
Genel Semboller 

Ezoterik öğretinin kullandığı dil “semboller dili”dir, bunlar ve simgelerle kavramların 
somutlaştırılmasıdır, hepsi de uzun süreçlerin ortaya çıkardığı ürünlerdir. Sembolizmde 
her harf, rakam veya geometrik şekil bir anlam ve enerji taşır, ezoterik bir çok bilgi gizli 
kalması için sembollerle anlatılmış, elbette rastlantısal değillerdir ve bir düşünce gücüyle 
yüklü oldukları tartışılmaz, Piktogram, şifre, ideogram gibi adlar alırlar. Kainat bir 
geometri ve matematik düzenidir ve onu kuran, mükemmel olarak işleten güç, hem gizli, 
hem de açıktır. 

 

Yokluk, potansiyel varoluş, etkisiz ama büyük güce sahip, yutan sayı. Zihinsel 
fonksiyonların üstü ve şuurun saf hali. 

 

Monad olarak adlandırılır, tekliği ifade edişi Tanrı’yı tanımlayışıdır. Tek yaşam ve enerji 
kaynağı Güneş’ le özdeşleşir. Makro ve mikro kozmosun birleşmesinin ifadesidir. 
Ezoterik nümeroloji yönünden ve kutsal geometri alanından bakılınca, sonsuz olan sıfır, 
tek bir noktada sıkışarak Monad’ ı doğurmuştur. Sayıların tümünün türediği tek kaynaktır. 

 

Diyad, evrende düalitenin temsilidir. Eril – Dişil enerjiler, Olumlu – Olumsuz,  Kükürt – 
Cıva, Osiris – İsis; gibi 

 

Triad; Monad ile Diyad’ ın birleşmesinden oluşur. Osiris – İsis’in çocukları Horus ile 
temsil edilir evreni de betimleyen kutsal bir semboldür. Sembol, Ateş, Su, Toprak ile ruh, 
can, bedeni anlatır. 



 

Tetrad; Kainatın dört temel gücü Ateş, Su, Toprak, Hava ile ifade edilen kare yerine, 
Hristiyanlar için de kutsal sayılan haç veya + işareti de kullanılır. Dört düzeni tanımlar, 
dört yön, dört boyut, dört mevsim vardır. Kuru, ıslak, sıcak ve soğuk ise her elementin 
nitelikleridir. Toprak kuru ve soğuk. Su ıslak ve soğuktur. Hava ıslak ve sıcaktır. Ateş 
sıcak ve kurudur, her element diğeriyle bir niteliğini paylaşınca niteliğini değiştirerek 
diğerine dönüşmesi olası olur. 

 

Penta;, Dünyanın sembolü, Diyad ile Triad‘ın toplamı, sevginin sembolü ve dört 
elementin birleşiminden oluşan insanın temsili. 

 

Hexad; İç içe ve iki farklı yöne bakan üçgenlerle yıldız evrenin altı yönünü gösterir; 
kuzey, güney, doğu, batı, aşağı ve yukarı. Yukarı bakan üçgen tanrıya ulaşmayı, kozmik 
açılımı ifade ederken, aşağı bakan üçgen içsel yolculuk ifadesi olur. 

 

Heptad; kutsal üçlü Triad ile, düzen oluşturan Tetrad’ın birleşimidir. Tekamül yasasının 
sembolü 7 dir. Yedi nota, Yedi ana renk, insanda Yedi ana çakra gibi. 

 

Oktad; İç içe iki kare ile sekiz kenarlı yıldız; adaleti ve fiziksel dünyanın dengelenmesini 
temsil eder. 



 

Ennead; Tamamlama ve hikmet. Dokuz sayısının sembolüdür. 9 herhangi bir sayı ile 
çarpıldığında, çıkan sayının birim sayılarının toplamı yine dokuzu verir. Ennead 9 
sayısının sembolüdür ve Gurdjieff, Enneagram evrensel bir sembol olarak tanımlamıştır. 
Çizgilerle birbirine bağlı dokuz parçaya bölünmüş bir daire şeklindeki sembol, yedi yasası 
ile üç yasasının birleşimini gösterir. 

 

Dekad; Kutsal sayıdır. Sembolü 10 noktalı Tetraktis’tir. Dört bölümlü üçgen şeklindedir; 
ilk dört sayının toplamı olan on mükemmelliğin ve kamil insanın sembolüdür. Sıfır ile bir 
sayısı yan yana geldiğinde oluşan on, hiçlikle tekliğin ahengidir. 

 


