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G İ R İ Ş 

 
Burada yer alacak astroloji analizinde başıca Vedic (Jyotish) Analiz sistemi 

ve kuralları kullanılacaktır. Ayrıca analizin bazı bölümlerinde Batı Astroloji sistemi 
(Tropik Zodyak) ile Batı astrolojisi sisteminde bulunan Magi Astrolojisi kurallarına 
yer verilecek ve bazı yaşam alanlarından özellikle romantik hayata etkisi 
açıklanacaktır. 

 
Batı sistemi horoskop tasarımı “Tropikal Zodyak” ölçüsüne dayanır. Vedic 

sistemi ise “Yıldızıl Zodyak” (Sideral Zodiac)  ölçüsüne dayanır. Her iki sistem 
arasında “Ayanamsa” adı verilen ortalama 23,5 derece olan her yıl değişen bir fark 
vardır. Bu bakımdan iki harita arasında yerleşimler, gezegenlerin evleri ve diğer 
hesabi noktalar farklı yerleşimlere sahip olabilir. Bu durum bazen okuyucunun 
kafasını karıştırır ve astroloji bilmiyorsa şaşırtır. Her iki sistemin ruhu farklı 
olduğundan analizde bu fark bir sorun oluşturmaz 

 
Burada yer alan analizde önce Batı tipi doğum haritasını ele alacağız. 

Horoskopta nasıl bir kişilik gösterildiğini ve harita sahibinin nasıl donatıldığını 
inceleyeceğiz. Yine Batı astroloji sisteminin bir tarzı olan “Magi Astrolojisi” ile 
romantik hayatını analiz edeceğiz ve gelecekte neler beklediğini açıklayacağız. 
Daha sonra Vedic sistemi ile onu nasıl bir geleceğin beklediğini göstereceğiz. 
Astroloji analizlerinde ayrıca Batı ve Vedic sistemlerinde ayrı tarzlarda kullanılan  “ 
Güneş Haritası” (Solar Return) karşımıza çıkar. Örneğin evlilik olayının gerçekleştiği 
yıl Güneş haritasında bununla ilgili işaretler bulunur. Güneş haritası da belirli bir 
zamanda 1 yıl geçerlidir ve yıl içinde olacaklar analiz edilir. Güneş’in doğum 
haritasında doğum yerine gelme zamanı için hazırlanan özel bir horoskoptur. 

 
Analizin birinci bölümünde Batı tipi Doğum horoskopu ile kişinin nasıl 

donatıldığını analiz etmeye başlıyoruz. Aşağıda Batı tipi doğum horoskopu 
görülüyor. Şekli fare ile tıklayarak büyütebilirsiniz. 

 
BATI  TİPİ   DOĞUM   HOROSKOPU   VE  ÖZELLİKLERİ 
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Başvuru sahibinin Batı tipi Doğum horoskopu 
 
1) Batı tipi horoskopta gezegenlerin çoğu Güney (üst) yarım kürede 

yerleşmiştir. Bu durum okuyucuyu şaşırtabilir. Horoskop dizaynında kürenin üst 
bölümü Güney, alt bölümü kuzey yarım küredir. Güney bölümü kariyer hayatını yani 
objektif yaşam alanlarını, alt bölüm yuva hayatını yani sübjektif yaşam alanlarını 
temsil eder. 

 
Haritada gezegen yoğunluğu üst bölümde ise iş ve kariyer hayatını daha 

üstün tutan yani işine meyilli birisi vardır. Onun için aile ve yuva yaşamı ikinci 
planda gelir. Bu yerleşime sahip kişi işinde başarılı olur ve iyi bir kariyeri vardır. 

 
2) Batı haritasının tipi “Çanak tip horoskop” şeklindedir. Bu horoskopta 

“Kulp” gezegen tek başına çanak karşıtı olarak yerleşen gezegendir ve burada 
NEPTÜN olarak görülüyor. Neptün 2.evde yani para evinde yerleşmiştir. Bu kişilikte 
maddi olgular büyük önem taşır. Tüm dikkati parası üzerindedir. Ancak Neptün 
aldanma ve aldatma gezegenidir ve para evinde geri hareketlidir. Bu durum 
dolandırılma veya aldanma nedeniyle yanlış yatırım yapmayı gösterir. Şu halde 
maddi konularda bu kişi karar vermeden önce iki kere düşünmek zorundadır. 
Özellikle Neptün ile Merkür “karşıt” açısı göze çarpıyor ve uyarıda bulunuyor. 

 
Bu insanın hayal gücü ve vizyonu çok yüksek düzeyde olmasına karşın fikir 

ve düşüncelerini gerçekleştirmekte pratik davranmakta zorlanacaktır. Böyle bir 
kişilik çıkarını düşünerek farklı konuşabilir veya davranabilir. Bu yerleşim maddi 
konularda çok dikkatli olan insanın aslında kanmaya en fazla meyilli birisi olduğunu 
gösterir. Bu nedenle kandırılma ve dolandırılma riski vardır. Düş kurmaya ve gündüz 
hayalleri görmeye meyilli olduğundan daha realist ve pratik olmaya yönlenmelidir. 
Alıngan ve aşırı duyarlı olabilir. 
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     3) Batı horoskopunda sol tarafta Yükselen Burç olarak 1.evin başlama 

noktası gezegenlerin doğuş noktasıdır. Güneş her gün bu noktadan doğar ve Başucu 
(MC) Noktasından öğlen zamanı geçer. 7.Ev çizgisinde ise ufukta batar. 
Gezegenlerin üst yarım kürede yerleşmeleri bu insanı toplum içinde sıkı ve iyi 
ilişkiler kuran ve yönetici olarak çalışacak bir mevkie getirir. Hayatının hareketli 
kısmı dış hayatın geçtiği bir alanda gerçekleşir. Bu da toplum içinde olmak 
demektir. Güneş’in Batı yönündeki ilk gezegen “Öncü” veya “sürükleyen”  adını 
alır. Bu gezegen insanın davranışlarına yön verir. Bu haritada Öncü gezegen MARS 
olarak yerleşmiştir. Bir yönetici kişilik için sert ve taviz vermez kişilik göstergesidir. 
Yönettiği insanlar üzerinde derin bir saygı uyandırır ama yumuşak (ılımlı)  bir huy 
değildir.  

 
Evlilik evinde (7.ev) Yerleşen Mars ile Ay Düğümleri (Rahu-Ketu ekseni) 

arasında sert kare açı vardır. Düğümler ekseni insanı sarmalayan iç çevreyi yani 
doğumda içinde yer aldığı nesli gösterir. Evlilik evindeki Mars çevresinin kabul 
etmeyeceği veya onaylamayacağı bir eşi gösterir. Mars ser kare açı yaptığından bu 
kişiyi kendi örf ve adetleri ile buluşturması ve kabul ettirmesi zor olacaktır. Bu 
durumu horoskopun 9.evinde yerleşen VENÜS ile yorumlarsak ortaya başka bir 
durum çıkar. Astroloji’de Venüs Evlilik temsilcisi gezegendir. 9.evde yerleşen Venüs 
yabancı bir kişi ile evlilik demektir. Bu kişi farklı bir ulustan veya dinden olabilir. 

 
Venüs 9. evde aşk ilahisinin veya kutsal aşkın simgesidir. Bu insanın Tanrı 

görüşü "Tanrı sevgidir" şeklinde olacaktır. Sevgi ve kutsal aşk ile ilgili yüksek 
idealleri olacaktır. Sevgiyi, hayatın özü olarak görür. Coşkuyu felsefe 
edinmiştir,yaşama iyimser bakar. Başka insanlarda özdeğerleri ile ilgili olumlu 
duygular uyandırır. Bu insan sevgiyi doğduğu yerden uzaklarda  veya farklı 
kültürlerde arayacaktır. Yabancı biriyle evlilik olasıdır. 

 
Mars’ın Öncü gezegen olması ve 7.evde yerleşmesi horoskopun bazı 

özelliklerini tetikler. Diğer insanlarla tüm ilişkilerinde bir meydan okuma ve 
yarışma göze çarpmaktadır. Sırf nasıl tepki verdiklerini görmek için insanları dürten 
biridir. Kovalama onun için çok önemlidir. Hatta sonucundan bile daha önemlidir. 
Çünkü hareketten hoşlanır ve asla kaybetmeyi aklına bile getirmez. 

 
 Evlilik ortağı gayretli, şevkli, aktif, yetenekli ve cesur birisi sayılır. Belki de 

aranan hayat ortağı bir savaşın şampiyonu gibi olmalıdır. Burada Mars tutkuların 
büyük rol oynamasını ve aşk oyununun tam bir adamı olmasını sağlar. Evlilik için 
erken yaşlarda harekete geçer. Çünkü ilk bakışta aşk bu yerleşimde evliliğe götürür. 
Evlilik ortağı sürtüşmeli ve kavgacı olabilir. Sinirli, düşüncesiz, savurgan, anlayışsız, 
aşırı tahakkümcü veya şiddet meyillisidir. 7.evdeki Mars iyi başlayan ama zamanla 
körleşen evlilik işaretidir. Ancak bu konuda Satürn – Venüs arasındaki görünüm de 
rol oynar. Satürn etkisi her şeyden önce daha yaşlı veya yaşı daha küçük olmayan eş 
göstergesidir. Bundan başka görünüm romantik hayata zarar verir. 
 

Venüs – Satürn arasındaki kare açı nedeniyle bu insanın aşk ilişkilerinde ve 
evliliğinde hayal kırıklığı, mutsuzluk, Belki de ayrılık görünecektir. Yalnız yaşamaya 
meyil ve münzevilik de ortaya çıkabilir. Evliliği bozucu bir rol de oynayabilir.  Bu 
duruma ailenin ve yakınların ortaya çıkardığı sorunlar neden olabilir. Eşin 
davranışları tahripkâr ve üzücü olabilir. Yuvada ve ailede yaşamdan zevk alınamaz. 
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Başka insanlar onu soğuk ve mesafeli birisi olarak görürler. Hatta bazı durumlarda 
kendini beğenmiş kişilikte nitelenir ve çevresi ondan uzaklaşır. Yaşam genellikle 
ağır duygusal ve nesnel sorunlarla geçer. Materyalist tabiat baskındır. Aşırı 
kıskançlık ortaya çıkabilir.  Bu görünüm iş yaşamında da bazı sorunlar göstergesidir. 
Zorlu, kaba ve sert işverenlerin işaretidir. Kanuni işlerde ve mahkemelerde aksaklık 
ve olumsuzluklar ortaya çıkabilir. 

 
4) Batı tipi horoskopta Yükselen Burç kişiliğin dışa vurumudur. İnsanlar onu 

Yükselen burcun çizdiği portrede görecektir. Bu haritada Yükselen Burç BAŞAK 
olduğu görülüyor. Ancak 1.evin büyük bölümünde Terazi göze çarpıyor. Bu durumda 
ortaya iyi bir yönetici kişiliği çıkıyor. Terazi burcu özellikle insanları yönetmekte 
özel kişilik verir. Titiz, ayrıntılara bile dikkatli ama kendine özel bir ilgi duyan ve 
çok dikkat eden bir kişilik çıkartır. Terazi burcunun yöneticisi Venüs olduğundan bu 
insan fiziksel özelliklerine çok itina gösterir. Bedeni ve cildi onun için önemlidir. 
Fazla kilodan kaçınır ve kendine itina eder. 

 
Başak yükselen burca sahip insanlar ayrıntıları kolayca seçen bir göze, 

farklılıkları hemen kavrama yeteneğine, pratik olanı seçme duygusuna ve uyum 
sağlama becerisine sahip olurlar. Tertipli ve düzenli bir insandır. Sağlığına, iç ve dış 
temizliğe çok önem verir. Yaşam koşulları makul ve pratik göründüğü zaman kolay 
uyum sağlar. Fiziksel ve duygusal platformda faydalı ile faydasızı birbirinden kolay 
ayırabilir.  

 Sistemli, metodik, gerçekçi ve eleştiriye düşkün birisidir. Başkalarına 
imajı, "Ben kusurları bulurum" şeklindedir. Hayatta mükemmeli deneyerek bulur. 
Yaşam felsefesi ise, "Sonradan üzülmek istemiyorsan, dikkatli ol" olarak 
özetlenebilir.  Bu kişilik evlendiğinde bunu sürdürmeye çok önem ve gayret 
gösterir. Hiç olmazsa görünüşte böyle yapar. Aşk ve Seks meyli "Agape" tipine girer.   
İnce, uzun ve iyi gelişmiş bir bedene sahiptir. İleri yaşlara kadar genç görünür, 
sonra birden yaşlanır. Bacakları uzun olabilir. Güven veren bir yüzü, keskin ve 
eleştirici bakışlı gözleri vardır. Genellikle kaşları düz olur. Tırnakları bakımlı ve 
temizdir. 

 
AGAPE 

 
     Bu tarz aşk sitiline "cömert ve şefkatli aşk" tarzı tanımı yapabiliriz. Böyle 

olan insanlar karşı cins ile özel ilişkilerinde hassas, sevecen ve kendini feda 
edebilecek bir tabiat gösterirler. Beraber olduğunda duygusal ve gizemli olarak 
meyledeceği bir eş arayışındadır. Aslında tam olarak peşinde olduğu şey, ebediyen 
sürecek yüce ve ruhsal bir birleşimdir. İlişkilerinden beklentisi yüksek düzeydedir 
ama bunlar çoğunlukla saf ve temiz fanteziler, romantik filmlerden etkilenerek 
çizdiği hayallerdir. Kendisi mükemmellik simgesi olduğundan aynı vasıflara sahip eş 
arayacaktır.  Eğer eşi ideal ölçülerden daha zayıf birisi çıkarsa, onu hayalindeki 
imaja göre düşünüp fantezi dünyasında yaşayacaktır. Her yönden  
Güzel olacak bir eş aramaktadır. Ekseriya bu özelliklere tam sahip olamayan 
insanlar tanıyacağından, hayal kırıklığına alışkın olacaktır. 
 

     Gerçeklerden yaralandığında gerileyecek, eşini kırgın bırakarak kendi 
düş dünyasına dönecektir. Bazen iç dünyasındaki hayallerle o kadar dalgın olur ki, 
eşine sanki başka bir alemde veya sis dünyası içindeymiş gibi görünür. 
Partneri,onun uzaklaşmak ve güç toplamak için yalnızlığa ihtiyacı olduğunu 
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anlayamazsa yanlış olarak zalim veya duygusuz birisi olduğunu düşünebilir. Bu insan 
kaçışı bazen sanatta, müzikte, doğada veya metafizikte bulacaktır.  

 
     Agape stiline giren bu tarz bencil olmayan, cömert bir sevgi yönelimidir 

Başkaların iyiliği ve mutluluğu için elinden gelen her şeyi yapmaya  çalışan insandır. 
Fedakâr olup aslında herkesin sevilmeye hakkı olduğunu düşünmektedir. Böyle birisi 
her çeşit insan ile mantıksal bir beraberlik kurabilir. Çevresinde hazır bulunan, 
tanıdığı ve sevilmeye ihtiyaç duyan birisi ile ilişkiye başlayabilir. Aşkın 
sakinleştirici, yatıştırıcı ve iyileştirici etkisinden zevk alacaktır. Sevgisini, 
partnerinin istenmek ve sevilmek gibi ihtiyaçlarını karşılamaya adayacaktır. Onun 
için aşk sihir gibidir. Barış ve iç huzuru vererek ümitsizliğe düşmenin getireceği 
acıları yok eder. 

 
5)  Evlilik evi Balık burcundadır. Balık yöneticisi JÜPİTER zararlı evlerden 

8.evde yerleşmiştir. İlk bakışta evlilikten fazla mutluluk duyulamayacak bir 
yerleşimdir. Ancak Jüpiter’in 8.evde yerleşmesi başka olanaklar da sağlar. 

 
                   Jüpiter 8. evde derinliklerin zenginliği ve Guru simgesidir. Bu insanın 
ölüme bakışı nazik, onurlu ölüm veya dost ölüm temasındadır. Böyle birisi içsel 
imgeleri, gizli alanları ve tabuları başarı ile keşfeder. Ruhun derinliklerini arar. Bu 
şekilde kavradığı bilgileri daha yüksek bir amaç için kullanabilir. Özsaygısını hiç 
kaybetmez. En şiddetli kriz anlarında veya büyük yoksulluk içinde olduğunda bile 
onurlu ve gururludur. Gizli gerçeklerden olumluluk üretir. İşte bu yerleşim özellikle 
yönetici pozisyonundaki kişiler için çok verimlidir ve başarı getirir. Batı 
horoskopunda Kariyer evi olan 10.evde yerleşen RAHU (Kuzey Ay Düğümü) meslek 
veya iş alanında bitmeyen bir ivme ve hırs verir. Böyle bir kişi işine dört el ile 
sarılır. Başarılı olmak için motive edilmiştir. 
 

6)  Geri hareketli Uranüs haritada 12.evde yerleşmiştir ve Venüs ile kare 
görünüm içindedir. Bu yerleşim gizli ilişkiler işaretidir. Bu haritanın sahibi başka 
insanlardan gizlediği veya partnerinden gizli yürüttüğü romantik ilişkiler kurar. 
Ancak bunların duygusal ağırlıkları vardır. Şimdi önce 12. evdeki Uranüs etkilerini 
görelim. 

Uranüs 12. evde özgürlük özlemi ve parlak insan simgesidir. Bu insanın 
inzivada bulduğu şey gerçek özgürlük olabilir. Şaşırtıcı esinlemeleri ve gelecekteki 
gelişmelerle ilgili berrak bir vizyonu vardır. Yeni dini, politik ve ruhsal akımlara 
karşı özellikle hassastır. Büyük bir özgürlük arzusu vardır ve çevresindeki kusurları 
aramak ve sürekli hayatın anlamını sorgulamak göze çarpar. Bilinçaltındaki 
çözülemeyen sorunlar kafasını karıştıracaktır. 

 
Venüs ile Uranüs arasındaki sert görünüm ele geçirilemeyen birey 

simgesidir. Böyle birisi bir söz verme veya gelecek içermeyen saman alevi veya 
havai fişek gibi ilişkiler yaşar. İlişkilerine isteksiz girer, yakınlaşma veya 
gerçekleşme aşamasına gelindiğinde bırakıp gidebilir. Ruh hali ve bakış açısı sürekli 
dalgalanır.  Aşkta ve erotizmde alışılmamış, yeni ve denenmemiş olan her şey aşina, 
alışılmış olandan daha çekici gözükür. Evlilikte sadakatsiz veya özgür birisi olabilir. 
Normal ilişkileri küçümser ve çekici bulmaz. Büyük bir kişisel manyetizması 
olduğundan diğer insanlar onu çekici ve heyecan verici bulurlar.  İstediği şeyi 
yapmak isteyen bir insandır. Bu nedenle önce kendi üzerinde disiplin uygulamayı 
öğrenmelidir. 
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Uranüs için zorlu görünümlerden diğeri Satürn ile yaptığı karşıt 
görünümdür. Bu açı ile insan otoriter, kibirli ve mağrur bir kişilik sergiler. Yönetici 
olarak sert bulunan ve kesin amir olan bir karakterdir. Satürn 5.evde çocuk sahibi 
olmak için gecikme işaretidir. 

 
7) Batı tipi haritada Burçlardaki gezegen yerleşimlerinde  Öncü ve Sabit 

burçlarda nispeten az gezegen varken Değişken (mutable) burçlarda çok fazla 
gezegen (stellium) göze çarpıyor. Bu durum bir yönetici için gerçekten bulunmaz 
yerleşimdir. Onun her duruma uyum sağlamasını işaret eder. 

Gezegenlerden Hava grubunda sadece Venüs yerleşimi göze çarpıyor. 
Ortamda kendini pek belli etmemeye yani yakın ilişkilere hemen girmek istemeyen 
bir kişilik gösteriyor. Bu durum iş hayatında handikaplar oluşturur. Çok insanla 
temas içinde olunan bir kariyerde hava grubu insanın kendini daha fazla 
göstermesine neden olur. 

Batı tipi horoskop analizlerinde özellikle evlilik ve ilişkiler gibi romantik 
hayatın gidişatında rol oynayan özel bir durum vardır. Bunu görmek için Magi 
Astrolojisi analizine başlıyoruz. 

 
 

MAGİ  ASTROLOJİSİ  VE  ROMANTİK  HAYAT 
 
 

         Astrolojide aşk ve seks gezegenleri Venüs, Mars ve Plüto'dur. İki kişinin 
haritalarında bu üç gezegen arasında Sihirli Görünüm varsa, ikisinin arasında uyum 
var demektir. Seks görünümü ortaya ihtiraslı ve tutkulu bir aşk çıkartır. Seks 
görünümü olması için üç gezegen arasındaki kavuşumlar da etkilidir. İki kişi 
arasında uyum araştırmasında kullanıldığı gibi kişinin doğum haritasında ŞİRON 
(CHİRON) görünümleri de romantik hayatını analiz etmekte kullanılır. Ayrıca evlilik 
gibi önemli yaşam olaylarında  Şiron transitleri büyük rol oynar. Bunların yapıcı ve 
yıkıcı etkileri vardır. 

 
Başvuru sahibinin Batı tipi Doğum horoskopunda ŞİRON ve NEPTÜN arasında 

tam üçgen (trine) görünüm vardır. Bu açının tam olması demek çok etkili olduğunu 
gösterir.  İki gezegen arasındaki açı yarım derecedir ve çok etkilidir. Magi 
sisteminde bu açıya “Princess Linkage” veya “Romance Linkage” adı verilir. Biz bu 
açıya “Sihirli Bağlantı” diyoruz. İnsana çok büyük ve maceralı aşklar yaşatan açıdır. 
Haritasında böyle bir açı olan kişi erkek ise kadınlara çok çekici gözükür ve onları 
fazla zorlanmadan elde edebilir. Başvuru sahibinin haritasında bulunan Sihirli Açı ve 
7.evinde yerleşen gezegenler onun çeşitli ilişkiler yaşayacağını ve hayatına çeşitli 
kadınlar gireceğini göstermektedir. 
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Başvuru sahibinin  doğum haritasında Şiron yerleşimi ve transit Şiron etkisi 

 
Yukarıda gösterilen horoskopta önce natal (doğumdaki) Şiron ile natal 

Neptün arasındaki üçgen (trine) görünüme bakalım. Şiron su grubundan Balık 
burcunda ve Neptün su grubundan Akrep burcundadır. Böylece ortaya çıkan 
romantik ilişkiler duygusal ve sıcak olur. Bu yerleşimden başka natal MARS ile natal 
PLÜTO arasında  yüzelli derecelik açı vardır. Bu açıya Magi sisteminde “Sexual 
Linkage” adı verilir. Haritanın sahibi cinsel olarak karşı cins ile uyumlu ilişkiler 
kurar ve seksi sever. 

 
Hayatta bazı olaylar için güçlü transit etkileri gerekir. Bu konu için örnek 

olarak Evlilik olayını seçelim. Başvuru sahibi 24 Nisan 1991 tarihinde evlenmiştir. Bu 
tarihte transit Şiron  21.54 derece  Yengeç burcundan geçmekteydi. Yengeç 
burcunda yerleşen “Evlilik Noktası” hesaplanarak bulunan bir horoskop noktasıdır. 
Bunlara Arap Noktası adı verilir. Evlilik Noktası (EVN) Yengeç burcunda  21.23 
derecede yerleşmiştir. Bu durumda evlilik tarihinde transit Şiron ile EVN tam 
kavuşum yapıyordu. O halde evlilik için seçilmiş kozmik bir zamanlama vardır 
ortada ! 

 
Evlilik getiren böyle olumlu bir görünüm farklı bir şekilde evliliğe zarar da 

verebilir.  Böyle bir görünüm 2010 yılında Mayıs ayında ortaya çıkacaktır. Belirtilen 
tarihte transit ŞİRON ile natal SATÜRN kavuşum açısı yapacaktır. Bu açı ilişkiler için 
çok zararlı bir açıdır. Aynı sırada transit Satürn ile Yükselen Burç kavuşumu da 
olacaktır. Böylece ortaya zararlı bir tetikleme daha çıkıyor.  Aynı zamanda 
T.Uranüs de 7.ev çizgisi ile kavuşum ve Yükselen Burç ile karşıt açı yapacaktır.  Bu 
kadar yoğun negatif enerjiler romantik hayata büyük darbe vurabilir ve insanı çok 
sevdiği birinden koparabilir veya uzun süren bir beraberliğe son verebilir. Şiron’un 
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ileri ve geri hareketleri ile olumsuz Satürn görünümü 2012 yılına kadar değişik 
zamanlarda ortaya çıkacaktır. 

 
Bu arada halen Batı tipi horoskopta  17.15 derece Başak burcundan 

geçmekte olan transit Satürn  natal Şiron ile karşıt görünüm oluşturuyor. Bu açı 
romantik hayata zarar verecek negatif enerjiler oluşturur.  Bir süre sonra da 
T.Satürn ve N.Ay karşıt açısı yaşanacaktır. Önümüzdeki sonbaharın duygusal 
hayatta çalkalanma ve sorunlar ile geçmesi beklenmelidir. 

 
Böylece Batı tipi horoskopta yaptığımız analiz yolculuğu burada son 

buluyor.  Analizin bundan sonraki bölümü Vedic sistemi ile ve Vedic horoskoplar 
üzerinde yürütülecektir.   

 
Vedic  Doğum  Horoskopları  ve  Analizi 

 
Rashi ve Navamsa haritaları Güney Hindistan horoskop modelinde olup 

“Lahiri Ayanamsa” hesaplaması ile bulunan Ayanamsa’ya göre hazırlanmışlardır.  
Tasarımda “KP Bhava” (Krishnamurti Paddhati)  Ev sistemi kullanılmıştır.  

 
 

H O R O S K O P L A R 
 
 

BALIK 
7.Ev 

AY MARS 
GÜNEŞ 

KOÇ 
8.Ev 

JÜPİTER 
MERKÜR 

BOĞA 
9.Ev 

VENÜS 

İKİZLER 
10.Ev 
RAHU 

BALIK 
2.Ev 

GÜNEŞ 

KOÇ 
3.Ev 

VENÜS 

BOĞA 
4.Ev 

JÜPİTER 

İKİZLER 
5.Ev 

 

KOVA 
6.Ev 

SATÜRN 

YENGEÇ 
11.Ev 

 

KOVA 
Yük.Burç 

1.Ev 

YENGEÇ 
6.Ev 
AY 

KETU 

OĞLAK 
5.Ev 
 

 
 

R A S İ 
 

DOĞUM HARİTASI ASLAN 
12.Ev 

 

OĞLAK 
12.Ev 
RAHU 

 
 

NAVAMSA 
 

GEZEGEN 
GÜÇLERİ 

 

ASLAN 
7.Ev 

MERKÜR 

YAY 
4.Ev 
KETU 

AKREP 
3.Ev 

ARUDHA 

TERAZİ 
2.Ev 
BB 

UPAPADA 
DHANA 

BAŞAK 
Yük.Burç 

1.Ev 
 

YAY 
11.Ev 

SATÜRN 

AKREP 
10.Ev 
MARS 

TERAZİ 
9.Ev 

BAŞAK 
8.Ev 

 

 
Rashi ve Navamsa haritasında aynı burçlarda yerleşen Güneş “Vargottama” gezegendir 
 

 
 
 

GEZEGEN  PERİYOTLARI  (VİMSHOTTARİ DASA) 
 
 
Vedic sisteminde doğumda Ay'ın yerleştiği Takımyıldız (Nakshatra) temel alınarak 

progression (ilerletme) yöntemine göre hayat Gezegensel periyotlara bölünür. Bu sistem 
“Vimshottari Dasa” olarak bilinir. Her periyot bir gezegen yönetimindedir. Gelecekte 
olacaklar bu periyotlara göre belirlenir ve Vedic sisteminin en gizemli yöntemidir.  
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Aşağıda burada yer alan Doğum haritasının belirlediği Gezegen Periyotları 
(Dasa'lar) gösterilmiştir. Hayatın doğumla başlayan ilk periyodu " JÜPİTER Dasa" olmaktadır. 
Halen yaşanan periyot ise "KETU Dasa'dır."  

 
 

Vimshottari  Maha Dasa 
================== 
Jüpiter Nisan-10-1964 
Satürn Ağustos-06-1966 
Merkür Ağustos-06-1985 
Ketu Ağustos-06-2002 
Venüs Ağustos-06-2009 
Güneş Ağustos-06-2029 
Ay Ağustos-06-2035 
Mars Ağustos-06-2045 
 

 
 
 

BUHUKTİ (Antardasa)  VE  ARA   PERİYOTLAR 
 

Gelecekteki hayat olaylarını yorumlamak için Dasa’ların bölünmesinden ortaya 
çıkan Bhukti’ler ve Ara periyotların listesi aşağıda verilmiştir. (Vimshottari Dasa) 

 
Ke/Ke Aug 6,2002 
Ke/Ve Jan 2,2003 
Ke/Gün Mar 3,2004 
Ke/Mo Jul 9,2004 
Ke/Ma Feb 7,2005 
Ke/Ra Jul 6,2005 
Ke/Ju Jul 25,2006 
Ke/Sa Jul 1,2007 
Ke/Me Aug 9,2008 

Ve/Ve Aug 6,2009 
Ve/Gün Dec 5,2012 
Ve/Mo Dec 5,2013 
Ve/Ma Aug 6,2015 
Ve/Ra Oct 5,2016 
Ve/Ju Oct 6,2019 
Ve/Sa Jun 6,2022 
Ve/Me Aug 6,2025 
Ve/Ke Jun 6,2028 

Gün/Gün Aug 6,2029 
Gün/Mo Nov 23,2029 
Gün/Ma May 25,2030 
Gün/Ra Sep 30,2030 
Gün/Ju Aug 24,2031 
Gün/Sa Jun 12,2032 
Gün/Me May 25,2033 
Gün/Ke Mar 31,2034 
Gün/Ve Aug 6,2034 

Ay/Ay Aug 6,2035 
Ay/Ma Jun 6,2036 
Ay/Ra Jan 5,2037 
Ay/Ju Jul 7,2038 
Ay/Sa Nov 6,2039 
Ay/Me Jun 6,2041 
Ay/Ke Nov 5,2042 
Ay/Ve Jun 6,2043 
Ay/Gün Feb 4,2045 

Ma/Ma Aug 6,2045 
Ma/Ra Jan 2,2046 
Ma/Ju Jan 20,2047 
Ma/Sa Dec 27,2047 
Ma/Me Feb 4,2049 
Ma/Ke Feb 1,2050 
Ma/Ve Jun 30,2050 
Ma/Gün Aug 31,2051 
Ma/Mo Jan 5,2052 

Ra/Ra Aug 5,2052 
Ra/Ju Apr 19,2055 
Ra/Sa Sep 11,2057 
Ra/Me Jul 18,2060 
Ra/Ke Feb 5,2063 
Ra/Ve Feb 23,2064 
Ra/Gün Feb 23,2067 
Ra/Mo Jan 18,2068 
Ra/Ma Jul 18,2069 

 
Tablonun Kullanılması :  Halen yaşanan “Venüs - Venüs” Dasa tabloda siyah 

harflerle gösterilmiştir. Bu periyot 6  Ağustos  2009 tarihinde başlamıştır ve 5 Aralık 
2012  tarihinde yerini “Venüs-Güneş Dasa’ya bırakacaktır. Tabloda yer alan 
zamanlar İngilizce olarak ay isimlerinin kısaltmalarından oluşmaktadır. 

 
NARAYANA   DASA 

 
Vedic sisteminde kullanılan ve yaşam olaylarının gerçekleşme zamanlarının 

analiz edildiği diğer Dasa sistemi de “Narayana Dasa” dır.  Vimshottari Dasa zihinde 
beliren ve oraya doğru meyil duyulan olayların zamanlamasını verir. Narayana Dasa 
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ise gerçekten gelişecek ve olacak şeylerin zamanlamasını verir. Yani Narayana Dasa 
hayatın pratik olguları için daha geçerlidir. Narayana dasa doğum haritasındaki 
Yükselen burç ilerletilmesine (progres) göre hesaplanır. Yani temel olarak Yükselen 
burca bağlı bir dasa sistemidir. Aşağıda harita sahibine ait doğumdan itibaren  2048 
yılına kadar Naraya Dasa için Dasa Rasi ve zamanlama tablosu verilmiştir. 

 

 
 

Başvuru sahibinin Vedic Rashi haritasına ait Narayana dasa tablosu 
 
Halen yaşanmakta olan Dasa Rasi “Oğlak” olup tabloda çerçeve içinde 

gösterilmiştir. Oğlak Dasa Rasi periyodu 10.Nisan 2008 – 11.04.2019 arasında 
sürmektedir. Bu duruma göre Doğum haritasında Oğlak burcu Yükselen Burç olarak 
işlem görecektir. Yaşam olaylarında Narayana Dasa ile ilgili bağlantılar 
açıklanacaktır.  

Yaşam olaylarının Narayana Dasa tablosundan nasıl gözüktüğünü bir örnek 
ile açıklayacağız. Kullanacağımız örnek evlilik zamanı olacaktır. Evlilik 24 Nisan 
1991 tarihinde  gerçekleşmiştir ve Batı tipi haritada Magi sisteminde transit Şiron 
ile Evlilik Noktası kavuşumu göze çarpıyordu. Bu astrolojik olayım Narayana Dasa 
tablosunda da görülmesi gerekir.  Analiz iki aşamada yapılır. 

(1) Narayana Dasa tablosunda Büyük Dasa (Maha Dasa) için evliliğin uygun 
olup olmadığı araştırılır. Bu uygunluk varsa Narayana Küçük Dasa (Antardasa) 
tablosuna geçilir. 

(2) Narayana Küçük Dasa (Antardasa) tablosunda evlilik için olumlu zaman 
için Dasa Rasi araştırılır. 

(1) Evlilik 24.04.1991 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu sırada yaşanan Dasa Rasi  
“Koç” olarak görülüyor. Koç Dasa Rasi  11.04.1987 – 11.04.1998 arasında 
yaşanmıştır. Yükselen Burç “KOÇ” olarak alındığında burada yerleşen Jüpiter ve 
Merkür 7.ev ile görünüm yapmaktadır. Jüpiter görünümü evlilik için en olumlu 
işarettir. Bu durumda Koç Dasa Rasi’nin evlilik için olumlu olduğu anlaşılınca bu 
periyot içinde yaşanacak Küçük Dasa (Antardasa) tablosuna bakılır. Aşağıda Koç 
Antardasa tablosu verilmiştir. 
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Koç Maha Dasa içindeki Küçük Dasa (Antardasa) tablosu 

 

Evliliğin gerçekleştiği tarihte yaşanan Antardasa tabloda kutu içinde 
gösterilmiş olup “Akrep” Antardasa’dır.  Doğum horoskopunda (Rashi) Akrep evini 
Yükselen burç yaparsak tam 7.evde yerleşen VENÜS karşımıza çıkar. Gezegen 
yönettiği Boğa burcundadır. Bu sırada Yengeç burcundan transit geçmekte olan 
Jüpiter de Yükselen Burç olan Akrep evi ile görünüm yapmaktadır. Şu halde evlilik 
için Antardasa burcu da olumludur.  

 
İşte bu hesaplamada gösterdiğine göre yaşamda her olay planlıdır ve Yazgı 

yörüngesinde zamanı geldiğinde gerçekleşir. 
 

VEDİC  ASTROLOJİ  SİSTEMİNDE  GENEL  BAKIŞ 
 

AY DÜĞÜMLERİ VE KARMİK KONTROL GEZEGENLERİ 
 
Vedic haritasında Kuzey Ay Düğümü "RAHU", Güney Ay Düğümü de "KETU" 

adını alır. Bunların yerleştikleri eksen bilinmeyen geçmiş (karma) ile bilinen durum 
(hal) arasında birleştirici bir vakum tüpü işlevi görürler. Başka bir değişle,  
Rahu/Ketu , ruhun geçmişteki formu ile şimdiki yapılanması arasında bir köprü 
oluşturur. Bundan başka ruhun şimdiki yapılanmasına değer biçmemizi ve 
gelecekteki oluşumunu anlamamıza yardım eder. Bu veriler bizi bir ölçüde 
rekarnasyon öğretisinin kavramı ile karşı karşıya bırakır. 

Rahu/Ketu ruhun manyetizma noktaları olup biri geçmişten gelirken diğeri 
de geleceğe doğru sürükler. Bizim hayat diye adlandırdığımız süreç, bireyin 
mutluluğunun oluştuğu bir karışımı oluşturmak üzere iki noktanın karışımından 
ibarettir. 

Rahu ve Ketu'nun yerleştiği burçların yöneticisi gezegenlerine "Karmik 
Kontrol Gezegenleri" adını veririz.  Ketu, Karma'nın giriş noktası olduğundan , 
Ketu'nun yerleştiği burcun yönetici gezegenine gelen veya geçmiş hayat Karmik 
Kontrolü denir.  Rahu'nun yerleştiği burcun yöneticisi de şimdiki zamanı ve yaşanan 
hayatı yöneten Karmik Kontrol gezegenidir. Bu nedenle adına Karmik  Dağıtım 
Gezegeni denir. Karmik Kontrol Gezegenlerinin doğum haritasında yerleştikleri 
evler ve burçlarda büyük ve önemli etkileri vardır. Ayrıca diğer gezegenlerle 
yaptıkları görünümler de Karmik anlayışı belirlemekte etkin roller oynarlar. Bu 
şekilde kişiliği anlamakta, arzularını, yaşamdaki rolünü, hastalıklarını ve duygusal 
engelleri ve hüsranlarını yorumlamakta faydalanırız. Bazen, Karmik Kontrol 
Gezegenleri Rahu ve Ketu'dan daha büyük önem taşırlar. 

Karmik Kontrol Gezegenlerinin oluşturdukları Yoga veya Yogakaraka 
birleşimleri haritada büyük önem taşır ve ruhun yapılanmasını açıklar. Bu Yoga'lar 
bazen çok önemli kişileri dünya sahnesine çıkartır. 



Astro  Analiz 13

Bazı haritalarda insanın çok yüksek mevkilere geleceğini gösteren 
Rajayoga'lar vardır. Ama, bunlar Karmik Kontrol Gezegenleri tarafından bozuma 
uğramışsa insan sahip olduğu saltanatı elinde tutamaz veya bunu kaybedebilir. 
Karmik Kontrol Gezegenleri insanı çok yükseklere çıkartabilir veya bu yükseklerden 
aşağı alabilir. 

Rahu İkizler burcunda ve Ketu Yay burcundadır. Bu durumda İkizler 
yöneticisi Merkür ile Yay yöneticisi Jüpiter “Karmik Kontrol Gezegeni” olurlar. 
Normal Yükselen burca göre  Karmik Kontrol Gezegenleri 8.evde yerleşmişlerdir. Ay 
Yükselen burca göre (Chandra Lagna) iki gezegen 2.evde yerleşmişlerdir. Karmik 
Kontrol Gezegenlerinin birlikte olmaları ve Ketu’dan görünüm almaları ruhani hayat 
için çok önemli bir işarettir. Bu kişinin yaşamdaki karmik görevinin ruhani bir kişilik 
ve örnek oluşturmasıdır. Toplumda gergin zamanlarda ve ruhsallığın yara aldığı 
devirlerde böyle insanlara büyük ihtiyaç vardır. Karmik Kontrol Gezegenleri ile 
Rahu’nun görünüm yapmaması onun dünyevi konularda gelişmesinin önemli 
olmadığı belirtiliyor. Yani hayat maddi olarak zaten onun amaçlarını 
gerçekleştirecek ve iyi bir yaşam düzeni ve konforu verecektir. O halde bu 
dünyadaki karmik görevi insanlara ruhsal bir rehber olması ve çevresindeki 
insanların moral yoksunluğuna çare olmasıdır. 

 
Bu haritada ayrıca Ay Düğümleri düzlemi çok önemli bir Yoga olan “Kala 

Sarpa Yoga” (KSY) oluşturmaktadır. Bu Yoga Vedic sisteminde  büyük önem 
taşıdığından üstünde durulması gerekiyor. 

 
 

Kala  Sarpa  Yoga  ve  Hayatı   Etkilemesi 
 
Yoga’lar belirli gezegen bileşimleridir. Bazı gezegen yerleşimleri özel 

durumlar ortaya çıkartır. Vedic sisteminde hayatta karşımıza çıkan normal olmayan 
her durumun açıklaması gezegenlerin oluşturduğu Yoga’larla açıklanabilir. Yoga, 
gezegenlerin özel yerleşimleri ve bileşimlerinden türetilen özel işaretlerdir. Bazı 
Yoga’ların horoskoptaki varlığı bize çok önemli başarıları veya başarısızlıkları haber 
verir. Örneğin bir haritada “Gajakesekari Yoga” ; Ay ve Jüpiter arasındaki özel 
yerleşimlerden oluşur ve haritaya büyük bir güç verir. Bu insanın sırtı hayatta yere 
gelmez. Başına gelen her olumsuz olaydan zarar görmeden sıyrılır. Haritada Kala 
Sarpa Yoga’nın bulunması da  hayatta ani düşüşleri ve zararları gösterir. Ruhsal 
sorunların veya anlaşılamayan her şeyin nedeni bu Yoga olacaktır. 

 
Kala Sarpa Yoga veya kısaca ifadesi ile “KSY” Vedic sisteminin en zorlu ve 

yıpratıcı yerleşimidir. Bu Yoga Ay Düğümleri ekseni tarafından tüm gezegenlerin 
hapsedilmesi ile oluşur. Daha önce verilen Rashi haritasına bakılırsa tüm 
gezegenlerin Rahu-Ketu ekseninin bir tarafında yerleştikleri görülecektir. Böylece 
tüm gezegenler eksenin bir tarafında kalmıştır. KSY’nin Sankrit lisanında anlamı  
“ölüm kadar zorlu” demektir. Vedic sisteminde en fazla korkulan harita 
yerleşimidir. 

 
             Buradaki Rashi (Doğum) haritasında KSY ile bazı gezegenlerin yerleşimleri 
ilişki kurduklarından hem yaşam olayları hem de ruhsal etkiler olarak ortaya çeşitli 
görünümler çıkacaktır. Doğal olarak temel nedenleri bilinmediğinden anlamı 
çözülemeyecektir. 
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Kalasarpa Yoga insana mesajlar veren rüyalar gönderir. Bu konuda Vedic 
kaynakları ilginç işaretler açıklamaktadır. Aile bireylerinden ölmüş olanların 
rüyalara girmesi ve bu yerleşimin etkileri arasındadır. Bu Yoga Rahu ve Ketu 
yerleşimine göre 12 farklı biçimde ortaya çıkacaktır. Bu haritada Rahu  10.evde ve 
Ketu 4.evde yerleştiğinden meydana gelen KSY  “Patak Kalsarpa Yoga” olacaktır.  
Bu Yoga iş alanları, kariyer, çalışma arkadaşları ve insanlarla ilişkin sorunlar ortaya 
çıkartır. 

 
 Hayat boyu etkileri olan KSY Vedic kaynaklarında gösterilen bir uygulama 

ile nötr (yansız) yapılabilir. Bunun için özel olarak hazırlanmış Astro takı taşları 
bulunan bir yüzük kullanılır. 

 
Kalsarpa  Yoga  Enerjilerinin   Düzeltilmesi 

 
Vedic Rashi haritasında KSY varsa tüm yaşamı etkileyen negatif enerjiler 

üretir. Bu enerjilerin çok uzun süre hayata zarar verir. Bu enerjileri ıslah etmek 
(düzeltmek) için özel tasarımlı bir yüzük kullanılır.  Aşağıda bu yüzük gösterilmiştir. 

 

 
Erkekler için sağ elin küçük parmağında  en az 2,5 karatlık  kırmızı Lal taşı 

(Gomet-hessonite) bulunan altın yüzük taşınabilir. Bu taş Rahu taşıdır. Bundan 
başka yukarıdaki resimde görülen şekilde altın bir yüzük yaptırılır. Bir ucunda Lal 
taşı diğer ucunda Kedi gözü taşı bulunur.  Bu yüzük erkeklerde sağ el orta parmakta 
takılır. 

 
Normal olarak KSY zararlı enerjileri yaşamın ortasına kadar devam eder ve 

sonra azalmaya başlar. Bu kişi için KSY enerjilerinin zarar vermeyeceği zaman  
başlangıcı Venüs Maha Dasa olacaktır.  

 
YÜKSELEN  BURÇ 

 
Vedic haritanın genel bütünlüğü ve sağlamlığı ve hayatta oluşacak 

olaylardaki rolü Yükselen burç ile, ruhsal varlığın sağlamlığı ve mutluluğu da Ay ile 
analiz edilir. Haritada Yükselen (1.Ev) ateş burcu ile bağımlıdır Bu nedenle görev 
evidir. Aynı gün içinde doğan tüm insanlar arasındaki farklılığın simgesidir.  Kişinin 
dünya tarafından nasıl kabul edileceğini, nasıl tanımlanacağını, statü sağlamakta 
nasıl davranacağını açıklar. Yükseleni yöneten gezegen aynı zamanda tüm haritanın 
da yöneticisi olur. Kişinin karakterini ve meyillerini belirtir. Bu evin yöneticisi 
haritada nereye yerleşirse o alana canlılık ve hareket verir. Eğer 1.ci evde fazla 
sayıda gezegen varsa (stellium), bu insan toplumun gözünden asla kaçamaz. Her 
zaman dikkatler üzerindedir. 
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Rashi haritasında Yükselen Burç Başak evinde ve 5.34 derece içinde 

yerleşmiştir. Yükselen burçta gezegen yoktur ama 7.evde yerleşen 3 gezegenden, 
Ay, Mars ve Güneş’ten görünüm almaktadır.  Mars 8.ev yöneticisi olduğundan sağlık 
sorunları vermektedir. Ancak 6.evde (Kova) burcun yöneticisi olan Satürn 
yerleştiğinden sağlık sorunları büyük mesafeler almadan çözüm bulunmaktadır. Üç 
gezegen görünümü kişiliğe ve karaktere çeşitli renkler katarlar. Çevresi tarafından 
ilginç ve çekici bulunan bir karakter gelişir. Gezegenler evlilik-ortaklık evinde 
yerleştiğinden bu kişinin hayatına çeşitli kadınlar girecektir. Burada yerleşen Ay 
aynı zamanda iki evlilik göstergesidir. Bunun ne anlama geldiğini evlilik evini analiz 
ederken açıklayacağız. 

 
Yükselen Burç “Uttarabhalguni” takımyıldızın (nakshatra) 3.pada’sı içinde 

yerleşmiştir ve hayatın 40 yaşından sonra  yükselme göstereceğini  işaret eder.  
Ağustos 2009 tarihinde Vimshottari Dasa içinde VENÜS DASA başlayacaktır. Doğum 
haritasının en güçlü gezegeni kendi burcunda yerleşen Venüs olduğundan hayatın 
gerçek başarılı zamanı olacaktır. Aşağıdaki tabloda  Dasa periyotlarını yöneten 
gezegenlerin güçleri gösterilmiştir. 

 

 
 

Dasa yöneticilerin gücünü gösteren tablo 
 

İçinde yaşadığımız gezegensel periyot (Dasa) gücü gezegenin haritadaki 
yerleşimine ve görünümlerine bağlıdır. Bu gezegenin gücünü Vimsopaka Bala adı 
verilen tablodan izleyebiliriz. Ketu Dasa’dan sonra başlayacak olan Venüs Dasa 
yaşamın en güzel ve parlak zamanı olacaktır. Gezegenin yöneticisi olarak gücü 15.7 
rupas olarak çok yüksektir.  Gezegen “Rohini” takımyıldızında (nakshatra) 
yerleşmiştir ve yöneticisi Ay olduğundan gerçekten  verimli bir zamanı işaret 
ediyor. 

 
 Venüs Dasa  2009 – 2029 arasındaki 20 yıl gibi uzun bir zamanı 

yönetecektir. Dasa sona erdiğinden haritanın sahibi  65 yaşında olacaktır. Böylece 
yaşamın artık zirvesidir ve hayatta her şeyi elde etmiş durumdadır. Venüs Dasa 
gezegenin 9.evi yönetmesi  ve hiçbir zararlı gezegen görünümü almaması ile daha 
önem kazanıyor. Hayatın en parlak zamanı olacağını belirtiyor. Bu durum aynı 
zamanda KSY ile bağlantılıdır ve Yoga zararlı etkileri hayatın yarısına kadar devam 
etmektedir. Bu Yoga ile çok yüksek yerlere ulaşan insanlar vardır ama aniden 
düşüşler yaşarlar. 
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AY’IN NAKSHATRA (Takımyıldız) YERLEŞİMİ 
 

Vedic horoskopunda gezegenlerin yerleştiği ve etkilendiği 27 tane 
Takımyıldız (Nakshatra) vardır. Her birinin farklı bir karakteri ve etkisi vardır. Her 
takımyıldız değişik bir gezegenin yönetimindedir. Bu takımyıldıza yöneticisi 
karakterinden özellikler verir ve dolayısıyla takımyıldıza yerleşen gezegen de 
bundan payını alır. Haritada AY’ın yerleştiği takımyıldızın hayatın genel görünüşü 
açısından çok önemli bir görevi vardır. Analizlerde Ay’ın yerleştiği takımyıldız 
(Nakshatra) için ayrı bir yorum yer alır. 

 
Ay Rashi haritasında zararlı gezegenler ile birliktedir ama Navamsa 

haritasında kendi yönettiği burçta (Terazi)yerleşerek kendini kurtarmıştır. Bu 
durumda anneye de faydası dokunuyor. Zira Ay anne temsilcisidir. Güneş de Baba 
temsilcisidir. Güneş de her iki haritada aynı evlerde yerleşerek “Vargottama” 
gücünü kazanıyor. Bunun anlamı haritanın güçlü gezegeni olmasıdır. Bu durumda 
anne gibi Baba da uzun ömürlü ve sevilen kişiler olacaktır. 

Rashi haritasında Ay  “Purvabhadrapada” takımyıldızının  4.pada’sı içinde 
yerleşmiştir. Takımyıldızın yönetici gezegeni “Jüpiter” olduğundan duygusal ve 
zihin yetenekleri olarak mükemmel bir seviye gösteriyor. 

Ay’ın nakshatra yerleşimi karakter olarak barış yanlısı ama gerektiği zaman 
fırtına gibi esen birisini gösteriyor.  Prensip sahibi bir kişiliği vardır.  İyi gıda almayı, 
kendine itina göstermeyi ve güzel giyinmeyi seven birisidir. Din konularında kör bir 
bağlılık göstermez.  Yardım gereken insanlara yardıma hazır birisidir.  Bu 
nakshatranın işaret ettiğine göre hayatın 40 – 54 yaşları arasında olumlu periyotlar 
yaşanacaktır. 

Kariyer hayatında bir güneş gibi parlayacağı ve yetenekli bir yönetici (amir) 
olacağı yine belirtilmektedir. Eğer bu kişi devlet işinde veya resmi bir alanda 
çalışırsa çok daha başarılı olacaktır.  

Vedic sisteminde Güneş ile Ay’ın beraber bulunması ortaya “Soluk Ay” adı 
verilen astrolojik bir fenomen ortaya çıkartır. Bu durum Ay’ın temsil ettiği alanlara 
Güneş periyotlarında zarar verebilir.  Özellikle Venüs Dasa’dan sonra yaşanacak 
olan Güneş Dasa içinde duygusal olgulara, zihin olaylarına dikkat etmek gerekir. Bu 
süreç içinde  sağlık da zarar görebilir.  Ay Yükselen haritasında 6.ev sağlık evi olur 
ve burası Satürn’den görünüm alarak sağlığı etkileyecek bir süreci belirtir.  Ay Balık 
burcunda 8.ev yöneticisi Mars ve 12. Ev yöneticisi Güneş ile birlikte olduğundan 
sağlığa dikkat çekiyor. 

 
HOROSKOPTA  YER  ALAN  YOGA’LAR 

 
Vedic sisteminde hayatta karşımıza çıkan normal olmayan her durumun 

açıklaması gezegenlerin oluşturduğu Yoga’larla açıklanabilir. Yoga, gezegenlerin 
özel yerleşimleri ve bileşimlerinden türetilen özel işaretlerdir. Bazı Yoga’ların 
horoskoptaki varlığı bize çok önemli başarıları veya başarısızlıkları haber verir. 
Örneğin bir haritada “Gajakesekari Yoga” Ay ve Jüpiter arasındaki özel 
yerleşimlerden oluşur ve haritaya büyük bir güç verir. Bu insanın sırtı hayatta yere 
gelmez. Başına gelen her olumsuz olaydan zarar görmeden sıyrılır. 

 
Kala Sarpa Yoga : Vedic astroloji’de en fazla korkulan ve üzerinde 

konuşulan Yoga budur. Tüm gezegenlerin Rahu-Ketu ekseninin bir tarafında kalması 
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ile Yoga oluşur. Bu Yoga’nın bulunduğu haritanın sahibi çok yükseklere çıkabilir ve 
büyük bir kariyer sahibi olur ancak buradan birden aşağılara inebilir . 

 
Durudhara Yoga : Çok etkin ve önemli bir yoga olup Ay yerleşiminin 

2.evinde ve 12. evinde gezegen olması ile ortaya çıkar. Bunu değişik şekilde 
açıklarsak natal Ay’ın haritada iki gezegen arasında yerleşmesi gerekir. Bu Yoga 
insanı maddi açıdan varlıklı yapar. Taşınmaz malları ve parası olur. Eğer haritanın 
diğer yerleşimleri de destekliyor ise hayatı varlık içinde geçer. 

 
Aputra Yoga : Bu zararlı bir yogadır. Haritada Çocuk evi olan 5.ev 

yöneticisinin (Satürn) zararlı 6.evde yerleşmesi ile oluşur. Çocuk sahibi olmak 
konusunda talihsizlikler ve sorunlar verir. 

 
Arishta Bhanga Yoga :  Bu iyi bir yogadır. Satürn 6.evde ve Kova burcunda 

yerleşerek yogayı oluşturur. İnsanda çok yüksek ruhani meyiller olacağını ve ilahi 
konularda yol gösterici özellikler taşıdığını belirtir. Bu yeteneğini geliştirebilir ve 
kullanabilir. 

 
Chandra Mangala Yoga : Ay ile Mars birlikte yerleşince Yoga oluşur.  Yoga 

tutkulu bir karakter verir. Yoga evlilik evinde oluştuğundan evliliğin tutku ve 
çekicilik taşıması gerekir. Bunlar azaldıkça onu eşinden uzaklaştırabilir. 

 
Dhana Yoga : Bu varlık ve servet getiren önemli bir yogadır. Rashi 

haritasında 2.Ev (Terazi) yöneticisi Venüs’ün 9.evde yerleşmesi ile Yoga oluşur. 
Yaşamda seviyeli bir şekilde maddi kazançların ve servet sahibi olmanın süreceğini 
gösterir. 

Harsha Yoga :  Rashi haritasında 6.ev (Kova) yöneticisi Satürn 6.evde 
yerleşerek Yoga’yı oluşturmuştur. Bu kişiye sorunları ve hastalıkları atlatmak 
konusunda talih verecektir. 

 
Malavya Yoga :  Venüs kendi yönettiği burçta (Boğa) yerleşerek Yoga’yı 

oluşturmuştur. Bu Yoga insana talih verir. Kendini sevdirmesi, konforlu ve rahat bir 
hayatı olması, Venüs özelliklerini kendi hayatına yansıtması yani kendine bakması 
ve itina göstermesi gibi sonuçlar üretir. 

 
Thrilochana Yoga :  Mars, Ay ve Güneş aynı evde (Balık) yerleşerek Yoga’yı 

oluşturmuşlardır. Bu yerleşim insanın yaşamını uzatır ve ortaya çıkan sorunların 
atlatılmasını sağlar. 

 
Rogagrastha Yoga  :  Yükselen burcun zararlı bir  zayıf bir “shad bala” 

açısında yerleşmesi ile Yoga oluşmuştur. Bu Yoga Yükselen burcu zayıflatır ve sağlık 
sorunlarını üzerine çeker. Gerçi bunları atlatacak gücü veren başka yerleşimler 
vardır ama sonuç olarak zayıf bir bünye olduğu yadsınamaz. 

 
 

PARA  VE  MADDİ   KAZANÇLAR 
 

Horoskopun 2. evi toprak burcu ile bağlantılıdır ve bu nedenle “varlık” 
evidir. Dünyevi varlıklar, para, aile, yuvadaki mutluluk, bilgi, konuşma yeteneği, 
şairlik, hatiplik, hayal gücü, yüzümüz, korkular, güven, ağzımız, lisan, geniş 
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görüşlülük, giysiler, yalan söylemek, doğruluk, küfür, sağ göz, boyun ve gırtlak bu 
evin kontrolündeki alanlardır. 

Rashi haritasında 2.Ev Terazi  burcundadır ve burada gezegen yoktur. 
Burcun yöneticisi VENÜS 9. evde (Boğa) yerleşerek 2.evin tüm yaşam alanlarını 
yükseltmiştir. Bu konuda öncelikle maddi durum gelir. 2.Ev yöneticisinin 9.evde 
yerleşmesi  “Raja yoga” oluşturur. Bunun Vedic dilindeki anlamı büyük güç 
kazandırmasıdır. Bu yerleşim maddi olarak insanı yaşam boyu destekler ve para 
sorunu olmamasını sağlar. 

Venüs ayrıca zararlı bir görünüm almamaktadır. Bu da olumlu etkinlik 
demektir. Ayrıca Venüs Dasa içinde insanın maddi olarak başarılı olacağını ve Venüs 
Dasa’nın para ve varlık getireceğini işaret etmektedir. Buna bağlı olarak 2.ev ile 
temsil edilen tüm yaşam alanları da başarılı olur. 

Venüs Rashi haritasında Arudha Yükselen (AL) ile görünüm yaparak maddi ve 
manevi olarak mutluluk vermektedir. Bir haritada Arudha Yükselenin iyi görünüm 
alması çok önemlidir. Her yönden başarılı olmak demektir. Hayatın en başarılı ve 
güzel çağının Venüs Dasa içinde yaşanacağını bu yerleşim de gösterir. 

 
 

MADDİ  KAZANÇLAR  VE SERVET  TALİHİ 
 

 
Kariyer olgusu ile maddi alanların güçlü bir karmik bağı vardır. Başarılı bir 

kariyer işareti var da maddi alanlar zayıf ise kariyerin mutluluğa katkısı fazla 
değildir. Bu nedenle kariyer analizinde maddi durumu da analiz etmek gerekir. 

 
 

 
 

Rashi haritasındaki gezegenlerin toplam Shadbala güçleri 
 

Bazı haritalarda maddi kazançlar beklenmedik zamanlarda gelir. Bu konuda 
maddi talih rol oynar. Bunun için 2, 4 ve 11. evler arasında güçlü bir bağ ve ilişki 
olmalıdır.  Burada 2.ev Terazi burcunda, 4.ev  Yay burcunda ve 11.Ev  Yengeç  
burcundadır. Haritaya bakarsak yönetici olan gezegenler Venüs, Ay ve Jüpiter 
arasında  bir ilişki (görünüm-kavuşum vs) yoktur. O halde bu haritanın sahibi 
beklenmedik bir para (piyango-loto vs) kazanma talihi yoktur. O sahip olacağı 
parayı çalışarak ve mücadele ederek kazanacaktır. 

 
Bu araştırmadan sonra harita sahibinin Varlık ve servet kazanma talih 

yüzdesini hesaplayacağız. Bu hesaplamada yukarıda verilen Gezegenlerin Shadbala 
güçleri tablosunu kullanacağız. 

 
Varlık ve Servet yüzdesi = 2.ev, 5.ev, 9.ev, 11.ev yöneticisi Shad Balası 

değerlerinin toplamını önce dörde bölmek sonra 100 ile çarpıp yeniden 600 sayısı 
ile bölerek elde edilir. 

 
               Rashi haritasında ; 
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           2.Ev = Terazi = Yönetici Venüs = 463,18 (Shad Bala yüzdesi) 
5.ev = Oğlak = Yöneticisi Satürn = Shadbala = 491,24  
9.Ev = Boğa = Yöneticisi Venüs = Shadbala = 463,18 
11.Ev = Yengeç = Yöneticisi = Ay = Shadbala = 520,32 
 
Shad Bala toplamı =  1937,92 
 
Varlık ve Servet Yüzdesi = 1937,92/4 x 100 : 600 = 80,74 = % 81 
 
Varlık ve servet yüzdesi 50’nin üzerindeyse başarılı birini gösterir. Eğer bu 

değer 75 üzerindeyse  zengin ve Varlıklı insanı gösterir. Burada ortaya çıkan sonuç 
maddi bakımdan başarılı ve serveti olacak insanı göstermektedir. Harita sahibi için 
bulunan %81 değeri onun gerçekten etkili bir varlık ve servet sahibi olacağını 
gösteriyor. Bunun başarılma zamanı da VENÜS Dasa olarak yeniden ortaya çıkıyor. 

 
Para kazanma ve maddi başarıda rol oynayan Venüs Rashi haritasında  

“Rohini” takımyıldızında yerleşmiştir. Bu takımyıldızın yöneticisi Ay olup Dasa için 
büyük güç verir. Bunun sonucunda Venüs Dasa maddi olarak büyük katkılar sağlar. 

Rashi haritasının 8.evinde yerleşen Jüpiter ve Merkür de “başkalarının 
paralarından para kazanma” talihini gösterir. Bu durum bir miras vasıtasıyla veya 
ortaklaşa kullanılan servetlerden gelebilir. 

 
Varlık ve servet sahibi olmakta rol oynayan önemli bir Yoga haritadaki 

“Duradhara Yoga” dır. Eğer Rashi haritasında Ay’ın her iki yanındaki evlerde 
gezegen varsa Yoga ortaya çıkar. Bir insanın varlık ve servet sahibi olacağını 
gösteren en iyi işaretlerden bir tanesidir. 
 

TAŞINMAZ  MALLAR  - GENEL MUTLULUK – ANNE 
 

Dördüncü Ev su burcu ile bağımlıdır ve bu nedenle ebedi özgürlük ve 
kendini anlama evidir. Anne, kalp, duygular, genel mutluluk, taşınmaz mallar, arazi 
ve evler, taşıtlar (araçlar), eğitim, eğitim derecesi, yuvada sağlanacak konfor bu 
evin yönetimindedir.  

 
Rashi haritasında 4.ev Yay burcundadır. Burada yerleşen Ketu için Yay 

burcu olumludur. Ketu zararlı gezegendir ama Yay burcunda olumludur. Yine de bu 
evin gücünü aldığı Jüpiter görünümü temin ediyor. Bir haritada 4.ev üzerinde 
Jüpiter görünümü büyük faydalar sağlar. Kişinin annesinin yaşamını düzeltir. Ketu 
burada etkili olsaydı annenin ömrünü kısaltır ve hastalıklı bir hayat verirdi. Oysa 
şimdi annenin durumunu Jüpiter görünümü düzeltiyor.  

 
Jüpiter’in 4.ev ile görünüm yapmasının en olumlu sonucu iyi bir eğitim 

yapmaktır. Jüpiter haritada eğitim temsilcisi gezegendir.  Bu durum için adı 
“Vidyakaraka” olur ve 4.ev ile görünümü tüm yaşam için başarılı bir eğitim sağlar. 

 
Eğitimin nasıl olacağı ayrıca bölüşümlü (divisional) haritalardan olan 

“Siddhamsa” (A24) haritası ile analiz edilir. Aşağıda kişiye ait Siddhamsha haritası 
görülüyor. 
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Balık 
5.Ev 

Koç 
6.Ev 

GÜNEŞ 

Boğa 
7.Ev 

RAHU VEN 
KETU 

İkizler 
8.Ev 

Kova 
4.Ev 

SATÜRN 

Yengeç 
9.Ev 
MARS 

Oğlak 
3.Ev 

JÜPİTER 

 
SİDDHAMSHA 
(EĞİTİM) 
HARİTASI 

Aslan 
10.Ev 

MERKÜR AY 
Yay 
2.Ev 

 

Akrep 
Yük.Burç 

1.Ev 
 

Terazi 
12.Ev 

 
 

Başak 
11.Ev 

 

 
Siddhamsha (Eğitim) bölüşümlü Vedic horoskopu 

 
Ortaya çıkan Eğitim haritası gerçekten çok mükemmeldir. Yükselen Burç 

(Akrep) temizdir. Yükselen burç yönetici gezegen MARS 9.evde yerleşerek ortaya 
“Laksimi Yoga” çıkartmıştır. Tek başına bu yoganın varlığı bile haritayı güçlendirir. 
Yükselen yöneticisi Mars Jüpiter’den yani Eğitim temsilcisi (Vidyakaraka) 
Jüpiter’den görünüm alıyor. Yine eğitimde çok önemli olan Merkür de 10.evde 
(Aslan) yerleşmiş ve yanında 9.ev yöneticisi Ay var ve iki gezegen “Rajayoga” 
oluşturuyor. Eğer bu kişinin horoskop analizi doğduğu gün yapılsaydı mükemmel bir 
eğitim yapacağı açıklanabilirdi ! 

 
Eğitim haritasında 4.evdeki gezegen ve bununla görünüm yapan gezegenler 

eğitimin sonunda insanın nasıl bir kariyer yapacağını da belirtir. Haritada 4.evde 
yerleşen ve kendi yönettiği burçta olan Satürn vardır. 4.ev aynı zamanda Merkür ve 
Ay’dan görünüm alıyor. Bu gezegenler teknik bir alanda eğitimi belirtiyor. Bu 
eğitimin sonunda ticari bir ünitede liderlik (amirlik) yapılacağını da  Satürn 
gösteriyor. 

 
4.evin güçlü olması hayatta güzel taşınmaz mallara(ev) ve araçlara sahip 

olunacağını gösterir. Mal canın yongasıdır derler ve bu durum genel ruhsal 
mutluluğun da temelidir. Bu bakımdan 4.cü ev genel yaşam mutluluğunu da açıklar.  
Vedic sisteminde bu durumu gösteren özel bir harita sistemi vardır.  Bu haritaya 
“Charturhamsa” (Varlık) haritası adı verilir. Bölüşümlü (Divisional) bir Vedic 
haritasıdır. Şimdi bu haritayı görelim. 

 
Balık 
7.Ev 

KETU AY 

Koç 
8.Ev 

JÜPİTER 

Boğa 
9.Ev 

SATÜRN 

İkizler 
10.Ev 

Kova 
6.Ev 

Yengeç 
11.Ev 

 
Oğlak 
5.Ev 

 
 

 
CHATURTHAMSA 

(VARLIK) 
HARİTASI 

Aslan 
12.Ev 
VENÜS 

Yay 
4.Ev 

GÜNEŞ 

Akrep 
3.Ev 

 

Terazi 
2.Ev 

MERKÜR 
 

Başak 
Yük.Burç 

1.Ev 
MARS RAH 

 
Yukarıda görülen Varlık haritası olumlu yerleşimlere sahiptir. Gerçi 

Yükselen Burç olan Başak’ta Rahu ve Mars gibi iki zararlı gezegenin olması haritayı 
yaralıyor ve genel olarak mutluluğa zarar veriyor ama Yükselenin Venüs ve Merkür 
gibi iki olumlu gezegen arasında kalması (hemmed) durumu düzeltiyor. Bu durumda 
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genel olarak mutluluğu Rahu ve Mars periyotlarında bozacak bazı olaylar çıkabilir 
ama hayatın mutluluk veren periyotların da Venüs ve Merkür periyotlarında ortaya 
çıkacaktır. 

 
Yükselen yöneticisi Merkür ile Jüpiter arasında görünüm vardır. Bu yerleşim 

haritanın gücünü yükseltir. Jüpiter aynı zamanda  4.ev ile görünüm yapıyor. Tüm bu 
ayrıntılar haritanın olumlu olduğunu belirtiyor. 

 
ÇOCUKLAR – SPEKÜLASYON – KARMA – AŞK 

 
 

Beşinci Ev ateş burcu ile bağımlıdır ve bir görev evidir. Çocuklar, zekâ, 
bellek, zihin, akıl, spekülasyon, geçmiş yaşam kredisi, karma, erdem, 
yardımseverlik, bilgelik, romantizm ve aşk maceraları, dürüstlük, tevazu, yüksek 
eğitim ve iyi alışkanlıklar bu evden yönetilir. 

 
Vedic Rashi haritasında Çocuk evi (5.Ev) Oğlak burcunda olup yöneticisi 

Satürn muzır  (dusthana) evlerden 6. evde (Kova) yerleşmiştir ve İkizler burcundaki 
Rahu’dan görünüm almaktadır. Klasik astroloji kurallarına göre Çocuk evinin 
yöneticisi (Satürn) zararlı ev olan 6.evde yerleşirse ortaya “Aputra Yoga” çıkar ve 
insana sorunlar verir. Çocuk temsilcisi gezegen olan Jüpiter ile Satürn arasındaki 
görünüm bu sorunun hiç olmazsa gecikme oluşturacağını gösterir. Satürn gecikmeler 
ve engeller gezegenidir. Ancak Satürn burada yönettiği burçta olduğundan çocuk 
sahibi olmakta ortaya çıkan sorunların hayat boyu sürmeyeceğini belirtir. 

 
Astroloji kuralları binlerce yıl öncesine dayanır. O zamanlarda tıp modern 

çağlarda olduğu gibi ileri olmadığından haritada görülen bir sorun insanı çocuksuz 
bırakırdı.  Oysa zamanımızda artık tıp bir yoldan çocuk sahibi yapmaktadır. O halde 
çocuk sahibi olmak için olumlu işaretler varsa analizde yapılacak yorum kişilerin 
istediği çağlarında ve biyolojik olarak mümkün olma zamanlarında çocuk sahibi 
olacaklar şeklinde yapılır. Yine de harita sahibinin biyolojik olarak çocuk yapma 
olanağını yani erkek için sperm verimini (Beeja Sphuta) hesaplayacağız. 

 
ERKEK  (Beeja  Sphuta) Sperm Verimi 

 
              Jüpiter = 6,16 Koç burcu ; Venüs = 13,07 Boğa burcu ; Güneş = 27,24 Balık 
burcu 

Jüpiter boylamı =   6,16   
Venüs boylamı =    43,07 
Güneş boylamı =     357,24 (Koç burcundan itibaren 330 + 27,24) 
Toplam = 406,47 – 360 = 46,47 = 16,47 derece BOĞA Burcu 
 
Rashi  haritasında Beeja Sphuta  BOĞA burcunda yani dişi burçta 

yerleşmiştir. 
 
Bu yerleşim Navamsa haritasında İkizler burcundadır. İkizler erkek burçtur. 
Erkek haritasında Beeja Sphuta yerleşimleri  erkek ve dişi burçlarda 

olduğundan çocuk sahibi olmak için sperm verimi olarak tedavi sonucunda çocuk 
sahibi olma verimini gösterir.  Şimdi, Rashi haritasındaki yerleşimlere ve Çocuk evi 
görünümlerine göre yorumları aşağıda okuyabilirsiniz. 
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1) Erkek haritasında Rashi’de Beeja Sphuta Boğa burcundadır ve burada 

yerleşen Venüs olumlu gezegen olarak yararlıdır.  Beeja’dan sonraki 5.ev Başak 
evidir ve burada zararlı bir yerleşim yoktur.  Beeja’dan sonraki 5.evde zararlı 
yerleşim yoktur. Bu durumda harita sahibinin kesinlikle çocuğu olamaz şeklinde bir 
yorum yapılamaz. 

 
2) Navamsa haritasında Beeja Sphuta yerleşimi İkizler burcunda olup burası 

erkek burçtur.  Bu yerleşim  de çocuk sahibi yapmakta olumludur. İkizlerden 
itibaren 5.evde  gezegen yoktur ve burası Venüs’ten görünüm almaktadır.  Her iki 
haritada Venüs belirgin bir rol oynuyor. Şu halde Venüs Dasa çocuk sahibi olmakta 
olumlu bir süreç sayılabilir. 

Narayana Dasa tablosunda yaşanan Dasa Rasi Oğlak olduğundan bu haritada 
Çocuk evi olan 5.ev Boğa burcuna düşüyor. Burada yerleşen Venüs kız çocuğuna 
sahip olma olasılığını işaret ediyor. 

 
Çocuktan Mutluluk  Duymak (Çocuk Bereketi) 

 
Çocuklar ve çocuklardan alınacak mutluluk Rasi (Doğum ) haritasından 

analiz edildiği gibi, Hint sisteminde bu yaşam alanına ait olan bir harita 
geliştirilmiştir. : Saptamsa. Saptamsa haritası bir Bölümlü (Divisional) haritadır. 
Aşağıda özel olarak hazırlanmış Saptamsa (Çocuk Bereketi) haritası görülmektedir. 
Bu haritanın analizi çocuklardan alınacak bereketi ve hoşnutluğu (prosperity) 
açıklar. 

 
Balık 

SATÜRN 
GÜNEŞ 

Koç 
Yük.Burç 

1.Ev 

Boğa 
JÜPİTER 

 

İkizler 
 

Kova 
VEN KETU 

Yengeç 
MERKÜR 

Oğlak 
 
 

 
SAPTAMSA 
HARİTASI 

(Çocuk Mutluluğu) 
Aslan 
5.Ev 
RAHU 

Yay 
9.Ev 
MARS 

Akrep Terazi 
 

Başak 
AY 

 
Saptamsa haritası olumlu yerleşimlere sahiptir ve çocuklardan alınacak 

mutluluk işaretlerini gösterir. Şimdi bu yerleşimleri görelim ; 
 
1) Yükselen Burç Koç’ta olup burada yerleşen gezegen yoktur. Yükselen 

Burç yöneticisi Mars Yay burcunda ve 9.evdedir. Bu yerleşim Vedic kurallarına göre 
“Laksimi Yoga” oluşturur. Tek başına bu yerleşim bile haritayı güçlendirir. 

2) Haritanın Çocuk evi olan 5.evinde yerleşen Rahu bu konuda çekilecek 
sıkıntıları gösteriyor. Çocuk sahibi olmak her şeye rağmen kolay ve istenen zamanda 
gerçekleşmez. 

3) Ay Yükselene göre Jüpiter 5.ev ile görünüm yaparak Çocuk konusunda 
mutluluk işareti veriyor. 

4) Çocuk temsilcisi gezegen (Putrakaraka) JÜPİTER ile SATÜRN arasında 
görünüm vardır. Satürn görünümü gecikme işaretidir. Çocuk sahibi olmanın hayatta 
gecikeceğini anlıyoruz. 5.ev (aslan)   ile Venüs görünümü çocuğun doğma zamanını 
Venüs Maha Dasa olarak  göstermektedir. 
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Atmakaraka  Gezegen 
 
Atmakaraka gezegen sahip olduğumuz ruhu yansıtır. Bunun bir de farklı 

yansıması vardır. Bu gezegen aynı zamanda ruhumuzun arzu ettiği dünyevi şeyleri 
açıklar. Bu arzular asla tam doyuma ulaşmazlar. Ruhun gerçek arzuları ile yanlış 
şeyleri birbirinden ayırmak mücadelenin özüdür ve tekrar  dünyaya gelmenin 
nedenidir. 

 
 Atmakaraka gezegen  bu mücadeleyi kişileştirir ve aynı zamanda yaşamdan 

alınacak dersleri gösterir. Bu dersler özellikle atmakaraka gezegenin Dasa ve 
Bhukti’lerinde (antardasa)  ortaya çıkar.  Maddi dünyayı kapsayan amaçlarımızı 
tanımlamak en önemli konudur ve bu ihtiyaçlarımızı asla küçümsememek gerekir. 
Ruhun yeniden dünyaya gelmesinin nedeni kendini karmik olgunlaşma noktasına 
eriştirmek için dünyevi arzuların tatmin olmasıdır. Böylece asıl amacın maddi 
arzuların  olumlu veya olumsuz olsun tanımlanması olduğu anlaşılıyor . Atmakaraka 
gezegen bize ruhumuzun gerçek arzularının neler olduğunu gösterecektir. Rashi’de 
en büyük boylam açısına sahip gezegen Atmakaraka gezegen olur. Bu haritada  
Güneş 27.24º Balık burcunda yerleşmiştir ve Atmakaraka gezegen durumundadır. 

 
(a) Atmakaraka gezegenin gücü : Atmakaraka gezegen GÜNEŞ  olduğundan 

kişide var olan başarı kazanma duygusunu, her alanda önde olmak arzusunu , şöhret 
ve ün kazanmayı ve hayatta liderlik taslamayı ı gösterir. Güneş  için ruhunun bu 
yaşamdaki  dersi  egoyu yenmek ve bencillikten kurtulmak ve de  tevazuu  
öğrenmek olacaktır.  

 
(b) Atmakaraka gezegenin yerleşimi : Atmakaraka gezegen için muzır evler 

(dusthana) sayılan 6, 8 ve 12 evler çok zararlıdır. Derslerin çok zorlu yollardan elde 
dilmesini gösterir. Rashi haritasında Güneş  7.evde ve Balık burcunda  olduğundan 
karma için derslerin zorlu deneyimler gerektirmeyeceğini  gösterir. Köşe ev (7.ev) 
her gezegen için olumlu yerleşimdir. Gerçi köşe evin zarar görmesi ortaya çıkar ama 
gezegen atmakaraka olduğundan bunların dünyevi hırs ve arzular nedeniyle olacağı 
anlaşılır.  

 
(c) Atmakaraka gezegenin evi yaşam dersinin alınacağı alanları veya tam 

olarak doyumun arandığı alanları gösterir.  Güneş   7.evde yerleşmiştir.  Bu ev 
evlilik ve ortaklık evidir. Yaşamdan alınacak dersler böyle  yaşam alanlardan 
olacaktır. 

 
(d) Atmakaraka gezegen görünümleri :  Atmakaraka gezegen  Güneş  çok 

önemli görünümler yapmaktadır. Güneş Ay ve Mars ile birliktedir.  Duygular, 
cinsellik ve tutkular çeşitli olaylar yaşatacak ve deneyimler kazandıracaktır. 

 
(e) Karakamsha : Atmakaraka gezegenin Navamsa haritasındaki 

pozisyonudur. Güneş  Navamsa haritasında  2.evde ve Balık burcunda yerleşmiştir.   
Güneş Rashi ve Navamsa haritalarında aynı burçta yerleşen gezegen olduğundan 
“Vargottama” adı verilen bir durumdadır ve kuvvetlidir. Güneş burada Ketu’dan 
görünüm alıyor.   Bu durumda karmik olarak ruhunun dünyada bir görevi olduğu 
anlaşılıyor. Çünkü Rashi ve Navamsa haritalarında Ay Düğümleri (Rahu-Ketu)  doğa 
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üstü kaynaklar ile iletişimi ve enerji alınmasını temin ederler. Güneşin Vargottama 
olması bunların güçlenmesi ve ön plana çıkması anlamına gelir. Bu yerleşim hayatta 
kazanılacak deneyimlerde Güneş temsilciliğinin (Baba-ego-liderlik) rol oynayacağını 
ve maddi alanlarda (2.ev) öne çıkacağını anlarız. 

 
 
 (f) Atmakaraka gezegenin Dasa  Periyotları  :  Yaşanacak Atmakaraka 

gezegen periyotları hayatta en derin  ve temel deneyimlerin yaşanma zamanlarını 
gösterir. Güneş  Maha Dasa   ve Güneş antardasa zamanları çok önemlidir. Diğer 
gezegenlerin Maha Dasa süreçleri içindeki Güneş periyotları ve Güneş Maha Dasa 
zamanı hayatın iz bırakacak ve karma için etkili olacak olaylar yaşanır. Örneğin 
büyük kayıplar, inişler ve hüsranlar gibi. 

 
 (g) Amatyakaraka gezegen : Rashi  haritasında ikinci en büyük boylama 

sahip olan gezegendir ve burada  MERKÜR olarak ortaya çıkmaktadır. Amatyakaraka 
gezegen  eğitim, kültür ve iletişim  temsilcisidir. Burada Kral’a kılavuzluk yapan 
Başbakanı temsil eder.  Kişinin atmakaraka gezegenin  arzularının gerçekleşmesine 
karşılık onun kaderini yönlendirir. Ruhun adeta projektörü olur. İnsanın dünyadaki 
yaşamında  ayakta kalışını temin eden Tanrısal güç (palanadevata) Navamsa’daki 
Amatyakara yerleşimin 6.evinden anlaşılır. Navamsa haritasında Amatyakaraka  
Merkür   7.evde ve aslan burcunda yerleşmiştir.  Bundan sonraki 6.ev  oğlak burcu 
olup burada  yerleşen gezegenin  Rahu olduğu  görülüyor ve karşımıza  ilginç bir 
tablo çıkıyor. Bu yaşamın kaderinde Ay Düğümleri büyük rol oynayacaktır. Kişilikte 
yer alan ego ve kazanma hırsı KSY enerjileri nedeniyle çeşitli zamanlarda 
engellenecektir. Bu durum ona daha büyük istek verecek ve durmadan mücadeleye 
devam edecektir. Sonunda başarıya ulaşacak ve ruhunun bu yaşamda aradığı 
amaçlara ulaşacaktır. Ancak bu savaş içindeki kayıpları da karmasını 
olgunlaştıracaktır. 

 
HASTALIKLAR VE DÜŞMANLAR 

 
Altıncı Ev toprak burcu ile bağımlıdır ve bir varlık evidir. Düşmanlar, 

rakipler, kıskançlık, hastalıklar, sorun ve illetler, iş ve çalışanlar, kiracılar, borçlar, 
cimrilik, Dayı ve Kuzenler, tıp alanları, hizmet işleri bu ev ile yönetilir. Ayrıca 
şişmanlık meyli, davalar ve hasımlar bu evin kontrolündedir. 

 
Rashi haritasında zararlı 6.evde yerleşen SATÜRN çeşitli hastalıklar vereceği 

gibi bunları atlatacak bir sağlık oluşumu da verir. Zarar vermeye çalışan güçlü 
düşmanlar da olacak ama kişi bunları yenmeyi bilecektir. Burada geçerli olan kural 
şudur: zararlı evde zararlı gezegen enerjileri nötr olur. Bu durumda Satürn sağlığı 
daha kötü durumlara düşürmeyecektir. 

 
Satürn 6.evde kendi yönettiği Kova burcunda olduğunda çok güçlüdür. Bu 

yerleşim Vedic astroloji’de özel bir anlam taşır. Kişinin çok sabırlı ve metanetli 
olmasını sağlar ve her şeye göğüs germesini bilen kişilik için astroloji kaynakları 
“Aziz” olarak nitelendirirler. KSY’nın bunda rolü vardır.  

 
Sağlık için özel Vedic haritası vardır ; Shasthamsa. Bu bir bölüşümlü 

(divisional) haritadır ve sağlık durumunu gösterir. 
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Balık 
5.Ev 

GÜNEŞ 

Koç 
6.Ev 

 

Boğa 
SATÜRN    
JÜPİTER 

İkizler 
8.Ev 
KETU  
RAHU 

 
Kova 
4.Ev 

 

Yengeç 
MERKÜR 

Oğlak 
3.Ev 
MARS 

 

 
SHASTHAMSA 
HARİTASI 
(SAĞLIK) 

Aslan 
6.Ev 

Yay 
VENÜS 

Akrep 
Yük.Burç 

1.Ev 
 

Terazi 
12.Ev 
AY 

Başak 
 

 
Sağlık haritasında Yükselen Burç Akrep olup yönetici MARS   yükselimde 

olduğu Oğlak burcunda yerleşmiştir. Bu haritada Mars’ın güçlü olması ve Yükselen 
Burç Akrep’in her iki yanındaki evlerde faydalı gezegenlerden Venüs ve Ay yerleşimi 
olumlu sağlığı gösteriyor. Ancak horoskopun 8.evinde (kronik hastalıklar) Rahu ve 
Ketu’nun birlikte yerleşmesi hayatın hastalıksız olmayacağını da belirtiyor. Buradan 
çıkan sonuç kişi yakalandığı hastalıklardan kurtulmasını başaracaktır. Yine de yaşam 
sonu kronik bir sağlık sorunundan gelecektir. Yükselen burç ile görünüm yapan 
Satürn ve Jüpiter sağlık sorunlarının Jüpiter ve Satürn periyotlarında ortaya 
çıkacağını belirtiyor. 

 
Hayatta karşılaşılacak sağlık sorunları arasında sindirim organlarında ekşime 

(acidity), şeker hastalığı ve ileri yaşlarda iskelet sisteminde sorunlar (fıtık gibi) ve 
eklemlerde rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Karın bölgesi organlarında arazlar 
görülüyor. 

 
Sağlık için kritik Zamanlar 

 
Doğum haritasında Ay Yükselene (Chandra Lagna) göre 6.evin (Aslan) 

yöneticisi  GÜNEŞ Ay ile birlikte yerleşmiştir. Bu duruma göre GÜNEŞ DASA sağlık 
sorunları getirecektir. Güneş Dasa  2029 -2035 yılları arasında yaşanacaktır.  Bu 
periyot içinde 2030 yılında yaşanacak “Güneş-Mars” Dasa sağlık için kritiktir.  Bu 
süreç içinde Transit Satürn ve Transit Ketu VENÜS üzerinden geçecektir.  Venüs’ün 
yerleştiği Boğa evinin “Ashtakavarga” (SAV) puanı “22” olarak oldukça düşüktür ve 
buradan geçen zararlı gezegenler sorunlar verirler.  Bu bakımdan yaşamın 66.yılı 
sağlık açısından kritiktir. Ashtama Satürn zamanı da kritiktir. 

 
EVLİLİK 

 
Yedinci Ev hava burcu ile bağımlıdır ve bir Arzu evidir. Evlilik hayatı, Eş 

(Koca veya karı), Seks, Tutku, Şehvet, Her türlü ortaklıklar, damarlar, Yabancı 
ülkelerdeki ikamet ve Mahkemeler bu evin kontrol undaki alanlardır. Evlilik 
hayatının kalitesini ve niteliğini açıklar. Evlilik ortağının durumu ve şartlarını 
gösterir. Hindistan’da evlenmeden önce tarafların haritalarında “KUJADOSHA” , 
yani “MARS BASKISI” analizi yapılır. Eğer taraflardan birinde Mars Baskısı varsa o 
evlilik günün birinde çökmeye veya sadece taraflardan birinin büyük fedakârlıkları 
ile yürümeye mahkûmdur. 

Rashi haritasında evlilik evi  (7.Ev) Balık burcunda yerleşmiş olup bu evin 
yöneticisi Jüpiter 8.evde (Koç) Merkür ile birliktedir. Evliliğin Merkür Dasa içinde 
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olacağı anlaşılıyor. Evlilik için en uygun bhukti (küçük periyot) Güneş, Ay ve Mars 
olur. Evlilik “Merkür-Güneş Dasa” içinde gerçekleşmiştir. Evlilik evinin analizinden 
ortaya çıkan sonuçlar aşağıdadır. 

 
1) Evin yöneticisi Jüpiter  zararlı 8.evde olduğundan mutlu ve başarılı bir 

evlilik değildir. Ancak Jüpiter Yükselen yönetici Merkür ile birliktedir ve evlilik 
sürecini uzatmaktadır. Yani mutlu olmasa da bu kişi evliliği yürütür. Bu konuda 
7.evdeki Güneş yerleşimi de önemli bir işaret sayılır. Evlilik evinde yerleşen Güneş 
her aşamasında evliliğe zarar verir. 

 
2) Ay Yükselen (Chandra) Lagna hesabına göre 7.ev  Başak burcundadır ve 

yöneticisi Merkür yine Yükselen yöneticisi (Jüpiter) ile birliktedir. Bu durumda da 
evlilik her şeye rağmen sürdürülür. 

 
3) Evlilik evinde yerleşen AY ve burada bulunan 3 gezegen evlilik ilişkisinin 

dışında başka ilişkiler  yaşanacağını gösterir. Özellikle 7.evde yerleşen AY iki evlilik 
işaretidir. Bunun anlamını yorumlarken astroloji’de evliliğin resmi bir işlemi 
göstermediğini ve uzun süreli birlikte yaşamanın da evlilik olarak görüleceğini 
hatırlamak gerekir. 

 
4) Yaşamda evlilik çağında VENÜS Dasa yaşanıyorsa evlilik için ikinci bir 

fırsat ortaya çıkacak demektir. Bu haritanın sahibi Başvuru sahibi de Ağustos 2009 
tarihinden itibaren 20 senelik Venüs Dasa’ya girecektir. O halde hayatına bu 
süreçte yeni bir eş veya yeni kadın girebilir. Bunun için  T.Jüpiter’in Balık 
burcundan olacağı periyot uygundur. T.Jüpiter  Mayıs 2010 tarihinden itibaren Balık 
burcuna girecektir.  Bu sırada yaşanacak olan “Venüs-Venüs Dasa” evlilik (ilişki) için 
olumludur. Navamda’da 7.evin yönetici gezegeni Güneş değişken burçta (balık) 
olduğundan ilişki (evlilik) talihi verir. 

 
5)  Rashi haritasında Evlilik evinin Arudha yükseleni “Dara Pada” olarak 

bilinir. Rashi haritasında Dara Pada Boğa burcunda yerleşmiştir ve burada Venüs 
vardır. Dara Pada üzerindeki gezegen evlilik ortağının gösterir. Bu aynı zamanda 
romantik ilişkilerdeki talihtir. Venüs bize romantik ilişkilerde kadının çok iyi 
karakterde veya kendisine bağlı ve aşık birisi olacağını gösterir.  Vedic sistemindeki 
bu kural ile Magi sistemindeki Şiron-Neptün görünümü bu noktada uyuşmaktadır. 

 
6) 7.evde yerleşen Mars ve Ay Yükselene göre Ay ile birlikte yerleşen Mars 

“Mars Baskısı” (Kujadosha) oluşturur. Bu durumda evlilikte sorunlar harita sahibi 
tarafından ortaya çıkartılır. Yani evliliği veya beraberliği bozan her şey harita 
sahibinin eseri olur. Evliliğin yürümesi için eşin de haritasında “Mars Baskısı” 
olmalıdır. Bu arada Başvuru sahibinin  Ay “Gana” yerleşimi “Human” grubundadır. 
Eşin Ay yerleşimi aynı gruptan veya “Deva” grubundan olursa evlilik başarılı olur. 

 
7) Bu haritada “Upapada Yükselen” (UL) Terazi burcundadır.  Bu ev ile Koç 

burcundaki Jüpiter ve Merkür görünüm yapmaktadır.  Bu yerleşim evlilik ortağının 
iyi vasfını gösterir.  Bu durum yaşanan ciddi ilişkiler için de geçerlidir. Zira Jüpiter 
ve Merkür haritanın olumlu (faydalı)  gezegenleridir. 

 
8) Kova evinde yerleşen Satürn ile Evlilik evi yöneticisi Jüpiter arasında 

görünüm vardır. Vedic kurallarına göre Satürn 3,7 ve 10.evlerle görünüm yapar. Bu 
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görünüm eşin yaşının daha büyük olacağını ve evliliğin zarar göreceğini gösterir. 
Haritasında Mars Baskısı olan kişiler evliliklerini  başarıyla yürütemezler. 

 
9) Narayana Dasa olarak 2008-2019 arasında geçen “Oğlak Dasa Rasi” için 

Yükselen Burç Oğlak olarak alındığında Venüs 5.ev (Boğa)  ve 10.Ev (Terazi) 
yöneticisi olarak üçgen ve köşe evleri yönettiğinden haritanın “Yogakaraka” 
gezegeni olur. Venüs evlilik ve aşk temsilcisidir. Haritada belirtilen periyotta 
Yagakaraka olması yaşam alanı olarak çok etkili ve faal geçeceğini gösterir. Yeni 
ilişki için tetikleyici süreçtir. 
 

YAŞAM  UZUNLUĞU 
 
Sekizinci ev su burcu ile bağımlıdır ve bir ebedi özgürlük evidir. Hayat, 

Yaşam uzunluğu, vasiyetnameler, Ortak kazançlar ve paralar, Nafaka, Kazalar, 
Uzun sürecek kronik hastalıklar, Sezgi, Doğa üstü olaylar ve bunların bilimi, Gizli 
Güçler, Cinsel Güç ve cinsel organlar bu evin kontrolü altındadır. Bir haritada 
Yaşam uzunluğu öncelikle Yükselenin gücüne bağlıdır. Bundan sonra 8.ci ev analiz 
edilir. 

Burada yer alan Vedic Rashi haritasında uzun yaşam işareti olarak çok güçlü 
3 yerleşim vardır. 

 
1) Yükselen Burç (Başak) yöneticisi Merkür 8.evde yerleşmiştir. Bu yerleşim uzun 

bir hayat işaretidir. 
 
2) Yükselen burç yöneticisi Merkür ile Jüpiter aynı evde (Koç) yerleşmiştir. Bu 

yerleşim uzun bir hayat işaretidir. 
 
3) Kendi yönettiği Kova burcunda yerleşen Satürn ile 8.ev arasında görünüm vardır. 

Bu da uzun bir yaşam işaretidir. 
Haritada göze çarpan yerleşimler oldukça uzun bir hayatı gösteriyor. Burada 

ortaya çıkan yaşam süresi en az 75 senedir.  
 
4) 8.ev  (Koç) Öncü (movable) burç olduğundan yaşam sonu doğum yerinden uzakta 

bir yerde olacaktır. Rashi’de 22. drekkana  içinde Jüpiter vardır ve yaşam sonu huzur içinde 
ve ağrısız olacaktır. 22.drekkana Koç burcu ilk ondalığına düştüğünden  ve yöneticisi Mars 
olduğundan  karın bölgesi organlarının, dalak ve safra kesesi hastalıklarından veya bunların 
neden olacağı sağlık sorunlarından  dolayı yaşam sonu gelecektir. 
 

KARİYER 
 
Onuncu Ev toprak burcu ile bağımlıdır ve bir Varlık evidir. Kariyer, statü, 

Meslek, Şöhret, Unvan, Resmi Kurumlar, Kutsal ziyaretler, Toplum yararına girişilen 
işler bu ev tarafından yönetilir. 

Vedic Rashi haritasında 10.Ev (Kariyer) İkizler burcunda yerleşmiştir. 
Kariyer evi  Rahu-Ketu ekseni üzerindedir. Burada oluşan Kala Sarpa Yoga kariyer 
için başarı ve yükselme işareti sayılır. Kariyer evinde yerleşen RAHU  bu alan için 
çok olumlu enerjiler verir. İnsanda yükselme azmi ve arzusu olur. Başarılı olması 
kaderinde yazılıdır. Aynı zamanda iş hayatında saygı duyulan ve takdir gören 
birisidir.  

Kariyer evine bitişik evdeki gezegen kariyerin en parlak zamanını gösterir. 
Burada yerleşen VENÜS göze çarpıyor. Gerçekten de pek çok yaşam olayında parlak 
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zaman olarak Venüs Dasa ortaya çıkmaktadır. Kariyer evinin analizinde de sahneye 
yeniden Venüs çıkmıştır ve meslekte pek çok başarının ve yükselmenin (maddi) elde 
edileceği süreci gösteriyor. Bir haritada KSY varsa zaten başarılar ancak yaşamın 
ikinci yarısında gelecektir. 

 
Narayana Dasa olarak 2008 – 2019 arasında yaşanmakta olan Oğlak Dasa Rasi 

haritasında Kariyer evi (10.ev)  Terazi evi olur. Burası ile görünüm yapan Jüpiter ve 
Merkür vardır. Böylece bahsedilen periyodun gerçekten verimli ve iyi bir süreç 
olduğu anlaşılır. 

 
Kariyer olayı için Hint astrolojisinde özel bir harita vardır : Dasamsa. Bu 

özel haritada Bölümlü (Divisional) bir haritadır ve kariyer oluşumunu bize açıklar. 
Şimdi bunu görelim. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
Yukarıda görülen Dasamsa (Kariyer) haritası mükemmel yerleşimlere 

sahiptir ve Kariyer alanında başarılı olacak talihe sahip bir kişiyi gösteriyor. Şimdi 
bu özellikleri göreceğiz. 
 

1) Haritanın Yükselen burcu İkizler  olup  10.Ev (Kariyer) yöneticisi Jüpiter 
burada yerleşmiştir. Bölüşümlü harita  için en iyi yerleşimdir ve çok başarılı kariyer 
hayatının işaretidir. 

 
2) Yükselen Burç (İkizler) yöneticisi Merkür köşe evlerden 4.evdedir ve 

burası yöneticisi olduğu Başak burcudur. Bu yerleşim de haritayı güçlendirir. 
 
3) Dasamsa haritasında Merkür, Venüs,  Güneş ve Mars kendi yönettikleri 

burçlarda yerleşmişlerdir. Böyle bir yerleşim özel bir Yoga oluşturur ve çok 
değerlidir. Bu da Kariyer haritasının yüksek gücünü gösterir. 

 
4) Dasamsa haritasında düşüş evinde yerleşen Satürn ve zararlı evdeki Ay 

kariyer hayatında dikkat edilmesi gereken periyotları işaret ediyor. Bu periyotlar Ay 
ve Satürn süreçleridir. Böyle zamanlarda sağlık ve diğer moral etkiler nedeniyle 
kariyerde kayıplar ve sorunlar yaşanabilir. Özellikle Satürn ve Ay’ın belirlediği 
Sadesati ve Kandaka Satürn periyotlarında dikkatli ve sabırlı olmak gerekir. 

 
T.Satürn N.Ay üzerinden geçerken yaşanacak Sadesati periyotu  2025 yılında 

yaşanacaktır. T.Satürn ile N. Ay arasında kare görünüm olan Kandaka Satürn 
periyotlarının birincisi  2017 yılında yaşanacaktır. Bu sırada T.Satürn Yay burcundan 
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Koç 
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Boğa 
VENÜS 
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geçerken aynı zamanda N.Ketu üzerinden geçecektir ve ortaya önemli sorunlar 
çıkartabilir. T.Satürn bu süreçte Sağlık evi, Kariyer evi ve Yükselen Burç ile 
görünümler yapacaktır. Bunlar haritanın önemli yaşam alanlarıdır. 

 
Özel   Yükselenler : Arudha  Lagna (Yükselen) – Dhana Yükselen 

 
               Vedic sistemde Ay yükselenin dışında özel yükselenler de vardır. 
Bunlardan birsi  ARUDHA Lagna (AL) dır. Kişinin maddi dünya tarafından nasıl 
algılandığını gösterir.  Kişinin statüsünü gösterir. Ürkek ve karışık bir kişi  dünya 
tarafından güçlü bir lider olarak algılanabilir. Bu durumda AL onun gerçek kimliğini 
açıklar. AL materyalizm için çok önemlidir.  Örneğin AL'den itibaren 11 ve 12.evler  
finansal kazançlar ve beklentileri gösterir. AL'den sonraki 3.ve 6. evlerde yerleşen 
doğal zararlı gezegenler  düşmanlarına zarar verecek cesur bir kişiliği gösterir. Bu 
nedenle AL'den sonraki 3 ve 6. evde yerleşen zararlı gezegenler maddi olarak 
başarılı olacak insanı gösterir. Oysa AL'den sonraki 3 ve 6. evlerde yerleşen faydalı 
gezegenler son derece kibar ve çevresi tarafından ılımlı olarak kabul edilen kişiyi 
gösterir. Böyle bir insan çıkar ve maddiyat için başka insanlarla dövüşemez ve 
cesurca yarışamaz. 
 
               Horoskopta “AL” (Arudha Yükselen) AKREP burcuna yerleşmiştir. Akrep 
evinde yerleşen  gezegen yoktur.  Arudha Yükselen ile  VENÜS arasında görünüm 
vardır. Bu açı hayatta maddi açıdan talihli ve başarılı olacak kişiyi gösterir. 
 

AL’den sonra 3.evde  gezegen yerleşimi yoktur. Yine AL’den sonra 6.evde 
Jüpiter ve Merkür vardır. Bu durumda harita sahibi amacına ulaşmak için 
düşmanları  veya rakipleri önünde  onlarla aynı şekilde yani her türlü silahı 
kullanarak savaşmaz. Kibar ve merhametlidir. Ancak harita ve yerleşimleri kariyer 
açısından güçlü olduğundan bu durum onun için bir handikap teşkil etmez. Burada 
önemli olan Arudha Yükselen ile Venüs arasındaki mükemmel görünümdür. 

 
Bir diğer özel yükselen Varlık yükseleni (Dhana Lagna) dir. Horoskopta 

ASLAN burcunda yerleşmiştir. Varlık yükseleni ile Jüpiter ve Satürn arasında 
görünüm vardır. Satürn Kariyer Arudha evinin (A10) ve Jüpiter de Para Arudha 
evinin (A2) yöneticisidir. Böylece kariyer başarısı maddi varlık ve servet 
getirecektir. 

Vedic haritasında her hangi bir eleman veya nokta ile Jüpiter görünümü 
daima olumludur ve bununla ilgili yaşam alanının veya olgunun güçlenmesi ve 
yaşam içinde büyük faydalar sağlaması anlamına gelir. 

 
 

Bhrigu  Bindu  Noktası  ile  İlgili  Bir  Açıklama 
 
Vedic Rashi haritasında Bhrigu Bindu (BB) noktası haritanın duyarlı bir 

noktasıdır. Ay ve Rahu yerleşimleri ele alınarak hesaplanır. Bu haritada BB noktası  
21.38 derece Terazi burcundadır. Koç burcunda yerleşen  JÜPİTER ve MERKÜR bu 
nokta ile görünüm yapmaktadır. Bu yerleşim aynı zamanda Rahu’dan görünüm 
alıyor. Kaderin kırılma noktası olan Bhrigu Bindu’nun doğum haritasında bu kadar 
görünüm alması  talihli bir insanı işaret ediyor. Ancak bu haritada KSY olduğu 
unutulmamalıdır. KSY hayatta ilk yarısında talih işaretleri olsa bile çeşitli sorunlar 
çıkartır. Rahu görünümü olması da KSY etkilerini açıklamaktadır. 
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KOTA  CHAKRA  İLE  GELECEĞİ   YORUMLAMAK 

 
Kota Chakra (Çakra) analizi ile hayatımızın en önemli iyi ve kötü olaylarının 

zamanını tespit edebiliriz. Kota Çakra aynı zamanda doğum zamanı diyagramında 
tüm hayatın genel olarak nasıl geçeceğini gösterir.  Aşağıda Başvuru sahibinin 
doğumdaki Kota Chakra (Çakra)  diyagramı görülmektedir. 

 

 
 

Başvuru sahibinin Kota Chakra diyagramı (Doğum) 
 
Kota Chakra yaşamda neler oluyor sorusunu yanıtlamak için  bir astroloji 

yoludur. Diyagramın merkez karesinde yer alan  transit gezegenler olayları 
yönlendirir. Dış karelerde yer alan gezegenler ise zihnimizi gölgelendirir. Bu 
bölgeler savunma alanlarıdır. Kota Chakra diyagramında sol üst köşeye (kuzeydoğu) 
doğumdaki Ay takımyıldızı (nakshatra) yerleştirilir. Buradan yola çıkan enerjiler 
merkezdeki kareye yönelecektir.  Bu noktadan Kale içine giriş yolu vardır ve ok ile 
işaretlenmiştir. Bundan sonraki yol çıkışı gösterir. Kale içine giren enerjiler buradan 
yön değiştirirler ve  kuzeye dönerler. Örnek doğum haritasında başlangıç noktası 
doğumdaki Ay’ın yerleştiği “Purvabhadra” takımyıldızıdır. Diyagramda 
takımyıldızlar enerjileri yönlendirmek için sıra ile yerleşirler. 

 
Purvabhadra nakshatra’nın yönetici gezegeni JÜPİTER olup doğumda  

Merkez Kare olarak “Kota Swami” adını alan ve kısaca “Kale” denen bölgenin  
Kumandanı (Lord) Jüpiter olarak gözüküyor. Yine Kale muhafızı olan ve adına  
“Kota Pala” denen koruyucu gezegen de Jüpiter olarak gözüküyor. Bu yerleşimler 
bir doğum haritası için en yüksek değerlerdir. 
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Kota Çakra içinde Jüpiter’in Kale Kumandanı ve Muhafızı rolünde merkez 
kare içinde yerleşmesi başarılı eğitim, başarılı kariyer ve verimli maddi gelecek 
işaretinden başka çok daha önemli görevi vardır. Jüpiter felsefe ve büyüme 
gezegenidir. Bu harita sahibinin özel bir felsefe sahibi olacağını ve bulunduğu 
toplum içinde yol gösterici (Lider) rolü üstleneceğini de belirtmektedir. Ancak 
JÜPİTER iyi bir yerdedir ama “Çıkış” Nakshatra içindedir.  Diğer olumlu gezegenler 
Merkür ve Venüs de çıkış nakshatra içindedir. İşte bu noktada KSY etkilerini 
düşünebilir ve kozmik dengeye saygı duyabiliriz. Çünkü böyle bir Kota Chakra 
haritası aslında mükemmel bir hayatı ve talihi gösterir ama gezegenlerin 
yerleşimleri bunu gölgeliyor ve hayatın engeller de göreceğini haber veriyor. Bunu 
şöyle yorumlayabiliriz : “Kazanılması amaçlanan hedeflere ve talihe zamanla ve   
zorlukla ulaşmak..” 

 
 

SARVATOBHADRA    DİYAGRAMI   İLE    GELECEK   YORUMU 
 

 
Vedic sisteminde geleceği gösteren ayrıntılı haritalar ve diyagramlar vardır. 

Başarılı ve olumlu bir doğum horoskopunun etkileri bunlarda da görülmelidir. Böyle 
diyagramlar içinde Kota Chakra kadar önemli diğer uygulama “Sarvatobhadra 
Haritası”dır. Bu diyagram ile doğumdaki gelecek yorumu yapıldığı gibi her hangi bir 
zamana ait gelecek analizi de yapılabilir. 

 
Başvuru sahibinin Sarvatobhadra diyagramı doğum bilgileri ile 

hazırlanmıştır. Eğer gelecek zamana ait transit etkilerinin Yaşam alanlarına nasıl 
yansıyacakları aranacaksa istenen zaman için Sarvatobhadra haritası hazırlanır. Bu 
harita doğum haritasının genel yerleşimlerini kapsar. Transit gezegenlerin 
yerleştikleri nakshatra kutularında transit gezegenler yer alır. Diyagramda yaşam 
alanlarını gösteren kutular olduğu gibi Tithi’lerin yer aldığı grup adları bulunur.  
Başvuru sahibinin doğumdaki Ay yerleşimine göre hesaplanan Tithi yerleşimi 
“Krishna Trayodasi” olduğundan bunun bulunduğu grubun adı “JAYA” olur. 

 
Doğumda veya her hangi bir anda transit gezegenler “VEDHA” adı verilen 

görünümler oluştururlar. Olumlu gezegen Vedha’ları yaşam alanı üzerinde başarı ve 
olumlu gelişmeleri haber verir. Aşağıda Başvuru sahibinin doğumdaki Sarvatobhadra 
haritası görülmektedir. 
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Başvuru sahibin doğumdaki Sarvatobhadra haritası 
 

1)  “Tithis” Doğum zamanındaki Ay safhasıdır ve Vedic sisteminde çok 
önemli bir yeri vardır. Yaşamın geleceği ve her hangi bir zamandaki olaylar 
üzerinde Tithis rolü önemlidir. Hayatın genel başarısı ve olumlu geçmesi Tithis’in 
yer aldığı Jaya kutusunun olumlu Vedha (görünüm) almasına bağlıdır. Yukarıdaki 
diyagramda Jaya kutusunun  AY, MERKÜR ve RAHU’dan Vedha aldığı görülüyor. 
Diyagramda görünümler enine, boyuna ve diyagonal olarak hesaplanır. 

 
Doğumda Ay’ın yerleştiği “PBHa” Nakshatra’nın yöneticisi Jüpiter ve 

Merkür’ün yerleştiği nakshatra olan  “Bhar” yöneticisi Venüs olduğun son derece 
olumludur. Rahu’nun yerleştiği “Aridra” nakshatra yöneticisi ise yine Rahu’dur ve 
kariyerde büyük bir arzu ve ivme kazandırır. 

 
2) Sarvatobhadra diyagramında JÜPİTER’in yerleştiği ve Vedha oluşturduğu 

“Aswini” Nakshatra  “JATİ” grubundadır. Bunun yaşam alanlarına yansıması toplum 
tarafından desteklenme ve işveren ile çalışanlar arasında olumlu işbirliği kurma ve 
yönetme kabiliyeti olarak gösterilir. Jüpiter’in Jati içinde olması ve Vedha yapması 
bir yönetici olacak kişi içim mükemmel bir yerleşimdir. 

 
3) Nakshatra grupları içinde en zorlu ve yıkıcı olanı “NAİDHANA” dır. 

Sarvobhadra haritasında  Rohini Nakshatra Naidhana içinde yer alır. Haritada Rohini 
Nakshatra içinde yerleşen VENÜS görülüyor. Burada Venüs Vedha’sı olması yıkıcı 
olaylar için bir çeşit kozmik engeldir ve yaşamda büyük zararlar görülmeyeceğini 
gösterir. 
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4) Son olarak insana verilen adın bile yaşamda gelecek için ne kadar etkili 
bir işaret olacağını göstereceğiz. Sarvatobhadra haritasında çeşitli kutular içinde 
yer alan Sanskrit terimler vardır. Bunların Latin alfabeye çevrilmeleri tabloda 
görülüyor. Başvuru sahibinin adının baş harfi “A” olduğundan bunun yerleştiği kutu 
aranır ve aldığı Vedha (Görünümler) araştırılır.  Diyagramda “a” harfi Venüs, 
Merkür ve Güneş’ten vedha alıyor. Bu durumda kişiye verilen ad bile gelecekte 
önemli bir isim olacağını gösteriyor. 

 
Sarvatobhadra haritasında yer alan yerleşimlerde Karma gelecek için çok 

önemli kariyer başarısı göstergesidir. Burada Karma olgusunu  “Abhi” Nakshatra 
kutusu temsil ediyor. Bu kutu AY ve YÜKSELEN (AS) ‘den diyagonal Vedha alıyor ve 
başarıyı işaret ediyor.  

 
Sarvo diyagramında JAYA evi üç Vedha almaktadır. Bunlardan biri AY’dan  

boyuna vedha, diğeri Merkür’den diyagonal vedha ve üçüncüsü de RAHU’dan enine 
vedha oluyor. Ay ve Merkür görünümleri olumludur. Rahu görünümü ise KSY 
nedeniyle olumsuzdur ve hayatın başarılarının KSY nedeniyle gecikeceğini 
göstermektedir. 

 
Hayatın  Zor   Zamanları 

 
Satürn transitleri özel yerlerde hayatın zor zamanlarını gösterir. Gezegen 

natal (doğumdaki) Ay yerleşimine göre bulunduğu evde bazen zararlı enerjiler verir. 
Bunların en zararlı olan “Sadesati” sürecidir. T.Satürn ile N.Ay kavuşumudur. Uzun 
bir süreçte çeşitli sorunlara neden olur. Diğerleri “Kandaka Satürn” süreçleridir. 
T.Satürn N.Ay’a göre köşe evlerdedir. Üçüncü zor zaman “Ashtama Satürn” 
zamanıdır. T.Satürn N.Ay’a göre 8.evdedir. Bu son durum sağlığı bozar ve zarar 
verir. Ayrıca T.Satürn olumlu bir evde ancak zararlı “Tara” içinde olursa zarar 
verir. Bu zararlar görünüm yaptığı evlerin yaşam alanları ile belirlenir. Tara demek 
gezegenin bulunduğu Nakshatra (Takımyıldız) bölgesidir. Nakshatra’lar Vedic 
sisteminde çok önemlidir. 

 
Satürn için zararların boyutları “SAV” haritasına ve bulunduğu burca göre 

hesaplanır. T.Satürn oğlak burcunda daha az zarar verecektir. Ancak aslan 
burcunda daha zararlı olacaktır. Buradaki Rashi haritasında analiz sırasında 
T.Satürn başak burcunda yani N.Ay’a göre  7.evdedir. Burası Ay’a göre köşe evdir. 
Ay Balık burcunda yerleşmiştir. Bu durumda “Kandaka Satürn” adı verilen zor 
zaman yaşanmaktadır. T.Satürn  Yükselen Burçta olduğundan her şeyden önce 
sağlığa zarar verir. Buradan 3.ev (akrep) ile görünümde olduğundan kardeşler, 
akrabalar ve evin yönettiği alanlarda çeşitli sorunlar çıkar.  Gezegen 7.ev (evlilik) 
ile görünüm yaptığından evlilik zarar görür. Son olarak T.Satürn kariyer evi (10.ev) 
ile görünüm yaptığından iş hayatı bozulur, işten çıkartılma veya mevki kaybı ortaya 
çıkabilir.  

 
T.Satürn’ün vereceği zararlar burç ve SAV haritasına bağlıdır. Satürn için 

başak burcu “dost” evdir. Bu bakımdan zararların derecesi büyük olmayacaktır. Bu 
konuda karar vermeden önce SAV haritalarını incelemek gerekiyor. Bu harita için 
Genel Sav haritası ile Satürn için Sav haritası aşağıda verilmiştir. 
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Sav Haritası 
 

 
Ay’ın bulunduğu Balık burcunun genel Sav puanı “24” olup taban puandır. 

T.Satürn’ün bulunduğu Başak burcunun genel Sav puanı “33” olarak kuvvetlidir. 
T.Satürn için Başak burcunun Sav puanı “4” olarak olumludur. Bu durumda T.Satürn 
için Başak burcunda yaşanacak Kandaka Satürn çok zarar vermeyecektir. Eğer Sav 
puanları düşük olsaydı dehşetli olaylar yaşanırdı. Örneğin aslan burcuna rastlayan 
Kandaka Satürn şayet Sav puanı “0” olursa yaşamı bile sonlandırabilir. 

 
Kandaka Satürn süreci T.Satürn kasım 2011 içinde terazi burcuna girince 

sona erecek ama “Ashtama Satürn” gibi zorlu zaman başlayacaktır. Genel Sav puanı 
“25” olarak düşüktür. Satürn için terazi burcunun Sav puanı “2” olarak düşük 
sayılır. Bu durumda ashtama Satürn zarar verebilir ama terazi burcu Satürn için 
yükselim evidir. Gezegen burada güçlüdür. O halde ashtama Satürn süreci büyük 
zararlar vermeyecektir. 

 
Hayatın en zorlu zamanı sayılan “Sadesati” zamanı T.Satürn Balık burcuna 

girince başlar. Bunun negatif etkileri daha gezegen kova burcunda iken hissedilir.  
Balık burcunun genel Sav puanı “24” olarak düşüktür. Satürn için Sav puanı “4” 
olarak olumludur. Bu takdirde orta şiddetli Sadesati enerjileri beklenmelidir. Bu 
haritada Sadesati süreci  2025 içinde başlayacaktır.  Bu sırada yaş 60 olacağından 
önemli sağlık sorunları beklenmelidir. 

 
Sadesati veya Kandaka Satürn yaşanırken ortaya çıkacak sorunların 

boyutlarını gösteren diğer işaretler “Tara” yerleşimleridir. Tara demek gezegenin 
bulunduğu takımyıldız konumu demektir. Halen yaşanan Kandaka Satürn’den büyük 
zararlar beklenmez yorumu yaparken Tara göz önünde tutulmalıdır. Halen T.Satürn  
başak burcunda ve “Hasta” Nakshatra içindedir. Gezegenin bu bölgede bulunduğu 
Tara “Naidhana” olup son derece zararlıdır. Tüm Tara yerleşimleri içinde en zararlı 
konumdur. Yardımcı olacak transit gezegen Jüpiter olacaktır. T.Jüpiter balık 
burcunda ve  “Revati” Nakshatra içindedir. T.Jüpiter Nakshatra içinde “Vipat” yani 
tehlike olarak adlandırılan Tara içindedir ve yardımcı olması beklenemez. O halde 
yaşanan zaman gerçekten zorludur ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatin 
yönlendirileceği yaşam alanları ise sağlık, evlilik ve kariyer (iş) olarak görülüyor. 

 
Venüs  Yantra 

 
Bu haritanın sahibi analiz yapıldığı sırada VENÜS Maha Dasa süreci 

yaşamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki bölümde “Venüs Yantra” eklenmiştir. Venüs 
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Yantra için  mistik sayı “90” olup her sırada 30 sayısını çıkartan sayı 
kombinasyonları bulunur. 

 
 
 

 
 

 

 
Venüs  Yantra 

 
 

Shri  Yantra 
 

Vedic astroloji sisteminde yer alan tüm Yantra’ların anası sayılan çok 
önemli bir Yantra’dır. Tüm Yantra uygulamaları Shri Yantra’dan çıkmıştır. Shri 
Yantra varlık, başarı, servet, sağlık, talih ve mutluluk için kullanılır. Yantra 
eşmerkezden çıkan 9 ana üçgen ve bunlardan türeyen 43 üçgenden oluşur. Her 
birinin belirli bir vurgusu ve teması vardır. İki bin yıldan beri  Hindistan’da 
kullanılmaktadır. 

 

 
 

Shri Yantra 
 

 
 

 
ÇİN  ASTROLOJİSİ  VE    HOROSKOP  ANALİZİ 

 
Çin Zodyak diğer astroloji sistemlerinden farklıdır. Ayrıca analizi ve yorumu 

da hem genel tanımlamalarla hem de Çin horoskop yerleşimleri ve işaretleri ile 
yapılır. Örneğin bu kişinin doğum bilgilerine göre Çin Zodyak burcu “Ejderha” 
(Dragon) olacaktır. Çin kavramlarına göre genel olarak talihli bir burç sayılır. Çin’de 
anneler doğumlarını Ejderha yılında yapmak için adeta savaş verirler ! Çin 
mantığına göre daha doğumda çocuk dünyaya talihli veya ayrıcalıklı gelmiş sayılır. 
Bu nedenle Ejderha yılında doğan kişiyi daha ilk bakışta talihli kabul edebiliriz. 
Ancak Çin burcu analizi doğum yılına ve zamanına göre değişen farklılıklar gösterir 
ve insanların birbiriyle aynı olmadıklarının işareti sayılır.  

 
Bu kişiye ait Çin Horoskopunu hazırlayacak ve yorumlayacağız. Bu konunun 

önemli  yanı diğer astroloji sistemleri ile ortaya çıkan yorumun bu alanda da 
doğruları göstermesi ve kanıtlanmasıdır. Batı astroloji sistemi, Vedic Astrolojisi, Çin 
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Zodyak yorumu ile Maya Takvimine göre yapılan yorumların birbiriyle tezat 
oluşturmamaları gerekir. 

 

 
Çin Zodyak’da hazırlanan Çin Haritası 

 
Yukarıdaki haritada görüldüğü gibi Doğum Yılında Erkek, Ağaç Yeşil Ejderha 

yılı yaşanmaktadır. Ay Burcu Erkek-Toprak Ejderha, Gün Burcu Dişi Toprak Öküz ve 
Saat burcu da Erkek-Su Maymun olmaktadır. Bu tabloda Gün burcu olan Dişi-Toprak 
Öküz burcu kişiyi yansıtmaktadır.  Haritanın Metal ağırlığı küçüktür (19) ve Metal 
Talih elementidir. Bu7nun anlamı yaşamda beş elementin dengesini korumak için 
metal desteği gerekir.  2011 Yılı Dişi metal Tavşan yılıdır. Bu nedenle 2011 yılı bu 
kişi için talih verecektir. Bunun anlamı eksik olan beş elementin metal dengesi yılın 
özelliği nedeniyle denge bulacaktır. 

 
Çin haritasında ateş kişiyi temsil ediyor. Toprak çocukları, Metal parayı, Su 

iş ve kariyeri, Ağaç da  aileyi gösteriyor. Metal bu kişi için para temsilcisi 
olduğundan 2011 yılı maddiyat ve parasal konularda talihli bir yıl olur.  2011 Yılının 
talihi haritanın ağaç ve metal özellikleri taşımasıdır. Çünkü  Tavşan yılı metal ve 
ağaç özellikleri kapsar ve bu kişiye talih verir. Ayrıca 2012 yılı Çin Zodyak’ta 
Ejderha Yılı olacaktır. Bu durumda 2012 yılında Ejderha yılında doğan kişi için talih 
ortaya çıkacaktır. Çünkü 2012 Su Ejderha yılıdır. Ağaç doğumlu kişi için olumlu 
sayılır. 

Dönüm uygunluğu  Çin astrolojisinde önemli bir uygulamadır. Dönüm 
uygunluğu veya talihi elementlere göre ortaya çıkar. Talihi gösteren dönüm şekli 
“ağaç – Ateş – Toprak – Metal – Su – Ağaç” şeklindedir. Bundan başka olumlu 
sayılmayan dönüşüm de vardır ; “Ağaç – Toprak – Su – Ateş- Metal – Ağaç “ gibi.  
Doğal dönüşüm Ağaç ile başlar. İlkbaharı ve doğuşu temsil eder. Böylece ağaç bir 
insanın yaşamındaki ilk doğal metaldir ve hayatın ilk adımı temsil eder. Hayatın ilk 
adımını yöneten element uyumsuz olursa talihsizlik sayılır. Bu kişinin  elementi 
ağaç olduğundan hayatın ilk adımında talihli birisi sayılacaktır.  

 
Ejderha  Yılında  Doğan  İnsanın  Özellikleri 

 
Ejderha yılında dünyaya gelen Kadın ve Erkek için farklı, beş elementin 

her biri için farklı ve dişi veya erkek doğum için farklı olmak üzere analizler yer 
alması gerekir. Bu konuda sadece genel bazı açıklamalar yapacağız. 

 
 Ejderhaların içinde en sıcak ve en sosyal olanı Ağaç etkisindeki 

Ejderhadır. İyi niyet ve yardımseverlik timsalidir. Herkese tavsiyelerde bulunur. 
Kendinden yardım istediklerinde arkadaşlarına yardım eder. Ortağına çok sadık ve 
dürüst biridir. Hiçbir zaman kabul ettiği bir işten veya sorumluluktan kaçmaz. 
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Ağaç etkisindeki Ejderha olayları felsefi açıdan ve inceliklerini görerek 
düşünebilme yeteneğine de sahiptir. Soyut kavramlardan fikir çıkarma yeteneği 
çevresinde gayet iyi bilinir ve takdir edilir. Çin astrolojisinde emin olunan bir şey 
varsa, o da Ejderhaların sağlıklı olduklarıdır. Onlar canlılıklarıyla, fiziksel kuv-
vetleriyle ve uzun ömürlülükleriyle bilinirler. Bir toplantı odasına Ejderha 
burcundan birisi girse, oda kaynamaya, kafalar o kişiye doğru dönmeye, insanlar ya 
gülümsemeye ya da kaşlarını çatmaya başlarlar. Herkes odadaki havayı koklar. 
Herkes birbirine odaya giren kişinin kim olduğunu sorarak fısıldaşmaya başlar. 

"Şu giren adam kim acaba? Çok muhteşem görünüyor." Ya da "Birisi şu adama 
susmasını söylese iyi olacak. Onu buraya kim getirmiş acaba?" 

 
Kimse bir Ejderhaya susmasını söyleyemez. Kendinden o kadar emin, egosu o 

kadar abartılı görünür ve o kadar yüksek sesle konuşur ki kimse bir şey söylemeye 
cesaret edemez. Ona böyle bir düşünceyi ima etmek veya ima eden davranışta bu-
lunmak bile üçüncü derece yanıklara sebep olabilir 

 
Doğuştan hükmetmeyi seven biridir. Ona göre gücü tartışılmazdır. Cazibesi de 

mutlaktır. Hiçbir şey onu korkutamaz. Herhangi bir şüphe içeren söz bile kendisi 
hakkında sahip olduğu açık ve net imajı lekeler. O doğuştan mükemmel olduğuna 
inanır. Sanki bir dev gibidir. Muhteşem görünümüyle hem iyileri hem de kötüleri 
şaşırtır. Çin astrolojisinde Ejderhadan başka daha muhteşem, daha atılgan, daha 
gözü pek birisi yoktur. Görüldüğü gibi Ejderha kişiliği seçkin ve çarpıcıdır ve Çin’de 
çocuklarını Ejderha yılında doğurmak isteyen kadınları anlamak gerekiyor. 

 
MAYA  TAKVİMİNDE  DOĞUM  BURCU   VE   ANALİZİ 

 
21 Aralık 2012 tarihinin Maya takviminde  sıfırlanma yılı olması nedeniyle 

çok uzun zamandan beri çeşitli görüşler ve spekülasyonlar yapılmaktadır. 26.000 
Yılda bir kere gelinen noktanın tespiti gerçekten ilginçtir. Astroloji sistemleri içinde 
köprüler kurarak analize katkıda bulunmak için öncelikle Maya Astrolojisi 
konusunda bazı açıklamalar yapacağız. Klasik anlamda Maya Astrolojisi  denmesi 
doğru sayılmaz.  Maya takvimi ile yapışık olan Maya astrolojisi evrenin özünde 
bulunan ruhsal enerjileri ve bu enerjilerin suyun girdiği kabın şeklini alması gibi 
biçimlenmelerini ve bilincin evrimleşmesini açıklayan sistem sayılır. Bu aşamada 
bize fiziksel dünyanın çekici boyutu yerine ruhsal gelişmemiz ile ilgilendiğini 
gösterir.  Vedic astroloji’de karma ile açıklanan olgusunun benzeridir. 

 
Maya takvimini anlamak zihin gücü gerektiren  veya çözümsel bir uğraş 

değildir. Diğer astroloji sistemlerinde yer alan Zodyak hesaplamalarına gerek 
yoktur. Maya astrolojisinde yer alan 20 Burç ile bunlara renk ve ton katan 1-13 
arasında değişimler (ritim) bulunur. Maya takvimi evrenin oluşumundan itibaren 
günümüze gelene kadar macerasını göstermektedir. Bu bakımdan takvimin bitiş 
zamanı olan 2012 tarihi sona eriş kabul edilemez. Bir frekans değişimi veya bir 
oluştan farklı başka bir oluşa geçmek olabilir. Ancak bunun için ruhsal gelişim için 
yine on binlerce yılın geçmesine gerek vardır. Fiziksel değişimler daha kolay olur. 
Hatta bunun biyolojik uygulanması yani mutasyon yolu ile canlıların değişimi bile 
daha kolaydır. Oysa ruhun gelişmesi (tekamül) için daha çok fazla yol almak 
gerekecektir. 
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Maya takvimine göre 20 günlük “uinal” isimli döngüler her gün farklı bir 
Tanrı tarafından yönetilir. Bu burç diyebileceğimiz olgular evrenin ruhsal 
enerjilerinin nasıl olacaklarını gösterir. Bunlardan başka 13 günlük “trecana” adlı 
farklı bir süreç daha vardır. Bunlar da ortaya farklı döngüler çıkartır. Bunlara 13 ton 
veya ritim diyebiliriz. Bu iki döngü iç içe geçmiş iki çark gibi birbiriyle ilişki 
içindedir. Buradan da ortaya 20x13=260 farklı enerji türü çıkacak demektir. Diğer 
din ve astroloji sistemlerinde olduğu gibi Maya bilgeleri de binlerce yıldan beri 
gelen deneyimlere göre günlerin hangi girişimler veya eylemler için uygun 
olduklarını açıklamıştır. Bu bakımdan astrolojinin günlük hayatta uygulaması olan 
ve tüm sistemlerde göze çarpan “iyi zaman” unsuru bu  sistemde de vardır. Ancak 
bulunan veriler sadece zamanı anlamakla sınırlı değildir. Doğum tarihine göre Maya 
Astrolojisi insanı da tarif etmektedir. 

 
Harita sahibinin Maya Burcu “Ben” Yani “Kamış” olarak ortaya çıkıyor.  

Böyle bir günde doğan çocuğun Maya kültüründe çok talihli birisi olduğu kabul 
edilmektedir. Bu durumda Çin Zodyak’ta Ejderha ve Maya takviminde “Ben” 
burcunda doğmak peşinen talihli sayılmakta ve birbiriyle örtüşmektedir. Böyle bir 
gün Tanrının dünyaya döndüğü uğurlu gün olarak kabul edilir. Kamış gününde doğan 
kişi her şeyden önce çok üretkendir.  Toplumda lider olarak sivrilirler. Talihli ve 
bilge sayılırlar. Dünyayı taşıyan sütunlar gibi görülürler. Tüm yükü çeken kişilerdir.  
Yaşamda deneyimler kazanarak öğrenmeleri gereken en önemli olgu esneklik 
sayılır. Çok sert ve yöneten gibi davranmak onları katı birisi yapabilir. Kişilikleri 
bilgili, popüler, başarılı, yetenekli ve ilkelidir. İnsanın doğasını daha iyi anlamak ve 
tanımak gibi eksiklikleri görülür. Bu konuda inatçı ve katı olmamaları gerekiyor. 
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