunun) yaşadığına inanılırdı. Böylece hem dini hem de
siyasi anlamda kralın mutlak otoritesi söz konusuydu. Buna dayanarak günümüz
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Kemetikleri de liderlerine mutlak bağlılık içerisinde olmaları gerektiğine inanırlar.
Düşüncelerine göre Kemetik bir lider eski Mısır krallarıyla aynı derece güce ve
öneme sahiptir ve bu sebeple kendisine ‘kral’ veya ‘kraliçe’ şeklinde hitap edilir.
Tanrılarla insanlar arasında aracılık vazifesi gören Kemetik liderler kendilerine
hizmet etmeleri ve dini ritüelleri gerçekleştirmek için çeşitli vazifelerde
görevlendirilen rahipler atarlar.
Kemetik

Ortodoksluğu

din

mensuplarının

hiyerarşi

bakımından

kendilerinden yukarıda bulunan üyelere hizmet ve onlara itaat etmelerini açıkça
istemektedir. Dine giriş sürecinde bu beklenti sıkça tekrarlanır ve itaat etmek
istemeyenlerle yollar ayrılır. Bu hiyerarşik düzen sebebiyle bu din kendisini
ortodoksluk olarak nitelendirmektedir. Başlangıçta her ne kadar üyelerden katı
itaat beklendiği söyleniyorsa da gruba giriş yaptıktan sonra aslında diğer dini
geleneklere nazaran çok şey beklenmediği tecrübe edilmiştir. Hiyerarşik statüler
arasında tam bir uyum söz konusudur ve kişiler istedikleri vakit istedikleri rahiple
kolaylıkla irtibata geçebilir. Ayrıca kişi dilediği vakit Nisut (kraliçe) ile irtibata
geçebilir ve onun da ona mutlaka cevap vereceğinden emin olur. Nisut kendisine
tabi olanlara karşı samimi ve yardımsever davranır. Bu sebeple bir problemi olan
üyelere hemen Nisut’a başvurması söylenmektedir. Nisut cemaat arasında tanrısal
bir varlıktan ziyade şefkatli bir anne olarak görülmektedir. Önemli olan bir başka
husus da Nisut’un yeni Shemsu’lara atanan tanrılardan vahiy alarak o kişiye Eski
Mısır dilinde yeni bir isim vermesidir. Artık kişi cemaat içi forumlarda ve
görüşmelerde her zaman bu ismi kullanır. Cemaat üyeleri çoğu zaman diğer
kişilerin orijinal isimlerini bilmezler ve sorma gereği de duymazlar.
Kemetik Ortodokslukta hiyerarşi sıralaması aşağıdan yukarıya şu
şekildedir: Remetj, Shemsu, Shemsu-Ankh, rahipler ve son olarak da Nisut. Eski
Mısır’da, Mısır’da ikamet eden halka ‘Remetj’ denirdi ve onlar tanrıların kutsadığı
halkın bir parçası olarak görülürdü. Günümüzde bu dine girmek için dört aylık
başlangıç kursunu tamamlamış olan kişilere iki seçenek sunulur; Remetj’lik veya
Shemsu’luk statüsü. Kişi dine girmeyi kabul ederse Shemsu, etmezse Remetj kabul
edilir ve bu makamların getirdiği farklı pozisyonlarda değerlendirilip istihdam
edilirler. Kişi Remetj sayıldığında cemaat websitesinin normal insanların
89

giremediği bölümlere girme hakkı verilir. Bu bölümde rahiplere ve Nisut’a soru
sorabilirler. Remetjlerin grup içerisinde bir ayrımcılığa tabi tutulmadıkları ve
kendilerini onlardan biri olarak gördükleri gözlemlenmiştir. Remetjler genelde
farklı Kemetik inançlı insanların Kemetik Ortodoksluğun getirdiği hiyerarşiye tabi
olmak istememesinden ve bu sebeple Shemsuluğu reddetmelerinden oluşmaktadır.
Bu sebeple tanrılara ibadet etmede ve tecrübe paylaşımında en az Shemsular kadar
aktiftirler.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Shemsular dört aylık başlangıç eğitimi
sonrası dine girmeyi ve Kemetik Ortodoksluğun gerektirdiği hiyerarşiyi kabul
etmiş insanlara verilen isimdir. Bu kişilere Nisut tarafından özel koruyucu tanrı
atanır ve bu kişi artık bu tanrıya ibadet ve hizmet etmekle sorumlu olur. Shemsu
makamına erenler artık websitenin her bölümüne erişim sağlayabilir.71 Bir
Shemsu ‘kalbin imtihanı’ anlamına gelen ‘Weshem-ib’ ritüeliyle birlikte yeni bir
yemin eder ve Shemsu-Ankh makamına erişmiş olur. Ankh’ın bir başka anlamının
‘yemin edilen söz’ olduğunu söylerler yani bu durumda ünvanın anlamı ‘yeminli
takipçi’ anlamını taşır. Shemsu-Ankh olan kişi tanrıları, Nisut’u ve Kemetik
Ortodoksluğun mensuplarını koruma ve onlara hizmet etmeye yemin eder.
Cemaatin

rahipleri

Shemsu-Ankhlar

arasından

seçilmektedir.72

Kemetik

Ortodoksluğun rahipleri Shemsu-Ankh heyeti tarafından belirlenip seçilir. İki
yıldan fazla Remetj veya Shemsu üyesi olarak dine hizmet etmiş kişiler sadece
rahipliğe aday gösterilebilir. Rahiplik Kemetik Ortodokslukta bir kariyer olarak
görülür ve çok az kişi buna dahil edilir. Rahip olabilmek için uzun yıllar dine
adanmışlık, eğitim, çalışma ve her şeyden önemlisi tanrılara hizmet gerekir.73
Nisut’un yanında beş en yüksek rütbede rahipler bulunmakta ve hepsi ayrı
ülkelerde ve ayrı tanrılara tapınmaktadır. Rahipler arasında statü farkları vardır.
Örneğin Setem rahipleri sadece cenaze işleriyle uğraşırlar.
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Tamara Siuda, müritlerine göre - her ne kadar onlar Horus’un onun içine
enkarne olduğunu bilseler de - bir tanrı olarak görülmemekte ve bu nedenle
kendisine ibadet edilmemektedir. Kendisiyle yaptığımız görüşmede de kendisinin
bir tanrı olmadığını açıkça ifade etmiştir. O ne tam insandır ne de tam tanrıdır,
ikisi arasında iki tarafa da hizmet eden özel bir statüdedir. İnsan olarak ölümlüdür
fakat kral olarak ölümsüzdür.74 Bu inanca göre bazı insanlarda kral olmaya dair
uyandırılmayı bekleyen bir potansiyel vardır bu potansiyele ‘Kraliyet Ka’sı’ adını
verirler. Tanrılar onları seçtikten sonra bu Ka günyüzüne çıkar ve kişiye insanüstü
güçler verir. Artık bu kişi insanlar ve tanrılar arasında bir aracıdır. Onlardan vahiy
alır ve bunları insanlara bildirir.75 Kemetik Ortodoksluğuna göre geçmişte sadece
üç firavun kendilerini ‘tanrı kral’ ilan etmiştir. Bunlar; Akhenaton, II. Ramses ve
son Mısır hükümdarı VII. Cleopatra’dır. Diğer kralların hepsi öldükten sonra
ruhları tanrılarla birleşir ve böylelikle tanrısal kabul edilirler. Antik kaynaklarda
bir hükümdara ‘netjer’ (tanrı) denildiğinde yanına ‘nefer’ (güzel) hiyeroglifi
eklenir bu da Kemetiklere göre birlikte kullanıldığında ‘daha az tanrısal’ anlamı
taşır.76 Kemetik Ortodoksluğun liderinin insani özelliği taşıyan yönü için normal
ismi yani Tamara Siuda kullanılır, kraliyet yönünü ifade etmek için de ‘Nisut
Hekatawy Alexandros’ ünvanını kullanırlar. Kemetikler Tamara Siuda’ya
öğretmen gözüyle bakarlar, kendisiyle birlikte tanrılara tazimde bulunurlar ve
bunun yanında o tanrılara ilk ibadet eden olduğu için de özel saygı görür. Kemetik
Ortodoksluğun diğer Neopagan gruplardan farkı rahiplerin Nisut tarafından
atanmasıdır kimse kendi çabasıyla rahipliğe kendini adayamaz. Kişiler, kişisel
yeteneklerine ve manevi durumlarına göre cemaat içerisinde istihdam edilirler.77
İsteyen herkes Kemetik Ortodoksluğu dinine girebilir. Bunun için ya en
yakın merkeze gidilmeli veya websiteleri üzerinden kayıt olunmalıdır. Yeni bir
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dini hareket olması sebebiyle mensuplarının hepsi önceki dinlerini terkederek bu
dine giriş yapmışlardır. Sadece yeni doğmuş küçük yaştakiler bu dinin içerisine
doğmuş kabul edilir.78 Kemetik Ortodoksluğa girmiş kişilerden diğer dinleri
reddetme ve onları kınamaları beklenmez.
Kemetikler eski Mısır’da resmi din ve özel din ayrımının olduğuna inanır.
Kemetiklerin öğrettiği din anlayışı resmi dini temsil ederken kişilerin ibadet ettiği
farklı tanrılar kişisel din kategorisine girer ve bu ikisini bir arada tutabilmek ve
dengeyi yakalayabilmek hedeflenir. Nitekim Mısır bir imparatorluk seviyesine
yükseldiğinde halkı farklı inançlardan oluşan kitlelerden oluşmaktaydı. Kişi
istediği dinin ritüellerini uygulayabilir ve dilediği tanrılara ibadet edebilir. Fakat
bu dine girmiş kişiler mutlaka her gün evdeki mabette bir Kemetik tanrıya
tazimde bulunması gerekir. Bunun yanında dilediğinde diğer dinlerin tanrılarına
da ibadet edebilirler. Nitekim kendi cemaat içlerinde farklı dine inanan ve bu
dinin gereklerini yerine getiren birçok kişinin bulunduğunu söylerler. Hatta bazı
mensuplarının Hıristiyan veya Wicca rahibi olduğu da söylenir. Kemetik
Ortodoksluğu farklı dinlerin uygulanışını bir zenginlik olarak görüp kişisel
gelişime katkı sağladığına inanır ve bu sayede Maat öğretisinin yeryüzünde daha
hızlı yayılabileceğini düşünürler.79
En Yüce Tanrıça Kilisesi grubunun en üstünde Mary ve Wilbur Tracy
bulunmaktadır ve aralarında eşit derecededirler. Fakat Wilbur’un Mary’yi en yüce
rahibe ilan etmesinden de anlaşılacağı üzere Wilbur daha itibarlı konumdadır.
Hakim karşısında Wilbur Tracy şu ifadeleri vermiştir: ‘Kilisede rahibeler rahibe
olmadan evvel bin kişiyle cinsel ilişkiye girmelidir aksi takdirde rahibe olmaları
mümkün değildir. Bu aynı zamanda bir kadının yüksek mertebede rahibe
olabilmesi için bir gelişme süresini ifade eder.’ Mai Lin isimli bir rahibe
soruşturma sürecinde kendisinin bir rahibe olarak erkeklerin kendileriyle cinsel
ilişki kurarak günahlarından kurtulmalarını sağladığını belirtmiştir. ‘Sadece
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erkeklerle bir arada olmak yetmiyor, din ile ilgili bilgi sahibi olmak da gereklidir’,
demiştir.80 Dindeki bütün kadınlar rahibe, bütün erkekler ise tapan konumundadır.
Dindeki toplam rahibe sayısı ise 10 diye belirtilmiştir.81
Tameran Wicca da Cemaat içerisinde en itibarlı rahip veya rahibe genelde
lider seçilmektedir. Diğer kişilere şu ünvanlar verilmektedir: Gruba bağlı
olmayarak gruba destek olanlara ‘dost’ anlamına gelen Khenmes denir. Dini
öğrenmeye yeni başlayanlara ‘neşeli’ anlamına gelen Reshwet denmektedir.
Reshwet statüsünü geçen kişilere ‘tanrıların hizmetkârı’ anlamına gelen Hem/tNetjer ünvanı verilmektedir. En yüksek statüdeki rahiplere Hem-Netjer-Tebey/t
denir ve bu statüye ulaşmak için kişi kendisi ders veriyor olabilmesi ve
organizasyonlar düzenleyebilmesi gerekmektedir.82

3.3.3. Kemetik Devlet Anlayışı
Kemetikler siyasi görüşlerini üzerinde çok durmazlar ve sadece Ausar
Auset Topluluğu bir ideal devlet anlayışı geliştirebilmiştir ve bu afrosentrik
Kemetikler tarafından genel itibariyle kabul görmüştür.
Afrika’nın ve Afrikalıların yeniden siyasi bağımsızlığa ve eski gücüne
kavuşması Ausar Auset Topluluğu’nun siyasi hedeflerinin temelini teşkil eder.
Buna dayanarak Afrika’nın bağımsızlığı için mücadele eden kişiler adına
toplantılar düzenlenir ve onlara dualar edilir. Örneğin 1966 yılında kurulmuş olan
ve Amerikan polisinin siyahîlere karşı şiddet uygulamasını protesto eden The
Black

Panthers

mensuplarını

anmak

için

2018

yılında

bir

toplantı

düzenlenmiştir.83
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Ausar Auset Topluluğu devleti idare edebilecek en uygun kişilerin
spiritüel gelişmiş insanlar olduğuna inanır. Kemetik Hayat Ağacı84 bağlamında
Rogelio Straughn’un ideal devlet anlayışı şu şekildedir: Ab ve Ba mertebesindeki
insanlar ekonomiyi kontrol ettiklerinde insanlarla doğa arasındaki denge
gözetilecektir. Servet insanların yetenekleri, spiritüel sorumlulukları ve çabalarına
göre dağıtılacaktır.85 Ab ve Ba mertebesindeki insanlar devlet yönetiminin
bireylerin kişisel ilgilerini koordine ederek bir millet oluşturacaklarını bilirler.
Bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde yönetmelidir ve bunu
gerçekleştirebilmenin tek yolu da dindir. Sahu insanı bencil ihtiraslarla bir
yönetim sistemi kurar, bunu da ekonomik avantajlarını koruma altına almak için
yapar ve burada elitlere ayrıcalık tanır. Din varken bunu yapamayacakları için de
onu devletten ayırırlar, yasaları da baskı yoluyla yürürlüğe koyarlar. Fakat bu asla
işe yaramayacaktır çünkü gerçek kural ve yasalar insanın ruhunda taşıdığı
yasalardır. Hayat Ağacında kral tam merkezde, yani altıncı kısım olan Heru’dadır.
Kral olan Heru bencil ihtiraslarıyla bir yönetim sistemi kurmaya çalışan Set’i
yenmelidir. Bu her devletin görevidir.86
Eğitim sistemi de insanların Batı’da olduğu gibi yeni şeyler üretmesi için
değil Afrikalıların yaptığı gibi daha iyi insan yapabilmek için düzenlenmelidir. Bu
sebeple Afrikalılar teknolojide çok ilerleme kat etmemiştir fakat medeniyet
kurmada onların önüne kimse geçememiştir.87
Kemetikler devlet sistemini eski Mısır’ın mitolojik hikâyelerinden yola
çıkarak açıklamaya çalışmaktadır. Osiris’i öldüren ve parçalara ayıran Seth
krallığı ele geçirmiş ve yeryüzünü terörize etmeye başlamıştı. Başkaları üzerine
tahakküm kuran ilk imparatorluğu kurmuştur, ahlaki düzene sahip olan bir
topluma polisin koruması gerektiği bir yasa sistemini getirmiştir. Osiris’in
bedenini parçalamasının anlamı da dini devletten ve eğitimden, tanrıyı doğadan ve
insandan, ruhu maddeden, ilahi olanı dünyevi olandan ayırmaktır. Seth sinsi bir
sistem kurarak her şeyi ve bütün insanları birbirinden ayırdı. Kısaca insanı
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tanrıya, dünyaya ve kendisine yabancılaştırdı. Seth’in yönetimi Sahu statüsündeki
hayvani nefse hapsolmuş insanların yönetimidir.88
Ausar Auset Topluluğu insan haklarını savunduğunu söylemekte ve
bunların oluşabilmesi için mücadeleyi gerekli görmektedir bunu da mitolojik
anlatılara dayandırmaktadır. Ona göre Seth’in Osiris’i öldürüp ülkeyi ele
geçirmesi sömürücü Batı devletlerinin Asya ve Afrika kıtalarına saldırıp işgal
etmesini temsil etmektedir. İşgalciler dini öğretileri tekrar yorumlayıp kadim
medeniyetlerin

kültürel

elementlerini

kendi

anlayış

ve

ilgilerine

göre

açıklamışlardır. Burada insanların davranışları tamamen korku ve şiddete dayalı
olmakta ve spiritüalizm materyalizm ile yer değiştirmektedir. Ausar’ın (Osiris’in)
cesedinin 14 parçaya bölünmesinin de farklı anlamları vardır. İşgalcilerin mevcut
halkı farklı ülkelere yerleşmeye zorlaması ve spiritüel öğretinin diğer bölgelere
yayılıp birbirinden farklı yeni dinler olarak ortaya çıkması olarak açıklanmaktadır.
İsis ve Hathor’un Osiris’in parçalarını bulup onu nehrin dibine gömmeleri toplum
ve halkların sarsılmaz dini inançlarına, bunun yanında kurtuluş umutlarına işaret
etmektedir. İsis’in Horus’a hamile kalması da devrimcilerin ortaya çıkacağına
işaret etmektedir. Seth’in Horus’u bulup öldürmek istemesi de işgalci rejimlerin
kendilerine karşı isyan edenlere karşı sert tutumlarını göstermektedir. Horus’un
çabalarına rağmen tek başına Seth’i yenememesi de devrimcilerin kaba kuvvete
başvurdukları ve yol göstericileri olmadıkları için başarısız olduklarını gösterir.
Düşmanı düşmanın silahıyla değil tanrının gösterdiği yolla yenmek gerektiğine
inanırlar. Horus’un hikmet dolu tanrı Thot’un yardımıyla Seth’i yenmesi de sosyal
çatışmaların üstesinden gelebilmek için manevi bir uyanışın gerekli olduğu
anlamına gelmektedir. Ausar hareketi burada Birleşmiş Milletler’in felsefi ve
maneviyat yönünden yeniden yapılanması gerektiğine inanmaktadır, Orakllar da
bu yolda insanlara yol gösterecektir. Seth’in dünyaya Osiris’in hikmetini yayma
cezası da medyanın bir gün bütün dünyaya Hayat Ağacı’nın prensiplerini
yayacağına işaret eder. Tanrının Krallığı yeryüzünde bu şekilde kurulacaktır fakat
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sonsuza kadar sürmeyecektir. Seth bir gün gücünü toplayarak geri dönecektir ve
insanlık buna hazır olmalıdır.89
Gördüğümüz üzere Kemetikler eski Mısır mitolojilerinden yola çıkarak
devlet anlayışlarını geliştirmeye çalışmaktadırlar. Burada fırtına tanrısı Seth kötü
yönetimi, Horus ise doğru ve adil bir yönetimi temsil etmektedir. İnançlarına göre
doğruluk ve yanlışlık arasındaki çatışma sürekli devam edecektir. En sonunda ise
doğruluk kazanacak ve Maat’ın adaleti yeryüzüne hakim olacaktır.

3.3.4. Cemaat İçerisinde Kullanılan Terimler
Günlük konuşmalarında Kemetikler Mısır dilini kullanmaya özen gösterir.
Örneğin ‘güneş’ yerine güneş tanrısını ifade eden‘Ra’ ismini kullanırlar. Kemetik
dili kullanmak her üyenin ahlaki bir görevi olarak görülür ve birbirlerine selam
verirken mutlaka ‘Em Hotep’ diye selam verirler. Bazen birtakım Eski Mısır
kelimelerini bağlamından kopararak bunlara yeni anlam yüklerler ve bunu
gündelik yaşamlarında ve bireysel iletişimlerinde kullanmaya çalışırlar, bunlar
genelde hızlıca yayılır ve herkes tarafından benimsenmeye başlar. 90 Burada
sadece en yaygın kullanılan terimlere değineceğiz:
-

Em Hotep selamı çok kullanılmaktadır. Cemaat içerisinde kendilerini daima
bu selamla selamlarlar. Eski Mısır dilinde “ḥtp” diye geçen kelimenin anlamı
“selamet içinde olmak” demektir.91
“Em” ile (“m ḥtp“) birlikte
kullanıldığında “selamette ol” veya “selamette” anlamını taşır.

-

‘Ankh Udja Seneb’ kelimeleriyle saygın kişiler övülür ve genelde isimlerin
sonuna eklenir. İslamiyette Muhammed peygamberin ismi telaffuz
edildiğinde söylenilen ‘sallallahu aleyhi ve sellem’ ile benzerlik gösterir.
Ankh “hayat”, Udja “refah” ve Seneb “sağlık” anlamındadır. Özellikle Yeni
Krallık döneminde bu çokça kullanılmaya başlanmıştır. Kemetik
Ortodoksluğunda Nisut adı anıldığında bu söylenir bazen de bir yerden
ayrılırken orda bulunanlara da bu söz söylenir.92
89

Ra Un Nefer Amen, Metu Neter, Cilt: 1, 1990, Brooklyn, New York, s.131-132
http://www.kemet.org//node/190, 25.06.2018
91
Kemetic
Orthodoxy,
“Kemetic
Terms”,
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/kemetic-terms, 12.06.2018
92
Kemetic
Orthodoxy,
“Kemetic
Terms”,
t.y.,
(Çevrimiçi)
http://www.kemet.org/kemetic-terms, 12.06.2018
90

96

-

Dünya gündeminde kötü olayları duyduklarında ‘Ma'at hakim olsun’ (‘may
Maat prevail’) diye dua ederler.

-

‘Senebty’ eski Mısır dilinde “sağlıklı kal” anlamını taşır ve günlük
kullanımda “hoşça kal” yerine kullanılır.

-

‘Hem’ veya ‘Hemet’ bir tanrı isminin başına getirildiğinde Hem, tanrıçanın
başına geldiğinde Hemet şeklinde söylenir ve “tanrının kulu” anlamına gelir.
Örneğin “Hem Ra”, Ra’nın kulu ve hizmetçisi anlamını taşır.

-

‘Neheh’in kelime anlamı ‘sonsuzluktur’ ve genelde bir konuşmayı
tamamladıktan sonra Kemetikler tarafından ‘ebedi yaşa’ anlamında
kullanılmaktadır.93

-

‘Tawy’ kelime anlamı ‘iki ülke’dir. Yukarı ve Aşağı Mısır bölgelerini ifade
eder. Kemetikler bu coğrafyaya işaret etmek için ‘Mısır’ kelimesini
kullanmayıp bu kelimeyi tercih ederler.

-

‘Sebau’nun kelime anlamı ‘öğretmen’dir ve bu isim genelde Kemetik
gruplarda sohbetleri yürüten ve diğerlerine göre daha bilgili olan kişilere
verilir.

-

Nisu-bity (nsw-bity) Yukarı ve Aşağı Mısır kralıdır ve Kemetik hareketlerin
liderlerine verilen bir isimdir. Kadınlar için Nisut-bity (nswt-bity) denilir.

-

‘Dua’ (dwA) ibadet, tapınmak, şükretmek ve dua etmek anlamına gelir.

-

‘Hesy’ ‘ilahi’ anlamına gelir ve Kemetik dilinde veya İngilizce söylenen
ilahilere denir.

-

‘Per’ ‘tapınak’ anlamına gelir.

-

Nefer ‘güzel’ demektir.

-

‘Heb Nofri’ ‘hayırlı bayramlar’ anlamına gelir ve Kemetik bayramlarda
birbirlerini tebrik etmek için kullanılır. Heb tek başına ‘bayram’, Nofri
(Nefer) de ‘güzel’ anlamına gelir.

Kemetiklerin kendi aralarında kullandıkları bu ve buna benzer birçok Kemetik
dilindeki ifadeler Kemetik olmayanların onların konuşmalarını anlamakta zorluk
93
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çekmesine sebebiyet vermektedir. Yeni Kemetizm’le tanışan insanlardan öncelikle
Kemetik dilini öğrenmeleri ve bir süre sonra Hiyeroglifleri okuyabilecek seviyeye
gelmeleri beklenir. Bunun için Kemetik hareketler tarafından ücret karşılığında
kurslar teklif edilmektedir. Hiyeroglifleri hikmet tanrısı Thot’un icat ettiğine inanılır
ve bu sebeple Kemetik dil kutsal bir dil olarak kabul edilir.

3.3.5. Kemetik Grupların Problemleri
Kemetik gruplar birbirlerini eleştirerek kendi teolojilerini üstün çıkarmaya
çalışırlar. Burada birkaçından bahsedeceğiz.
Öncelikle bazıları kendilerini ‘geleneksel Afrika dinlerinden’ sayarlar ve
bu diğer Kemetikler tarafından eleştirilir, çünkü onlara göre eski Mısır dini
Ortadoğu dinlerinden sayılmaktadır. Çünkü Yoruba gibi diğer geleneksel Afrika
dinleri eski Mısır dininden ciddi anlamda ayrılır.94
Bunun yanında Kemetik Ortodoksluğunda yeni Shemsu üyelerine Netjer’in
hangi ismine tapınmaları gerektiği Nisut ve rahipleri tarafından belirlenir. Kişinin
kendi tercihine burada dikkat edilmez. Diğer Kemetikler de her kişinin kendi
koruyucu tanrısını kendisi bulması gerektiğini söyleyerek onları eleştirir. Kemetik
Ortodokslukta Nisut, Netjer ile aracısız irtibata geçebildiği için Shemsulara atadığı
isimlerde tam isabetli kabul edilir ve kişinin bunları reddetme şansı yoktur.
Ayrıca Afrika kökenli Kemetikler Tamara Siuda’nın beyaz ten renkte
olmasından şikâyetçidir ve Afrika kökenli olmayanların asla bir Nisut
olamayacağını iddia ederler. Kemetik liderin beyaz renkte olup taptığı tanrıların
siyahî olmasının gülünç olduğunu söyleyen Kemetikler de vardır.
Grubun adının ‘Kemetic Orthodoxy’ olması da eleştirilmiştir. Aslında
Antik Mısır inancının bir yaşam felsefesi olduğu ve bir ortodoksinin olamayacağı
söylenmiştir.

Diğer

Kemetiklerin

tecrübe

ettikleri

tanrıların

Kemetik

Ortodoksluğun öğrettiği tanrı anlayışıyla uyuşmadığını söyleyen Kemetikler de
var.
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Mary L., “Philosophical Objections to Kemetic Orthodoxy,” 26 Kasım, 2015,
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Bunun yanı sıra Tamara Siuda’nın Nisut olması da eleştirilmiştir.
Kemetiklere göre Nisut, yani Mısır Kralı, olağanüstü güçlere sahiptir ve tanrı
gibidir. Eski Mısır’da Firavunlar Horus’un reinkarnasyonu kabul edilirdi ve
bedenleri tanrısal ruha sahip görülürdü. Kemetik Ortodokslukta da Tamara Siuda
‘kraliyet Ka’sı’ (‘kingly Ka’) adını verdiği tanrısal bir ruha sahiptir. Fakat bugüne
kadar hiçbir keramet göstermediği sebebiyle diğer Kemetikler tarafından yalancı
kabul edilir.95
Ayrıca Kemetiklerin eski Mısır gibi çok eski bir medeniyetin inançlarının
diriltilmeye çalışması da birtakım sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu geniş yelpazenin
günümüzde nasıl bir sisteme sokulacağı ve Kemetizm’e girerken hangi inançların
benimsenmesi gerektiği konusunda belirsizlik oluşmaktadır. Tamara Siuda
Mısıroloji alanında kendini geliştirerek Mısır dininin sınırlarını belirlemeye
çalışmaktadır fakat bunu yapmada bilimsel açıdan çok başarılı olduğu
söylenemez, bazen spekülatif yorumlar yapar.
Bunun dışında kendi aralarında iletişimde bulunan cemaat üyeleri arasında
çok büyük farklılıklar oluşabilmektedir. Mısır hiyerogliflerini öğrenen bazı üyeler
bireysel tercümelerde bulunarak aslında dinin öğretilerinde olmayan bazı yeni
ilaveler yapmaya kalkışmakta ve bunun önlenememesi bazı durumlarda cemaat
arasında kafa karışıklığına sebebiyet vermektedir. Kendisini Antik Mısır dininin
günümüzdeki temsilcisi olarak gören Kemetik Ortodoksluğu yeni arkeolojik
buluntulara ve yeni tercümelere göre öğretilerini gözden geçirmeye mecbur
bırakılmaktadır, bu değişkenlik de istikrarı zedelemekte ve kendisine duyulan
saygıyı azaltmaktadır.
Kemetikleri bir arada tutmada ve onları kontrol etmede de zorluk
çekilmektedir. Cemaatin birbirinden çok uzakta ikamet etmesi ve kimin dinden
ayrılıp kimin kaldığı tam olarak tespit edilememesi grubun şeffaflığını
engellemekte ve hareket alanını sınırlamaktadır. Ayrılanların hiçbir açıklama
yapmadan ayrılabilmesi ve onları geri kazanmada gösterilen acziyet hareketin
itibarını zedelemektedir.
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Birbirlerinden dua beklerken herkesin kendi koruyucu tanrısını yardıma
çağırmaya çalışması duanın mahiyetini ve kime edileceğine dair ciddi sorunları
ortaya çıkarmaktadır. Durum ve şartlara göre farklı tanrılardan yardım dilenme
gereği ve hangi tanrıların hangi fonksiyona sahip olduğuna dair bir belirsizliğin
oluşu cemaat üyelerinin aynı anda birbirinden farklı tanrıları aynı problem için
çağırmaya çalıştığı karışıklığını doğurmuştur.
Cemaat üyelerine din ve yaşam stili açısından çok fazla özgür hareket
alanı verilmesi bazı kişileri cezb etse de bu tutunacak bir dal arayan manevi
boşluk

içerisinde

yüzen

kişiler

üzerinde

olumsuz

etki

yaratmaktadır.

Mensuplarının resmi olarak özel kıyafetlerinin olmaması veya oturmuş
doktrinlerin bulunmaması kişilerin keyfi birtakım bireysel arayış yollarına
sürüklemiştir bu da cemaat anlayışını zedelemenin yanında bir din olarak eksik
olduğu izlenimini doğurabilmektedir. Kemetik Ortodoksluğundan ayrılan diğer
Kemetiklerin ayrılma sebeplerinin başında hiyerarşinin bulunmasıyla birlikte
oluşmuş otorite boşluğu ve bundan doğan saygı eksikliği teşkil etmektedir.
Ausar Auset Topluluğu çeşitli nedenlerden dolayı eleştirilmiştir.
Eleştirilerin başında bu inancın hurafelerle dolu olup birçok gerçeği saptırdığı
düşüncesi gelmektedir. Antik Mısır’da spiritüalizm gibi Mısıroloji biliminin tespit
etmediği birçok hususu mutlak doğru kabul etmesi çoğu Kemetiğin bu grubu
dikkate almamasına sebep olmuştur. Eski Mısır’ın mitolojik tanrılarının gerçekten
var olduğunu var sayan bu grubun bile bile insanları kandırdığını söylerler. Buna
bağlı olarak eski Mısır’ın ne derece spiritülazim ile ilgili olduğunu tespit etmenin
zor olması ve buna rağmen Ausar Auset hareketinin bu dereceyi net bir şekilde
ifade etmesi tartışmalara yol açmıştır. Bu hareketin mensupları Ortodoks
Mısırologları ve onları takip edenleri ‘literalist’ olarak suçlamakta ve gerçeği
görmek istemediklerini söylemektedirler.
Bunun yanında medeniyetin Afrika’da başladığı teorisi de eleştiri almıştır.
Afrosentrik bir bakış açısıyla tarihi değerlendiren Ausar Auset Topluluğu
siyahların her alanda beyazlardan üstün olduğunu, bilimin Afrika’da doğduğunu
ve bunun diğer milletlere öğretilme suretiyle yayıldığına inanmaktadır. Buna
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inanmak istemeyenler ‘eurosentrik’ (‘Avrupa merkeziyetçi’) olarak vasıflandırılıp
kandırılmış insanlar olarak kabul edilir. Özellikle zenci olmayan insanlara
öğretide ikinci sınıf muamelesi yapılması topluluğa ‘ırkçı’ suçlaması yapılmasına
sebep olmuştur.
Amen Ra Un Nefer’in kitaplarında sürekli zenci ve siyah vurgusunun
olması zenci olmayan okuyuculara rahatsızlık vermiştir. Irkçılık tecrübesi
olmayan insanların sıkça ırk endeksli anlatımlara maruz kalmaları onların
topluluktan soğumasına sebep olmuştur. Spiritüel ruhun ırkı olmadığını
vurgulayan eleştirmenler ırkçılık ile spiritüalizmin bir arada bulunamayacağını
söylerler. Buna cevap olarak Ausar dini mensupları tarihsel mücadelenin
spiritüalizmi etkilediği ve bunları birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını
söylerler.
Siyahîlerin hurafelerle uğraşmak yerine bilim ve sanatla uğraşması
gerektiğini söyleyen milliyetçi bir grup insan da vardır ki onlara göre bu grup
siyahîleri boş işlerle uğraşmaya sevk etmekte ve hayatın gerçekleriyle
yüzleşmelerini engellemektedir. Onlar bu durumun siyahîlerin gelişmesini
sağlamanın aksine onları daha da kötü duruma düşüreceğine inanmaktadırlar.
Diğer Kemetikler tarafından yöneltilen eleştiriler de vardır. Onlara göre
Ausar hareketi Antik Mısır diniyle uyuşmamakta ve çoğu zaman tutarsız bilgiler
sunmaktadır. Kemetik kaynaklı olduğunu anlatmasına rağmen Amen Ra Un
Nefer’in kitaplarında Mısır hakkında yazılanların kaynakları belirtilmemiştir ve
bu sebeple düşüncelerin ‘Kemetik’ olup olmadığı tartışılmıştır. Buna ilaveten
kitapların içeriğinde bir düzenin olmayışı vurgulanmakta ve bu sebeple Amen Ra
Un Nefer’in bunları kendisinin uydurduğu ifade edilmiştir. Ausar Auset
Topluluğu mensuplarına göre Amen Ra Un Nefer kitaplarını ilahi yardımla
yazmakta ve bu sebeple hata içermemektedir. Buna karşın birçok Kemetik dini
mensupları

kitapların

içerisinde

hatalı

bilgiler

bulduklarını

söylemekte,

dolayısıyla kitapların ilahi bir tarafı olmadığına işaret etmektedirler. Ayrıca
kozmolojik bakış açılarının eski Mısır tanrı ve evren tasavvurlarından farklı
olduğu eleştirisi getirilmiştir. Ausar dininin kullandığı Oraklin aslında Kemetik
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Tehuti Orakliyle bir alakası olmadığı ve bunun sadece astrolojik bir uygulama
olduğu da belirtilmiştir.
Bazılarına göre Amen Ra Un Nefer Hıristiyanlık’tan çok etkilenmiştir ve
buna benzer bir din kurma hayaline kapılmıştır. Ausar dininin temel kitabı
vazifesini gören Metu Neter külliyatı Hıristiyanlık’ta ki İncil gibi işlev
görmektedir. Bu kitapların her gün okunması ve üzerinde tefekkür edilmesi teşvik
edilmiştir. Bunun yanında sıkça Ma’at’ın 11 kanunundan bahsedilmesi onun
Ausar Auser hareketinde Musa peygamberin on emiri yerine geçtiğine işaret
ettiğini iddia etmektedirler.
Senkretik bir yapıda olması sebebiyle de Ausar Auset topluluğu eleştiriye
maruz kalmıştır. Afrika, Hind ve Çin gibi Antik medeniyetlerin spiritüel
öğretilerini geniş bir yelpazeyle ele alan Ausar Auset Topluluğu bu kültürleri
incelememiş kişiler için anlaşılması güç bir inanca sahip olmuştur. Dinin sınırları
net olarak belli değildir ve zamanla yeni öğretiler dine dahil olabilmektedir. Metu
Neter gibi dini-spiritüel kitapları anlayabilmek için bir ön bilgi sahibi olmak
kaçınılmazdır ve bu sebeple okuyucular bu konularda araştırmaya teşvik
edilmiştir.96
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SONUÇ

Bu çalışmadaki amacımız Neopagan Kemetikler’i tanımlayabilmek, inanç
ve ritüellerini açıklayabilmek ve pagan felsefesinin temellerine inmekti. Bu
sayede pagan düşüncesi daha somut bir şekilde anlaşılacak, örneklerle
gösterilecek ve modern çağda uygulanma biçimi öğrenilmiş olacaktır. Böylelikle
daha önce üzerinde akademik bir çalışma yapılmamış olan Kemetizm
incelenmeye alınmıştır.
Gördüğümüz üzere Kemetizm Neopaganizm hareketinin bir koludur ve bu
hareket içerisinde gün geçtikçe güçlenmekte ve taraftar toplamaktadır. Her ne
kadar neopagan Kemetizm’in tarihi 1970 sonrasına dayanıyorsa da doktrinleri ve
ritüelleri tam olarak gelişimini tamamlayamamıştır ve bunların gelişme süreçleri
günümüzde hâlâ devam etmektedir.
Çalışmamızda Kemetik Ortodoksluğun Kemetikler arasında ki en disiplinli
grubu olduğu gösterildi ve gelecekte Kemetizm’i daha da sistemli bir hareket
haline dönüştürecek akımın da bu olacağını düşünmekteyiz. Wicca’nın 1954
yılında kurulduğu ve düzenli bir sisteme oturtulmasının çok eskilere dayanmadığı
göz önünde bulundurulursa Kemetizm sisteminin oturtulmasının da önünde daha
uzun yılların olacağını tahmin edebiliriz. Fakat örneğini verdiğimiz Wicca
hareketinin ilk ortaya çıktığı zamanlarda Neopaganizm alanında karşılaştığı güçlü
bir rakibi bulunmamaktaydı. Kemetizm’in ise günümüzde pagan çevrelerde ciddi
rakipleri bulunmakta ve bu da onun hızla yayılmasına engel teşkil etmektedir.
Gördüğümüz üzere Kemetik dini hareketler birbirinden oldukça farklı bir
şekilde teolojilerini oluşturmuşlardır. Kemetikler arasında Neopagan özelliği
bulunmayan birtakım hareketler de vardır ve İslam düşüncesinden ortaya çıkmış
olanlar bu kategoridedir. Afrosentrik olmayan Kemetikler ise katı politeist özelliği
taşımaktadır. Afrika kaynaklı Kemetizm de meditasyon ve şamanizm düşüncesi
etrafında şekillendiği için tanrıdan ziyade insanın kendisine ağırlık vermiştir.
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Fakat buna rağmen hepsinin ortak yönleri de vardır. Hepsi aslında bir olan ve
Netjer dedikleri yüce bir yaratıcıya inanmaktadır. O yaratıcı her şeyi kuşatmıştır
ve her şeye gücü yetmektedir. Netjer’in mutlaklığı noktasında Kemetikler ayrılığa
düşmezler fakat onun alem ile ilişkisi noktasında birbirinden farklı yaklaşımlar
geliştirmişlerdir. Kemetiklerin çoğu Netjer’in kendi yarattığı alemi yönetmeleri
için çeşitli ilahları var ettiğine inanmakta ve bu ilahların da eski Mısır tanrıları
olduklarını düşünmektedirler. Böylece bu tanrıların hangisine ibadet edilirse
edilsin aslında bir olan Netjer’e ibadet edildiğini düşünürler. Genel olarak
tanrıların insanlar gibi üzülebilir, kırılabilir, sinirlenebilir ve sevinç duyabilir
olduklarına inanırlar ve bu sebeple hayatlarını onları memnun etmekle geçirmeye
çalışırlar. Onları memnun etme yolları yine Kemetikler arasında farklılık gösterir.
Afrosentrik Kemetikler genel itibariyle tanrıların alemi idare eden kozmik güçler
olduklarını ve her insanın içerisinde tanrının bir parçası bulunduğunu düşünürler
çünkü aslında her varlık Netjer’den zuhur etmiştir. Bu sebeple içlerinde bulunan
bu tanrısal gücü keşfedebilmek için sağlıklı ve dürüst bir yaşam yaşamaya çalışır
ve tanrının iradesini bu şekilde gerçekleştirmeye çalışırlar. Aslında kendi tanrısal
özlerine ait olmayan dünyevi hırslarından sıyrılabilmek için de meditasyon ve
yogaya önem verirler. Ortodoks ve Yeniden Yapılanmacı Kemetikler ise
Afrosentriklerin aksine tanrıyı dış alemde tasavvur ederler ve bu sebeple
meditasyondan ziyade mabet önünde tapınma ve kurban sunma gibi çeşitli
ritüeller gerçekleştirirler.
İbadetlerinde ve günlük yaşamlarında eski Mısır dilini kullanmaya özen
gösteren Kemetikler çoğunlukla birbirlerinden uzak yerlerde yaşamakta ve
internet üzerinden birbirleriyle iletişime geçmeye çalışmaktadırlar. Bu sebeple
interneti ve sosyal medyayı aktif kullanır, çeşitli websiteleri kurar ve forumlarda
Kemetik teolojisini tartışırlar. Her ne kadar kutsal günlerde bir araya gelmeye
çalışsalar da Kemetikler çoğu zaman cemaat üyelerinin gerçek isimlerini ve
yüzlerini tanımazlar bunun sebeplerinden birisi de internet ortamında grupça
yapılan

ritüellerde

görüntülü

konuşulmayıp

bunun

yazı

yoluyla

gerçekleştirilmesidir.
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Kemetik hareketler eski Mısır’ın devlet sistemini kuruluşlarından beri
cemaat yapılandırmalarında kullanmışlardır. Bu sebeple cemaat lideri firavun gibi
saygı görür ve kendisine kral veya kraliçe şeklinde hitap edilir. Daha önce de
bahsettiğimiz gibi Tamara L. Siuda aslında kendi içerisinde Horus’un
enkarnasyonu olduğuna inanmaktadır fakat bu durum, cemaat içinde soru
işaretleri oluşturmaması için yine de çok dile getirilmemektedir. Ausar Auset
Topluluğu’nun kurucusu olan Rogelio Straughn tanrıdan vahiy alarak kitaplarını
yazdığını iddia etmiştir ve bu sebeple onun öğretilerini eleştirmek müntesipleri
için doğru görülmemektedir. Elbette bunlar liderin otoritesini cemaat içerisinde
oldukça güçlendirmekte ve onun isteği herkesin istemesinden daha değerli kabul
edilmektedir.
Kemetikler arasında ırk tartışmaları sıkça yapılmakta ve bu nedenle de
gündemlerinden düşmemektedir. Bunun sebebi Afrosentrik Kemetikler’in beyaz
tenli mensupları Kemetik olarak görmemeleri ve onları kendi atalarının etnik
dinlerini saptırmakla suçlamalarıdır. Buna karşılık Ortodoks Kemetikler Mısır’ın
ilk zamanlardan beri kozmopolit bir coğrafya olduğunu ve ırk ayrımının hiçbir
zaman vuku bulmadığını vurgulamaktadır. Bu tartışmalar geçmişte yapılmıştır,
günümüzde yapılmaktadır ve gelecekte de yapılacaktır. Çünkü ırk hakkındaki
görüşleri bu hareketlerin meşruiyetini belirlemektedir. Örneğin aksi söz konusu
olursa Tamara Siuda’nın krallığının meşruiyeti kalmayacak veya Rogelio
Straughn’un etnosentrik içerikli kitaplarının ve açıklamalarının da bir ehemmiyeti
kalmayacaktır.
Eski Mısır hiç şüphesiz gizemini günümüze kadar koruyan bir
medeniyettir. Mısırologlar hâlâ Mısır’ın inanç yapıları hakkında yeni keşifler
yapmakta ve bu nedenle yeni açıklamalar yapmaya mecbur bırakılmaktadırlar.
Kemetikler’in gelişimi de elbette arkeolojinin ve Mısırolojinin gelişimiyle paralel
yürüyecektir. Kemetik hareketleri anlamak suretiyle Antik Mısır’da Mısırlıların
kendi tanrılarına yaklaşımlarını, onlara sundukları kurbanları, ölüm sonrası için
yaptıkları hazırlıkları ve kendi içlerinde yaşadıkları dini tecrübeyi daha yakından
tanıyabilme şansına sahip olabileceğiz. Buna paralel olarak pagan felsefesini
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geçmişten günümüze kadar anlayıp bu inanç yapısını ona göre değerlendirmemize
yardımcı olacaktır.
Gelecek yıllarda Türkiye’de hem Kemetiklerin hem de diğer neopagan
hareketlerin incelenmesini önemli buluyoruz. Bu sayede bu hareketler arasında
kıyaslama yoluyla başarılı Dinler Tarihi çalışmaları yapılabilecektir. Kemetikler
üzerine yaptığımız bu çalışmamızın araştırmacıların Druidizm, Asatru veya
Hellenism gibi diğer neopagan hareketler üzerinde yapacakları çalışmalara teşvik
edici olmasını dilemekteyiz. Bununla birlikte Kemetikler açısından Heka
büyüsünün ne anlam taşıdığı ve bunun ne tür bir işlev gördüğü de araştırılması
gereken konular arasındadır. Kemetizm üzerine çalışırken kaynak bulmakta
oldukça zorlanmıştık ve içlerine girmeden bu araştırmayı yapamayacağımızı
anlamıştık. Aynı şekilde neopagan hareketler içlerine kapanık bir yaşam sürmeyi
tercih ederler ve bu da araştırma yapmak isteyen kişinin işini zorlaştırmaktadır.
Diğer neopagan hareketlerin incelenmesinin de bu açıdan kolay olmayacağını
düşünmekteyiz. Araştırmacının onlarla nasıl iletişim kuracağı, onlarca nasıl kabul
edilebileceğini önceden planlaması ve ona göre adım atması gerekecektir. Bu
noktada araştırmamızda engellere de rastladık. Örneğin Church of the Most High
Goddess üzerine yaptığımız araştırmada yüce rahibe Sabrina Aset’e ulaşmayı
başardık fakat kendisi sorularımızı yanıtlamaktan çekindiği için sadece websitesi
üzerinden yayınladığı yazılarıyla bu grubu tanımlayabildik. Aynı şekilde
Afrosentrik Kemetikler’in kendilerinden olmayan insanlarla iletişim kurmak
istememeleri de araştırmamızı zorlaştırmıştır. Bu sebeple birbirinden oldukça
kompleks düşüncelere sahip olan Kemetikler’i gelecekte zor da olsa her grubun
içine girmek suretiyle detaylı bir araştırmanın yapılmasının faydalı olacağını
düşünüyoruz.
Ayrıca gelecekte küçük de olsa yeni Kemetik hareketlerin ortaya
çıkacağına kesin gözüyle bakıyoruz ve yeni bir araştırma yaparken bunların da
incelenmesi gerektiğinin kaçınılmaz olduğuna inanmaktayız. Aynı şekilde
Kemetik hareketlerin inanç ve ritüel alanında doktrinlerinin net bir şekilde henüz
oluşmamış olması onların gelecekte yeni ritüeller ve inançlarla ortaya
çıkacaklarının bir işaretidir. Bu gelişim sürecinin iyi takip edilmesi ve
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araştırılması gerekmektedir. Bir başka açıdan Kemetikler’in inanç ve ritüellerini
eski Mısır kaynaklarından - hiyerogliflerin çözümlenmesi yoluyla - karşılaştırma
yapılmak suretiyle araştırılmaya ihtiyacı vardır. Bu sayede günümüz ile geçmiş
inanç ve ritüeller arasında daha başarılı bir karşılaştırma yapılabilecektir.
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EKLER

EK 1: Wepwawet Mabedi

Kemetik Ortodoksluğu üyesi Jennifer Wheatley’nin bize 6 Mayıs 2019 tarihinde
göndermiş olduğu ve kendisine ait olan Wepwawet mabedinin bir resmi.
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EK 2: Seth ve Horus Mabedi

Kemetik Ortodoksluğu mensubu Sedjfaiemitui’nin yayınlamamız için bize gönderdiği Seth ve
Horus Mabedi ve sabahleyin kendilerine sunmuş olduğu bademli çikolatalar.

128

EK 3: Yetmişinci Gün Duası
Kemetik Ortodoksluğu rahibesi Awibemhethert’in bize 29 Haziran 2018
tarihinde göndermiş olduğu ve ölen insanın üzerinden yetmiş gün geçtikten sonra
onların isimleri uygulanarak okunan Yetmişinci Gün Duası’nın (70 Days Prayer)
Türkçe tercümesi:
1. “Ey Wesir:
(İsim)’nden bütün nefretler Sen tarafından yok edildi;
O’nun yaptığı bütün kötülükler Djehuty’ye geldi,
O da onu Wesir’e devretti.
O, (İsim) hakkında konuşulan bütün kötülükleri aldı,
Ve onu Wesir’in eline verdi.
(İsim)’nin ruhu ondan ayrılmasın,
Ve o da bundan ayrılmasın.
2. (İsim) sana geldi, ey Nebt-het.
(İsim) sana geldi, ey Gece-kayığı.
(İsim) sana geldi, ey kızıldan-önce-olan-hakikat;
Onu hatırla.
Orion yeraltı dünyası tarafından yutuldu,
Temiz ve hayat dolu, ufukta.
Sirius yeraltı dünyası tarafından yutuldu,
Temiz ve hayat dolu, ufukta.
(İsim) yeraltı dünyası tarafından yutuldu,
Temiz ve hayat dolu, ufukta.
O ve onlar iyi durumdadır,
O hoşnut içerisinde, onlar da hoşnut içerisinde.
Bizim Babamızın kollarında,
Kendi kendini var eden Bir’in kollarında.
3. Ey (isim),
Sen ki önceden (aile, büyük aile, torun, veya başka)’ydın,
Ki o şimdi ufuklarda yıldız gibi parlamakta:
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Kendini Horus gibi teçhizatlandır, genç ol. Aslında senin için hiçbir şey
kaybolmadı;
Senin için hiçbir şey sona ermedi; dikkat et, çünkü daha da
şöhretlendin
Ve diğer ruhlardan daha güçlendin. Pisliklerini def et
Ve tanrıyla birlikte git; onunla birleş,
Onunla birlikte yükseklere git, Onunla birlikte yüksel.
İhtiyaçların üzerinden salıverilsin, başın Onun koruması altında olsun.
Yüksel, rüzgârla birlikte yolunu aç, yüce annen
Nut’un kuşatması seni kucaklayacaktır. Ufukta temiz ol ve
Pisliklerini Shu göllerine fırlat.
4. Yüksel ve alçal; Ra ile alçal, Nedyt ile karanlığa in.
Yüksel ve alçal; Ra ile alçal, Kayık Sahibi ile yüksel.
Yüksel ve alçal; Nebt-het ile alçal, Gece-Kayığı ile karanlığa in;
Yüksel ve alçal; Aset ile alçal, Gündüz-Kayığı ile yüksel.
Bedeninde güç olsun, zira hiçbir engelin yoktur;
Heru için doğdun, Set için gebe kaldın.
Batı’da temiz ol; temizliğini Tem’den al.
Varlığa gel, yükseklere çık, ardından hoşnut içerisinde olacaksın;
Babamızın kucaklayışında hoşnut kalacaksın,
Kendi kendini var eden Bir’in kucağında.
Ey Tem; (İsim) Seninle yükselsin; onu sarılarak çevrele;
Zira o Senin kızın/oğlun, Senin bedeninden, ebediyete kadar.
Ey Wesir, Senin için Sana oğlunu/kızını gönderdik ki onu Sen
sevmektesin.
Ey Wesir, biz Sana ağzı açtırılmış olan (İsim)’i gönderdik ki onu Sen
sevmektesin.
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