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Giriş 

Eskilerde ‘Gizli ve Ulaşılmaz’ olan evrensel bilgi, 

günümüzde merak eden, arayan, araştıran, ilgi duyanlar 

için her zamankinden daha fazlar gözler önünde artık. Bu 

aynı zamanda tüm insanlığın ortak mirası ve bazı temel 

soruların cevaplarını içeriyorlar.  “Bu KİTAPTA başka 

yerlerde erişmekte güçlük çekeceğiniz, düşünce ve farklı 

yaklaşımlar bulacaksınız. İçlerinden kendinize uygun 

olanları kabul edip istediğinizi reddedebilirsiniz. Seçim 

size aittir.” Hayatı tercihler belirler.  

Bu kitap kadim bilgelik, bilgeliğin sırları ve bilgelik 

sözleri ve hikayeleri ile okuyana yeni bir bakış açısı, 

yerine göre yeni bir hayat ve yeni bir başlangıç 

sunmaktadır. Antik Bilgelik sırları gerçekten de ölmeden 

önce bilmeniz gereken sırlardır ve onları ne kadar erken 

öğrenirseniz o kadar engin bir hayat yaşarsınız. Her 

yönden zenginlik, maddi ve manevi dünya için sır 

kapıları açılmaktadır.... 

 

Kadim Bilgelik 
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Zamanın her döneminde insanoğlunun bulunduğu her 

yerde bir çok ortak değer paylaşılmıştır, bir yandan insan 

beş duyu organı ile algıladığı evreni gözlemiş ve ona 

yaşamını buna uygun olarak sürdürmüş , diğer yandan, 

en ilkel toplumlarda dahi, insan duyu ötesi algılamaları, 

dünyaları ve varlıkları tanımlamış, ruh ile madde 

arasındaki farkı irdelemiş ve ona göre ruhsal yapılar, 

öğretiler ve inanışlar geliştirmiştir. Bazı insanlara göre, 

insan varlığının ruhsal veya doğaüstü bir durumu yoktur.  

Bize tarih öncesinden ve manevi değerlerin üstünlüğüne 

ulaşmış insanlar tarafından sunulan miras, bilgelik 

hazinesi karşı konulamaz bir cazibe merkezidir. Hayatta 

daha farklı bir şeyler olduğunu inanan veya bazı 

deneyimlerden dolayı inanmak zorunda kalan kişiler için, 

ki onlar artan bir azınlığı oluştururlar, artık hazır bir 

inancın çelişkilerini sorgulamadan kabul etmek mümkün 

değildir.  

Yaşam şekli  ve duruşları ruhsal bir yapının gerçeğini 

yansıtan biri de, insanları bu konuda ikna edebilir. Üstün 

sanat veya edebiyat eserleri insanı farklı bir boyutta 

götürebilir ve orada ruhun gerçeği ile insan karşı karşıya 

gelebilir, dahası bunu segi ile algılamak olanaklıdır. 
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Eğer bu konuda yazılmış olan külliyat araştırılacak 

olursa, ruhu tanımlamada insanın karşısına çeşitli 

öğretiler çıkacaktır..  

Antik bilgiler ve sırlar tarih boyunca gizli tutulmuştur. 

Belirli nedenlere dayanan bu gizlilik perdesi, zaman 

zaman gerektiğinde açıklanmıştır.. Zaman içinde sırlar 

konusu esneklik kazanarak, zamanımızda her yerde bilgi 

parçacıkları, arayanın bulacağı bir şekilde ortaya 

konulmuştur. Bu kapalılık gerçekte konunun içeriğinden 

kaynaklanmaktadır. 

Sembolik olarak, “İsis’in Peçesi” deyimi ile ifade edilen 

bu perdeyi açmak, arayanın gayret ve kararına bağlıdır. 

Bir şekilde, zamanımızda “SIR” konular ne kadar açık 

konuşulsa da, bu konuda, ne kadar çok kitap yazılıp 

dağıtılsa da, yine de her zaman bir sır payı vardır ve 

sırların olduğu yerde tabii ki sırları tutan veya tuttuğunu 

ima edenler de vardır. Bunlar kimdir? Bunu bilmek kolay 

değildir.  

Sır tutmak için başka gerekçeler de gösterilmektedir. Her 

şeyden önce sır tutmak bir disiplindir ve bilginin dışa 

yansımasından daha çok içe dönüşmesini sağlar. Ayrıca, 

zamanın gereklerine ters düşen öğretiler, tarih boyunca 
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gizli tutulmuştur. Hazırlıksız şahıslara ileri seviyede bir 

uygulama veya bilgi vermenin, bir radyoya yüksek 

gerilimli elektrik vermek gibi etki yapacağı söylenir. Eski 

çağlarda Mister Kültlerinde ve günümüzde bazı 

hiyerarşik ve kapalı cemiyette, giriş yapan aday (inisiye) 

bir çıraklık döneminden sonra bazı derecelerden yükselir. 

Cemiyet rahipleri onun derecesine ve kapasitesine uygun 

bilgi ve uygulamalar verirler.  

Kendi derecesinden yüksek olan öğretiler onun için sırdır 

ve öyle olması gerekir. Yeni bir öğreti verildiği zaman 

onu taze bir bilinçle karşılaması beklenir, bazen etkili bir 

şokla bu bilgi belleğe adeta kazınır. Sırlar öğretisini 

almak isteyen aday bir hazırlık döneminden geçirildikten 

sonra onu almaya hak kazanır. Artık sınavı geçmiştir ve 

zor koşullarda kazanılan öğretilerin değerini bilecektir. 

Çağlar boyunca ve dünyanın her tarafında ezoterik 

cemiyetler sırlarını büyük yeminlerle korumuşlardır. Bu 

yüzden antik çağlardaki Misterlerin sırlarını halen kimse 

bilmemektedir.  

Roma İmparatorluğu zamanında Sodalitas Kardeşliği’nin 

yeminleri kutsal sayılırdı ve onları tutmayanlara ölüm 

cezası tatbik etmek Roma kanunlarında bile yer alırdı. 



5 

 

Bir görüşe göre, okült formüller, sırrı açıklandığı anda 

güçlerini kaybederler. Halk arasında bir inanca göre, eğer 

bir niyet sessizce tutulursa o gerçekleşir, açıklanırsa 

gerçekleşmez. Ayrıca, gücün yanlış ellere geçip istismar 

veya suiistimal edilmemesi için formülü gizli tutulduğu 

bilinmektedir.  

Günümüzde okültistler bilgileri sır tutmaktansa, daha 

ziyade mahremiyetlerini korumak istemişlerdir, onlar iyi 

eğitim görmüş ve toplumda belirli yerleri olan kişilerdir 

ve ilgi alanlarının başkaları tarafından anlayışla 

karşılanmayacağını ve doğru algılanmayacağını 

bilmektedirler. 

Biz yeni bin yıla, Yeni Çağa girdikçe ve ruhsal, metafizik 

konular yayıldıkça, şüphesiz okült sözcüğü yerine farklı 

anlam taşıyan bir sözcük gelecektir. Zira okültizm, ruhsal 

bilgilerin bir azınlık tarafından korunduğu karanlık bir 

çağı anımsatır. Ayrıca, Yeni Çağda farklı disiplinler, 

bilimler, sanatlar, kültürler kaynaşacaktır, oluşan tek 

sistem ayrıca bireysel tercihlere göre farklılıkları da 

içerecektir. 
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ANTİK BİLGELİK SIRLARINA 

GİRİŞ 

 

Bu öyküler Saabi bilgesi Hermason ile öğrencileri ve 

çevresindeki insanlar arasında  geçmektedir. Öğretmen 

ve öğrenci arasında geçen konuşmalar bilgelik sırlarına 

açılan bir kapı olacaktır sizler için.  Çeşitli bilgelik 

öyküleri ile okuyanlara ibret alacakları ve 

aydınlanacakları dersler vermektedir. 

 

 

1-DUANIN GÜCÜNE İNANIN 

Saabiler’in ünlü komutanı Muras Haan’ın “Tutkuyla 

istemek” üzerine öyküsü  

Muras Haan, Saabi ülkesinde yaşayan büyük bilge 

Hermason’un öğrencilerinden biriydi. Haan çok yüksek 

mevkide bir devlet lideri olmasına rağmen, Hermason’u 

öğretmeni olarak kabul etti. Bir gün Haan, Hermason’a 

bir soru sordu, “‘Ölümsüz Thoht’u sevindirmek yerine 

Ölümsüz İsis’i sevindirmek daha akıllıcadır.’ gibi eski bir 

söz vardır. Bunun için ne düşünüyorsunuz?” 
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İsis bir evin güneybatı köşesinde bulunan bir 

ölümsüzdür. Güneybatı yön insanların tapmak için en 

saygı duydukları yerdir, fakat orada belirli bir görevi olan 

Tanrı yoktur. Thoht düşük bir yerde bulunuyor olmasına 

rağmen o belirli görevi olan bir tanrıdır. Haan şunu işaret 

etmeye çalıştı ki, Haan’ın çabalarıyla Hermason kısa 

zaman için bir devlet memuru olabilirdi, fakat eğer 

imparator tarafından direk atama beklerse belki hiçbir 

görev alamazdı. 

Hermason ciddi bir şekilde Haan’a “Herhangi bir kişi 

eğer Tanrının isteğine karşı hareket ederse her ne kadar 

dua ederse etsin hiçbir yere varamaz.” dedi.  

Hermason devam etti, “Disiplinli bir kişi temiz kuralları 

izleyecek. Ne Ölümsüz Thoth’u pohpohlayacak ne de 

Ölümsüz İsis’i.” 

Bir defasında Hermason ciddi bir şekilde hasta oldu. 

Öğrencisi Haan, bir aydan fazla ona baktı ve hiç 

yanından ayrılmadı. Haan, oldukça endişelendi, çünkü 

bilge Hermason kilo kaybetmeye başlamıştı ve o sanki 

bir daha iyileşmeyecekmiş gibi geldi. O sadece Tanrılara 

dua etmesi gerektiğini hissetti, çünkü ona göre hiç kimse 

öğretmeninin hayatını kurtaramazdı. 
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Bu yüzden Haan, kendisine dua etmek için 

Hermason’dan izin almak istedi. Hermason ona, 

“Tanrılara dua etme yoluyla hastalıkları iyileştirebilen bir 

yasa var mıdır?” diye sordu. 

Haan, “Evet, ‘Senin için Tanrılara dua ederim’ diye bir 

söz antik bilgelik kitabı Komur içinde yazılmıştır.” diye 

cevapladı. Hermason dedi ki, “O zaman benim için dua 

etmene gerek kalmadı çünkü ben uzun bir zamandır 

kendim için dua ettim.” 

Haan’ın şaşırdığını görünce, Hermason şöyle ilave etti, 

“Gerçek dua edenler bunu temiz kalpleriyle cennetin 

ilkelerine uyarak yapmalıdır. Diğer bir deyişle, insan 

cennetin ilkelerine itaat etmeli, saygı duymalı ve onları 

bozmamalı. İşte bu yüzden ben uzun bir zamandır dua 

etmiş olduğumu söyledim.” dedi. 

Ertesi günü, bilge Hermason inanılmaz bir şekilde 

tamamen iyileşti. 
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2- İYİ TAVSİYELERE KULAK VERİN 

Bir Sultan İyi Tavsiyeleri Alçakgönüllülükle Kabul 

Etmeli Ve Hatalarını Düzeltmeli  

Sultan Haffeni, iyi bir yönetici ve tenkitleri kabul eden 

çok kabiliyetli bir imparatordu. Bir defasında birine çok 

kızdı ve o kişiyi öldürmek istedi. Bir Saabi bilgesi olan 

Hermason bunu yapmaması için onu ikna etmeye çalıştı, 

fakat o fazla kızgındı, dinlemek istemedi ve kendi 

elleriyle o kişiyi öldürmeye çalıştı. Cesur Hermason 

cesaretle birkaç defa onu durdurdu ve Sultan buna 

kızarak saraya döndü. Biraz zaman geçip sakinleştikten 

sonra, Hermason’u çağırdı ve ondan özür diledi. O 

içtenlikle bilgeye, “Senin gibi bir bilge öğretmene sahip 

olduğum için artık hiçbir şey için endişelenmiyorum.” 

dedi. 

Bir başka seferde, Sultan bir saray görevlisine kızdı ve 

Hermason’un önünde o görevliyi kamçılama emri verdi. 

Hermason  onu durdurmaya çalıştı ve “Sultanım, bu kişi 

şerefli bir kişidir ve bugüne kadar yaklaşık hiç hata 

yapmadı. Lütfen onu affedin.” dedi. 

Sultan, bu yalvarmayı dinlemedi.  
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Hermason, yüksek sesle Sultan’a “Sultanım, siz beni 

değerli bir kişi olduğum için en yakın yardımcınız olarak 

seçtiniz. Ben doğru olduğunu söylediğimde siz beni nasıl 

dinlemiyorsunuz? Eğer şu anda yanlışsam, o zaman 

lütfen beni cezalandırın.” dedi. 

Hermason sözlerini bitirdi ve salondan ayrıldı. 

Sultan, hemen onu geri çağırdı, özür diledi ve kamçıyla 

vurmak istediği görevliyi de affetti. 

 

 

 

3- ADİL OLUN  

Bir gün sultana ait sarayda bir yangın çıktı ve iki salon 

yandı. Yangının araştırma sonucu, olay yerinde bir 

saraydaki terzinin ütüsü bulundu. O terzi yangından 

sorumlu olduğunu kabul ettikten sonra tutuklandı ve 

cezalandırmak için saray mahkemesine götürüldü. Ana 

suçlulardan birisi olduğundan, terzi büyük ihtimalle ölüm 

cezasına mahkûm edilecekti. 

O dönemde yargıçlık görevinde bulunan Hermason , bu 

terzinin yangından sorumlu olduğuna inanmadı, fakat 
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saraya girme izni alamadığından terzinin masum 

olduğunu kanıtlayamadı. Bu sebeple yangının sarayda 

nasıl yayıldığının bir resmini çizdirdi. Resimde sarayda 

çok sayıda insanın yaşadığını ve birçok dar oda olduğunu 

gösterdi. Tahtadan yapılan duvarların yanında birçok 

soba bulundu. Zaman geçtikçe, duvarlar içindeki tahtalar 

çok kurudu. Hermason dedi ki, “Bu yangın sadece bir 

veya iki gün içinde çıkabilecek bir şey değildir.” Bu 

yüzden o sultana, “Bu yangın galiba cennetten gelen bir 

felaket. Bunun için biz bu suçu terzinin üstüne 

atmamalıyız.” diye bir rapor verdi. Sultan bunu kabul etti 

ve o terziyi serbest bıraktı. Hiçbirine ölüm cezası 

verilmedi. 

Eğer tüm yargıçlar Hermason gibi iyi bir kalp ile suç 

sebeplerini araştırabilirse, suç işlemeyen kişiler nasıl 

suçlu olarak yanlışlıkla cezalandırabilir ki?  

 

 

4- TARAF TUTMAYIN 

Hermason’un öğrencilerinin çoğu Saabi ülkesine birkaç 

yüz kilometre uzaktan gelmekteydi. Öğrenci Masatha da 
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onlardan birisiydi. Masatha Kenan ülkesinden gelmişti. 

Hem genç olduğundan hem de yeni geldiğinden, henüz 

tek başına Hermason’un öğretilerini dinleme fırsatı 

bulamamıştı. Masatha’nın doğası fazla hassas 

olduğundan, sürekli Saabi ülkesinin yerlisi olmadığı için 

Hermason’un kendisine dikkat etmediğini düşündü. Ders 

verirken tüm öğrencilerine eşit derecede davranmasına 

rağmen, Masatha hala Hermason’un onu sevmediğini 

düşündü. 

Bir gün Masatha, Hermason’un oğlu Bonho’ya, “Baban 

sana özel dersler verdi mi?” diye sordu.  

Bonho biraz düşündü ve dedi ki, “Hayır. Eğer gerçekten 

bununla ilgili söylememi istiyorsan, iki defa vardı. 

Birinci defa, babam tek başına oturma salonundaydı. Ben 

hızlı bir şekilde iç bahçeden geçerken, babam bana, 

‘Şiirleri ezberledin mi?’ diye sordu. Ben hemen, ‘Hayır, 

henüz ezberlemedim.’ diye cevapladım. Babam dedi ki, 

‘Şiirleri öğrenmezsen, nasıl uygun bir şekilde cevap 

verebilirsin?’ Ondan sonra ben dönüp şiirleri çalıştım. 

İkinci defa, babam iç bahçede yine tek başına kaldığında, 

yanından geçtim ve babam bana, ‘Görgü kurallarını iyice 

hatırladın mı?’ diye sordu. Ben, ‘Henüz hatırlamadım.’ 
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diye cevapladım. Babam dedi ki, ‘Eğer görgü kurallarını 

iyice öğrenmezsen, sen nasıl tek başına her şeyi 

halledebileceksin?’ Bunu duyduktan sonra ben hemen 

dönüp görgü kurallarını çalıştım. İşte bu iki defa tek 

başıma onun öğretilerini duydum.” 

Bunu duyunca Masatha kendi kendine mutlulukla dedi 

ki, “Ben bugün çok fazla şey elde ettim. Ben sadece ona 

bir soru sordum, fakat ondan üç şey öğrendim: şiirler ve 

görgü kuralları hakkındaki öğretilerini, bununla birlikte 

dürüst ve yüce gönüllü karakterli bir kişinin adil ve 

bencil olmamasını. O kendi oğlu için bile taraf tutmayan 

biri.”  

 

 

 

5- DİSİPLİN SAHİBİ OLUN 

Hermason  bilgelik yolunda ilerlerken gençliğinde bir 

sarayda veliaht-prens için çalışıyordu. Bu hikaye o 

döneme aittir. O daha genç bir insanken bile yeterince 

bilge biriydi. 
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Sultan kendi yerine geçmesi için oğlunu yetiştirmek ve 

sultanlığa hazırlamak için ona doğu kentinde bir bölgeyi 

vermiş ve oranın prensi ilan etmişti. Hermason’da 

prensin sarayında çalışan genç bir görevliydi. 

Ancak prens idaresinin daha ilk günlerinde bile 

yanlışlıklar içine düşmeye başlamıştı.  O zaman, sarayda 

yönetici olan Hermason yiyeceklerden sorumluydu. 

Prensin yaşam tarzını ve davranışını öğrendikten sonra, 

mutfağa prensin yemeğini kısıtlama emri verdi ve prense 

de bir rapor gönderdi. Raporunda şöyle yazdı: 

“Disiplinlerin Dauda Kitabı’na göre, bir prens yetişkin 

olduktan sonra, öğretmeninin sıkı kurallarını dinlemek 

zorunda olmayacak, fakat o mutlaka krala ait bir tarihçi 

tarafından gözetlenip denetlenerek idare edilmeli ve bu 

tarihçi prensin tüm hatalarını tarihsel olarak kayıt 

tutmalıdır. Aynı zamanda, prens krala ait başka bir devlet 

lideri tarafından da gözetilip denetlenerek idare edilmeli 

ve bu kişi prensin yiyeceklerini kontrol eder. Eğer prens 

hata yaparsa, bu kişinin talimatıyla onun yiyeceklerini 

kısıtlanır. Eğer prensin bir hatası veya yanlış davranışı 

olduğunda krala ait tarihçi bunu kayıt yapmazsa veya 

yiyecekleri kontrol eden lider prensin yiyeceklerini 
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kısıtlamaz ise, o zaman bu kişiler kendilerine ait 

sorumluluğu yerine getirememiştir. Sultan ahlakını ve 

erdemini geliştirmeye yardım edebilmemiz için bizi 

ücretle çalıştırmakta. Yakın zamanlarda, sen saraydaki 

devlet liderleriyle görüşmeyi kestin, fakat Doğu 

Sarayındaki kadınlarla her gün görüşüyorsun. Eğer böyle 

devam edersen, ahlakını ve erdemini nasıl 

geliştirebilirsin? Krala ait tarihçi bugünlerde yerinde 

olmadığından, yiyeceklerini kontrol eden ben bir uyarı 

olarak yiyeceklerini kısıtlamak mecburiyetinde kaldım. 

Böyle yaparsam, hayatım riske girebilir, fakat 

Disiplinlerin Kitabı’na göre hareket etmeliyim!”  

Prens, Hermason’un okuduğu ve yazdığı her sözü kabul 

etti. Prens çok mutlu oldu ve hatalarını kesin bir şekilde 

düzelteceğini ifade eden bir cevap mektubu yazdı. 

Kısa süre sonra, saraydaki liderlerden biri emekli oldu ve 

görevi boş kaldı. İmparator  birkaç lidere, “Oğlum 

çabasız iken, Hermason oğlumun yiyeceklerini kısıtladı. 

Hermason gerçekten sadık ve dürüst bir kişidir!” dedi. Bu 

yüzden imparator özellikle Hermason’u o boş kalan 

göreve almak istedi ve bu görev onun eski görevinden 

çok daha yüksekti. 
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6-ŞEFKATLİ OLUN  

Güç Arzulara Sahip Olmamaktan Gelir  

Hermason bir gün öğrencilerine ders verirken, kendini 

kontrol edemedi ve dedi ki “Bugüne kadar gerçekten 

güçlü bir kişiyi henüz görmedim.” 

Genç öğrencileri onun bu sözlerini garip buldular, çünkü 

onlar bazı öğrencilerin güçlü iradelerin mevcut olduğunu 

düşündüler. Yanındaki kendinden yaşlı ve diğer öğrenci 

arkadaşları önünde bile bir öğrenci sert davranışını 

saklayamadı. Herkes onun önünde düşüncelerini sonuna 

kadar ısrar etmezdi. 

Bu yüzden, öğrenciler Hermason’un gerçekten bir güçlü 

kişi görmediğini söylediğini duyunca hepsi birden şöyle 

bir cevap verdi, “Güç ile ilgili bahsetmek isterseniz, 

Pihata bunu hak etmeli.” 

Hermason, “Pihata’nın bir hayli arzuları var. O nasıl 

güçlü olarak adlandırabilir ki?” dedi. 
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Bir öğrenci sordu, “Pihata açgözlü bir kişi değil. Siz nasıl 

onun birçok arzuya sahip olduğunu söyleyebilirsiniz?” 

Hermason, “Adlandıran ‘arzular’ sadece paraya can atma 

anlamına gelmez. Basit bir şekilde söylersek, bencil bir 

düşünce ile bir kişi diğerlerinden faydalanmaya çalışırsa 

bu da bir arzudur. Pihata dürüst olmasına rağmen, o 

üstünlüğü elde etmekten hoşlanır ve sıkça duygusal olur. 

Bu huyu bir çeşit arzudur. Onun gibi bir kişi nasıl güçlü 

olarak adlandırılabilir?” diye cevapladı.  

Hermason devam etti, “Adlandıran ‘güç’ üstünlüğü elde 

etme anlamına gelmez. Onun yerine, şefkatten dolayı bir 

şey yapmamayı başarırsa o zaman bu kişi güce sahip 

demektir. Yalnızca kendi arzularını kontrol ederse, 

cennetin yollarına hiçbir zaman karşı gelmezse, zihninde 

sağlam olursa ve kolayca prensiplerini değiştirmezse, 

böyle bir kişi hakikaten güçlü olarak adlandırılabilir.” 

 

 

7- DEĞİŞİM İYİDİR 

İyiliksever Bir Hareketten Dolayı İnsanların Zihni 

Değişti  
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Hermason anlatmaktadır; 

İmparator yönetimindeki Hanedanlığı dönemindeki 10. 

yılında, Askeri komutan yardımcısı Uşipare’yi şehrine 

vali olarak atandı. O zaman, şehirdeki insanlar 

hastalıklardan çok korkuyorlardı, çünkü onlara göre tüm 

hastalıklar bulaşıcıydı. Bu yüzden, bir kişi hasta 

olduğunda, ailesi onu tek başına bırakıyordu. Hiç kimse 

bir hastaya bakmıyordu, hastanın kendi aile üyeleri bile. 

Böylece, birçok hasta sırf ilgisizlik yüzünden boşu 

boşuna ölmüştü. İnsanlar bu duruma alıştılar ve üstelik 

davranışlarında hem soğuk hem de tarafsız oldular. 

Uşipare, göreve geldikten sonra, bu kötü alışkanlığı 

sevgiyle değiştirmeye karar verdi. 

Bir yaz döneminde bir hayli insan hastalandı. Uşipare, 

kendi evindeki salonda hastalar için yataklar kurdu ve 

tüm hasta olan kişileri getirdi. Yüzlerce kişi salonu ve 

koridoru doldurdu. Uşipare, kendi parasıyla hem 

doktorları davet etti hem de ilaçları aldı. Gece gündüz 

hastalara bakmaya yardım etti. Kısa zaman sonra, 

hastalar bir bir iyileşmeye başladı. Uşipare, hastaların 

aile üyelerinden gelip iyileşenleri evlerine götürmelerini 

emretti. Onlara, “Kendiniz görebilirsiniz. Hastalıklar 
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nasıl bulaşıcı olabilir? Ben çok iyi bir durumda değil 

miyim?” diye sordu.  

Hastaların akrabaları hem duygulandı hem de utandılar. 

Herkes onun kibarlığını ve iyilikseverliğini yaydı. Ondan 

sonra, insanlar hasta olduğunda, tedavi olmak için 

Uşipare’nin evine geldiler ve hastaların aile üyeleri de 

onlara bakmaya yardım etmek için birlikte geldiler. 

İnsanlar daha yardımsever ve dikkatli oldular. Bundan 

dolayı, eski kötü alışkanlığı da kökünden söküp attılar.  

 

 

 

8- AFFEDİCİ OLUN 

İyiliksever ve Cömert Bir İmparator  

Hermason anlatmaktadır; 

Sultan , Güney ve Kuzey Hanedanlıkları Dönemi 

sırasında Kuzey  Hanedanlığının altıncı sultanıydı. O 

iyiliksever, terbiyeli ve diğerlerine karşı yardımsever 

olma gibi olağanüstü eğilimlere sahipti. 
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Dört yaşındayken, babası İmparator kötü bir hastalığa 

yakalandı. Sultan kendi ağzı ile babasının yarasından 

irini emdi. 

Sultan,  Saabi öğretilerinden ve sakin yaşamaktan 

hoşlandı, dünyadaki işlere ve servete çok az takıntısı 

vardı. O inzivaya çekilmek için sıkça sarayı terk etmeyi 

düşündü. Bu yüzden o, “Ben sürekli olarak ilk çağda üne 

ve servete karşı ilgisiz olarak yaşamayı istedim. Tacımı 

oğluma bırakarak prensi Sultan ilan ediyorum. Ben 

sadece rahat bir şekilde yaşamak ve kendimi geliştirmek 

istiyorum.” gibi bir karar verdi ve tahtını beş yaşındaki 

oğluna verdi. Yeni Sultan üzüntüden kendini tutamadı ve 

ağladı. Babası ona niçin ağladığını sordu. O, “Babamın 

tahtını aldığım için kalbim acıyor.” diye cevapladı. 

Yeni Sultan çocukluktan beri okçulukta üstündü. 

Avlanma sırasında hiçbir defa hedefi vurmakta başarısız 

olmadı. On beş yaşındayken, bir daha canlıları öldürmek 

istemedi ve ondan sonra avlamayı durdurdu. 

Bir Sultan olmasına rağmen çok yardımseverdi. Bir 

defasında bir hizmetçi kazayla eline sıcak çorba döktü, 

başka bir defa yemeğinde böcek ve kirli bir şey buldu, 

fakat o sadece güldü ve şikâyet etmedi. Bir gün bir saray 
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hizmetçisi sultanın annesi önünde ona iftira etmişti. 

Sultanın annesi ona kendini ifade etme fırsatı vermeden 

önce o hizmetçiden kendisine birkaç düzine vurmasını 

emretti. O ise sessizce kaldı ve herhangi bir şikâyette 

bulunmadı. Annesi öldükten sonra ve Sultan olduktan 

sonra bile o arkasından ona iftira eden hizmetçiyi hiç 

cezalandırmadı. 

 

 

9- TEMİZ AHLAKLI OLUN 

Kısa Süren Kayıp Uzun Süreli Kazanca Yola Açar  

Bilge Hermason gençliğinde bir dönemde ticaret ile de 

uğraşmıştır. Bir defasında Batı Nehri bölgesinden bir 

miktar kilden yapılmış ürün satın aldı ve kuzey bölgelere 

götürüp satmayı planladı. Birden kuzey bölgesinde kıtlık 

başladığını duydu ve seyahatini iptal etmeye karar verdi. 

Tam o sırada bir kişi onu ziyarete geldi ve elindeki 

malları satın almak istedi. Satış işi bitince, Hermason o 

kişiye bu malları ne yapacağını sordu. O kişi de “Ben 

bunları kuzey bölgesine götürüp satmayı planlıyorum.” 

diye cevap verdi. Hermason bunu duyar duymaz hemen, 
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“Ben de ilk başta aynı şeyi yapacaktım. Fakat kuzeyde 

kıtlık başladığını duydum. Eğer bu malları oraya 

götürürsem çok zor satılabilir. İşte bu yüzden seyahatimi 

iptal ettim.” Alıcı bunu duyunca hemen bu satın almadan 

vazgeçmek istedi ve Hermason’a ödemeyi planladığı 

parayı iptal etti. Elindeki bu malları satamadığı için 

Hermason’un tüm ailesi kısa zamanda yoksul bir duruma 

düştü. 

Hermason, gerçeği anlatıp kendi ailesinin refahı pahasına 

diğer bir kişinin zor durumda kalmasını engelleyerek çok 

yüksek ahlaki standarda sahip olduğunu gösterdi. Onun 

bu hareketi insanların takdiri kazandı. Daha sonra, o 

başarılı bir şekilde devlet sınavından geçti ve çok yüksek 

dereceli bir devlet memuru oldu. Bu belki de onun iyi 

kalpli eylemlerinin bir ödülüdür. 

 

 

 

10-Dürüstlük En Değerli Şeydir  

Hermason gençliğinde gerçekten de değişik şeyleri 

yapmayı severdi,  bir süre şehrinde boyacılık işi ile 
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uğraştı, ve bu dönemde  ağırbaşlı ve lüks bir yaşam 

sürdü. 

Bir gün, Hermason çok büyük bir para karşılığında ile 

eflatun çimen satın aldı. Ticaret ile uğraşan başka bir 

adam onun dükkânına geldi ve o eflatun çimenin sahte 

olduğunu söyledi. Hermason ona inanmadı. Çimeni test 

etti ve hepsinin gerçekten sahte olduğunu anladı.  

Diğer adam, “Merak etme, bu eflatun çimen ile hala 

kumaş boyayabilirsin. Ondan sonra boyadığın kumaşı 

daha küçük dükkânlara düşük fiyatla satabilirsiniz.” dedi. 

Ertesi gün birkaç tüccar kumaşları satın almak için onun 

dükkânına geldi. Hermason sahte eflatun çimenle 

herhangi bir kumaşı boyamadı ve bu tüccarların önünde 

sahte çimenin hepsini yaktı ve “Başkalarının faydasını 

kurban edeceğime paramı kaybetmeyi tercih ederim.” 

dedi.  

Kazançta dürüstlüğü vurgulamak bir Saabi erdem 

geleneğidir. Hermason diğerlerini kandırmak yerine 

kendisi büyük miktarda para kaybetmeyi tercih etti. Bu 

yüzden, onun işi gün geçtikçe daha da iyi oldu. 

Çocuklarının hepsi onun dürüstlüğüne takip etti ve çok 

başarılı oldular. 
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11- YARDIMLAŞIN 

Bir Bütün Olarak Birlikte Çalışmak  

Hermason bir dersinde öğrencilerine birlik olmanın 

önemini vurgulamak için şu öyküyü anlatmıştır. 

Güney-Kuzey Hanedanlığı döneminde, Kuzey-batı 

bölgesinde bir Aryan azınlığı tarafından kurulan Tahakan 

adında bir krallık vardı. Hervai bu krallığının sultanıydı. 

Hervai’nin yirmi tane oğlu vardı, her biri güçlü, savaş 

yeteneğine sahip ve eşsiz uzmanlık alanlarına sahipti. 

Hervai çok hasta olduğunda, bütün oğullarını yanına 

çağırdı ve her birine bir tane ok vermek istedi. Ondan 

sonra küçük oğlu  Liyan’a, “Lütfen bir ok getir ve onu 

kır.” dedi.  Liyan kolayca oku kırdı. Hervai dedi ki, 

“Lütfen on dokuz tane ok getir ve onları kır.”  Liyan bu 

defa bohçaladığı okları kıramadı. Hervai, “Artık 

anlayabilir misiniz? Bir tane oku kırmak çok kolaydır, 

fakat bir bohça ok zor kırılır. Hepiniz bir bütün olarak 

çalıştıkça krallığımız sağlam kalacaktır.” dedi.  
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Hervai’nin söylediği “Bir tane oku kırmak çok kolaydır, 

fakat bir bohça ok zor kırılır” sözü ve eski atalar 

tarafından söylenen “İnsanların kalbi bir kişi gibi beraber 

atarsa, dağı bile taşıyabilir,” gibi sözler insanların bir kişi 

gibi birlikte çalışmasının önemli olduğuna işaret eder.  

 

 

12- ZORLUKLARA DAYANIN 

Zorluklara Dayanmak  

Hermason öğrencilerine ders verirken, öğrencilerden biri 

soğuğa dayanamadı ve ayaklarını ısıtmak için biraz 

kömür aldı. 

Bunu görünce, Hermason, öğrencisine dedi ki, “Sen bu 

kadar genç bir öğrencisin, daha fazla gayretli ve 

dayanıklı olmalısın. Bu kadar ufak bir soğuğa nasıl 

dayanamıyorsun? Sarayda bir devlet lideri karlı bir gün 

bile tan vaktinden önce imparatorun gelmesi için sıra 

halinde beklemek zorlundadır. Sen kaçınılmaz soğuk 

havaya dayanmaya çalışmalısın. Eğer insan gençken 

rahat bir yaşam isterse, o yaşlanana kadar kesinlikle rahat 

yaşamaz. Eğer biri zengin ve asil olmadan önce zengin 
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ve asil gibi rahat yaşamaktan hoşlanırsa, zengin ve asil 

olmayı elde etmesi zaten imkânsızdır.” 

 

 

13- GÜVENE İHANET ETMEYİN 

Hermason, öğrencilerine ders almaları için bir öykü 

anlatır. Hermason şunları dedi; 

Hayan adında bir komutan vardı. O, birkaç askerlerle  70 

suçluya başkente kadar eşlik etme emri aldı. Tüm 

suçlular zincirle bağlandı. Onlar dağları tırmandılar ve 

nehirlerden geçtiler. Sayısız zorluktan sonra, en son 

başka bir şehre vardılar. Hayan onlara dinlemeleri için 

emir verdi. Tüm suçlular yol kenarlarında iki veya üç 

kişilik gruplar halinde yattılar. Herkes çektiği zorluklar 

hakkında şikâyet etti. Onlara eşlik eden askerlerin hepsi 

de yorgundu. Hayan onlara baktı ve onların çektiği 

zorluklara daha fazla dayanamadı. Herkesi bir araya 

gelmeye çağırdı ve “Siz ülkenin yasalarına karşı 

geldiğiniz için ceza aldınız. Fakat size eşlik eden bu 

askerler masum insanlardır. Onlar sizinle aynı zorlukları 

çekti. Siz utanmadınız mı?”dedi.  
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Hayan’ın sözleri üzerine bütün suçlular büyük bir utanç 

duydu ve yüzlerini bile kaldıramadılar. Hayan suçlu 

kişilerin zincirlerinin açılması ve askerlere de evlerine 

gitme emri verdi. Hayan suçlulara, “Bir daha artık 

zincirlerin sancısına dayanmak zorunda değilsiniz ve 

askerler de sizinle birlikte zorluk çekmeyecek. Siz 

kendiniz başkente gitmelisiniz. Fakat siz belirli bir günde 

oraya varmalısınız. Öbür türlü ben sizin için ölmeliyim.” 

dedi. 

Suçlular Hayan’ın dürüstlüğünden etkilendi. Onların 

hepsi, “Lütfen merak etmeyin. Siz bizi umursadınız, bize 

güveniyorsunuz, biz sözümüzü bozmayacağız. Hayan’a 

problem getiren kimseler korkunç bir şekilde ölecekler.” 

diye cevap verdi. 

Belirlenen gün geldi. Tüm suçlular hiçbiri kaçmamış bir 

halde tam zamanında başkente vardı. 

Sultan bu olayı duyduğunda çok şaşırdı. O, Hayan’ı 

çağırdı ve yaptıklarını takdir etti. O suçluları, suçluların 

eşlerini ve çocuklarını da çağırdı. Onlar için bir ziyafet 

verdi ve suçlarını affetti. Sultan bir de kararname 

imzaladı, “Tüm devlet memurları Hayan’ı örnek almalı, 

erdemleriyle vatandaşı etkilemeli. Vatandaş da o suçlular 
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ve diğerleri gibi davranmalı, kötü insandan iyi bir insana 

değişmelidir. Eğer bu başarılı olursa, bu dünya barış 

içinde olacaktır ve ceza hukukuna gerek kalmayan günler 

hemen gelebilir.”  

 

 

14-DEĞERLERE BAĞLI KALIN 

Mahkeme Lideri Fakir Olmaktan Rahatsız Olmadı  

Hermason, “Bir beyefendi fakir olmaktan rahatsız 

olmamalıdır.” dedi. Bunun anlamı bir beyefendi, fakir 

olduğunda huzurlu olmalı ve iyi karakterini 

kaybetmemelidir.  Saray Mahkemesinde “Huling” isimli 

yüksek bir devlet görevlisi vardı. O tıpkı bahsedildiği 

gibi fakir olduğunda huzurlu kalabilen bir centilmendi.  

O dönemde, Saray Mahkemesinde çalışan liderler maaş 

kazanmazdı. Genellikle, Huling dışındaki diğer tüm 

liderlerin hepsinin kendi malı vardı. O çok fakirdi ve 

sıkça oğullarının dağlardan topladığı tahtalar sayesinde 

kazandığı para ile yaşıyordu. Fakat böyle bir durumda 

bile o büyük amacını değiştirmedi. Saray Mahkemesinde, 

onun dürüstlüğü ve sultanı direkt olarak eleştirme 
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cesarete sahip olan tek kişi olduğu bilinmekteydi. 

Mahkemesinde herhangi bir şey doğru yapılmadığında 

ise, imparator ile görüşme talep etmekteydi. Sultan, sıkça 

mahkemedeki diğer kişilerden Huling ile baş başa 

konuşabilmek için onları yalnız bırakmalarını isterdi. 

Huling’in söyledikleri bazen çok ateşli olmasına rağmen 

tam konunun merkezini vuruyordu. Bir gün Sultan ona 

çok güvendiği için onun  pozisyonunu yükseltti. 

Bir yüksek dereceli görevli  Sultan’a, “Majesteleri, siz 

Huling’i lider pozisyonunu yükseltmenize rağmen, o çok 

fakir!” 

Sultan şaşırdı ve “Bu nasıl mümkün olur?” dedi. 

Görevli  “O gerçekten öyledir. Karısı düzgün kıyafetleri 

olmadığından misafirleri bile kabul edemez.” diye 

cevapladı.  

Sultan hemen Huling’in evine gitti. Huling’in otlarla 

yapılan evinde çok az sayıda oda vardı. Yatak üzerinde 

sadece kötü kumaştan yapılan eski bir yorgan vardı. 

Karısı eski bir pamuklu kıyafet giymekteydi. Mutfakta 

yemek için sadece biraz salatalık vardı. Sultan derin bir 

şekilde duygulandı ve hemen Huling’e 500 top ipek ve 
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1,000 kilo tahıl verdi ve o günden itibaren,  Sultan ona 

daha da güvendi ve sıkça ona önemli görevler verdi. 

 

 

 

 

 

 

15-İNANIN 

Hermason Tanrıya İnandı  

Hermason kendi fikirlerini yaymak için birçok ülkeye 

seyahat etti.  

Hermason kentin birinde, o kentte kötülükleri ile tanınan 

birine benzetilmişti. Dolayısı ile Hermason’u ve 

öğrencilerini gördüklerinde durdurup etraflarını 

çevirdiler. Durum oldukça gergindi ve Hermason’un 

öğrencileri oldukça korktu. Hermason ülkenin Kralı yeni 

öldü ve bu ülkenin kültürel sisteminin düzeltilmesi benim 

üzerime düştü. Eğer Tanrı bu sistemi bitirmek isterse, 

bunu yaymam için bana izin veremeyecek. Eğer Tanrı bu 
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sistemi bitirmek istemezse, o zaman şehirdeki insanlar 

bana ne zarar verebilir?” dedi.  

Hermason ve öğrencilerinin etrafı tam beş gün boyunca 

çevrildikten sonra, sonunda tehlikeden kurtuldular. 

Hermason birçok ülkeye yaptığı seyahatler sırasında, 

buna benzer durumlarla birçok defa karşılaştı. Bir 

defasında ona zarar vermek isteyen bir kişiye rastladı. 

Hermason, “Tanrı bana bu kadar erdem verdi. O bana ne 

yapabilir ki?” dedi. 

 

 

 

16-RAHATLIK ÖLDÜRÜR 

Rahatlık Zehirli Şaraptan Daha Kötüdür  

Hermason öğrencilerine ibret almaları için bir öykü 

anlatır; 

TaiKan çok ünlü bir saray mensubuydu . Savaşlar 

sırasında aldığı terfilerle, çok yüksek bir resmi göreve 

atanmıştı. Bu aynı zamanda etrafındaki bazı insanların 

onu kıskanmasına ve iftiraya uğramasına neden olmuştur. 

Bu yüzden rütbesi elinden alınmış, bölgesinden çok 
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uzakta bir yere tayin edilmişti.  

Orada yapacak çok az işi vardı. Ama o yine de yaşam 

standartlarını düşürmedi ve boş zamanların rehavete 

kapılmadı. Her sabah çalışma odasından avluya yüz tuğla 

taşırdı ve akşam aynı tuğlaları geri taşırdı. İnsanlar onun 

bu davranışını çok merak ediyorlardı ve niçin böyle 

davrandığını sordular. 

O da, bu hayatında ülkemin kaybettiği toprağını tekrar 

geri dönmek istediğini; eğer çok rahat yaşarsa ve bu 

yaşantıdan hoşnut olursa hedefine ulaşamamaktan 

korktuğunu söyledi.  

Bir gün yeniden eski yerine atandı. Eski kentinde, 

eskisinden de çok meşgul olmasına rağmen, gücünü 

arttırmak için tuğla taşımaya devam etti. Artık insanlar 

onu tuğla taşıyan yaşlı adam olarak çağırıyorlardı. 

Ona göre, bizler sıradan insanlardık, bu yüzden her 

saniyemizi değerli kılmalıydık. Nasıl olurda 

görevlerimizi unutur, oyun oynamaya ve rehavete 

dalardık.  

O,, oldukça zor bir sorumluluğu sırtladı ve pek çok 

sıkıntıya dayandı. Konfor peşinde koşmadı. O kadar 

ısrarcıydı ki, generalliğe, ayrıca en yüksek resmi 
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görevine terfi etti. Sekiz bölgede askeri konulardan 

sorumlu kişisi ve tarihte çok ünlü biri oldu. 

"İnsan iyi yiyecekler, rahatlık ve iyi şarap peşinde 

koşmamalıdır." diye tavsiye etti. Bizim atalarımız zamanı 

boş geçirmenin rahat bir hayat sürmenin zehirli şaraptan 

daha kötü olduğunu görmüşlerdir. Çünkü rahatlık insanın 

irade gücünü yok etmektedir. Bir atasözü vardır, "İnsanı 

yaşatan zorluklar, öldüren ise rahatlıktır". Bu aynı 

bilgeliktir. 

"Atalar, vakti boşa geçirmeyi zehirli şarap ve zenginlik 

için ticari gücü talihsizlik olarak değerlendirirler. 

Yüzlerce kral ve imparatorun bulunduğu pek çok kişi 

doğru yoldan sapmış ve ahlaki çöküntüye uğramıştır. 

Neden tarih bu örneklerle doludur? İçinde yaşadıkları 

çevre ve bulundukları pozisyon onları kişisel disiplin 

eksikliği içerisine sokmuştur.” Bu bizim gibi sonra 

nesillerimiz alma gereken gerçek bir derstir. 

 

 

 

17-HERKESİN YAPAMADIĞINI YAPIN 
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İyi Kalpli Ve Yüksek Ruhlu Ol, Daima 

Diğerlerini Düşün  

Hermason öğrencilerine ibret almaları için şu öyküyü 

anlatır; 

Osana, İyi kalpli, merhametli ve cömert biriydi. Bir şey 

yaparken her zaman ilk olarak diğerlerini düşündü. 

İmparatorlara Özel Fakültede okudu. Bu okul merkezi 

yetkili kişiler yetişmek içindi, eğitim sisteminde en 

yüksek ve en saygı duyulan kurum olarak kabul edildi. 

Orada okurken ailesi bir kişiden ona bir miktar altın 

götürmesini istedi. Fakat bir gün o dışarıdayken, onunla 

aynı odayı paylaşan kişi çantasını açtı ve altını aldı. 

Okul yetkilileri oda arkadaşını çağırdı, odayı araştırdı ve 

altını buldu. Eğer bu altının kendisine ait olduğunu iddia 

ederse, oda arkadaşının kesinlikle cezalandıracağının 

farkındaydı. Bununla birlikte, diğerlerin gözlerinde oda 

arkadaşı çok kötü bir şekilde küçük düşecekti. 

Dolayısıyla, o “O benim altınım değil.” dedi. 

Onun bu iyilikseverliği oda arkadaşını çok duygulandırdı 

ve o gece altını ona geri verdi. Oda arkadaşının çok fakir 
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olduğunu öğrendikten sonra o da altının yarısını ona 

verdi. 

Herkes onu, oda arkadaşına verdiği altın için takdir etti, 

bu günlük yaşamda insanın kolayca yapabilecek bir 

eylemdir. Fakat kaybolan altının kendisine ait olduğunu 

iddia etmemesi herkesin yapabileceği bir şey değildir. 

Bu, onun her zaman ilk olarak diğerlerini düşündüğünü 

gösterdi, bu ise birçok kişinin yapamayacağı bir şeydir.  

 

 

 

18-YÜKSEK RUHLU OLUN 

Tapınakta Kendini Geliştiren Bir Yöneticinin Etkisi 

Binlerce Kilometreye Kadar Uzanır  

Zihan, İyi kalpli, yüksek ruhlu bir kişiydi ve ahlaki 

karakterini geliştirme üzerine çok odakladı. 

Malek, komşu bir ülkeden Büyükelçi olarak 

gönderildiğinde,  Saabi ülkesinde Zihan ona kendi evinde 

bir hoş geldin töreni düzenledi. Büyükelçi Malek  , 

Zihan’ın evinin güney tarafındaki çitin yamulduğunu ve 

batı taraftaki komşusundan Zihan’ın bahçesine su 
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geldiğini fark etti. O bunun neden böyle olduğunu 

sorduğunda, Zihan şöyle cevapladı, “Evimin güney 

tarafındaki komşum bir ayakkabıcıdır. Ailedeki herkes üç 

nesildir ayakkabıcıdır. Eğer bu akan sudan sıkıntı 

çekerse, başka bir yere taşınmak zorunda kalacak, o 

durumda ülkemizde ayakkabı satın almak isteyenler onu 

bulamayacak ve bu ayakkabıcı da yaşamak için para 

kazanamayacak. Dolayısıyla, biz onun ve ailesinin 

taşınmasını istemiyoruz. Batı taraftaki komşumun evi 

benimkinden yüksekte kalıyor. Onların suyu otomatik 

olarak bahçeme gelir, bu yüzden ben onu durduramam.” 

Büyükelçi ülkesine döndüğünde, ülkesinin, Zihan’ın 

ülkesine saldıracağını öğrendi. Büyükelçi  kralına dedi ki, 

“Biz onlara saldırmamalıyız. Onların kralı akıllıdır ve 

onların başbakanı iyi kalplidir. Bu akıllı yöneticiler 

milletin sevgisini kazandı ve iyi kalpli başbakan 

kabiliyetli kişilerin desteklerine sahip. Eğer onlara 

saldırırsak kesinlikle kaybederiz ve o durumda tüm 

dünyadaki insanlar bize güler.” Büyükelçinin nasihatini 

duyduktan sonra  saldırma düşüncesinden vazgeçti ve 

onun yerine başka bir ülkeye saldırmaya karar verdi. 
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Hermason bunu duyduktan sonra, “O bir tapınakta 

kendini geliştirmekte. Fakat onun etkisi binlerce 

kilometreye kadar uzamaktadır. İyi şöhret budur.” dedi.  

Bu komşu ülkeler çok büyüktü. Fakat bu ülke 

yöneticilerinin hiçbiri Zihan’ın ülkesine saldırmaya 

cesaret edemedi. 

 

 

 

 

19-İYİLİK BİRİKTİRMEK 

Prensiplere Ciddi Olarak Dikkat Etmek ve Erdemi 

Biriktirmek  

Bir sene hasat kötüydü ve sonuç olarak tahıl fiyatı fırladı. 

Fakat Eikona kendi tahıl deposunu açtı ve diğer 

satıcıların yarı fiyatına pirinç sattı. Kentteki birçok fakir 

insan onun desteğinden dolayı açlıktan ölmekten 

kurtuldu.  

O bir defasında diğer kişiye şöyle dedi, “Ben kötü geçen 

hasat yılında yarı fiyata mal sattım, bu iyi geçen bir 
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senedeki tam fiyata eşitti. Az kazanmama rağmen bir şey 

kaybetmedim.” 

Eikona prensiplerin kazançtan daha önemli olduğunu 

düşündü ve kriz döneminde diğer kişileri kurtardı. Onun 

oğlu bugünkü başbakan statüsüne eşit derece bir devlet 

lideri oldu. Bu gerçekten şunu gösterir ki, iyi olmanın 

karşılığı iyilik ile verilecek ve iyilikleri biriktiren aileler 

iyi şans elde edecek. 

İyi olmanın karşılığının iyilik ile verileceği bir gerçektir. 

İnsanlar binlerce sene boyunca bu prensiple yaşamıştır ve 

bu prensip doğrulanmıştır. Eğer atalar iyiliği ve erdemi 

biriktirirlerse, gelecek nesilleri fayda elde edeceklerdir. 

Her dönemde bunun gibi olayların kayıt edildiği kitaplar 

mevcuttur. 

 

 

 

20-ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK 

Bir zamanlarda ünlü bir keşiş vardı. Bir gün, kendisini 

ziyarete gelen bilgini kabul etti. Bu bilgin kendini çok 

beğenmişti, durmadan konuşup, keşişe aydınlandığı 
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şeyleri anlatmaya çalıştı. Keşiş sabırla dinledi ve aynı 

zamanda bilgine çay doldurdu. Çay fincanı çoktan 

dolmuştu fakat keşiş hala doldurmaya devam etti ve çay 

o fincandan taştı. 

Bunu görünce, bilgin hemen, “Çay taştı!” dedi. 

Keşiş nazik bir şekilde kendi kendine dedi ki “Oh, bu çay 

fincanı çoktan doldu, o zaman daha fazla doldurulmaz.” 

Çok zeki olan bu bilgin gerçeği hemen kavradı. O 

kendinden hoşnut ve kibirli davranışını hemen düzeltti ve 

alçakgönüllü olarak keşişten nasihat dinlemek istedi ve 

sonunda birçok faydalı şey öğrendi. 

Eğer bir kişi söylediklerinden hoşnutsa, o nasıl 

ilerleyebilir ve kendisini geliştirebilir ki? Bu yüzden kişi 

alçakgönüllü olmalı, kendinden hoşnut ve kibirli 

olmasına izin verilmemeli diye söylenir. Çok ünlü bir 

Saabi öğretisi “Kibir zarar verir, alçak gönüllülük fayda” 

der. Saabi atalarından gelen başka bir söz daha vardır, 

“İçi boş bir dağ gibi yeni düşüncelere açık bir zihin yankı 

uyandırır.” Onlar bu söz ile eğer kişinin vadi gibi açık, 

geniş ve derin bir zihni varsa, o zaman bu kişi diğer 

kişilerin değerlerini kabul edebilir ve öğrenebilir.  
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21-SADE YAŞAM 

Sade Yaşam Nesiller Boyu Takdir Edildi  

O sade bir yaşam sürdü. “Ben günde iki defa yemek 

yiyorum ve arada hiçbir şey yemiyorum.”dedi.  

Birçok  imparator ölümsüzlüğü çok istedi ve sonsuz 

yaşamı elde etmek için ilaç ya da başka yollar bulmaya 

çabaladı. Bir defasında bir kişi İmparatora hediye olarak 

"Uzun Yaşamı Elde Etmenin Sırları" ve "İksir" isimli iki 

kitap verdi. O, onu okumayı reddetti. O, doğum ve ölüm 

insan olmanın şartlarıdır, bilgelerin söylediği gibi, 

“Gökyüzü ve yeryüzü sıra ile döner, gündüz ve gece 

gibi.’ Hermason dedi ki, huzurlu yaşayarak ölümü bekle. 

Bunlar bilge kişinin yoludur. Neden ölümden korkayım 

ki?” diye söyledi. O, ayrıca, “Ben bu dünyaya geldiğimde 

olağanüstü değildim. Ben de diğer kişiler gibi büyüdüm.” 

O iksirleri içmedi ve masajlar istemedi. Sağlıklı kalmak 

için, “Günlük yaşamda orta derecede bir diyet ve iyi 

alışkanlıklar. İşte bu kadar.” prensibini takip etti.  

60 yaşındayken, onun bıyıklarının bir kısmı beyazladı. 

Bazı kişiler ilaç ile rengin geri dönebileceğini tavsiye etti. 



41 

 

O reddetti ve gülümseyerek dedi ki, “Tarihte beyaz 

bıyıklı imparator çok fazla yok. Eğer beyaz bıyığım ve 

beyaz saçım olursa ilerideki nesiller için ne güzel bir 

hikâye olacaktır.” 

İmparator 61 sene hüküm sürdü. Onun yaşadığı sarayın 

bahçesinin dekorasyonu çok basit idi. Sarayı ne şahane 

ne de görkemliydi, mobilyalar çok basitti.” 

 

 

22- ERDEMLİ İNSANA SAYGI 

DUYMAK 

Bilge Hermason anlatmaktadır; 

Hei isimli bir ülkede Duan Ganmu isimli bir adam 

yaşardı. O çok yüksek erdeme sahip ve halk tarafından 

çok fazla saygı duyulan bir kişi idi. Hei ülkesinin kralı 

Enhou her zaman Duan Ganmu’nun evinin önünden 

geçerken bile ona selam veriyordu. 

Koruması bir gün, “Siz o adama neden selam 

veriyorsunuz?” diye sordu. O, “Bu Duan Ganmu’nun evi 

değil midir? Duan Ganmu çok yüksek erdeme sahip bir 

kişidir, ben ona selam vermemeye nasıl cesaret 
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edebilirim?” diye cevapladı ve de “ Duan Ganmu şan ve 

şerefini erdeminden kazandı, fakat ben şan ve şerefimi 

büyük miktarda sahip olduğum topraktan kazandım; 

Duan Ganmu’da dürüstlük var ve benim sadece servetim 

var. Toprağa sahip olan erdeme sahip olanla 

karşılaştırılamaz; servet dürüstlük ile karşılaştırılamaz, 

dolayısıyla ben ona saygı duymalıyım.” diye devam etti. 

Hei ülkesinin Kralı Enhou, Duan Ganmu’nun 

dürüstlüğünü takdir etmek için ona milyonlar değerinde 

ödül verdi ve sık sık saygı göstermek için onu ziyaret etti. 

Hei ülkesindeki insanlar kralları yüksek erdemli bir 

kişiye bu derece saygı duyduğu için çok mutlu oldular. 

Daha sonra, Yin ülkesinin kralı Hei ülkesini fethetmek 

istedi. Bilgeler, krala, “Duan Ganmu yüksek erdemli bir 

kişidir ve Hei ülkesinin Kralı Enhou ona çok fazla saygı 

duyuyor; tüm ülkedeki insanlar bunu biliyor. Galiba biz 

Hei’yi fethetmemeliyiz.” dedi. Dolayısıyla, Yin ülkesinin 

Kralı askerine Hei’yi fethetmekten geri çekilme emri 

verdi. 

Güçlü Yin ordusu altı ülkeyi fethetmişti, fakat tek Hei 

ülkesini bıraktı, çünkü o ülkenin kralının yüksek erdemli 

bir kişiye saygı duyduğunu ve dürüstlük ile bir ülkeyi 
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yönettiğini herkes bildi. Bu yüzden Hei ülkesinin kesin 

bir şekilde tanrı tarafından koruma altında olduğu kabul 

edildi ve oradaki millet kendi memleketine kesinlikle 

sadakat gösterdi. Eğer Yin cesaretle Hei’yi fethederse, bu 

fethetme büyük ihtimalle tanrı tarafından kınanacak ve 

insanlar bu fethetmeye hayatlarıyla karşı duracaktır. Bu 

durumda hangi fethetme kazanabilir ki? 

Tarih insanın isteklerine göre ilerlemez, her ülkenin 

yükselişi ve düşüşü belli bir prensibi takip eder. Her şey 

Tanrı tarafından kontrol edilir. Tıpkı ataların söylediği 

gibi, Cennetsel Kral ne ailenize ne de bir yabancıya 

dikkat eder, O sadece erdeme sahip olan kişiye yardım 

eder. 

 “Eğer bir insanın ahlak düşünceleri yoksun kalıyorsa 

tanrılar gerçekten ona düşük bakar. Herhangi bir insan, 

herhangi bir yaşam yalnızca hem büyük amaca hem de 

erdeme sahip olduğunda işlerini başarabilir, bu kesin 

olandır.” Dolayısıyla, bir yönetici erdeme saygı duymalı 

ve uygulama yapmalı; ondan sonra insanlar tarafından iyi 

bir şekilde kabul edilir. Eğer bir yönetici erdemli bir 

kişiye saygı duyarsa, kötü insanlar ayrılacaktır. Bunlar 

bir ülkeyi korumak için akıllı politikalardır. 
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23- ERDEM MADDESİ 

Bir Kişi Doğru Olduğunda, Diğerleri Takip Edecektir  

Guyang, sultanlıkta bir generaldi. Onun hem savaş 

yetenekleri hem de yaratıcı kabiliyeti fevkaladeydi. 

Yetmiş seferden fazla savaşmıştı ve olağanüstü başarılar 

elde etmişti. Herkes ona “Krallığın Uçan Generali” adını 

takmıştı ve onun yüzünden merkezi düzlükleri istila 

edememişti.  

Guyang çok gençken bile orduyu savaşlara götürdü. Kırk 

yıl boyunca 2.400 taş tahıla (bir birim tahıl için ölçü 100 

litreye denktir) denk olan bir maaş kademesinde bir 

görevli olarak hizmet verdi. Her zaman dürüsttü ve her 

zaman primlerini astları ile paylaştı. Yemeklerini her 

zaman askerleri ile yerdi. Değerli olan hiçbir şeye sahip 

değildi ve mülke hiçbir zaman değer vermedi. O hiçbir 



45 

 

zaman boş yere yapılan dedikoduyu sevmedi ve başkaları 

ile ya savaş stratejilerini ya da okçuluk tekniklerini 

tartışmak için beraber olurdu. Bir cephede ne zaman 

susuz veya yiyeceksiz kalsalar, eğer su bulunursa 

askerler su içme fırsatını bulmadan önce su içmeye 

kendisi gitmezdi ve askerleri yemek yememişse yemek 

yemezdi. İnsanlar onu takip etmeye ve onun için 

çalışmaya istekliydiler çünkü o her zaman toleranslı ve 

nazikti.  

“Kendini doğrulukla idare eden kişi, onun emirleri daha 

verilmeden yerine getirilecektir, kendisini uygunsuz bir 

şekilde idare eden bir kişi, insanlar onun emirlerine 

uymayacaktır.”  

Bazı ilahi veya kendini arındıran uygulayıcılar göksel 

fenomenleri gözlemleyerek gelecek hakkında kehanette 

bulunabilirler veya iyi ya da kötü talihi önceden haber 

verebilirler. Guyang, böyle birini tanıyordu. Bir 

keresinde Guyang, ona şöyle sordu: “ Benim vücut 

işaretlerim asil olmamı engelliyor mu? Ya da bu sadece 

benim kaderim mi?” bilge şöyle dedi:”General, lütfen bir 

dakika düşünün. Hiç pişman olduğunuz bir şey 

yapmadınız mı?” Guyang şöyle söyledi: “Vali olarak 
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görev yaptığımda, Hang’ın insanları ayaklandılar. Teslim 

olmalarını sağlamak için 800 tanesini tuzağa düşürdüm. 

Ama onlarla oyun oynadım ve onları bir günde idam 

ettim. Bu en çok kederlendiğim şeydir.” Bilge de şöyle 

dedi: “ Hiçbir şey teslim olan masum insanları 

öldürmekten daha günah değildir. Bu yüzden hiçbir 

zaman asil bir rütbe veya emirlik senin üzerine 

bahşedilmedi.”  

Ne yazık ki ünlü General Guyang “kaderin Cennet 

tarafından belirlendiği” prensibini anlamadı. Bir kişinin 

talihi ve durumu kişinin kazanılan erdem maddesi ile 

değiştirilerek elde edilebilir. Tek bir masumları katletme 

hatasıyla, Guyang çok büyük miktarda erdem maddesi  

kaybetmişti. Sebep olduğu karmayı geri ödemek çok 

uzun zaman alabilirdi; nasıl bir asalet unvanı veya 

emirlik alabilirdi? Birkaç yıl sonra, yaşlanmış Guyang bir 

savaş görevi sırasında kayboldu ve ertelenmeler 

gerçekleşti. Cezalandırıldı ve sonunda ıstırap içinde 

intihar etti. Ve sahip olduğu birçok çocukta ardı ardına 

daha genç yaşlarda öldü. Torunu bir savaşta kaybetti ve 

teslim oldu ve annesi, eşi ve çocukları bunun sonucunda 

Hükümdarın yönetimi tarafından öldürüldü. ailesi bundan 
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sonra soldu ve en sonunda yok oldu. Bu, masumları 

öldürerek işlediği tek bir büyük günahın geri ödemesiydi.  

 

 

 

24-İNSAN OLMAYI ÖĞRENMEK 

Dürüst, Namuslu ve Güvenilir Bir İnsan Ol  

Siliang Saabi ülkesinde yaşayan bir adamdı. O iyi kalpli, 

dürüst ve namusluydu. Aşırı derecede akıllı ve 

çocukluğundan beri öğrenmekten hoşlanmıştı. Daha 17 

yaşındayken, vilayete ait milli servis sınavında birinci 

oldu. 24 yaşındayken, sultanın sarayında düzenlenen 

imparatorluğa ait milli servis sınavında birincilik 

kazandı. Bir devlet lideri olduktan sonra, memleketindeki 

yaşlı insanları unutmadı. O sıkça kendi maaşıyla 

memleketindeki çiftçilere yardımlar yaptı. Nerede görev 

yaparsa yapsın, daima normal kişilerin refahını düşündü 

ve onlara yardım etti. İnsanlardan yüksek takdir aldı. 

Birçok mevzuda sadece geniş ve derin bilgiye sahip 

değildi, aynı zamanda çok yüksek ahlak standartlarına da 

sahipti. Bunun dışında, onun kaligrafi ve resim yeteneği 
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de güçlüydü. Birçok kişi onun kaligrafilerini veya 

resimleri hazine olarak toplamaya çalıştı. 

Onun etkisi ile oğlu da kaligrafiye ve resme ilgi duydu. 

Babasından kendisine resim çizmeyi öğretmesini istedi. 

Bir gün, oğlu resim kalemleriyle birlikte gelerek tekrar 

babasından öğrenmek istedi. Oğlu yanlışlıkla mürekkebi 

döktü ve yüzü de mürekkep oldu. Oğluna gülümsedi. O 

oğluna yardım ederek yüzündeki mürekkebi sildi ve 

içtenlikle oğluna, “Resim çizmeyi öğrenmeden önce ilk 

olarak iyi bir insan olmayı öğrenmelisin. Bir kişinin eğer 

ahlaki dürüstlüğü yoksa o kişi asla üstün bir ressam veya 

kaliograf olamaz.” Oğlunun kafası karıştı ve babasına, 

“Resim çizmek sadece bir çizimdir. Bunun iyi bir insan 

olmayla ne alakası var?” diye sordu. O şöyle cevapladı, 

“Gerçek bir ressam kalbiyle çizer, kalemiyle değil. Eğer 

sen dürüst ve namuslu bir centilmensen, çizimini dürüst 

ruhunla doldurulacaksın. İnsanlar ona bakarken, bu 

resimde doldurulan hayatı ve zekâyı görebilirler.” 

Oğlu gözlerin kırparak kafasını karıştırdı. Babasının az 

evvel ne söylediğini tamamen anlamamıştı. Oğluna, 

tanıdığı birinin hikâyesini anlattı. O, “aslında çok akıllı 

bir kişiydi ve çok iyi kaligrafi yazardı. Fakat vatanına 



49 

 

ihanet ettiği için tarihte adı kötüye çıkmış biri oldu. 

İnsanlar onun kaligrafileri kimin elinde kalırsa ona 

felaket getirebileceğini düşündüler. O yüzden, insanlar ya 

onun yaptıklarını yaktılar ya da çöpe attılar. Şu anda 

onun kaligrafilerinden çok az kaldı. İnsanlar onun 

kaligrafisini küçümser, çünkü onu küçümserler.” dedi.  

Oğlu başını sallayarak kabul etti ve en sonunda babasını 

anladığını belli etti. O devam etti, “Dürüst olmak iyi bir 

insan olmasının ilk adımıdır. Bir kişi sadece dürüst olup, 

yalan söylemezse, o açık ve dürüst bir insan olacaktır.” 

Oğlu her zaman babasının rehberliğini hatırladı. Bütün 

hayatında dürüst ve güvenilir davranışlarla yaşadı ve 

kendi çabası ile saygın ve ünlü bir ressam oldu.  

 

 

 

25- KAYIP SIKINTISI ÇEKMEK 

Kayıp Sıkıntısı Çekme Bir Takdistir  

Günümüz insanlar her çeşit kayıptan korkarlar ve bu 

yüzden kendileri yerine diğer kişilerin sıkıntı çekmesini 

tercih ederler. Fakat yaşlı Saabiler sıkça çocuklarına ve 
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torunlarına kayıp sıkıntısı çekmenin kötü bir şey 

olmadığını tembihler. Tarih boyunca, kayıplarına 

katlanabilmeyi bilmiş birçok erdemli kişi vardır ve onlar 

da kendi çocuklarına ve torunlarına böyle öğrettiler. 

Kayıp sıkıntısı çekme bir insan için kolay değildir, çünkü 

o kişinin dayanmak için yüce gönüllülüğüne ihtiyacı 

olmaktadır. O utandırılmaya dayanabilmeli ve sıkıntılı 

durumlara kendini alıştırabilmelidir. Antik zamanlarda, 

iyi şansa ve erdeme sahip Linus adında biri vardı, o 

birçok çocuğa ve toruna sahipti. Ölmeden önce, çocukları 

ve torunları onun önünde diz çöküp isteklerini sordular. 

Onlara şöyle söyledi: “Fazla söyleyeceğim bir şey yok. 

Ne zaman dayanmayı öğrenebilirseniz, o zaman sizin için 

yeterli olacak. Antik zamanlardan beri, birçok kahraman 

sırf kayıp sıkıntısına dayanamadığından birçok konuda 

başarısız oldu! Antik zamandan bu yana da, birçok 

kahraman sırf utandırılmaya dayanabildiği ve kayıp 

sıkıntısı çekebildiği için birçok şey kazandı! Örneğin, 

Hanin bir serserinin bacaklarının arasından emekleyerek 

geçme utancına dayandı, daha sonra bir büyük general 

oldu ve imparator tarafından Sanyi Kralı olarak kabul 
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edildi. Gençken Huyin şehrinde ona hakaret eden kişi de 

onun yardımcısı oldu.” 

Antik insanlar için hainlerden kahramanı ayırt etme 

standartlarından biri de kayıp sıkıntısına dayanma 

kabiliyetidir.  “Bir centilmenin ne olduğu hakkında 

bilgim yok, ben sadece kayıp sıkıntısına dayanabilen bir 

kişiyi centilmen olarak kabul ederim. Bir hainin ne 

olduğunu hakkında bilgim yok, ben sadece devamlı 

olarak kazanmak isteyen birini hain olarak kabul 

ederim.” dedi. 

Antik zamanlardan beri, “Kayıp sıkıntısı çekme bir 

takdistir” atasözü vardı. Kayıp sıkıntısı çekmenin gerçek 

anlamı kötü enerjiyi erdeme dönüştürebilmektir. Sıradan 

bir insan hayatında elde ettiği her şeyi erdemiyle 

değiştirebilir ama yaptığı şeylerle diğer kişilerin sıkıntısı 

çekmesine neden olursa hem kötü enerji yaratır hem de 

erdemi kaybeder. Bu bakış açışından, kayıp sıkıntısı 

çekme gerçekte bir takdistir! 

 

 

26-VAR OLUŞ HAKİKATİ 
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Görülmez Var Oluş  

Bir zamanlar, Saabi okulunda bir üstat ile bilinç 

uygulaması yapan bir öğrencisi varmış. Öğrenci bir gün, 

Üstadı ile uygulama yaparken birden “Üstadım, Sonsuz 

Mutluluk Cennetini göremiyorum. Ben onun var 

olduğuna nasıl inanabilirim?” diye sormuş. 

Üstadı hiçbir şey söylemeden kalkıp bu öğrenciyi çok 

karanlık bir odaya götürmüş ve “Odanın köşesinde bir 

çekiç var.” demiş. 

Odada zifiri karanlık olduğundan öğrenci gözlerini ne 

kadar fazla açarsa açsın çekici görememiş ve Üstadına 

hiçbir şey göremediğini söylemek zorunda kalmış.  

Bunun üzerine Üstadı bir mum yakmış. Mum ışığı ile 

birlikte bir çekicin odanın köşesinde durduğu görüldü. 

Üstadı öğrenciye, “Sen göremediğin için bir şey yok 

olabilir mi?” demiş. Bu sözü duyar duymaz öğrenci 

hemen anlamış. O günden itibaren bu öğrenci 

uygulamasında daha çok çaba harcamış. 

Bu hikâyenin derin bir anlamı bulunmaktadır. İyice 

düşünün: yaşamlar karanlıkta ve kaos içinde yaşarken, 

kendi vücutlarımızı, hayatlarımızı ve bu evreni gerçekten 

ne kadar anlayabiliriz? Eğer biz tutucu ve kendinden 
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hoşnut olmakta ısrar edersek ve göremediğimiz şeylerin 

var olduğunu kabul etmeyip reddedersek, o zaman 

sistematik bir düşünce içinde değiliz ve bilimsel sisteme 

uymamaktayız. Herhangi bir şey, eğer sırf sınırlı ve 

henüz gelişmemiş çağdaş ampirik bilimi tarafından 

belirtilmemiş olması yüzünden onun kesinlikle mevcut 

olmadığını düşünmememiz gerekir. 

Gayet derin uygulama kültürü binlerce sene güzel bir 

uygarlığı getiren, yaşamları ve evreni gerçekten 

anlayabilmemizi sağlayan parlak bir yoludur. Uygulama 

yasasıdır ve bu yasa tarih boyunca ilk defa halka 

açıklandı, bizim aptallığı ve bilgisizliği yakalayıp 

temizlemeyerek aydınlanmamıza, yaşam ve evren 

anlayışımızı doğrulamamıza rehberlik ediyor.  

 

 

 

27- KADERİ DEĞİŞTİR 

Zihindeki Değişim, Kaderi Değiştirir  

Çok uzun bir zaman önce miskin ve oburluğuna çok 

düşkün bir genç bir adam varmış. Bu adam, köyünde 
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yaşayan bir bayanı durmaksızın rahatsız etmiş ve hayatı 

boyunca tek bir gün bile dürüst, namuslu bir iş 

yapmamış, sadece ailesinden ve de komşularından bir 

şeyler çalarak hayatta kalıyormuş. Çok fazla günah 

işlediği için, köyde bulunan herkes onun huzur içinde 

ölmeyeceğini söylüyormuş.  

Nihayet en sonunda ecel günü gelip çatmış. O gün gök 

gürültüsü ve yıldırım gökyüzünü kaplamış, kara bulutlar 

azgın dalgalar gibiymiş ve gök gürültüsünün vahşi 

gürültüsü dağlık bölgeye doğru birbiri ardına patlamış. 

Bulutlar o kadar devasa ve karaymış ki, sanki dünyanın 

sonuna kadar uzanıyormuş gibi görünüyormuş.  

O gün, daha önce hiç onurlu bir iş yapmamış olan o 

tembel adam, aniden bir şeyler yapma isteği duymuş. 

Herkes araziden evine doğru kaçarken, o tam tersi 

istikamete gitmiş. Eline bir çapa almış ve herkese tarlayı 

görmek istediğini söylemiş. Ailesi onun bu davranışının 

çok tuhaf olduğunu düşünmüş. Ailesi, çok tehlikeli 

olduğunu söyleyerek onu evde kalmaya zorlamış. O ise 

ailesini dinlememiş, o nedenle de ailesi ona beddua 

ederek: “O halde git de yıldırım seni öldürsün” demiş.  



55 

 

Genç adam uzun yıllar boyunca başkalarından buna 

benzer o kadar çok beddua duymuş ki, hiç önemsememiş. 

Buğday tarlasına geldiğinde hasadın sular altında 

kaldığını görmüş. Buğdayın sular altında hemen 

çürüyeceğini biliyormuş, eğer bu gerçekleşirse köylülerin 

bütün yıl gösterdiği emek boşa gidecekmiş. Eğer böyle 

bir şey olursa köydeki herkes açlık çekecekmiş. Bunu 

düşünürken, şimşek ya da muazzam derecede yağan 

yağmuru hiç düşünmemiş bile. Pantolonunu katlayarak, 

eline çapayı almış ve bir bir buğdayların saplarını 

korumaya başlamış. O anda cennet bu genç adamın hala 

merhametli bir düşüncenin izlerini taşıdığını görmüş, o 

yüzden kafasının üzerindeki gök gürültüsünü ve yıldırımı 

durdurmuş ve sağanak yağmura son vermiş. Zar zor, 

tarladaki her bir buğday tanesini korumayı bitirdiğinde, 

gökyüzündeki bulutlar dağılmış ve güneş kendisini 

göstermiş.  

Fiziksel olarak sırılsıklam olmasına rağmen, her nasılsa, 

ruhsal olarak kendisinin yeni bir insan olduğunu 

hissetmiş. Daha önceki kızgın halini bırakmış. O gün, 

birdenbire kendi değerinin farkına varmış. Önünde hala 

onu bekleyen uzun bir hayat olduğunu fark etmiş. Çok 
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çalışmaya ve iyi şeyler yapmaya başlamış. Ardından 

ailesi ve komşuları ona saygı göstermeye başlamış ve ona 

karşı daha cana yakın olmuşlar. O günden itibaren azimli 

ve iyi kalpli bir insan olmuş ve yeni bir adam olmak için 

erdem peşinde koşmuş.  

 “İyi ve kötü, kişinin anlık düşüncesinden gelir ve o anki 

düşünce farklı sonuçlara sebebiyet verebilir”  Bugüne 

kadar sonu olmayan bir yola yürümüş olan kişiler, 

merhametli düşünceler size yaşama geri dönmek için 

rehberlik edebilir.  

 

 

 

28- KÖTÜLÜĞE KARŞI İYİLİK 

Kötülüğe Karşı İyilik Yapmak Düşmanlığı Yok Eder  

Zitian, üvey annesinin ona karşı zalimce davranması 

yüzünden sık sık sabrının tükendiğini hissediyordu. 

Karısı Suhn, kendinden yaşça büyük birine saygısızlık 

yapmaması için sürekli onu sakin kalması yönünde telkin 

ediyordu. Babasının ölümünden sonra, üvey annesi 

babasının parasını kendi için saklamış ve hepsini kendi 
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öz oğluna vermişti. Üstelik tüm verimli arazileri de kendi 

oğluna verip, kızgın ve onunla kavgalı olan üvey kardeşi 

Hayu Zitian’a ise sadece verimsiz küçük bir arazi 

bırakmıştı. Karısı Suhn, miras olarak aldıkları bu 

adaletsiz paylaştırma üzerine üvey annesini kırmasın diye 

yine Zitian’ı sakinleştirdi. Çok fakirlerdi ve onları çok 

çalışmaları gereken bir gelecek bekliyordu.  

Bu olaydan sonra, Zitian ile karısı çok çalıştılar ve 

arazilerini itinalı bir şekilde ekip biçtiler.10 yıldan daha 

kısa bir zaman sonra oldukça varlıklı bir aile haline 

geldiler. Fakat üvey kardeşi, kumara olan 

bağımlılığından dolayı kendi arazisini ve diğer mallarının 

tamamını satmıştı. Kardeşi çok fakirleşmişti ve bu 

geçinmesini zorlaştırmıştı. Zitian’ın karısı Suhn, 

kayınbiraderinin bu durumundan hiç memnun değildi. 

Geçmişte birlikte oturamamışlardı, fakat şimdi kötülüğe 

karşılık iyilik yapmak istediğinden kocasını 

kayınbiraderini onlarla birlikte yaşaması için davet 

etmeye ikna etti.  

Cennetler iyi insanları ödüllendirir. Suhn’ın iyi 

kalpliliğinin sonucu üç oğlu da çalışmalarında başarılı 

oldular.  
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Ortak bir söyleyiş vardır, “Eğer kötülüğe karşı kötülük 

yaparsan bunun sonu ne zaman gelecek?” Kötülüğe 

karşılık kötülük yapmak ve kötüleri kötülük yaparak 

cezalandırmak hiçbir problemi çözemez. Bu sadece 

anlaşmazlıkları ve daha önce oluşmuş olan düşmanlıkları 

arttırır. Eğer birisi kötülüğe karşı iyilik yaparsa ve daha 

fazla affedici olursa, anlaşmazlıklar ortadan kaybolacak, 

düşmanlık yok olacaktır. Böyle bir davranış iki tarafa da 

yarar sağlar. Bunu neden mutlu bir şekilde yapamayalım?  

 

 

29-EDEN BULUR 

Konuşma Uygulaması  

Zamanında, çok güzel şarkı söyleyen genç bir keşiş 

varmış. Kendi yeteneği yüzünden diğer keşişler Tanrı’ya 

şükran şarkıları söylerken onların yanında onlara bakıp 

kendisinden düşük olduğunu düşünüyordu. Kendi 

sesinin, diğerlerine göre net, zengin ve kalitesinin çok 

daha üstün olduğuna inanıyordu. Kibirli bir şekilde 

davranıyor ve her zaman kendisinin sıradan biri 

olmadığına karşı davranışlar sergiliyordu.  
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Boğuk sesli yaşlı bir keşiş şükran şarkılarını iyi 

söyleyemiyordu. Genç keşiş her zaman bu yaşlı keşişle 

alay ediyor ve ona sesinin nasıl tiksindirici olduğunu 

söylüyordu. Genç keşiş tabiî ki yaşlı keşişin (Arhat) 

seviyesinde olduğunu bilmiyordu. 

Bir gün yaşlı keşiş genç keşişe “Beni tanıyor musun?” 

diye sordu. 

Genç keşiş cevap verdi:”Seni uzun zamandır tanıyorum. 

Sen insanların rahatsız olmasına neden olan boğuk sesle 

şarkı söyleyen yaşlı keşişsin.” 

Yaşlı keşiş karşılık verdi: “İyi şarkı söyleyememe 

rağmen, kendimi hayatın ve ölümün tutsaklığından azat 

ettim ve bu insan dünyasıyla ilgili hiçbir endişeye sahip 

değilim.” 

Bunu duyması üzerine genç keşiş paniğe kapılmış ve 

utanmıştı. Yaşlı keşişten onu affetmesi için özür diledi. 

Ama karma çoktan oluşmuştu. Sövgü dolu konuşması 

yüzünden acı çekmek zorundaydı.  

Bir keresinde, beş yüz tüccar uzak bir yere gitmek için 

toplanmıştı. Bir tanesi yanında onları gece koruması için 

bir köpek getirmişti. Yolculuk sırasında, sahibi uyurken 

köpek bir parça et çalmıştı. Tüccar uyandığında ve olayı 
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gördüğünde, çok sinirlendi ve köpeği şiddetli bir şekilde 

dövdü. Köpeğin bacağını kırdığında dövmeyi bıraktı. 

 

Bu hikâyenin bize anlattığı: Uygulayıcılar, hiç bir zaman 

yeteneğini diğerinin kusuruyla karşılaştırmak için 

kullanmamalı. Bunun nedeni siz hiçbir zaman, diğer 

uygulayıcıların kaç tane sıradan insan marifetine sahip 

olursa olsunlar, uygulama seviyelerini ve onların bu 

kanunu anlayışlarını ölçme yeteneğine sahip 

olamayacaksınız. 

 

 

30- YEMEKSİZ KALMAK 

Yemeksiz Kaldığında  

Hermason, Saabi  tarihindeki en büyük öğretmen ve 

felsefecilerden biri olarak kabul edilir, Saabi ahlakı ve 

sanatlarını kayda değer bir biçimde etkilemiştir. O son 

yıllarında, öğrencileriyle kendi öğretilerini tanıtmak için 

birçok “ülke”yi (mahalli diktatörlerin hüküm sürdüğü) 

gezdi, fakat o zaman çok iyi karşılanmadılar. 



61 

 

Bir defasında öğrencileri ile birlikte Hei Ülkesindeyken 

yemeksiz kaldı ve tüm öğrencileri hasta oldu. 

Öğrencilerinden biri, Ziylun, ünlü bir bilgin, “Sonuç 

olarak, dürüst bir insanın da yoksul olma imkânı var!” 

diye şikâyet etti.  Hermason şöyle cevapladı, “Dürüst bir 

insan yoksul olduğunda bile kendi ahlak ve erdemini 

koruyabilirken, kötü ruhlu bir insan yoksul olduğunda 

her çeşit ahlaksız şeye başvuracaktır.” 

Ahlak standartlarımız mevcut durumlara göre 

değiştirilmemeli. Zor durumlarda etkilenip 

etkilenmeyeceğimizi ve prensiplerimize devam edip 

edemeyeceğimizi belirleyen sınavlar ara sıra başımıza 

gelir. Birçok kişi duruma uyup, adım adım kendi 

prensiplerinden ayrılır. 

Hermason’un bize öğrettiği insan olmanın ilkeleri iki bin 

yıldan uzun zaman boyunca Saabilerin ahlakını 

korumuştur. “iyi insan olmak” istediğinde, bazı insanlar 

şüphe duyar ve bu uygulayıcıların belki gizli politik 

amaçları var ya da akıl hastası oldular diye düşünür. 

Günümüzde birçok insan, insan olmaktaki standardın ne 

olduğunu zaten biliyor.  
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31-YÜKSEK ERDEMLER 

Sekiz Erdem  

Sekiz Erdem,  Hermason,  tarafından takipçilerine 

bırakılan izlenmesi ve uyulması gereken kriterlerdir. 

Sekiz erdem "(bir evlada yakışır şekilde hem ana babaya 

hem de onların yaşamlarına saygılı olmak), (kardeşin 

şartsız bir şekilde ağabeyin lafını dinlemesi), Sadakat, 

Sözünü Tutmak, Nezaket, Adalet, Rüşvet Yememek ve 

Utanma" dır. Bu sekiz erdemden yoksun veya bunları 

unutan bir kişi insan sayılamaz çünkü o bir insan olmak 

için gerekli standartları unutmuştur. Sekiz erdemin 

birincisi Xiao’dır. Bazı kişiler diyorlar ki, yüz merhametli 

eylem içinde Xiao birincidir, yüz kötü eylem içinde ise 

müstehcenlik birincidir.  

“Hayvandan daha kötü olmak” sözünün ne anlama 

geldiği konusunda konuşalım. Kuzu dizlerinin üzerine 

çökerek annesini emer ve karga ise yaşlı annesini besler. 

İşte bu “Xiao” olarak adlandırılır. Horoz şafakta öter, 

yabankazı her bahar kuzeye ve her sonbahar güneye uçar. 
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İşte bu “söz tutmak” olarak adlandırılır. Yabankazı veya 

yeşilbaşlı ördek eşini kaybettikten sonra ölene kadar bir 

daha yeni eş bulmak istemez. Bu “sadakat” olarak 

adlandırılır. Bir geyik iyi otlarla karşılaştığında bütün 

grubu çağırıp onlarla paylaşır, bir karınca yemek 

gördüğünde bütün koloniyi bir araya getirir. Bu “adalet” 

olarak adlandırılır. Lütfen bu dört erdemi hatırlayın, 

çünkü bir hayvan bile bu erdemi sürdürebilir. Eğer bir 

insan bu erdemlere hiç sahip değilse, o zaman bu kişi 

“hayvandan daha kötü” olarak düşünülür.  

 

 

32- ADALET İLE DAVRANMAK 

Bencil Olmayan Adalet İle Geri Ödemek  

Magunso Savunma Bakanı olarak hizmet etmiş bir 

kişiydi. O çok toleranslı, cömert ve bencil olmayan bir 

kişiydi. Başkalarında gördüğü iyi şeyleri her zaman 

överek konuşurdu ve kendisine karşı olsalar bile bu 

kişilerin erdemlerini yüceltirdi. Bir memur olmadan 

önce, doğduğu şehirden bir kişi bir keresinde onu küçük 

düşürmüş ve de onu son derece utandırmıştı. Bakan 
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olduktan sonra, bu kişi şehre daha düşük rütbeli bir 

memur olarak gelmişti. Bu kişi bir zamanlar küçük 

düşürdüğü adamın bakan olduğunu öğrendikten sonra, 

korkudan sararmış, buna rağmen o bu kişiyi daha yüksek 

bir mevki için tavsiye etmişti.  

Bir kişi Magunso’ya “Ona kızgın değil misin?” diye 

sorduğunda o, “Onun bunu yapabileceğini gördüğüm için 

bu pozisyonu önerdim. Benim kişisel kızgınlıklarım 

uğruna nasıl onun yeteneklerini reddedebilirim?” diye 

cevap verir.  

Bütün bilge kişiler haksızlığa karşı toleransı savunur ve 

de yüceltirler ve onu çok önemli bir erdem olarak 

görürler.  “Nankörlüğü adalet ile ödeyin.” . Adalet, eşitlik 

anlamına gelir. Onun eylemleri bu kavramı aşmıyor mu? 

, “Nankörlüğe iyilik ile cevap verin.” Bu da insanlar için 

daha yüksek bir gerekliliktir. 

 

 

 

34- YUMUŞAK HUYLU OLMAK 
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Saygılı, Yumuşak Huylu ve Uyumlu Olmak Bir Kadın 

İçin En Önemli Görgü Kuralları ve Görevdir  

Banhao ,  bir tarihçi ve edebiyatçıydı. 70’li yaşlarında, 

bölgedeki  ilk kadınlar için görgü kuralları standartları 

üzerine (Kadınların Ahlaki Kuralları) kitabını tamamladı. 

Bu kitapta, yaradılış, konuşma, görüntü ve marifet – Dört 

Kadınca Erdemin anlamını izah etti. Yazısı tarih boyunca 

oldukça derin ve sağlam bir etkiye sahip oldu.  

Kitapta, “saygılı, yumuşak huylu ve uyumlu olmak” bir 

kadının en önemli görgü kuralları ve görevi olduğu 

bahsedilmektedir. Karı koca arasında ancak dengenin 

eksiklerinin tamamlamaya çalışılması ve karşılıklı 

saygıyla ilişkilerin uyumlu ve kusursuz bir hoşnutluk 

elde edilebileceği belirtilmektedir.  

Kadınların Ahlaki Kuralları’nda, şöyle ifade 

edilmektedir: enerjilerin karakteri farklıdır, bu yüzden 

erkek ve kadının davranışı da farklı olmalıdır. kuvveti 

karakterize etmekte, ise yumuşaklık ve inceliği. 

Dolayısıyla, güçlü ve sağlıklı bir erkeği şereflendirirken, 

yumuşak ve nazik olan bir kadının güzel olduğu kabul 

edilir. Bu belirten bir atasözü de vardır, “Aslan gibi güçlü 

bir oğluna sahip olan kişi, oğlunun hala fazla kuvvetsiz 
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olmasından korkar; fare gibi çekingen bir kıza sahip olan 

kişi, kızının hala fazla vahşi olmasından kokar.” Hiçbir 

şey bir kadının kendi kendini düzeltme ve 

geliştirmesinden daha önemli değildir. Yumuşak ve 

uyumlu olmak ise fazla sert ve saldırgan olmamasının 

anahtarıdır. Dolayısıyla, saygılı, yumuşak huylu ve 

uyumlu olmak bir kadın için en önemli görgü kuralları ve 

görevidir.  

Saygılı olmak sadece sabra ve devam etmeye ihtiyaç 

duyar. Yumuşak ve uyumlu olmak sadece tolerans 

gerektirir. Uzun zaman diğerlerine karşı saygılı olan kişi 

bir olay karşısında ne zaman duracağını bilir. Toleranslı 

bir kişi saygılı ve itaatkâr olmayı iyi bilir.  

Eğer karı koca birbirine fazla samimi ise ve hayat 

boyunca aynı çatı altında birbirinin peşinde dolaşıp hiç 

ayrılmazsa, ne kadar uzun zaman geçerse geçsin onlar o 

kadar birbirine karşı saygıyla davranır. Uygunsuz 

samimilik vuku bulur bulmaz, konuşma uygun sınırın 

ötesi gidecek. Konuşma sınırını aşar aşmaz, zapt 

edilmeyen olaylar vuku bulacak ve kocaya hakaret eden 

düşüncelere yol açacaktır. Fazla uzatmadan önce 

durdurmayı başaramamanın sonucu işte budur! 
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Konuların doğruları ve yanlışları da var, konuşmaların da 

değerli ve değersizleri var. Kendisinin doğru olduğunu 

düşünen bir kadın tartışmamayı imkânsız bulur, aynı 

şekilde kendi yanlışlığını keşfeden bir erkek kendini 

korumamayı imkânsız bulur. Tartışmalar ve kavgalar 

başlar başlamaz, bir öfke içine girilecektir. İşte kocaya 

karşı saygılı ve uysal olmayı becerememenin sonucu 

budur! 

Eğer bir kadın kocasına hakaret etmeyi durdurmazsa, o 

zaman suçlama ve küfretme peşinden gelecektir. Eğer 

öfkesini durduramazsa, o zaman bağırmak ve vurmak 

isteyecektir. Karı koca olarak, karşılıklı saygı ve iyi 

niyetle ilişki de birlikte uyum sağlanmalı, iki taraflı 

samimiyet ve sevgiyle iyi birliktelik için çalışılmalı. Eğer 

bağırmak ve şiddet varsa, görgü kuralları ve görev 

nerededir? Suçlama ve küfretme varsa, samimiyet ve 

sevgi nerededir? Eğer görgü kuralları ve görev yoksa o 

zaman karı kocanın boşanması uzak değildir.  

 

 

 

35- SAKİN OLMAK 
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Sözlü Hakaretlerle Sakin ve Doğru Bir Yolla Başa 

Çıkmak  

Herkes kendi erdem seviyesine sahiptir. Sıradan 

toplumda olağanüstü biri ve bir uygulayıcı kendini 

geliştirerek çok yüksek âlemlere ulaşabilir. Gerçek 

hayatta, birçok döngü boyunca oluşan, önceden 

belirlenmiş ilişkiler sebebiyle, insanlar kötü bir şekilde 

küçük düşürülür, tehdit edilir, adı çıkarılır, eleştirilir veya 

başkaları tarafından kıskanılır. Bir kişinin küçük 

düşürülme ile nasıl başa çıktığı, onun erdem seviyesini 

belirler.  

Fubi Bir adam varmış, insanlar ona küfür ettiğinde, 

onlara kulağını kapatır ve bütün dikkatini işine verirmiş. 

Sanki hiçbir şey duymaz gibiymiş. Bir keresinde, hiç hak 

etmediği halde çok gaddar bir kişi ona küfür etmiş. 

Yanındaki insanlar “Sana küfür ediyor!” demişler. Fubi, 

onlara tatlı bir gülümsemeyle, “Korkarım ki o başka 

birine küfür ediyor” demiş. Yanındaki insanlar tekrar 

“Senin adını söylüyor” demişler. Fubi, de “Bu dünyada 

aynı isime sahip birçok insan var. Ben olmam gerekmez” 

demiş. Küfür eden kişi de bu cevabı duyunca utanmış ve 

küfür etmeyi bırakmış.  
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Eğer Fubi, küfre dişe diş bir karşılık vermiş olsaydı ve o 

kişiye tekrar küfür etseydi, olay alevlenebilir hatta kızışıp 

bir kavgaya bile dönüşebilirdi. Sakin bir zihinle, 

karşıdaki kişinin öfkesinin yok olmasını ve de durumun 

şefkatli bir şekilde çözülmesini sağlamıştı. Başkalarına 

dayanabilen ve toleranslı davranabilen kişiler yüksek bir 

ahlaki yeteneğe sahip olmalıdırlar. Eğer bir kişi 

başkalarına toleranslı davranamıyorsa, kişi sabırdan 

yoksundur. Dünyadaki en zor şey açıklamaya gerek 

duymadan aşağılanmaya dayanabilmektir. 

Sakyamuni hakkında bir hikâye vardır: Bir zaman 

boyunca belirli bir kişinin kıskançlığına ve de küfürlerine 

maruz kalır. Ama Sakyamuni mükemmel bir şekilde 

sakin kalır ve sessizliğini korur ve zamanını insanları 

kurtarmaya adar. En sonunda, bu kişi Sakyamuni’ye 

küfür etmeyi bıraktığında, Sakyamuni bu kişiye bir 

gülümseme ile şöyle sorar: “Arkadaşım, bir kişi bir 

başkasına bir şey verirse ve bu kişi bunu almayı 

reddederse, bu şey kime ait olur?” Bu kişi de kayıtsız bir 

şekilde şöyle cevap verir: “Tabii ki onu verene aittir.” 

Sakyamuni bunu üzerine: “Bu doğru. Şimdiye kadar bana 

küfür ettiniz. Eğer sizin küfürlerinizi kabul etmezsem, o 



70 

 

zaman bu küfür kime olacak.” Sakyamuni’nin bilge ve 

şefkatli sorularını duyması üzerine, bu kişi susar ve bir 

daha hiçbir zaman Sakyamuni’ye küfür etmeye cesaret 

edemez.  

Kişisel aşağılanmalarla karşı karşıya geldiğinizde, çok az 

sayıda insan bununla, FuBi ve Sakyamuni gibi huzurla 

bir zihinle başa çıkabilir. Eğer bunu sakince düşünürsek, 

bu şeylere “göze göz” tavrıyla ve geri küfrederek başa 

çıkmanın akıllıca olmadığını fark ederiz. Eğer bir kişi 

küfürleri tatlı bir gülümseme ile karşılayabiliyor ve ona 

sakin bir sesle cevap verebiliyorsa, kesinlikle bilge 

kişilerin dayanıklılığına sahip olur. Siz küfre soğukkanlı 

ve iyi huylu bir şekilde cevap verirseniz, bu bir Saabi 

uygulayıcısının bilgeliğidir. Tabii ki, bunu uygulamayan 

sıradan bir kişi hiçbir zaman yüce aydınlanmış bir kişinin 

bilgeliğine sahip olamayacaktır. 

 

 

36-KISKANÇLIK 

Kıskançlığı Savmak ve Talihsizliği Mutluluğa 

Dönüştürmek  



71 

 

Anguan’ın on tane oğlu varmış – biri kambur, birinin 

bacakları sakat, birinin kol ve bacağı, birin ayağı 

sakatmış, biri akıl hastası, biri ahmak, biri sağır, biri kör, 

biri dilsiz ve biri de hapiste ölmüş. 

Biri bunu gördüğünde, “Sen ne yapmış olabilirsin? 

Neden bu kadar talihsiz çekiyorsun?” diye sordu. 

O “Hayatımda, hiçbir kötülük yapmadım. Fakat sürekli 

olarak diğerlerini kıskanıyorum. İnsanların benden daha 

iyi olmasını kıskanıyorum. Sadece beni pohpohlayan 

kişileri seviyorum. Bazı kişilerin iyi işler yaptığını 

duyunca kuşkulanıyorum. Fakat kötü şeyler yapmış 

olduğunu duyduğumda asla ondan şüphe etmiyorum. 

Başkalarının kazanç elde ettiğini görünce, sanki 

kendimin bir şeyler kaybettiğimi hissediyorum. Fakat 

diğer kişinin bir şeyi kaybettiğini görünce, sanki bir şey 

kazanmış gibi hissediyorum.” diye cevap verdi. 

Soran kişi içini çekti, “Kalbin çok kötü. Sadece bu 

yüzden daha önce çektiğin talihsizlikler değil –bekli de 

tüm ailen yok edilecek” dedi. 

Anguan bunu duyunca altüst olduğunu hissetti. Adam 

ona, “Cennet bizden çok uzak olmasına rağmen, insan 

dünyasında neler olduğunu net bir şekilde görüyor. Eğer 
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hatalarını tamamen düzeltebilirsen, talihsizliğini 

mutluluğa dönüştürebilir. Yollarını gecikmeden 

düzeltebilirsin.” diye söyledi.  

Ondan sonra Anguan her şeye çok dikkat etti ve kendisi 

düzeltmeye karar verdi. Böylece birkaç yıl sonra, 

oğullarının hastalıkları bir bir iyileşti.  

Kıskançlık insanın kızgın hissetmesine neden olur. Daha 

kötüsü, o insanın kötü işler yapmasına ve cennete karşı 

gelmesine yol açar. Kıskançlık, bencil ve hep kendini 

düşünen bir olmanın açık göstergesidir. Başlangıçta, 

Anguan çok kıskançtı ve hiç merhameti yoktu. Bu tıpkı 

eski bir atasözünün anlattığı gibi: “İyi eylemleri birikmiş 

olan ailelerin kesinlikle takdis edileceği gibi, kötü 

eylemleri birikmiş olan aileler de kesin bir şekilde 

cezalandırılacaktır.” 

 

 

 

37- GÖREV AHLAKI 

Cennete Saygı Göster, Kaderi Kabul Et ve Kendi 

Görevlerini Yerine Getir  
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O, Cennete saygı gösterdi, kendi kaderinin bilincinde 

görevlerini yerine getirdi. Onun erdemleri o kadar bol ki 

herkes tarafından övüldü ve en yüksek mertebede kaldı, 

fakat hiç kimse onu fazlasıyla sevinirken görmedi. Ona 

büyük sorumluluklar verildi, beklenmedik felaketlerle ve 

tehlikeler ile karşılaştı, fakat hiç kimse onun 

endişelendiğini görmedi. O her zaman huzurlu ve 

sakindi, herhangi bir durumdan etkilenmiyordu. Bayhani, 

“Ben sadakat ve kendini kontrol etme ilkelerini takip 

ediyorum, dolayısıyla zor durumdayken ne yaşam ne de 

ölüm korkum var. Şanslıyım ki hala yaşıyorum ve 

görevimi tamamladım. Elde ettiklerim Cennetin 

kutsamasından kaynaklanıyor, kabiliyetimden değil” 

dedi.  

Bayhani bir dönem Devlet Deposundan sorumluydu. 

Birçok mükemmel bilgin sınavları kazandıktan sonra 

önemli işlere verildi, fakat o hala eski yerinde kaldı. 

İnsanlar, devletin ona haksız davrandığını düşündü, fakat 

o, hiçbir zaman öyle hissetmedi ve hala büyük bir 

gayretle işini yapmak için çalıştı. 

Döneminde, birçok politik değişme oldu. o kuşku ve 

tehlike altında yaşadığında bile hala yapması gereken 
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şeyleri yaptı. Bazı insanlar, “Yaptıkların doğru, fakat 

eğer beklenmedik bir şey başına gelir, hayatın ve ailenin 

güvenliği riske girerse.” dediklerinde. O  “Ne diyorsun? 

Bir Başbakan olarak, İmparator için hayatımı verebilirim. 

Başarıma veya başarısızlığıma tamamen cennet karar 

verir. Yapmamız gereken şeyleri nasıl sadece 

başarısızlıktan korktuğumuz için yapamayız?” diye 

cevapladı. İnsanlar onu övdüler ve de utançlarından yerin 

dibine geçtiler.  

 

 

 

 

38- ELEŞTİRİ KABUL ETMEK 

Tenkitleri Kabul Edip Davranışı Düzelt, 

Kötü Alışkanlıklarının Önlenmesine İzin 

Ver  

Bir defasında imparatorun hatalarını tenkit etmekten 

sorumlu devlet görevlisi adama sordular, “İmparator 

kapların sırlanmasını planladı, fakat bir düzine devlet 
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liderleri çıkıp onu tenkit ettiler. Kapların sırlanması o 

kadar önemli bir şey mi?” 

O, “Kişi eğer kendi arzusunu doyurmak ve bol bol 

harcamak için istediği gibi yaparsa, bu onun 

başarısızlığının ve çökmesinin temel sebebidir. Çok 

geçmeden sırlı kaplardan memnun olmayacak, ondan 

sonra altından yapılan kaplar ve daha sonra da yeşimden 

kaplar isteyecek. İmparatoru seven ve ona sadık bir 

devlet lideri, kötü işler olmadan önce henüz başında 

onları önler. Eğer felaket olduktan sonra tavsiye verirse 

artık fazlasıyla geç kalmıştır.” diye cevapladı. 

 “Aslında çok doğru. Eğer yanlış bir şey yaparsam, sen 

başında beni tenkit etmelisin. Geçmişteki hanedanlıkların 

bazı imparatorları yanındaki devlet liderlerinin 

tenkitlerini dinlemek istemediler. O imparatorlar her 

zaman ya, ‘O çoktan yapıldı,’ ya da ‘Çoktan rıza 

verdim,’ dediler ve kendilerini düzeltmek istemediler. 

Böyleyse onlar başarısızlıktan nasıl kaçabilirler ki?” dedi.  

Bir ülkenin imparatoru olarak, o çok alçakgönüllüydü ve 

tenkitleri isteyerek kabul ediyordu. Hatalarını fark 

ettiğinde hemen düzeltiyordu, bu yüzden mükemmel bir 

çağ yarattı. 
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Aslında uygulamamızda ve davranışlarımızda da 

hatalarımızı “başında onları önleyerek” yapmalıyız. Eğer 

küçük eksiklikleri dikkate almazsak, onlar daha sonra 

büyük problemler olacaktır. Antik zamanlarda, akıllı 

imparatorlar hatalarını direkt olarak işaret eden devlet 

liderlerine “sadık liderler” gözüyle bakarlardı. Bizi tenkit 

eden ve tavsiye verenlere nasıl davranacağız? Ancak 

diğer kişinin tenkit ve tavsiyelerini iyice dikkate alanlar 

her durumda fayda elde edebilir ve büyük hatalardan 

kurtulabilir. 

 

 

 

 

39- KÜÇÜK ŞEYLERE 

DAYANABİLMEK 

Dürüst Bir İnsan Olmak İçin Küçük Şeylere 

Dayanabilmeli  

Vangelli  cömert, geniş düşünceli, hiçbir şeyi gizlemeyen 

ve dürüst biri olarak bilinirdi. İnsanlar ona saygılarından 

“Efendi Han” olarak hitap ederlerdi. O bir keresinde, 
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“Dürüst bir insan olmak için küçük şeylere dayanabilmek 

gerekir.” dedi. 

Bir zamanlar şehrindeki orduya komutanlık görevi yaptı. 

Bir gece, bir mektup yazarken askerlerden birinden daha 

iyi görebilmesi için bir mum tutmasını istedi. Bir süreden 

sonra, asker sıkılıp etrafa bakmaya başladı ve tuttuğu 

mum yamuldu. Mum kafasına doğru eğildi ve  saçları 

alev aldı. Hemen kıyafetinin koluyla alevi söndürdü ve 

hiçbir şey olmamış gibi yazmaya devam etti. Sonra bir an 

önceki askerin değiştirilmiş olduğunu fark etti. Önceki 

askerin cezalandırılacak olmasından korktu. Acil olarak 

bir lideri çağırdı ve ona, “O askeri değiştirme. İnanın 

nasıl daha dikkatli mum tutacağını öğrendi.” dedi. 

Ordudaki tüm askerler ve liderler onun cömert ahlakını 

takdir ettiler.  

O, yüksek-derece bir asker komutanı olarak çalıştığı 

sırada, bir kişi kendisine çok değerli iki yeşim fincan 

hediye etti. Bu yeşim fincanların eşsiz hazineler 

olduğunu söyledi. O ise, hediyeyi veren kişiye teşekkür 

etmek için ona iki platin verdi. Fincanları çok 

beğenmişti. Ne zaman konuklarını akşam yemeğine davet 

etse, bu iki yeşim fincanı özellikle iyi kalite ipek örtülü 
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bir masanın üzerine koyardı. Bir gün, su taşımacılığından 

sorumlu olan yüksek derece bir lideri yemeğine davet 

etti. Bu iki yeşim fincana içki doldurarak değerli 

misafirine ikram edecekti. Yemek sırasında, bir hizmetçi 

yanlışlıkla masaya çarptı. İki yeşim fincan yer düşürdü ve 

parçalandı. Bütün konuklar donakalmıştı ve sert bir 

cezalandırma bekleyen hizmetçi yere diz çöktü. O  

öfkeye kapılmadı. Tam tersine, o güldü ve misafirlere, 

“Her şeyin yaşamla ölüm arasında doğal bir bağı var.” 

dedi. Ondan sonra hizmetçiye, “Olan şey bir kazaydı. 

Kasıtlı yapmadın. Bu yüzden sen herhangi bir hata 

yapmadın.” dedi.  

Bir seferinde şehirde düzenlenen imparatora özgü sivil 

devlet liderleri sınavında üç tane baş hâkimden biri 

görevi aldı. Diğer iki tane hâkim sınava katılanların 

verdikleri cevapları incelerken sık sık tartışıyorlardı. 

Fakat o sessizce oturarak sanki hiçbir şeyi duymamış gibi 

cevapları okuyordu. Bir gün diğerleri tartışırken yardım 

etmediği için ona kızdılar. O ise gidip alay eder gibi 

sordu, “Sen buraya cömertliğini ve geniş-düşünceli 

ahlakını geliştirmek için mi geldin?” O ise hiçbir şekilde 



79 

 

karşısındakine karşı gelmedi. O sadece çok nazik bir 

şekilde ondan özür diledi.  

 

 

 

40-AYAKLAR YOLU YARATMAKTA 

Ayaklar Yolu Yaratmakta – Gayret Yok Demek 

Gelişme Yok Demek  

Bir zamanlar iki keşiş vardı. Onlardan biri fakir ve diğeri 

zengindi. Bir gün fakir olan keşiş zengin keşişe, “Ben 

Güney Denizine gitmek istiyorum.” dedi. Zengin keşiş 

“Ama nasıl, ne ile gideceksin?” diye sordu. Fakir keşiş 

“İhtiyacım olan sadece bir şişe ve bir kâse” diye 

cevapladı. Zengin keşiş, “Senelerdir oraya gitmek için bir 

gemi kiralamak istedim, fakat hala gidemedim. Oraya 

gidebileceğine dair bir düşünce nasıl geldi?” 

Bir yıl sonra fakir keşiş Güney Denizinden döndü ve iki 

keşiş tekrar karşılaştı. Fakir keşiş yolculuk hikâyesini 

zengin keşişe anlattı. Zengin keşiş çok utandı.  
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“Öğrenmek Konunda, Çocuklarıma” kitabında 

yukarıdaki hikâyeyi anlatmakta. Bu hikâyede şöyle bir 

prensip açıklanmıştır: 

Bu dünyada kolay veya zor şeyler yoktur. Eğer gayretle 

çalışırsan zor bir şey kolaya dönüşebilir. Ama eğer 

hareket etmezsen o zaman en kolay şey bile zor olacaktır. 

Öğrenmek için de aynısıdır. Eğer gerçekten çalışırsan en 

zor ders bile kolay olabilir. Aksi takdirde en kolay ödev 

bile zor gelir. Eğer bir kişi onun doğuştan zekâsını 

geliştirmez ve yeterince eğitimin almazsa, o zaman bu 

kişinin geleceği bozulacak demektir. Kendi zekâsını ve 

kabiliyetini ortalama gören ve devamlı olarak öğrenmeye 

çalışan kişi mutlaka bu gayretiyle çok başarılı olacaktır. 

Bu hikâye beni çok derinden etkiledi. Bir iş yaparken, 

eğer hareket etmez, sadece gayetle “kısa-yol” bulmaya 

odaklanırsak veya “Yarına kadar bekle” ya da “Ben sonra 

onu yaparım” sözleriyle hareketlerimizi ertelersek, o 

zengin keşişin seneler boyunca bir tekne kiralamak için 

beklemesinden farkı yoktur. Tıpkı eski şiir “Yarın 

Şarkısı”nda söylendiği gibi, “Yarından yarına, yarınlar ne 

kadar fazla var? Eğer biri işini yapmak için yarını 

beklerse, o zaman hayatında hiçbir şeyi başaramaz.” 



81 

 

Biz konuşurken, aynı zamanda bir adım atmak gerekir. 

Her adım bizi ilerletir. Tüm büyük işler küçük işlerden 

başlar. Bizim başarılarımız adım adım gayetlerimizden 

oluşturuldu. Eğer biz sadece büyük iş yapmak ister fakat 

küçük şeyleri ihmal edersek, o zaman hiçbir yere 

varamayız, tıpkı o zengin keşiş gibi.  

 

 

 

 

41- CESARETLE KABUL ETMEK 

Cesaretle Hataları Kabul Etmek, Düzeltmek ve 

Hasarları Tazmin Etmek  

Bir defasında, imparatorun talimatıyla bir mimara bir 

barajı inşaatını yönetme görevi verilmişti. İnşaat 

ilerlerken mimarın yardımcısı yardımcısı, inşaatın fazla 

hızlı ilerlediğini düşündü ve barajın çökmemesi için 

yavaşça çalışılması gerektiğini tavsiye etti. Fakat o 

yardımcının tavsiyesini hem inşaat yavaşlayabilir hem de 

çalışanların gayretleri bozulabilir diye kabul etmedi ve 

inşaatın hızlandırılması talimatını verdi. 



82 

 

Bir gün baraj tamamlandı, birçok lider onu kutlamak için 

geldi. Sadece yardımcısı gelmedi. O yardımcısına orada 

bulunması için emir verdi. Yardımcısı barajda bulundu, 

fakat gelen kişiye dedi ki, “Ona teşekkürlerimi gönderin 

lütfen. Şu anda baraj henüz yeterince sağlam değil ve bu 

yüzden buradan ayrılıp kutlamaya gidemem.” yardımcı 

devamlı olarak çalışanların daha fazla kütük ve taşlarla 

barajı sağlamlaştırmalarını kontrol etti. 

Sağlamlaştırma işi iki gün sürdü, fakat baraj yine de 

çöktü. O gece barajın çöktüğü haberini duyduktan sonra, 

çalışma alanına koştu ve yardımcısının suya düştüğünü 

gördü. Hemen herkese onu kurtarma emri verdi, “Eğer 

herhangi bir lider onu kurtarabilirse iki derece yükselecek 

ve eğer herhangi bir asker kurtarırsa iyi miktarda altın 

kazanacak.” dedi. 

Yoğun bir çaba sonucu yardımcı kurtarıldı ve kıyıya 

getirildi. Onun gözleri yaşla doldu ve yardımcısına 

kıyafetlerini değiştirmesi için yardım etti. İmparatorun 

kendisini ödüllendirmek için verdiği siyah tilki 

kürkünden kıyafetini çıkarttı ve yardımcısını ısıtmaya 

çalıştı. Uzun zamandan sonra, yardımcının bilinç açıldı. 

Mimari içtenlikle ondan özür diledi, daha sonra kendi 
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hata ve başarısızlıklarını anlatan bir rapor hükümete 

gönderdi, aynı zamanda yardımcısının kendi yerine 

getirilmesini de tavsiye etti. 

Yardımcı, mimarın bir hata yaptığını görünce, patronunu 

sanki hiçbir yanlış olmamış gibi pohpohlamaya 

çalışmadı. Patronunun kendi tavsiyesini dinlemediğini 

öğrendikten sonra, yardımcı sessizce elinden geldiğince 

patronunun hatasını tazmin etme çaresini bulmaya çalıştı. 

Patron kendi hatasını fark ettikten sonra, bir bahane 

bulup hatasını kapatmaya çalışmadı, tam tersine alçak 

gönüllülükle özür diledi ve hemen hatasını kabul etti. 

Üstelik mimar daha kaliteli bir kişiyi yerine getirmeyi de 

tavsiye etti. İki kişide büyük erdem gösterdi ve insanların 

saygısını kazandılar.  

 

 

 

 

42- TANRIYA SAYGI GÖSTER 

Dürüst ol, Tanrıya Saygı Göster ve Sadece Sana Ait 

Olanları Al  
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Gonunu, gençken, ailesi çok fakirdi. İlerisi için büyük 

amaçları olan bir kişiydi, çok çalışkan, çok dikkatliydi. 

Onun davranışları çok dürüsttü. 

Gonunu hayvan beslerdi. Bir gün bir hayvanı hasta oldu, 

Gonunu bir kişiden bu hayvanı adil bir fiyata satmasını 

rica etti. Bu kişiye, “Eğer bu hayvanı satabilirsen, alıcıya 

bu hayvan hasta olduğunu söylemelisin ve hem ucuz hem 

de adil bir fiyatla satmalısın. İnsanları kandırma ve 

yüksek bir fiyat isteme.” 

Satıcı pazarda alıcıya bu hayvanın hasta olduğunu 

söylemedi ve çok yüksek bir fiyatla sattı. Gonunu , bu 

satışı öğrendikten sonra hemen pazarda gitti ve o alıcıyı 

bulmaya çalıştı. Alıcıya, “Bu hayvan gerçekten hasta, bu 

yüzden daha düşük bir fiyatla satmak istedim. Satıcının 

size bu kadar yüksek fiyatla sattığını tahmin 

etmedim.”dedi. Daha sonra paranın yarısı alıcıya geri 

verdi. 

Aynı zamanda, adı Anghon olan çok zengin bir adam 

vardı. O, Gonunu’ya dedi ki, “Paran varsa büyük şeyleri 

elde edebilirsin. Sana bir iş yapabilmen için bir milyon 

vermek istiyorum. Ne dersin?” Gonunu uygulama 

kitaplarını çalışmıştı, cennet ve öncel belirlemenin 
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yasalarını anlamıştı. O adama, “Senin iyilikseverliğin 

için çok çok teşekkür ediyorum! Zengin ve fakir olmak 

sadece cennet tarafından belirlenir. Ben sadece 

hayatımda bana ait şeyleri alabilirim. Senden alamam!”  

Gonunu hem erdemli hem de irfan sahibi olduğundan, 

halk onu bir doğruluk örneği olarak kabul etti ve devlet 

sınavından sonra, o bir devlet lideri olarak tayin edildi. 

Devlet lideri olduğu dönemde herkes onun başarısını 

övdü ve o inanılmaz bir şekilde popüler oldu. Onun beş 

oğlunun hepsi erdemleri yüzünden ünlü oldular. 

“Gonunu'nun Hayvan Satma” hikâyesi binlerce sene bir 

ahlak örneği oldu ve bu hikâye dürüstlük ve doğruluğun 

erdemini övmektedir.  

 

 

43- SÜRÜKLENMEMEYİ BİLMEK 

Bir Beyefendi İyi Huylu Olmalıdır ama Akımlarla 

Sürüklenmemelidir  

Hermason’a: "Öğretmenim, lütfen bana "güçlü” 

kelimesinin ne ifade ettiğini söyleyebilir misiniz?" diye 

sordu.  
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O da: "Sen "güçlü” kelimesinin sultanlıklarda kullanılan 

anlamını mı, yoksa çalışmanda kullanılan anlamını 

sordun? dedi. 

Öğrenci "Herhangi bir farkı var mı?" diye sordu.  

Hermason: "Tabii ki farklıdırlar. Diğerlerine ders 

verirken hem hoşgörülü hem de nazik olmalısın ve şiddet 

kullanan insanlardan intikam almamalısın. İnsanların 

düşüncesine göre bunun gibi insanlar güçlüdür. 

Beyefendiler genellikle bu karakterlere sahiptir. Bıçağını 

ve zırhını her zaman yastık gibi kullanan ve ölümden 

korkmayan bir kişiyi insanlar güçlü diye düşünür. Bu 

gruba ait insanlar serttir." diye cevapladı. 

Öğrenci tekrar sordu: "Öğretmenim, benim hangi güçlü 

türünü öğrenmem gerekir?"  

Hermason: "Bir beyefendi yumuşak başlı olabilir ama 

akıntılarda sürüklenmez. Bu gerçek güçtür. Bu duruma 

ulaşmak için, beyefendi "öğretinin anlamını” dikkatlice 

izlemelidir. Hükümeti cömert iken bir beyefendi yoksul 

olduğu zamanlardaki iyi karakterlerini aynen 

korumalıdır. Hükümeti zalim ve erdemsiz iken bir 

beyefendi ölümle karşılaşsa bile inancını 

değiştirmemelidir. Gerçek güç budur." dedi. 
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Geleneksel Saabi kültürü, bir kişi akımlara göre değil 

kişinin kendi görüş ve ilkelerine göre hareket etmesinde 

ısrar etmenin gerektiğini vurgular. Bir kişi değerli amacı 

için sağlam bir inançla çalışmalıdır. Ancak bu sayede ve 

amacına olan güveni ve yılmaz cesareti ile birlikte 

hayattaki bütün zorlukları yenebilir ve cesaretli bir 

şekilde ilerleyebilir.  

 

 

 

44- BİLGELİĞİN BAŞLANGICI 

Antik bir Hint masalı vardır, çok eski ama çok büyük bir 

öneme sahip bir öyküdür. 

Çok büyük ama aptal bir kral sert zeminin ayağını 

acıttığını söyleyip,  

tüm krallığın sığır derisiyle kaplanmasını emretti. 

Ancak sarayın soytarısı bu fikre kahkahalarla güldü, o 

bilge bir adamdı. 

Dedi ki: "Kralın fikri en basitinden komik."  

Kral çok kızmıştı ve soytarıya dedi ki : Bana daha iyi bir 

seçenek göster yoksa öldürüleceksin.  
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Soytarı : Efendim küçük bir sığır derisi parçasını kesip 

ayağınızı kaplayın dedi. 

Ve ayakkabılar bu şekilde doğdu. 

Bütün dünyayı sığır derisiyle kaplamaya gerek 

yok,sadece ayağını kaplamak tüm dünyayı kaplar. 

Bilgeliğin başlangıcı budur. 

 

 

 

 

Bir Antik Medeniyet ve Kitabın İçindeki Öykülerin 

Yaşandığı Yerin Sahipleri Olarak 

SAABİLİK  

İslamiyet'in yayılma yıllarında Anadolu'da ve 

Mezopotamya'da Batıni doktrinden kaynaklanan Saabilik 

inancı hüküm sürmekteydi (1). Anadolu’nun Bizans 

yönetimindeki topraklarında Hristiyanlık ön plandaysa 

da, özellikle Doğu Anadolu'da, Fırat çevresinde Saabiler 

çoğunluktaydı. Saabilik çok eskilere, kadim Uygur 

imparatorluğuna kadar dayanan Babil okulu öğretisinin 

halka mal olmuş şekliydi. Tüm tek Tanrılı dinlere şu ya 

da bu şekilde kaynaklık etmiş olan Saabilik, Büyük 
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İskender'in bu toprakları fethi sırasında Pisagorculukla 

tanışmış ve Saabi öğretisi yeni bir ivme kazanmıştı. 

Pisagoryen öğreti, Saabiler arasında zaten var olan Batıni 

inançların yenilenmesinde ve her iki akımın birleşerek, 

İsmaililik denilen müessesenin oluşmasında rol 

oynamıştır. 

Saabilik, Şamanizm gibi, ilk tek Tanrılı din olan Mu 

dininin, yüce Tanrının Sembolü olarak kabul ettiği 

Güneşi, Tanrının kendisi yerine koymuş bir Güneş 

Kültüdür. Saabiler başta Güneş olmak üzere, yedi yıldız'a 

tapınırlardı. Bunlar, en yüce tanrı olan Güneş tanrısı 

"Şamaş", onun eşi olarak kabul edilen Ay tanrıçası "Sin", 

Merkür tanrısı "Nabu", Venüs tanrıçası "İştar", Mars 

tanrısı "Nergal", Jüpiter tanrısı "Marduk" ve Satürn 

tanrıçası "Ninutra" idi. 

Saabiler bu tanrı ve tanrıçaların yanı sıra, Hermes'i 

Pisagor'u, Orfe'yi de birer yarı tanrı olarak görüyorlardı . 

Kuran'da tek Tanrılı dinler arasında Saabilik de 

sayılmaktadır. Bunun nedeni, İslamiyet'in birçok 

söyleminin ve tapınım tarzının Saabilik’ten geliyor 

olmasıdır. Namaz kılma, oruç tutma, kurban kesme ve 

kutsal yerleri ziyaret etme, yani hac gibi ibadet tarzlarının 
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yanı sıra, her namaz öncesi abdest alma gibi adetler hep 

Saabi kökenlidir. Saabilik’te, yedi gezegenin her biri için, 

günde yedi kez namaz kılınırken, bu sayı İslamiyet’te 

beşe indirilmiştir. Ay görününce oruca başlanması ve 

izleyen ayın başında bitmesi geleneği İslamiyet’ten önce 

Saabiler arasında görülmektedir. 

Halife Memun döneminde Müslüman işgalciler Harran'da 

Saabilerle karşılaşmışlar ancak, diğer güneş kültü 

inanırlarının hepsini putperest diye nitelendirerek, 

İslamiyet’i kabule zorlamışlarken Saabiler’e, Hristiyan 

ve Yahudilere tanındığı gibi, belli bir miktar para 

vermeleri karşılığında kendi inanç sistemleri içinde 

kalmaları hakkı verilmiştir. 

Saabilik'te, her gezegen için her gün namaz kılınmasının 

yanı sıra, haftanın günlerinin her biri, bir gezegene özel 

ayinler düzenlenmesi için ayrılmıştır. Pazar günleri 

Güneş ayinlerine, Pazartesi Ay ayinlerine, Salı Mars, 

Çarşamba Merkür, Perşembe Jüpiter, Cuma Venüs ve 

Cumartesileri de Satürn ayinlerine ayrılmıştır. Latince 

kaynaklı batı dillerinde günlerin isimleri, bu güneş 

kültünün günümüze yansımasından başka bir şey 

değildir. Örneğin Pazar "Sunday" Güneş günü, Pazartesi 



91 

 

"Monday" Ay günü ve Cumartesi "Saturday" de Satürn 

günüdür. 

Bu tapınım şekli, İskender işgali döneminde Pisagoryen 

öğreti ile karşılaşılınca bir nebze değişmiş ve Saabilik, 

bir Yüce Varlık ve onun yönetimi altındaki altı 

yardımcısına inanmak şekline dönüşmüştür. Aynı 

dönemde hava, su, toprak, ateş gibi dört temel elemana, 

cansız varlıkların, bitkilerin ve hayvanların da ruhları 

bulunduğuna, Yüce Varlığa yalnız sevgi ile 

ulaşılabileceğine inanmak gibi Batıni inanç biçimleri de 

Saabiliğe yerleşmiştir. Saabiler için artık, Azimun, 

Hermes, Örfe ve Pisagor ulu Tanrı ile bir olmayı 

başarmış yüce ruhlar, yarı tanrılardır. 

Saabilik'te de, diğer Batıni ekollerde olduğu gibi sır 

saklamak esastır. Saabiler, kendilerinden olmayanlara 

sırlarını kesinlikle vermezler. Saabiliğin yozlaşmış bir 

devamı niteliğinde olan günümüz Yezidiliğinde aynı sır 

saklama prensibi olduğu gibi korunmakta ve yabancılar 

topluluk içine kesinlikle alınmamaktadır. 

Saabiler'in sır ayinleri, gezegenlere ithaf edilmiş 

mabetlerin altındaki salonlarda yapılırdı. Bu salonlar, 

önce aslına tapınılan, Pisagoryen etkileşimden sonra birer 
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sembol haline dönüşmüş olan gezegenlerin heykelleri ile 

doluydu. Saabiliğin bir kolu da Arap Yarımadasındaydı.. 

Mısır’a göç eden Saabilerin bir kolu Yemen'e gitmişti. 

Yahudi kralı Süleyman'ın karşılaştığı ve aşık olduğu 

Saba Melikesi Belkıs bu Yemen Saabilerinin 

kraliçelerinden birisiydi. Kuran'da da bu Yemen inanışına 

değinilmekte ve onlardan tek Tanrıcı " Hanif Din" 

inanırları olarak bahsedilmektedir. İslamiyet üzerinde 

öğretileriyle etkili olan da Saabiliğin bu koludur. 

Bir yandan Mısır İskenderiye okulu kökenli sufilerin 

görüşlerine, diğer yandan da Saabiliğe dayanan 

İsmaililik, Batıni inancın tüm İslam dünyasına 

yayılmasında etken olmuştur. İsmaililik Şamanist Türkler 

arasında çok daha çabuk yayılmıştır çünkü, Şamanizm'de 

Batıni bir yön zaten vardır. 

Tüm semavi dinlerin ileri sürdüğü yaradılış, varoluşun 

yanlış yorumlanmış bir biçimidir. Gerçeği kavrama 

gücünden yoksun olanlar, tüm varlıkların Tanrıdan ayrı 

birer birim olduğunu öne sürerler. Bunun bir yanılgı 

olduğunu anlamak ancak sezgi ile mümkündür ki, her 

birey kendi içine dönerek bu sezgi gücünü ortaya 

çıkarabilir. Bu içe kapanış sonucu önce Tanrısal sevgi 
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uyanır, sonra da gönülde Tanrısal nur açık seçik görülür. 

İşle gerçek sır, Tanrıyı gönülde görmektir. 

"Kendini bilen Tanrıyı bilir, kendini seven Tanrıyı 

sever"  

Ruh ölümsüzdür. Tanrıdan gelmiş ve ona geri dönecektir. 

Beden ise, ruhun yeryüzündeki aracı durumundadır. Ruh, 

tekamülü ve Tanrıya ulaşması için ne kadar bedene 

ihtiyacı varsa, o kadarını eskitecektir. 

Rubai (Hayyam) 

"Yaşamın sırlarını bileydin, 

Ölümün sırlarını da çözerdin. 

Bugün aklın var bir şey bildiğin yok, 

Yarın akılsız neyi bileceksin? 

Bu dünyadan başka dünya yok, arama. 

Senden benden başka düşünen yok, arama. 

Vazgeç ötelerden, yorma kendini. 

O var sandığın şey yok mu, o yok, arama. 

Kimi dinde imanda buldu yolu, 

Kimi akıl, bilim yolunu tuttu. 

Derken bir ses geldi karanlıklardan; 

"Gafiller, doğru yol ne odur ne bu"... 
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Hep arar dururdum dünyaya geleli, 

Alın yazısını, cenneti, cehennemi. 

Hocam kesti attı sağlam bilgisiyle; 

"Alın yazısı, cennet, cehennem sende" dedi. 

Biz aşka tapanlarız, Müslüman değil, 

Cılız karıncalarız, Süleyman değil. 

Biz eskiler giyen benzi soluklarız, 

Pazarda sırma satan bezirgan değil. 

Ben kendiliğimden var değilim bu varlığımla, 

Kendim çıkmış değilim elbet bu karanlık yola. 

Bir başka varlıktan gelmiş bendeki varlık. 

Ben dediğin kim ola, nerede, ne zaman var ola? 

Güneşi balçıkla sıvamak elimde değil, 

Erdiğim sırları söylemek elimde değil. 

Aklım düşüncenin derin denizlerinden, 

Bir inci çıkardı ki, delmek elimde değil. 

Yetmiş iki millet, bir o kadar da din. 

Tek kaygısı seni sevmek benim milletimin. 

Kafirlik, Müslümanlık neymiş, sevap, günah ne? 

Maksat sensin, araya dolambaçlar girmesin. 

Dün özledim de seni coştum birden bire, 

Çıktım, senin yerin dedikleri göklere. 
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Bir ses yükseldi ta yukardan, yıldızlardan; 

"Gafil" dedi, "Bizde sandığın Tanrı sende". 

 

M.S. 1122'de ölen Hayyam'ın düşünceleri hakkında 

başka bir şey söylemeye gerek yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük Bilgelik Özlü Sözlerinden 

Örmekler ve Yorumlar: 

 

 

Hiçbir zaman ölçüyü kaçırmamalısın. 

Denge bütün işlerin başında gelir. Zaten kötülük bu tür 

dengesizliklerden beslenir. İyi hislerde de, kötü hislerde 

de ölçü kaçırılırsa bu hem bedene hem de ruha hastalık 

getirir. Ancak her zaman etrafında size bu yönlerde 
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vesvese verecek ve sizi aşırılığa itecek kişiler olacaktır. 

Başarılarınızı abarttıklarında onlara uymayın, tedbiri 

elden bırakmayın ve dengeyi koruyun. İşler kötü 

gittiğinde, başarısızlıklarınızı abartanlardan da uzak 

durun, onların sizin iyiliğinizi istemediği açıktır. Mutlaka 

kötü günlerde geçicidir ve bilgelerin sözünden ve 

yolundan giderek işleri yoluna koyabilirsiniz. 

 

 

Babayı saymak gerek. 

Ektiğinizi biçeceğinizi unutmayın. Gün gelecek siz de 

yaşlı bir insan, bir baba olacaksınız. Babalar evlatları için 

karşılıksız fedakarlık yaparlar. Sadece bunun için bile 

babayı saymak gerekir. 

 

 

 

Sık sık dinlemeli, çok konuşmamalı. 

Çünkü çok konuşan çok sırrını açıklar. Sırlar değerlidir. 

Gün gelir herkes bunları aleyhine kullanır. Ya da çok 

konuşan, sözü çok olduğu için sözün değeri düşer. Çok 
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dinleyen ise çok öğrenir. Başkalarının bildiği onun olur. 

Konuşursan kendi malını başkasına vermiş olursun, 

dinlersen başkalarının malları senin olur. 

 

Yurttaşlarına en iyi öğütleri ver. 

İdareciler, yöneticiler, öğretmenler, toplumun ileri 

gelenleri sözleri ve tutumları ile yurttaşlarına örnek 

olmalıdır. Onlara iyi öğütler vermelidir. Yoksa 

toplumlarda bozulmalar başlar ve toplumların helak 

edildiği unutulmamalıdır. 

 

İsteklere gem vurmalı. 

Çünkü bazen hak etmediklerimizi istiyor olabiliriz, o 

zaman başkalarına haksızlık ederiz. Ya da belki de 

isteklerimize sahip olacak gücümüz yoktur ve zamansız 

davranarak kendimize zarar verebiliriz. En iyisi en azı ile 

yetinmektir. O zaman daha az baş ağrısı olur. Daha az 

düşmanlık ve haset. 

 

Asla zora başvurmamalı. 

Çünkü iyi işler, kendi doğal mecrasında gelişir, tadı daha 
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iyi olur. Zorlama işlerde hayır olmamıştır hiç. Bir iş zaten 

kolaylıkla olmuyorsa, demek ki ya zamanı gelmemiştir 

ya da biz o işin adamı değilizdir. 

 

Çocukları eğitmeli. 

Çünkü herkesin içinde işlenmemiş bir cevher vardır. 

Eğitim ile o cevher işlenir. Böylece gelecek nesiller daha 

mutlu ve daha işe yarar olurlar. Eğitilmemiş bir çocuk, 

aileleri üzerinde bir yük haline gelir. Toplumların ve 

ailelerin çocuklarına borçları eğitimdir. Onları 

eğitmedikleri sürece o borç sonsuza kadar onların 

üzerinde kalır. Eğitim çocukların hakkıdır. 

 

 

Halk düşmanını devletin düşmanı saymalı. 

Çünkü halka kötü davranan, hile ve zorbalıkla halka 

yüklenen kişiler zaman içinde o halkın içinde yaşadığı 

devlete büyük zarar verirler. Çünkü halkı devletten 

soğuturlar, güvensizlik başlar. Güvenin olmadığı yerlerde 

devletler yıkılır, ülkeler dağılır. 
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Şarap içerken köleni dövme,yoksa seni sarhoş 

sanırlar. 

Bu meselde insanların yaptıklarından çok, yaptıklarının 

başkaları üzerindeki algılamasından bahsetmektedir 

bilge. Yani, anlattığın değil, karşı tarafın ne anladığı 

önemlidir. Şarap içerken insan o anda sarhoş olmamış 

olabilir ama şarap ile öfke bir araya geldiğinde herkes 

bunu sarhoşluk olarak yorumlar. Yani insan çoğu zaman 

haklıyken, kendini doğru anlatamadığı için haksız 

durumda olabilir. Derdini öfke ile anlatana inanmak 

isteyen pek çıkmaz. 

 

 

Dengin olan bir kızla evlen. yüksek soydan 

birini alırsan efendin olur,akraban değil. 

Bilge, insanlığın başlangıcından beri var olan bir durumu 

tanımlıyor. İki insan arasında sevgiden çok, maddi bir 

ölçü olduğunda taraflardan biri diğerine ya efendi ya da 

köle olur. Denklik ve denge bu yönden önemlidir. 
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Aşırıya kaçma. 

Çünkü, gün gelir devran döner ve aşırılık döneminde 

başkalarına verdiğiniz zararın bedelini güçten 

düştüğünüzde  ağır bir şekilde ödemek zorunda 

kalırsınız. Aşırılığın hem bedene hem de ruha zararı 

vardır. Çok yiyen çok hasta olur. Çok konuşanın ruhu 

sıkıntı içine düşer. Hep bir denge gereklidir. Ne çok 

harcamalı ne de az. 

 

İsteksizlik doğuran isteklerden kaçın. 

Başarının sırrı istemekten geçer, istemeyen hiç kimseye 

bir şey verilmemiştir. Ancak bazı istekler vardır insanı 

istemekten soğutur. Bunlar isteklerde imkansızın 

peşinden koşmaktır. İnsanın gücü her zaman her şeye 

yetmez. Küçük bir çocuk aşırı bir yükü kaldırıma. 

Üstesinden gelemeyeceğiniz işlere karışırsanız arka 

arkaya başarısız olursunuz bu da sizde isteksizlik yapar. 

Yapabileceğiniz işlerle de uğraşmak istemezsiniz. 
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Çabuk dost edinme; edindiklerini de hemen 

terk etme. 

Gerçek dost edinmek için, dost olacak kişi çeşitli 

şekillerde ve zamanlarda doğal bir şekilde sınanmalı. 

Sınanmamış kişilerden dost edinirseniz büyük hayal 

kırıklıkları yaşarsınız. Bundan dolayı dost seçerken 

dikkatli ve yavaş hareket etmeli. Dost edindiğin zaman 

da ona dikkat etmeli çünkü gerçek dost sayısı çok azdır 

ve böyle değerli bir şey birkaç küçük hata ile elden 

çıkarılmamalı. Sonra yenisine sahip olmak çok zor 

olabilir. 

 

 

Boyun eğmeyi öğrenmişsen, emretmeyi de 

bileceksin. 

Zaten başkası da yoktur. İki arada kalırsınız. İki arada 

kalan, yeri belli olmayan için hayat çok sıkıntı verir. 

Çünkü dünyada başka bir sistem yoktur. Ya 

emredeceksiniz ya da size emredilecek.  Gün gelir 

zorluklar ya da alt edemeyeceğin kişiler karşısında 

varlığını korumak için boyun eğeceksin ama yeri 
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geldiğinde de haklarını korumak için emir vermeyi de 

bilmeli insan. Emir vermek zannedildiği kadar kolay bir 

iş değildir. Çünkü emir vermek bir güç gösterisi yapmaya 

benzer ve yeri geldiğinde insan gücünü göstermek orunda 

kalabilir. 

 

 

Yakınlarına karşı hoşgörülü ol. 

Çünkü sıkıntılara düştüğünde sana yardımcı olacak 

insanlar onlardan başkaları olmayacaktır. Onların 

sevgisini ve saygısını kazanmak için onların ufak tefek 

hatalarına göz yummak gerekir. Bazen önemsiz bir şey 

için insanları kırarız. Buna gerek yoktur. Amanı 

geldiğinde herkes kendisine yapılanı mutlaka hatırlar.  

 

 

Görünmeyeni görünenden çıkar. 

İnsan sadece gördüklerine bakarak hayatı yorumlayamaz. 

Görmediğimiz başka şeyleri de onların varlığını da 

etkileri ile ortaya çıkarabiliriz. İnsan böyle durumlarda 

aklını kullanmalıdır. Ancak akıl ile görünmeyenin 
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etkilerini, görünenler üzerinde fark eder ve bir çok şeyi 

anlarız. 

 

 

Kendini bil. 

Bütün kadim dinler bu nasihati verir. Çok anlamı vardır. 

İnsan kendini bilerek evrenin işleme şeklini anlar, 

Tanrının varlığını kendinde hisseder. Diğer yandan 

ahlakçı bir söylemdir bu söz ve insan asaletinden dem 

vurur. Yani insan değerlidir ve insan gibi davranmalıdır. 

Kendini bilmeli, değerini anlamalı, onu hayvandan ayıran 

asalet özelliğinin hakkını vermelidir. Bu da ancak 

bilgelerin gösterdiği ahlak yolundan gitmek ile olur. 

Zaten bu kitabın konusu da budur. 

 

 

Ölenleri övgüyle an. 

Unutma ki, ölenler gerçekte ölmezler ve ruhları her 

zaman sizin sözlerinizi duyar. Onlar zaten yaptıkları 

kötülüklerden pişmanlık duymaktadır ve tek bekledikleri 

affedilmektir. Onların acı çekmesini istemiyorsanız, onlar 
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diriyken size kötülük yapmış bile olsalar yaşadıkları 

büyük pişmanlıktan dolayı onları affetmeli az da olsa iyi 

yönleri hatırlanmalıdır. Çünkü onların ruhları artık 

kafeslerinden kurtulmuş ve Tanrı katına çıkmıştır. Sadece 

bu neden bile onları iyi anmak için yeterlidir. 

 

 

Alçak düşürücü kazanç yerine kaybetmeyi 

tercih et; çünkü kayıp bir kez acı 

verir,ötekiyse her zaman. 

Çünkü insan için en önemli şey itibar ve vicdandır. Biri 

yani itibar bir kez elden gitti mi, insanların sevgi, saygı 

ve güvenini kaybettiniz mi, onları bir daha hiçbir para ile 

geri elde edemezsiniz. Vicdan ise ruhumuzun bir 

parçasıdır ve öldükten sonra bile yaptıklarımızdan acı 

duymamıza neden olur ve insana pişmanlık duygusunu 

yaşatır. Hiçbir maddi değer, manevi değerin yerini 

tutamaz. Çünkü maddi değerler her zaman kazanılır ama 

manevi değerler bir daha eski yerine konulamaz. 
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Öfkene hakim ol. 

Sonra çok pişman olursun. Öfkeyle yapılan işler her 

zaman zarar verir. Büyük kayıplara neden olur. Hapis 

haneler, öfkeyle işledikleri suçlardan pişmanlık duyarak 

ceza yatan insanlarla doludur. Bir de öfke ile kırılan 

kalpler, bozulan dostluklar, hiç biri buna değmez. Öfke 

iyi bir şey olsaydı kadim dinler öfkeyi kusardı, bilgeler 

onu önerirdi. Aksi olduğuna göre öfke pek matah bir şey 

olmasa gerek. 

 

 

Yasalara uy. 

En azından başının belaya girmesini istemiyorsan, 

beğenmesen de yasalara uy. Hiç beklemediğin anda, 

hiçbir şey olmaz  derken bir anda hayatın mahvolabilir. 

Kendine çok güvenen asla yakalanmam diyen çok kişi 

demir parmaklıklar arasında yaptıklarının hesabını 

veriyor. Az ama temiz kazanç daha iyidir. 

 

 

Haksızlığa uğrarsan uzlaş. ama kötülük 
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görürsen kendini savun. 

İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek yanlış işler yapabilirler. 

Düzeltmek yine insanın kendi elindedir. Sonuçta bu bir 

pazarlık meselesidir. Birilerinin size haksızlık yaptığını 

düşünüyorsanız ona düşüncelerinizi söyleyin ve pazarlığa 

oturun. Ya kabul eder ya da kabul etmez. Burada bir 

uzlaşma yolu açılır. Her şey masaya dökülür ve sonunda 

insanlar anlaşarak haksızlık engellenir. Ancak kötülük 

farklı bir şeydir, kasıt vardır ve yapan bunu bilerek 

yapmaktadır. Onlar asla uzlaşma bu durumda kötülüğe 

karşı savaşmak ve onu yenmek gerekir. Eğer savaşmaz, 

kendinizi savunmazsanız o asla size yaşama hakkı 

tanımayacaktır. Kötülüğü yenmek ve onu yok etmek 

zorundasınızdır. 

 

Kefaletin yoldaşı felakettir. 

Gerçekten de doğru bir yaklaşım. Başkalarına kefil olup 

da iflah olmuş biri yoktur. Eğer birine yardımcı olmak 

istiyorsanız varsa ona borç para verin hatta parayı ona 

bağışlayın ama olmayan paranızın karşılığında kefil 

olursanız, gerçek borçlu her zaman rahat hareket edecek 
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ve asla sizin başınıza gelecek felaketi umursamayacaktır. 

 

Tembellik hoşa gitmez. 

Çünkü, insanın doğasında çalışmak vardır, hareketsiz 

kalan insan durgun sular gibi mikroplara, karanlık ve 

kötülüklere bulaşır. Ve ardından kötü düşünceler ve 

felaketler gelir. 

 

Kendine hakim olamamak zararlıdır. 

Çünkü, kendine hakim olmak insanın asaleti gereğidir. 

Hayvani istekler, kötülüklerin kışkırtması ve zaten 

insanın içindeki kötülük nüveleri insanı fevri yapar. 

Ancak düşünce, nitelik, eğitim ve ahlak hakimiyet 

gücünü insana verir. 

 

Eğitim eksikliğine katlanmak zordur. 

Çünkü eğitimsiz insan kabul edilemez davranışlarda 

bulunur, birlikte yaşamanın önemini kavramazlar, ancak 

bir insan eğitilerek uyumlu ve huzurlu bir hale 

getirilebilir. Eğitimsiz insan kötülüğe herkesten daha çok 

yakındır. Hayvani duygularla hareket eder. 
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Acınmaktan çok gıpta edil. 

Çünkü her zaman her dönem, ister istemez kategoriler 

vardır. Alt, üst ve orta gibi. Altta kalan ezilir. Burada 

mücadele esastır. Birileri acımak ister ve kendine hedef 

arar, zavallı, talepkar durumdaysan ve yaşamak için 

dilenmek zorundaysan çok kötü. Diğer yandan mücadele 

eden, savaşan her zaman aslan payını alır ve acınacak 

halde olanların önüne etini yedikten sonra kemiklerini 

atar. Bir eti yiyen, bir de önüne kemik atılan vardır. 

Tercih senin. 

 

. 

Herkese güvenme. 

Yoksa hayatın hayal kırıklıkları ile dolar. İlkelerin olsun, 

o ilkeler doğrultusunda insanları değerlendir. Kuralların 

olursa daha güvenli olursun. Güvenmenin de bir sırını 

vardır. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğin kadar 

insanlara güven ki, kaybettiğinde bir yıkım yaşama asla. 

 

Uygun zamanı kolla. 
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Her zaman her şeyin bir zamanı vardır. Hiçbir şey 

zamanı gelmiş bir düşünceden daha güçlü değildir. İşte 

akıl burada başlar, bir komutan güçsüzken savaşa girmez, 

geri çekilmeyi bilir. Düşmanı güçsüzken onu savaşa 

zorlar. Hayat da böyledir. Bir şeyin zamanı gelmemişse o 

iş başarılı olmaz. 

 

Aklına koyduğun işten kimseye söz 

etme,başaramazsan gülerler. 

İnsanların çoğu, kendi başarısızlıklarını örtbas edebilmek 

için başkalarının başarısızlıklarını kollarlar. Hiç kimse, 

hiç kimsenin başarısını istemez. Kıskançlık ve fesat 

vardır. Bundan dolayı dikkat et ve yapacağın işlerden, o 

işi başlamadan ya da o işi tamamlamadan önce söz etme. 

 

Kazancın gözü doymaz. 

İnsanlar gerekten de çok hırslıdır. Sürekli bir rekabet 

halindedir. Bundan dolayı insanların doyacağına inanma. 

Verdikçe daha çok isterler ve asla tamam demezler. 

Sanki hiç ölmeyecekmiş ya da servetini yanında 

götürecekmiş gibi yaşarlar. Belki de ölmeye yakın 

zamanda bundan pişmanlık duyarlar.  
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İnsanların çoğu kötüdür. 

Çünkü zaman kötüdür. İnsanlar yaşamak için nerdeyse 

birer sırtlana dönmüştür ve leş parçalamaktan geri 

durmaz. İçinde kötülük olmasa bile çoğu insan hayatın 

karşısında direnemedikleri için kötü olmak zorunda 

kalırlar. Bundan dolayı insan kendine dikkat etmeli. 

Kötülüğe karşı kendini savunmalı. 

 

 

İşe yavaş giriş, başladığında da sıkı sarıl. 

Çünkü acele edersen, çok hata yaparsın. Çok iyi 

hazırlanmalı insan, başkalarının hatalarından ders almalı. 

Yapacağın işi yapanları incele. Başaramayanlar neden 

başaramamış, başaranlarsa nasıl yapmışlar. Hiçbir iş 

dışarıdan göründüğü gibi değildir. Her işin bir püf 

noktası vardır. İşin inceliklerini öğrenmek için işe yavaş 

başla. Ama başladığında da işine sıkı sarıl, sen işini 

sevmesen iş de seni sevmez. İş ancak kendisine sıkı 

sarılanlara gülümser.. Mutlaka zorluklar çıkacaktır ve bu 

zorluklardan yılma. 
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Ne iyi niyetli ne de kötü niyetli ol. 

Uçlarda olmamak iyidir. Çok iyi niyetli olursan çok 

suistimale uğrarsın. Ya da işlerinde gerekli dikkate sahip 

olmaz ve yeterince tedbirli davranmazsın. Bazen işlerin 

kötü gidebileceğini düşünmeli ve tedbirli olmalısın. Çok 

kötü niyetli olursan da çok kötü olur o zaman iş yapamaz 

ve gerekli iş risklerini alamaz olursun, işte kazanç da 

vardır, kayıp da. Risk  almayan kazanç da alamaz 

 

 

İyi bir iş yapmışsan tanrılardan bil, kendinden değil. 

Evet ilahi sırlar vardır. İnanmak iyidir, eğer Tanrı izin 

vermese sen zaten bir şey başaramasın. Tanrı senin 

yaptıklarını ve çabalarını görür, bundan hoşnut kalır ve 

senin için kapıları açar, işlerinin kolaylaştırır. 

Yaptıklarını Tanrı’dan bilirsen için de rahat eder. 

Kibirden uzaklaşırsın. 

 

 

Aceleci insan tehlikelidir. 



112 

 

Çünkü ister istemez, sürekli hatalar yapar bu tür insanlar 

acele işler eksik ve hatalı görülürler. Sıkılması gereken 

bir vida yeterince sıkı sıkılmamıştır ve bu nedenle bir 

köprü yıkılır ve üzerinden geçen insanlar hayatını 

kaybeder. Her iş kendi kıvamında yapılmalıdır ve hiçbir 

iş aceleyle yapılmaz. 

 

 

İyi günde ölçülü, kara günde temkinli ol. 

Ölçülü olursan, kazançların birikim haline gelir. Bir gün 

zaten işlerin kötü gideceğini ve o günler için tedbirli 

olmak gerektiğini bil. Kara günlerde ise insan panikler, 

olmayacak işler yapar, işler daha da kötüye gider. 

Bundan dolayı kötü günlerde daha dikkatli olmalı ve 

hayatın seni sürüklemesine ve kötü işler yapmasına izin 

vermemelisin. En büyük suçları insanlar kötü günlerinde 

işlerler. Öyle anlarda insan kötülüğün kışkırtıcılığına 

karşı daha zayıf olur. 

 

 

Dostlarına karşı iyi günlerinde de kötü günlerinde de 

hep aynı şekilde davran 
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Çünkü dostlar nadir bulunan cevherler gibidir. Bir kez 

elinize geçti mi, ona değer ver. Onlara her zaman aynı 

davran ki, senin sevginden şüphe etmesinler yoksa zaten 

o senin dostun olmayacaktır. İyi günlerinde dostlarına 

kibirli davranırsan, işler kötü gittiğinde onların 

aşağılamasına maruz kalabilirsin. Kimse kendisine 

yapılanları unutmaz. Kötü günlerinde dost istiyorsan iyi 

günlerinde onlara iyi davran. 

 

Hekimlik bedenin kötülüklerini, bilgelik ruhun 

kötülüklerini iyileştirir. 

Eğer birileri tarih boyunca kendilerini bilgiyi adamamış 

olsalardı, yani herkesin tüccar, herkesin asker, herkesin 

para, altın peşinde koşması durumunda dünya cehaletten 

geçilmedi. Bilgeler kendi adlarına değil, tüm insanlar 

adına düşünürler ve kendilerini bilgiye adarlar. Düşünce 

yolu ile elde edilmiş bir cümle bazen toplumların yapısını 

değiştirir. İnsanlığın tüccarlara ve krallara hiçbir borcu 

yoktur ama bilgelere çok borcu vardır. Hala evren onların 

kitaplarından saçan ışıkla aydınlanmaktadır. 
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Cinsellik üzerine 

Cinsel edim kısa süren bir inmedir:cinsel edimde insan, 

insan olmaktan çıkar, insan olmaktan uzaklaşır, insan 

olmaktan ayrılır birdenbire bir darbe yemiş gibi. Doğa ve 

eğitim birbirine yakındır. Çünkü eğitim insanı 

dönüştürür, bu dönüşümle insanda ikinci bir doğa yaratır. 

Sözlerime kulak verseler, sözlerimi anlasalar, çok zaman 

şerefli insanlar olarak davranacaklar ve böylece bir çok 

kötü eylemden uzak durmuş olacaklar. 

 

Ödev ahlakı 

Ruhun iyiliklerini aramak kutsal iyilikleri aramaktır; 

bedenin iyilikleriyle yetinmek insanî iyiliklerle 

yetinmektir. Ödev insanı adaletsiz olmaktan engeller; en 

azından, kendi adaletsizliğine sahip çıkmaktan 

engeller.İyi insan olmalı ya da iyi insanlara benzemeye 

çalışmalıyız. 

 

Mutlu olmak 

İnsanı mutlu kılan ne bedensel güçlükler ne 

zenginliklerdir, insanı mutlu kılan 

dürüstlük ve sakınıklıktır. Yanlışlardan sakın; korkuyla 
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değil, ödev duygusuyla. 

Mutsuzluk içinde doğru düşünmek ne güzel şeydir. 

Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak yaşamını 

kurtarmaktır. 

 

Adalet üzerine 

Adaletsizlik eden kişi adaletsizliğe uğrayan kişiden daha 

mutsuzdur. İnceliksiz davranışa dingilikle katlanabilmek 

gönül yüceliğidir. Yasaya, yetkeye, daha yaşlıya öncelik 

vermek görev duygusuna sahip olmaktır. Sizin için 

değersiz olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır. 

 

 

Zenginlik üzerine 

Zenginliklere kesin olarak egemen olan birinin sizi 

yönetmesi sıkıcıdır. Zenginliklere kesin olarak egemen 

olan kişi iyi insan olamaz. İnandırma yolunda söz 

altından daha ağırdır. 

Akıllı olduğuna inanmış birini akıllı kılmaya çalışmak 

boşa vakit harcamaktır. Birçok insan akıllılığın ne 

olduğunu bilmediği halde akıllıca bir yaşam sürdürür. 

Kalabalıklar mutsuzluk içinde bilgeleşir. 
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Çabalarımız nasıl olmalı 

Konuşmaya değil eylemde bulunmaya ve erdemli 

davranmaya harcamalıyız tüm çabamızı. 

İyiyi tanımak için ve iyiye ulaşmaya çalışmak için 

doğanın bir armağanı gerekir.  Hayvanın iyisi beden 

yeteneğiyle, insanın iyisi kişilik yüceliğiyle kendini belli 

eder. Doğru düşünenlerin umutları gerçekleşebilir 

umutlardır, kafasızların umutları gerçekleşmez 

umutlardır. 

İnsan bilgiye ve erdeme ancak onları iyice inceledikten 

sonra ulaşabilir. İnsan başkasının yanlışlarıyla alay 

edeceğine kendi yanlışlarıyla alay etmelidir. 

 

 

Denge üzerine 

Çok dengeli bir kişilik yapısına sahip olmak, aynı 

zamanda düzgün bir yaşam sürdürmek demektir. 

Adaletsizlik etmemek iyidir ama yetmez, adaletsizlik 

etmeyi istememek de gerekir. 

İyi eylemleri övmek güzeldir; çünkü kirli çarşafları 

ortaya dökmek dolapçının ve yalancının işidir. Çok 
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düşünmek ve az bilmek, işte budur yapılması gereken. 

Yapmadan önce düşünmek yaptıktan sonra yanmaktan 

iyidir. 

 

Güven üzerine 

Her kişiye güvenme, yalnız denediğin kişiye güven. Her 

kişiye güvenmek basitliktir, yalnız denediğin kişiye 

güvenmek erdem. Tutup tutmayacağımız insan yalnız 

eylemleriyle değil, aynı zamanda eğilimleriyle kendini 

belli eder. İyi ve doğru bütün insanlar için benzer 

şeylerdir, hoş insana göre değişir. 

 

Aşırılık üzerine 

Aşırı arzulamak çocuk gibi davranmaktır, büyük adam 

gibi davranmak değildir. 

Vakitsiz arzular tiksintiye yol açar. Bir şeyi çok 

arzulamak başka şeyler karşısında ruhunu köreltmektir. 

Arzu aşırılığa düşmeden güzele yönelirse doğrudur. 

Herhangi bir yararlılığı içermeyen her zevkten kaçın.  

 

Akıl ve zeka üzerine 
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Akıldan yoksun insanlar için yönetilmek yönetmekten 

iyidir. Ahmakları söz değil mutsuzluk adam eder. Zekaya 

dayanmayan ün ve zenginlikler ünlerin ve zenginliklerin 

en sakatıdır. 

Dünyalık edinmek yararsız değildir, ama dünyalığı 

adaletsizce elde etmek kötünün de kötüsüdür. 

 

Kötülük üzerine 

Kötülere öykünmek de iyilere öykünmemek de kötüdür; 

iyilere öykünmek istememek en kötüsü. Başkasının işi 

için başını derde sokmak ve kendi işini askıda bırakmak 

yanlıştır. 

Sürekli sakınıklık bizi işlerimizi iyi yapmaktan engeller. 

Aldatıcılar ve ikiyüzlüler her şeyi sözde yaparlar, 

eylemde hiç bir şey yapmazlar. İyiyi bilmemek bize 

yanlışlar yaptırır. 

Utanılası bir biçimde eylemde bulunan kişi önce 

kendinden utanmalıdır. Aralıksız tersleşmek ve gevezelik 

etmek gerekeni öğrenmeye doğal olarak yeteneksiz 

olduğunu göstermektir. 
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Kaynağına ulaşmak için, akıntıya karşı yüzmek 

gerekir. 

Hayat zorluklardan ibarettir. Başka türlü zaten hayatın bir 

tadı olmazdı. İnsan zorluklara karşı verdiği mücadeleden 

sonra elde ettiği başarılardan haz duyar. Her şey kolay 

olsaydı, hiçbir şeyin değeri olmazdı.  Hayat akıntıya karşı 

yüzmektir zaten, yoksa insan insan olmazdı. 

 

 

Çıkmaz sokaktan ne yazık ki güvenli bir dönüş 

yoktur. 

Dik başlı uyumsuz insanların hayatı çıkmaz sokaklara 

benzer. İşleri hep zorlaştırırlar, dahası çevrelerine de 

zarar verirler. Uyumlu olmak daha kazançlıdır. İnsan her 

zaman tedbirli olmalı ve her zaman bir yedek plana sahip 

olmalıdır. Sonuna kadar güven olmaz, mutlaka bir hata 

yapılır. Her zaman bir şeylerin ters gideceğini düşünerek 

tedbirli olmalı ve hayatı kendimize çıkmaz sokak haline 

getirmemeliyiz. 
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Apaçık fikirler sevilmez. 

Fikirleri, hediye paketleri gibi süslemek gerekli. Herkesin 

anlayacağı şekle getirmeli. Ölümü anlatmanın bile bir 

usulü vardır. Bundan dolayı, edebiyat ve bilgelik vardır. 

Onlar apaçık fikirleri, süsleyerek kolay algılanmasını 

sağlarlar. Siz de sayılmak ve sevilmek istiyorsanız 

düşüncelerinizi kelimeler ile süsleyin, herkese anlayacağı 

dilde konuşun. 

 

 

Dil, elden uzundur. 

Bunu asla unutma ve sözlerine dikkat et. Gereksiz yere 

kırıcı olma. Söz yarasını tamir etmek gerçekten de 

zordur. Diline hakim olmayanın başına her zaman kötü 

işler gelir. Ya da dilini güzel kullanan insanlar her zaman 

saygı görürler, çok aranırlar. Güzel konuşan insanları 

herkes sever. 

 

 

İp cambazının korkusu; acaba kimin ağına 

düşeceğim. 
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İnsan yaşadığı hayatın, yaptıklarının ya da 

yapmadıklarının yükünü taşır. Eğer yaşamak için 

başkalarının çemberine girmek orunda kalırsanız, 

başkaları çemberi istediği zaman kapatır. Gerçekten de 

özgür olmanın yolu daha az muhtaç olmaktan geçer. 

Daha az muhtaç olan, daha az çembere girer. Birini 

tutkuyla seven onun çemberine girmiş olur, diğeri bu 

sevgiyi bir bedel haline getirebilir. Kralın kalesine giren, 

kralın yasalarını kabul etmiş olur. 

 

 

Mutluluk adalarına, yalnızca sıradanlığın denizinden 

varılır. 

Hayattan talepleri çok olanlar, hırs yapanlar ve rekabet 

edenler asla dinginliği ve huzuru bulamalar. Böylelerinin 

düşmanları da çok olur. Her zaman tetikte olmaları 

gerekir. Huzur ve dinginliğin olmadığı yerde mutluluk da 

olmaz. Mutluluk adasına giden deniz dinginlik ve huzur 

denizidir. 

 

 

İyimserlik 



122 

 

İyimserler,bir girişimde bulunmanın gereksiz olduğunu 

düşünenlerdir.onlara göre her şey zamanla daha iyi 

olacaktır. Geç kalınmış eylemler,genellikle korkunç 

eksikliklere neden olur. 

İnsanı çalışmayı sürdürmesini,başarıları kadar engelleyen 

başka hiçbir şey yoktur.başarılar sürekli onaylanmayı ve 

aşılmayı gerektirirler.  Başkasına inanan inancından olur. 

İnsan ne zaman kendinden kuşkulanmaya başlasa,onu 

coşturan aptalca bir iş gelir aklına. Ağız kapansa da, soru 

açık kalır. 

 

Evrenin birliği üzerine 

Ölümsüzler ölümlü, ölümlüler ölümsüzdür; birbirlerinin 

ölümlerini yaşarlar,yaşamlarını ölürler. Ateş toprağın 

ölümünü yaşar,hava ateşin,su havanın ölümünü 

yaşar,toprak da suyun. 

Şeyler karşıt tutumları nedeniyle bir arada bulunurlar. 

Direnenler birleşir ve karşıtlardan en güzel uyum doğar, 

evrende olup biten her şey mücadele yoluyla gerçekleşir. 

Doğa da karşıtları bir araya getirmeye çalışır ve aynı 

olanlardan değil,karşıtlardan uyumu yaratır. örneğin 

erkeği dişiyle birleştirir ve böylece karşıt doğaya sahip 
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varlıklardan ilk birlik kurulur. 

İnsanlar onun evren - bir'in ayrılmaya çalışarak 

kendisiyle uyum sağladığını anlamıyorlar: tıpkı lir ile 

yaydaki direnen uyum gibi. Görünmeyen 

uyum,görünenden daha güçlüdür. 

Savaştır her şeyin atası, her şeyin kralı; kimi tanrı 

yapar,kimini insan,kimini köle yapar,kimini özgür. 

Savaşın müşterek ve mücadelenin hak olduğunu,olup 

biten her şeyin mücadele ve zorunluluk vasıtasıyla 

gerçekleştiğini bilmek gerek. İnsanlar ebedi olan bu 

evrensel yasayı (logos), adını duymadan önce de,duyar 

duymaz da kavrayamıyorlar. her şey bu yasaya göre 

gerçekleştiği halde,her birini doğasına göre ayırıp 

açıklayarak ne olduklarını duyurduğum bu tür sözlerde 

ve eserlerde kendilerini denemeye kalkıştıkları zaman, 

sanki bunu sezmişler gibi bir izlenim yaratıyorlar. öteki 

insanlar ise uykuda ne yaptıklarını nasıl 

anımsamıyorlarsa,aynı şekilde uyanıkken de ne 

yaptıklarını pek bilmiyorlar. Bu yüzden müşterek olana 

uymak gerekir. ama evrensel yasa (logos) müşterek 

olduğu halde ( yani her şeyi yönettiği ) pek çok kişi sanki 

kendine özgü bir muhakeme gücüne sahipmiş gibi 
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yaşıyor. Ciddi konuşursak, müşterek olanın üstüne 

kurmak gerekir her şeyi,tıpkı yasaların üstüne kurulan 

kent gibi,hatta daha da kuvvetli. çünkü tüm insani yasalar 

tanrısal bir yasadan beslenirler. çünkü tanrısal yasa 

dilediği kadar hükmeder,her şeye yeter ve her şeyden 

güçlüdür. 

Kana bulanarak günahtan arınmaya uğraşıyorlar boşuna; 

tıpkı pisliğe bulaşan birinin kendini pislikle temizlemek 

istemesi gibi! böyle bir şey yaparken görenler onu 

mutlaka deli sanırdı. üstelik yakarıyorlar tanrı 

heykellerine, ölü duvarlarla konuşmak isteyen biri gibi. 

tanrılarla yarı tanrıların özünü tanımıyor hiçbiri... 

Hiç batıp kaybolmayan bir şeyden insan nasıl kaçıp 

gizlenebilir. Yalnız "Bir" dir bilge olan ve hem yanaşır 

hem de yanaşmaz. Her şeyi her şey vasıtasıyla sevk ve 

idare eden anlayışı idrak etmektir bilgelik 

yalnızca.Evrenin oluşumu açlık,evrensel yangın ise 

tokluktur. Tanrı, gündüz ve gece,kış ve yaz,savaş ve 

barış,tokluk ve açlıktır; ama "ateş" tütsü dumanlarıyla 

karıştığı zaman nasıl kokuya göre ad değiştiriyorsa, o da 

değişir,dönüşür. 
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ANTİK BİLGELİK SIRLARINA SON SÖZ 

 

 Teozofi terimi, sözlük anlamıyla ele alınırsa iki Yunanca 

kelimeden oluşmaktadır; theos, yani “tanrı” ve sophos, 

yani “bilge”. Buraya kadarı doğru olmakla birlikte 

devamındaki açıklamalar teozofi hakkında net bir fikir 

vermekten uzaktır. Teozofiyle ilgili en orijinal tanımlama 

şu şekilde getirilmektedir; “Tanrı ve yüksek seviyeli 

varlıkların bağlantı kurdukları kabul edilerek ve fiziksel 

işlemler, bazı kadim Platoncuların teürjik operasyonları 

ya da Alman ateş felsefecilerinin kimyasal işlemleri 

sonucunda da insan üstü bir bilgiye erişmesi.” 

Vaughan sözlüğü ise çok daha iyi, daha felsefi bir 

tanımlama getirmektedir. “Bir teozof” demektedir, “size, 

bir vahiy olarak değil ama kendine ait bir ilhamı 

barındıran ve bunun temelini oluşturduğu Tanrı’ya ait bir 
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teori ya da Tanrı’nın eylemlerini sunan kişidir.” 

Bu görüşe göre her büyük düşünür ve filozof, özellikle 

yeni bir dinin, felsefe okulunun veya mezhebin kurucusu 

mutlaka bir teozoftur. Dolayısıyla teozofi ve teozoflar, 

insanların içgüdüsel olarak kendi bağımsız düşüncelerini 

ifade etmelerine neden olan henüz olgunlaşmamış 

düşüncelerinin ilk parlayışlarından beri vardırlar. 

Bu durumda teozofi, kadim Bilgelik-Dini olmaktadır; bu, 

bir zamanlar her kadim ülkede bilinen ve uygarlaşma 

üzerinde de hakkı olan ezoterik doktrindir. “Bilgeliği”, 

tüm eski yazınlar bize İlahi Prensipler’in yayılımı olarak 

göstermektedir ve bunun belirgin olarak kavranışı şu 

isimlerde sembolleşmektedir: Hintli Buda, Babilli Nebo, 

Memphis’li Thoth, Yunanistanlı Hermes; lakaplarda ise 

tanrıçalardan Metis, Neitha, Athena, Gnostik Sophia ve 

nihayet “bilmek” kelimesinden türeyen Vedalar (Vedalar 

Aryenlerin kutsal kitabıdır ve”veda” sözcüğü “vid; yani 

bilmek” eyleminden türetilmiştir) Böyle bir organizasyon 

altında, Doğu’nun ve Batı’nın tüm kadim filozofları, eski 

Mısır’ın kahinleri, Aryavart’ın Rişileri, Yunanistan’a ait 

theodidactoi (Tanrı düşüncesi, Tanrı’dan öğrenilenler), 
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okült ve gerçekte ilahi olanın tüm bilgisine sahip 

olmaktadırlar. 

Teozofi nedir 

Modern teozofi de; İlahi Öz; ruhun ve canın doğası 

hakkında kadim teozofinin düşündüğü gibi 

düşünmektedir: Aryenlerin popüler Diu’su, (Tanrı), (Ari, 

Sanskritçe bir kelime olup asil, değerli, güvenilir 

anlamına gelir ve sonradan Hindistan’a, İran’a ve 

Avrupa’ya göç etmiş olan Orta Asya’nın kadim halkına 

verilen addır) Kaldeliler’in Lao’suyla özdeştir ve hatta 

eğitimsizlerin Jüpiteri ve Romalıların filozofları ile 

birlikte Samiriye'lilerin Yahve’si ile, Normanların Tiv’i 

veya Tiusco’su, Britonların (eski zamanlarda Britanya 

adasının güneyini istila eden Keltlerden biri) Duw’u ve 

Trakyalılar’ın Zeus’u ile de aynı şekilde özdeştir.  

  İster Yunan Pisagor’u kabul edelim, ister Kaldeli 

Kabalistleri veya Aryen felsefesin; Mutlak Öz’e, Bir ve 

Her şey Olan’a göre yukarıdaki kavramların her biri 

bizleri saf ve mutlak Teozofi’ye götürebilmektedir. 

Öyleyse “bir vahye dayanmayan ama kendi zemininde 

bir ilham sahibi” olarak bir Tanrı teorisine sahip olan her 

teozof yukarıdaki tanımlamalardan herhangi birini kabul 
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edebilir ya da bu dinlerden herhangi birinin mensubu 

olabilir ve yine de teozofinin mutlak sınırları içinde 

kalabilir.  

“Tefekkür (derin düşünce), kişisel bilgi ve zihinsel 

disiplin ile ruh, ebedi gerçekliğin, iyiliğin ve güzelliğin 

görüntüsüne sahip olabilir; bütün bu nitelikler “Tanrı’nın 

Görüntüsünü” ifade etmektedir ve bu epoptei’dir” 

demiştir. 

 “Kişinin ruhunu Evren Ruhu’yla birleştirmesi” 

demektedir Porphyry, “mükemmelen arınmış bir zihni 

gerektirir”. Derin düşünce, mükemmel saflaşma hali ve 

bedensel arınmışlıkla buna daha çok yaklaşabilmemiz 

mümkündür ve bu hal içinde gerçek bilgiye ve harika bir 

iç görüye ulaşabiliriz. 

 

 

  

 

BİR BİLGELİK YAZITI 

 

ZÜMRÜT  TABLET 
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Metinden ilk olarak Albertus Magnus, De Mineralibus 

adlı eserinde bahseder. Buna göre Hermes’in mezarı 

İskender tarafından bulunmuş olup tabletler burada açığa 

çıkmıştır.  

En yaygın söylence, bu tabletlerin, Hermes’in lahitinin 

olduğu yerde, ellerinin arasında bulunmuş olduğudur. 

Burada sembolik bir ifade kullanıldığı da varsayılabilir. 

Tabletlerin Zümrüt olması önce bu taşın Hermes’ e ait bir 

taş olduğunu akla getirmektedir, ancak zümrüt yeşil rengi 

ile ekini sembolize ettiği gibi, okült gelenekte bilgelik 

sembolü olarak da kullanılmıştır. Bu tabletlerin içeriğinin 

hermetik bilgelik olduğu düşünülürse bu yazıların zümrüt 

tablet üzerine yazılmış olmasının anlamı daha iyi 

gözükür. Zümrüt Hıristiyanlıkta da inancı sembolize 

etmiştir.  

Hermetik yazıların bir çoğu Helenleşmiş Mısır’a aittir. 

Bu yazıların da orijinal Yunanca metninin varolduğu 

varsayılmış, ancak bugüne kadar eksiksiz metin 

bulunamamıştır. Sadece yirmiye yakın Arapça versiyona 

rastlanmıştır.  

Zümrüt tablet hakkında elimizde olan ilk versiyon 

Tyan’lı Apollonios’a aittir. (Apollonios Arapça 
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metinlerde Balinus olarak geçer.) İsa’dan sonra birinci 

yüzyılda yaşamış olan Apollonios Yeni-Pitagorasçı 

filozoflar arasında önemli bir yer tutmakla birlikte, 

döneminde okült bilgisi ile de tanınmıştır. Ayrıca büyü 

ve simya üzerine kitapları vardır.  

Apollonios’a atfedilen en önemli kitaplarından biri de 

“Yaradılış’ın Sır Kitabı”dır. (Kitab-ı Sırrı Al-Halika). Bu 

kitapta Zümrüt Tablet metninin bir versiyonu 

bulunmaktadır. Bu kitabın Sagiyus isimli bir din adamı 

tarafından Altıncı yüzyılda Arapça’ya çevrildiği söylenir, 

ancak orijinal Yunanca metin bulunamamıştır. 

Kitabın giriş kısmı oldukça ilginçtir. Bu kısmın bir 

bölümünde bu yazıları nasıl bulduğunu Balinus kendi 

ağzından anlatır :  

 

 

« Yaşadığım yerde tahta bir sütunun üzerine dikilmiş bir 

heykel vardı. Sütun üzerinde şu yazılar okunuyordu : 

“Ben kendisine ilim verilmiş olan Hermes’im; eserim 

önce herkese açıktı, ancak daha sonra, benim kadar bilge 

biri tarafından yeniden bulunsun diye, sanatımı 

sakladım.” Heykelin göğsünde ise eski dilde yazılmış şu 
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yazılar vardı : “Eğer birisi varlıkların yaratılışının 

sırlarını merak ediyorsa ayaklarımın altına baksın”  

 

Herkes bu heykeli görmeye gelirdi ve ayaklarına bakıp 

bir şey bulamazlardı. Ben ise , küçük , zavallı bir 

çocuktum .  

Fakat büyüyünce, kuvvetlenince , göğsünün üzerindeki 

yazıyı okudum ve anlamını kavradım. Ve hemen sütunun 

altını kazmaya başladım. Toprağın altında içine güneş 

ışığı girmeyen karanlık bir geçit buldum. Burada bir 

meşale de yakmaya çalışmak da boşunaydı , çünkü 

sürekli esen rüzgar buna izin vermiyordu.  

Karanlık yüzünden keşfettiğim yere giremiyordum, ve 

rüzgarın gücü ışığın yanmasına izin vermiyordu. 

Tedirgin bir uykuya daldığımda yüzü bana benzeyen bir 

ihtiyar karşımda belirdi ve bana seslendi : “Kalk Balinus 

ve yeraltına gir; bu yol seni yaratılışın sırrına götürecek 

ve Doğa’nın nasıl oluştuğunu göreceksin” 

“Karanlık hiçbir şeye izin vermiyor ve ışık rüzgara 

dayanmıyor” diye yanıtladım.  

O zaman bana dedi ki : “Balinus , ışığını şeffaf bir kabın 

içine koy, böylece rüzgardan korunmuş olacaktır. Ve seni 
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karanlıkta aydınlatacaktır. “  

Bu sözler benim ruhumu neşe ile doldurdu ve isteğime 

ulaşacağımı hissettim. Ona seslendim : “ Siz kimsiniz? , 

bu büyük iyilik için kime minnettarım?” 

 

“ Ben senin yaratıcınım , mükemmel olan! “ 

 

O anda neşe içinde uyandım , onun bana söylediği gibi 

ışığı şeffaf bir kabın içine koydum ve yeraltına girdim.  

 

Orada altın bir tahtın üzerinde oturan yaşlı bir adam 

gördüm . Elinde zümrüt bir tablet tutuyordu ve tabletin 

üzerinde “Doğa’nın varoluşu buradadır” diye yazıyordu. 

Önünde duran kitapta ise “Bütün varolanların yaradılış 

sırrı ve her şeyin nedenlerinin bilimi buradadır.” diye 

yazıyordu.  

 

Bu kitabı korkusuzca aldım ve buradan çıktım. Bu Bütün 

Varolanların Yaradılış Sırrı kitabında yazan her şeyi 

öğrendim ; Doğa’nın nasıl varolduğunu anladım ve her 

şeyin nedenlerinin bilgisine eriştim. İlimim beni meşhur 

etti. Tılsım ve olağanüstü şeylerin bilgilerini öğrendim ; 
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dört elementin birleşmelerini, çekimlerini, itimlerini 

tanıdım. » 

 

 

Zümrüt Tablet Tercümesi:  

 

Hermes Trimegistis’in Simya üzerine Zümrüt Tableti 

 

 

Hermes’in cesedinin bulunduğu karanlık mağarada , 

ellerinin arasında bulunmuş , Zümrüt tablet üzerine yazılı 

sırları : 

 

 

Hiç yalan olmadan doğrudur , kesindir ve çok gerçektir. 

Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da 

aşağıda olan gibidir , ve birlikte tek bir şeyin mucizesini 

gerçekleştirirler.  

Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden , bir olanın 

düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan 

uyum sağlayarak çıktı.  

Güneş onun babasıdır, Ay annesidir. Rüzgar onu 
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karnında taşımıştır, Toprak beslemiştir.  

Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü eğer 

toprağa dönerse her şeye yeter .  

Toprağı ateşten ayıracaksın, sübtil olanı kalın olandan ; 

bu büyük bir maharetle olmalı 

Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek 

, ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak . Bununla 

bütün dünyanın zaferi senin olacak ; bunun için bütün 

karanlık senden uzaklaşacak.  

Bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi ; çünkü her sübtil şeyi 

yenecek, her katı şeyin içine girecek.  

Dünya da böyle yaratıldı. 

Hayranlık verici biçimler bundan çıktı , bunların ortamı 

buradadır.  

Bu yüzden bana Üç Kere Büyük Hermes denir , çünkü 

bütün dünyanın felsefesinin üç bölümü de bana aittir. 

Güneş’in yaptıkları hakkındaki söylediklerim böylece 

bitiyor ve tamamlanıyor.  

 

 

SON  

 


