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Yıllar önce, ikinci dünya savaşında İngilizlerin Almanya ve Polonya’daki yüzlerce fal köşesini satın alarak fal meraklısı Hitler’i 
yönetmek için kullandıklarını duyunca çok şaşırmıştım. Her gün fal köşelerinde, “yeni bir şeye (taarruza) başlamak için 
bugün uygun değil”, “… gününe kadar astrolojiye göre yeni başlangıçları erteleyin” vb. günlük fal yorumlarıyla 
Hitler’in taarruz planlarına engel olmaya veya erteletip zaman kazanmaya çalışmışlar.   
 

Tabii ki, Hitler başta olmak üzere Alman Ordusunu ve Alman Halkını fal köşeleri üzerinden yönetmek için planlanan bu 

psikolojik harekat, Hitler ve Hitler gibi fal köşeleri veya astroloji köşelerine inanan ve hayatını bu bilgilere dayanarak 

şekillendiren her kademeden Alman Askeri üzerinde başarılı olmuştur. Fal köşesinde “bugün eneriniz düşük/şansınız çok 

kapalı”, “bugünü ailenize ayırın, onların size çok ihtiyacı var” vb. yorumları okuyarak cepheye giden askerler o gün 

düşmanıyla gireceği çatışmalara psikolojik olarak yenik başlayacaktır. 

Toplumların dolaylı şekilde fark ettirmeden yönetilebileceğimiz inanca dayalı ve hiçbir hukuki sorumluluğu olmayan fal/astroloji 

gibi köşeleri günümüze uyguladığımızda nasıl kullanabiliriz bir düşünelim.   

Genel olarak, insanlar yaradılışları gereği maddi/manevi daha iyi şartları hayal ederler ve bunun gerçekleşmesini beklerler. Bu 

hayaller genelde normal çalışarak elde edecekleri hedefler yerine biraz daha sürprizlere / mucizelere dayalı amaçlar veya 

beklentilerdir.  Bu hayaller ve beklentilere hitap eden fal/astroloji yorumları bir anda insanları beklentilere sokabilir. Örnek: bir 

fal/astroloji köşesinde “Balık burcundakiler, yılbaşından itibaren iki aylık dönemde aşkta ve işte başarılı bir döneme giriyorlar. 

Sürpriz mutluluklara ve başarılara hazır olsunlar” dediğinizde.  Bu tahmine inanan balık burçlarının tamamı ister istemez ortada 

hiçbir somut işaret olmamasına rağmen bir beklentiye girip umutlanmaya başlayacaktır. Eğer o iki aylık sürede vaad edilen 

maddi /manevi başarılar mutluluklar gerçekleşmezse, iki ay sonunda hala beklentileri gerçekleşmemiş olan balık burçları hayal 

kırıklığı sonucu uzunca bir sürede mutsuz ve umutsuz yaşayacaklardır. Normalde hayali olan ama henüz beklentisi  olmayan 

birilerini umutlandırdınız beklentiye soktunuz ve iki ay sonra hayal kırıklığıyla baş başa bıraktınız. 

Sistem kişiye değil genele tavsiyede bulunduğundan, inanmakta kabule dayalı olduğundan, beklentileri gerçekleşmediği için 

hayal kırıklığı yaşayan hiç kimsede “bana vaad ettiğiniz başarı ve mutluluklar olmadı diye” fal/astroloji köşelerine tazminat 

davası açamaz. 

Toplumları, maddi manevi, aşkta işte; beklentilere sokmak/ başlangıçları erteletmek / başlatmak bitirmek vb. yönlendirmek 

amaçlı kullanıldığında toplumları toplu olarak kendine güvenini yıkabilecek, depresyona sokabilecek bir yöntem olarak 

kullanılabilecektir. 

Her dönem tahminin tuttuğu insanlarda olacaktır mutlaka ama bu istatistik bilimi gereği uzun bir periyotta bazı tahminlerin 

bazılarında tutması gayet normaldir. Ama bu dönem tahmini tutan kişiler sonraki dönemlerde tutmayabilecektir.  

 

Geleceği veya mevcudu bilme isteği aslında kişilerin içinde bulunduğu durumlarında bir yansımasıdır. Kendinize güveninizin 

olmadığı, kararlarınızı kendinizin veremediği durumlarda kararlarımızı başkalarına danışarak vermek isteriz. Eğer, etrafınızda 

aklı başında tavsiye alabileceğiniz kişiler yoksa veya onlardan tavsiye alamayacak kadar aptalca kibirliyseniz, bu sefer 

tanımadığınız kişilerden tavsiye almak istersiniz bunu da yapabileceğiniz en kolay yerler fal/astroloji uzmanlarıdır.  Yada en 

kısa yoldan fal/astroloji köşelerini okursunuz gizli gizli.  Hele birde gerçek uzmanlar yerine bu işten geçinenlerin eline düştünüz 

mü? Paranızı ve ruhunuzu kaptırdınız sizi ve içinde bulunduğunuz şartları hiç bilmeyen kişilerin oyuncağı oldunuz demektir. 

 

Yaklaşık üç aydır, yaklaşık 5-6 tane fal/astroloji köşesini düzenli takip ediyorum, aynı yıldız haritasına bakıldığı halde bazıları, 

“bu gün her şeyden senden yana derken” bir kısmı ise “bugün işlerin ters gidebilir, dikkatli ol yeni başlangıçları ertele” vb. 

yorumlar yapıyor.  

Bence, ekonomi yorum sayfalarının sonundaki gibi “Bu köşede okuduğunuz tahminler tavsiye niteliğinde olup %100 

size uygun olmayabilir. Siz, mevcut şartlarınızı gerçekçi olarak değerlendirip kendi kararınızı kendiniz veriniz.” 

İbaresi yer almalıdır.  Bana göre kişi kendi kararını zaten vermiştir ama sorumluluğu üzerinden atabilmek için kararını 

onaylayan dış otoritelere ihtiyaç duyar çoğunlukla farkında olmadan. Bunu güzel bir anekdotla örnekleyelim.   

İKİ SİMGE 

Yaşlı Kızılderili reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az öte-de birbiriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. 

Köpekler-den biri beyaz, biri siyahtı ve on iki yaşındaki çocuk, kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup 

duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri kurt köpeğiydi bunlar. O merakla, sordu 

dedesine çocuk, kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı 

olduğunu ve renklerinin neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. 

Yaşlı reis, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. "On-lar" dedi, "benim için iki simgedir evlat. "Neyin simgesi” diye 

sordu çocuk. "İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder 

durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları. 

Çocuk, sözün burasında; 'mücadele varsa, kazananı da olmalı' diye düşündü ve her çocuğa has, bitmeyen sorulara bir yenisini 

ekledi: "Peki” dedi, "Sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?” 

Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı torununa. "Hangisi mi evlat? Ben, hangisini daha çok beslersem!” 

 


