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I. BÖLÜM

ÖLÇEY

Kut Kazanmak: Kut Nedir? Neden Önemlidir?

Kut, kişinin ruhsal olarak doğru yola girmesi ve orada güç-
lenmesi sonucu, göğün takdiri olarak verilen ışıktır.

Bu ışık sayesinde kişi göğün güzelliğini yeryüzüne yansıtır 
hale gelir. Bunu korumayı sürdürdüğü ve daha da güçlendirdiği 
takdirde, erdemleri giderek çoğalır ve toplum önünde lider bir 
kişiliğe dönüşür.

Yaratan’ın birçok elçisi bu yolla “Tanrı-Kut” olmayı başar-
mıştır. Göğün kişiye verebileceği en güçlü hediye olmasına 
karşın, kuş tüyü kadar da hassas bir şeydir Kut. O kutu bede-
ninde hissettiğinde, kendisini daha güçlü ve sevgi dolu bir kişi 
olmaktan alıkoyan şeylerden arındırma sözünü verir ve bir süre 
o sözünü tutar.

Birine haksızlık edildiğinde ya da kötü davranıldığında, 
uçup gider. Hatta kişi o an üzerinden bir şeyin kalkıp gittiğini 
bile hisseder. Böylece “Kut” ona daha iyi bir insan olduğunu 
hissettirir. Yüreği daha yumuşaktır, sözleri daha seçilmiştir, 
hatta düşünceleri bile daha olgundur.

Fakat bir an gelip de kontrolünü yitirdiğinde “Kut” üzerin-
den uçup gitmiş olur.
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Göğün bulutsuz olduğu bir gecenin ardından, sabah her zaman çiy 
yağmış olur. Çiy, Ata’lar tarafından yeryüzüne gönderilmiş olan 
Kut’tur. Sabah gün doğarken camı pencereyi açıp, 5 dakikalığına 
derin soluk aldığınızda o Kut’u içinize çekmiş oluyorsunuz. 
O gün hayatınızda mutlaka olağandışı ve hayırlı olan bir olay 
yaşarsınız.

“Kut” sözü, her özel günde ve anda karşımıza çıkar. 
Mesela doğum günlerinde, bayramlarda, başarılarda, 
anlaşmalarda, bir araya gelmelerde “Kutlu olsun” dileğiyle 
kendini gösterir. Ayrıca tartışılmaz bir değere sahip olan 
olgular ya da durumlar için de “Kut-sal” sözü kullanılır.

Yaratan’ın elçilerine de öz dilimizde “Tanrı-Kut” 
denir. Hatta günümüzden bin yıl önce yazılmış olan 
“Kut Adgu Bilig” yani “Kut Edinme Bilimi” adlı eser, 
devlet adamlarının yanı sıra halka da Kut’u edinebilmenin 
yöntemlerini şiirsel bir dille anlatır.

Günümüzde “kurşun dökme” işlemi olarak bilinen, 
aynı zamanda Kham’ların geleneksel ve geniş kapsamlı 
Kut onarım yöntemi olan “Kut Kuyma” işleminin içinde 
de “Kut” varlığını sürdürmeye devam eder.
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Kut, ince bir koruma kalıbıdır. Gücümüzün, olur olmaz şey-
lere akıp gitmesini engeller. Fakat etraftaki insanların közleri1 
Kut üzerinde delikler açabilir. Kişinin nesi gösterişliyse, o şey 
köze gelir ve Kut’u da o bölgelerden delinir. Oluşan deliklerden, 
kişinin Özüt2 gücü akıp gitmeye başlar. Böylece kişi yorgun 
düşer, bilinci bulanır. Oluşan deliklerden olumsuz enerjiler de 
içeri sızabildiği için, kişi bir süre sonra rahatsızlanır. Bu yüzden 
Kut’un korunması önemlidir. Kut’u korumak için, yürekteki 
inanç gücünün koruması gerekir.

İnancı zayıf olanlarda, Sülde3 de, Süne4 de, Özüt ve Kut da 
zayıf olur. O yüzden inanç gücü sürekli olarak desteklenmelidir. 
Gökle olan bağ her geçen gün daha da sağlamlaştırılmalıdır.

Hayatında Kut’u sürekli tutabilmek, yani hem kutlu bir ya-
şam sürmek, hem de kutsal olabilmek için kadim Ata’larımız 
10 kurallık bir düzen geliştirmişlerdir. Bu düzen binlerce yıllık 
Türk Töresi’nin öğretisidir. Bu 10 kural doğrudan bireysel yaşa-
mı düzenler ve kutsanmayı sağlar.

10 kurallık bu düzene Tıva Türkçesinde “Ölçey” denir. Tür-
kiye Türkçesinde “Olcay” olarak dillendirilir.

Olcay, literatürde baht ve talih gibi şansa dayalı anlamlarda 
açıklanmıştır. Ama Türk Töresi’nde bahta inanılmaz. Baht ve 
talih bireysel gücün sonucunda elde edilir. Rasgele birine ko-

1. Köz: Nazar
2. Geleneksel Türk Khamlığı’na göre insanların üç ruhu vardır: Sülde, Süne ve Özüt. 
Bu üç ruhtan biri bedenden uzaklaştığında, zayıfladığında ya da yerinden oynadığında 
kişinin üzerinde bedensel ve ruhsal açıdan birtakım değişimler gözlenir. Özüt de batın 
bölgesinde iki leğen kemiği arasında oturan ruhtur. Bedenin yaşamsal işlevini yerine 
getirir. Bedenin hayatta kalmasından sorumludur. Bkz. Şaman Gözü, Asu Mansur, Des-
tek Yayınları
3. Sülde: Beynin tam orta bölümünde oturan ruhtur. Bilincin kendisidir. Gözlerin ar-
dından bakandır.
4. Süne: Yürekte oturan ruhtur. Sezgi gücüdür. Hisleri üretir. Süne sayesinde tehli-
keler sezilir.
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nabiliyor olması, Türk Töresi’ne uygun değildir. Ölçey bilinçli 
ve doğru seçimlerin, tutumların ve tepkilerin sonucu olarak 
elde edilen saadettir. Oluşturulan saadet bireysel çabanın ürü-
nü olduğu için göğün takdirini kazanır ve Kut’sanır. Saadet’in 
olmadığı yerde Kut olmadığı gibi, Kut’un olmadığı yerde de 
saadet olmaz.

Ölçey imgesini sadece Türk Töresi’nde değil, genel olarak 
Doğu mistisizminde de görmek mümkündür. 

Ölçey



-15-

Asu Mansur // Şaman Aynası

1. Ulu Yaratan’ın, gökteki Ata’ların ve iyelerin desteğinden 
ötürü bol bol Buyan’da bulun.
2. Göğün verdiği Kut’un kıymetini bil.
3. Hazır olandan uzak dur.
4. Ürününü, eylemlerini ve düşlerini zehirleme.
5. Diline kara çalma.
6. İçinde yaşadığın topluma saygı duy.
7. Soyunu ve aileni onurlandır.
8. Ata-Ana’yı onurlandır.
9. Ana-Oğul’u ayırma.
10. Çevreye zarar verme.

1. Ulu Yaratan’ın, gökteki Ata’ların ve iyelerin deste-
ğinden ötürü bol bol Buyan’da bulun: Bilince düşsün veya 
düşmesin, Ata’lar her an bizlere destek olurlar. Ulu Yaratan do-
ğayı kusursuz yarattığı için, içine mutlaka eksikliğini çektiğimiz 
şeyi de katmıştır. Ata’ların desteği, eksiğimizi göremediğimizde 
veya çabamıza rağmen ulaşamadığımızda, devreye girer. Bu 
destek soluk aldığımız sürece devam eder. Bir bakarsınız, ken-
dinize yıllardır sorduğunuz sorunun yanıtını en uygun zaman-
da yüreğinize fısıldarlar. Bir bakarsınız en sıkıntılı zamanınızda 
size nefes aldıracak bir fırsat sunarlar. Tehlikede olduğunuz bir 
anda, size öyle bir şey yaptırırlar ki, tehlike sizi teğet geçer. Dur-
duk yerde size öyle güzel bir koku duyururlar ki, yaşadığınıza 
şükredersiniz ve yeryüzünün ne kadar güzel olduğunu, yaşa-
mın nasıl da muhteşem bir deneyim olduğunu hissedersiniz. 
Ata’lar desteklerini sadece biz doğru yolda yürüyelim diye ve-
rirler. Doğru yol yatay değil, dikeydir.
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İyi anıların oluşabilmesi için yapılabilecek en kolay yol, kişi-
sel yaşamınıza bakıp nelere sahip olduğunuzu gözünüzün önü-
ne getirerek bolca Buyan’da bulunmanızdır.

Buyan5 iyi anıların adeta resmini çeker ve unutulmaz hale 
getirir. Bu durumda ileri yaşlarda geriye baktığınızda Buyan’la-
rınızdan ötürü bolca iyi anınızın oluşmuş olduğuna tanık olur-
sunuz. Buyan’da bulunmanın da, “Dilek” adlı bölümde ele alın-
dığı üzere, belli bir saati vardır. Akşam yatarken, doğa gözlerini 
yumduğunda yaşadığınız günü gözden geçirip, elde ettiğiniz 
küçücük şeyler için bile Buyan’da bulunun.

Buyan gökle olan bağı sağlamlaştırmaya destek olur. Bu ça-
bayı gören gök, kişiye takdir olarak “Kut” gönderir.

Buyan’a ilk kez başlayacak olanlar kendilerini doğal hisset-
meyebilirler. Bu hissin  sizi yanıltmaması gerekir. Her his güç-
lenebilmesi için zamana ve tekrara ihtiyaç duyar. Önemli olan 
kendinizi bu durumda yargılamamak ve sabır göstermektir. 
Önceleri Buyan, tamamen zihinsel bir işlev olabilir. Yani yüre-
ğin sıcaklığını hissetmeden gerçekleşebilir. Hiç sıkıntı yok. Her 
Buyan yüreğe bir kıvılcım çakar. Başta kıvılcımlar alev almaya-
bilir, ama bir an gelir ve birden yürek öyle bir yanar ki, Yaratan’a 
olan özlem ve Ata’lara olan minnet duygusu yüreğinizi genişle-
tir. Şükürden vazgeçmeyin.

2. Göğün verdiği Kut’un kıymetini bil: Göğün hediyele-
ri ancak doğru yolda kullanılmalıdır. Aksi takdirde kullanıldı-
ğında çok geçmeden göğe kendiliğinden geri döner.

Örneğin, bir kişi büyük sıkıntılar içerisindedir ve maddi 
desteğe ihtiyacı vardır. Bunu çok istediği ve gerçekten ihtiyacı 
olduğu için, gök ona dilediğini elde etme fırsatı sunar. Fırsatı 
aksi yönde kullandığında verilen destek hemen kesilir.

5. Buyan: Şükür
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Kut da aynı yasaya bağlıdır. Gök kişiye Kut gönderdiğinde, 
kişi Kut’u doğru yolda kullanmak yerine kibre saparsa ve bencil 
arzuları için kullanmaya kalkışırsa, Kut da uçup gider.

Göğün yasalarına uymayan bir şey yaptığımızda, sunulan 
destek bizden geri çekilir. Zayıf düştüğümüz için Kut’u kaybe-
deriz. Ancak zayıflık güce dönüştürüldüğünde Kut tekrar gelir.

Kut almış olana zarar verebilecek hiçbir durum meyda-
na gelmez. Yaşadığı hayat, giderek hafifler. Yüreği ferahlar, 
daha dinç ve diri olur. Kafası netleşir, düşünceleri üzerindeki 
hâkimiyeti artar. Ne istediğini daha iyi bilir. Neyin yanlış, neyin 
doğru olduğunu keskinlikle görmeye başlar. Onurlu erdemle-
rin kutsiyetine inanır ve onları ilke edinir. Birlikteliği giderek 
sağlamlaşan, saygının ve şefkatin temel oluşturduğu bir yüceli-
ğe dönüşür. Yavrular da zorlanmadan, adeta kendiliğinden eği-
tilir. Ata’ya-Ana’ya saygılarında kusur etmezler. Yüreği giderek 
büyüyen bir kuvvet sarar. Kısacası, Kut ile birlikte kişilere soy-
luluk da ilişir. Soyluluk yeryüzünde elde edilmesi en zor şeydir. 
Satın alınamadığı gibi sadece Kut ile birlikte gelir. Bu hediyenin 
de kıymeti bilinmelidir tabii.

3. Hazır olandan uzak dur: Hayatını emeksizce yaşayan-
lar, doğanın döngüsü içinde giderek zayıflar ve işlevsiz bir hale 
gelir. Emeğin gücü yaşama kök saldırır. Yeryüzüne gelme ama-
cımız olan yeteneğimiz bile emekle gelişir. Yeryüzünde hiçbir 
şey kişinin kendi elleriyle ürettiğinin, başardığının, kazandığı-
nın verdiği özgüveni veremez. Özgüven bireysel yaşama olan 
hâkimiyetin duygusudur.

Hazır olarak nitelenen şeyler somut olabildiği gibi, soyut da 
olabilir. Hazır kültür gibi... Yurtdışından alınan kültür de hazır-
dır. Tıpkı hazır gıdalar gibi, hazır kültürün de besleyici bir yanı 
yoktur, kısa sürede sağlığa zarar verir. Kişi kendi kültürünü 
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bilmelidir ve ona katkıda bulunmalıdır. Bunun kişisel yaşama 
olan yansıması ise, kendi özünde olanı en iyi şekilde değerlen-
dirmek ve onunla büyümektir.

Aynı prensip hazır düşünceler için de geçerlidir. Hazır dü-
şünceler, başkalarının bize uygun gördüğü, bizim de kendimizi 
bir gruba ya da yere ait hissedebilmek için tereddütsüz kabul 
ettiğimiz düşüncelerdir.

Hazır düşünceleri benimsemek, kişinin kendi düşünceleri-
ni ve düşlerini yok eder. Başkalarının ne düşündüğünü değil, 
kendi düşüncelerimizin neler olduğunu iyi anlamalıyız. Bize ait 
olan düşünceler içinden doğru olanı seçebilmeliyiz.

4. Ürününü, eylemlerini ve düşlerini zehirleme:
Ürününü zehirlemek: Ürettiğimiz her neyse, düzgün bir tu-

tumla üretimimizi yapmak zorundayız. Evde bir aş pişirirken 
bile, bir an evvel bitsin diye özensizce hazırlamak yerine, aşı-
mızı gayet özenli ve tertipli bir şekilde pişiriyor olmalıyız. Aşın 
kutsiyetine yakışır hareket etmek gerekir.

Pişen aş bizi sadece doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda 
bize ilaç da oluyor. Yaratılış o gıdayı ne kadar özenle, şefkatle 
ve sevgiyle hazırlamışsa, bizim de ona aynı hürmeti göster-
memiz gerekir. Aşa saygısızca davranmak, ürünümüzü zehir-
lemek olur.

Aynı şekilde bir ürün satılıyorsa da, hakkıyla satılmalıdır. 
Örneğin bir kilo sütümüz varsa ve bu sütü satacaksak, ka-
zançtan kâr elde etmek için süte su katmak da yine ürünü ze-
hirlemek olur. Günün sonunda bolluk ve saadet kaybedilmiş 
olacaktır.


