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YAZISIZ KİTAP

Tarot Batı ezoterizminin en önemli sembolik formla-
rından birini temsil eder. Yaklaşık altı yüz yıldır yorum 
sanatında, büyüde, falda, kehanette araç olarak kulla-
nılmış ve bu alanlarda büyük rol oynamıştır.

Tarot en yalın anlamı ile 78 karttan oluşan ve her 
kartında farklı semboller olan bir destedir.

Ancak Tarot’u fal aracı olarak görmek, mekanik açı-
lışlar ve ezberlenmiş yorumlarla günlük hayat üzerine 
kehanet malzemesi olarak algılamak oldukça yanlış bir 
yaklaşım olacaktır.

Tarot’un ezoterizmdeki önemi ise bir Liber Mu-
tus yani yazısız bir kitap olarak, kadim öğretilerin 
hatta mitolojik yolculukların sembolik bir ifadesi 
olmasıdır.
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Tarot sözcüğünün nereden geldiği tartışmalıdır. 
Bunun için birçok görüş vardır. Bir görüşe göre Tarot 
sözcüğü Latincede tekerlek/çark anlamına gelen rota 
sözcüğü ile ilişkilidir. Bir başka görüşe göre ise Tarot 
sözcüğü Mısır kökenlidir ve “Kral Yolu” anlamına ge-
len “Ta-roş” sözcüğünden türemiştir. Tarot’un kökeni-
ni Mısır’a dayandıran diğer bir görüş de bu sözcüğün 
Mısır tanrısı Thoth’un adından türediği yönündedir. 
Tarot sözcüğünü aynı zamanda İbranicedeki Torah ile 
ilişkilendirenler de olmuştur.

Tarot kartlarından 22 tanesi Arcana1 Major diye 
adlandırılır. Bunlar, üzerinde farklı sembolik resimler 
olan bir tanesi hariç numaralı kartlardır. Kalanlar ise 
Arcana Minor olarak adlandırılırlar ve günümüzde 
yaygın olarak kullanılan ve bilinen iskambil kâğıtları-
nın atasıdırlar.

Tarot kartları, kökeninde ezoterik sembollerin top-
landığı bir deste olarak ortaya çıkmış olsa da zamanla 
fal ve büyü için araç olarak kullanılmışlardır. Bu şa-
şırtıcı değildir çünkü evrensel semboller taşıyan bu 
kartlardan herkes kendine özgü bir anlam çıkaracak-
tır. Kişi, kartlara bakarken görünmeyen cam tabakası 
zamanla aynaya dönüşecek ve aynanın sırında farklı 
yönlerini, detaylarını keşfedecektir.

1. Arcana Latincede gizem anlamına gelmektedir.
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Tarot kartları üzerine yapılacak araştırmalar 
ve özellikle de sembolizmi üzerine yapılacak 

meditasyonlar amaçlarına ulaşacak ve oldukça 
faydalı olacaktır. Ezoterik semboller ve 

arkalarındaki gizli anlamlar konusunda da 
katman katman bir açılım yaşatacak ve sizi 

derinine çekecektir.

Ancak Tarot’un en büyük faydası kendimizi 
tanıma yolunda atacağımız adımlarla ilgilidir. 

Yaşamımızda tıkandığımız yerlerde, sürekli 
tekrarlanan senaryolarda ya da buna benzer 

durumlarda içimizdeki “bilge”den yardım 
almak için en önemli araçlardan biri olan 

Tarot aynı zamanda kendi geleceğimizi tayin 
etmek için de etkili bir yöntemdir.

Burada dikkat edilmesi ve hiçbir zaman unutulma-
ması gereken nokta kartların kişilere mutlak bir gelecek 
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belirleyeceği inancından çıkıp, onların yol göstericili-
ğini ve ışığını bilinçli olarak kullanmaktır. Tarot kade-
rimizi kartların içine hapsetmek anlamına gelmez. Bir-
takım kaçınılmaz deneyimler sonucu kurban mı yoksa 
kahraman mı olunacağını yine kişinin kendisi belirler.

Tarot etkin ve doğru bir şekilde kullanılırsa bu zen-
gin sembolik içeriğinden ötürü direkt bilinçaltımıza 
hitap edecek ve kendimizi tanıma yolunda vereceğimiz 
kararlarla ilgili çok önemli bir araç görevi görecektir.

Dikkatle incelendiğinde Arcana Major’un aslında 
hiç de yabancısı olmadığımız bir mitolojik yolculuğu 
anlattığını görebiliriz. Arcana Minor ise 4 Element ve 
Sayı sembolleri ile yine yabancısı olmadığımız bir dün-
yanın kapısını aralamaktadır.
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ÖNSÖZ

Çok eski çağlardan beri her yerde aranan gizli bir hazi-
ne var. Din adamlarının, filozofların, psikoterapistlerin 
ve bilimadamlarının bile hâlâ peşinde olduğu, bunun 
uğruna insanların akıbetini bilmediği yollara düştüğü 
bir hazine.

“Ben kimim?” sorusunun cevabı...
İsimlerin, mesleklerin, paranın, arabaların, evlerin 

kendini tanımlamaya yetmediğini anladığı an başlıyor 
insanın macerası... Herkes aynı isime, işe, arabaya sa-
hip olabilir. Peki insanı diğerinden farklı kılan ne? İn-
sanlar farklı değiller mi yoksa?

Ama diğerlerinden farklı olmak gerektiğine inanı-
yor insan. Benliği aynılığı asla kabul edemiyor, böylece 
tüm anlamlar başına yıkılıyor. Telaşının da, görevleri-
nin de, peşinde koştuğu hedeflerinin de anlamı kalmı-
yor. Uykudan yeni uyanmış gibi sormaya başlıyor:
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“Ben neredeyim, ne yapıyorum, ne için koşuştu-
ruyorum?”

Kendini bilmeye, anlamaya giden YOL’da birçok 
deneyim yaşıyor. Bu YOL bilinçdışının derinliklerine 
doğru açılıyor ve orada en derinlere inerek arıyor kişi 
kendini.

O gün gelip de “Ben kimim?” ve “Neden burada-
yım?” sorularını sormaya başladığımızda kapılar tek 
tek açılır ve YOL’da ilerledikçe kim olmadığımızı gös-
terir hayat bize. Duygular atalarımızdan, bizi büyüten-
lerden, öğretilenlerden, başka başka yaşanmışlıklardan 
miras. Düşünceler, inanç kalıpları kim bilir ne zaman 
kodlanmış beynimize. Otomatik tepkiler beden ma-
kinesinin bir işlem çıktısı. İsmimiz ya da cismimiz de 
kim olduğumuzu belirleyemez. Her şeyden, tüm zan-
larımızdan çıkıp ÖZgürleşip geriye kalanı bulursak, o 
zaman kim olduğumuzu fark edebiliriz ve tüm anlam-
lar değişir. Böylece “Neden buradayım?” sorusunun 
cevabı da ortaya çıkmış olur.

Bu kitapta açıklanmaya çalışılan 22+56 kart bize 
kim olduğumuzu anlamak için birer ipucu verir. Ha-
yatın içerisinde çeşitli deneyimlerden geçtiğimiz gibi 
kartların içine girdikçe, onları tanıdıkça kendimiz-
le ilgili yeni keşiflere de çıkarız. Bazen işyerinde sert 
kararlar alan bir kral, bazen evimizde duygusal bir 
kraliçe oluruz, zaman zaman bir yerlerde takılırız ve 
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o kader çarkının döngüsünden çıkamıyor gibi hisse-
deriz. “Kule” kartındaki gibi dünya başımıza yıkılır ve 
“Güneş”in doğuşuyla o yıkıntılar arasından sağlam bir 
bina inşa ederiz. En sonunda döngüleri tamamlayıp 
yeniden ve yeniden başlarız. Kısaca YOL’un başında 
biz o kartların hepsiyiz, YOL’un sonunda ise hiçbiriyiz. 
Bedri Ruhselman’ın dediği gibi: “Yollar vardır bulunur 
fakat asıl olan yollar değil HAKİKAT’tir.” Herkesin 
kendi yolunun sonunda hakikati bulması dileğiyle.




