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I CHING NEDĠR? 

 

I Ching (içing diye okunur), kelime anlamı olarak bakıldığında “değişim kitabı, değişimler 

kitabı” anlamına gelmektedir. I  kelimesi “değişim, bilgelik” gibi anlamlara sahiptir. Ching ise 

Çince‟de “klasik eser, kitap” anlamına gelir. Ching kelimesi M.Ö 200 yıllarında, Çin‟de 

klasik eserlerin basılmaya başlandığı dönemde kullanılmaya başlanan bir kelimedir. Bu 

tarihten önce kitap, Chou I olarak bilinmekteydi. Chou, kitabı M.Ö. 1100 yıllarında kullanan 

Chou hanedanlığı krallarının ismidir. (Chou’nun değişimleri).  

 

I kelimesinin “değişim” anlamına geldiğini söyledik. I kelimesi aslında herhangi bir 

değişimden ziyade “sıradışı ya da garip bir olay vuku bulurken meydana gelen belli bir 

değişim” anlamına gelir. Bu noktada I Ching, bize bu değişim sırasında nasıl davranmamız 

gerektiğini de betimler. 

 

 

Çıkış kaynağına ait kesin bilgiler günümüze kadar ulaşmamış olsa da, en az 3000 yaşında 

olduğu tahmin edilmektedir. Kadim Çin‟de Tao ile bağlantıda ve uyum içinde olmak için 

kullanılmıştır. Kitaptaki bir çok kelime, I adı verilen ve 3500 yıllık özel bir alfabeye/dile 

aittir. Bu alfabe/dil, kadim Çin‟de kahinler tarafından kullanılmış ve kraliyet malikanelerinde 

de kullanılarak, zaman içinde geliştirilmiştir. I dilinin ilk kökenlerinin ise, düz ve kesikli 

çizgiler aracılığıyla “erişilebilen” şarkılardan, türkülerden, hikayelerden, sihirden oluşan 

şamanik bir gelenek olduğu sanılmaktadır.  Bu düz ve kesikli çizgiler sonradan hegzagramlar 

haline gelmiştir.  

 

   
FU HSİ KONFÜÇYÜS RİCHARD WİLHELM 

 

 

 M.Ö.1100 yıllarında Fu Hsi  (Wu Hsien) bu çizgileri ve kelimeleri bir araya getirmiş ve 

kandil çiçeği sapları aracılığıyla onlara danışarak o dönemde Chou I denilen kitabın temelini 

oluşturmuştur. Rivayete göre Chou hanedanlığı kralları, ayaklanan birimleri devirmek, 

yönetimde uyum ve düzen sağlamak ve Tao ile bağlantıda kalabilmek için kitabı 

kullanmışlardır. Bundan 500 sene sonra da, hanedanlık dışındaki insanlar da kitabı 

kullanmaya başlamıştır. Bu dönem, Çin tarihinde sosyal çöküşün, karmaşanın ama aynı 

zamanda kaotik ve yaratıcı güçlerin devreye girdiği tarihsel döneme denk düşer. İnsanlar 

özellikle böyle bir dönemde Chou I „ ın tavsiyelerine kulak vermişlerdir.   

 

M.Ö.200 yıllarında Han hanedanlığı döneminde, bir grup bilge, Chou‟yu bir “klasik kitap” 

yani Ching olarak tekrar düzenlemişlerdir. Yazıdaki kodlamaları mevcut geliştirdikleri 

bilgilerle deşifre etmişler ve kadim yazıları da ekleyerek son halini almasını sağlamışlardır. 



Bu tarihten sonra kitaba ait olarak sadece sadeleştirme ve tercüme çalışmaları (Konfüçyüs, 

Richard Wilhelm) yapılmıştır. Yani günümüzde kullanılan I Ching metni en az 2000 

yaşındadır.  

 

I Ching, Çin‟de sokak falcılarından, devletin idari konumundakilere, resmi makamlardan, 

sıradan vatandaşlara kadar herkesin kullandığı, ve içerdiği görüntülerde şiirsel, felsefi, ruhsal 

ve edebi değerleri bir araya getiren orijinal bir kitaptır.   

 

I Ching, herbirine “kua” adı verilen 64 adet hegzagramdan (altılı çizgi) şeklinden oluşur. Bu 

64 şekil, olayların ardındaki gizli etkin güçleri ve bizim belirli bir durumda nasıl 

davranmamız gerektiğini detaylandıran ve bir nevi sözlük görevini gören şekillerdir. Yani I 

Ching hegzagramları semboliktir. Verilen öğütlerin ve tavsiyelerin hepsi tao felsefesi ile tam 

bir uyum içindedir.  

 

I Ching kullanımı sade ancak matematikseldir. Danışmanlık talep ettiğiniz konuda sorunuzu 

sorduktan sonra, kullandığınız yönteme göre (Bkz. Kullanma yöntemleri) nihai olarak 6 çizgi 

elde edersiniz.. Elde ettiğiniz çizgileri uygun sıralama ile yazarak, bir hegzagram elde 

edersiniz. Bu hegzagrama ait iki adet triagram (üçlü çizgi) vardır. (Bkz. Hegzagramlar). I 

Ching tablosundan, bu iki triagramın kesişimi olan hegzagramı bulursunuz ve bu sizin temel 

hegzagramınızı oluşturuz. Daha sonra bu hegzagramdan çeşitli hegzagramlar türeterek, 

konuya farklı açılardan cevaplar alırsınız. (Bkz. Hegzagramlar).  

 

I Ching, eşzamanlılık teoreminden hareketle, mevcut an‟ın enerjisini analiz ederek, size 

geleceğe dair bir projeksiyon yapar. Bu anlamda, bir fal sistemi değildir. Olayların an‟daki 

karşılaştırmalarını yaparak, size öngörü verir. Eğer sözkonusu olayda bir değişim yaparsanız, 

I Ching’ in öngördüğü ihtimaller de değişecektir.  

 

I Ching’ in kehanatine danışmak ile fal arasındaki ayrımlardan biri de, I Ching kullanırken 

artan sezgileriniz ve farkındalığınızdır. Bu noktada I Ching, içsel karanlık yanlarınızı size 

yansıtan ve nihayetinde şu ya da bu şekilde onları görmenizi sağlayan bir ayna görevi görür.  

 

I Ching’de sembolik anlatımlarını okuduğumuz şekiller birden fazla anlam içerir. Dolayısı ile, 

sizin o an‟da ne kadarına hazırsanız o kadarını algılamanıza yardımcı olur. Değişim, 

içimzdeki değişimdir. I Ching, bu değişimi en yumuşak geçişlerle ve en işe yarar şekilde 

geçirmemizi sağlayan bir yaşam anahtarıdır.  

 

TEMEL KAVRAMLAR: 

 

Çin bilgeliğine ait bir çok kadim öğreti ya da uygulama, kaynağını ve ilhamını I Ching' den 

alır. I Ching kitabındaki kavramlardan yola çıkarak düzenlenen en bildik uygulama, 

günümüzde de etkisini yitirmeyen Feng Shui' dir. Konfüçyüs, kendi adı ile anılan öğretisinin 

temellerini, yine I Ching bilgeliği ile atmıştır. 

I Ching yolculuğmuza gelişerek devam etmek istiyorsak, I Ching‟in özündeki felsefeyi 

algılayabilmemize yardımcı bazı temel kavramlara (zamanla da olsa) hakim olmamız gerekir.  

 

 



 WU CH’Ġ (BOġLUK): 

Madde varolmadan önceki hal, yani evrenin ilk halidir. Bu hali tanımlayacak bir kavram 

yoktur, tanımlamaların ötesindedir. 

  

 TAĠ CH’Ġ (VARLIK):  

Tai Chi ya da diğer bir deyişle tüm varoluş Wu-Chi yani boşluktan gelmektedir. Bunun 

yanısıra Tai Chi aslında Wu Chi'dir. Bir şekilde, evren boşluk halindeyken girdap şeklinde 

devinerek dönmeye başlamış ve bir noktada yoğunlaşmıştır. Bu nokta, tüm yaradılışın özünü 

içinde barından Tai Chi noktasıdır. 

 YĠN & YANG :  

Evrenin boşluk halinden dönmeye başlamasının ardında birbirine zıt iki kuvvet yani Yin ve 

Yang enerjileri vardır.  Yani Tai Chi, birbirine aslında çok yakın olan ama hiçbir zaman 

kesişmeyen bu dual güçlerin odaklanmış yoğunlaşmış halinden oluşur. Bu ikili enerji evrenin 

modelini temsil eder ve temelinin oluşturur. 

 DEĞĠġĠM: 
 

I Ching‟in en önemli kavramlarından biri değişimdir. Yaşayan herşey değişir ve dönüşür. 

Evren herşey sürekli bir değişim halindedir.  I Ching'de tüm hexagramların ifadeleri ve 

hexagramalr arası geçişler döngüseldir. Devinim, değişim ve dönüşüm hem doğanın hem de 

yaşamın en önemli ifadesidir. I Ching'in kelime anlamı da en geniş haliyle "değişim" dir. 

Dolayısı ile doğanın ve yaşamın devinimini baz alan I  Ching'e göre, cevap aradığımız tüm 

sorular hayatımızdaki döngülerdir. 

 

 

 

 

 

YĠN & YANG :  

 

 
 

Bu iki kuvvet I Ching‟e temel oluşturmakta ve bunların bir araya gelmesinden triagramlar 

onların devinimleriyle de hexagramlar oluşmaktadır. 



I Ching'de, her çizgi ya YİN ya da YANG ifadesidir.  

 

  YANG    Erkek, sert, güçlü, aydınlık, direnen........ 

 YİN       Dişi, yumuşak, zayıf, karanlık, onaylayan....... 

  

 YİN   YANG 

6 9 

Dişi  Erkek 

Yumuşak Sert 

Zayıf Güçlü 

Karanlık Aydınlık 

Negatif Pozitif 

Kabullenen Direnen 

Yürütme Yasama 

0 1 

Yazı Tura 

Pasif Aktif 

Sakin Saldırgan 

Gece Gündüz 

Soğuk Sıcak 

Nemli Kuru 

Kış Yaz 

Gölge Işık 

Boşluk Doluluk 

Ay Güneş 

Vadi Tepe/Doruk 

Nadir Zenith 

İçedönük Dışadönük 

Geri İleri 

Alçalan Yükselen 

İçgüdüsel Mantıklı 

Bilinçdışı Bilinç 

OL‟an Yapan 

... ... 



TRĠAGRAMLAR:  

 

 

 

 

 

 

                                  YĠN     YANG 

                                                                                     

 

Birbirini tamamlayıcı kutupların ifadesi olan bu dualiteden, dört adet bigram(ikili çizgi) çıkar.  

 

 

 

     

    
6 7 8 9 

HAREKETLİ  YİN YANG YİN 
HAREKETLİ 

YANG 

Timin Adenin Sitozin Guanin 

    

Tai Yin Shaao Yang Shao Yin Tai Yang 

Toprak Hava  Su Ateş 

Dört adet bigramın türetilmesinden ise ile toplam sekiz adet triagram(üçlü çizgi) elde edilir.  

Şimdi sekiz temel triagramı ve karşılık geldikleri çeşitli öğeleri tek tek inceleyelim: 

 

 

TAİ CH’İ 



TRIAGRAM ÇĠZELGESĠ -  八卦 Bā Guà 

Triagramın adı Simge Element Anlamı Niteliği 
Türkçe Çince  Türkçe Çince   

 

CHIEN 

 

乾 
 

Gökyüzü 天 Tiān 

Baba, Tanrı, yaratıcı, 

gökyüzü, kral, 

etkinlik, yaratıcı erk, 

tüm varlığın özüne 

geçen, nedensellik, 

tinin egemen gücü. 

Yang 

 

CHEN 

 

震 
 

Gök 

gürültüsü 
雷 Léi 

Büyük oğul, gök 

gürültüsü, değişim, 

güç, uyanma, 

devinim, 

ilkyaz(bahar), 

gelişme. 

Yang 

 

KAN 

 

坎 
 

Su 水 Shuǐ 

Ortanca oğul, su, 

ırmak, deniz, 

karanlık, tehlike, 

duyumlar, istekler, 

dengesizlik, sımsıkı 

kavramak, boşluk, 

sakınca, arınma. 

Yang 

KEN 艮 
 

Dağ 山 Shān 

Küçük oğul, dağ, 

kımıltısızlık, 

durgunluk, 

durağanlık, 

ayrılmışlık, yalnızlık, 

yükseliş, bozulmuş. 

Yang 

 

KUN 

 

坤 
 

Yeryüzü 地 Dì 

Anne, kraliçe, 

kabullenici, 

onaylayıcı, edilgenlik, 

yeryüzü, yaratıcı tinin 

süreçleri işleme 

koyan yönü, yasa 

yanıtlama, dinginlik. 

Yin 

 

SUN 

 

巽 
 

Rüzgar 風(风) Fēng 

Büyük kız, anlık, içe 

işleyen, işleyicilik, 

yaşam soluğu, 

bölünme, ağaç. 

Yin 

 

Lİ 

 

離 
 

Ateş 火 Huǒ 

Ortanca kız, ateş, 

bağımlılık, bağlılık, 

aydınlanma, güneş, 

sıcaklık, aydınlık, 

parlaklık, dışa yönelik 

bilinç, güzel, 

kendinden geçiş, 

özveri, öze işleyicilik, 

arınma. 

Yin 

 

TUİ 

 

兌 
 

Göl 澤(泽) Zé 

Küçük kız, göl, 

sorumsuzluk, dışa 

yönelik anlayış gücü, 

bilgeliği kavrama 

durumu, toplama, sis, 

yağmur, emme, 

döllenme, verimlilik, 

sevinç, eğlenme. 

Yin 



Bu sekiz triagramın hepsine birlikte "ba gua" adı verilir. (bagva diye okunur). Bagua, yin-

yang güçlerinden fışkıran görünümler anlamındadır.  

Konfüçyüs, The Great Appendix to I Ching adlı kitabında bagua için "Başlangıcı olmayan bu 

ikili, sekiz üçlüyü ortaya çıkaran dört biçimi yaratır... Evrenin bütünlüğünü ancak bilgeler 

kavramıştır. Onlar, değişik biçimleri tasarlamak ve onların değişik niteliklerini simgelemek 

için düşünsel örnekler kullanırlar" diye yazmaktadır.  

Bagua‟daki sekiz triagramın her biri doğaya ait birer simge içerir. Doğa olayları, I Ching 

felsesinde ilk sıradadır. I Ching'e göre insan, devingen doğanın durağanlığında, kendi değişim 

ve oluş sürecini deneyimlemektedir. Dolayısı ile her triagrama atfedilen niteliklerin iyi 

anlaşılması, I Ching'in bize anlatmak istediğinin iyi anlaşılmasıyla eşdeğerdir. Nitelik 

açısından, her triagram, ya yin ya da yang özelliktedir. Bunun yanısıra her triagram, kendisine 

özgü güçleri temsil ederek, bagua bütünlüğü içinde yerini alır. Ayrıca sekiz triagram anne, 

baba, 3 erkek evlat, 3 kız evlattan oluşan sekiz kiĢilik bir aile olarak da tanımlanır.  

 

SEKĠZ KĠġĠLĠK AĠLE OLARAK TRĠAGRAMLAR 

BABA 

 

ANNE 

 

Büyük oğul 

 

Ortanca 

oğul 

 

Küçük oğul 

 

Büyük kız 

 

Ortanca kız 

 

Küçük kız 

 

 

Fu Hsi ve Kral Wen, Bagua düzenlemeleri yapmışlardır.  

  
FU HSĠ DÜZENLEMESĠ KRAL WEN DÜZENLEMESĠ 



Fu Hsi‟nin düzenlemesi karşıklı kutuplaşma mantığında iken, Kral Wen triagramları döngüsel 

olarak düzenlemiştir. 

Bagua‟da düzenlemesindeki 8 triagram,  “8 YAŞAM ALANINA” denk gelir.  

Chi‟en Kuzeybatı Yardımcı İnsanlar ve Seyahat 

Chen Doğu Sağlık ve Aile 

Kan Kuzey Kariyer 

Ken Kuzeydoğu Bilgi ve Kişisel Gelişim 

Kun Güneybatı Aşk ve Evlilik 

Sun Güneydoğu Bolluk, Bereket 

Li Güney Ün, Şan, Şöhret 

Tui Batı Yaratıcılık ve Çocuklar 

 

 

 

Bagua Aynaları, günümüzde Feng Shui‟de kullanılmaktadır. Olumsuz Ch‟i nin mekana 

girmeden geri yansıtılması için kullanılmaktadır.  

 

 

 



I CHING KULLANMA YÖNTEMLERĠ  

I Ching' e danışmak üzere soracağımız sorunun, hangi hexgrama tekabül ettiğini 

hesaplayabilmek adına, kullanılan çeşitli araçlar ve yöntemler vardır.  

 

 

Kandil çiçeği sapı yöntemi: I Ching' in en eski kullanım yöntemidir. 50 adet kandil çiçeği 

sapı belirli bir kural düzeneğine göre ayrıştırılır. En az sekiz ayrıştırma sonunda, hegzagrama 

ait ilk çizgi elde edilir. Aynı işlem diğer beş çizgi için de tekrarlanarak, hegzagrama ait altı 

çizgi elde edilir. Oldukça uzun süren ve karmaşık olan bu yöntem, günümüzde artık pek 

kullanılmamaktadır. I Ching kullanıcılarının günlük okumalardan ziyade, I Ching 

meditasyonlarında kullandıkları bir yöntemdir.  

  

 

I Ching Paraları: Kendine ait tasarımları olmakla birlikte, herhangi üç adet demir para ile de 

uygulanabilir. Paraların bir yüzü "2" diğer yüzü "3" sayısına eşit kabul edilerek paralar atılır. 

Gelen üç yüzün sayısal değeri toplanarak, hexagrama ait ilk çizgi bulunur. Aynı işlem ikinci, 

üçüncü, dördüncü......altıncı çizginin karakteri bulunana dek tekrarlanır. Toplam 6 atış 

sonrasında 6 adet çizgi, dolayısıyla da bir hexagram elde edilir. Okuma klasik çözümleme ile 

irdelenerek, danışma kısmına geçilir.  

  

 

16 Çubuk Yöntemi: Konfüçyüs' ün geliştirdiği, kullanması diğerlerine göre en kolay 

yöntemdir. Çubukların herbirinin üzerinde 4 değişkenden (yin, yang, hareketli yin, hareketli 

yang) hangisi olduğuna dair işaretler vardır. Danışılacak konu hakkındaki soru sorulduktan 

sonra, çubukları karıştırarak çekim yapılır. Hexagrama ait altı çizgiyi belirlemek için altı kere 

çekim yapılır. 



ÇUBUKLARIN ANLAMI 

 

  

Hareketli Yin                        X 

 

 

   

Yin 

 

  

 

Yang 

 

 

 

Hareketli Yang                          O 

 

HEXAGRAM ANAHTARI:  

  

ġema Hexagramı  ġekil ġimdiki Zaman Hex. Gelecek Zaman Hex. 

Yin   Yin  yin  

Yang   Yang  Yang  

Hareketli Yin  Yin  Yang  

Hareketli Yang  Yang  Yin  

 


