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Önsöz
Kadîm Viking rfânı/skandinav Runik Alfabesi adlı bu kitâbın içeriini,
kadîm ve otantik malzemelere dayanan bütünüyle ilevsel bir kehânet
sistemi oluturmaktadır. Bu sebeple bu kitâp, Ogam: Aaçların Keltçe Ke
hâneti adlı önceki kitâbımın tamâmlayıcısıdır ve ona benzer bir rehber
kitâp özellii taımaktadır. Yakında hazırlanacak bir baka kitâp olan,
Tarot: Batı’nın Kehâneti ile berâber, Antik Keltler ve Norveç lisânının ke
hânetsel sistemleri içinde ve daha geni Batı Avrupa kültürlerinin derin
pagan yankılarıyla ekillendirilmi anlamların önceden sanılandan daha
zengin olduklarını göstermek arayıında olan, kehânet ile ilgili üçleyiin
bir parçasını oluturmaktadır. Bu kitâpların içerisinde Batı ile ilgili
gizemlerin birincil görüntülerini, öreti ve tekniklerini ekillendirilmi
olarak buluruz. Aynı zamânda, bu kitâplar kehânetin pratik sistemlerini
uygulayabilir hâle getirmei amaçlamıtır ve bu balamda skandinav
Runik Alfabesi de bir istisnâ deildir.
Runik alfabenin hem kolektif hayâl gücünde ve hem de kendi yaam
larımızda kehânet, sihir ve yaratıcı görselletirimleri kendi simgeleriyle
kullanarak yaptıkları sihir, gerçekten de güçlü bir sihirdir. lk bata basit
görünen bu iâretler seti, onları tanıdıktan sonra, neredeyse sonsuz bir
ekilde genileyen tam bir sihirli uygunluun ve irfân sisteminin ortaya
çıkıını salar. Onun kehânet ile ilgili iâretleri, brânî alfabesinin uzun
süredir Batı okültizminin ana dayanak noktası olmu Kabalizmin olu
turduundan daha az etkili olmayan bir yollar aı oluturur. leriki say
faların ortaya koyacaı gibi, Runik alfabe, Kuzey Gizemleri’ne uzanan
bir ayrıntılı plan ya da yol haritası içerir ve falcılık rolünün ötesinde,
derin bir kültürel gelenein içine giren bir çeit inisiyasyondur. Runik
alfabeyi kullanarak, okuyucu yalnızca bu biricik bilgelik geleneine e
rimez, fakat aynı zamânda onun günümüzdeki canlanıına katılabilir.
Okuyucunun ileriki sayfalarda azamî kolaylıkla geziniine yardımcı
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olmak için, birkaç teknik konu ele alınmak durumundadır. lki arkaik
isimleri ve dier terimlerin kullanımını içerir. Her ne kadar orjinal Eski
ngilizce, Norveççe ve zlandaca kaynaklardan aksan kullanımını
taıdıysam da, biraz pimanlıkla bu dillerin modern ngilizce’de
görülmeyen harflerini dâhil etmedim. Odin’den, isminin yerli betimleyii
olan Oin’e zihinsel bir sıçrayı yapmak, çok fazla bir sorun temsîl et
meyebilir ve zamânla órr Thór olarak tanınabilir olur, fakat daha az
tanıdık terimler en mantıklı okuyucuya bile mantıksız talepler yerletirir.
Ancak, bence özel ilgi hak eden iirlerin, destânların ve hikâyelerin ad
larında bir istisnâ yaptım; bunların ngilizce tercümeleri parantez içinde
yanlarında verilmektedir. Dier bir karııklık kaynaı benim büyük
harfleri seçici olarak aynı kelimenin bâzı balamlarında kullanıp dier
lerinde kullanmayıımdır. Kural olarak, the Runes terimini runik kehânet
için kullanılan Eski Futhark alfabesinden bahsetmek için kullandım,
fakat runes’ı her bir harf ve genellikle geçmi çalarda var olmu dier
rune yazmâları için kullandım. Küçük harfleri aynı zamânda paganizmin
târihî biçimlerinde kullandım, aynı zamânda çada Paganizm’e büyük
harf P kullanarak, eski inançlar ve onların modern canlanıı arasında
ayırım çizdim. Son olarak, modası geçmi B.C. ve A.D. terimlerini B.C.E.
Milâttan Önce ve C.E. Milâttan Sonra gibi yenileriyle deitirmek
için, anlaılır sebeplerden dolayı modern bilimsel eilimleri takîp ettim.
Bu eseri mümkün kılan herkese teekkür etmek isterim, özellikle sabır,
destek ve ilhamlarından dolayı, eim Claire ve olumuz Finn’e. imdiki
çalımaa dorudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunanlardan, anne ve
babamı tüm yol boyunca saladıkları yardım ve destekleri için takdîr
etmek isterim; Downey erkek kardelerini ve onların geni akrabaları,
özellikle Kirk ve Shane’i ve yılmayan Rhys Hughes’i de... Beni
aratırılarımda tevîk ettikleri için Wilson ve Margaret Harris’e selâmlar,
müthi cokuları için çsel Gelenekler’den Elaine Sanborn ve Jon Gra
ham’a ve tılsımların o yapımcısı, Paora Te Rangiuaia’ya, el yazmâlarını
sihirli inançta tuttuu için... Cian MacFhirarais ve Üçlü Ay Cadılar
Toplantısı’nın dier üyelerine yürekten saygılarımı sunarım. Son olarak,
her yazarın evinden uzakta bir evi olmak zorunda: Teekkürlerim, bir
yolcular evi ve denize kuzey ve güneyden bakan sıınak olan Lazy
Lounge Café’ye. Dilerim, sâhipleri Nick ve Pat, rûhsal cömertliklerinden
dolayı tanrıların lûtfundan faydalanırlar.

Runik Alfabenin Kökeni ve
Bu Kitâbın Kullanım Kılavuzu
Bu kitâp, antik Runik alfabede gömülü olan pratik ve ezoterik bilgeliin
kuyusundan su çekmek isteyenler için tam bir kılavuzdur. “yi yardım
‘rune’larını” ve onların üzerinde kurulu oldukları skandinav bilgelik ge
leneinin öretilerini tercüme etmek için gerekli araçları salar. ki bin
yıl kadar önce herkesçe tanınmaa balanan, antik Eski Futhark al
fabesinin yirmi dört runik iâreti çubuu yeni bir milenyumun afaı
sökerken, bu iâretlerdeki bilgelik bizi bugün eskisinden daha fazla il
gilendiriyor. Tarot destesinin imgeleri ve I Ching’in heksagramları gibi,
Runik alfabe de kiisel güç kazanıı, kiisel geliim ve rûhsal farkındalık
için temel anahtarlar salar.
Runik alfabe, geleneksel kuzey Avrupa kültürlerine özgüdür. Runik ses
lerin rezonanslarını, Pagan skandinav dünyâsındaki tanrı ve tan
rıçalarda, ilkel güçlerde, devlerde, cücelerde, savaçılarda, bilgelerde ve
J. R. R. Tolkien gibi birçok yazarın fantastik yazılarındaki kahramanlarda
görebiliriz. Antik masallar Runik alfabenin sihirbâztanrı Odin tarafın
dan kefediliini ve sihir ve kehânette kullanılıını anlatır. ‘Rune’ların,
kehânet için kullanılıı ve bize rehberlik edii günümüzde de sürmekte
dir. Ancak, Eski Futhark’ın yirmi dört harfi, sâdece kaderi söylemek
sembolleri deildir ve bu kitâbın tezi de budur. skandinav dünyâsının
zengin mitolojik mîrâsının kapısını açan bir anahtardır. Göreceimiz
gibi, her bir rune, her bir iâret, her bir çubuk antik skandinav mitinde
bir masallar ve yazımâlar dizisine çarıım yapar. Bu masallar ve
yazımâlar dizisi temel bir öretiler dizisini ve bütün bir bilgelik ge
leneini insânlara iletmek için sembollere dönütürülmü olarak içerir
ler. Dahası, bu öretilerin içerdii sezgiler, kefler, mesajlar bir
evrensellie ve zamândıılıa, kendi kuzey Avrupa köklerini aan bir ak
tarıa sâhiptirler. Runik alfabe ile kehânette bulunan, runik harflerin
dökümcüsü için runik sistem, danımanlık edimi ile bir durumun
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doasını yansıtmak ve akıl vermek ya da rehberlik etmek için kullanıla
bilecek sihirli bir semboller aynasıdır.
Sözcüün orijinal anlamında, gaipten haber vermek, kelimenin tam anlamı
ile daha yüksek bir sezgiyi kefetmektir, kaderin ileyiini kefetmektir
ya da “tanrıların irâdesi”ni hayâtlarımızda uygulanacak ekilde kefet
mektir. Runikler gibi kehânet sistemleri, anlamlı iâretler dizisi üzerine
temellenir. Bu kehânet sistemlerini biz “raslantısal” olarak seçtiimizde
ve kendi kiisel mesajımızı versinler diye yorumladıımızda, onlar bizim
için omen, kehânet olurlar. Fakat böylesi bir prosedürün ileyii nasıl
mümkün olabilir? Geleneksel skandinav cevâbı u olacaktır: Her ey ve
her olay derin ve ıık veren bir ekilde Kader Aı’nda Web of Wyrd
titreir ve Runik harfler danımanlık ânındaki kendi biricik kader yolu
muzun temelindeki enerji hareketlerinin imzâsına sâdık bir ekilde bize
bir ‘dizili’ verir. Batı’nın bilimsel akılcılıı, nedensel olarak birbirine
balı olmayan olayların temellerinde yatan bir baıntıya sâhip olabile
ceklerini düünmez. Ancak ‘rastlantısallık’ kavramının kendisi modern
çalarda giderek detaylı incelemlere tâbi olmutur. 1950’lerde C. G. Jung,
kendisinin “anlamlı rastlantı” olarak tanımladıı, ezamânlılık kavramını
tanıttı. Ve bâzı kuantum teorisyenleri, onun bu fikrini desteklediler. Bu
kuantum teorisyenlerine göre, fiziksel veyâ nedensel bir balantıya sâhip
olmayan “rastlantısal” olaylar, onlardan daha derin bir düzenleyici ilke
den çıkabilmektedirler. Günümüzdeki bütün kaosa ramen, biz imdi
modern bilim ve antik sihrin, sonunda karılaabilecekleri ve diyaloa
geçebilecekleri ilginç bir zamâna girmekteyiz.
Antik dünyâda, kehânet, tabîî ki, tanrıların ve rûhların faâliyetlerine
atfedilirdi. Bu tür varlıklara gerçek ya da mecâzî varlıklar olarak baksak
da, kuzey Avrupa’da tüm tanrıların en yüksei, Odin’in Germen adı ile
Woden ya da Wotan adını Wednesday/Çaramba’ya vermitir Runik al
fabenin kâifi ve efendisi olduu hayâtî derecede önemlidir. Odin aslında
runik sistemin ustalık modelini salar. skandinav mitinde, Dünyâ Aacı
soyundan gelir ve Runik alfabeyi Mímir’in Kuyusu’ndan yukarıya çek
mek için fedâkârlıa katlanır. Mímir’in Kuyusu çeitli ekilde anlaıla
bilir. Rune alfabesi ile kehânette bulunanın psiesi olarak anlaılabilir;
kolektif bilinçdıı olarak anlaılabilir; ve fiziksel maddenin altında yatan
enerji biçimleri dünyâsı olarak anlaılabilir. Çünkü Odin’in arayı
hikâyesi, aslında içe bakı sürecinin ve orada tüm dünyâların bilgisine

