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Namaste
Tarot, otuz yılı aşkın süredir de-
vam eden yolculuğumda en ya-
kın arkadaşım olarak hep yanım-
daydı ve bu süre zarfında derin 
bilgeliği ve rehberlik anlayışıyla 
beni şaşırtmayı ve rahatlatmayı 
hep başardı. 

Yıllar geçtikçe, bir Tarot des-
tesine sahip olan ama kartları 
öğrenemedikleri için onları “bir 
çekmecede” kullanmadan bekle-
ten kişilerin sayısısının çokluğu-
nu fark ettim.

Bu, bana geriye dönüp baktığımda Tarot öğrenirken yaşa-
dığım hayal kırıklıklarımı hatırlattı ve sonunda, okuyucuların 
yollarını kolaylaştırmak ve karşılaşabilecekleri bazı sorunları 
önleyebilmek umuduyla Kolay Tarot’u yazdım.

Bu kitap, Tarot okuması yapmak için kullandığım düzen-
lemeleri ve bilgileri içeriyor. Kitapta aynı zamanda, paylaştı-
ğım kişiler için işe yarayan “Tarot Yöntemi” adını verdiğim, 
adım adım bir öğrenme sürecini de takip ediyorum. Şu an 
sizden sadece adımları verilen sırayla izlemenizi rica ediyo-
rum. 
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Yayınevi bu kitabı kabul ettiğinde, yöntemimi “adımla-
ra” ayırıp ayıramayacağımı sordu. Adımlara ayırma işlemi-
ni yaptığımda -ki bunu planlamıyordum- kitap doğal olarak 
yirmi iki adıma bölündü, bu da Büyük Arkana’daki kart sa-
yısına karşılık geliyor. Bu durum yüzümü güldürdü. Bunlari 
Tarot’un sonsuz harikaları, dolayısıyla bu küçük notu sizinle 
de paylaşma gereğini duydum.

Bilgimi ve deneyimimi sizinle içtenlikle paylaşırken Ta-
rot’un, benimki gibi sizlerin de hayatını zenginleştireceğini 
umarım. Yolunuzda başarılar dilerim.

Yolculuğun tadını çıkarın…
Josie
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Önsöz 
Yolculuk genellikle Tarot için bir metafor olarak kullanılmış-
tır: Çılgın’nın yolculuğu, kişinin kendisinin ya da Tarot’a da-
nışanların yaşamında anlam, açıklama ya da yön bulmak için 
çıktığı kişisel bir yolculuk. Peki bu bağlamda bu yolculukta 
nasıl ilerleyeceğiz? Nerede olduğumuzu ve yolumuzun nere-
ye gittiğini daha iyi anlamak için yol boyunca işaretleri nasıl 
okuyabiliriz?

Tarot’un, Büyük ve Küçük Arkana olarak ikiye bölünen, 
sonra da diziler ve öğelere bölünen yetmiş sekiz standart kar-
tı vardır. Bu kartlar genel olarak ne anlama geliyorlar ve ola-
sılıklara ilişkin belirli bir okumada kişisel olarak bizim için ne 
anlama geliyorlar?

Bana göre Tarot Kartları, yolculuğumuz için bir harita gi-
biler ve her bir kart, kendi numarası ve başlığıyla adeta bir 
sokak tabelası işlevi görüyor. Elbette bu söylediğim yararlı bir 
başlangıç ancak kendi başına tam yanıt değil. Kartlara bir açı-
lım içinde, diğer kartlar ve sorulan sorular bağlamında bak-
tığımızda yanıtlar daha net hale gelir. Benim harita benzet-
meme geri dönecek olursak, sokak tabelasına ek olarak artık 
doğuya veya batıya baktığımızı ya bir köşede ya bir kavşakta 
olduğumuzu da biliyoruz; böylece kendimize daha özgün 
bir başvuru aracı sağlıyoruz. Ama yine de Tarot kartları ile 
ilgili daha zengin yorum düzeyleri var: Kartlarda bulunan 
sembolizm ve görsel içerik, bize çok daha fazlasını sunabilir. 
Hayali sokağımızda, günün hangi saatinde neyin olduğuna 
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dair bir fikir vermek için gölgeleri gözlemleyebiliriz; sıcak-
lıksa mevsime dair bir belirleme sağlayabilir. Çevremizdeki 
binaları ve yoldan geçenleri gözlemlemek, kendi yaşam de-
neyimlerimizden de süzülerek bize zengin bir mahallede mi, 
yoksa fakir bir mahallede mi, tehlikeli mi, yoksa güvenli mi 
bir yerde mi olduğumuza ve yolculuğumuz boyunca nerede 
olduğumuza dair ipuçları sağlayabilir.

Öyleyse, herhangi bir destenin imgesinin bu süreçteki rolü 
nedir? Bir stil diğerinden daha mı uygun? Elbette deneyimli 
bir okuyucu, elindeki tam olarak resmedilmiş destenin ayrın-
tılarına daha az ihtiyaç duyabilir. Aslında, bu, bir dikkat da-
ğınıklığını da tetikleyebilir ve örneğin, Marsilya destelerinin 
daha sade, daha az resmedilmiş stili aracılığıyla daha derin, 
daha kişisel yorumlar elde edilebilir. Ancak Tarot dünyasıy-
la ilk tanıştığımda, hemen geleneksel Rider-Waite destesinin 
tamamen resimli içeriğine bağlandım ki, Yaldızlı Tarot bu 
tarza ve yapıya saygı gösteriyor. Çoğunlukla bu biçime sadık 
kaldım ve zaten Rider-Waite destesine önceden aşina olanlar 
Yaldızlı Tarot’u kullanırken diğer destelere geçip denemeyi 
istediklerinde kendilerini oldukça rahat hissedeceklerdir.

Bir dizi sembolle dolu bir görüntüye sahip olmanın öte-
sinde, çoğu deste aynı zamanda sanatsal ifade için bir araç 
görevi görür ve destenin yaratıcısına, geleneksel Tarot’un ya-
pısını korurken kendi kişisel yorumunu ve karakterini kat-
ması için fırsat sağlar. Yaldızlı Tarot’ta makine parçaları ya da 
hayvanlar gibi en katı Tarot geleneğinde görünmeyen birçok 
öğe bulacaksınız.

Bunlar, genel betimleyici tarzımı yansıtan kişisel dokunuş-
lardır. Dilerseniz, basit süsleyici zeminler olarak görülebilir-
ler, tıpkı Tarot deneyimini zenginleştirebilecek tiyatro sahne 
dekorları gibi. Aynı zamanda da kendi yorumlarınızı ekleme-
niz için size geniş bir esneklik sağlarlar. Daha geniş anlamda, 
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çeşitli mekanik cihazların belirli bir işlevi yoktur, onlar ancak 
insanlığın doğal ve ruhsal düzene katılımının ve etkileşimi-
nin sembolleri olarak hizmet ederler. Önümüze çıkan fırsatlar 
ya da olaylar kader olabilir, ancak bunlardan ne çıkardığımız 
kendi tepkimize ve müdahalemize göre değişir. Bizler sadece 
Tanrılar’a bağlı kuklalar değiliz.

Hayvanların çeşitli kartlara dahil edilmesi de kişisel bir se-
çimdir. Birçok hayvanın zaten kendi anlamları ve sembolizmi 
vardır. Örneğin baykuş, gece vakti ve bilgelikle ilişkilendiri-
lir, ancak Yaldızlı Tarot Kılıç Dokuzlusu’ndaki rolü, Baykuş 
ile kendi kişisel ilişkilerinize dair yorumlar eklemeniz için 
size fırsat sağlar. Bu yorumların da durağan kalmasına gerek 
yoktur, yorumlar bir okumadan diğerine pekâlâ değişebilir. 
Yaldızlı Tarot’un, Tarot yolculuğuna başlayanlar için kullanıcı 
dostu bir arkadaş olarak hizmet etmesini umuyorum. Zira o, 
kendisiyle daha fazla yolculuk ettikçe sizin için sadık bir ar-
kadaş olarak kalma esnekliğine de sahiptir.

Tarot destesi üretimine katılmak gerçekten tatmin edici bir 
deneyim oldu. Kişinin işinin bu denli dikkat çektiği ve ince-
lendiği çok sayıda yaratıcı alan olduğunu sanmıyorum. Rolü 
ve işlevi nedeniyle bir Tarot kartının görüntüsü belki de diğer 
tüm görsel fal araçlarından daha fazla incelenir.

Bir sanatçının herhangi bir kart için sunduğu yorum, ev-
rensel olarak Tarot topluluğundaki herkes tarafından benim-
senmeyebilir, ancak bu konuda Yaldızlı Tarot’un büyük ölçü-
de iyi karşılandığı görülüyor. Yaldızlı Tarot’un ilk seferinde 
ya da bir süre ara verdikten sonra tekrar Tarot’a dönerken 
kişileri Tarot’u almaya teşvik etmede rol oynadığını belirten 
çok sayıda e-posta aldım ki, bir sanatçı olarak bu son derece 
tatmin edici.

Ciro Marchetti





Birinci Bölüm
Faydalı Bilgiler




