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G İ R İ Ş 

Zaman dilimlerin belirliliği en eski takvim Çinlilerin Ay tak
vimidir. Bu takvimi yaptırtan da imparator Huang TL'dir. 

Gökyüzünü incelemeye meraklı olan imparator, yönetiminin 61. 
yılında bilginlerine emir vererek bunu yaptırmıştır. Yalnız Ay 
takvimi bildiklerimizden epey farklıdır, lbranilerin ve Arapların 
kullanmış olduğu takvimde, marttan başlamak üzere sırasıyla on 
iki ay bulunuyordu. Oysa bunlardan çok daha önce yapılan Ay 
takviminde durum epey farklıydı. Çinliler Tamdevre dedikleri 60 
yıllık sürenin önemli olduğuna inanamaktayıdılar. Her biri 12 
aydan oluşan beş devre, bu Tamdevreyi oluşturmaktadır. Çinli
ler için bu Tamdevrenin büyük anlam ve değeri vardır. 5 Şubat 
1924'te başlayıp 1 Şubat 1984'te sona eren 77. Tamdevreydi. Bu 
Tamdevreler insan yaşamının sonsuzluğunu anlatmaktaydı.İn
sanlar doğuyor ve ölüyorlardı. Fakat ruhlar ölümsüzdü ve be
denden bedene geçmekteydiler. Bir ruh 60 yıllık yaşamında bü
yük deneyim sahibi oluyordu. Ama bu ve ruhun arınması, tam 
anlamıyla saflaşması için yeterli değildi. Bunun için bu tür Tam-
devreye gereksinme vardı. 

Çin impatorlan, saraylarında daima "Yıldız Bakıcıları" bulun
dururdu. Onlar aslında birer astronomdu ve ayrıca yıldızlann 
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durumlannı, Güneş ve Ay tutulmalarını ve daha da önemlisi 
Ay'ın gökyüzünde yol almasını inceleyerek yorumlarda bulunu
yor, imparatorlar da önemli kararlan bu sayede alıyorlardı. Ayin 
durumuna göre olacak iyiliklerden yararlanırken kötülüklerden 
de korunuyorlardı. 

Çinlilerin yılları da bizimkinden farklıydı. Aynca yılların ad
ları da hayvanlan simgeliyordu. Efsaneye göre Tann Budha yer 
yüzünü terk ederek gökyüzüne yerleşmeden önce bütün hayvan
ları çağırmış ve onlara birer armağan vereceğini söylemişti. Sıra
sıyla sadece Fare, Yabanöküzü, Kaplan, Kedi, Ejderha, Yılan, At , 
Koyun, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz gelmişti. Buda onla
ra, "Size zamanı armağan ediyorum," demişti. İlk gelen Fare ol
duğu için i lk yıl onundur. "Böylece oniki yılı on i k i hayvan ara
sında paylaştırmıştı. Buda, "Sadece bu yıl değil, her yeni yıl da y i 
ne sizinle başlayacak ve sona erecek," diye ilave etmişti. Bu aslın
da bir efsanedir. Ancak Çin takviminde yılların Fare'yle başladı
ğı bir gerçektir. Her on üçüncü yıl yine Fare'ye aittir. Diğer hay
vanlar da diğer yıllara adlarını verir. Çinliler için bu yıllar büyük 
önem taşır. Bazı yıllann ugurlanna inanırken bazılannda soran
lar çıkacağını bilirler. Belirli bir yılda doğan çocuk da o burcun 
etkisindedir. Örneğin Fare yılında doğan çocuk Fare burcu insa
nı olur. 

Çinliler on i k i burcun on i k i yılı kapsadığını kabul eder. Bu 
durumda siz de doğduğunuz yıla göre hangi Çin burcundan ol
duğunuzu saptayabilirsiniz. Bu arada Çin takviminde yılın i lk ye
ni ayı önemlidir. Yani yıl i lk yeni ayla girer. Dolayısıyla da yıl 
ocakta veya şubatta başlayabilir. Yine yıl bu aylardan biriyle çı
kar. Bu yıllarda doğan insanların kişilikleri farklıdır tabii. Yine 
her hayvan kendi yönetimindeki yılda doğan insana belirli özel
likler verir. Onun yaşamının her yönünü etkiler. Çinlilerin yeni 
yılı genellikle 24 Ocak'la - 19 Şubat arasına düşer. Yeni yılın i lk 
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günü özellikle önemlidir. "Baş Gün", "Üstün Gün" gibi adlar ve
rilen günde doğan çocuğun talihli olacağına da inanılır. Aynca 
bu "Baş Gün" herkes için önem taşır. Tüm insanlar bu günde 
dikkatl i davranır. Çünkü "Baş Gün"de olacaklar insanı bir yıl bo
yunca etkileyecektir. Başka burçlarda doğanlar da öz burçlanyla 
yeni yıl burcunu bağdaştırmaya çalışırlar. İlk gün olacaklara gö
re yorumlar yaparlar. Örneğin Fare yılında doğan b i r i Ejderha yı
lının i lk gününde olumlu olaylarla karşılaşırsa yılın bereketli, 
bol luklu geçeceğine, m u t l u olacağına inanır. Fakat Fare yılında 
doğan biri At yılının i lk günüde eksiliklerle karşılaşırsa birden 
karamsarlaşabilir. Çünkü At , Fare'yle anlaşmayan bir burçtur. 
Üstelik At yılının i lk günün de tatsızlıklar çıkması da o yılın so
runlar getireceğini gösterir. 



B I R I N C I 
B Ö L Ü M 

Ç İ N B U R Ç L A R I V E Y Ü K S E L E N B U R Ç L A R I 

Bir çocuk doğduğunda belirli bir Çin burcuna girecektir. Do
ğum yılı burcu belirtecektir. Fakat Çin Astrolojisinde de öz bur
cun yanısıra yükselen burçlar rol oynamaktadır. Bu astrolojide 
de belirli saatlerde belirli burçlar yükselmektedir. Ancak modern 
astrolojidekinden farklıdır. Modern astrolojide doğum saatinize 
göre hesap yapar, bir yıldız günlüğünden yararlanarak yükselen 
burcu bulursunuz. Çin astrolojisinde durum böyle değildir. 
Burçlar belirli saatlerde yöneticidir. Bu hiçbir zaman değişmez. 
Yılın on i k i ayında da her günü de de geçerlidir. 

Ç İ N A S T R O L O J İ S İ N D E Y Ü K S E L E N B U R Ç L A R I N S A A T L E R İ 

01 - 03 - Yükselen Öküz burcudur. 
03 - 05 - Yükselen Kaplan burcudur. 
05 - 07 - Yükselen Kedi burcudur. 
07 - 09 - Yükselen Ejderha burudur. 
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09 - 11 - Yükselen Yılan burcudur. 
11- 13 - Yükselen At burcudur. 
13 - 15 - Yükselen Koyun burcudur. 
15 - 17 - Yükselen Maymun burcudur. 
17 - 19 - Yükselen Horoz burcudur. 
19 - 21 - Yükselen Köpek burcudur. 
21 - 23 - Yükselen Domuz burcudur. 
23 - 01 - Yükselen Fare burcudur. 

Ö Z B U R Ç L A Y Ü K S E L E N B U R Ç 

Bir insanın kişiliğini, özeliklerini, yeteneklerini, vb. anlamak 
için önce öz burcunu inceleyeceksiniz. Sonra yükselen burcuna 
bakacaksınız. Çinlilerde yükselen burç, insanın dış görünüşüyle 
birlikte kişiliklerini de etkiler. Örneğin Yabanöküzü burcundan 
kimse Fare'nin etkili olduğu saatte doğmuşsa t ipi , konuşması, 
hal, tavır vb.'si Fare'yi andıracaktır. Bu arada Çin astrolojisinde 
burçlar yükselene göre sıralanır. Örneğin Fare yükseldiğinde 
ikinci evde kesinlikle Yabanöküzü, üçüncüsünde Kaplan olacak
tır. Bu böyle sıralanacaktır. Modern astrolojide olduğu gibi burç
ların harita dışında kalması, vb. söz konusu değildir. 

B U R Ç L A R I N G İ R D İ K L E R İ GRUPLAR 

Çin astrolojisinde de modern astrolojide olduğu gibi burçlar 
belirli gruplara girer. Tıpkı modem astrolojideki Ateş, Toprak, 
Su, Hava grubu gibi Çin astrolojisinde de gruplar bulunur. Fakat 
burada dört değil beş element söz konusudur. Çinliler burçları 
Ateş, Su, Maden ve Tahta olarak ayırır. Her burç belirli bir gruba 
aittir. Burada bunları sıralıyoruz: 

Fare Burcu - Değişmez grubu Su 
Yaban Öküzü Burcu - Değişmez grubu Toprak 



Kaplan Burcu - Değişmez grubu Ateş 
Kedi Burcu - Değişmez grubu Tahta 
Ejderha Burcu - Değişmez grubu Ateş 
Yılan Burcu - Değişmez grubu Maden 
At Burcu - Değişmez grubu Ateş 
Koyun Burcu - Değişmez grubu Toprak 
Maymun Burcu - Değişmez grubu Maden 
Horoz Burcu , Değişmez grubu Su 
Köpek Burcu- Değişmez grubu Maden 
Domuz Burcu - Değişmez grubu Tahta 

Burada burçların değişmez gruplarından söz ettik. Bir insan 
doğduğunda Çin astrolojisine göre belirli bir grupta yer alır. Fa
kat bunun dışında ilginç bir durum daha bulunmaktadır. Aynca 
her yıl yine belirli bir element söz sahibi olur. Örneğin Maymun 
genel olarak Maden'in etkisindedir. Fakat Maymun ayrıca 
1968'te Toprak, 1992'de Su grubundan da etki almaktadır. Buna 
karşılık 1980'de Maden'in etkisindedir. Yani bu yılda girdiği grup 
olan Maden kat kat güçlenecektir. Burçlar bu arada her yıl düş
tükleri gruba göre adlandırılır. Örneğin 1956'da doğanlar Ateş 
Maymunu adını almaktadır. Aslında Su grubundan olan Fare, 
Tahta yılında doğduğunda Tahta Faresi olmaktadır. 

GRUPLARIN ANLAMLARI 
S U 

Su grubunda doğan kimse sakin, içine kapalı, durgun, düşün
ce ve duygularını pek belli etmeyen, herkesle uyum içinde olma
yı arzu etmekle birlikte bunu pek de başaramayan biridir. Bu 
grupta duygular aşrı güçlüdür. Sevgi, saygı, sevecenlik, uyum gi
bi duyguların yanı sıra kuruntuculuk, kuşkuculuk, kıskançlık gi
bi duygular da görülür. Su bereket demektir. Bu gruba girenler 
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bolluk içinde yaşayabilirler. Aynca onlar herkesin rahat, huzur, 
bolluk ve bereket içinde olmalannı da arzu ederler. Bu grup ide
al anne ve babayı da simgeler. Bu gruptakiler zayıf, çaresiz gibi 
gözükebilirler ama inançlan onlara büyük direnç de vermekte
dir. Aynca onlarda sezgi de vardır. Su grubu insanıysanız yaşa
mınız zaman zaman denizin dalgalarını andırır. Siz bazen çekilen 
sular gibi içinize kapanır ve hareketsiz kalırsınız. Bazen de, met
le coşan dalgalar gibi duygulannızı ortaya vurursunuz. Ani çıkış
lardan, sertlikten kaçınırsınız. Her şeyi yumuşaklık içinde hallet
meyi istersiniz. Bu huyunuzu bilenler size uyar ve huzurlu olur
lar. Ama bazen düşmanlarla da karşılaşabilirsiniz. Böyle zaman
larda birden değişirsiniz ve sizi tanımak adeta imkansızlaşır. Pek 
çok kimse yenilgiyi kabul edeceğinizi sanır ve yanılır. Çünkü siz
de pasif bir direnç vardır. Siz yükselen ve tepesi görülmeyen bir 
duvarı andırırsınız. Sizi geçmek, size istemediğiniz şeyleri yaptır
mak olanaksızdır. Siz benak, saf su gibisiniz. Daha doğrusu doğ
duğunuzdan itibaren böylesiniz. Ama sizin de olumlu ve olum
suz yanlannız bulunmaktadır. İç güzelliğiniz dışa vurur ve ber
rak sular gibi akarsınız. Veya kuşku, k in , vb. yüzünden o saflığı 
kaybedebilirsiniz. Bu durumda suyun epey bulanıklaşacağını da 
söyleyebiliriz. Saf, saydam su m u yoksa dibi gözükmeyen, bula
nık su mu olacağınıza kendiniz karar vereceksiniz. Siz Toprak 
gruplarıyla çok iyi anlaşırsınız. Toprak'la birleşen su verimi, be
reketi artırır. Maden grubuyla da uyum sağlayabilirsiniz. Tahta 
grubuyla durum ilginçtir. Henüz ağaç durumundaki yani genç 
Tahta sizden çok şey öğrenebilir. Sizin desteğinizle başarıya gide
bilir. Fakat Ateş'ten uzak kalmalısınız. Ateş sadece kaynamanıza, 
buhar olmanıza yol açar. Siz de buna karşılık Ateş'i söndürebilir-
siniz. Kendi grubunuzla birleşmekten de güç doğar. 
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A T E Ş 

Siz cesur, atılgan, güçlü, dirençli, cana yakın, sevimli Ateş 
grubu insanısınız. Kendinizi çok beğenirsiniz. Bunda bir yere ka
dar haklısınız. Çünkü üstün özellikleriniz var. Dışa dönük, zeki, 
istediğini bilen, yaşama renk katan birisiniz. Yeniliklerden zevk 
alırsınız. Daima değişikliklere hazırsınız. Hevesli ve coşkulusu
nuz. Yaşamın her gününün tadını çıkartmaya da kararlısınız. Ce
saretiniz, aklınız ve güne ayak uydurabilmeniz sayesinde başarı 
kolaydır. Yalnız istedikleriniz yerine gelmediğinde epey değişir
siniz. O anda sinirlenir, öfkelenir, sert tepkiler gösterebilirsiniz. 
Yine de bu tutumunuz kimsenin gözüne batmaz. Pek çok kimse 
haklı olduğunuzu düşünür. Siz başarı için yaratılmış birisiniz. Er 
geç istediğiniz duruma geleceksiniz. İlgili çekecek, beğenilecek 
ve kendinizden söz ettireceksiniz. Sizde olayları kısa süre içinde 
kavrayarak sonuçlara varma yeteneği de var. İyi planlar yapabilir 
ve uygulayabilirsiniz. Haksızlığa gelemiyorsunuz. Bu durumda 
çıkarlarınızı unutarak büyük tepki gösterebilirsiniz. Ezilenleri 
korumaya kararlısınız. Dolayısıyla da mücadeleye girişir ve kaza
nana kadar da uğraşırsınız. Epey duygulu sayılırsınız. Ama bazen 
bu duygular Düzeyde kalabilirler. Daha doğrusu siz her şeyden 
çok kendinizi sevmektesiniz. Sizi beğenen, üstün olduğunuza 
inanan ve bunları açıklayan kimseye ilgi duyabilirsiniz. Böyle bi
rini sevmeniz de olasıdır. Daima üstün olmak arzusundasınız. 
Başka bir inin daha fazla beğenilmesi, sevilmesi sizi sinirlendirir. 
Aslında iyi niyetlisiniz. Fakat iş başarıya geldiğinde yakıcı duy
gular ortaya çıkabilir. Kuruntu, kuşku ve kıskançlık olabilir. Fa
kat siz hiçbir zaman kendinizden aşağı durumda olanlarla uğraş
mazsınız. Sizden üstün durumda olanlara sinirlenirsiniz. Onlarla 
uğraşmayı ve yenmeyi istersiniz. Siz her grupla hemen uyum sağ
layacak biri değilsiniz. Fakat Maden grubuyla anlaşabilirsiniz. 
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Buna karşılık Su grubundakilere istemezeniz bile zarar verebilir
siniz. Toprak da sizin ateşinizi söndürebilir. Yani size uygun de
ğildir. Tahta grubundakiler sizi çok çekici bulabilirler. Ama iş 
duygulara geldiğinde onları yakıp kül de edebilirsiniz. Size en 
uygun olanı kendi grubunuzdan kimselerdir. 

MADEN 

Maden denildiğinde akla pek çok element gelir. Oysa Çin Ast
rolojisinde Maden sadece altın ve gümüşü temsil etmektedir. Bu 
i k i maden de çok değerlidir tabii ( Bu grupta duygulardan çok akıl 
egemendir. Yine bu gruptakilerle soyuttan çok somut değerlerle 
ilgilenirler. Onlar bir hayli hırslı t istekli, başarıya gitmeyi, başa 
geçmeyi arzu eden kimselerdir. Kararlı, dirençli, tutucu ve geç
mişe de bağlıdırlar. Durumları incelemekte ve kendi lehlerine so
nuç çıkartmakta ustadırlar. Para ve mevki yaşamlarının en büyük 
amaçlarıdır. Bir hayli gayretli ve çalışkandırlar. Sonuç alana ka
dar durmadan çalışabilirler. Bu sırada azla yetinebilirler. Oysa 
onlar büyük şeyler istemektedirler. Hatta onlar bütün dünyayı is
lemektedirler. Yalnız bu gruptakiler sadece kendileri' için çalış
mazlar. Onların büyük idealleri de vardır ve insanlığın iyiliğini 
düşünürler. Aslında derin duygulara sahiptirler ama bunları us
talıkla gizlerler. Çünkü duyguları belirtecek olurlarsa zarar göre
ceklerine inanırlar. Güvenmeleri güçtür fakat onların güvenini 
kazanan kimlere ömürleri boyunca yanlarından ayırmazlar. Bu 
gruptakiler emir almaktan hoşlanmazlar. Yine de geleceklerini ve 
çıkarlarını düşünerek bu duruma bir süre katlanabilirler. Bir gün 
başa geçerler ve emirleri de vermeye başlarlar. Siz Maden gru-
bundansanız altın gibi bir kalbiniz olduğunu söyleyebiliriz. Ama 
bunu da ustalıkla gizlersiniz. Paraya büyük değer verirsiniz. Sö
zünü ettiğiniz para da büyük servettir tabii. Servetin güç olduğu-
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na da inanırsınız. Altın ve gümüşün egemen olduğu bir gruptan
sınız. Bu durumda başka türlü düşünmenize, hareket etmenize 
olanak yoktur. Maden grubunun etkisinde olduğunuz için Ateş 
grubu insanlarıyla iyi anlaşırsınız. Ateş, madenin erimesini ve is
tenen şekli almasını sağlar. Ateş grubundan kimselerin yardımıy
la zekânız kılıç kadar keskin olabilir. Toprak sizin için ideal sa
yılan gruptur. Sizin değerinizi en iyi Toprak grubu insanları or
taya çıkartabilirler. Gizlenen üstün yeteneklerinizi onların vası
tasıyla dünyaya duyurabilirsiniz. Maden grubu çok güçlüdür. Bu 
gruptan erkekler Su grubundan kadınlarla tatlı bir uyum sağlaya
bilirler. 

TOPRAK 

Toprak, yaratmasını bilen insanların grubudur. Toprak ve
rimlidir ve bolluğu da sağlar. Burada yaratıcılık da söz konusu
dur. Nasıl toprağı ekip biçtiğinizde zengin ürün alırsanız yete
neklerinizi değerlendirdiğinizde de aynı şekilde başarıya gidip 
bolluğa kavuşabilirsiniz. Toprak grubundanşanız yaşamın güzel
liklerine hayran olduğunuzu söyleyebiliriz. Siz doğayı sevmekte
siniz ve yaşamı daha da güzelleştirmek için elinizden geleni ya
pacağınızdan da kuşku yoktur. Yalnız başarı için sabır ve sebat 
gerektiğinizi de unutmamalısınız. Hem kendinizi umutlarınızla, 
güzel düşlerinizle beslemelisiniz, böylece verimli toprağı elde 
eder ve istediğinizi de alırsınız. Duygulara, düşlere aldırmazsanız 
yeteneklerinden yararlanmanız güçtür. Bu durumu su bulama
yan ve kuruyup kalan toprağa benzetebiliriz. Yine düşlere aşırı 
dalar ve çalışmayı unutursanız sonuç olumsuz olacaktır. Bu da 
tıpkı çok fazla su alan toprağın çamur olmasına ve hatta sel sula
rına karışarak akıp kaybolmasına benzer. Duygularla düşünceler 
arasındaki dengeyi kurar ve beğendiğiniz konulara el atarsanız er 
geç iyi sonuçlar alırsınız. Siz insanları, doğayı, dünyayı yani her 
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şeyi seven birisiniz. Yaşamınızda aşka da yer var tabii. Fakat siz 
daima ihtiyatlısınız ve duygular konusunda da dikkatli davran
mak gerektiğine inanıyorsunuz. Hem duygularınız tam anlamıy
la güçlüdür. Bir kez seversiniz ve bu da sizi mutluluğa götürür. 
Onun için de tercihinizi iyi yapmanız gerekir. Çünkü Çinlilerin 
de söylediği gibi, "Sevilmeyen bir eş burnundan alevler püsküren 
bir ejderhadan çok daha zararlıdır." Bunu unutmamalısınız. Top
luma değer verirsiniz. Zamanla toplumda çok iyi bir yeriniz de 
olabilir. Siz Su grubu insanlarıyla çok iyi anlaşırsınız. Su tipi si
zin daha yaratıcı, daha verimli olmanızı sağlayacaktır. Buna kar
şılık Ateş grubuyla anlaşamazsınız. Ateş, sizi yakıp kavurabilir ve 
yeteneklerinizi kaybetmenize bile neden olabilir. Maden'le de 
uyum sağlarsınız. Koruyup, sardığınız Maden'in etkisindeki in
san başarısınız size borçlu olduğunu unutmayacaktır. Tahta'yla 
da pek çok konuda anlaşabilirsiniz. 

TAHTA 

Tahta grubundan biriyseniz sizin geçmişten geleceğe giden 
bir insan olduğunuzu söyleyebiliriz. Sizi ulu bir ağaca da benze
tebiliriz. Kökleriniz toprağın derinlerine uzanır. Toprağın yete
neklerini toplayarak değerlendirebilirsiniz. Onun yaratıcılığını 
siz ortaya çıkartabilirsiniz. Hem daima umutlu ve iyimsersiniz. 
Dallarını açarak güneşi engelleyen, etrafa gölge veren bir ağaç gi
bi huzur dolusunuz. İyi niyetlisiniz ve ayrıca iyilik yapmaktan da 
zevk alıyorsunuz. Ani kararlardan kaçınmalısınız. Çünkü bunlar 
tehlikeli olabilirler. Siz köklerinizden aldıklarınızı değerlendir
meli, kusursuz hale getirmeli ve dünyaya sunmalısınız. Bu arada 
epey bereketlisiniz. Pek çok kimseye yardım da edebilirsiniz. 
Dostları güzel bir ağaç gibi gölgenizle koruyorsunuz. Düşmanla
ra karşı acımasızsınız. Ne pahasına olursa olsun onlarla mücade
le ediyorsunuz. Kökleriniz sağlam olduğu için de genellikle ka-
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zanan siz oluyorsunuz. Siz ulu bir ağaca benziyorsunuz. Hepsi 
bu kadar da değil. Tahta haline geldiğinizde de her eve giriyor, 
herkesin yaşamında bir yer tutuyorsunuz. Siz toplumu bir arada 
tutan güç sayılırsınız. Her şeyi ustalıkla planlıyorsunuz. Uygula
maları da genellikle başkalarına bırakıyorsunuz. Konudan konu
ya geçiyorsunuz fakat zamanınızı ziyan etmiyorsunuz. Her konu 
elinizde değer kazanıyor. Buluşlarınızla dünyayı daha anlamlı bir 
hale de getirebilirsiniz. Daima umutlusunuz ve özellikle baharla
rı yaratıcılığınız artmaktadır. Tomurcuklar patlar, ağaçlar yeşille
nirken siz de yepyeni düşünce ve planlarla ortaya çıkıyorsunuz. 
Sonra başarılı oluyorsunuz. Siz geçmişin değerini bilen, eski 
usûlleri günümüze getirerek değerlendiren bir ustasınız. Tahta 
grubundan olduğunuz için Toprak grubuyla uyum sağlarsınız. 
Su sizin için epey gereklidir. Bir ağaç olarak yaşamanız için Top
rak kadar Su da gereklidir. Maden'le anlaşmanız epey güçtür. 
Maden grubundakiler sadece sizin desteğinizi isteyebilirler. Başa 
geçmenizi kabul edemezler. Ateş de sizi yakabilir. Ateş grubun-
dakileri çok çekici bulursunuz ama onlara dikkat de etmelisiniz. 

AYNI YIL İ Ç İ N D E D O Ğ A N L A R I N Ö Z E L L İ K L E R İ 

Çin astrolojisinde bir yılın içinde doğanların aynı özelliklere 
sahip olmalarını tuhaf bulabilirsiniz. Çünkü modern astrolojiden 
de bildiğimiz gibi değil bir yıl, aynı aylarda doğanlar bile farklı
dırlar. Hatta aynı gün ve satte doğanlar arasında da epey fark bu
lunur. Peki, Çin astrolojisinde pek çok insanın bir yılı kapsayan 
bir burç içinde toplaşmasını nasıl açıklayabilirsiniz? Aslında Çin
liler, modern astrolojide vazgeçilmez güç sayılan Güneş'e pek al
dırmazlar. Onlar için önemli olan Aydır. Hint astrolojisinde ol
duğu gibi Ay'ın durumlarına göre yorum yapılır. Bu arada Ay'ın 
her günü de bambaşka özellikler verebilir. Yine yükselen burçlar 
sayesinde içinde bulunduğunuz yılın yani doğum gününüzün 
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düştüğü Çin yılının özellikleri epey değişebilir. Eski Çin astro
logları Ay'ın devrelerine de büyük değer verirler ve hesaplarını 
da bunlara göre yaparlardı. Siz de doğum anında Ayınızın düştü
ğü evi bulabilirsiniz. O evin temsil ettiği şeylere-göre Ay'dan an
lamlar çıkartabilirsiniz. Yine Ay'ın durumunu da hesaba katabi
lirsiniz. Bir harita çıkartabilir ve on i k i eve on i k i yılın burçlarını 
yerleştirebilirsiniz. (Şekil 1) 

Çin Astrolojisinde Oniki Burç ve Değişmez Grupları 
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Hintliler, Ay'ın güney ve kuzey noktalarına önem vermişler
dir. Çinliler de bunlardan yararlanmışlardır. Yine onların da Gü
neş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'den yararlandıkları
na dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Fakat Çinliler, modern ast
rolojideki gibi yıldızların açılarına önem vermemektedirler. On
lar için belirli yıldızların yine belirli evlerde olması daha büyük 
değer taşımaktadır. Çin astrolojisinde de gerek modern, gerek 
Arap ve Hint astrolojisinde olduğu gibi 12 ev sistemi geçerlidir. 

C İ N A S T R O L O J İ S İ N D E G Ö K Y Ü Z Ü E V L E R İ 

Çin Astrolojisindeki gökyüzü evlerinin anlamlan modern ast-
rolojidekinden epey farklıdır. Burada kısaca bunlan veriyoruz: 

1. EV: Talih, gelecek, basan, tip 
2. EV: Para, servet, değerli maden ve taşlar 
3. EV: Başarıyı hazırlayan kimseler, ağabey, kardeş, beş duyu 
4. EV: İmparatoriçe, anne, toprak, yaşanan yer, varan, mide ve 

bağırsaklar 
5. EV: Egelence, kumar, çevre, kalp ve damarlar 
6. EV: Evdeki önemsiz kimseler, yararsız yakınlar, hastalıklar 
7. EV: Bir erkeğin eşleri veya kadının eşi, böbrekler, karaciğer, 

bacaklar 
8. EV: Cinsellik, üretim organları, ölüm, yargıçlar, başkasının 

parası 
9. EV: Tanrı'nın, Tao'nun, Budha'nın öğretileri, din, tapınaklar, 

şairler ve yazarlar 
10. EV: İmparator, baba, baba soyu, atalar, ailenin erkekleri, diş

ler, yüz ve kemikler, yöneticiler, valiler, mandarinler 
11. EV: Ressamlar, dostlar, çocuklar, üveş çocumyan deri ve bi

lekler 
12. EV: Falcılar, bakıcılar, büyücüler, el ve ayaklar 
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Çin astrolojisindeki evlere baktığımızda bunlardan bazılan-
nın modem astrolojidekiler gibi olduğunu görüyoruz. Ancak ast
rolojinin hangi topraklarda doğduğunu ve nerelerden yayıldığını 
kesin olarak bilememekteyiz. Bazı astrologlara göre astrolojinin 
vatanı Kalde'dir. Bazıları bunun Hindistan'da doğduğunu bazıla-
rıysa dünyaya Çin'den yayıldığını söylemektedirler. Ancak so
nuçta gökyüzü evlerinin anlamlarının bazen aynı ve bazen de 
benzer olduğunu görmekteyiz. 

D İ Ğ E R B E N Z E R L İ K L E R 

Çin astrolojisindeki burçlar, beş gruba girerler. Bunun dışın
da da yine belirli gruplarda yer alırlar. Çin burçlan önce erkek ve 
dişi olarak ayrılırlar. Sonra Pozitif ve Negatif olarak yerlerini alır
lar. Yine bu burçlar Kuzey, Güney, Doğu ve Batı olmak üzere 
dört grupta da toplaşırlar. Fare, Kaplan, Ejderha, At, Maymun, 
Köpek erkek burçlardır. Bunlar aynı zamanda Pozitif gruptandır
lar. Yabanökûzü, Kedi, Yılan, Keçi, Horoz ve Domuz da dişi ve 
Negatif gruptandır. Yine her burcun belirli bir yönü ve temsil et
tiği aylar da vardır. Bazı astrologlar bu burçların belirli sayı, gün 
ve renkleri olduğunu da ileri sürmektedirler. Ancak bu konuda 
kesin bir şey söyleyemeyeceğiz. 



İ K İ N C İ 
B Ö L Ü M 

Ç İ N A S T R O L O J İ S İ N D E K İ B U R Ç L A R 

1 
FARE 

GİRDİĞİ GRUPLAR 

ÇİNCE ADI 
MEVSİMİ 
AYİ 
SAATLERİ 

Değişmez grubu Su, ayrıca Erkek, 
Pozitif, Kuzey 
SHN 
Kış 
Aralık 
23 - 01 

F A R E N İ N YILLARI VE BU YILLARA G Ö R E AYRICA G İ R D İ Ğ İ 
GRUPLAR 

5 Şubat 1924 - 24 Ocak 1925 Tahta 
24 Ocak 1936 - 11 Şubat 1937 Ateş 
10 Şubat 1948 - 29 Ocak 1949 Toprak 
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28 Ocak 1960 - 15 Şubat 1961 Maden 
16 Ocak 1972 - 2 Şubat 1973 Su 
3 Şubat 1984 - 19 Şubat 1985 Tahta 

20 şubat 1996 - 9 Ocak 1997 Ateş 

Y A Ş A M I N TADINI Ç I K A R A N FARE 

Siz bir Fare'yseniz neşeniz, cazibeniz şirinliğinizle çevreniz-
dekilerin dikkatini kolaylıkla üzerinizde toplayabilirsiniz. Pek 
çok kimse sizin bu şen görünüşünüze hayran olur ve bu arada al-
danabilir. Çünkü aslında dış görünüşünüzle iç âleminiz çok ama 
çok farklıdır. Ancak yanınızda uzun süre kalanlar, sizi iyi tanıya
bilirler. O zaman endişeli, heyecanlı ve çabuk sinirlenen biri ol
duğunuzu da sezerler. Fakat sizi cazibeli yapan da bu çelişkili iç 
âleminizdir. Bu sayede çok yönlü, ilginç bir tip olmuşsunuzdur. 
Konuşmanız hoş ve oyalayıcıdır. Fakat dedikoduya düşkün oldu
ğundan da kuşkumuz yok. Gezmekten, dolaşmaktan, yeni çevre
lere girmekten zevk alıyorsunuz. Sizi görenler başarılı, dünyanın 
tadını çıkaran biri olduğunuza inanıyorlar. Yalnız bu arada dost
tan çok ahbabınız var. İş dostluğa geldi mi duruyorsunuz. Çün
kü aslında herkese güvenemiyorsunuz. Başkalarına fırsat verilir
se zarar görebileceğinizi de düşünmektesiniz. Onun için de gizli 
düşüncelerinizi, önemli bulduğunuz şeyleri pek herkese açmı
yorsunuz. 

DOSTLUK 

Sizinle dost olmak güçtür. Çünkü kendinizi fazla beğeniyor-
sünuz. Bir bakıma bunda haklı sayılırsınız ama bu yüzden zaman 
zaman size yakın kimseleri ezmeye de kalkabilirsiniz. Sık sık 
kendinize yeterli olduğunuzu ve başkalarına gerek bulunmadığı
nı da söylüyorsunuz. Bu sözlerinizde içtenlik var belki. Fakat ba-
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zan gizli endişeleriniz sizi rahatsız ediyor. Ani karamsarlığa kapı
lıyorsunuz. İşte o zaman bir dost arıyorsunuz. Belki o an size ya
kın bulduğunuz birine açılabiliyorsunuz. Böyle yaptığınız için de 
daha sonra pişman olduğunuz görülüyor. Yalnız ender olmakla 
birlikte bu açılma, gizli his ve arzuları ortaya koyma size güçlü 
dost kazandırabilir. Bunu unutmamalısınız. Sizin kadar zeki, ne
şeli, çekici olmayan fakat kişilik sahibi, inanılır dostlarınız olma
lıdır. Hem böyle dostlar sizin için ömür boyu yararlı olacaktır. 
Çevrenizdeki sizi eğlendiren, konuşkan, şirin, çekici tiplerle ah
bap kalın. Ama kendinize gerçek dost da bulun. 

ALAYCILIK VE Ş A K A 

Fazla hareketli ve enerjiksiniz. Yerinizde durmayı istemiyor
sunuz. Buna karşılık fazla çalışmaktan hoşlanmıyor ve sorumlu
lukları da pek istemiyorsunuz. Hem başkalarının her şeyini ko
laylıkla görüyor ve seziyorsunuz. Onun için de insanları kendi
nize özgü ölçülere göre sınıflandırıyorsunuz. Hatalarla alay etme 
gibi de bir huyunuz var. Ancak bunun nedeni başkalarını aşağı 
görmeniz değildir. Böylece eğlenmeyi ve çevrenizdekileri de oya
lamayı arzuluyorsunuz. Oysa zaman zaman bu alaylarla bazı 
kimseleri kırmaktasınız. Şakalarınız incitmeyecek türden olmalı
dır. Böyle alay edecek yerde zekânızdan ve şirin sözlerinizden ya
rarlanarak kendinizi sevdirmeniz daha doğrudur. Hem sizinle 
alay etmeye kalkılacak olursa kötü tepki göstereceğinizi de çok 
iyi biliyorsunuz. Bu konuda iradenizden yararlanmalısınız. 

FIRSAT D Ü Ş K Ü N L Ü Ğ Ü 

Her yere kolaylıkla girebiliyorsunuz. Kimse sizi yadırgamı
yor. Bu arada daha da önemlisi gizli amaçlarınızı sezemiyorlar. 
Darılmayın ama siz biraz da fırsat düşkünüsünüz. Ömür boyun-
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ca başkalarından yararlanabilirsiniz. Bunu kolaylıkla yapabilece
ğinizi de biliyorsunuz. Ailenizden, yakınlardan, arkadaşlardan ve 
etkilediğiniz kimselerden yararlanıyorsunuz. Bu arada kafanız 
çok iyi çalıştığı için gerek kendi paranızı gerek başkalarının ve
receği sermayeyi kolaylıkla degerlendirebiliyorsunuz. Bu da is
terseniz büyük bir iş sahibi olmanızı dağlayabilir tabii. Arzu etti
ğiniz an istediklerinizi çekiciliğiniz sayesinde hemen elde edebi
liyorsunuz. Kafanızı ve cana yakınlığınızı olumlu yolda kullanır
sanız daima başarılı olabilirsiniz. Hem hayal gücünüz de var. İs
terseniz eşsiz şeyler planlayabilir ve uygularsınız. Yalnız bu gü
cün yanı sıra başka bir şey daha dikkati çekiyor, ayrıca eleştirici 
bir kafaya sahipsiniz. Siz her şeyi kolaylıkla inceleyip hataları gö
rüyorsunuz. Onun için vardığınız sonuçlar genellikle doğrudur. 
Dostlarınız, öğütlerinizden çok yararlanabilirler. Fakat böyle 
eleştirmeyi bir huy haline getirmemelisiniz. Çünkü o zaman bu
nun yarannı değil zararını görürsünüz. Nerede durmak gerekti
ğini de bilmelisiniz. İnsanların kınanmaktan fazla hoşlanmadık
larını da anımsatalım. Yumuşaklıkla f ikir ler i açıklamak daima 
daha iyi sonuç verir. 

D Ü R Ü S T L Ü K 

Fırsat düşkünlüğünden söz ettik. Bundan yanlış bir anlam çı
karmamalısınız. Çok zekisiniz ve her fırsatı değerlendirebilirsi
niz. Üstelik çok da dürüstsünüz. Karar verdiğiniz şeyden cay
maz, işi sonuna kadar götürürsünüz. Hatta bu konu sıkıcı da ol
sa dayanabilirsiniz. Verdiğimiz sözden de dönmezsiniz. Bununla 
birlikte karamsarlık zaman zaman sizi engelleyebilir. Oysa zekâ, 
atılganlık, cazibe bir araya gelir ve dürüstlüğünüzden de yararla
nırsanız inanılmayacak kadar başarılı olabilir ve ün de yaparsı
nız. Bu arada çabuk para getiren işler size göredir. Parayı elde et
mekten zevk duyarsınız. Dürüstlüğünüz bilindiği için de pek çok 
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kimse düşünmeden parasını size emanet edebilir. Çünkü sizin 
hiç hak yemeyeceğinize güvenirler. 

PARA 

Dediğimiz gibi parayı kolaylıkla kazanabilirsiniz. Üstelik siz 
çalışmadan da para sahibi olabilirsiniz. Başkalarının çalışmaları
nı da değerlendirebilirsiniz. Yani zekânız sayesinde başkalarının 
çalışması da size kazanç sağlayabilir. Bu da bir yetenek sayılır. 
Örneğin komisyonculuk, menajerlik, organizatörlük gibi işler si
ze göredir. Ayrıca parayı sevdiğiniz için bankerlik, borsacılık, 
sarraflık da size uygundur. Yalnız parayı sevmekle birlikte bunu 
tutmanız kolay değildir. Cebinizde, çantanızda büyük paralar ol
ması size zevk verir. Hem bu paralan da kolaylıkla harcayabilir
siniz. Çünkü kendinizi hiçbir şeyden mahrum etmeyi istemezsi
niz. Üstelik talih oyunları sizi heyecanlandırır. Kolaylıkla elinize 
geçen para yine çabucak elinizden gidebilir. İşte bu konuda dik
katli olmalısınız. Sizin gibi borç verdiği zaman faiz istemeyi dü
şünen bir tipin parayı biriktirmesini öğrenmesi de gerekir. Za
man zaman umulmayacak şekilde cimriliğiniz tutabilir. O zaman 
en ucuz şeylerle yetinmeye kalkarsınız. Ama bu durum kısa sü
rer. Tutumlu olduğunuz sırada aldığınız şeyleri begenmeyip at
maya da kalkabilirsiniz. Ömür boyunca para konusu sizin için 
önemli olacaktır. Onun için bu konuda zekânızı kullanmalı ve iyi 
bir plan yapmalısınz. Kolaylıkla kazandığınız paranın bir kısmı
nı tutmalı veya sağlam yerlere yatırmalısınız. Parayı çarçur et
mekten vazgeçmelisiniz. 

İ Ş VE M E S L E K 

Zekâ, hayal gücü, eleştirme yeteneği, fırsatları değerlendirme, 
başkalarının emeğinden yararlanma, şirinlik, çekicilik para sev-
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gisi gibi şeyler bir araya gelince belirli konularda başanlı olacağı
nız anlaşılır. Tatlı konuşmanız, zekânız sayesinde iyi bir işadamı 
veya işkadını olabilirsiniz. Siyaset alanı da size göredir. Hayal gü
cünüz ve eleştirme yeteneğiniz sayesinde güzel sanatlarda da ba
şarılı olabilirsiniz. Akıllı olduğunuz için edebiyat ve bil im alanla
rında da basan sağlayabilirsiniz. Yalnız sevdiğiniz bir konuyu 
seçmeniz gereklidir. Sıkılmakla birlikte bir işin sonuna kadar gi
debilirsiniz ama bir Fare ancak sevdiği işi yaparsa mutlu olabilir. 
Para konusundan söz ettik. Çabuk para getiren bütün işler de si
ze göredir. Yalnız kumar sayılacak işlere girmemelisiniz. Çünkü 
bildiğiniz gibi Fare'nin parası çabucak elinden gidebilir. 

DUYGULAR 

Paradan, gezmekten, güzel yiyecek, içeceklerden, giyim k u 
şamdan zevk alan bir insansınız. Bu arada biraz da bencilsiniz. 
Parayı başkalanna değil sadece kendinize harcamayı istiyorsu
nuz. Fakat sevdiğiniz an tamamıyla değişeceğinizi b i l in . Sevdiği
niz kimse duygularınıza karşılık vermese bile onun için çok fe
dakârlık yapabilirsiniz. Âşık olunca, gözünüzde başka bir şeyin 
değeri kalmaz. Sevginize en değerli şeyleri hiç düşünmeden vere
bilirsiniz. Aşkta Fare'nin dişisi de erkeği de son derece coşkun 
hislere sahiptir. Sevgide hayal kınklıgına uğrarsanız umutsuzlu
ğa kapılıp karamsarlaşabilirsiniz. Bu yüzden hayata küsmeniz bi
le kabildir. Hem kıskançlığa kapılıp olay çıkarabilir ve çevreniz
dekileri şaşırtabilirsiniz. Bu konuda iradenizi kullanmanız gerek
lidir. Ama genellikle zeki, şen, şirin, cana yakın olduğunuz için 
sevdiğiniz kimsenin kalbini kazanmanız da zor değildir. Hatta se-
v i p bağlanırsanız kötü yönleriniz tamamıyla yok da olabilir. Tam 
anlamıyla ideal bir insan haline de gelebilirsiniz. 
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S E V G İ D E UYUM 

Sevgide uyum için kalbinizdeki kimsenin sizi anlayan bir i o l 
ması gereklidir. Örneğin bir Ejderha sizi mutlu edebilir. Çünkü 
Ejderha güçlü ve dengelidir. Sizin taşkınlıklarınız, karamsarlığı
nızı fazla eleştirilerinizi önleyebilir. Hem Ejderha sizin görüşü
nüzden de yararlanır. Bir Yabanöküzü'yle de mutlu olabilirsiniz. 
Yabanöküzü sizin için iyi bir eştir. Yabanöküzü, aradığınız güve
n i sağlayacaktır. Hem ona dayanarak daha büyük başarıya da eri
şebilirsiniz. Bu arada bir Maymunu çok cazip bulabilirsiniz. Bu 
Maymun sizi adeta büyüleyebilir. Özellikte erkek Fare, kadın 
Maymun karşısında çaresiz kalır. Oysa bir kadın Maymun, genel
likle bir Fare'yle sadece gönül eğlendirir ve ciddi bir ilişkiye ya
naşmaz. Buna karşılık dişi bir Fare, zekâsını kullanarak Maymun 
erkeğini kendisine bağlayabilir. İsterseniz bir Maymun'la zevkli 
bir maceraya atılabilirsiniz. Fakat genellikle bu tip maceraların 
pek uzun ömürlü olmayacağını da bilmelisiniz. 

ANLASAM A Y A C A Ğ I N I Z T İ P L E R 

Çok begenseniz bile bir At insanına yaklaşmamalısınız. İde
alist, bağımsız, özgür bir tip olan At, ne yaparsanız yapın sizi sev
meyecektir. Çünkü büyük idealleri bulunan bu insan, darılmayın 
ama sizin gibi çıkarına düşkün birini pek dc değerli bulmayacak
tır. Belki bir Fare kadını zekâsını kullanarak bir At erkeğine yak
laşabilir. Ama bir Fare erkeği hiçbir zaman bir A t kadınını etki
sine alamaz. Hele bir Fare erkeğinin bir Ateş Atı kadınla evlen
mesi çok daha tehlikelidir. Neyse Ateş Atı yılı altmış yılda bir ge
l ir . (1906, 1966 ve 2026 Ateş Atı yıllandır.) Onun için de böyle 
evlilik tehlikesi oldukça azdır! Bu arada Fareler, Kedilerden da
ima kaçmalıdır. "Burçların Anlaşması" bölümünde bu konuda 
daha geniş bilgi vereceğiz. 
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Ö M R Ü N Ü Z 

Mutlu bir çocukluğunuz olacaktır. Gençlikte de istediğiniz gi
bi bir yaşamınız olabilir. Fakat ömrünüzün ikinci devresi biraz 
karışık ve problemli de olabilir doğrusu. Kafa ve iradenizi kulla
nırsanız her şey düzelir. Aksi halde hatalı para işleri zarar verebi
l ir . Veya size uymayan bir ini severek mutsuz olabilirsiniz. Ömrü
nüzün üçüncü kısmı rahat geçecektir. Yaşlılığınızda huzurlu ola
caksınız ve para problemleri ortadan kalkacaktır. Bu durumda 
orta yaşlarda karışık bir devre gözükmektedir. Dediğimiz gibi 
buna çare bulmak da sizin elinizdedir. Sadece gönül işlerinde ke
sin konuşulmaz. Çünkü çok zeki bir Fare bile kendisine uyma
yan birine âşık olabilir. 

D E Ğ İ Ş İ K DURUMLAR 

Fare'nin doğum zamanı çok önemlidir. Yazın doğan bir Fa
re'yle kışın doğan Farenin kaderleri farklı olabilir. Çünkü yazın 
ambarlar yiyecek doludur. Onun için Fare kolaylıkla karnını do
yurur. Oysa kışın çıkıp yiyecek araması gerekebilir. Fare'nin, ge
çimin, sağlamaya çalışırken karşısına çıkacak kapanlara dikkat 
etmesi gerekir. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Kışın doğan Fa
re, para için uygunsuz işlere kalkışabilir. Dürüst de olsa hemen 
paraya kavuşma isteği onu hatalara sürükleyebilir. Veya sağlığını 
kötü etkileyecek durumlarla karşılabilir. Fare, kötü bir Ay'ın et
kisinde doğmuşsa yasalan da çiğneyebilir ve bu da başına büyük 
dertler açabilir. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Size Fare burcunun yıllarını verip Fare'nin özelliklerini anlat-
l ' k . Ama bunun yeterli olmayacağını kabul ediyoruz. Onun için 
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Fare olmanızın dışında Güneş'e göre hangi burçtan sayıldığınızı 
da bilmelisiniz. Böylece Fare özellikleri daha güçlenecek veya ha
fifleyecektir. Örneğin bir Koç Faresi, burcun özelliklerini güçlen
direcektir. Hem bu arada bu Fare'de sabırsızlık, öfke gibi huylar 
belirecekti- Oysa bir Boğa Faresi, ağır ve sebatlı olacaktır. Hem 
Para hurcu sayılan Boğa, Fare'yi çok iyi etkileyecektir. Fare'ye pa
rayı kazanma gibi tutma gücünü de verecektir. Yani Çin falına 
göre burcunuzu inceledikten sonra Güneş'e göre girdiğiniz bur
cu da düşünün. Bu sayede yeteneklerinizi çok daha iyi anlayacak 
ve bunlardan gereken şekilde yararlanabileceksiniz. 

D İ Ğ E R GRUPLARDAN E T K İ ALAN FARELER 

Fare'nin değişmez grubunun Su olduğunu belirttik. Ama bu
nun dışında her Fare Yılında başka bir element de güçlü olabilir. 
Örneğin 3 Şubat 1984-19 Şubat 1985 devresinde doğanlar Tahta 
grubunun da etkisindedirler. Burada Farelerin girdikleri diğer 
burçlara göre olan bazı özelliklerinden söz edeceğiz. 

A T E Ş F A R E S İ 

Ateş Faresi, sadece Su'yun etkisindekinin aksine çok daha 
canlı, hareketli, atılgan ve cesurdur. Kendisini de çok beğenmek
tedir. Boş durmayı sevmez. Her gününü türlü şeyle doldurmayı 
ister. Bir hayli güçlü ve dirençlidir. Herkesle dost olmayı ister. Bu 
arada beğenilmek de ona büyük bir zevk verir. Tek olumsuz ya
nı sözünü esirgememesidir. Uluorta konuştuğu için insanların 
alınmalarına, kırılmalarına ve hatta sinirlenmelerine neden ola
bilir. Duyguları da çok güçlüdür. Sevdiği zaman duygularını her
kese açıkça söyleyebilir. Aşktan başı döneceği için de böyle za
manlarda ne yapacağını kestirmek güçtür. Disiplinden hoşlan
maz ve sinirlendiği zaman bağları kopartabilir. 
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TOPRAK F A R E S İ 

Toprak Faresi tam anlamıyla gerçekçi biridir. O daha küçük 
vaşta maddenin değerini anlar. Yaşamda başarının gerek olduğu
na inanır. Türlü planlar yapar ve fırsat kollar. Planını uyguladık
tan sonra da caymaz ve sabırla bekler. Bir hayli hırslıdır. Onun 
vaşamında düşlere yer yoktur. O elle tutulur gözle görülür değer
lere inanmaktadır. Herkesle iyi geçinmeye gayret eder. Fakat iş 
çıkarlara gelince bu uyum birden yok da olabilir. Dostluktan 
zevk alır ve uzun süre sınayıp dost olduğu kimselere tam anla
mıyla güvenir. Parası çok değerlidir ve sıkı elli de olabilir. Sev
diklerine bağlıdır ve onları korur. Ancak sevdiği kimse ve ailesi 
de daima onun istediklerini yapmalıdır. 

MADEN F A R E S İ 

Maden Faresi çıkarlarını iyi bilen biridir . Para konusunda bir 
hayli akıllıdır. Eli sıkı sayılır ve para biriktirmeyi sever. Bu arada 
para getiren her şeye de dikkat eder. Zaman zaman yatırımlar ya
par ve bu sayede de epey kazançlı çıkar. Kurallara bağlıdır ve 
epey tutucudur. Öyle fazla duygulu sayılmaz. Aşkta yine de ba
şarılıdır. Bu arada cinselliğe büyük önem verir. Gezmeği, eğlen
meyi de sever. İnsanların gözlerini kamaştırmaktan zevk alır. 
Onun için de daima en pahalı şeyleri almaya gayret eder. Olanak 
bulursa saray gibi bir ev alır. Evini de en değerli eşyalarla döşer. 
Ahbaplarım, dostlarını eşsiz sofralarda ağırlar. Zamanla toplum
da kendisine iyi bir yer yapabilir. 

SU F A R E S İ 

Su Faresi diğerlerinden daha ilginçtir. Çünkü Fare'nin değiş
mez grubu Su'dur ve ayrıca girdiği bir yılda da Su etkiliyse onun 

u t ü n özellikleri ortaya çıkacaktır. Su Faresi son derece canlı ve 
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haraketlidir. Sezgisi çok güçlüdür. Bu sayede fırsatları yerinde ve 
anında değerlendirebilir. Son derece duygulu ve duyarlıdır. Fa
kat iş paraya gelince duygularını kontrol etmesini de bilir. Yuva
ya ve aileye bağlıdır. Eli çok bereketlidir. Elinde para birden ürer. 
Hem o başkalarının işiyle ilgilenerek de hatırı sayılır para kaza
nabilir. Cesur gibi gözükmezse de başı sıkıştığında birden saldı
rıya geçebilir. Onu yenmek kolay değildir. Aşka önem verir ve. 
sevdiği zaman hiç düşünmeden evlenir. 

TAHTA F A R E S İ 

Tahta Faresi zeki, neşeli, canlı, konuşkan biridir. Kolaylıkla 
ahbap olur ve dost kazanır. Yalnız yaşamaya dayanamaz. Onun 
için yanında güvendiği kimseler olmalıdır. Durumları dikkatle 
inceler ve doğru sonuçlar çıkartır. Bir hayli meraklıdır ve hemen 
her şeyi öğrenmek isteyebilir. Pek çok konuda düzeyde kalan b i l 
gi sahibi olabilir. Yalnız para getirecek konuyu bulduğunda tam 
anlamıyla sebat eder. Onun için para ve mevki çok önelidir. Mad
di güvene kavuşmayı ister. Aşka pek aldırmaz. Gözü yüksekler
dedir. Üstün birini gördüğü zaman hayranlık duyabilir ve hatta 
sevebilir. Böyle biriyle düşlediği şeylere de kavuşabilir. Tahta Fa
resi çıkarlarını çok iyi bilen biridir. 
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YABANOKUZU 

GİRDİĞİ GRUPLAR 

ÇİNCE ADİ 
MEVSİMİ 
AYİ 
SAATLERİ 

: Değişmez grubu Toprak, ayrıca Dişi, 
Negatif, Kuzey - Kuzeydoğu 
NJU 
Kış 
Ocak 
01-03 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' N Ü N YILLARI V E YILLARA G Ö R E AYRICA 
G İ R D İ Ğ İ GRUP 

25 Ocak 1925 
11 Şubat 1937 
29 Ocak 1949 
15 Şubat 1961 
3 Şubat 1973 
20 Şubat 1985 

9 Ocak 1997 

12 Şubat 1926 
30 Ocak 1938 
16 Şubat 1950 
4 Şubat 1962 

22 Ocak 1974 
8 Şubat 1986 

28 Ocak 1998 

Tahta 
Ateş 
Toprak 
Maden 
Su 
Tahta 
Ateş 

D E N G E L İ Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Siz, sakin, sabırlı, dikkatli disiplinli ve dengeli bir tipsiniz. Si
zi görenler hemen güvenirler. Sözünüzden dönmediğinizi, vaad-
lerinizi yerine getirdiğinizi anlarlar. Düzenli ve dikkatli olmanız 
sayesinde el attığınız her işte başarı elde edebilirsiniz. Ağır ağır 
giderek daima sonuca erişirsiniz. Onun için de genellikle sizin 
hurcunuzdan başarılı tipler çıkar. Yalnız dengeli olmakla birlikte 
zayıf bir tarafınız bulunmaktadır. Bu da yeniliklerden çekinme
niz ve hatta korkmanızdır. Oysa insanın daima başarılı olabilme
si için güne ayak uydurması da gerekmektedir. Siz de bunu çok 
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iyi bilirsiniz. Bununla birlikte yenilikleri kabullenmeniz de zor
dur. Hele böyle bir şey için size ısrar edilirse kuşkulanmanız vej 
hatta hiddetlenmeniz kabildir. Sizin kadar sakin birinin öfkele
nebileceği kimsenin aklına gelmez belki. Fakat bu bir gerçektir. 
Hem de çok önemli bir gerçek. 

Ö F K E 

Yalnız kalmaktan, düşünmekten, işlerinizi bildiğiniz gibi 
ayarlamaktan zevk alırsınız. Genellikle başkaları konuşurken 
susmayı da tercih edersiniz. Dinlemek size daha zevk verir. Çün
kü böylece başkalarının fikirlerini de öğrenirsiniz. Hem bunlar
dan işinize yarayanları da kolaylıkla ayırt edersiniz. Daha sonra 
vakti gelince de bunlardan faydalanırsınız. Fakat sizi daima sa
k in , sessiz sananlar çok yanılırlar. Çünkü bu sakin, durgun, dü
şünceli görünüşün ardında aslında ateşli bir tip yatmaktadır. Baş
kaları işinize karıştığı, sevdiğiniz bir şey kınandığı, veya güven
diğiniz bir koşul değiştirilmeye kalktığında durum birden dikka
ti çeken bir hal alır. O vakte kadar ağzını açmayan, veya pek az 
konuşan, yumuşak başlı gözüken Yabanöküzü birden değişir. 
Kimsenin ummadığı kadar mantıklı, etkileyici bir şekilde konuş
maya başlar ve kendi fikirlerini itiraz edilemeyecek şekilde orta-* 
ya koyar. Hele bu durumda biri'hâlâ ısrara kalkarsa o zaman or-l 
taya o korkunç öfke çıkar. Bu öfke neyse k i ender rastlanan biri 
şeydir. Ama çok tehlikelidir. Çünkü siz, kızdığınız zaman dünya
yı görmezsiniz. Kızınca bağırmanız, haykırmanız, en ağır sözleri] 
söylemeniz ve karşınızdakileri en ince yerlerinden yaralamanızj 
kabildir. Zaten sizi tanıyanlar da öfkelenmemeniz için dikkat l i ! 
davranırlar. 
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L İ D E R L İ K 

Sakin, sabırlı, metotlu Yabanöküzü'nün kendi halinde bir i o l 
duğu sanılır. Oysa siz kafası iyi çalışan, yapacağı işi dikkatle se
çen ve bunu muhakkak tamamlayan bir tipsiniz. Ayrıca siz kuru
lu düzene inanır ve bunu değiştirmeye kalkanlara da dayanamaz
sınız. Mantığınıza hitap eden kimseleri dikkatle dinlersiniz ve 
onlara da saygınız vardır. Biri sizden üstün durumdaysa onun 
dediklerini ses çıkarmadan yapabilirsiniz. Ama sizden üstün ol
mayan biri bu tip bir işe kalkışmamalıdır. Üstün birinden emir 
alabildiğiniz gibi başkalarına emir vermesini ve istediklerinizi 
yaptırmasını da çok iyi bilirsiniz. Sizde tam bir lider ruhu bulun
maktadır. Ağır ağır istediğiniz yere tırmanıp en sonunda da başa 
geçebilirsiniz. Üstelik sakin, planlı, dengeli, akılcı olduğunuz 
için de kimse sizi yerinizden oynatamaz. Sizinle uğraşmaya kal
kan kısa süre sonra hala ettiğini anlar. . 

A İ L E S E V G İ S İ 

Ailenize düşkün olduğunuzu herkes bil ir . Sizin için aile kut
saldır zaten. Yalnız bu konuda da eski tip fikirleriniz bulunmak
tadır. İdare sizdeyse tam anlamıyla sıkı bir disiplin uygulayabilir
siniz. Buna karşılık anne ve babanıza büyük saygı beslediğiniz ve 
onların sözlerini dinlediğiniz de bi l inir . Fazla otorite belki size 
bagh olan kimseleri biraz sıkabilir. Fakat siz onların iyiliği için 
böyle davrandığınıza inanırsınız. Herkes size uymalı, planlı, ha
reket etmelidir. Buna karşılık ailenize karşı son derece fedakârsı-
n ' z - Onların her türlü isteklerine karşılık vermeye de çalışırsınız. 
Sizin için evin bolluk içinde olması şarttır. Yuvanız güzel, süslü 
v e sıcak olmalıdır. Siz daima aileniz ve evinizle övünmeyi de is
tersiniz. Bu arzunuz da genellikle yerine gelir. 
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PARA 

Yuvada bolluk, istenilen şeylerin sağlanması için de paraya 
gerek vardır tabii. Ama sizin bu konuda bir kuşku veya korku
nuz yoktur. Çünkü çok çalışkan ve sebatlısınız. Bir gaye uğruna 
durmadan, dinlenmeden çalışabilir ve sonuca varırsınız. Böylece 
hem bir iş başarır hem de karşılığında bol para alırsınız. Hem pa
ranız bitmez ve gitgide de birikip artar. Çünkü siz maddenin de
ğerini de iyi bilirsiniz. Kazandığınız paranın bir kısmı muhakkak 
ileride daha değerli olacak veya kazanç getirecek yerlere yatırılır. 

İ Ş VE M E S L E K 

Çinliler, Yabanöküzünü uğurlu sayarlar. Bu yaratığın bolluk 
getireceğine inanırlar. Hem Yabanöküzü aileye bolluk getiren bir 
semboldür. Bu durumda sizin bolluğa kavuşmanız ve ailenizi de: 
kalkındırmanızın kolay olacağı anlaşılır. Yalnız yapacağınız işi» 
son derece dikkatle seçmeniz gerekir. Çünkü siz en sıkıcı işe bi-i 
le dayanırsınız belki ama bu aslında duyarlı olan sinirlerinizi yıp-
randırır ve sizdeki yaşama zevkini öldürür. Onun için hem para 
getirecek, hem zevk verecek hem de güvenli olacak işler size gö
redir. Başka burç insanları güvene aldırmayabilirler. Ama siz gü
vende olmazsanız ne yapacağınızı şaşırırsınız. Size uygun olan iş
lerin başında ticaret gelir. Fakat satıcı olmamalısınız. Çünkü in- ' 
sanlara gereken şekilde dil dökmek, tatlı sözler söylemek size gö-j 
re değildir. Ama bir şirketin başına geçebilirsiniz. Veya kendi ! 

özel işiniz olabilir. Yanınızda pek çok kimseyi çalıştırabilirsiniz.! 
Güzel sanatlarda özellikle mimarlık, heykelcilik ve resim alanla-1 

rı size göredir. Yapı konusu çok önemlidir. Çünkü siz emlâk vel 
topraktan çok para kazanabilirsiniz. Ayrıca akılh'olduğunuz v q 
ellerinizi de iyi kullandığınız için bu ikisine gerek gösteren ko-' 
nular da size göredir. Örneğin çok iyi bir operatör veya diş heki-
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mi de olabilirsiniz. Ayrıca sık sık yoluculugu gerektiren işlerden 
de kaçınmalısınız. Çünkü sizin gibi bir yaşam isteyen, yuvaya 
bağlı b i r i için buna dayanmak pek zor olur. Bir Yabanöküzü ka-
dınıysamz sizi en mutlu edecek şey yuvadır. Fevkala de bir eş ve 
anne olabilirsiniz. 

DUYGULAR 

Duygularınızı gizlemekte ustasınız. Daha doğrusu sakin hali
niz, durgunluğunuz ve fazla konuşmamanız yüzünden sizi gö
renler yanlış karara varırlar. Sizi güvenilecek fakat pek de duyar
lı olmayan biri sanırlar. Oysa siz aslında çok duyarlısınız. Güzel
likler, sevgi, aile bağları sizin için büyük değer taşır. Âşık olduğu
nuz zaman çok değişebilirsiniz. Mutluluk veren bir sevgi sizi da
ha hareketli, canlı, neşeli bir hale getirir. Fakat siz hislcrinizi de 
kolay kolay açıklayamazsınız. Sevdiğiniz kimseye, aşkınızı anla
manız bir hayli zordur. Bu yüzden de mutsuz olabilirsiniz. Sev d i -
ğiniz zaman fırsat kollamalı, kararlı davranmalı ve duygularınızı 
uygun şekilde açıklamalısınız. Yoksa sevdiğiniz kimse hislerinizi 
hiç fark etmeyebilir. Üstelik genellikle en değer verdiğiniz, en ya
kın bulduğunuz kimse sizi anlamaz. Yani sevgi konusunda aslın
da pek talihli sayılmazsınız. Ama talinizi düzeltmek de yine sizin 
elinizdedir. Çünkü bütün başarınızı planlı hareket ve sanırınızla 
Çalışmanıza borçlusunuz. Aynı şekilde kendinizi sevdirmek için 
plan yapar ve çalışabilirsiniz. Sevginizi göstermesini, ortaya koy
masını öğrenmeniz gerekmektedir. Ancak bu arada karşı tarafın 
hislerini, düşünce zevk ve arzularını da öğrenmek zorundasınız. 
Derin duygularınız olmakla birlikte romantik değilsiniz. Sizce 
tatlı sözler söylemek, sevgilinin üstüne düşmek, duygusallaşmak 
saçmadır. Ama bu tutumunuzu düzeltmediğiniz sürece de aşkta 
başarı olmaz. Bunu düşünmeli ve öyle karar vermelisiniz. 
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S E V G İ D E UYUM 

Bu arada sizde benimseme huyu olduğunu da belirtelim. Kıs
kanç sayılmazsınız. Daha doğrusu durup dururken birini kıskan
dığınız görülmez. Fakat siz, sevdiklerini benimseyen tipsiniz. Bu
nun sonucu olarak tepki gösterebilirsiniz. Yani ancak o zaman 
kıskanırsınız. Örneğin nişanlınızı, eşinizi kıskanabilirsiniz. Çün
kü nişanlı veya eş tamamıyla size aittir. Onun için de böyle bir i 
nin başkalarına en küçük ilgi göstermemesi gerekir. Hatta daha 
ileriye giderek benimsediğiniz kimsenin yaşamını yönetmeye bi
le kalkabilirsiniz. Evlendiğiniz zaman eşiniz size tam anlamıyla 
bağlı olmalıdır. Doğduğunuz an Ay'ın etkisi sertse onu arkadaş
larından, sevdiği kimselerden ayırmaya bile kalkabilirsiniz. Bu 
arada evlendiğiniz andan itibaren sadık olacağınızı da belirtelim. 
Başka birini düşünmek bile aklınızdan geçmeyecektir. Eşinizden 
de aynı şeyi bekleyeceksiniz. Daha doğrusu böyle olması gerekti
ğine inanacaksınız. Durum böyle olduğuna göre dc eş seçerken 
çok dikkatli davranmanız gerekecektir. Çünkü size uygun bir eş
le ömür boyu mutlu olabilirsiniz. Fakat burcu size uymayan b i 
riyle evlenirseniz aradığınız huzur ve mutluluğu bulamazsınız. 
Bu da önce küsmenize ve sonra tartışmalara yol açar. Siz çn faz
la Fare burcundan biriyle anlaşabilirsiniz. Size âşık olacak Fare 
ömür boyu sadık kalacaktır. Hem onun neşeli enerjisi de sizin 
daha canlı olmanıza yardım edecektir. Bu arada Yılan tipini cazip 
bulabilirsiniz. Çünkü Yılan burcu insanında aradığınız her şey 
vardır. Ancak Yılan, bağımsız bir tiptir. Yani onu benimsemeni
ze, yaşamına karışmanıza pek izin vermez. Hem zaman zaman 
havaileşmesi olasılığı da vardır. Fakat âşık olduğunuz Yılan sizi 
sever ve bağlanırsa havailikten vazgeçebilir. Hem Yılan ailesine 
de son derece düşkündür. Yani çocukları olduktan sonra tama
mıyla durulur. Hiçbir zaman macera hevesi yüzünden ailesini bı-
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rakmaya da kalkmaz. Tıpkı Fare burcu insanı gibi siz de May-
ınun'un cazibesine kapılabilirsiniz. Başarıya erişmek için May-
mun'un eşsiz düş gücünden yararlanabileceğinizi düşünebilirsi
niz. Ama böyle bir ilişki ömürlü olmaz. Bir Maymunla evlenme
ye kalkmamalısınız. Çünkü tam anlamıyla bağlanacağınız May
mun, kısa süre sonra türlü şeyler yaparak sizi hayal kırıklığına 
uğratır. Sizin için ideal eş Horoz'dur. Böyle bir eş size tam anla
mıyla bağlanacak ve her şeyinizi beğenecektir. Yükselmeniz için 
size yardımcı olacak her isteğinize uyacaktır. Horoz da sizin gibi 
eskiye bağlı ve tutucudur. Bir Horoz'la evlenirseniz tam anlamıy
la mutluluğa kavuşabilirsiniz. 

A N L A Ş A M A Y A C A Ğ I M I Z T İ P L E R 

Sevgi ve evlilik konusunda Koyun burcu insanından kaçın
manızı söyleyeceğiz. Çünkü Koyun burcu insanı kaprisli, havai, 
yerinde durmayı istemeyen bir tiptir . Kısa süre sonra sıkılıp ara
nızdaki ilişkiye son vermeye dc kalkabilir. Evliyseniz türlü mace
ralara heveslenebilir. Bu da sizin huzurunuzu kaçırır ve hayatını
zı altüst edebilir. Hem Koyun, kolay kolay yuvaya da bağlana
maz. Daha doğrusu onu yuvaya bağlayabilecek kimse sizin bor
cunuzdan pek çıkmaz. Bu arada anlaşamayacagınız bir tip de 
kaplan'dır. Yabanöküzü Kaplan'dan daha güçlüdür. Fakat Kap
lan da gururlu, bildiğinizden şaşmayan ve sizin gibi inatçı biridir. 
Başlangıçta onun çekiciliğine kapılabilirsiniz. Kaplan da sizi be
ğenebilir. Ama daha sonra fikir ayrılıkları yüzünden tartışma ve 
kavgalar olacaktır. Kaplan bu durumda kaçmayı ve ortadan kay
bolmayı deneyebilir. Çünkü aksi halde saldırılara devam edece
ğinizi ve onu mahvedeceğinizi bilir. Kaplan yenilgiden de hoş
lanmaz. Hatta bu durum anne ve çocukları arasında da kendisini 
S ('MercbiIir. Yabanöküzü bir anneyle. Kaplan çocuğu asla anlaşıp 
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geçinemezler. Anne, onu devamlı ezmeye kalkar ve çocuk da 
başkaldırır. Sonunda Kaplan çocuk evinden kaçar. Zaten onun 
Yabanöküzünden uzakta kalması daima daha iyidir. 

Ö M R Ü N Ü Z 

Çocukluğunuz ve gençliğiniz genellikle olaysız geçer. Bu 
uzun sürede huzurlu, sakin bir hayat sürebilirsiniz. Ancak ikinci 
devrede problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu ikinci devre de evli
l ik çağına düşmektedir. Eş seçerken dikkatl i davranmamak türlü 
olaylar yaratabilir. Yine eşiniz sevilmediğini sanarak sizden uzak
laşmaya kalkabilir. İşte bu devrede inadınızdan vazgeçmelisiniz.; 
Aksi halde yuvanız tehlikeye girebilir. Ömrünüzün üçüncü dev
resi daha rahat olacaktır. Çalışmanızın, kazanmanızın yararını 
göreceksiniz. Bolluk içinde olacaksınız. Yalnız toplum ilişkileri
ne dikkat etmelisiniz. Toplumla ahenkli ilişkiler kurabilir ve y u - ; 

vanızda da rahat ederseniz tam anlamıyla istediğiniz hayata ka
vuşmuş sayılırsınız. 

D E Ğ İ Ş İ K DURUMLAR 

Kışın doğan bir Yabanöküzünün, yazın doğandan daha mut
lu ve talihli olacağı söylenir. Çünkü kışın Yabanöküzü'nün pirinç 
tarlalarında çalışmasına gerek yoktur. Oysa yazın Yabanöküzü 
durmadan çalışmak zorundadır. Bundan da kışın doğanların ha
yatta daha başarılı olacakları anlaşılmaktadır. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Size Yabanöküzü burcunun yıllarını verdik ve Yabanöküzü'
nün özelliklerini anlattık. Ancak bu yeterli sayılamayacaktır. Bir 
Yabanöküzü olmakla birlikte Güneş'e göre hangi burca girdigini-
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j düşünmelisiniz. Böylece Yaban Öküz burcunun özellikleri 
hafifleyecek veya güçlenecektir. Onun için kitabımızın altıncı 
bölümünü de okuduktan sonra doğduğunuz yılın sizi nasıl etki
lediğini daha iyi anlayacaksınız. 

D İ Ğ E R GRUPLARDAN E T K İ ALAN Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

A T E Ş Ö K Ü Z Ü 

Ateş Öküzü, herkesten üstün ve güçlü olmayı ister. Onun ya
şamında maddenin çok büyük önemi vardır. Amacı da büyük 
servet sahibi olmak, beğenilmek ve sayılmaktır. Başkalarının 
kendisinden üstün olmalarına dayanamaz. Bu durumda sinirle
nir, öfkelenir ve tepki de gösterebilir. Üstün kimselere hayranlık 
duyar. Bir gün onlar gibi olmaya kararlıdır. Buna karşılık yaşam
da büyük basan elde edememiş fakat bi lgi l i , değerli kimseleri 
aşağı görür. Çünkü o sadece başarıya inanır. Sevgiye büyük de
ğer verir. Sevdiği zaman kuruntucu, kuşkucu ve kıskanç olur. 
Sevdiği kimseyi de benimser. Çocuklarına düşkündür ve ailesine 
de bağlıdır. Sevdiği kimse ve ailesine karşı daima cömert davra
nır ve onları korur. 

TOPRAK Ö K Ü Z Ü 

Yabanöküzünün değişmez grubu zaten Toprak'tır. Toprak yı
lında bu özellikler tam anlamıyla güçlenirler. Toprak Öküzü sa
bırlı, sebatlı, güven isteyen, çalışkan, içine kapalı biridir. O mad
di güvene büyük değer vermektedir. Parayı da çalışması sayesin
de elde edeceğine inanmaktadır. Tekdüze işler onu sıkmaz. Çün
kü para kazanmak için bu tür şeyleri de yapmak gerektiğini dü
şünür. Zamanla yaşamda epey ilerler. İyi bir meslek sahibi olur 
v e bol para da kazanır. Parası epey değerlidir. Biraz inatçı, tutu-
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cu ve içine kapalıdır. Sevdiği zaman tam anlamıyla duygusallaşır 
Fakat sevdiğini açıklaması kolay değildir. Sever evlenirse çold 
mutlu olur. Çocuklarını, eşini daima hoş tutar ve korur. 

MADEN Ö K Ü Z Ü 

Maden Öküzü tam anlamıyla maddi bir tiptir. Onun en büyük* 
isteği çok büyük bir servete sahip olmaktır. Amacına erişme' 
için çok çalışır. İsteklerini belirtir ve hakkı olanı almaya kararlı-! 
dır. Bazen kırıcı da olabilir. Yaşama madde açısından bakmasına! 
karşın güzellikler karşısında etkilenir. Onda yaratma gücü dei 
vardır. Bundan yararlanarak başarıya da gidebilir. Ancak Madeni 
Öküzlerinin çoğu paraya düşkündür. Bu yüzden ticaret, vb. on-j 
lan daha fazla ilgilendirebilir. Servet sahibi olduğunda çalışmak-] 
tan vazgeçmez. Güçlü ve dirençli olduğu için ileri yaşlara kadar] 
çalışabilir. Adı dünyaca ünlü zenginler arasına girebilir. Aşka pek 
aldırmaz. Cinsellikte güçlüdür ve üstün bir eş ister. 

S U Ö K Ü Z Ü 

Su Öküzü kararlı, çalışkan, iyi niyetli, kolay kolay inanma
yan, daima kendine güvenen, sezgisi de epey güçlü biridir. Bir 
hayli tutucudur ve geçmişe bağlıdır. Bildiğinden şaşmaz. Yeni 
yöntemlerden, vb. den pek hoşlanmaz. O bir aile işinde çalışabi
l i r ve bununla gurur duyar. Herkesle iyi geçinmeye gayret eder 
fakat kuşkucu olduğu için de zaman zaman bocalayabilir. Gü-; 
vendigi ve uyum sağlayacağı biriyle işbirliği sayesinde büyük ba
şarı kazanabilir ve böylece bolluğa da kavuşabilir. Aşkta kuşku
cu ve kıskançtır. Sevildiğini bildiği zaman bile kıskançlıktan; 
vazgeçmez. Sevdiğini benimseme huyu da vardır. Bir hayli otori
terdir. Dürüst, işine ailesine bağlı, çocuklarını seven biridir. 
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TAHTA Ö K Ü Z Ü 

Tahta Öküzü sakin, akılcı, iyi niyetli , yaşamında uyum iste
yen, güzelliklerden zevk alan biridir. O toplumda iyi bir yer edin
mek ister. Çok çalışkan, güçlü ve dirençlidir. Biraz da inatçı sa
vılır ama çıkarlar söz konusu olduğunda inattan vazgeçer ve hat
ta geri adım da atabilir. Çok çalışkandır. Güç durumlarda sabret
mesini de bilir. Emin adımlarla başarıya gider. Bu tip güzel sanal
larda ve iş dünyasında başarı gösterebilir. Duygularını kontrol et
mekte ustadır. Ender olarak sinirlenir ama öfkesi korkutucudur. 
Neyse buna nadir rastlanır. Sevgiye değer verir ve cinsellikte güç
lüdür. Sever ve sevilirse hemen evlenebilir. Eşinin toplumca be
ğenilen, gurur duyacağı b ir i olmasını ister. 
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KAPLAN 

GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Ateş, ayrıca Erkek, 
Pozitif, Kuzeydoğu ve Doğu 

ÇİNCE ADI : HU 
MEVSİMİ : Kış 
AYI : Şubat 
SAATLERİ : 03-05 

KAPLANIN YILLARI VE BU YILLARA G Ö R E AYRICA G İ R D İ Ğ İ 
GRUPLAR 

13 Şubat 1926 - 1 Şubat 1927 Ateş 
31 Ocak 1938 - 18 Şubat 1939 Toprak 
17 Şubat 1950 - 5 Şubat 1951 Maden 
5 Şubat 1962 - 24 Ocak 1963 Su 

23 Ocak 1974 - 10 Şubat 1975 Tahta 
9 Şubat 1986 - 28 Ocak 1987 Ateş 

29 Ocak 1998 - 17 Ocak 1999 Toprak 

D İ K B A Ş L I KAPLAN 

Siz, emir almaktan hoşlanmayan, işlerine karışılmasını iste
meyen, herkese meydan okuyan, inatçı bir tipsiniz. Kaplan oldu
ğunuz için de üstünlüğünüzden eminsiniz. Her şeyi başkaların^ 
dan daha iyi yapacağınıza da inanmaktasınız. Bir hayli yetenekl 
olduğunuza da kuşku yok. Ama siz aklınıza eseni yapmaya kalk 
tığımız için de bu yetenekleri ziyan ediyorsunuz. Kurulu düzem 
den hoşlanmadığınız, sizden üstün durumdaki kimseleri sevme 
diginiz de malum. Ancak huzurlu yaşayabilmek, mutlu olabil 
mek ve başarıya erişebilmek için insanın zaman zaman kendisi 
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frenlemesi gerektiğini henüz öğrenememişsiniz. Onun için size 
her şeyden önce kendinizi ve çıkarlarınızı kollamanızı söyleyece
ğiz. Böylece istediklerinize erişmeniz çok kolaylaşacaktır. Hem 
ani kararların da tehlikeli olduğunu bilmelisiniz. Başkaları böyle 
ani kararlardan yararlanabilir belki. Fakat hiç düşünmeden orta
ya atılan Bir Kaplan tam aksine zararlı çıkar! 

B A Ş A R I Y A G İ D E N YOL 

Fevkalade bir insan olduğunuzu düşünüyorsunuz. Biz de size 
hak veriyoruz. Ancak basan için bunun yeterli olmadığını da ila
ve etmeliyiz. Yalnız harekete geçmeden önce durundan incele
meniz gereklidir. Akıllı kimselere danışır, onlann öğütlerini din
lerseniz çok kısa süre içinde istediğiniz kadar yükselebilirsiniz. 
Çünkü sizde cesaret, enerji ve savaşma gücü var. Ama bu güçle
ri belirli bir noktaya doğru yöneltmeniz gerekmektedir. Topluma 
kafa tutmak, kurulu düzene isyan etmekle elinize bir şey geçme
yeceğinizi anlamalısınız. Bugün halinize hayran olanlar, düşün
meden ileriye atıldığınız an sizi yalnız bırakacaklardır. Onun için 
etrafınızdaki kimselere de dikkat etmelisiniz. Evet, siz lider ol
mayı istiyorsunuz. Hem liderlik yapabilecek yeteneklere de sa
hipsiniz. Ancak büyük bir eksiğiniz var. Bu da sabır. Siz durma-
s 'n ı , beklemesini bilemiyorsunuz. Oysa güçlü bir Kaplan sabrı 
sayesinde ününü dünyaya duyurabilir. Herkesin dikkatini çeken, 
hayranlık uyandıran bir i haline gelebilir. Bu arada sabır başka bir 
hatanızı da ortadan kaldıracaktır. Sabretmesini öğrenirseniz kav
gadan da vazgeçeceksiniz. 

G » J R U R VE B E N C İ L L İ K 

Kaptanlığınızla gururlanmaktasınız. Bu arada epey de bencil
i n i z . Hem bencilliğinizi açıklamaktan da kaçınmıyorsunuz. Böy-
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lece açık sözlü olduğunuzu sanıyorsunuz. Oysa bu sözleriniz si? 
zin aleyhinize oluyor. Çünkü siz küçük şeylerde bencilsiniz? 
Önemli konularda tamamiyle değişiyorsunuz. O küçük bencili 
liklerden eser kalmıyor. Gerektiği zaman pek çok şeyiniz ha ta 
belki de yaşamınızı sevdiğiniz kimselerin uğruna verebilirsin» 
Bu arada çok da cömertsiniz. Küçük masraflara sinirlenirken gel 
rektiginde başkaları için çok büyük paralar harcayabiliyorsunuz! 
Hem bu konuda düşünmek aklınıza bile gelmiyor. Siz aslmdal 
iy i , beğenilecek ve pek çok üstün özelliği olan bir insansınız. Arif 
cak fazla gururlanmanız, hatalı tutumlarınız yüzünden bu üstün] 
lükleri ne yazık ki gizliyorsunuz. Yalnız size yakın olanlar çabu 
sinirlenip bağıran, öfkelenen, etrafı birbirine katmaya kalk-
kimsenin aslında çok merhametli ve hatta yufka yürekli oldu 
nu da biliyorlar. 

A N L A Ş I L M A Z Y Ö N L E R 

Bu arada çok da güçlü hisleriniz var. Size kötülük edenlerden» 
muhakkak intikam almayı istiyorsunuz. Ama bu insanlar karşıî 
nızda küçülünce de onlara acıyorsunuz. Ayrıca biraz da olmaya 
cak anda sizi seven birini kolaylıkla üzebiliyorsunuz. Sonra d 
yaptıgınıza pişman oluyorsunuz. Hem zaman zaman kendinizi 
de anlayamıyorsunuz. Bu zıtlıklara çok güçlü duyguların kontrol 
edilememesi neden olmaktadır. İradenizi kullanacak olursanıa 
çok değiştiğinizi görecek ve siz de şaşacaksınız. 

PARA 

Aslında paraya pek aldırdığınız yok. Siz başa geçmeyi arzu] 
ediyorsunuz. Maddeye önem vermemektesiniz. Ancak çok para-] 
nız olacağını da bi l in. Böyle fazla paraya biraz da kayıtsızlığınız; 
neden olacaktır. Siz fazla hareketli, yerinde duramayan bir tipsi-
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niz. Onun için de er geç kaderiniz sizi birden yükseltip başarıya 
götürecektir. Hangi konuyu seçerseniz seçin bunun arkasında 
para bulunacaktır. Kaplanların yaşamında kaderin rolü çok bü
yüktür. Buna bir de örnek verelim. İngiltere Kraliçesi I I . Eliza-
beth, 1926'da doğduğu zaman, kimse onun tahta çıkacağını bil
miyordu. Kral, bir veliaht bekliyordu, ama Kaplanları yükseltme
ye kararlı kader Kral George'a bir erkek evlat vermedi ve böylece 
Elizabeth tahta çıktı. Bu küçük örnekden de göreceğiniz gibi 
hangi yolu seçerseniz seçin sonunda önemli bir yere varacaksı
nız. Yalnız, kafanızı kullanıp biraz da söz dinlersiniz. Aksi halde 
kader size yine ün verir. Fakat adınız iyiye değil kötüye çıkabilir. 
Örneğin Kaplan burcunda adları çok duyulan gangsteler de var
dır. Onun için hislerinizi daima kontrol ederek i y i bir yolda iler
lemelisiniz. Başkalarıyla çalışmak size zevk vermez. Yalnız olma
nız daha yararlıdır. Hem emir almaya da gelemezsiniz. Kendi ku
racağınız iş sizi arzularınıza kavuşturabilir. 

İŞ VE M E S L E K 

İş ve meslek konusunda seçim yapmanız zor değil. 5 izi yük
seltecek, başa geçirecek her konunun uygun olduğunu biliyorsu
nuz sanırız. Yalnız seçeceğiniz konu aynı zamanda sizi oyalama-
hdır. Belki kısa bir süre için çıkarlarınızı düşünerek sıkıcı bir işe 
dayanabilirsiniz. Bu sayede çok daha önemli bir duruma gelebi
lirsiniz. Fakat daha sonra yine aynı işi yapmanız beklenemez. Siz 
kafanıza uygun şeyleri istemektesiniz. Askerlik size uygundur. 
Çünkü hem cesur hem atılgansınız. Kısa süre için emir almaya da 
dayanabilirsiniz. Çünkü sonunda emir verecek duruma geleceği
nizi bilirsiniz. Ticaret ve sanayi alanlarıda da size göredir. Çün-

ü, kendi gayretiniz ve cesaretiniz sayesinde bazı tehlikeleri gö-
Z e alabilir ve sonunda çok büyük bir örgütün başına geçebilirsi-
n , z - Hem tehlikeden zevk alma da bu tür işin çekiciliğini artırır. 
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Bu arada burcunuzdan çok tanınmış gangsterlerin çıktığını d 
tekrarlayalım. Bu tür tiplerin topluma kafa tutan, cesur, kuralla 
ra uymayan kimseler olduğunu bilirsiniz tabii. Hem gangsterler, 
de yükselme ve emretme hırsı da vardır. Başarılı olmak istiyorsaj 
nız kurallara uyan, atılganlık, cesaret isteyen ve başkalarının fazi 
la denemedikleri alanları da seçebilirsiniz. 

DUYGULAR 

Siz ömrünüz boyunca savaşacak bir tipsiniz. Fakat duyg 
konusunda bu çok ilginç bir duruma neden olmaktadır. Çünkfl 
duygularınız son derece yoğundur. Birden büyük bir güçle bağj 
lanabilirsiniz. Sevdiğiniz sürece bu yoğun hisler yüzünden akl 
hayale gelmeyen şeylere de kalkışabilirsiniz. Sevdiğiniz kimse 
kendinize bağlamak için tehlikeye atılmanız da kabildir. Bu sev
giye gereken şekilde karşılık verildiğine inandığınız sürece m u t i 
lu olabilirsiniz. Fakat yeteri kadar sevilmediğinizden kuşkulan] 
dıgınız an huzurunuz kaçar. Dolayısıyla kısa süre için de olsa yaJ 
şama küsebilirsiniz. Kırılır ve gerileyebilirsiniz. Bu yoğun sevgi 
sizi çok mutlu edebileceği gibi korkunç karamsarlık ve mutsuz-j 
luga da neden olabilir. Sevmesini bilen bir insansınız. Ama kar4 
şınızdaki kimseyi tarafsız gözlerle inceleyecek gücünüz yok. Dal 
ha doğrusu duygularınız böyle bir şeyi yapmanıza engel olacak1] 
tır. Bu durumda tamamıyla duygularınızın etkisinde kalacaksı 
nız. Mantığınızdan yararlanmanız zorlaşacaktır. Kaplan insanlı 
nın sevip mutlu olması zordur. Çünkü duyguların ağır basmasj 
düşünememesine ve hatalara neden olur. Bu arada çok yoğun 
sevgi pek uzun ömürlü de olmaz. Bir Kaplan insanının böyle ycf 
gun şekilde yıllarla sevebilmesi zordur. Kaplan, bir ömür boyq 
sürecek bir aşkı birkaç ayın içine sığdırabilecek güçtetir. Yoğun 
olan duygular bir süre sonra ortadan kalkabilir. Kaplan insanı kı^ 
sa süre bocalama devresi de geçirebilir. Fakat daha sonra yine ay-j 

43 

n ı şekilde bütün benliğiyle sever. Yani genellikle bir büyük aşkı 
bir başkasının izleyeceğini bilmelisiniz. Bu durum Kaplan kadı
nında daha da belirgin haldedir. Kaplan kadını, çok sayıda mace
raya atılabilir. Ancak bu sözlerimiz sizi korkutmasın. Çünkü her 
Kaplan birbirine benzemez. Kişiliğinizde güneşinizin bulunduğu 
rolünün büyük olduğunu da tekrarlayalım. 

S E V G İ D E UYUM 

Bir Kaplan, dürüst bir At'la uyumlu bir yaşam sürebilir. At 
Kaplan'a pek çok konuda yardım eder. Ona istediği gibi heyecan
lı bir yaşam sürmesi için de fırsatlar verir. Bu arada ilişkilerinin 
dengeli olmasını da sağlar. At, istediklerinizi yapabilmeniz için 
size destek olurken bir taraftan da tehlikeden kendinizi koruma
nızı da sağlayacaktır. Yine Bir Ejderha'yla da çok iyi anlaşabilir
siniz. Çünkü Ejderha çok güçlüdür ve ayrıca ne zaman ihtiyatlı 
davranmak gerektiğini de iyi bilir. Böylece güçlü biri sayesinde 
istediğiniz kadar yükselmeniz de kabildir tabii. Ejderha'nın sizi 
hiçbir zaman yanıltmayacağına inanabilirsiniz. Özellikle bir Kap
lan kadını. Ejderha erkeğiyle çok mutlu olabilir. Onun sayesinde 
istediği duruma gelebilir. Yine Kaplan insanı, Köpek'le de iyi an
laşabilir. Köpek bir Kaplan insanına bağlanmışsa ,onun her şeyi-
n ı ' katlanabilir. En güç durumlarda bile Kaplan'ı bırakmaz. Aslın
da Kaplan ve Köpek birbirlerine pek benzemeyen tiplerdir. Fakat 
bu iki burç birbir ini tamamlar. Yalnız Kaplan'sanız birine bağlan
madan önce uzun uzun düşünmenizi söyleyeceğiz. Çünkü fazla 
y°ğun olan duygularınızın sizi daima şaşırtması kabildir. Saydı-
g'TOız uyumlu burç insanları konusunda bile dikkatl i olun. Sade-
c e sevdiğiniz değil sizi yükseltebileceğine inandığınız biriyle ev-

C n " ie l i s in iz . Bu arada eşinizin üstün durumunuzu korumanıza 
Vardım etmesi gerektiğini de unutmayın. 
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A N L A Ş A M A Y A C A Ğ I M I Z T İ P L E R 

Kaplan insanıysanız Yılanlardan kaçmaya bakın. Çünkü Yılar] 
insanı sizden çok daha akıllıdır. Sizin hatalı yönlerinizi görerej 
bunlardan kolaylıkla yararlanması da olasıdır. Zaten isteseniz bil 
le bir Yılan insanını uzun süre elinizde tutmanız pek kabil değil! 
dir. Yine Maymunlara da yaklaşmamalısınız. Maymun, iş konu] 
sunda sizin gibi dürüst davranmalayabilir. Onun iş anlayışı sizin,] 
kinden çok farklıdır ve dolayısıyla sonunda zarar görebilirsiniz] 
Hele bir Maymun'u sevmeye kalkmanız en büyük hata olabiliri 
Çünkü Maymun, sevdiğini bile kandırmaktan, aldatmaktan hoşa 
lanır. Üstelik aldatma konusunda da son derece usta ve başarın] 
dır. Bu yüzden büyük hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. May] 
mun'un size fazla zarar verebileceğini daima anımsamalısınız] 
Yabanöküzleri de size göre değildir. Yabanöküzü, sizden çok da] 
ha güçlüdür. Dayanamayıp ona saldırırsanız zararlı çıkarsınız] 
Çünkü siz ne kadar saldırırsanız saldırın sonunda o sizi ezecekl 
tir. Kedinin de bir Kaplan'la yuva kurması imkânsızdır. Kedi, y o l 
gun hislerinizden sıkılabilir. En beklemediğiniz an sizi ortada bı] 
rakabilir. Hem cin gibi zeki olan Kedi'yi tutmanız da inanılmaya] 
cak kadar zordur. Kaplan'ın, Kedi'ye âşık olması tehlikesi daima 
vardır. Çünkü Kedi onu çok iyi anlar. İstediklerini hissederdi 
bunlara uygun şekilde davranır ve sonra uzaklaşır. Kedi, bir ara 
sizi sevse bile hiçbir zaman duyguları sizinki kadar yoğun olad 
maz. 

Ö M Ü R 

Ömrünüzün i lk devresi rahat geçecektir. Yani iyi bir çocukluk] 
ve zevkli bir gençlik hakkınızdır. Bu devrede zorluklarla karşılaş-] 
mayacaksınız. İkinci devre ise problemlidir. Çünkü yoğun hisler] 
ve arzular size rahat vermeyecek ve tehlikeli durumlara yol aça-] 
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çaktır. Aynca halletmeniz gereken para, aile, evlilik ve sevgi so
runları da ortaya çıkabilir. Eğer ikinci devrede bu problemlere 
çare bulmazsanız bunların üçüncü devreyi etkileyeceklerini bi
l in! Kaplanlar, genellikle uzun ömürlü olurlar. Üçüncü devre, 
yani yaşlılıkta çok rahat edebilir ve mutluluğa da kavuşabilirsi
niz. Ancak dediğimiz gibi i lk gençliği izleyen devredeki problem
leri ortadan kaldırmış olmanız şarttır. O zaman çok huzurlu bir 
yaşamınız olabilir. 

D E Ğ İ Ş İ K DURUMLAR 

Kaplan'ın ömrü gece veya gündüz doğmuş olmasına göre ta-
mamiyle değişir. Gece Kaplanları, özellikle gece yarısına yakın 
saatte doğan Kaplanlar, pek çok olaylardan korunacaklardır. Pek 
çok tehlikeden uzak kalabileceklerdir. Onların yaşamı şafaktan 
sonra doğan Kaplanlarınki kadar heyecanlı olmayacaktır. Bu ara
da öğle saatlerinde doğan Kaplanlar ömür boyunca türlü olaylar, 
tehlikeler ve akla gelmeyecek durumlarla karşılaşacaklardır. Fa
kat gece veya gündüz doğan Kaplan, hareketli bir yaşam sürece
ği için hiçbir zaman sıkılmayacaktır. Bu arada bu tip Kaplan in
sanının çok tehlikeli olduğunu da ilave edelim. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Size Kaplan burcunun yıllarını verdik ve Kaplan'ın özellikle
m i anlattık. Ancak bu yeterli sayılamaz. Bir Kaplan olmakla bir
likte Güneş'e göre hangi burca girdiğinizi de düşünmelisiniz. A l -
ıncı bölümü okuyunca doğum yılınızın sizi nasıl etkilediğini da-

h a 'y i anlayacaksınız. 
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D İ Ğ E R GRUPLARDAN E T K İ ALAN KAPLAN 

A T E Ş KAPLANI 

Ateş Kaplanı bir hayali çekici ve cana yakındır. İnsanları etki 
lemekte de ustadır. Fakat onda duygular epey yoğundur ve bun 
lan kontrol etmek de şarttır. Aksi halde Ateş Kaplanı her aklın-
geleni yapacak, maceradan maceraya koşacak ve değerli zamanı 
nı da yeteneklerini de ziyan edecektir. Ateş Kaplanı son derec 
cömerttir. Yardım etmekten de hoşlanır. Parayı bulduğu an har 
cayabilir. İşte başanlı olması kolaydır ama kimse onun işine ka 
rışmamahdır ve emir veren de olmamalıdır. Böyle bir durum 
ani tepki gösterebilir ve hatta kırıcı da olabilir. Sevgiye değer ve 
r ir ve aşkta bir hayli kuruntucu, kuşkucu ve kıskançtır. Sevildi 
sürece çok mutlu olur. Fakat sevilmezse olumsuz özellikleri o'-

taya çıkar. 

TOPRAK KAPLANI 

Toprak Kaplanı, kendini beğenen, başarıya gitmeye kararl 
epey hırslı biridir. Fakat o hırsını gizlemekte de ustadır. Ha* 
Ateş Kâplanı'nın aksine sabırlıdır ve çıkarları söz konusu old 
ğunda sebat da gösterir. Yaşamda başarıya erişmeyi, üne kavu 
mayı istemektedir. Paraya fazla değer vermez. Ancak yine de se 
vet sahibi olmaya kararlıdır Çünkü servetin getireceği şeyi 
onun için önemlidir. Üstün ve eşsiz bir yaşam sürmelidir. Bunu 
için de gerektiğinde tekdüze işlerde bile sebat edebilir. Cinselli 
te tam anlamıyla güçlüdür. Başından ateşli maceralar geçebil1 

Sevmesi kolay değildir. Çünkü sevgiye ayıracak pek zamanı yo 
tur. Yine de severse güzel duygularla birlikte kıskançlık orta 
çıkabilir. 
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MADEN KAPLANI 

Maden Kaplanı, çıkarlarını iyi bilen biridir. Onun için para ve 
paranın getireceği ün, rahat, lüks son derece önemlidir. Başarıya 
erişmek için kusursuz planlar yapabilir ve uygulayabilir. Çıkarla
rı söz konusu olduğu sürece sabırlı davranabilir. Fakat aksilikler 
karşısında sinirlenir ve sert tepki gösterebilir. Maden Kâplanı'nın 
olumsuz yanı daima ve daima önce kendisini düşünmesidir. Bu 
yüzden de tepeye tırmanırken karşısına çıkanları ezebilir. Bu ko
nuda acımasız da olabilir. Aşkta havai sayılır. Bağlanmayı iste
mez. Dolayısıyla kısa süreli maceralar yaşayabilir. Uzun ilişkiler
den kaçar. Çünkü bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkündür. 
Dolayısıyla evlenmeyi de pek istemeyebilir. 

SU KAPLANI 

Su Kaplanı, Ateş, Maden ve Toprak Kaplanlarından daha an
layışlı, sakin, uyumlu biridir. O herkesle iyi geçinmeye kararlı
dır. Bir hayli çalışkan ve enerjiktir. Kusursuz planlar yapabilir ve 
bunları sabırla uygulayabilir. Onda da biraz bencillik vardır fakat 
bunu gizleyebilir. Ayrıca herkesin hakkına da saygı gösterir.. 
Kimseyi kırmayı istemez. Bir hayli becerikli ve yaratıcıdır. Güçlü 
s e z g i s i sayesinde ne yapması gerektiğini de iyi bilir. Tek hatalı 
yanı işleri ertelemesidir. Bu yüzden fırsat kaçırabilir. O iyi bir iş 
ortağı olabilir. Onun kusursuz planlarını başkaları uygulayabilir. 
Aşkta epey ateşlidir. Sevdiği ve sevildiği zaman mutlu olur. Uy-
p> r - iyi niyetli bir eştir. 

TAHTA KAPLANI 

da ^ a ^ a n l n Kahta'nın etkisinde olması ilginçtir. Tahta'nın yılın
d a n Kaplan diğerlerinden epey farklıdır. Kendisi iyi niyetli, 
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mert haksızlığa gelmeyen, uygar biridir. Bağımsızlığı ve özgürlü
ğü onun için büyük değer taşır. Kuruntucu, kuşkucu ve kıskanç 
tır. Fakat aynı zamanda çok zeki ve akıllıdır. Dolayısıyla da fazUj 
sinirlenmesi, öfkelenmesi için bir neden olmadığında yakıcı duyJ 
guları kontrol edebilir. Bir hayli cömerttir. Parayı harcamayı se* 
ver. Sevdiği kimseler için özveride de bulunabilir. Epey havaiduj 
ve cinsellikte güçlüdür. Başından birkaç macera geçebilir. DurulJ 
ması zaman alacaktır. Sever ve sevilirse çok mutlu olur. Sevdig^ 
zaman kuşku, kıskançlık gibi yakıcı duygular ortaya çıkabilir. 
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4 

K E D İ 

GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Tahta, ayrıca Dişi, 
Negatif Kuzeydoğu ve Doğu 

ÇİNCE ADİ : H U l 
MEVSİMİ : İlkbahar 
AYI : Mart 
SAATLERİ : 05-07 

K E D İ ' I M İ N YILLARI VE BU YILLARA G Ö R E AYRICA G İ R D İ Ğ İ 
GRUPLAR 

2 Şubat 1927 - 22 Ocak 1928 Ateş 
19 Şubat 1939 - 7 Şubat 1940 Toprak 
6 Şubat 1951 - 26 Ocak 1952 Maden 

25 Ocak 1963 - 12 Şubat 1964 Su 
11 Şubat 1975 - 30 Ocak 1976 Tahta 
29 Ocak 1987 - 16 Şubat 1988 Ateş 
18 Ocak 1999 - 6 Ocak 2000 Su 

Bazı astrologlara göre Çin takviminde 4. burç Kedi değil Tav-
Şan'dır. Çincesi TU olan Tavşan aslında bu burcun özelliklerini 
yansıtmamaktadır. Tavşanın özelliklerine daha çok Domuz bur
cunda rastlamaktayız. 

Ş İ R İ N L İ K 

Bir Kcdi'yseniz önce çok şirin ve cana yakın olduğunuzu söy
lemeliyiz Neşeli, hoş, gülmeyi seven birisiniz. Mutlu olmayı isti
yor ve genellikle bunu hak ediyorsunuz. Şirinliğiniz ve neşeniz 
f e s i n d e de çevrenizdekileri kolaylıkla etkileyebiliyorsunuz, 

ot luklardan büyük zevk almaktasınız. Yalnız kaldığınız zaman 
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sıkılmaktasınız doğrusu. Etrafınızda sizi eğlendirecek, oyalaya-i 
cak ve bu arada beğenecek kimseler olmalıdır.. Onlarla konuşur-1 

ken hoşlarına gidecek şeyleri kolaylıkla buluyorsunuz. Bu yüz4 
den de yanınızdan ayrılmayı istemiyorlar. 

G Ü Z E L B İ R EV 

Dostlara düşkün olduğunuz gibi evinizde onları ağırlamak da 
size zevk veriyor. Bu arada konukların evinize hayran kalmasını' 
da istiyorsunuz. Bu arada ev konusunda çok zevkli olduğunuzu! 
da belirtmeliyiz. Yuvasına, rahatına düşkün bir insansınız. Fakat 
sadece rahat bir ev de sizin için yeterli değildir. Evinizin her şey
den önce güzel olması ve böylece dikkati çekmesi gereklidir. Ka-| 
fanız çok iyi çalışıyor. Hem sözleriniz kadar evinizin dekorunun 
da etkili olması gerektiğini biliyorsunuz. Bu güzel evde de sık sık 
ziyafetler vermek, partiler tertiplemek sizce gerekli. Evin güzeli 
olduğu kadar derli toplu olması da önemli tabii. Dost ve ahbap
larınızın en fazla sizin evinizde eğlendiklerini söylemelerini isti
yorsunuz. 

B E Ğ E N İ L M E K 

Konuşmanız ilginç ve etkileyici. Gerçek bir Kedi olduğunuz 
için de daima beğenilmek istemektesiniz. Nezaketiniz, hoş tavır
larınız, zarif hareketlerinizle dikkati çekmeye alışmışsınız. BuJ 
arada yabancı çevrelerde bile rahat edebiliyor, tanımadığınız 
kimselere kolaylıkla yaklaşabiliyorsunuz. Sizi sevdiklerine inanı-1 
yorsunuz. Ne kadar çok ahbabınız olursa o kadar sevildiğinizi de 
sanmaktasınız. Gerçekten de sevilebilmek için çok uğraşıyorsu
nuz. Ama bir tek hatanız var. Sizi beğenen çok ama sevenler s a l 
yılıdır. Çünkü bazı kimselerde kıskançlık uyandırmaktasınız. Bu 
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kadar hoş ve yetenekli olmanızı çekemiyorlar. Fakat siz bu duru
mu pek fark edemiyorsunuz. 

D E R İ N L E R E İ N M E M E K 

Kedi olduğunuz için bir bakıma talihlisiniz. Çok fazla yetene
ğiniz var. Bunlardan kolaylıkla yararlanmasını da biliyorsunuz. 
Fakat siz olaylann derinlerine inemiyorsunuz. Meraklı bir tip ol
duğunuz için olayları incelemek hoşunuza gidiyor. Ancak ilginç 
olay ve yine ilginç kimseler çok ama buna karşılık vaktiniz de az. 
Onun için genellikle bir insanı iyice tanımanız veya bir olayın de
rinlerine kadar inmeniz de zor oluyor. Bu da görünüşlere kanma
nıza ve zaman zaman yanılmanıza neden oluyor. Hem çevreniz
den çok kendinizle ilgilenmektesiniz. Yani olayları tarafsızca gö
remiyorsunuz. Duygularınız yüzünden zaman zaman yanlış so
nuçlara varıyorsunuz. 

D Ü R Ü S T L Ü K VE S A K İ N L İ K 

Sizin gibi şirin bir Kedi'nin etrafında çok kimse var. Sizi kıs
kananlar bile bir noktayı kabul ediyorlar. Çok dürüst olduğunuz 
biliniyor. Kötü düşünceleriniz yok. Kimse için kötülük düşün
müyorsunuz. Dedikoduyu seviyorsunuz ama sizin uluorta dedi
kodu yaptığınızı gören de yok. Dedikodudan hoşlanıyorsunuz 
fakat bu tür sözlerle kimseye zarar vermek istemiyorsunuz. Hele 
sevdiğiniz kimselerle i lgi l i şeyleri hiçbir zaman açıklamıyorsu-
n u z . Kaba ve bayağı sözlerden de tiksinmektesiniz. Bu arada kav
gaya da dayanamıyorsunuz. Bu sizce çok özel bir şeydir ve her
kesin içinde bu tür olaylar utanç vericidir. Sakinliğiniz sayesinde 
ê toplumda başarılı ve ayrıca kazançılısınız. 
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PARA 

Bir Kedi olduğunuz için para bakımından talihlisiniz. Sizinki-, 
si parayı çeken bir burçtur. Para konularını iyi anlıyorsunuz vd 
sezme gücünüzün de büyük yardımı dokunuyor. Bir yatırımını 
kazançlı olup olmadığını anlamak sizin için kolaydır. Sakin dav-l 
ranmakla birlikte kimsenin aklı almayacağı işleri kolaylıkla bece
rip kazançlı çıkabilirsiniz. Bu arada tutucu olmanız da para ko-] 
nusunda bir bakıma yararlı sayılabilir. Bilmediğiniz konulara ko-j 
lay kolay yanaşmıyorsunuz. Fakat biraz incelemiş olduğunuz bir 
işte hiçbir zaman zarar görmezsiniz. Parayı, rahat bir yaşam için' 
istiyorsunuz. Zaten paranızın çoğu güzel giyime, bakımlı evinize, 
dostları ağırlamaya gidiyor. Yaşamın güzel şeylerine sahip olma-j 
yı istemektesiniz. İsteklerinize de kolaylıkla kavuşmaktasınız ve| 
kavuşabilirsiniz. Bu arada pazarlık etmesini de iyi biliyorsunuz.] 
Para konusunda sizi kolay kolay kandıramazlar. Rahatınız için] 
masraftan kaçınmıyorsunuz ama bir taraftan da para biriktirmek-] 
tesiniz. Günden güne daha varlıklı olacağınız anlaşılıyor. Hattâ 
isterseniz çok zengin de olabilirsiniz. 

İ Ş VE M E S L E K 

Ticarette sizin kadar basan elde edebilecek kimse azdır. Tatlı 
konuşmasını bildiğiniz, zeki ve etkileyici olduğunuz için siyaset 
alanında da adınızı duyurabilirsiniz. Zevkiniz sayesinde de giyim 
gibi konulara el atıp kazançlı çıkabilirsiniz. Yine kuyumculuk, 
antikacılık gibi hem zevk hem satış gücü isteyen işler de size gö
redir. Sezişiniz sayesinde borsada da başarılı olabilirsiniz. Durum-
lann derinliklerine inmeyi sevmiyorsunuz fakat iş paraya gelince 
değişiyor. Siz para getireceğini bildiğiniz konularda sabırlı davra
nıp derin araştırmalar da yapabilirsiniz. Güzel sanaüarda mimar
lık, dekorasyon, süsleme gibi konular da size uygundur. Yani zev-
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kiniz sayesinde de çok para kazanabilirsiniz. Yalnız uzun uzun 
düşünülmesi gereken, çok fazla emek verilen konular sizi sıkar. 
Kendi kurduğunuz işi çok büyütüp çok büyük bir şirketin sahibi 
de olabilirsiniz. Giyim, güzellik gibi alanlar da tam size göredir. 

DUYGULAR 

Çok duygulusunuz. Fakat genellikle sakin gözükebiliyor ve 
gizli duygularınızı kolay kolay belli etmiyorsunuz. Bu kadar duy
gulu olduğunuz için olaylara his açısından bakmaya da alışmışsı
nız. Sezişiniz güçlü olduğu için pek hata yapmıyorsunuz. Yine de 
olaylara böyle duygu açısından bakmak zaman zaman sizi zor 
durumlara düşürebilir. Sevgi konusunda sizin için önemli olan 
ahenktir. Âşık olacağınız kimsenin zarif, hoş, cana yakın, güzel, 
şık olmasını arzulamaktasınız. Bunlann dışında size çok önem 
vermesi, arzularınıza uyması da gereklidir. Daha da önemlisi bu 
kimse hoş konuşmalı ve sizi oyalayabilmelidir. Bütün aradıkları
nız, bulduğunuz an âşık olabilirsiniz. Hem sevdiğiniz sürece sa
dık kalırsınız. Hatta sevgilinizi kıskanabilirsiniz. Ancak gerçek
ten sevmemişseniz çok kolay koparsınız. Hem karşı tarafın duy
guları da sizi ilgilendirmez. Daima kendi duygulannızı ön plan
da tutmaktasınız. Bu arada rastgele bir evlilik sizi mutlu etmez. 
Ancak sizi anlayan, isteklerinizi bilen, biraz da özveride buluna
bilecek biriyle mutlu olabilirsiniz. Ömrünüz boyunca dostluk 
için çok önemli olacaktır. Onun için sizinle evlenecek kimse her 
Şeyden önce dostlarınıza saygı göstermek zorundadır. Zaten sev
giniz güçlü değilse dostların etkisi kendisini daha fazla göstere
cek ve bu da ilişkinin sona ermesine neden olacaktır. Kediler ön-
C e kendilerini düşünürler. Aileye ve çocuklara da pek bağlan
mazlar. Ancak her bakımdan beğendikleri biriyle mutlu olabilir-

r- Aksi halde evlenmez ve dostluklar kurmaya devam ederler. 
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S E V G İ D E AHENK 
-

Sizin gibi bir Kedi, sanat yönü güçlü, zarif, hoş ve güzellikle 
re önem veren bir Koyunla çok mutlu olabilir. Böyle bir birleş 
mede Koyun size istediğiniz güzel yaşamı verebilir. Bir erkek Ka 
d i , bir Koyun kadınıyla çok iyi anlaşabilir. Çünkü istediği gilj 
güzel bir yaşamı Koyun sağlayacaktır. Bu yaşam için gerekli ola! 
parayı da Kedi erkeği seve seve verecektir. Hem Koyun kadına 
kaprisleri de Kedi erkeğini hiç rahatsız etmeyecektir. Buna karşi 
lık Kedi kadını, varlıklı olan bir Koyun erkeğiyle iyi bir ilişki kuj 
rabilir. Fakat parası olmayan bir Koyun erkeği. Kedi kadınını peş 
mutlu edemez. Kedi insanıysanız, dürüst ve iyi niyetli bir At'la di 
anlaşabilirsiniz. At, sizin yaşamınıza tam anlamıyla uyabilir. Sİ 
zin gibi dikkati çeken, beğenilen bir t ip. At insanının hoşuna g l 
der. Ayrıca Domuz insanı da size uygundur. Yumuşakbaşlı, iy| 
niyetli, dostluğa önem veren Domuz insanı aradığınız kimse olaj 
bilir. Bu arada toplum hayatına pek yaklaşmayan Köpek insanırl 
da da aradığınız pek çok şeyi bulabilirsiniz. Ancak toplum yaşaj 
mı konusunda dikkatl i davranmanız ve sonunda bunun bir sel 
run olmamasını sağlamanız da gereklidir. 

A N L A Ş A M A Y A C A Ğ I M I Z T İ P L E P 

Kedi insanıysanız Kaplan tipiyle anlaşamazsınız. Kaplan, si 
çok beğenebilir. Fakat siz eskiye bağlı olan, rahat bir yaşam süij 
meyi isteyen, her şeyin uyumlu olmasını arzulayan bir tipsini^ 
Onun için de hisleri çok yoğun olan, tehlikelere düşkün Kaplaj 
size göre değildir. Zaten onun kişiliğini çabucak anlar ve ondai 
sonra da uzaklaşabilirsiniz. Birbirinizi benzeyen yönleriniz oH 
makla birlikte daima ihtiyatlı davrandığınız, sezme gücünüze da
yandığım:: ve sevgide önce kendinizi düşündüğünüz için Kaplan 
insanı daima size yenilir. Bu arada en anlaşamayacağınız tiplerden 
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biri de Horoz insanıdır. Daima övünen, kendini beğenmiş, başka
larının duygularına pek önem vermeyen, sözleri acımasız olan 
Horoz insanına yaklaşmamalısmız. Bu arada Fare'yle anlaşamaya-
cagınızı da tahmin edebilirsiniz sanırız. Bencil, paraya fazla önem 
veren, kendi zevklerini düşünen Fare size göre değildir. İlk anda 
bir Fare insanına yakınlık duysanız bile daha sonra anlaşmazlık
lar çıkacaktır. Fare, kendisine hayran olmanız için türlü gösterişe 
kalkabilir. Fakat kısa süre sonra kendinizi ondan üstün bulacak
sınız ve Fare'yi ezmeye başlayacaksınız. Onun için bu tür bir iliş
kiye girişmemek daha doğrudur. Fare'yle, değil evlenmek uzun 
sûre ahbaplık etmeniz bile zordur. Bu arada dostluğu sevdiğiniz 
için bir Maymun insanını çok ilginç bulabilirsiniz. Fakat bu tip si
zin kadar dürüst sayılmaz. Onun için Maymun insanına dikkat et
meli ve gerekirse ilişkinizi daha ileriye götürmemelisiniz. 

Ö M R Ü N Ü Z 

Siz dört ayağının üstüne düşen Kedi'siniz. Onun için de çok 
talihli sayılırsınız tabii. İsterseniz bütün ömrünüzü rahat, huzur 
ve mutlulukla geçirmeniz de kabildir. Bunu burçların çoğu için 
söylemek olanaksızdır. Ama sizin durumunuz diğer burçların-
kinden çok farklıdır. Yalnız bu arada dikkat etmeniz gereken ba
zı noktalar vardır. Eğer bu koşullara uyarsanız hiçbir şey için en
dişe edip üzülmenize gerek kalmayacaktır. Bildiğiniz, sevdiğiniz, 
istediğiniz gibi bir yaşamınız olmalıdır. Olağanüstü saydığınız 
durumlardan kaçmalısınız. Bu tür işlerden de uzak kalmalısınız. 
Duygularınızı yaralayacak olaylardan uzak durabilirseniz akı-
'hlık edersiniz. Ayrıca aşılamayacak engelleri görünce ileriye atıl
maya da kalkmamalısınız. Bu tür bir hareket Kaplan insanından 
beklenir. Fakat sizin gibi rahatını seven, huzuru arayan bir i için 
böyle uğraşmak, güçlüklere katlanmak tehlikelidir. Önce kendi 
"kutluluğunuzu düşünmelisiniz. Herkesinkinden ayrı, özel bir 
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dünyanız bulunmaktadır. Bunun dışındaki olaylar sizi öyle sar 
maz. Örneğin savaşlar, doğal afetler, dünyayı yerinden oynat" 
olaylar karşısında kayıtsız kalabilirsiniz. Buna karşılık rahat, I 
kin, güzel yaşamınızı tehdit edecek en küçük bir olay sizi şidde 
l i şekilde susabilir. Hem böyle bir duruma çare bulamazsanız c 
saretinizi, güveninizi kaybedebilirsiniz. Onun için problemi 
den, tehlikelerden, sıkıcı koşullardan uzak kalarak yaşarsan 
ömür boylu mutlu olursunuz. 

D E Ğ İ Ş İ K DURUMLAR 

Uzakdoğulular ve bu arada Çinliler, kedilere pek güvnemez 
ler. Bu yaratıkların istedikleri zaman kedi halini alan sihirli yara 
tıklar olduğunu düşünürler. Burcunuza böyle sevilmeyen bir ya 
ratığın isminin verilmesine belki üzüleceksiniz. Fakat madaly 
nun bir de ters yüzü olduğunu unutmamalısınız. Çinliler kedi de 
nilen yaratıkta insanüstü güçler bularak ondan çekinmektedirle 
Aslında bu büyük güç de sezmedir. Kedi insanındaki sezgi inan
mayacak kadar fazladır. Hem iyi kullanılırsa sezme gücü çok 
etkili bir silah sayılabilir. Sezmeniz sayesinde size zarar verebile 
cek olan her türlü duruma karşı kendinizi kolaylıkla koruyabilir 
siniz. Yine bu sayede başarılı olabilirsiniz. Kedilerde gizemli b' 
hal vardır. Sizde de aynı şey olabilir. Bu da çekiliciginizi artırır v 
ilgiyi çekmenizi sağlar. Hem pek çaresiz bir yaratık sayılan ked 
inin en beklenmedik anda çok güçlü olduğu da bilinen bir ger 
çektir. Yani siz yumuşak gözükmekle birlikte gerekirse veya aklı 
niza koyarsanız büyük şeyler başarabilecek bir tipsiniz. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Size Kedi burcunun yıllarını verip özelliklerini anlattık. A n 
cak siz bir Kedi olmaklabirl ikte aynı zamanda Güneşinizin bu 
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luııduğu burcun özelliklerini almış bir insansınız. Güneşinizin 
olduğu burç sizdeki Kedi özelliklerini daha artırabilir veya hafif
letir. Kitabımızın altıncı bölümünü okuyunca doğum yılınızın si
zi nasıl etkilediğini daha iyi anlayacaksınız. Örneğin Balık bur
cunda doğmuş bir Kedi, tam anlamıyla fevkalade bir Kedidir. 

D İ Ğ E R GRUPLARDAN E T K İ ALAN K E D İ 

A T E Ş K E D İ S İ 

Ateş Kedisi tam anlamıyla rahatına düşkündür. Eğlenceden, 
gezip görmekten, lüksden zevk alır. İdealinde saray gibi bir ev, 
pahalı ve zarif eşyalar, üstün bir yaşam vardır. Amaçlarına nasıl 

[gideceğini de bilmektedir. Sabırlı ve sebatlıdır. Karar verince cay-
i maz. Güvendiği kimseleri hoş tutar. Fakat kendisine zarar vermiş 
l olan insanları asla unutmaz ve onlara kesinlikle güvenmez. İş ya
şamında çok başarılı olabilir. Bol para kazanabilir ama diğer Ke-

' diler gibi paraya fazla değer vermez. Zevkleri için bol para harca
yabilir. Zarif, bakımlı, alımlı ve çekicidir. Seveceği kimsenin de 

[kusursuz olması gerekir. Böyle birine âşık olan Ateş Kedisi hem 
mutlu olur hem sevgilisini mutlu eder. 

TOPRAK K E D İ S İ 

^prak kedisi bir hayli tutucu, içine kapalı, kolay kolay güve-

lirli 
meyen, maddenin değerini iyi bilen biridir. Onun yaşamda be-

aınaçlan bulunmaktadır. Her şeyden önce rahat ve huzur is-
İL? e c u r - ^ n c a , l < bunları elde etmesi de epey güçtür. Toprak Ke-
^ epey çalışkandır. Bol para kazanmasını da bilir. Maddi güve-

E|j r j ^ e r e ' < s , n m e duyduğu için de parasının büyük bölümünü birik-
I r ' öy lece para kısa süre içinde iyice çoğalır. Toprak ve emla-
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ka yapılacak yatırımlar da zenginlik kapılarını açabilir. Topr 
Kedisi pek cesur sayılmaz. O törelere bağlıdır ve ailesinin beğe" 
diği koşulların kendisi için de uygun olduğuna inanır. Epey du 
guludur. Evlendiği zaman eşine sadık kalır ve çocukları çok sev 

MADEN K E D İ S İ 

Maden Kedisi, çıkarlarını iyi bilen, maddeye büyük değer 
ren biridir. Onun madeni gümüştür. Gümüş de Eski Çin'de p 
rayı temsil ederdi. Bu tip çalışkan, gayretli, fırsatları değerlendi 
meşini bilen biridir. Ayrıca çok zeki ve kurnazdır. Fırsatlarc 
yararlanmasını da bil ir . Para konusunda yeteneklidir. Parayı 
reden sağlıyacağını bildiği gibi bunu çoğaltmakta da ustadır. M 
den Kedisi, toplumca sevilen, aranan biridir. Çünkü herkese 
sil davranacağını bilir. İnsanları hoş tutmakta da ustadır. Anca 
ona sokulmak, dostluğunu kazanmak güçtür. Dolayısıyla da ço 
ahbabı ve sayılı dostu vardır. Yaşamın güzelliklerine önem ver 
Aşkta biraz havai, fakat genellikle çok başarılı sayılır. 

S U K E D İ S İ 

Su Kedisi, diğer gruptakilerden epey farklıdır. O aşırı duy 
l u , duyarlı, içine kapalı, çekingen, tutucu ve eskiye bağlı bir idi 
Herkesle uyum içinde olmayı arzu eder. Kavgaya, gürültüye g 
lemez. Böyle şeyler onun telaşlanmasına, büsbütün içine kapa 
masına da neden olabilir. Yeniliklerden pek hoşlanmaz. Dair 
bildiği şeylerle ilgilenmeyi ister. Sezgisi çok güçlüdür. Zaten b 
sezgi sayesinde kendisini korur ve pek çok konuda başarı göst 
rebilir. Doğayı çok sever. Düşlerinde sahilde, bahçesi çiçekler 
dolu, sıcak bir yuva vardır. Duygulan da çok çok güçlüdür. Se" 
diğinde tam anlamıyla bağlanır. Sevdiğini benimser, zaman z" 
man da onu kıskanır. Bu tip genel olarak bir defa evlenir. 
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TAHTA K E D İ S İ 

Tahta Kedisi, herkesle iyi geçinmeyi isteyen, uyumlu yaşam 
sürmeyi arzu eden biridir . Topluma büyük değer verir. Zamanla 
toplumda adını da duyurabilir. Oldukça çalışkandır. Yeni konu
lardan biraz çekinir. Bildiği konularda çok başanlı olabilir. Para
ya önem verir ama aynı zamanda rahatına da düşkündür. Onun 
için de kendisine bol para harcar. Yine sevdiklerine, dostlarına 
maddi yardımda bulunabilir. Sabırlı, sebatlı ve gayretlidir. Entri
kadan hoşlanmaz fakat fırsatları değerlendirmekte ustadır. Dost
larına düşkündür. Onlan evinde ağırlamaktan zevk alır. Sevgide 
başlangıçta biraz havai olabilir. Yine de gerçekten severse ömür 
boyu sadık kalabilir. Çocuklara da düşkün olan Tahta Kedisi ka
labalık aile ister. 

• 
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5 

EJDERHA 

GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Ateş, ayrıca erkek, 
Pozitif, Doğu 

Ç I N C E A D ı 
M E V S I M I 
AYı 
S A A T L E R I 

LONG 
İlkbahar 
Nisan 
07-09 

EJDERHANIN YILLARI V E BU YILLARA G Ö R E AYRICA 
G İ R D İ Ğ İ GRUPLAR 

23 Ocak 1928 - 9 Şubat 1929 Toprak 
8 Şubat 1940 - 26 Ocak 1941 Maden 

27 Ocak 1952 - 13 Şubat 1953 Su 
13 Şubat 1964 - 1 Şubat 1965 Tahta 
31 Ocak 1976 - 5 Şubat 1989 Toprak 

7 Ocak 2000 - 16 Ocak 2001 Maden 

CANLILIK 

Bir Ejderha insanıysanız, canlılığınızla dikkati çektiğinizde! 
kuşku yok. Durmadan, yorulmadan, yakınmadan çalışabilen bij 
tipsiniz. Ama bu canlılığın sadece iş konularıyla i lgi l i olduğum 
da sanmamalısınız. İşte de, eğlencede de ve hatta sevgi konula 
rında bile bu canlılık büyük rol oynamaktadır. Hem siz bu yete! 
neğinizden yararlanırken başkalarını ezmeyi de düşünmezsim 
Herkes sizin kadar güçlü olamaz. Bunun farkındasınız ve elini 
den geldiği kadar da başkalarına yardıma çalışmaktasınız. O n l 
rın işlerini hafifletmek, sorumluluklarını yüklenmek sizin içil 
doğal sayılabilir. Bu yeteneğinizle başkalarını ezecek yerde yail 
dımcı olmanız da çok beğenilmektedir doğrusu. 
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İ D E A L L E R 

Ejderha'nın idealleri vardır. Bu ideallere varabilmek için can
la başla çalışır. Ayrıca ' iyiyle yetinmekten de hoşlanmaz. Bir Ej
derha insanıysanız bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirsiniz. 
Sizin için her şey mükemmel olmalıdır. Siz sıradanla yetinemez
siniz ve iyinin yeterli olduğunu söyleyecek olurlarsa sinirlenme
niz de olasıdır. İnsanın mükemmeli araması güzel bir şeydir. An
cak siz bu yüzden çok fazla uğraşmakta ve değerli gücünüzü har
camaktasınız. Bazen bi tk in düşene kadar çalışıyorsunuz. Hem 
yanınızdakilerden de aynı şeyi beklemektesiniz. Aslında yanınız-
dakiler bu koşullara sırf sizin hatırınız için dayanabiliyorlar. On
ların yüklerini seve seve hafiflettiğinizi ve bu arada hepsinden 
daha fazla yorulduğunuzu biliyorlar. Böyle sevilmeseydiniz yanı-
nızdakiler çoktan sizi bırakıp uzaklaşırlardı. Çünkü fazal titizsi
niz. Ama başkalanndan özveri beklerken kendinizden çok şey 
vermektesiniz. Kimse sizi haksızlıkla suçlayamaz. Tam aksine 
onları mutlu etmek için kendi hakkınızdan bile vazgeçebelirsi-
niz. İşte böyle dürüst, iyi niyetli ve özverili olmanız da sevilme
nizin nedenlerinden biridir. 

C Ö M E R T L İ K VE D Ü R Ü S T L Ü K 

Bir Ejderha insanı olduğunuz için çok da cömertsiniz. Elinize 
geçen pek çok şeyi hiç düşünmeden başkalarıyla paylaşıyorsu-
n u z - Sadece maddi şeyler değil, bu arada düşünce ve amaçlarını-
z ı de başkalarıyla paylaşmak size zevk veriyor. Bu arada kafanız 

, da fevkalade çalışıyor. Düşünceleriniz genellikle ilginç ve dogru-
U r - Yalnız bunları açıklayış tarzınız biraz tuhaf. Sözünüzü esir

gemiyorsunuz. Siz i lk tanıyanlar bu yüzden biraz şaşırıyorlar. Fa-
3 1 k ' s a süre sonra bu tutumunuza alışıyorlar. Sözleriniz önce kı-

r ı c ı gibi geliyor. Sonra bunların gizlediği iyi niyeti anlıyorlar. Kö-



tü düşüncelere kapılmadan bir şeyi açıklayan, kendisini kolla 
yan bir insanın çok dürüst olacağını seziyorlar. Bu da size ha" 
olmalarına, sevgi duymalarına yol açıyor. 

GURUR VE İ Y İ N İ Y E T 

Çok gururlusunuz ve sizi gören kimse bunu hemen fark ed 
yor. Verdiğiniz sözleri tutuyor, söylediğiniz sözleri yerine geti 
yorsunuz. Yalnız bu arada zayıf bir yönünüz var. Gururunuz 
zünden bazen kendinizi savunamıyorsunuz. Gurur sizce en d 
gerli hazinenizdir. Dolayısıyla da bunu her şeyinizle koruma" 
çalışıyorsunuz. Gururunuzu kırmalan sizi çileden çıkartabili 
Akıllı bir düşman gururunuzla oynayarak sizin birden öfkele" 
menize ve hata yapmanıza neden olabilir. Öfkelenince de tam b|' 
Ejderha oluyorsunuz. Nasıl bir Ejderha burnundan alevler pü" 
kürterek saldırışa siz de aynı şekilde ileriye atılıyor ve yaralana 
gururunuzdan başka bir şey de düşünmüyorsunuz. Yalnız böyl 
ani öfkelenme aklınızdan yararlanamamanıza neden oluyor. Ö f i 
ke sizi zararlara götürüyor. Oysa sadece bir Ejderha olduğunuz*' 
düşünmeniz sizin için yeterlidir. Çok güçlü olduğunuzu iyice an, 
ladığınız an gurur konusunda bu kadar duyarlı davranmanıza d i 
neden kalmaz. Karşınızdakileri her an yenebileceğinizi bilıne : 

onlara acımanıza bile yol açabilir. Kimse size veya gururunuza 
ilişemez. Yalnız çok iyi niyetlisiniz. Onun için de dost veya düş^ 
man diye bir ayrım yapmıyorsunuz. Oysa bunu yaptığınız an ra^ 
hat edersiniz. Dünyada dost kadar düşmanlar da olabileceğini 
unutmamalısınız. Yine iyi niyetli davranın. Fakat her karşılaştı-! 
gınız kimseyi de kendiniz gibi iyi niyetli sanmayın. 

K E N D İ N İ B E Ğ E N M E 
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Gurur, canlılık, i y i niyetin yanı sıra kendini beğenmeniz ba-
zcn lehinize bazen de aleyhinize sonuç veriyor. İyi planlayıp, ce-
rasetle uyguladığınız işler daima fevkalade başarılı oluyor. Ancak 
İni arada zayıf bir yönünüz var. Kendinizi çok beğeniyorsunuz. 
Doğru düşündüğünüz ve i y i plan yaptığınız zaman bunun yara
rını da görebilirsiniz. Ama dost gibi gözüken akıllı düşmanlar bu 
yönünüzden faydalanabilirler. Sizi övmeleri grurunuzu okşar ve 
gerçekten beğenilecek bir i olduğunuza inanmanıza da yol açar. 
Aslında bunlar doğrudur. Yalnız böyle duygulara kapıldığınız an 
akıl etkisini kaybedecektir. Bu da sizi zarara götürür. Yine gurur
ların ve kendinizi beğenin fakat karar verirken bunların etkisin
de kalmayın. O zaman tam anlamıyla güçlü bir Ejderha insanı 
olabilirsiniz. 

PARA 

Bir Ejderha insanı olduğunuz için para sizce önemli değildir. 
Çünkü eşsiz idealleriniz var. Bunlar sizce her şeyden daha değer
lidir. Bu yüzden para konusuna pek aldırmıyorsunuz. Ancak kar
şılaştığınız durumlar zamanla size paranın değerini de öğretecek
tir. Siz aklına koyduğunu kolaylıkla yapabilen bir tipsiniz. Can
lılığınız, atılganlığınız, yetenekleriniz, zekânız ve inadınız saye
sinde hemen hemen başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Eğer 
aklınıza para kazanmayı koyarsanız bu konuda da çabucak başa-
r ı ya erişebilirsiniz. Hem geçinecek kadar değil, büyük paralar ka
zanabilirsiniz. İstediğiniz an sizin için zenginlik kapılan açıla
caktır. Kısa süre içinde kendi kendinize bir iş kurup çok büyük 
S e r v e t de yapabilirsiniz. Veya seçeceğiniz başka bir alanda yete
n l e r i n i z d e n yararlanarak inanılmayacak kadar fazla para sahi-
h l de olabilirsiniz. Yalnız para konusunda sizi engelleyecek bir 
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şey olduğunu da hatırlatalım. Bu da daima mükemmeli arama* 
nızdır. İdeal peşinde koşarsanız paraya gereken önemi veremezi» 
siniz. Onun için her şeyden önce bir karara varmanız gerekir. Y a * 
samda kusursuz sayılabilecek şey pek azdır. Hem mıtkcmmcM 
erişmek için insanın pek çok şeyden vazgeçmesi de gerekebi l ir i 
Eğer ideal peşinde koşarsanız para konusunu ikinci plana a tan 
veya tamamıyla ihmal edersini Buna karşılık idealiniz parafl 
olursa dünyanın sayılı zenginleri arasına girmeniz bile olasıdnj 
Onun için oturup yaşamdan ne istediğinizi tarafsızca düşünmeli! 
siniz. Bu arada duygularınız vereceğiniz karan etkilememelidul 
Aslında amaç mutlu olabilmektir. Bunu unutmamalısınız. Fakaj 
sizin gibi bir Ejderha insanının daima paraya gereksinmesi olal 
çaktır. Çünkü gururlu, kendini çok beğenen bir insan para sayel 
sinde pek çok istediğine kavuşabilir. Bu arada inatçı olmanız da 
lehinize sayılabilir. Çünkü siz sonuca varmadan rahat edemezsil 
niz. inat ve sebatınız da en sıkıcı konularda bile sonuca varmanı^ 
zı sağlar. 

İ Ş VE M E S L E K 

Bir Ejderha insanı olduğunuz için hangi işi seçerseniz seçin) 
basan bekleyebilirsiniz. Hangi alanlarda başarıya erişeceğiniz 
düşünmenize gerek de yoktur. Çünkü kararlı bir tipsiniz ve seçe
ceğiniz işin sonunda daima basan vardır. Güzel sanalar, tıp, b i 
l im alanlarında adınızı kolaylıkla duyurabilirsiniz. Canlılığınız, 
iradeniz, sebatınız ve zekânız sayesinde askerlik de başarılı olacak 
gınız bir alandır. Kendinizi tam anlamıyla bir işe, bir mesleğe ve
ya amaca adayabilirsiniz. Yalnız bu kadar yetenekli olmakla bir-' 
likte büyük bir tehlikeden zarar görebileceğinizi de belirtelim. Siz 
her seçtiğiniz işte yükselecek bir insansınız. Yalnız seçimi dikkat
le yapmalısınız. Çünkü iyide de kötüde de başarılı olabilirsiniz. 
Bir Ejderhanın kazanmamasına imkân yoktur. Onun için size', 
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z e v k de verse kötülüğe neden olabilecek işlerden kaçınmalısınız. 
Bir Ejderha, iyi bir alanda eşsiz, kötülükte ise korkunç olabilir! 

DUYGULAR 

Canlılığınız, zekânız, yetenekleriniz ve ateşli bir t ip olmanız 
yüzünden çok sevilebilirsiniz. Pek çok kişi çekiciliğinize kapıla
caktır. Gururlu ve çoğu zaman da kendine yetebilen bir tipsiniz. 
Karşınızdakileri nasıl etkileyeceğinizi de biliyorsunuz. Siz kazan
mak için yaratılmışsınız. Bu kazanma isteği kendisini sezgide de 
gösterecektir. Bu yüzden türlü maceralara girişebilirsiniz. Hep
sinde de kazanacağınızdan kuşku yok. Sizi pek çok kimse seve
cektir. Buna karşılık âşık olabilmeniz biraz zordur. Her maceraya 
âşık olacağınızı sanarak girebilirsiniz. Fakat kısa süre sonra ara
dığınızı bulamadığınızı da anlayabilirsiniz. Karşı tarafın duygula-
n da bir süre sonra sizi ilgilendirmemeye başlar. Sizi seven k im
senin üzüntü, endişe ve kıskançlığına da aldırmazsınız. Bıktığınız 
an bu ilişkiye son verirsiniz. Pek çok kimse sizin yüzünüzden 
mutsuz olabilir. Ancak ideallerinize uygun ve mükemmel oldu
ğunu düşündüğünüz biriyle karşılaştığınız zaman tam anlamıyla 
sevebilirsiniz. Bir Ejderha burcu kadınıysanız, etrafınızda pek 
Çok hayranınız olacaktır. Sizinle pek çok kimse evlenmeyi isteye
cektir. Evlilik konusu da sizin için ilginçtir. Ejderha burcunun 
kadını ve erkeği kolay kolay evlenemczler. Hatta bazdan ömür 
boyunca bekâr kalmayı daha uygun bulur. Bunun nedeni de ken
di kendinize yetmeniz ve yalnızlıktan zevk almanızdır. Ama se
çer, sever evlenirseniz ömür boyunca çok mutlu olabilirsiniz. 

S E V G İ D E UYUM 

Evlenecekseniz bir Fare insanını seçebilirsiniz. Fare insanı si-
Z e hayran olacak, gururunuzu okşayacak ve ilginizi daima canlı 
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tutacaktır. Bu arada Fare insanının paraya düşkün olması bu kq 
nuya önem vermenize de yardım edecektir. Yine bir Yılan insa 
nıyla çok iyi anlaşabilirsiniz. Hem yılana âşık olmanız daha kc 
laydır. Neşeli, güzel, zevkli, iradeli, istediğini bilen ve caymaya 
Yılan size kafa tutabilecek tek insandır. Ona dayanıp güvenebil" 
ve birlikte ilerleyebilirsiniz. Yılan insanıyla övünür, gururlanırsl 
mz. Övüngen Horoz insanıyla da anlaşmanız kabildir. Ancak bı 
ilişkide o daima ikinci planda kalacak ve bu durum da ne kada 
önemli olduğunuzu anımsamanızı sağlayacaktır. Yine bir May 
mun insanı da size uygundur. Kişilik bakımından size pek ben 
zemeyen Maymun insanın zekâsıyla sizin gücünüz birleşince ço 
başarılı olabilirsiniz. Fakat Maymun kadının Ejderha erkeği)! 
evlenmesi daha uygundur. Böylece Maymun, inanılmaz zekâsffl 
la Ejderhayı gereken yöne doğru götürebilir. 

A N L A Ş A M A Y A C A Ğ I M I Z T İ P L E R 

Bir Kaplan'la pek geçinemezsiniz. Atılgan, yükselmeyi is t i 
yen, dikbaşlı, bencil, gururlu Kaplan insanıyla devamlı çekişira 
niz. Bu i lk başlarda size zevk verebilir ama zamanla çok büyü 
anlaşmazlıklara yol açar. Kaplan insanı, istemeyerek de olsa sil 
kıracaktır. Hem o kendisinin daha üstün olduğunu da düşüne 
çektir. Aynca aklına geleni yapan Kaplan insanı, sizin gibi güçİ 
birini yanlış yollara da sürükleyebilir. Bu arada Köpek insanul 
da yaklaşmayın. Karamsar, endişeli ve sadece gördüğüne inana] 
Köpek insanı, sizin yeteneklerinizi anlayamayacaktır. Sizi sıkıj 
bulacağınız bir yaşam tarzına sürüklemeye kalkacaktır ve bu kd 
nuda inat edecektir. Köpek insanı, gerçekleri sizden çok daha i l 
görür. Onun için de ideallerinizi küçümseyip gururunuzu da yi 
ralayabilir. 

I 
Ö M R Ü N Ü Z 

Yaşamınızın i lk devresinde ufak tefek zorluklarla karşılaşabi
l i r s i n i z . Bunun nedeni de yakınlarınızdan fazla şey beklemeniz-

(jir Özellikle anne ve babanız sizi düş kırıklığına uğratabilir. 
İkinci devrede ise ideal peşinden koşmak yüzünden sorunlar ola
bilir. Başkalarından üstün olduğunuz için sizi çekemeyenler çı
kacaktır. Bununla birlikte yine de istediğiniz başarıya erişebile
ceksiniz. Ancak yolunuzu iyi çizmeli ve hata yapmamalısınız. 
Üçüncü devrede ise çok mutlu olacaksınız. Çünkü bu devrede is-

[ tediğiniz her şeye kavuşmanız kolaydır. 

D E Ğ İ Ş İ K DURUMLAR 

Ejderha'nın çok güçlü bir yaratık olduğunu unutmayın. Fakat 
bu arada Ejderha'nın masallarda rastlanan bir yaratık olduğunu 
da anımsamahsınız. Onun için hayalleri bırakıp gerçekleri gör
meniz gerekir. Doğu'da Ejderha talih simgesidir. Ejderha zengin
lik, erdemlilik, uyum ve uzun ömrü temsil eder. Bu saydıklarımı
zın hepsine siz de kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Yalnız gücünüze 
çok güvenmekle birlikte bazen yenemeyeceğiniz kimse ve aşama
yacağınız engeller olduğunu da unutmamalısınız. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

s 'ze Ejderha burcunun yıllarını verip özelliklerini anlattık. 
, a t s ' 2 bir Ejderha insanı olmakla birlikte aynı zamanda doğ

dunuz an Güneşinizin bulunduğu burcun özelliklerini de al-
^'Şsınız. Güneşinizin olduğu bir burç Ejderha'nın özelliklerini 
^ 1 3 yoğunlaştınr veya hafifletebilir. Örneğin Aslan burcunda 
B °gmuş bir Ejderha'da bu özellikler çok daha belirli olacaktır. 

l n a karışıhk Yengeç'te doğmuş bir Ejderha'da kendini beğen-
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me, atılganlık gibi huylar daha hafifleyecektir. Kitabımızın alt 
cı bölümünü okuyunca doğum yılınızın sizi nasıl etkilediğini da
ha iyi anlayacaksınız. 

D İ Ğ E R GRUPLARDAN E T K İ ALAN EJDERHA 

A T E Ş EJDERHASI 

Ateş Ejderhası, mert, cömert, iyi niyetli, dürüst, haksızlığa 
lemeyen biridir. Kendisini çok beğenmektedir; Üstün olduğu 
inanmaktadır. Aşırı gururlu ve zaman zaman da kibirl idir . C.unjj 
ruyla oynanacak olursa bir anda ağzından burnundan alevlS 
püskürten korkunç bir canavara dönüşebilir. Fakat onunla ilgil< 
nildiginde, tatlı sözler söylendiğinde ve daha da önemlisi övüldC 
günde son derece munis, cana yakın ve sevimlidir. Ateş EjderhJ 
sı çok çalışkan ve hırslıdır. Başa geçmeyi, büyük üne sahip olmJ 
yı istemektedir, istediği zaman bol para kazanabilir. Ama pahal 
zevkleri olduğu için parayı tutması güçtür. Aşka pek inanma? 
Cinsellikte güçlüdür. Evlenmesi güç, bekâr kalma olasılığı yüfcT 
sektir. 

TOPRAK EJDERHASI 

Toprak Ejderhası iyi niyetli, yetenekli, uyumu seven, üstü] 
olduğunu düşünen, çalışkan, gayretli, güçlü biridir. O basan; 
kolaylıkla gidebilir. Çünkü engelleri aşmakta ustadır. Haksızh: 
gelemez ve güç durumdakileri korumayı sever. Buna karşılık 
tün sayılan insanları için için kıskanır. Otoriterdir ve daima İsta 
diklerinin yapılmasını bekler. Fakat bu konuda ısrar etmez. Na 
zaketle her arzusunu kabul ettirir. Yuvaya, aileye bağlıdır. Ep 
tutucudur ve geçmişe, atalarına büyük değer verir. Âşık olma 
düşler ve ilişkiler kurar. Ama beğendiği kimsede aradıklarını bul 
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ıaz ve ayrılır. Talihini tekrar tekrar deneyebilir. Bir yuva kura
la olursa dünyanın en mutlu insanı olabilir. 

MADEN EJDERHASI 

Maen Ejderhası'nın kişiliği son derece güçlüdür. Ayrıca o ba
şarıya gitmeye kararlı, engel tanımayan, çok çalışkan, gayretli ve 
yetenekli biridir. Kendisini hoş tutanlara ilişmez. Fakat ugraşan-
ilar olursa onları doğduklarına pişman edebilir. Kinci değildir 
ama hakkını korurken haşin davranabilir. Maden Ejderhası bü
yük servet ister. Zaten o aslında Altın Ejderha'dır. Parayı elde 
edeceği gibi bunun tadını da çıkartacaktır. Kendisini kimseyle kı
yaslamaz. Çünkü herkesten üstün olduğuna inanır. İnsanları yö
netmekten, emir vermekten zevk alır. O bir imparator veya im-
jparatoriçe olabilir. Aşka pek inanmaz. Kimseyi de kendisine la
yık görmez. Bu yüzden hiç evlenmemesi de olasıdır. 

SU EJDERHASI 

Su Ejderhası iyi niyetli , disiplinli , kusursuz planlar yapabilen. 
Çalışkan, mert, cömert biridir. O başarıyı istemektedir ama bu
nun için başkalannı ezmez. Kimseye zarar vermeyi de istemez. 
Kendi hakkını koruduğu gibi başkalarının hakkına da önem ve-
F""- Eli çok açıktır. Kazandığını kolaylıkla harcayabilir. Ancak pa
raya aklı erdiği için genellikle kazancı, masraflardan kat kat faz
la olur. Bilmeyi, öğrenmeyi ister ve zamanla çok yönlü bir i de 
olabilir. Dostluklar onun için büyük değer taşır. Ama genellikle 
dost geçinen kimseler maddi zarara neden olabilirler. Cinsellikte 
güçlüdür ve çok da duyguludur. Başından bir, i k i aşk geçebilir. 

e rÇekten sever ve sevilirse hemen evlenir. 
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TAHTA EJDERHASI 

Aslında Tahta Ejderhası kendisini çok beğenir ama bunu b e l 
l i etmez. Genellikle alçakgönüllüymüş gibi davranır. Herkesle iyi 
geçinmeye de gayret eder. Bir hayli akıllı, hırslı ve mantıklıda! 
Neyi nasıl yapacağını ve sonuç alacağını da bilir. Yeniliklerden 
hoşlanır. Bilmeyi, öğrenmeyi ister. Her konuyu en ince ayrıntısı! 
na kadar araştırdıktan sonra kararını verir ve planını yapar, emini 
adımlarla başarıya gider. Sesini hiçbir zaman yükseltmez faka» 
buna karşılık her istediğini yaptırır. Epey otoriterdir ve sevdikle! 
r ini yönetmeyi ister. Para konusunda talihli sayılır. Zamanla ço« 
zengin de olabilir. Sevgiye değer verir. Birkaç defa âşık olabiİ| 
Ancak evlenmeye karar vermesi güçtür. 
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YILAN 

GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Maden ve ayrıca Dişi, 
Negatif, Güney ve Güneydoğu 

ÇİNCE ADI 
MEVSİMİ 
AYI 
SAATLERİ 

SHE 
İlkbahar 
Mayıs 
09 - 11 

YILAN'IN YILLARI V E BU YILLARA G Ö R E AYRICA G İ R D İ Ğ İ 
GRUPLAR 

10 Şubat 1929 
27 Ocak 1941 
14 Şubat 1953 

2 Şubat 1965 
18 Şubat 1977 
17 Ocak 2001 

Ç E K İ C İ L İ K 

29 Ocak 1930 
14 Şubat 1942 
2 Şubat 1954 

20 Ocak 1966 
6 Şubat 1990 
5 Şubat 2002 

Toprak 
Maden 
Su 
Tahta 
Toprak 
Maden 

Yılan, Batı ülkelerinde sevilmeyen ve hatta korkulan bir yara-
j tıktır. Buna karşılık Doğu'da yılan çok değer verilen ve sayılan 
, bir.güçtür. Yılanın çok akıllı, olgun ve akılcı olduğu söylenir. Bu 
f.arada Yılan burcu insanında da bu nitelikler bulunmaktadır. Ay-
frica Yılan insanı son derece çekicidir. O, ister güzel ister çirkin 
I u n , aklı ve türlü yetenekleri sayesinde kendisini hemen be-
^8 endirebilir. Çin burçlarının içinde en fazla çekicilik sahibi ve 

a rsısındakileri kolaylıkla etkileyen bir tiptir. Genellikle bu bur-
[ j U n kadınları güzellikleri ve kendilerine özgü havalarıyla tam an-

a t l l l y l a beğenilen Yılanlardır. 
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B E Ğ E N İ L M E 

Yılan insanı, çok beğenilir. Bunda güzellik, çekicilik de r<fl 
oynar tabii. Fakat daha da önemlisi bu burç insanının hareketle! 
ridir. Yılan insanıysanız hareketleriniz uyumlu, yumuşak ve za
ri i t ir. Bir odaya girdiğinizde bu yumuşak, güzel hareketler dikkaB 
t i çeker. Bir Yılan insanı kadar hareketleri anlamlı kimse olanıazf 
Yılan da beğenilmeyi ister ve bunun için gerekenleri de yapai 
Örneğin her şeyden önce kılığına dikkat eder. Yılan insanı, özen 
le giyinir. Kılığı daima göz alıcıdır. Özellikle Yılan kadınları dik 
kati çeken, pırıltılı, şahane kılıklardan hoşlanırlar. Bu arada de 
ğerli maden ve taşlardan yapılmış süs eşyaları da en çok bu buı 
insanına yakışır. Siz de Yılan kadınıysanız, en pırıltılı kılıkları nj 
hatlıkla giyip türlü taşlarla bezenmiş kolye, bilezik, yüzük, vbs 
takabilirsiniz. Zaten kılığınız ve hareketleriniz daima uyum! 
olacaktır. Nereye giderseniz gidin hak ettiğiniz ve arzuladığını 
dikkati çekebileceksiniz. 

KAFA VE DUYGULAR 

Bir Yılan insanı olarak, siz dikkat çekmeyi, beğenilmeyi İSİ 
yorsunuz. Bunları sağlamak da sizin için kolaydır. Çünkü akıl 
bir tipsiniz. Aynca zekâya çok önem vermektesiniz. Karşısınd 
sizin gibi giydiğini yakıştıran, zarif, hareketleri hoş birini gördü 
günüz zaman da memnun olursunuz. Fakat o kimsenin görünü 
şü sizin için yeterli değildir. Eğer o insan dedikoducu, gürültü 
cü, kafası fazla çalışmayan, olayların derinliğine inemeyen b i r i 
se kısa süre içinde sıkılır ve onu arka edersiniz. Fakat bu g ö s j 
rişli kimse ayrıca akıllıysa o zaman i k i ayrı tepki gösterebilirsiniz 
Bunlardan birincisi tam aradığınız gibi biriyle karşılaştığınızı d u l 
şünmenizdir. Böyle biriyle konuşabilir, ahbap ve hatta dost om 
olabilirsiniz, lkincisiyse sadece kıskançlıktır. Evet, sizce herkejH 
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dişiliğini belirtecek şekilde giyinmeli ve konuşmalıdır. Yinede bu 
insanlar hiçbir zaman sizin kadar etkileyici olmamalıdırlar. Bu 
tip biriyle dost da olsanız zaman zaman yine kıskançlık ortaya çı
kabilir. Ancak bu ilginç kimse sizin kendisinden daha üstün ol
duğunuzu kabul ederse durum değişir. O vakit duruma duygular 
karışmaz. Tam anlamıyla bir kafa ilişkisi olabilir. 

SEZME GUCU 

Başka burçlarda da sezgi vardır. Fakat sizde bu güç çok fazla
dır. Hem genellikle bu güce dayanarak hareket edersiniz. İlk gör
düğünüz kimsenin üstünüzde bıraktığı etkiyi düşünürsünüz. 
Eğer o insandan olumlu bir etki almışsanız bu ömür boyu süre
cek bir dostluğun başlangıcı olabilir. Fakat bu insan i l k anda bi
linmeyen bir neden yüzünden sizi itmişse onunla hiçbir zaman 
anlaşamayacagınızı da anlarsınız. Kısa süre sonra da b u sezginin 
doğru olduğu ortaya çıkar. Sezgi sizi koruyan güçlü bir silah sa
yılabilir. Böylece anlaşamayacagınız ve hatta size zarar verebile
cek kimselerden kendinizi korursunuz. Onun için daima içiniz
den gelen sese önem vermelisiniz. Bunun doğru olduğunu bilme
lisiniz. Bu zararlardan korunmanız için yeterli olabilir. 

İ F A N I N G E L İ Ş M E S İ 

lik ' Z m s a n ı oldugnuz için cazibeli, hoş, etkileyici ve kişi-
sahibisiniz. Bu arada kafaya çok önem vermektesiniz. Fakat 

ne ^ 2 C ^ â V C 3 İ U ^ S İ Z İ n İ Ç İ n y e t e r l i değildir. Kafanın gelişmesi
n d e k Ü y û k o n e m vermektesiniz. Bunun için de gezmek, gör-
d e n H O İ < U m a k 8 e r e k l i d i r . Dikkatl i olduğunuz için gördükleriniz-
p e k ^ sonuçlar çıkarır ve yararlanırsınız. Okuduklarınız'da 
sinizR k ° n u c - a bilgil i olmanızı sağlar. Zaten bi lg i l i olmayı ister-

e ' k i aslında sizin için sadece bir i k i konuyu bi lmek şart-
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tır. İşinizde bunlar gerekli olabilir. Fakat Yılan insanı o l d u ğ u n » 
için siz pek çok şey bilirsiniz, iyi bir belleğiniz olduğu için de öğ| 
rendikleriniz unutmaz, kafanızın bir köşesine yerleştirirsiıj 
Bilgiye susamış olduğunuz da söylenebilir. Ne kadar öğrenirser 
o kadar mutlu olursunuz. Hem bu bilgiler boşa da gitmez.] 
umulmadık bir anda yıllar önce öğrendiğiniz bir şeyden yararjj 
nabilirsiniz. 

K O N U Ş M A 

Çekiciliğiniz ve etkileme gücünün yanı sıra işlek bir kafayaB 
bilgiye sahip olmanız da konuşmanızın büyüleyici bir hal a lma 
sına neden olur. Çünkü neden söz ettiğinizi iyi bilirsiniz. Ç f l 
bilgil i olduğunuz için pek çok konuda rahat rahat konuşursH 
nuz. Sezginiz de karşınızdakilerin nelerden hoşlandığını size çfl 
bucak açıklar. Bu durumda konuşma da sizin için istediklerinizi 
ele geçirmenizi sağlayacak bir silah halini alabilir. Hem böyle i l -
ginç konuşma sayesinde kendinizi olduğunuzdan çok daha güzi 
veya yakışıklı göstermekte de ustasınız. 

PARA 

Yılan insanı olduğunuz için para sizce önemlidir. Bu arada pi 
raya düşkün olmanız biraz da eli sıkılığa yol açmaktadır. Kola, 
kolay borç vermezsiniz. Hatta sizden yardım istediklerinde pal 
yerine öğüt vermeniz de kabildir. Oysa para konusunda ç o k l 
lihlisiniz. Gerektiği zaman kolaylıkla para bulabilirsiniz Bunuj 
çalışma, parayı elde etmek için planlar yapmakla da ilgisi y o k S 
Para kendiliğinden size gelmektedir. Siz, paraya düşkünsüM 
ama bu arada paranın da size düşkün olduğu söylenebilir. Pa« 
yı, daha çok kendinize harcarsınız. Özellikle giyim, size z e v k f l 
ren değerli şeylere gider paranız. Buna karşılık dostlara, yakınlij 
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ra ve çevrenizdekilere pek de cömert davrandığınız söylenemez. 
Daima paranız olacaktır. Onun için bu tutumu biraz değiştirme
ye çalışmalısınız. Zamanla fazla paranız da birikebilir. Hatta bir 
hayli zengin de olabilirsiniz. Ancak parayı sıkı tutma ve dostlar
dan, yakınlardan esirgeme huyundan vazgeçmezseniz ileri yaş
larda tam anlamıyla bir cimri de olabilirsiniz. Oysa söylediğimiz 
gibi daima paranız olacaktır. Bu konuda biraz cömert davranma
ya gayret etmelisiniz. 

İ Ş VE M E S L E K 

Akıl ve bilgiye gerek gösteren işler size göredir. Fakat Yılan 
I insanı, genellikle iyi bir eğitim görmekle birlikte daha sonra bu
nunla hiç ilgisi olmayan bir konuyu da seçebilir. Örneğin tıp fa
kültesini bitiren bir Yılan insanı doktorluk yapacak yerde siyaset 
hayatına atılabilir. Bu arada, Yılan, çok da dikkatlidir. Kendisini 
tehlikeye sokacak işlere hiç yanaşmaz. Hem fazla çalışmayı da 

fsevmez. Ejderha'nın aksine o az çalışıp sonuca varmayı arzular. 
[ Bir bakıma bu tembellik de sayılabilir. Ama işin aslı böyle degil-
jdir. Yılan insanı, bilgiye önem verir. O işinin dışında kalan pek 

Cok konuya merak duymaktadır. Onun için de bu konuları ince
leyecek, bunlarla i lgi l i bilgiyi edinecek zamana sahip olmak iste

mektedir. Bu yüzden de zor işlerden kaçar ve böylece kendisine 
3°1 zaman ayırabilir. Yılan insanıysanız, edebiyat, güzel sanatlar, 
?erde ve sahnede başarı sağlayabilirsiniz. Çünkü her şeyden ön-

ctkileyici bir kişiginiz bulunmaktadır. Ayrıca yapacaklarınız 
a başkalarınınkinden çok farklı olacaktır. 

DUYGULAR 

111 
Yılan, bir hayli kıskançtır. Bunu unutmamalısınız. Yılan insa-

' S a ( lece âşık olduğu kimseyi değil dostlarını bile kıskanabilir. 
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Bu arada yeniliklerden, değişiklerden de zevk alır. Yılan insarJ 
maceradan maceraya atılabilir. Aslında sevmesini de bilir. Fak* 
aradığı kendince'üstün olan kimsedir. Onu bulana kadar da bö« 
le maceralar sürüp gidecektir. Yalnız bu arada Yılan insanı, k e n j 
isteğiyle sona eren bir maceradan sonra bile kıskanabilir. Bıraktf 
ğı kimsenin başka birine ilgi duymasına dayanamaz. Çünkü seı| 
gide benimseme huyu vardır. Benimsediği kimseyi de arka etse 
bile başkalannın onunla ilgilenmesine razı olamaz. Yılan insan» 
sanız kıskançlık konusunda çok dikkatli olmalısınız. Bu k o n t f l 
iradenizi kullanmalısınız. Aksi halde zeki bir, kıskançlığınızda! 
yararlanarak sizi parmağının ucunda oynatabilir. O zaman ne bil-
ginizin ne gelişmiş kafanızın bir yararı olabilir. Evlilik konusu» 
da da dikkatli davranmalısınız. Çünkü sevdiğinizi sanıp evlendM 
lir ve bir süre sonra pişman da olabilirsiniz. Yılan insanı e v l e n M 
ce ayrılmaya yanaşmaz. Bunun yerine evlilikdışı ilişkilere g i r i l 
meyi uygun bulur. Pek çok evli yılan erkek ve kadınında bu du> 
rum görülebilir. Evlenince yapılacak en iyi şey sevgiyi eşe ve 
cuklara vermektir. Yılan insanı olduğunuz için çocuklarınızı ç f l 
seveceksiniz. Bu da aileye bağlanmanızı, sadık kalmanızı s a g k r f l 
çaktır. Hem Yılan insanının fazla çocuğu olur. Böyle kalabalık i f l 
aile de onu mutlu eder. Aradığı huzuru yuvasında bulabilir. 

S E V G İ D E UYUM 

Yılan insanı, bir Yabanöküzü insanıyla iyi anlaşır. Çünkü h< 
ikisi de yuvaya önem verirler. Hem Yılan gibi Yabanöküzü i n i 
nı da sevdiğini benimser. Bu durum da Yılan insanını eşine g 
venmesine yardım eder. Ayrıca Yabanöküzü t ipi , para konusu! 
da başarılıdır. Bu da Yılan insanının hoşuna gider. Özellikle | 
lan kadını, Yabanöküzü erkeğiyle evlenirse mutlu olur. Böyle 1 
erkek, kadına her isteğini verecektir. Kadın da buna karşılık q 
de onun yönetimine girmeyi kabul edecektir. Yılan insanı, E j d l 

I 
• ha'nuı karşısında duraklar. Kendisini bir Ejderha insanına sevdı-
I rebilirse mutlu da olabilir. Yine Yılan'a uygun bir burç da Ho-
I roz'dur. İki tarafın kendi hatalarını görmesi sayesinde böyle bir 
I işbirliği veya evlilik başarılı olabilir. 

A N L A Ş A M A Y A C A Ğ I M I Z T İ P L E R 

Yılan'ın, kendisini kolaylıkla mahvedebilecek Kaplan'dan 
I uzak kalması gereklidir. Kaplan, onda türlü kusurlar bulacağı gi-
I bi benimsenmekten de hiç hoşlanmayacaktır. Bu yüzden de Yılan 

[ insanının hayatını cehenneme çevirecektir. Yılan da zaman za-
• man Kaplan'ı zehirleyecek ve onun büsbütün öfkelenip saldır-
I ganlaşmasına yol açacaktır. Domuz da Yılan insanına göre bir eş 
I değildir. Domuz, iyi niyetli , saf, anlayışlı, merhametli bir tiptir. 
• Yılan insanı, başlangıçta bir Domuz tipine ilgi duysa bile zaman-
I la onu aşağı görmeye başlayacaktır. Ondan sonra da zavallı Do-

muz'u ezmeye koyulacaktır. Onun çok acı çekmesine neden ola-
• çaktır. Bu arada her şeyi elde eden Yılan insanının memnun veya 
| mutlu olabileceğini düşünebilirsiniz. Oysa durum hiç de böyle 
I olmayacaktır. Yılan insanı, kendi dengi olan ve ayrıca güçlü bi-
»riyle mutluluğa erişebilir. Zayıf, fazla duygulu, çaresiz bir tip 
l o n u n yaşamdan bezmesine yol açar. Onun için Domuz burcu i n 

sanlarına yaklaşmamalısınız. 

Ö M R Ü N Ü Z 

Yılan'ın ömrünün birinci devri sakin geçebilir ve istediği gibi 
t olabilir. Çünkü genellikle arzu ettiği şeylere erişebilecektir, l k i n -
I c> devrede daha da mutlu olması kabildir. Çünkü dikkati çeke

cek, ilgi toplayacak, çevresini etkileyecek ve kendisine zevk ve-
^ e n her şeyi yapabilecektir. Ancak ömrünün son devresinde çok 

[ '--katli davranması gerekir. Çünkü Yılan insanı, bu devrede bir-
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den hislerine kapılabilir. Duygulu ve ateşli bir tip okluğu için d l 
madcralara atılmaya kalkabilir. Bu macera hevesi de turlu s o r u n » 
larla karşılaşması demek olacaktır tabii; Yılan insanı, bu yuzdejB 
yaşamını da mutluluğunu da altüst edebilir. Bir Yılan burcu insal 
nıysanız bu üçüncü devrede çok dikkatl i davranmalısınz. 

D E Ğ İ Ş İ K DURUMLAR 

Yılanın kış veya yaz doğmuş olması kişiliğini etkiler. Aynı şM 
kilde gündüz veya gece doğmuş olmasının da önemi vardır. KM 
sacası sıcak ve soğuk yılanın kişiliği ve yaşamında rol oynar. w | 
lan, soğuktan hiç hoşlanmaz ve o zaman gücünü yitirir. Yılana 
fırtınlaradan, tipilerden, yağmurdan korkar. Bu durumda y a z a 
cağında doğan bir Yılan insanının kış ortasında doğan bir Yılai 
tipinden çok daha mutlu olabileceği anlaşılır. Bu burçta doğana 
rın kaderlerini ik l im ve hava koşullan gerçekten çok etkile! 
Onun için fırtınalı bir günde doğan Yılan insanı, ömrü boyuna 
türlü problem ve tehlikelerle karşılaşabilir. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Size Yılan burcunun yıllarını verdik ve özelliklerini ani.mil 
Fakat bu arada Güneşinizin bulunduğu yani doğduğunuz burca 
etkilerini de unutmamalısınız. Doğduğunuz burç Yılan'dan aba 
olduğunuz özelliklerin güçlenmesine veya hafifletilmesine nedfl 
olmaktadır. Kitabımızın altıncı bölümünü okuyunca doğum y ı f l 
nızın sizi nasıl etkilediğini daha iyi anlayacaksınız. Örneğin A l 
rep burcunda doğmuş bir Yılan çok akıllı ve çok da tehlikeli oB 
bilir. Buna karşılık İkizler burcunda doğmuş bir Yılan yasana 
bilime ilgi duyacak ve daha yumuşak bir tip olacaktır. 

1 
D İ Ğ E R GRUPLARDAN E T K İ ALAN YILAN 

• A T E Ş YILANI 

Ateş Yılanı kendi özelliklerini bilen, başarıya gitmesi gerekti-
[gine inanan, eşsiz olduğunu düşünen biridir. O herkesi kolaylık-
jla etkileyecek bir insandır. Sözleri anlamlı, ses tonu yumuşaktır. 

lerkesi çabucak etrafında toplayabilir. Dolayısıyla da her şeyden 
[önce siyasette başanya erişebilir. Başa geçip fevkalade bir yöneti-
|ci de olabilir. Kuruntucu, kuşkucu ve kıskançtır. Kolay kolay 
inanıp güvenemez. İnsanların kendisine gizli maksatlarla yaklaş
tıklarına da inanır. Paraya aşırı düşkündür. Parayı sadece ve sa
dece kendisi için ister. Eli bir hayli sıkıdır. Cinsellikte güçlüdür 
ve sevdiklerini de benimser. Sevse de evlenmeden önce düşünür. 
)nun istediği çok üstün bir eştir. 

TOPRAK YILANI 

Toprak Yılanı, cana yakın, sevimli, beğenilen, hoş biridir. O 
lüşünce ve duygularını gizlemekte ustadır. Aslında kuşkucu ve 
pkançtır. Başkalarının kendisinden daha başarılı olmalarına da 

[dayanamaz. Ancak bütün bunları belli etmez. Fırsat kollar ve çok 
[Çalışır. Etkilediği önemli kimselerin verdiği fırsatlardan da yarar-

anarak birden yükselir ve üne kavuşur. Para onun için çok de
ğerlidir. Parayı kendisine harcarken bile zorlanır. Parayı toprak, 

| e mlak, vb. sağlam yerlere yatırır. Zamanla çok zengin de olabilir. 
l r hayli çekici ve cinsellikte güçlüdür. Başından epey macera ge

çebilir Evlenince eşine sadık kalır. Yuvasında otoriterdir ve faz-
s a yıda çocuğu olmasını ister. 



MADEN YILANI 

Maden Yılanı, bu burcun en güçlü olanıdır. Çünkü Yılan' 
değişmez grubu da Maden'dir. Bu durumda Maden'in verdigH 
özellikler kat kat güçlenmektedir. Aslında o Maden değil tam an-l 
lamıyla bir Gümüş Yılanı'dır. Cana yakın, çekici, alımlı, zarif, na-T 
zik biridir. Sesi yumuşak, hareketleri ahenklidir. Herkesi kolayl 
lıkla etkileyerek istediklerini yaptırabilir. Dişi Maden Yılanı, başJ 
lan döndürecek kadar güzel de olabilir. Erkek Maden Yılanınla 
bakışları çok etkileyicidir. Bu tip aşın hırsılıdır. Çok da kurnaza 
dır. Kusursuz plan yapar ve fırsatlan anında değerlendirir. Paraj 
yı pek harcamaz. İstediği lüksü başkalan sağlayabilir. Aşkta kıs| 
kançtır ve pek çok kimse onunla evlenmeyi ister. 

S U YILANI 

Su Yılanı oldukça tehlikeli bir tiptir. Çok zeki, akıllı, durum
ları iyi değerlendiren biridir. Güçlü sezgisi sayesinde neler yapj 
ması gerektiğini de bil ir . Onun istediği her şeyden önce büyüH 
paradır. Bunun için özellikle güçlü kimselerden yararlanır. Onla^ 
rın olanaklarını kullanarak yükselir ve büyük paraya kavuşur] 
Sözleri etkileyicidir. Onun için istediklerini de kolaylıkla yaptlg 
nr . Çok iyi bir yönetici olabilir. Büyük bir örgütün başına geçe| 
bilir. Ancak o tıpkı bir suyılanı gibi usulca süzülerek yaklaşırı 
Düşman saydığı kimseyi de bir anda zehirleyebilir. Kuşkucu, kıSH 

kanç ve kincidir. Yapılan kötülükleri asla unutmaz. Cinsellikte! 
çok güçlüdür. İsteklerine cevap verecek bir eş seçer. 

TAHTA 

Tahta Yılanı, daha iyi bir ağaç yılanını andırır. O gözlerde!» 
uzak kalmayı yeğleyebilir ve istediği zaman ortaya çıkar. ÇoM 

81 

güçlü ve dirençlidir. En zor koşullara bile dayanabilir. Hırslıdır 
v e paraya da çok değer verir. Bu arada güzellikler de onu çeker. 
Doğayla baş başa kalmaktan zevk alır. Giyimine, kuşamına dik
kat eder. Daima kusursuz olmayı ister. Toplumca beğenilen biri
dir. Dışa dönük, dost canlısı biri izlenimini verir. Oysa içine ka
palıdır ve kuşkucudur. Müzik onu duygulandınr. Yeteneklerini 
güzel sanatlarda ortaya koyabilir. Dünyayı güzelleştiren şeyler 
yaratabilir. Bir hayli çekicidir ve aşkta çok başarılıdır. Bağımsızl-
gı sever ve ileri bir yaşta evlenmesi olasıdır. 
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7 

AT 

GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Ateş, ayrıca, Erke 
Pozitif, Güney 

ÇİNCE ADI : MA 
MEVSİMİ : Yaz 
AYI ; Haziran 
SAATLERİ : 11-13 

AT'IIU YILLARI V E BU YILLARA G Ö R E AYRICA G İ R O İ Ğ İ 
GRUPLAR 

30 Ocak 1930 
15 Şubat 1942 
3 Şubat 1954 

21 Ocak 1966* 
7 Şubat 1978 

27 Ocak 1990 

16 Şubat 1931 Maden 
4 Şubat 1943 Su 

23 Ocak 1955 Tahta 
8 Şubat 1967 Ateş 

27 Ocak 1979 Toprak 
14 Şubat 1991 Maden 

* Her 60 yılda bir "Ateş Atı" yılı görülmektedir. Bu yılda AtM 
bütün üstün özellikleri ortaya çıkar. Ama aynı zamanda y a f l 
duyguların neden olduğu durumlar da yine bu devrede görülj 
Çinliler Ateş Atı yıllarının uğurlu olduğuna inanırlar. 

D İ K K A T İ Ç E K E N AT 

At insanı, toplumda dikkati çeken tiptir. Hareketli, canlı, d 
şeli, şirin, hoş ve zevklidir. Onun toplumda çok özel bir yeri v l 
dır. Toplantılanda, partilerde, tiyatrolarda, sinemalarda, SDAİ 
karşılaşmalarında daima At insanına rastlayabilirsiniz. Çüt... 
hem eğlenceyi hem de toplum yaşamını sever. Çevresinde insal 
lar olmasını arzular. Bu yüzden istediği zaman sözieri pek t a l i 

r iltifat etmesini, kompliman yapmasını i y i bi l ir . Çevresinde-
c r i kolay oyalar. Sözleri neşeli, eğlencelidir. Üstelik bir hayli 
zırcevaptır. Dedikodulardan hoşlanır ve^ bunlar, daha hoş bir 
lc koyarak nakleder. Görenler At insanını bir hayli beğenirler. 

BEKA 

i Siz de bir At burcu insanıysanız bir hayli beğeniliyorsunuz 
»emekt ir . Çok yetenekli bir tipsiniz. Başanya erişmek için de tur
pu şeye sahipsiniz. Sözlerinizi duyanlar sizin bir hayli akıllı oldu 
Bunuzu da düşünürler. Fakat durum aslında böyle değildir. Siz 
[zekânızla hareket eden bir insansınız. Hem bu zekânın biraz da 
kaypak olduğunu belirtmeliyiz. Zekânız sayesinde olaylardan 
| kendinize yaracak sonuçlan kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Fakat 
•ciddi konularda bu zekâ pek de etkili olmayabilir. O zaman bo-
|calamanız ihtimali kuvvetlidir. Yani güçlü kafaya sahip kimseler, 
[sizin duraklamanıza ve hatta gerilmenize neden olabilirler. An-
Icak yine zekânız sayesinde bu tür durumlarla ender olarak karşı
laşırsınız. Yani bu sizi koruyan bir silahtır. Bundan yararlanabil-

' diginiz sürede de istediklerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. 

ANI Ç I K I Ş L A R V E Ö F K E 

Başka burçlarda da öfke görülür. Fakat sizinkisi bunlardan bi
raz farklıdır. Siz çok çabuk öfkelenen bir insansınız. Yine aynı şe
kilde çabuk yatışmaktasınız. Bu öfke, size zarar vermektedir. 
Çünkü en beklenmedik anda ve önemsiz bir şey yüzünden patla
manız aksi etki yapmaktadır. Bu yüzden size yardımı dokunacak 
Çok değerli kimseleri gücendirebileceginiz gibi, yoluna girmiş iş
eri de altüst edebilirsiniz. Onun için iradenizi kullanmalı ve öf

kenizi bastırmaya çalışmalısınız. Bu arada ani heveslere kapıl
maktasınız. Bu da düşünmeden atılganlığa neden olmaktadır. 
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Ani çıkışlar, önceden yapılmış iyi planlara dayanıyorsa başarı ge
tirir. Aksi halde bu tıpkı ani öfke gibi zararlıdır. Bunu da u n u i » 
mamalısınz. 

TOPLUMDA ARANAN T İ P 

Neşeniz, cana yakınlığınız zaman zaman alaya kaçan hoş s ö z » 
leriniz ve pek çok şeye uyabilmeniz sizi toplumda aranan b i r » 
yapmaktadır. Böyle devam ellerseniz kazançlı da çıkarsınız. Ç ü n » 
kıı sizden hoşlananlar, işleklerinize de olumlu karşılıklar vereb i» 
lirler. Böylece kafanıza koyduğunuz şeyleri de yapabilirsiniz. Y a l » 
nız böyle sevilirken öfke ve ani çıkış gibi size zarar verecek ş e y » 
leri de unutmaya bakmalısınız. Ne kadar yumuşak davranır nejfl 
kadar çevreye uyarsanız o kadar kazançlı çıkarsınız. Bu her t ü r » 
İn konuda ve hatta gönül işlerinde de doğrudur. Kendinizi k o l a y * 
lıkla sevdirebiliyorsunuz. İşte daima bu yeteneğinizden yararlan» 
malısınız. Ciddi tartışmalaradan kaçının. Çünkü sizin gibi b u n » 
lan şiddetli kavgaya da çevirebilir. Sakin davranır ve tartışmalar» 
da da biraz tarafsız kalabilirseniz başarı sizindir. 

B E N C İ L L İ K 

Pek beğenilen, şirin At insanı aslında bencildir. Fakat bu b e n » 
cilligi zekası şasesinde saklamasını da bilir, ama için için sadece* 
kendi yararlanacağı şeyleri yani çıkarını düşünür. Zaten iş çıkara» 
gelince At insanı tam bir politikacı olur. İsteklerini elde edeneB 
kadar karşısındakilere uymasını da bilir. Ama arzuları yerine g e l » 
dikten sonra da birden değişebilir. Aslında o daima kendi s o r u n » 
lanın, problemlerini düşünür. Bunları halletmeye bakar. HerofJ 
bildiği gibi davranır ve kendisine öğüt verilmesinden de h o ş l a n » 
maz. Yalnız bu bencil tip zaman zaman kendisinden hiç de b e k » 
lenmeyen bir şey yapar. Büyük bir cesaretle başkalarının işlerine» 
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karışarak ezilenleri savunur. Hem bunda çok da başanlı olur. 
Onun neşeli, şirin, kimseye ilişmeyen biri sananlar da birden bir 
a S lan kesilen At insanına bakakalırlar. At insanının öğüt sevme
diğini söylemiştik. Bu t ip, ailesinin sözlerini bile dinlemeyi iste
mez. Örneğin pek çok At insanı, evlenecekleri zaman ailelerinin 
sözünü dinlemeyerek bildikleri gibi davranırlar. Yakınlarının uy
gun görmedikleri eşleri seçerler. Bir At insanıysanız, kendi yaşa
mınızı düzene koymak için tek başınıza kalmayı isteyecğinizden 
kuşku yoktur. Zaten At insanı, ailesinin etkisinden ne kadar er
ken çıkarsa o kadar iyi sonuç alır. 

A İ L E VE YUVA 

Ailesinden erken yaşta kopan At insanı, buna karşılık kendi 
yuvasına çok önem verir. Yuvasına ve ailesine çok düşkün olur. 
Yalnız bu arada bir isteği vardır. Ailede herkes ona dayanmalı, 
onun isteklerine göre hareket etmelidir. Durum böyle olursa At 
burcu insanı, ailesi için her şeyi seve seve yapar. Onlardan hiçbir 
şeyi esirgemez. Yuvanın mutluluğu için fedakârlıklara bile kalka
bilir. Yuvasını ne pahasına olursa olsun korur. Evdekilerin üstü
ne titrer. Her şeyden önce onların geçimini, rahatını düşürür. 
Yalnız bu arada ortaya ilginç bir durum çıkar. At burcu insanı, 
sağlığına da çok önem verir. Küçük bir rahatsızlık onun dünya
sını altüst edebilir. Kendisi hastalıklardan çok korkar. Onun için 
de ortada önemsiz bir rahatsızlık da olsa ailenin onun üstüne 
düşmesi gerekir. Böyle bir durumda yakınlarının, sevdiklerinin 
desteklemeleri, kendisine güç vermeleri şarttır. At insanı hasta-
l 'k yüzünden cerasetini yi t ir ir . Bunu hiçbir zaman unutmamak 
gerekir. 
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PARA 

At insanıysanız, çok yetenekli olduğunuz için kolaylıkla p a f l 
ya da kavuşabilirsiniz. Her şeyden önce parayı nasıl kullanacagtj 
nızı bilirsiniz. Hangi işe girerseniz girin parayla doğrudan doğrul 
ya ilginiz olmalıdır. Yani para sizin elinizden geçmelidir. Paraya 
yakın ilginiz olması sizin daha da başarılı hareket etmenizi sağı 
lar. Para, sizi teşvik eden, cesaretlendiren bir güç de sayılabilüj 
Ne kadar çok paranız olursa kendinize olan güveniniz de o kadaj 
artacaktır. Bu da daha olumlu kararlar vermenize ve eldeki para» 
nın böylece kat kat artmasına yol açacaktır. Başkalarıyla iş biri» 
gi yapacak olursanız para konusunu size bırakmalarını sağlama! 
lısınız. Parayı, kendi zevkiniz için harcayabilirsiniz. Fakat aileni» 
varsa kendinizden önce onları düşünmeniz ihtimali güçlüdür! 
Aslında sabırsızsınız ama para getirecek bir konuda dişinizi sıkın 
beklemesini de iyi bilirsiniz. Aklınızı kullandığınız sürece u m d u ! 
gunuzdan çok daha fazla paranız olabilir. 

I Ş V E M E S L E K 

İşten zevk alır At insanı. Bu bir gerçektir fakat fazla zeki o; 

ması iş konusunda yarar değil zarar getirebilir. Bir At insanıysa 
nız, işinizde de sebat etmesini öğrenmelisiniz. Çünkü birden h 
veslenen ve istediğinizi hemen uygulamaya kalkan bir tipsin"' 
Buna karşılık çabuk bıkmanız da söz konusudur. Onun için h 
şeyden önce size göre olan işi seçmelisiniz. Yetenekleriniz fazf 
olduğu için pek çok alanda talihinizi deneyebilirsiniz. Amaç m 
sıkmayacak, seveceğiniz konuyu bulmaktır. Bunu yapabilirsen* 
başarıya ve istediğiniz kadar paraya kavuşabilirsiniz. Parayla ilgr 
l i bütün konular size göredir. Bankacı, maliyeci veya yatırındı 
yapan biri olabilirsiniz. Yine zekânız, hoş konuşmanız, kelimel£» 
ri iyi kullanmanız, çevrenize dikkat etmeniz sayesinde de bası -1 

yayın alanında başarıya erişebilirsiniz. 
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•UYGULAR 

Duygularda başlangıçta kararsızlık görülebilir. Bugün beğe
nip yarın bıkabilirsiniz. Hoş bir tip olduğunuz için de peşinizden 
koşanlar bulunabilir. Bir hayli havaisiniz. Fakat bu sevmeyeceği
niz anlamına da gelmez. Seveceğiniz kimseyle karşılaştığınız an 
her şey değişebilir. Hatta bencilliğinizi bile unutabilirsiniz. Aşk 
için her şeyi verebilirsiniz. Bu da hem iyi hem tehlikelidir. Çün
kü sizi anlayacak iyi niyetli biriyle karşılaşırsanız aşkta mutlu 
olursunuz. O sevginizin değerini bi l ir ve size istediğiniz karşılığı 
da verir. Fakat bazen At insanı, hiç de kendisine layık olmayan 
birine âşık olur. O zaman karşı taraf At insanının sevgisinden ya
rarlanır. Onun her şeyini alır. Türlü yetenekleri olan At insanı, 
aşkta çaresizdir. Onun zayıflığından yararlanacak kötü niyetli bi
ri de çok zarara yol açar. At insanıysanız, zekânızdan yararlan
malı ve sevdiğinizi sandığınız kimseyi incelemelisiniz. Onun 
duygulannın gerçek olup olmadığını öğrenmelisiniz. Aksi halde 
yol yakınken uzaklaşmalısınız. Kendinizi korumanız için bunun 
gerekli olduğunu belirtelim. 

S E V G İ D E AHENK 

Bir At insanıysanız Koyun burcundan biriyle çok iyi anlaşabi
lirsiniz. Değişiklikleri seven, hareketli, yerinde durmayı isteme
yen Koyun insanı tam sizin aradığınız tiptir. Üstelik o sevdiğinin 
yönetimine de kolaylıkla girebilir. Özellikle Bir At erkeği, bir Ko
yun burcu kadınıyla çok iyi anlaşabilir. Yine bir Kaplan da size 
göredir. Coşkulu, hareketli, ateşli Kaplan insanı sayesinde zevk-
" bir yaşamınız olabilir. Hem Kaplan insanı, sizin amacınıza doğ
ru derlemenizi de sağlayabilir. Onun desteğiyle sebat eder ve ba
şarıya gidebilirsiniz. Ancak Kaplan'la Atın anlaşması için ortada 
gerçek bir sevgi olması da şarttır. Kaplan insanı, size yol göstere
cektir. Buna karşılık siz de onun tehlikelere atılmasını önleye-
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çeksiniz. Birlikte olduğunuz sürece sıkılmayacağınız kimseleri 
den biri de Kaplan insanıdır. Ayrıca Köpek burcu insanıyla da 
anlaşabilirsiniz. Aslında o size hiç benzemeyen bir tiptir. Yine de 
böyle bir evlilik birbirinizin noksanlarını tamamlamanıza yardın* 
eder. KöpeK insanı, sizin daha akıllı olmanızı sağlarken yuvada 
da mutluluğunuz için çalışacaktır. Toplumdan kaçan Köpek in
sanı, sizin sayenizde çevresini genişletecektir. Onun neşelenme! 
sini, yaşama uymasını da siz sağlayacaksınız. 

A N L A Ş A M A Y A C A Ğ I M I Z T İ P L E R 

Bir At insanı olduğunuz için yeniliklerden hoşlanıyorsunuz.-
Yeni tipler de sizi ilgilendiriyor. Onun için yeni tanıştığınız biri-3 
ni beğenmeniz ve sevmeniz ihtimali de vardır. Fakat ne olursa o l î 
sun bir Fare insanıyla evlenmemelisiniz. Özellikle bir At kadına 
buna yanaşmamalıdır. Hele bir Ateş Atı insanıysanız Fare'yle bin 
ilişki kurmayı aklınızdan çıkarmalısınız. At insanı da Fare tipi deı 
aklına eseni yapan, ateşli tiplerdir. Bu da kısa süre içinde anlaşl 
mazlıklara, kavgalara, tatsızlıklara neden olur. Bir Fare insanı s i l 
zin yeteneklerinizi, özellikleriniz takdir edemez. Bir Yılan'la a n j 
laşmanız da güçtür. Yılan, olayların derinine iner, bilgiye önemi 
verir. Bu yüzden sizi değersiz bulabilir. Siz de toplumda beğenil 
len Yılan'a hayran olmakla birlikte kıskançlığına pek dayanamazl 
siniz. Hem böyle bir evlilikte yönetimin Yılan insanının eline ge< 
çeceğini bi l in. 

Ö M R Ü N Ü Z 

At insanının ömrünün i lk ve ikinci devreleri olaylıdır. Sık s 
yükselir ve aynı şekilde düşebilirsiniz. Gençken yuvadan ayrılı 
mak da türlü problemlere neden olabilir. Ayrıca aşk yaşamı d-
tam anlamıyla ahenkli sayılamaz. Fakat üçüncü devrede mutlu 
luğu bulabilir ve huzur içinde yaşayabilirsiniz. 
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D E Ğ İ Ş İ K DURUMLAR 

Ateş Atı, altmış yılda bir gelir. Bu ender burç 1966, 2026 gibi 
yıllan kapsar. Bu yıllar Atlar için iyi sayılmaz. Böyle Ateş Atı yıl
larında gerek At insanı gerek ailesi problemlerle karşılaşır. Has
talıklar, kazalar ortaya çıkabilir. Ateş Atı yılında doğanlar da At 
burcunun özelliklerini alırlar. Fakat burcun iyi ve kötü yönleri 
onlarda çok daha belirlidir. Ateş Atı insanı daha çalışkan, daha 
bağımsız, daha yeteneklidir ve bu arada zekâsı da kurnazlık hali
ni almıştır. Aynca bu tip, çok daha bencildir. Fazla ateşli olduğu 
i ç i n de aşkta büyük hatalar yapabilir. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA -

Size At burcunun yıllarını verdik ve özelliklerini anlattık. Yal
nız aynı yıl doğan bütün insanların birbirine benzemeleri bekle
nemez. Bunun nedeni de Güneşinizin bulunduğu, yani doğduğu
nuz burçtur. Güneşinizin bulunduğu burç At yılından aldığınız 
özelliklerin daha güçlenmesine veya hafiflemesine neden olur. 
Kitabımızın altıncı bölümünü okuyunca bu durumu daha iyi an
layacaksınız. Örnegni Kova burcunda doğmuş bir insanda At'ın 
özellikleri daha fazladır. Buna karşılık bir Yengeç burcu insanın
da bu özellikler hafiftir. 

D İ Ğ E R GRUPLARDAN E T K İ ALAN AT 

A T E Ş ATI 

Ateş Atı, son derece cana yakın, hoş, çekici, sevimli bir tiptir. 
Herkes ondan hoşlanır. Ahbap olmakta ustadır. Ama aslında o 
bir hayli çıkarcı bir tiptir . Fırsatlar kadar insanlan da kullanma-
s 'nı bilir. Bağımsızlığına, özgürlüğüne son derece düşkündür. Kı-
S l llandıgını hissettiğinde birden değişir. Burnundan alevler çıkar-
t a n korkutucu bir yaratığa dönüşür. Onun için Ateş Atı'nın hare-
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ketlerine karışmamak en doğrusudur. Çünkü Ateş Atı, öfke 
diginde tam anlamıyla saldırgan olabilir ve zarar verebilir Ama 
sakinken onun kadar tatlı, yumuşak biri daha olmaz. Bu tip bü
yük para ister ve büyük servet yapabilir. Çıınku . i - . u i zekidir. Aş
ka pek inanmaz. Bir hayli havaidir Başından m.u cıalar da geçe-
bilir. Fakat evlendiğinde eşine, çocuklarına bağlanır. Onların üs. 
tüne titrer. 

TOPRAK ATI 

Toprak Atı zeki, neşeli, eğlenceli, dost canlısı, konuşkan biri
dir. Yeni konulara da yeni kimselere de ilgi duyar. Onları merak 
edip araştırır. Sonra bıkıp uzaklaşabilir. Tekdüze işlere dayana
maz. Onun yapacağı işler yeniliğe açık olmalıdır. YUH işler dola* 
yısıyla gezip dolaşmalıdır. Sıkıldığı an emek verdiği işi yarını bt?. 
rakip uzaklaşabilir. Para konusunda talihlidir. Parası kaldığına» 
bi le umudunu kaybetmez. Tıpkı toprakların birden yeşillenme» 
gib i ani para fırsatları ortaya çıkar. Bu tip epey bolluk içinde yas 
şar. Parasını da daima sağlam yerlere yatırır. Toplumda çok I H 
b i r yer edinebilir. Geçmişe bağlı değildir. Ailesini pek a r a m a » 
ama eş ve çocuklarına düşkündür. 1 

MADEN ATI 

Maden Atı, özgürlüğüne, bağımsızlığına aşırı düşkün, emiraJB 
maktan hoşlanmayan biridir. İşlerine karışılmasına çok s in i l—H 
nebilir. Kısa yoldan başarıya gitmeye ve servet yapmaya k a r a n H 
dır. Parlak zekâsı ve çalışkanlığı sayesinde iyi sonuçlar alır. A n H 
onun başarısında asıl rolü talih oynar. Maden Atı aynı zamanâ—j 
talih Atı olarak da bilinir. Yenilikler, değişiklikler onu çekjBJ 
Gezmeyi, görmeyi, öğrenmeyi ister. Ancak bu bilgiler biraz d ıH 
zeyde kalabilir. Çünkü o konudan konuya atlar Çok çekici oldufJ 
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i in çevresi kalabalıktır. Dolayısıyla aşkta şımarması da olası-
'BU tip yaşamı tanımayı, deneyim sahibi olmayı ister. Aşk da 

u n için ilginç bir konu sayılabilir. 

SU ATI 

I Su Atı yaşamı seven, günlerini dolu dolu yaşamayı isteyen bi
ridir O her şeyin kusursuz olması gerektiğini düşünür. Bu yüz
den kılık, kıyafet, vb.'ye özen gösterir. Aynı şekilde evi de düzen
lidir Onun düşlerinde güzel bir ev, pahalı arabalar, vb. vardır. 
Bunlar için gereken parayı da kısa süre içinde kazanabilir. Hangi 
H n u l a n seçeceğini ona güçlü sezgisi haber verir. Dost canlısı ve 
esprili bir insandır. Canı istediğinde herkesi eğlendirip oyalaya
bilir Egzersiz, spor, vb. ona büyük zevk verir. Zaten i y i gelişmiş 
güçlü bir vücudu vardır. Toplumda sayılır ve sevilir. Derneklere, 
yardım etmekten hoşlanır. Hesabını bilmesine karşın yine de eli 
açık sayılır. Evlilik onu mutlu eder. 

TAHTA ATı 

. Tahta Atı, daima geleceğe umutla bakan biridir. O geçmişi an-
! ı&ayı bile istemez. Törelere bağlı değildir. Genç yaşta ailesinden 
B u l a r a k kendi yaşamını kurabilir. Değişiklikleri, yenilikleri se
ver. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkündür. Dostları değerli
dir ve onlar için özveride de bulunabilir. Tehlikeli sayılan komi

l i * 1 onu çeker. Özellikle talih oyunlarına merak sarabilir. Kaybet
t i zaman üzülmez ve kazandığı zaman çocuk gibi sevinir. Tah-
f •* Atı, kafaya, akla, zekâya, bilgiye büyük önem verir. Bilgili in
a n l a r a da hayranlık duyar. Toplum ilişkilerinde çok başarılıdır. 
I Aşkta havai sayılabilir. Onun evleneceği kimsenin bi lgi l i , kendi-
P1 yenileyen, güne ayak uyduran, zeki biri olması gerekir. 
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1 
KOYUN 

GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Toprak, ayrıca Dişi 
Negatif, Güney, Güneybatı. 

ÇİNCE ADİ : YANG 
MEVSİMİ : Yaz 
AYI : Temmuz 
SAATLERİ : 13-15 

KOYUN'UN YILLARI VE BU YILLARA G Ö R E AYRICA G İ R D İ Ğ İ 
GRUPLAR 

17 Şubat 1931 - 4 Şubat 1932 Maden 
5 Şubat 1943 - 24 Ocak 1944 Su 

24 Ocak 1955 - 11 Şubat 1956 Tahta 
9 Şubat 1967 - 29 Ocak 1968 Ateş 

28 Ocak 1979 - 15 Şubat 1980 Toprak 
15 Şubat 1991 - 3 Şubat 1992 Maden 

Çin astrolojisinde 8. burç bazılarına göre Koyun bazılara— 
göre de Keçi'dir. Burç özelliklerini incelediğimizde bunların da
ha çok bir Koyu'na uygun olabileceği kanısına vardık. DolaysHJ 
la da burada bu burçtan böyle söz edeceğiz. 

RAHATINA D Ü Ş K Ü N L Ü K 

Koyun burcunda doğan insan her şeyden önce rahatına dT 
kündür. Onun en çok istediği şey de güvendir. Koyun burcu 
sanıysanız güvene kavuşmak için pek çok şey yapabilirsiniz, m 
sorunlardan kaçan ve tehlikelerden çok korkan birisiniz. A y ı t 
herşeyi gözünüzde büyütmektesiniz. Koyun burcu insanı yalof 
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Iktan da korkar. Onun yanında güvendiği kimseler olmalıdır. 
Uncak o zaman rahat eder ve huzura kavuşur. Kendisini koruyan 
İnsanın yanında güvende olduğunu bilir. Bu durumda değişir ve 
jvi yönlerinin hepsini ortaya koyar. Fakat yine de bu insanı anla
mak zordur. Çünkü her şeyi açıklayamaz. Daima esrarlı bir tara
fı bulunur. 

B A Ş K A L A R I N A UYMA 

Bildiğimiz Keçi'nin aksine, Koyun burcu insanı bağımsızlığına, 
özgürlüğüne hiç de düşkün değildir. Sadece istemediği şeylere zor
layacak olursa başkaldırabilir. Fakat arzu ettiği gibi bir yaşamı var
sa hiç yakınmaz ve bağımsızlığının elinde alınmasına da ses çıkar
maz. Doğulular, yemyeşil otlarla dolu bir ovadaki koyunun hiç ya
kınmayacağını söylerler. Buna karşılık pek az ot bulunan bir yerde 
ağaca bağlanmış olan Koyun durmadan bağıracak ve durumundan 
yakıncaktır. Bundan da rahat ve istediği gibi bir yaşamı olan koyu
nun kurallara uyacağını ve memnun kalacağı sonucunu çıkarabi
lirsiniz. Fakat istedikleri sağlanmamış bir Koyun insanı hep yakı-
nacaktır. Hatta başkalarının rahatını bile kaçırmaya kalkacaktır. 

SORUMLULUK 

Koyun insanı, sorumluluklardan hiç hoşlanmaz. Daha doğru
su onda sorumluluk duygusu hemen hemen yok gibidir. Başına 
grenlerden dolayı daima başkalarını suçlu tutar. Olaylarda ken
di rolü olduğunu kabule yanaşmaz. Ne olursa olsun suç Koyun'-
da değildir. Sorumluluğu bilmediği ve irade gücü de pek sağlam 
"hııadığı için Koyun insanı, genellikle hatalar yapar. Bazen ken
disini pek beğenerek başkalarını yönetmeye kalktığı da görülür. 
P a k a ı bu heves kısa ömürlüdür. Zaten Koyun da ilgilenenler as-
"nda onun bağımsız biri olmadığını da çabucak anlarlar. 
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Y E T E N E K L E R 

Şimdiye kadar Koyun insanı konusunda pek de övecek fal 
şeyler söylemedik. Fakat bu burç insanını da çok üstün taraflara 
vardır tabii. Koyun insanı, fevkalade duyguludur ve çok da zevlJ 
lidir. Onun için de özellikle güzel sanatlarda bu yeteneklerini 
açıklayıp basan elde edebilir. Daima başkalarını izleyen Koyunl 
sanat konusunda bağımsızdır ve bildiği gibi çalışır. Hatta seçtiği 
dalda bir çığır açması da kabildir. Hem yaptığı işin kınanmasına! 
bu konuda bir söz söylenmesine de gelemez. Böyle bir durumda 
inadı tutar. Danlıp küstüğüne de rastlanır. 

ACIMA 

Koyun burcu insanı, iyi kalplidir. Aynca cömert ve yardımsea 
virdir. Ama önce kendi güveni sağlanmalıdır. Ondan sonra baş
kaları için her türlü özveride bulunur. Bu arada kendi güvenija 
tehlikeye sokmamaya da ayrı bir özen gösterir. Koyun insanı, k o l 
laylıkla her şeyini paylaşabilir. Özellikle kendisinden kötü d u j 
rumda olanlara yardım eder. Elinde ne varsa verebilir. Yalnız b a 
sırada sorumsuzluk da kendisi gösterir. Koyun insanının başkja 
lanna dağıttığı şeyler kendi malı olmayabilir. Kendisi, bu konul 
da biraz tuhaf davranır. Yani başkalarına ait olan şeyleri de acıdli 
gı kimselere verebilir. Bu sırada başkalarının malına saygı göster^ 
mesi gerektiğini düşünmez Daha doğrusu böyle bir şey aklırufj 
bile gelmez. O duygularına kapılmıştır ve yardım etmek istemen 
tedir. Bu durumda onu iyi kalpli, küçük bir çocuğa da benzetebil 
liriz. Koyun insanı, bu tutumuyla pek çok kimseyi kızdırabilir V| 
darıltabilir. Hatta onu çok seven arkadaşlarının uzaklaşmalanni 
da neden olabilir. Ancak Koyun insanı bu duruma bir anlam vej 
remez. Çünkü başkalarının malına el sürülmemesi gerektiğin! 
anlayamaz. Bu arada başkalarına ait şeylere sahip çıktığı görûl| 
memiştir. Bunları sadece acıdığı kimselere dağıtır. 
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HASET 

Koyun insanını güvene kavuştuğu zaman mutlu olacağından 
söz ettik. Fakat b u t ip, tam güvene de kavuşsa, mutluluğu da bul
sa yine zaman zaman yakınmaya kalkacaktır. Çünkü başkaları
nın durumlannı daima gözünde büyütür. Onlann kendisinden 
çok daha i y i durumda olduklarına inanır. Onun için de kendi du
rumunu beğenmeye kalkar. Türlü şeyler isteyebilir. Dost ve ya
kınları onun böyle sık sık yakınmasından bezebilirler. Ancak bu 
durumun iç yüzünü anlamak gerikir. Koyun insanı başkalarına 
haset eder. Ama bunun nedeni başkalan gibi olmayı istemesi de
ğildir. Koyun insanı, güvende de olsa yine huzurunu kaçıracak 
şeyleri hayal eder. Bu gizli endişe ve korkular da haset halinde 
ortaya çıkar. Bir Koyun insanıysanız, bu tür endişelerinizi açıkla
maya alışmalısınız. Böylece bunlardan kurtulmanız kabil olabilir. 
Veya Koyun burcundan bir yakınınızın yakınlamalanndan bezdi-
nizse onunla samimi konuşmalı ve kafasından geçenleri anlama
lısınız. Böylece bu yakınmalar oradan kalkacaktır. Koyun insanı, 
karamsar, telaşlı, pireyi deve yapan bir tiptir . Yine de onu iyi an
layan, güvendiği bir kimse bu üzücü huylardan kurtulmasını 
sağlayabilir. O zaman Koyun'un çok hoş yönleri ortaya çıkar. 

S E V İ L E C E K T İ P 

Endişelerinden sıyrılabilen bir Koyun insanı neşeli, cana ya
kın, merhametli, dert dinleyen, sabırlı, zarif biri olacaktır. Böyle 
biri de tam bir dost sayılabilir. Çünkü sorunlarından sıynlmış bir 
Koyun insanı kadar iyi niyetli, yardım sever ve anlayışlı biri da
ha olamaz. Hem o dostlan için uzun süre uğraşmaya, zorluklara 
bile katlanmaya razı olur. Yalnız bu zorluklar onu korkutan tür
den olmamalıdır. Koyun burcu kadınlan, erkeklerine kıyasla da
ha talihli sayılırlar. Çünkü bu tür aşın duygusallık bir.kadına ya
raşabilir, ama bir erkekte pek hoş görülmez. 
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PARA 

Bir Koyun insanıysanız parayı sevmediğinizi söyleyeceksüjB 
kuşkusuz Ama daha şoma insanın güvende olabilmesi için para 
mu gerektiğinden söz ede( eksiniz Sızın için duygular her şeyde! 
daha önemlidir. Aslında maddeye pek aldırmazsınız. Takat rahf l 
bir yaşam için bol para gerektiğini de bilirsiniz. Onun için de p f l 
ra daima sızın için büyük değer taşıyacaktır Zaten Kovun inşam 
olduğunuz için zıtlıklarla dolu bir tipsiniz. Çok duygulu k i m s j 
ler, maddeye aldırmazlar. Ama siz çok derin duygulara sahip o\-
makla birlikte parayı da istersiniz. Çünkü kafanızdaki endişe v§ 
korkulardan büyük kısmını para sayesinde giderebilirsiniz. Para] 
da doğrudan doğruya talihiniz olduğu söylenemez. Yani bir Ya 
lan, Yabanökûzü veya Fare insanı gibi para yapabilecek, servetle! 
elde edebilecek biri değilsiniz. Ama buna da üzülmemelisiniz. Si
z i n burcunuzdakiler parayı dolaylı şekilde elde ederler. Bunu bul 
örnekle açıklayalım. Koyun burcu kadını fazla duyguludur faka 
iş evliliğe gelince kendisine zengin bir eş seçmeyi isteyecekti» 
Koyun burcu erkeği de kendi başına servet yapmaz. Ama genel* 
likle aile işi ona kalır. Bu kurulu düzen işi de kendisi eskiye bagj 
lı kalarak yönetmeye devam eder ve para kazanır. Veya başkala»' 
rıyla birlikte çalışır. Kararlan başkasına bırakarak söylenilenleri 
yapar. Böyle iş birlikleri de genellikle kazançlı olur. 

İ Ş VE M E S L E K 

Koyun insanıysanız, duygularınız düş gücünüz sayesinde gü
zel sanatlar, müzik, dans, perde ve sahnede talihinizi deneycbM 
lirsiniz. Fakat perde, sahne, müzik, dans gibi bir alanı seçerseniZı 
size menajer gereklidir. Çünkü iyi niyetiniz, yardım sevmeniz, 
acımanız yüzünden sizi zarara sokabilirler. Ancak bir menajer 
haklarınızı koruyabilir. Siz yeteneklerinizi ortaya koyup başarılı 
olurken o da para işlerinize bakar. Bu saydıklarımızın dışında her! 
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tur işt e başa geçmekten kaçınmalısınız. Çünkü sizde liderlik ni 
telikleri yoktur. Ayrıca çok duygulu olduğunuz için yanınızdaki
lere acırsınız. Bu da kafanızı etkiler. Bu yüzden yanınızdakileri 
yönetemezsiniz. Buna karşılık hoşlandığınız, güçlü, iyi birinin 
yanında başarıyla çalışabilirsiniz. Yalnız bu kimsenin zaman za
man gönlünüzü alacak tatlı sözler söylemesi de gereklidir. Aksi 
halde ondan kuşkulanmanız, istenmediğinizi sanmanız da kabil
dir. Ticaret size göre değildir. Hem iyi bir satıcı da olamazsınız. 
Yine askerlikte de pek başarılı olacağınızı sanmayın. Askerlikte 
cesaret ve disiplin gereklidir. Oysa sizde bunlar pek yoktur. Böy
le söylediğimiz için darılmamalısınız. Siz ününü dünyaya duya-
rabilecck b ir sanatçı, bir ressam, heykeltıraş, yazar olabilirsiniz. 
Çünkü inanılmayacak kadar yeteneklisiniz. Fakat güvensizliği
niz bu yetenekleri gizleyebilir. Size destek olan iyi bir inin cesaret 
vermesi bu güvensizliği yenmenizi ve inanılmaz yeteneklerinizi 
ortaya çıkarmanızı sağlar. 

DUYGULAR 

Çok duygulusunuz ve etki altında kalıyorsunuz. Bu da sevgi
de sorunlara yol açabilir. Sezme gücünüz var. Bundan yararlan
maya çalışın. Böylece sevgide hata oranı azalır. Koyun insanı, çok 
genç yaşta evlenir. Yuvasında mutlu olur. Onun için iyi bir eş, sı-
eak bir yuva ve sevilecek çocuklar idealdir. Bunlara kavuşursa 
ömür boyun huzur içinde yaşar. Fakat kötü bir eş. Koyun insa-
n 'n ı anlatılamayacak kadar mutsuz eder. Hatta biraz anlayışsız 
b i r eş bile bir felaket sayılabilir. Onun için evlenmeden önce iyi 
düşünmek gerekir. Koyun insanıysanız ve evliliği düşünüyorsa-
1 , 1 2 sizi koruyan, güvendiğiniz kimselerin fikirlerini sormanız ya-
r a r ' ı olabilir. Evlilikte mutlu olmayan, sanatçı bir Koyun insanı 
n c r Şeyini seçtiği konuya verir. Kendisini böyle teselli eder. Bu 
a rada sanatında çok da başarılı olur. 
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S E V G İ D E UYUM 

Sizi anlayışlı, rahatına düşkün ve yuvaya önem veren bir Ke
di insanı çok mutlu edebilir. Hem onun yönetimine girerek rahao 
da edersiniz. Özellikle Koyun kadını, varlıklı bir Kedi erkegiyljg 
çok uyumlu bir yaşam sürebilir. Kedi, yönetimin kendisinde o l l 
dugunu bildiği sürece eşine çok iyi bakacaktır. Yine bir KöpeK 
insanıyla da iyi anlaşabilirsiniz. Köpek insanı, paraya önem ver
mez. Onun için de bütün parasını seve seve sizin için harcayabil 
l i r . Bir hayli duygulu olan Köpek aynı zamanda dürüst, iyi niyera 
l i , güvenilecek biridir. Fakat seçtiğiniz kimse, para kazanamayan 
biriyse bu Köpek insanından vazgeçmeniz daha uygundur. Madl 
deye önem veren bir Domuz insanıyla da anlaşabilirsiniz. Çünka 
Domuz para kazanır ve aynı zamanda bir hayli duyguludur ve 
hoş görü sahibidir. Sizi seven bir Domuz insanı, her arzunuzu yel 
rine getirebilir. 

A N L A Ş A M A Y A C A Ğ I M I Z T İ P L E R 

Siz fazla duygulu ve biraz da karamsar bir tipsiniz. Onun için 
hareketli, atılgan, kendini beğenmiş burçların insanlarıyla pe« 
uyuşamazsınız. Yuvaya bağlı Kedi hariç bu tür burçlar size ıra 
maz. Örneğin Yabanöküzü burcu insanı, sizin sızlanmanıza ya? 
kınmanıza uzun süre dayanamaz. Yabanöküzü, size istediğin» 
güveni, parayı, rahatı sağlayabilir. Fakat karşılığında da pek çoB 
şey ister. Oysa siz bunları kolay kolay veremezsiniz Sakın Mayi 
mun insanına yaklaşmayın. Bu arada bir şeyi daha belirtelim. A H 
le reisi siz olmayacaksınız. Kadın veya erkek Koyun insanı y ö l ş j 
tilmeye gerek duyar. Onun için sizi yumuşaklık ve sevgiyle yörjpj 
tecek bir eş seçmelisiniz. 
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Ö M R Ü N Ü Z 

Ömrünüzün birinci devrinde çok talihli olabilirsiniz. Her şey 
istediğiniz gibi olabilir. İkinci devre ise biraz karışıktır. Buna da 
fazla duyarlı olmanız yol açacaktır. Sevgi yüzünden türlü karışık 
durumla karşılaşabilirsiniz. Hisleriniz coşkun olacağı için bu 
devrede pek değer verdiğiniz güveni bile unutmaya kalkabilirsi
niz. Üçüncü devrede de yine taliniz açıktır ve mutlu olabilirsiniz. 

D E Ğ İ Ş İ K DURUMLAR 

Koyun burcu insanının da doğduğu zamana göre etki aldığı 
söylenir. Kışın doğan koyuna kıyasla yazın veya baharda doğan 
Koyun daha talihlidir. Çünkü, kışın topraklar boştur. Koyunun 
iyice beslenmesi ve güvene kavuşması zordur. Oysa Yazın koyun 
istediği kadar yiyecek bulacaktır. Bu da onun rahat etmesini gü
vene kavuşmasını sağlayacaktır. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Size Koyun burcunun yıllarını verdik ve özelliklerini anlattık. 
Ancak bu arada siz Güneşinizin bulunduğu burcun etkisindesiniz. 
Güneş'in bulunduğu burç da Koyu'nun size verdiği özellikleri da
ha artırabilir veya azaltır. Ayrıca Koyun çok ilginç ve biraz da es
rarlı burçtur. Onun için bir Koyun insanını tam anlamıyla bilebil-
m e k de zordur. Bu yüzden doğduğu aya dikkat etmek gerekir. Ki
tabımızın altıncı bölümünde bu bilgiyi bulacaksınız. Bunu oku
madıkça karar vermemelisiniz. Örneğin Balık burcunda doğmuş 
bir Koyun insanı çok daha duygulu ve duyarlıdır. Buna karşılık 
Oğlak burcundan bir Koyun insanı, çok daha akılcı, duygularla 

afa arasında bir denge kurabilmiş bir tiptir. Bu arada Koyun bur-
c u insanını iyice tanımanın kolay olmayacağını da anımsatalım. 



100 

D İ Ğ E R GRUPLARDAN E T K İ ALAN KOYUN 

A T E Ş KOYUNU 

Aslında Koyun çekingen, içine kapalı biridir. Fakat Ateş Ko
yunu biraz daha dışa dönüktür. Ayrıca diğerlerine oranla daha; 
cesur ve kararlı sayılır. Ateş Koyunu, iş yaşamında bir hayli ba| 
şanlı olur. Çünkü o sorun yaratmayı sevmez. İş arkadaşlarıyla; 
uyum içinde çalışabilir. Bu arada çıkarlarının da farkındadır. E la 
ne bir fırsat geçtiğinde kısa süre içinde değerlendirebilir. Yalnız] 
para konusunda zaman zaman bocalayabilir. Çünkü o rahatını] 
sevmektedir. Parayla alınabilecek her şey de evinde bulunmalı-! 
dır. Bu yüzden zaman zaman ödenmesi gereken faturalarla karsa 
laşabilir. Yine de biraz gayretle para kazanır ve durumunu düzelt 
tir. Sevgiye değer verir ve eşine de daima sadık kalır. 

TOPRAK KOYUNU 

Toprak Koyunu, yuvaya, aileye düşkün, tutucu, biraz içine 
kapalı, paranın değerini bilen, iyi niyetli biridir. Yeniliklerden! 
değişikliklerden pek hoşlanmaz. Daima aynı şeyleri yapmak ona 
güven verir. Bu tip tekdüze işlerden de pek sıkılmaz. Çalışkan^ 
gayretli ve sabırlıdır. Bir işi yarım bıraktığı görülmez. Yuvasında] 
epey cömerttir. Aile için her şeyini verebilir. Oysa o aynı zamana 
da hesabını bilen, parayı sağlam yerlere yatırmak gerektiğini söw 
leyen biridir. Ancak iş sevdiklerine ve aileye gelince parayı da dü| 
şünmeden harcayabilir. Bir hayli duygulu ve duyarlıdır. G e n j 
yaşta âşık olabilir. Sevgisine karşılık görürse çok mutlu olur. Y u i 
vasında eşi ve çocuklarıyla bollluk içinde yaşar. 

MADEN KOYUNU 

Maden Koyunu yuvaya, aileye, sevdiklerine ve vatanına bagill 
biridir. Yeniliklerden, değişikliklerden pek hoşlanmaz. Bu türj 
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şeyler onun bocalamasına yol açabilir. Onun planlı, programlı 
bir yaşamı vardır. Gayretli ve çalışkandır. İşte sabır ve sebat gös-
ı e r i r . Zamanla yaşamda iyi bir yer edinir. Son derece duygulu ve 
duyarlıdır. Sevdiklerinin küçük bir sözü onu yaralayabilir. Ancak 
o sakin bir görünüş ardına duygularını gizlemiştir. Onun için alı
nıp kırıldığını fark etmek de güçtür. Paraya biraz düşkündür. 
Çünkü maddi güvene kavuşmakla kendisini de ailesini de koru
yacağına inanmaktadır. Hesabını bilir ve daima para biriktirme
ye gayret eder. Sevdiği kimseleri benimser ve çok da kıskanır 

SU KOYUNU 

Su Koyunu, aslında güvensiz, kendisine yardım edecek, cesa
ret verecek kimselere gereksinme duyan biridir. Bir hayli zarif, 
hoş ve çekicidir. Yumuşak başlı ve iyi niyetlidir. Dolayısıyla da 
ahbap ve dost edinmesi kolaydır. Ona pek çok kişi yardımcı ola
bilir. Böyle destek sayesinde gayrete gelerek çok çalışır ve başarı
ya da erişir. Her başarıdan sonra kendine olan güveni biraz daha 
artar. Yeniliklerden pek hoşlanmaz. Törelere, geçmişe ve aileye 
bağlıdır. Kolay üzülür ve yine hemen neşelenebilir. Yaşamda üs
tün duruma gelmesi, zengin olabilmesi için yanında daima gü
vendiği bir kimse olmalıdır. Aşkta hem çok duygulu hem de ha
vaidir. Fakat gerçekten sevdiğinde sadık, sevecen bir eş olur. 

TAHTA 

Tahta Koyunu sevdiklerine, yuvaya, aileye son derece bağlı 
biridir. Töreler onun için büyük değer taşır. Atalarını daima say-
gryla anar. Anne ve babasına da sevgisi, saygısı sonsuzdur. O ai-
•csinden ayrılmayı istemez. Bir aile işi varsa bunu devam ettir-
m e k ona güven verir. Yeni konulardan çekinir. Zaten içine kapa-



Iı ve tutucudur. Eli çok bereketlidir. Zamanla çok parası da o 
bilir. Sabırlı, sebatlı ve zaman zaman da inatçıdır. Dostluğa da de
ğer verir ve küçük yaşta edindiği dostlarla ilişkilerini ömür boyu 
korur. Parayı tutmasını bilir. Sağlam yerlere yatan para zamanla 
iyice çoğalır. Onun en büyük ideali sevmek, sevilmek ve mutlu 
bir yuva kurmaktır. Çocuklara da çok düşkündür. 

9 
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MAYMUN 

GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Maden, ayrıca Erkek, 
Pozitif, Batı, Güneybatı 

ÇİNCE ADİ : H O U 
MEVSİMİ : Yaz 
AYİ : Ağustos 
SAATLERİ : 15-17 

MAYMUN'UN YILLARI V E BU YILLARA G Ö R E AYRICA 
G İ R D İ Ğ İ GRUPLAR 

5 Şubat 1932 - 25 Ocak 1933 Su 
25 Ocak 1944 - 12 Şubat 1945 Tahta 
12 Şubat 1956 - 30 Ocak 1957 Ateş 
30 Ocak 1968 - 16 Şubat 1969 Toprak 
16 Şubat 1980 - 4 Şubat 1981 Maden 
4 Şubat 1992 - 22 Ocak 1993 Su 

İ N A N I L M A Z Z E K Â 

Birkaç burç insana zekâ verir. Maymun burcunda bu zekâ 
bambaşka bir hal alır. Son derece yetenekli ve becerikli biri olan 
Maymun, en zor sorunları kısa süre içinde halledebilir. Bir May
mun burcu insanıysanız zekânızla gururlanabilirsiniz. Güçlü bir 
kafaya, akla sahipsiniz. Bu yüzden de halledemeyeceğiniz bir şey, 
içinden çıkamayacağınız bir durum yoktur. Bu inanılmaz parlak 
2 e k â sayesinde türlü şeyler yapabilir ve çok başarılı olabilirsiniz 
doğrusu. Yalnız burcunuzun özelliklerinden biri de sıkılıp, cay
maktır. Bu fazla akıllı kimselerde sık sık görülen bir durumdur. 
Mekânız sayesinde bir konunun derinliklerine kadar iner ve onu 



iyice inceleyebilirsiniz I akal sonra elde ettiğiniz bilgiden yaran 
lanacak yerde sıkılır ve yeni biı konuya geçebilirsiniz. BoylecJ 
kendinizi oyalarsınız. Ancak istedikleriniz elde etmeye k.ırarlıyJ 
sanız bu tulumunuzdan vazgeçmelisiniz Çünkü büyük zekâma 
sızı hatalı yola da götürebilir. Bu zekâya bir yön vermeli ve be l i r l 
l i bir amaca doğru gitmelisiniz. 

. . . . 
B Ü Y Ü K B İ L G İ 

Maymun insanı olduğunuz için sizde öğrenme isteği var Hernj 
kısa süre içinde pek çok şeyi öğrenebilirsiniz. Bilginin sınırı ol- l 
madiği söylenir ve bu doğrudur. Hem sizin zekânız da sınırsua 
ıhı Onun için çok bilgili biri olabilirsiniz Bu arada inanılmayaJ 
cak bir belleğiniz var. Her öğrendiğinizi kafanıza yerleştirir ve b u l 
daha da u l u n m a z s ı n ı z Bu durumda okuduğunuz, gördüğünü» 
işittiğiniz şeylerin en küçük ayrıntılarını da anımsayabilirsiniz! 
Böyle güçlü bir bellek de başarınızda size yardımcı olacaktır t a l 
bi i . Üstün biı zeka. büyük bilgi ve güçlü bir bellek bir araya ge-j 
ünce insan çok şeyler yapabilir. 

YARATMA G Ü C Ü 

Bu arada maymun, taklitçi bir yaratıktır. Oysa Maymun bur-| 
eu insanı taklidi hiç sevmez. Onda yaratma gücü vardır ve her i 
konuda da yenilikler yapabilir. Bu yaratma gücü de yine sizi bf l f l 
yük başarı ve üne götürebilir. Sizinkisi en yetenekli burçlardan 
biridiı Yalnız bu yetenekleri ziyan etmemeli ve gereken şekilde! 
bunlardan yararlanmaya bakmalısınız. Belki bu kadar yeteııeklej 
her Maymun burcu insanının başarılı olacağını düşünüyorsunuz» 
1 akal bu ne \ azık ki hatalı biı dûşüncediı I vet, Maymun'da ç o M 
üstün özellikler vardır ama başarı için gereken bir şey eksiktir» 
Bu da irade gücüdür. Çok zeki olduğunuz ve daima yeni bilgiler^ 
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edinmek istediğiniz için öğrendikleriniz önemsemeyerek böyle 
yolunuza devam edebilirsiniz. Bu yolun sonuna vardığınızda da 
kafanızda bir bilgi hazinesi olabilir. Ancak aradığınız başarı bu 
değildir. Arzu ettiğiniz duruma gelmek, ün yapmak için sebatlı 
olmanız, bir programa uymanız gereklidir. 

K E N D İ N İ B E Ğ E N M E VE Ü S T Ü N L Ü K 

Neşeli, şakacı, şirin bir tipsiniz. Yanınızda olanlar sizden çok 
hoşlanıyor ve bir hayli eğleniyorlar. Gerektiği zaman bu kimsele
re dil de dökebiliyorsunuz. Onları memnun edecek şekilde davra
nıyorsunuz. Fakat için için karşınızdakileri alay etmektesiniz. 
B u dostluk gösterisinin gerisindeki düşünceler hiç de hoş değil. 
Kendinizi çok beğeniyor ve üstün olduğunuzu sanıyorsunuz. 
Gerçekten de çok üstün yönleriniz var. Ama bu başkalarını küçük 
görmeniz için bir neden olmamalıdır. Çünkü başkalarında hiçbir 
zaman elde edemiyeceğiniz yetenekler olabilir. Böyle güçlü, inat
çı ve çok zeki olan Ejderha'yı bile kandırabiliyorsunuz. Yalnız 
kendinizi çok beğendiniz için bazı sözleriniz sizi ele veriyor. Bu 
da tehlikeli durumlar yaratıyor tabii. O zaman da yine zekânızdan 
yararlanıp yalana başvurarak kendinizi kurtarabiliyorsunuz. Ken
dinizi beğenmeye devam edin ve bu tür tutumlardan da vazgeç
meye çalışın. Çünkü büyük zekânız da olsa bir gün kendi hatanız 
yüzünden kurtulamayacağınız bir duruma düşebilirsiniz. 

Z E K Â N I N T E H L İ K E L E R İ 

Çok zeki olduğunuz için herkesi kolaylıkla kandırabilecegini-
ze inanıyorsunuz. Bu arada kimseye güvenmemektesiniz. Çünkü 
tıpkı sizin yaptığınız gibi onların da gizli maksatlarla hareket ede
ceklerini sanmaktasınız. Kendiniz dışında hiç kimseye güveniniz 
yok. Bu da sizi tek başınıza harekete zorluyor. Yine de kendi bur-
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cunuzdakilerin üstün yeteneklerine inanıyorsunuz. Ama kendi 
burcunuzdan da herkese güvendiğiniz söylenemez. Böyle devam 
ederseniz sonunda yalnız kalabileceğinizi belirtelim. İnsanlara 
güvenmesini, onlara inanmasını öğrenmelisiniz. Bu arada üstün] 
zekânız yüzünden ahlak kurallarına da pek aldırmamaktasınua 
Sırf çıkarınız için kolaylıkla yalan söyleyebilirsiniz. Veya bu yüz* 
den kimseye fark ettirmeden hileli bir işe kalkışabilirsiniz. Hem 
böyle davranmaya da uzun süre devam edebilirsiniz. Yani yakalan 
nana kadar bu tutumunuzu sürdürebilirsiniz. Ancak durum orta| 
ya çıktığı an emek verdiğiniz her şey mahvolabilir. Yalnız bu antfj 
da üstün zekânız yüzünden sizi yakalamamalarının çok zor oldu* 
gunu da ilave etmeliyiz. Bu da gerçekten kafanızın fevkalade çâ^ 
lıştıgını gösteriyor. Ama kafanızı yararlı konularda çalıştırmama 
daha iyi olur sanırız. Aslında iyi ve kötüyü birbirinden kolaylıkUîf 
ayırabiliyorsunuz. Fakat çıkarınız söz konusu olunca bunu unut-; 
mayı uygun buluyorsunuz. Bu tutumu daha da ileriye götürüp işi 
hırsızlığa kadar vardıranlar da çıkar burcunuzdan. Neyse bunlaij 
rın sayısı fazla değildir. Yalnız ne yaparsanız yapın çok şirin ve sesj 
v iml i olduğunuz için insanlar size kolay kolay kızamıyorlar. 

PARA 

Çok zeki ve kurnazsınız. Ayrıca fırsat düşkünüsünüz. Hiçbir' 
fırsatı kaçırmıyorsunuz. Ayrıca çok da talihli olduğunuz ve d u l 
rumlan kolaylıkla fark ettiğiniz için pek çok fırsatla karşılaşıyor» 
sunuz. Kendinizi beğeniyor, yalan söylüyor ve kurallara uyma-, 
yan işlere de kalkışıyorsunuz. Fakat zekânız para konusunda da 
başarılı olmanızı sağlıyor. Doğrusu bu konuda çok akıllısınız ve 
işleri hiç kimseye fark ettirmeden halletmesini de biliyorsunuz. 
Hem çabuk para kazanıyorsunuz. Onun için kazanç getirecek? 
her iş size göredir. Yalnız dünyaya adınızı duyurmak, büyük s e n 
vet yapmak istiyorsanız kendinize belirli bir yol çizmelisiniz. Bu 
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yolu sebatla izlemelisiniz. O zaman dünyanın en tanınan ve en 
zengin insanlan arasına da girebilirsiniz. Yine zengin olmak için 
uzun vadeli işleri düşünmelisiniz. Fırsatlar size hemen para vere
bilir ama bir bakıma kazanacağınız para büyük sayılmaz. Onun 
için üstün zekânızı kullanarak büyük paraya gidecek yolu bul
malısınız. Bunu yapmak da sizin için zor değildir. 

Bir Maymun burcu insanı olduğunuz için her konu ve alanda 
basan elde edebilirsiniz. Yalnız güzel sanatlara pek yeteneğiniz 
yoktur. Buna karşılık iyi bir yazar da olabilirsiniz. Özellikle gül
dürüde başanlı olabilirsiniz. Siyaset, endüstri, ticaret alanları si
ze göredir. Hele sevdiğiniz belirli bir alan varsa ve yüksek eğitim 
görebilirseniz büyük basan elde edebilirsiniz. Bilim alanında tür
lü yeni buluşlar yapabilirsiniz. Okumamış bir maymun başarılı 
olabilir. Buna karşılık iyi eğitim görmüş bir Maymun burcu insa
nıyla kimse başa çıkamaz. Sevdiğiniz ve bıkmayacağınıza inandı
ğınız bir konuya el atmalısınız. Bu alanda çalışmalısınız. Dünya
da çalışmaları, buluşlanyla ün yapmış pek çok Maymun burcu 
insanı olduğunu da söymeliyiz. 

DUYGULAR 

Bir Maymun burcu insanı olduğunuz için havaisiniz. "May
mun iştahlı" sözü size tam anlamıyla uymaktadır. Sevgide mut
luluğu bulmanız kolay olmayacaktır. Aslında duygusuz değilsi
niz. Fakat çok çabuk beğeniyor ve seviyorsunuz. Kısa süre sonra 
da âşık oluyorsunuz. Ama bu da aynı şekilde ayrılıkla sonuçlanı
yor. Aslında duygulu, ateşli, sevmeyi isteyen bir insansınız. Yal
nız bu tür ilişkilerde de kendinizi üstün buluyorsunuz. Karşı ta
rafı inceleyip hatalarını görmeye başlıyorsunuz. Bu da sizin soğu
manıza neden oluyor. Aradığınız gerçek aşka kavuşmanız güçtür. 
Seveceğiniz kimsenin bilgil i , çok yönlü, sizin gibi zeki olması ge-
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rekir. Böyle biri sizi iyi anlayacağı için de bağlanmanız için gere-' 
ken her şeyi kolaylıkla yapabilir. Yine de böyle üstün birinin s i d 
sevmesi de biraz zor olabilir. Bunu biraz düşünmeniz yerinde 
olacaktır sanırız. Şimdilik her macera sona erdiğinde gülüyorsuj 
nuz. Çünkü en üzülecek olayların bile gülünç yönlerini görme 
gücüne sahipsiniz. Ancak bu arada geride bıraktığınız kimselerin 
çok mutsuz olduğunu aklınıza bile getirmiyorsunuz. Sevgide sizf 
den üstün biriyle karşılaşacak olursanız geride kalanların neler 
hissettiklerini o zaman anlayabilirsiniz. Duygu konularında bu 
kadar fazla havailikten vazgeçmeye çalışmalı ve biraz iradeniz
den yararlanmalısınız. 

S E V G İ D E UYUM 

Anlattıklarımızdan ortaya çıkan gerçek kendi burcunuzdan 
biriyle çok iyi anlaşabileceginizdir. Bunun dışında sizin için en 
iyi eş bir Ejderha insanıdır. O sizin akla gelmeyecek zekâ oyun-
larınızdan yararlanırken siz de Ejderha'nın gücünden faydalanır
sınız. Birbirinizi anlamanız koşuluyla bu gerçekten iyi bir cvlilikjj 
olur. Aynı şekilde bir Ejderha'yla ortak olmanız veya iş birliği, 
yapmanız da kabildir. Yalnız ortağınıza daima dürüst davranma^ 
lısınız. Aksi halde öfkelenen bir Ejderha'nın elinden sizi kimse 
kurtaramaz. Yine bir Fare insanıyla da i y i anlaşabilirsiniz. O si-j 
zin şirinliğinize, üstün zekânıza, neşenize hayran kalacaktır. Bel
k i siz zamanla Fare insanına başlangıçtaki sevgiyi duymayabilir-^ 
siniz. Fakat Fare insanı sizin her şeyinize katlanacak ve ömür bcH 
yu da sizi sevmeye devam edecektir. 

A N L A Ş A M A Y A C A Ğ I M I Z T İ P L E R j 
Evlilik, işbirliği veya ortaklıklarda her burç insanıyla anlaşma

nıza olanak olmadığını biliyorsunuz. Yalnız bu arada onları aşağı 
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görmeye kalkmamalısınız. Örneğin bir Maymun insanı, Kaplan'ı 
aşağı görür. Onunla alay etmeye de kalkabilir. Kendisinden emin 
olan, güvenen bir Kaplan için bundan daha aşağılayıcı bir durum 
daha düşünülemez. Evet, Kaplan sizin kadar parlak zekâya sahip 
değildir. Fakat Kaplan burcu insanı bir şeyi aklına koydu mu so
nuna kadar gider. Üstelik aslında pek yumuşak da sayılmaz. Kap
lan, sonuna kadar savaşan yaratıklardan biridir. Onun için Kap
lan insanıyla alaya kalkar, onu küçük düşürürseniz başınıza bü
yük bir dert alırsınız. Kaplan sizi yenmek için atılacaktır. Hem 
fırsat kollamayacak ve hemen saldırıya geçecektir. Oysa siz çok 
yetenekli olmakla birlikte şiddete karşı koyamazsınız. Onun için 
de Kaplan sizi avlayabilir. Kınlan gururu yüzünden de size bü
yük zarar verir. Gerçek yaşamda da kaplanlann maymunları av
ladıklarını unutmamalısınız. Bu arada en anlaşamayacagınız 
burçlardan biri de Koyun'dur. Onu aşağı görmeye kalkabilirsiniz. 
Fakat bu arada Koyun da yakınmalanyla sizi canınızdan bezdire-
bilir. Başlangıçta Yabanöküzü sizi çok cazip bulabilir. Fakat bu 
burç insanının size göre olmadığını da söylemeliyiz. 

Ö M R Ü N Ü Z 

Ömrünüzün i lk devresi çok mutlu geçecektir. İkinci devre ise 
fazla hareketli olacaktır, irade gücünüzü kullanıp çizdiğiniz yol
da ilerlerseniz çıkacak problemler sizi düşündürmeyecektir pek. 
Ama aksi halde yaşamınız altüst olabilir. Kısa süreli planlar o l 
mayacak sonuçlar verecektir. Üçüncü devre ise sakin ve huzurlu 
geçebilir. Kendinize uygun bir eş bulmuşsanız mutlu da olabilir
siniz. Fakat kimseyi beğenmemek yüzünden yalnız da kalabilir
siniz. Ömrünüz çok uzun olduğu için de bu yalnızlık sizi üzebi
lir doğrusu. Bekâr kalırsanız, son devrede bocalayibilirsiniz. Ak
si halde çocuklannız sizi oyalayacaktır. Çünkü bir maymun insa-
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ta kiminle evlenirse evlensin, çok çocuk sahibi olur. Her ç 
da sizin için yepyeni ve ilginç bir konu sayılır sanırız. 

D E Ğ İ Ş İ K DURUMLAR 

Maymunlar, yaz, kış gibi mevsimler veya soğuk sıcak gibi ik-j 
l im koşullarından etkilenmezler. Onların yaşamında sadece b f l | 
ginin etkisi gözükür. Onun için Maymun burcu insanının fırsat-*' 
lardan yararlanarak iyi bir eğitim görmesi gerekir. Çünkü sevileni 
konuyu incelemeyi sağlayacak bir eğitim maymun insanının ya
şamda aradığını bulmasını sağlar. Hem Maymun insanı bu saye
de dehasını ortaya koyabilir. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Size Maymun yıllarını verdik vc Maymunun özelliklerini 
lattık. Ancak kişiliğinizde doğduğunuz burcun etkisi fazla 
Güneşinizin bulunduğu burç, Maymunun verdiği özellikl 
güçlendirebilir veya hafifletir. Bunun için kitabımızın altıncı 
lümünü okumalısınız. Böylece Maymun burcunun size neler v 
miş olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. 

D İ Ğ E R GRUPLARDAN E T K İ ALAN MAYMUN 

A T E Ş MAYMUNU 

Ateş Maymunu, son derece zeki, akıllı, akılcı ve çıkarlarını 
iyi bilen biridir. Bir hayli yeteneklidir ve başarıya gitmesi için ç 
neden bulunmaktadır. Ateş Maymunu, durumları çok kısa sû 
içinde inceleyerek kusursuz planlar yapar ve uygular. Böylece 
ne kısa süre içinde istediği sonuçları alır. O riskli konulara da 
gi duyar. Pek çok kimseyi korkutan ve zararlı olacağına inanı' 
konular onu çeker. Üstelik böyle konulardan büyük kazan 
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sağladığı da bir gerçektir. Kendini çok beğenir ve etrafındakilere 
üstün olduğunu kabul ettirmeye de kalkabilir. Aşktan zevk alır 
ama duygularını kontrol etmekte ustadır. Onun seveceği kimse 
ustun, akıllı, yenilikler yapan b i r i olmalıdır. 

TOPRAK MAYMUNU 

Toprak Maymunu, bi lmeyi , öğrenmeyi isteyen, eğitime ina
nan, yeniliklerden, değişikliklerden hoşlanan biridir. O biraz da 
İkizler burcu insanını andırır. Konuşmayı sever ve sözleri epey 
eikileyecidir. Sevdiği konuyu bulur ve sebat ederse çok başarılı 
olur. Büyük paralar da kazanabilir. Beğenilmeyi, sevilmeyi ve 
övülmeyi ister. Kendisinden üstün sayılan kimseleri kıskanır 
ama bunu da pek belli etmez. Sinirlendiği zaman sözünü esirge
mez ve k i n c i da olabilir. Zamanla büyük bilgi sahibi olabilir. El
lerini de ustalıkla kullanır. Aşkta epey havaidir. Ancak karşısın
da düşlerindeki gibi biri çıkarsa birden değişecektir. O üstün, bi l 
gil i , güne ayak uyduran b i r i n i ister. Böyle biriyle çok mutlu olur. 

MADEN MAYMUNU 

Maden Maymunu maddeye bir hayli önem veren biridir. Bü
yük paralar istemektedir. Parayı bulmak, almak veya kazanmak 
için uğraşır. Zaman zaman dayanamayarak parasından söz edip 
övünebilir. Daima sağlam olan yatınmlara yönelir. Tek başına 
hareket etmeyi ister. Fakat çıkarlarını iyi bildiği için gerektiğin
de işbirliğine de gidebilir. Çok çalışkan, zeki ve akılcıdır. Dolayı
sıyla da olayları inceleyip doğru sonuçlar çıkartabilir. Yenilikler
den hoşlanır ve işinde de yine yeniliklerden yararlanır. Onu be
ğenen çoktur ve çevresi de kalabalıktır. Ancak Maden Maymunu 
bağımsızlığına da düşkündür. Severse evlenebilir. Ama onda Ma
den'in etkisi fazladır. Bu yüzden zengin biriyle de evlenebilir. 
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S U MAYMUNU 

Su Maymunu sezgi sahibi epey duygulu ve duyarlı biridir. 
Maddeye de büyük değer verir. Parası epey kıymetlidir. Sıkı elli 
sayılmaz ama yine de parayı harcayagı zaman epey düşünür. Ça
lışkan ve yeteneklidir. Fırsatları değerlendirmesini de iyi bilir. 
Zaten fırsatçı ve çıkarcıdır. Toplum ilişkilerine önem verir. Çev
resindekileri de hoş tutar. Böylece zamanı geldiğinde çevresinde
kilerin olanaklarından da yararlanabilir. Başarıya erişmesi için 
çok neden vardır. Ancak zaman zaman duygular yüzünden boca
layabilir. Sevdiği zaman kuşkucu ve kıskanç olur. Fakat sevgisi 
de kısa süre sonra sönebilir. Çocuklara düşkündür. Bu yüzden 
evlenebilir. Yine her bakımdan kendisine uygun, duygulu, du
yarlı birini bulursa mutlu olur. 

TAHTA MAYMUNU 

Tahta Maymunu, yaşamın değerlerini iyi bilen biridir. O mes
leğinde ilerlemeye, başarıya erişmeye ve bol para sahibi olmaya 
kararlıdır. Bu yüzden planlarını dikkatle yapar. Her koşulu da 
değerlendirir. Sakin, akılcı ve soğukkanlıdır. İşlerine karışılması
na gelemez. Böyle durumlarda kendisinden hiç beklenmeyen sert 
tepkiler gösterebilir. Bir hayli hırslıdır ve daima daha fazlasını, J 
daha üstününü ister. Gayretli ve çalışkandır. Tek başına başarıya 
erişip servet yapması olasıdır. Yeniliklerden, değişikliklerden j 
hoşlanır. Ama iş çıkarlara geldiğinde yenilikleri reddetmesi de 
olasıdır. Hareketleri zariftir ve müzikten, danstan çok hoşlanır. 1 
Yaşamda başarılı olmadıkça evlenmeyi düşünmez. 
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HOROZ 

GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Su; aynca Dişi, 
Negatif, Batı 

ÇİNCE A D I : J İ 
MEVSİMİ : Sonbahar 
AYİ : Eylül 
SAATLERİ : 17-19 

HOROZ'UN YILLARI VE BU YILLARA G Ö R E AYRICA G İ R D İ Ğ İ 

GRUPLAR 

26 Ocak 1933 
13 Şubat 1945 
31 Ocak 1957 
17 Şubat 1969 

5 Şubat 1981 
23 Ocak 1993 

A Ç I K S Ö Z L Ü L Ü K 

Horoz burcunda dogdunuzsa açık sözlü olduğunuzu söyleye
biliriz. Siz her şeyi anlatmaktan, açıklamaktan zevk almaktasınız. 
Konuşurken bir şey düşünmüyorsunuz. O anda sözlerinizden 
alınabilecek kimseler olacağı da aklınıza gelmiyor. Hatta doğru 
söylemeye öyle meraklısınız k i zaman zaman dayanamayıp ken
di hatalarınızı da anlatıyorsunuz. Tam anlamıyla dürüstsünüz ve 
bununla övünüyorsunuz. Oysa bazı gerçeklerin açıklanmaması 
gerektiğini bilmeniz gerekir. Sizce her şey daima söylenmeli ve 
daima bilinmelidir. Aslında fazla açık sözlülüğün zararlarını se
zecek kadar da duygulusunuz. Yine de dayanamıyor ve konuşu-

- 13 Şubat 1934 Su 
- 1 şubat 1946 Tahta 
- 17 Şubat 1958 Ateş 
- 5 Şubat 1970 Toprak 
- 24 Ocak 1982 Maden 
- 9 Şubat 1994 Su 
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yorsunuz. Bu yüzden de üzülenler, alınanlar size garez duyan 
var. Bunun zararlarını sezecek kadar da duygulusunuz. Doğru 
söyleme pahasına kendi hatalarınızı ortaya koymanız da kabild'' 
Fakat siz onların tutumlarını anlayamıyorsunuz. Daima ve dai" 
haklı olduğunuzu savunmaktasınız. Açık konuşmak bir bakı 
yararlıdır. Ama siz sadece bu yararı düşünmüyorsunuz. Bö" 
davranırken dikkati çektiğinizin farkındasınız. Yani açık sözl 
lük kendinizi ortaya koymak için bir fırsat da sayılabilir. Başka? 
larının kızması sizce önemsizdir. Böyle konuşurken amacınıza 
erişiyorsunuz. Düşmanlarınız bile sizin dürüst olduğunuzu söyü 
lüyorlar. Ayrıca sık sık da sözünüz ediliyor tabii. Ancak düşman! 
kazanıyorsunuz. Eğer siyaset hayatına atılmayı düşünüyorsanız 
vazgeçin. Bu durumda siyasette başarısızlığa uğrayacağınız daha 
başlangıçta belli oluyor. 

G Ö S T E R İ Ş 

Siz çelişkiler içinde bir tipsiniz. Horoz insanı olarak, sesinizi 
duyurmak, dikkati çekmek hoşunuza gidiyor ama işin garip yö
nü de aslında tam anlamıyla ve eskiye bağlı bir tipsiniz. Üstelik 
bir hayli de duyarlısınız. Daima haklı olduğunuzu düşünürken 
için için hata yapmaktan da korkuyorsunuz. Fakat gösteriş iste
diğiniz size o an için her şeyi unutturabiliyor. Bu arada sayılma
yı, övülmeyi de arzuluyorsunuz. Sizi çok akıllı sanmaları gerek-s 
tigini düşünüyorsunuz. Başkaları size akıl danışacak olursa bü
yük mutluluk duyuyorsunuz. 

HAYALLER 

Aslında aklı başında bir insansınız. Peki bütün bunları neden 
yapıyorsunuz? Hiç kimseyi rahatsız etmeden kendi yolunuza 
ilerleyebilirsiniz. Fakat bir Horoz insanı olduğunuz için aslında j 
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bir hayaller dünyasında yaşıyorsunuz. Düşler kurmaya, olmaya
cak türlü şeyler düşünmeye bayılıyorsunuz. O zaman kendinizi 
eşsiz bir i , herkesin hayran kalacağı bir insan, bir kahraman gibi 
görüyorsunuz. Oysa bunların gerçek olmadığını da biliyorsunuz. 
Hiç olmazsa bu düşlerin bir kısmını gerçek haline koymak iste
ğiyle konuşuyor ve dikkati çekiyorsunuz. 

C E S A R E T 

Bu sözlerimizi duyanlar sizin çekingen, cesaretsiz b ir i olduğu
nuzu sanırlar. Oysa koşullar uygun olduğu zaman büyük cesaret 
gösterebilirsiniz. Siz bu koşulları nasıl yaratacağınızı bilemiyor
sunuz. Ama insanın hayallerini gerçek yapması, dikkati çekmesi 
için daha pek çok yol vardır. Size konuşmayın demiyoruz. Fakat 
sözleriniz biraz ölçülü olmalıdır. Hem bazı şeyleri gizleyebilmek 
de yine cesarete dayanır. Konuşmamanın korkaklık olduğunu da 
sanmamalısınız. 

TOPLUMDA S E V İ L M E 

Neşeli, ilginç ve konuşkan biri olduğunuz için sizden hoşla
nan epey kimse var. Hem yalan sevmediğinizi bildikleri için size 
güvenebileceklerini de hissediyorlar. Bu da size zevk veriyor. 
Yalnız böyle zamanlarda yine kendizi tutamıyorsunuz. Bu sefer 
de dayanamayıp söz veriyorsunuz. Hayaliniz geniş olduğu için de 
bu sözleri yerine getirmenin çok kolay olduğunu sanıyorsunuz. 
Ancak tek başınıza kalınca durumun hiç de böyle olmadığını an
lıyorsunuz. Türlü yeteneğiniz olduğu için çevrenizdekiler sizi se
vecektir zaten. Onun için gerçeklerden uzaklaşıp böyle sözler 
verme huyundan vazgeçmelisiniz. Nasıl doğruyu söylüyorsanız 
bu konuda da aynı şekilde davranmalısınız. 
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ÇALıŞKANLıK VE TEMBELLIK 
Çelişkiler içinde bir insansınız. Onun için de sizi yakından iz

leyenler şaşıyorlar. Çünkü zaman zaman son derece tembelsiniz. 
Buna karşılık bir işe başladığınız zaman da sizin kadar çalışkan 
biri bulunamaz. Siz tembelliği de çalışmayı da seviyorsunuz. Z i 
ra tembellik ettiğiniz sırada kendi gizli dünyanızda yaşamaktası
nız. Buna karşılık çalışmak da bir şey başarmak demektir. Bu da 
size zevk veriyor. Hem en güç işlere de kolaylıkla katlanabiliyor
sunuz. Bütün bunlara bakarak sizin çift karakterli biri olduğunu
zu söylemenize izin verin. 

ISTEKLER 
Siz sevilmeyi, ün yapmayı, başarıya erişmeyi, kendinizden söz 

ettirmeyi istiyorsunuz, Bütün bunlar için de türlü özveriye hazır
sınız. Sadece bu istedikleriniz nasıl elde edeceğinizi bilemiyorsu
nuz. Düş kurarken her şeye erişmek çok kolaydır. Fakat günlük 
yaşantınızda gerçeklerin hiç de hayal ettiğiniz gibi olmadığını gö
rüyorsunuz. Bu da sizi üzüyor ve karamsarlığa sürüklüyor. Oysa 
yeteneklerinizi iyice anlayıp size uygun bir konuyu seçecek olsa
nız tam istediğiniz gibi değilse bile ona yakın bir yaşama erişebi
lirsiniz. Bütün sorun hayalleri bir yana atarak tarafsızlıkla düşün
mek ve iyi bir plan yapabilmektir. 

PARA 
Horoz burcu insanı olduğunuz için olanca gücünüzle çalış

mayı istemekte haklısınız. Çünkü büyük bir düş gücünüz olmak
la birlikte tarafsızca düşündüğünüz zaman paranın havadan gel
meyeceğini biliyorsunuz. Yani parayı elde edebilmek için gayret 
göstermeniz gerekmektedir. Bazı burçlar para konusunda çok ta-
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İdilidirler. Onlar isteseler de istemeseler de paraya kavuşurlar. 
Fakat sizde durum böyle değil. Para, kendiliğinden size gelmeye
cektir. Onu siz elde edeceksiniz. Hem isterseniz en olmayacak iş
lerden de para kazanabilirsiniz. Yalnız hayallerinizi sınırlandır
man, hatta bir süre için unutmalısınız. Ondan sonra işe girişin. 
Er geç istediğiniz paraya sahip olacaksınız. Hem umduğunuzdan 
çok fazla paranız da olabilir. Para konusu açılınca ortaya i k i so
run çıkıyor. Bunlardan birincisi parayı nereden elde edeceğiniz-
dir. Buna kolaylıkla karşılık verebiliriz. Rahatlıkla yapabileceği
niz, iyi bildiğiniz işler size para getirecektir. İkinicisi de parayı 
nasıl harcayacağınızdır. İşte bu konuda dikkatli davranmalısınız. 
Çünkü siz cömert değil müsrifsiniz. Bulduğunuz parayı çabucak 
harcayıp bitirebilirsiniz. Bunu yaparken de aklınızla değil dugu-
larınızla hareket edersiniz. Çünkü elinize geçen para size cesaret 
verir. O anda hemen düş kurmaya da başlarsınız. Bundan böyle 
çok paranız olacağına, onun için masraflara girmenin hiç zararı 
olmayacağına inanırsınız. Ancak para bitince gerçekleri görürsü
nüz yine. Siz, para biriktirmeyi aklınızdan geçirmezsiniz. Paranın 
daima geleceğini sanmaktasınız. Fakat bu düşünce çok hatalıdır. 
Şimdiden buna bir çare bulmalısınz. Elinize geçen paranın bir 
kısmını tutmak zorunda olduğunu kendi kendinize tekrarlamalı-
sınız. Yine, tehlikeli sayılacak oyunlara da yaklaşmayın. Siz risk
l i oyunlarda kazanacak bir tip değilsiniz. Hele talih oyunları hiç 
de size göre değildir. Buna karşılık çalışır ve elinize geçeni güve
nilir yerlere yatırırsanız zamanla büyük paranız da olabilir. 

IŞ VE MESLEK 
Bir Horoz insanıysanız, toprağı sevdiğiniz anlaşılır. Toprakla 

i lgi l i işler size göredir. Çiftçilik, çiçekçilik gibi işler size hem 
zevk verir hem de para getirir. Yine başkalarıyla birlikte çalışmak 
da sizin için yararlı olur. Askerlik de size uygundur. Ayrıca, düş-
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lerc yer vermeyen araştırmacılık, matematik alanlarında da h 
n elde edebilirsiniz. Yalnız, borsa oyunları, sepkülasyonlar s" 
göre değildir. Çünkü boş hayaller yüzünden paranızı kaptırab 
lirsiniz. Bu arada dost kimselerle çalışmak sizi mutlu eder. 

DUYGULAR 
Sevgi konusunda da hayalcisiniz. Birini beğeniyor, seviyor 

onda eşsiz yönler olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü duygu 
gerçekleri görmenizi önlüyor. Bu arada hayal gücünüz de duygu 
lan destekliyor. Fakat kısa süre sonra küçük bir olay yanıldığın 
zı ortaya koyuyor. Bu da büyük bir düş kırıklığı yapıyor. Bir sü 
re böyle üzüldükten sonra kendinizi topluyor ve tekrar seviyor 
sunuz. Yine aynı durumlar tekrarlanıyor. Bu arada dikkati çek 
bir şey daha var. Siz sevgide düş kırıklığına ugruyorsunuz. Yin 
aynı durumlar tekrarlanıyor. Bu arada dikkati çeken bir şey 
var. Siz sevgide düş kırıklığına ugruyorsunuz. Yalnız çoğu za 
sevdiğiniz kimse de aynı durumla karşılaşıyor. Sevdiğiniz zam 
hayaliniz fevkalade çalışıyor. Kalbinizdeki kimseye türlü şeyi 
vaat ediyorsunuz. Bunların gerçekleşmeyeceğini hiç hesaba kat 
mıyorsunuz. Ve bir an geliyor ve sevdiğiniz kimse sözlerinizi ye 
rine getirmenizi istiyor. İşte o an siz yanıldığınıza inanıyorsunuz. 
Karşı taraf da boş sözlerle aldatıldığına. Bu durumda karşı ta 
suçlamaya da hakkınız yok. Evet, sözlerinizde samimisiniz ve 
ara bunlara kendiniz de inanıyorsunuz. Ancak bunlar boş hayal 
lcrdir. Sevgide daha gerçekçi olmaya çalışmalısınız. 

SEVGIDE AHENK 
Sizin gibi duygulu; hayallere kapılan bir Horoz burcu iı 

bir Yabanöküzüyle mutlu olabilir. Yabanöküzü, iyi niyetlidir. Hem 
o sizin düşlerden kurtulmanıza da yardım edecektir. Kafasına uy-
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gun düşleriniz varsa bunların gerçek olmasını da sağlayacaktır. Bir 
Yılan'la da anlaşabilirsiniz. Yalnız bu daha çok bir kafa dostluğu 
olabilir. Yılan, bir süre sizi ilginç bulacaktır. Fakat onun paraya 
çok önem verdiğini de unutmayın. Çekici bir Horoz burcu kadını, 
kendisine türlü şeyi sağlayacak bir Yılan erkeğiyle mutlu olabilir. 
Fakat Yılan kadını, erkekten çok şey bekler. Onun için de Horoz 
burcu erkeğini kısa süre sonra bırakması kabildir. Hem siz Horoz 
burcu insanı olduğunuz için epey kıskançsınız. Yılan fazla dikkati 
çekecek olursa dayanamazsınız ve durum tartışmalara, dargınlık
lara da yol açar. Buna karşılık bir Ejderha, size daha da uygundur, 
fakat Ejderha, yönetimi ele alacaktır. Siz onun ününden, parasın
dan yararlanacaksınız. Bu durumda da Horoz burcu insanının ka
dın ve Ejderhanın erkek olması çok daha iyi sonuç verecektir. 

ANLAŞAMAYACAĞıMıZ TIPLER 
Kendinize eş olarak bir Kediyi seçmemelisiniz. Kedi insanı, 

sizin övünmenize, gösterişe yeltenmenize asla dayanamaz. Size 
hemen ders vermeye kalkar. Zaten Kedi'nin güvenebileceği bir 
tip değilsiniz. Bu durumda Kedi sizi çok zor durumlara düşürür. 
Maymun'la da anlaşamazsınız. Maymun, sizi dinleyecek ve sonra 
alay edecektir. Onun kadar zeki olmadığınız için de kendisine 
karşılık vermeniz güç olacaktır. Yani kısa süre içinde anlaşmaz
lıklar ortaya çıkacaktır. Bir Koyunla başlangıçta anlaşsanız bile 
bu durum uzun sürmez. O güveneceği, dayanacağı birini ara
maktır, i y i niyetlidir fakat kısa süre içinde sizin hayallerinizden 
sıkılabilir. Böyle bir evliliğin sonu düş kırıklığıdır. 

ÖMRÜNÜZ 
Ömrünüzün birinci devresinde mutlu olabilirsiniz. Ama ger

çekleri göremez ve kendi özel dünyanızda yaşamaya devam eder-
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seniz tam aksi de olabilir. İkinci devrede gerek sevgi gerek iş yü
zünden sık sık sorunlarla karşılaşacaksınız. Aşkta büyük mutlu
luğu yine büyük üzüntüler izleyebilir. Yine de bir sevgiyle yetin
meyeceğiniz de bellidir. Para durumunuz da aynı kalmayacaktır. 
Yoksulken birden zenginliğe kavuşabilirsiniz. Ancak daha sonra 
paranızı kaybedebilirsiniz. Gerek sevgi gerek para durumunuz 
devamlı olarak yükselip alçalan bir grafik çizebilir. Fakat üçüncü 
devrede aradığınız huzura kavuşacak ve mutlu olacaksınız. 

DEĞIŞIK DURUMLAR 
Horoz insanı, sevgiye olduğu kadar sekse de önem verir. Za

man zaman duyduğu arzuyu sevgi sanması ve hata yapması ka 
bildir. Bu konuda dikkatl i davranmak gerekir. Ayrıca Horoz bur 
cu erkeği, kadınlara büyük ilgi duyar. Hatta erkeklerle ahbaplık 
etmekten bile hoşlanmaz. Daima kadınların arasında kalmayı is 
ter. Onların yanında övünür, ne kadar fevkalade olduğunu gös
termek için türlü şeylere kalkışır. Bu tipin çevresindekiler de ge 
nellikle kadındır. Horoz kadını da sevgiye düşkün olmakla bir 
likte dostluğa önem verir. Onun dostları da yine kadınlardır. Ho
roz kadını, kendi cinsi tarafından çok daha iyi anlaşıldığına ina
nır. Zaten âşık olduğu zaman da problemlerini, üzüntülerini 
böyle kadın arkadaşlarına açar. 

ÖNEMLI BIR NOKTA 
Size Horoz burcunun yıllarını verdik ve Horoz'un özellikleri

ni anlattık. Fakat siz bir Horoz insanı olmakla birlikte aynı za
manda Güneşinizin bulunduğu burca bağlısınız. Güneşinizin o l 
duğu burç Horoz'un özelliklerinin daha güçlenmesine veya hafif
lemesine neden olur. Kitabımızın altıncı bölümünü okuyunca 
doğum yılınızın sizi nasıl etkilediğini daha iyi anlayacaksınız. 
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DIĞER GRUPLARDAN ETKI ALAN HOROZ 
ATEŞ HOROZU 

Ateş Horozu kedisini aşırı beğenir. Çok konuşkandır ve her
kesi eleştirir. Ama bu eleştiriler arasında kendisini övmeyi de 
unutmaz. Bunun olumsuz etki yapacağı aklına bile gelmez. O da
ima doğruyu söylediğine inanmaktadır. İşine düşkündür. İyi plan 
yapar, ayrıntılara dikkat eder ve çok çalışır. Çalıştığı sırada he
men her şeyi unutur ve dünyayla ilişkisini keser gibi olur. İşinde 
çok başarılıdır. Yalnız daima kendisini haklı görmesi yüzünden iş 
arkadaşları ve dostlarını incitebilir. Emir vermekten hoşlanır. İyi 
bir yönetici olabilir. Aşkta tam anlamıyla havaidir. Ateşin etkisiy
le duygular daha çok yoğundur. Sevdiği zaman kuruntu, kuşku, 
kıskançlık görülür. Bu tip birden fazla evlilik yapabilir. 

TOPRAK HOROZU 
Toprak Horozu, diğerlerine oranla daha sakin, gayretli, içine 

kapalı ve tutucudur. Onun yaşamdan istediği en önemli şey de hu
zurdur. O çalışmayı, sorumluluklarını yerine getirmeyi, yaşamını 
kazanmayı ve huzur içinde yaşamayı ister. Konuşması fazla etkile
yici değildir. Hatta zaman zaman pek konuşmamayı de yeğleyebi
lir. Bu arada sevdiklerinin hatalarını görür ve yüzlerine vurabilir. 
Ayrıca onlara bol bol öğüt de verebilir. Ayrıntılara meraklıdır ve 
planlarının kusursuz olmasını arzu eder. Toplumun değerli bir 
üyesi sayılır ama biraz da sıkıcı bulunabilir. Daima kurallara ve ya
salara uymaya kararlıdır. Ailesine önem verir. Ailesinin uygun 
gördüğü kimseyle evlenebilir ve zamanla eşini çok sevebilir. 

MADEN 
Maden Horozu bir hayli maddecidir. Onun yaşamında para 

daima önemli yer tutacaktır. Paradan sonra mesleğine değer ve-
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recektir. Dikkatl i , çalışkan, dirençli olduğu için de mesleğinde 
ilerleyecektir. Bu tip görünüşe de büyük önem verir. Daima en 
mükemmel halinde olmayı arzu eder. Bu yüzden giyim, kuşam, 
vb. için epey harcama da yapabilir. Güzelliklere de hayrandır. 
Düşlerinde büyük bahçeli, çiçekler içinde bir ev vardır. Ancak o 
düşlerinden pek söz etmez. Daima akılcıymış gibi görünür. Duy
gulan, düşleri bilindiğinde zarar göreceğine inanır. Âşık olması 
güçtür. Çünkü o mükemmel olanı aramaktadır. Evliliğe karar 
vermesi de zordur. Bu yüzden evlilik epey gecikir ve orta yaşta da 
olabilir. 

SU HOROZU 
Su Horozu, bi lgi l i , deneyimli, zeki, akılcı, fakat geveze bir i sa

yılır. Su onun değişmez grubudur. Belirli yılda Su kendisini gös
terince de etkisi kat kat artar. Su Horozu sezgi sahibi, derin duy
guları bulunan, haksızlıktan hoşlanmayan, herkesi hoş tutmaya 
çalışan bir insandır. Toplum ilişkilerinde başanlıdır. Eğitime ve 
bilgiye büyük değer verir. Kendisi özellikle bi l im dallannda adı
nı duyurabilir. Eşsiz bir operatör, bir araştırmacı, vb. olabilir. Bu 
tipin her şeyini paylaşacağı birine gereksinmesi vardır. Genç yaş
ta sevebilir ve evlenebilir. Eşinin her istediğini yapmaya da gay
ret eder. Yuvasında huzur, anlayış ve sevgi olmalıdır. Zamanla ün 
kazanabilir. Para onun için ikinci planda kalabilir. 

TAHTA HOROZU 
Tahta Horozu iyi niyetli, cömert, mert, insanları da seven bi

ridir. O insanların iyiliğini istemektedir. Bu yüzden de hatalan 
yüze vurmakta ve öğütler vermektedir. Oysa çevresindekiler bu 
tür şeylerden rahatsız olabilirler. Tahta Horuzu'nun anlayışlı o l -
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ması ve eleştiriden vazgeçmesi toplum ilişkilerinde daha başarı
lı olmasını sağlayacaktır. Dışa dönük, yeniliklerden hoşlanan, 
güne ayak uyduran bir i sayılabilir. İyi bir araştırmacı olabilir. Yi
ne talihini güzel sanatlarda deneyebilir. Kusursuz çalışmalar ya
par. Sevdiklerine karşı son derece cömerttir. Anne ve babasına da 
düşkündür. Âşık olması güçtür. Çünkü beğendiği kimseyi uzun 
uzun inceler. Onda hata arar. Yine de evlilik onu mutlu eder. 
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KÖPEK 
GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Maden, ayrıca Erkek, 

Pozitif, Batı, Kuzeybatı 
ÇİNCE ADİ : GOU 
MEVSİMİ : Sonbahar 
AYI : Ekim 
SAATLERİ : 19 - 21 

GRUPSR Y , L L A R , V E B U Y , L L A R A G Ö R E A Y R , C A G'RD|ĞÎ 
14 Şubat 1934 
2 Şubat 1946 

18 Şubat 1958 
6 Şubat 1970 

25 Ocak 1982 
10 Şubat 1994 

3 Şubat 1935 
21 Ocak 1947 
7 Şubat 1959 

26 Ocak 1971 
12 Şubat 1983 
30 Ocak 1995 

Tahta . 
Ateş 
Toprak 
Maden 
Su 
Tahta 

KARAMSARLıK 
Köpek burcunda doğan insan epey karamsardır. Aslında o 

hayli yeteneklidir ve dolayısıyla kendinden emin olduğu sanılır. 
Oysa Köpek burcu t ipi her şeyde hata arayan, kolay kolay bege-
nemcyen, ayrıntılar üstünde fazla duran, endişeli biridir. Bir ba
kıma Köpek insanının karamsar olması doğal da sayılır. Çünkü o 
beğenecek, hayran olacak, sevecek pek bir şey bulamaktadır. Bu 
burçta dogdunuzsa her şeyden önce kendinizi incelemeli, yete
neklerinizi düşünmeli ve böylece karamsarlıktan sıyrılmaya ça
lışmalısınız. 
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CESARET 
Bir Köpek burcu insanıysanız çok cesursunuz demektir. Hem 

bu cesaret övülmeye değer. Çünkü siz, kendi çıkarlarınızı düşün
mezsiniz. Yine kendinizi korumak için cesaretinizden yararlan
mazsınız. Siz haksızlığa dayanamazsınız. Başkalarına yapılacak en 
küçük bir kötülük sizi çileden çıkarmaya yeterlidir. O zaman ce
saretle ortaya çıkar ve hakları yenen kimseleri savunursunuz. Bu 
da gerçekten övülmesi gereken bir niteliktir. Çünkü siz, ezilen b i 
rini savunmak için her türlü güce kafa tutabilirsiniz. Pek çok 
kimse sizi kınayabilir ama yine de bu huyunuza hayran olurlar. 

GÜVEN 
Aslında herkese güvenmezsiniz. Özellikle toplumdan çekin

mektesiniz. Kendinizi korumak için yabancıların karşısında faz
la ciddi durur ve hatta surat edersiniz. Yabancılar da sizin iç sıkı
cı, aksi b i r i olduğunuzu düşünürler. Oysa bu tamamiyle yanlış 
bir görüştür. Çünkü siz güvendiğiniz kimselerin yanında tama
miyle değişirsiniz. Neşeli, cana yakın, hoş bir insan olduğunuzu 
ortaya koyarsınız. Ancak sizin güveninizi kazanmak da kolay de
ğildir. Dostluğunuzu vermeden önce karşınızdaki insanı iyice i n 
celersiniz. Bu arada da karamsarlığa kapılmanız da kabildir tabii. 
Birine güvendiğinize inandığınız an eşsiz bir dost olursunuz. Si
ze güvenmesi için de her şeyi yaparsınız. 

DOSTLUK 
Toplumdan kaçmaya kalkmanıza karşılık dostluklar sizin için 

adeta kutsal sayılırlar. Dünyada en değerli şey dostluktur sizce. 
Onun için de dostlarınıza büyük ilgi gösterir, onları memnun 
edecek her şeyi yapar ve akla gelmeyecek özverilerde bulunursu-
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nuz. Dostlarınıza sadıksınızdır. Kendi büyük çıkarlarınız için bi
le dostlarınızı feda edemezsiniz. Hatta gerekirse bir dost için ölü
mü bile göze alabilirsiniz. Sizin dostluğunuzu kazanan kimse ta
l ihl idir doğrusu. 

KONUŞMA VE SıRLAR 
Siz konuşmaktan çok dinlemeyi seversiniz. Bu da pek çok ko

nuda bilgi edinmenizi ve konuşanları da iyi tanımanızı sağlar. 
Ender olarak fikirlerinizi açıklarsınız. Pek çok kişi size sırlarını 
anlatır. Bunları daima gizler ve yakın dostlarınıza bile söylemez
siniz. Bu arada kendi sırlarınızı açıkladığınıza da ender rastlanır. 
Dedikodudan hiç hoşlanmazsınız. Sizin için dedikodu yapanlar 
zararlı yaratıklardır. Onlara hiçbir zaman güvenmemelidir. Ko
nuşmaktan pek hoşlanmadığınızı söylemiştik. Fakat bir haksızlık 
olduğu zaman birden sesiniz yükselir. Böyle durumlarda sözleri
nizi esirgemezsiniz. Ezilenleri, çaresizleri korumak da sizin için 
bir görevdir. Örneğin 1934'te doğan yani gerçek bir Köpek bur
cu insanı olan ünlü yıldız Brigitte Bardot, hayvanların boş yere ve 
acımazsızca öldürülmesine dayanamayarak bir kampanya açmış
tır. Fazla konuşmasını sevmeyen, toplumdan kaçmaya gayret 
eden sanatçı sırf hayvanları korumak için özel yaşamını bile bir 
yana bırakarak çalışmaya başlamıştır. Her şeye sahip olduğu söy
lenen yıldız, sırf hayvanları savunabilmek için zamanını ve para
sını harcamaktadır. 

INAT VE SEBAT 
Köpek burcu insanıysanız, inat ve sebat sözlerini çok iyi an

larsınız tabii. Siz havailikten hoşlanmazsınız ve bir konuda karar 
verene kadar epey inceleme yapar düşünürsünüz. Fakat kararını
zı verdikten sonra sizi hiç kimse caydıramaz. İnat eder ve yeriniz -
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den kımıldamazsınız. Bu inadınızın etkisi de görülür. Hangi ko
nuya el atarsanız atın bunun sonucunu alırsınız. İnatla birlikte 
sebat sizi başarıya götürür. Hatta karşınızda aşılamayacağı sanılan 
engeller de olsa inat ve sebatınız sayesinde er geç istediğinizi ya
parsınız. Yani büyük güçler bile karşısında pek duramazlar. 

AKSILIK VE IYILIK 
Sizi gören, suratsız, kendini beğenen, başkalarına önem ver

meyen biri sanır. Fakat siz insanlardan çekindiğiniz için böyle bir 
tavır takınırsınız. Aslında yüzünüzde bir maske olduğu söylene
bilir. Ancak size yakın olanlar gerçeği bilirler. Dürüstlük, iyi n i 
yet, amaçlara bağlı kalma sizin için ayrı değer taşır. Fakat bu yüz
den bazen haşinleşirsiniz. Hatta zaman zaman alaycı ve kırıcı da 
olabilirsiniz. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi fazla konuş
mayı sevmezsiniz. Bir iki kelimeyle karşınızdakilere hadlerini 
bildirmeniz kolaydır. Dostların yanında tamamiyle değişirsiniz. 
Alayın yerini neşe alır. Dostlarla birlikte olduğunuz zaman adeta 
çocuklaşırsınız. Onlar sizin ne kadar iy i , ne kadar dürüst ve cana 
yakın olduğunuzu bilirler. Hem dostların sözlerine ve şakalarına 
da iyi dayanırsınız. Siz değer verdiğiniz bir dostun her şeyine kat
lanmak gerektiğine inanırsınız. 

PARA 
Kendinizi düşünen biri değilsiniz. Durum böyle olunca para

nın da sizce pek önemi olmaz. Öyle lükse, rahatına düşkün bir 
tip de değilsiniz. Aslında gereksiniminiz de azdır. Fakat sizin bü
yük gayeleriniz ve idealleriniz bulunmaktadır. Bunlar için para 
gerekebilir. Örneğin ezilenleri savunmak için ortaya çıktığınız 
zaman size para gerekecektir. Yoksullara, ezilenlere, haksızlığa 
uğrayanlara yardım etmeyi de istersiniz. Bunlar da çok para ge-
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rcktiren şeylerdir. Bu tür yardımlar için bazen servetler bile ge 
kebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda paranız varsa seve se
ve verirsiniz. Ama paranız yoksa o zaman bunu sağlamaya çalı
şırsınız. İşin garip tarafı da sizin gibi paraya önem vermeyen i 
gerektiği an çok büyük para bulabilir. Sizde para bulma, para ka
zanma, parayı elde etme yetenekleri vardır. Burayı çabucak ele 
geçirmeniz de inanılmayacak gibidir. Dostlarınız bile sizin bu ye
teneğinize akıl erdiremezler. Bencil bir tip olsaydınız böyle ko
laylıkla parayı bulma sayesinde çok büyük servete kavuşurdu
nuz. Ama sizde bencillikten eser yoktur. 

IŞ VE MESLEK 
Siz, sebat, çalışkanlık, dürüstlük, ayrıntılara dikkat isteyen 

her işte başarılı olabilirsiniz. Bu arada iyi plan yapmasını da bi l i 
yorsunuz. Onun için kendi başınıza bir iş kurmanız da kolaydır. 
Bu arada büyük örgütlerin başına da geçebilirsiniz. İyi bir öğret
men de olabilirsiniz. Askerlik de tam size göredir. Kendinizi dü
şünmediğiniz ve ezilenlere ilgi duyduğunuz için bu tür grupların 
temsilcisi de olabilirsiniz. Yine insanlık için çalışan bir araştırma
cı, bir bi l im adamı da olabilirsiniz. Yalnız sizi mutlu edecek işin 
yüksek bir amacı da olmalıdır. 

DUYGULAR 
Bir Köpek burcu insanı olduğunuz için dürüst, açık sözlü, gü

venilir bir tipsiniz. Belki bu saydıklarımızın sevgide de yeterli ol
duğunu düşünüyorsunuz. Fakat durum hiç de böyle değil. Ayrı
ca karamsar olduğunuzu da unutmayın. Her şeyi inceden inceye 
düşünmek, endişelere kapılmak, karamsarlaşmak yüzünden sev
gide aradığınız mutluluğu bulmanız zordur. Sizi çok beğenenler, 
sevenler olacaktır. Ancak sevdiğiniz zaman karşınızdaki kimseye 
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büyük değer vermekle birlikte kendinize güvenemeyeceksiniz. 
Bu güvensizlik de sizi hatalı düşüncelere sürükleyecektir. Sevil
mediğinizi sanacak ve kederleneceksiniz. Oysa mantığınızdan 
yararlanmakla bu tür saçma düşüncelerden kurtulabilirsiniz. Ak
si halde bu tutumunuz yüzünden aradığınız mutluluğu bulamaz
sınız. Ûmür boyunca böyle duygusal problemlerle uğraşabilirsi
niz. Dostlarına güvenen birinin sevgi konusunda böyle bocala
ması saçmadır. Fakat önce dost olduğunuz birini severseniz mut
luluğa kavuşmanız kolaylaşabilir. Bu tür ilişkilerde kendinize 
olan güvensizliğinizi gizlemeye çalışmalısınız. Bu güvensizliğin 
ortaya çıkması karşı tarafın sizi ezmesine neden olabilir. 

SEVGIDE UYUM 
Siz dürüst, güvenilir, i y i niyetli bir insansınız. Yalnız fazla 

ciddisiniz. Biraz neşelenmeniz, canlanmanız ve hayattan zevk al
manız gerekmektedir. Onun için de bir Kaplan insanıyla bir ara
ya gelirseniz yaşamınız çok ilginç bir hal alabilir. Kaplan sizden 
çok daha canlı, hareketli bir t iptir . Hem o hislerini saklamaya da 
yanaşmaz. Birlikte türlü savaşlara girebilir ve bundan zevk de 
alırsınız. Aradığınız derin hisleri bir Kaplan insanında bulabilir
siniz. Yalnız Kaplan insanının hisleri yoğun olmakla birlikte kısa 
ömürlüdür. Böyle bir durumda kendinize güvenemezseniz. Kap
lan insanını kaybedersiniz. Fakat sebatlı ve cesur olursanız Kap-
lan'ı ömür boyu da tutabilirsiniz. Yine bir At insanıyla çok iyi an
laşmanız kabildir. At insanı, toplum yaşamından çok zevk alır. O 
toplumdan sizin gibi kaçmaz. Ona uymakla çevrenizi genişlete
bilirsiniz. Hem At insanı, şiddetle sever ve bağlanır. Bu da sevgi
de aradığınız mutluluğu bulmanızı sağlayabilir. At, sizin gayele
rinize de engel olmayacaktır. Buna karşılık kendi hoşlandığı ko
nularla ilgilenmeyi isteyecektir. Yani ona biraz bağımsızlık tanı
manız gerekecektir. 
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ANLAŞAMAYACAĞıMıZ TIPLER 
Başlangıçta sakin, huzurlu Kedi'yle anlaşabileceğiniz sanırsı

nız belki. Fakat Kedi rahat bir yaşam istemektedir. O daha çok yu
vasını düşûi-.nektedir. Onun için de sizin gibi başkaları uğruna 
ömrünü veren biriyle pek anlaşamaz. Kedi başkalarıyla değil ken
disiyle ilgilenmenizi ister. Onun için de kısa süre sonra sizi gaye
lerinizden uzaklaştırmaya kalkabilir. Hem Kedi, paraya önem ver
diği gibi toplumda da fevkalade bir yeri olmasını arzular. Siz de 
bunlara pek dayanamazsınız. Bir Ejderha*ya da yaklaşmayın. Ej
derha, kınayıcı sözlere, alaylı laflara dayanamaz. Bu yüzden de si
zi zayıf tarafınızdan yaralayabilir. Ayrıca Ejderha sevgi konusun
da da biraz bencildir. Bir Ejderha'ya âşık olursanız çok acı çekebi
lirsiniz. Koyun tipiyle hiç ilgilenmemelisiniz. Zaten bir Koyun in
sanıyla karşılaştıktan kısa süre sonra ondan hoşlanmadığınızı da 
sezersiniz. Fazla duygulu olan, durmadan yakınan ve başkaların
dan yararlanmaya alışık Koyun tipiyle anlaşmanız olası değildir. 

ÖMRÜNÜZ 
Ömrünüzün ilk devresi, biraz karışık geçebilir. Çocukluğu

nuzda türlü endişelere kapılabilirsiniz. İlk gençlikte ise türlü zor
luklarla karşılaşabilirsiniz. İkinci devrede kendinizden daha 
emin olabilecek ve gayelerinizi düşüneceksiniz. Fakat dünyada 
pek çok haksızlık yapıldığına inanacağınız için de zamanınızın 
az olduğu kanısına varacaksınız. Bu kadar çok soruna çare bulu
namayacağını söyleyeceksiniz. Üçüncü devrede, yani yaşlılıkta 
daha rahat olacaksınız. Fakat bu sefer de yeteri kadar çalışmamış 
olduğunuzu düşüneceksiniz. İnsanlara fazla yardım edememiş 
olduğunuzu inanacaksınız. Ancak sizinkisi hareketli, verimli bir 
yaşam olacaktır. Bu yüzden adınızı duyurabileceksiniz. Yine ar
kanızda çok değerli eserler kalacaktır. 

DEĞIŞIK DURUMLAR 
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Köpeklerin gece veya gündüz doğmuş olmaları ayrıca bir 
önem taşır. Gündüz doğmuş olan bir köpek, diğerine kıyasla da
ha sakin, daha neşeli ve huzurlu sayılabilir. Çünkü gündüz yapa
bileceği işler sayılıdır. Oysa köpek için geceler önemlidir. Çünkü 
köpek, geceleri evi korumakla görevlidir. Gece düşmanın nere
den geleceği de bilinmez. Onun için de gece doğan köpek, daima 
dikkatli olmak, etrafını araştırmak, gerektiği zaman da havlaya
rak yaklaşanları kaçırmak zorundadır. Bu durumda dinlenmeye 
de hiç vakti olamaz tabii. Bu burçta ve gece doğdunuzsa yaşamı
nız çok sorunlu olabilir. 

ÖNEMLI BIR NOKTA 
Size Köpek burcunun yıllarını verdik ve Köpek'in özellikleri

ni anlattık. Yalnız bu arada Güneşinizin bulunduğu yani doğum 
ayınız da çok önemlidir. Çünkü Güneşinizin bulunduğu burç 
Köpek'ten aldığınız özelliklerin daha güçlenmesine veya hafifle
mesine neden olur. Kitabımızın altıncı bölümünü okuyunca do
ğum yhnızın sizi nasıl etkilediğinizi daha iyi anlayacaksınız. Ör
neğin Terazi burcunda doğmuş bir Köpek tipi olan Brigitte Bar-
dot, âcizleri savunmaya düşkündür. Fakat aynı zamanda bir Te
razi insanı olması onun güzellikleri, lüksü ve parayı sevmesine 
yol açmaktadır. Bu da Köpek burcunun özelliği olan parayı 
önemsememeyi tamamiyle ortadan kaldırmaktadır. Kendi öz 
burcunuzun doğum yılınızla ilişkisini nicelemedikçe kişiliğiniz 
konusunda karar varmamalısınız. 
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DIĞER GRUPLARDAN ETKI ALAN KÖPEK 

ATEŞ KÖPEĞI 
Ateş Köpeği iyi niyetli, dürüst, haksızlığa gelemeyen, geçmişe 

bağlı, yaşça büyük kimselere saygı duyan, yenilikler yapabilen ve 
başarıya gidecek biridir. Ateş Köpeğinde inanılmaz bir çekicilik 
vardır. Onu görenler hemen beğenirler. Bu sayede istediklerini 
yaptırması da kolaydır. Bir hayli hırslıdır. Büyük amaçları için is
teyecektir. Ayrıca paraya büyük değer de vermektedir. Ünlü ve 
zengin olması da güç değildir. Sabırlı, sebatlıdır ve istediklerini 
elde edene kadar çok azla yetinebilir. Çekiciliği sayesinde aşkta 
başarılıdır. Fakat bağlanması kolay değildir. Evleneceği zaman 
uygar, çekici, üstün bir eş isteyecektir. 

TOPRAK KÖPEĞI 
Toprak Köpeği, kurallara, yasalara saygılı, geçmişe bağlı, t u 

tucu, kuruntucu ve biraz da kıskanç bir tiptir. Paranın değerini 
iyi bilmektedir. Büyük paralar kazanmaya da kararlıdır. Seçeceği 
alanda başarılı olacağından da kuşku yoktur. Zeki ve akılcıdır. 
Toplum ilişkilerinde başarılıdır. Parasını yardım derneklerine, 
vb. verebilir. Aslında tam cömert değildir. Paranın değerini iyi b i 
lir. İnsanlara değil topluma yardım etmek gerektiğine inanır. 
Genç yaşta sevebilir. Sevgilisiyle evlenirse mutlu olur. Aksi hal
de evlilik biraz gecikebilir. Bu durumda ailesinin de beğeneceği, 
dengeli, akıllı, anlayışlı bir eş seçer. 

MADEN KÖPEĞI 
Maden Köpeğinde bu burcun bütün özellikleri bulunmakta

dır. Onun büyük idealleri vardır. Çalışkan, zeki ve akılcıdır. In -
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sanlığa yardım etmeye de kararlıdır. Kusursuz planlar yapar. 
Aceleyi sevmez ve ayrıntılara da önem verir. Planını uygularken 
de telaşlanmaz. Sakin ve sabırlıdır. Her konuyu ciddiye alır. Bun
lar üstünde uzun uzun düşünüp doğru sonuçlara varır. Paranın 
büyük bir güç olduğuna inanır. Bu yüzden büyük para getirecek 
konularla ilgilenir. Eli öyle açık değildir. Sadece inandığı şeyler 
i ç i n büyük paralar verebilir. Toplum ilişkilerinde başarılıdır. Hu
zurlu bir yaşam arzu eder. Ancak bir dava insanı olduğu için bu 
epey güçtür. Seveceği kimse de kendisi gibi b i r i olmalıdır. 

SU KÖPEĞI 
Köpek burcunun en talihli sayılanları Su grubundan çıkarlar. 

Su Köpeği nazik, zarif, dengeli, akıllı, durumlara kolaylıkla uya
bilen, sezgi sahibi biridir. Burcun erkeği de kadını da baş döndü
recek kadar çekidirler. Onun için mevki ve para önemlidir. Ya
şamda iyi bir yer edinmeyi ister. Çalışması, aklı ve sebatı sayesin
de epey yükselir. Parayı daha çok kendisi için ister. Güzel, hu
zurlu ve lüks bir yaşam sürmelidir. Ama insanlara yardıma da ha
zırdır. Su Köpeği, diğerlerinin aksine daha çok kendisini düşü
nür. Gezmeyi, eğlenmeyi de sever. Yaşamında maceralar olabilir. 
Su Köpeği kadınları evlenecekleri zaman zengin ve başarılı eşler 
seçerler. Erkekler daha romantik sayılırlar. 

TAHTA KÖPEĞI 
Tahta Köpeği tam anlamıyla bir toplum insanıdır. O topluma 

değer vermektedir ve herkesle iyi ilişkiler içinde olmayı istemek
tedir. Yalnızlığa dayanamaz. İyi, nazik, çalışkan, dürüst, yardım
sever olduğu için de çevresi epey geniştir. Bu t ip kusursuz plan
lar yaparak uygulayabilir. Kısa süre içinde yaşamda ilerleyebilir. 
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Paranın değerini i y i bilir. Para bir güç kaynağıdır. Bunu ustalık
la kullanarak istediklerini elde edeceğinin farkındadır. Aslında 
dışa dönük gibi gözükmekle birlikte içine kapalıdır ve kolay ko
lay güvenemez. İnsanları sınar ve dostluk kurar. Bu dostluklar 
onun için çok değerlidir. Aşkta anlayışlı, i y i niyeüidir. Evlenece
ği zaman üstün bir eş isteyebilir. 
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DOMUZ 
GİRDİĞİ GRUPLAR : Değişmez grubu Tahta, ayrıca Dişi, 

Negatif, Kuzeybatı 
ÇİNCE ADI : H A N 
MEVSİMİ : Sonbahar 
AYI : Kasım 
SAATLERİ : 21-23 

DOMUZUN YıLLARı VE BU YıLLARA GÖRE AYRıCA GIRDIĞI 
BURÇLAR 

4 Şubat 1935 - 23 Ocak 1936 
22 Ocak 1947 - 9 Şubat 1948 
8 Şubat 1959 - 27 Ocak 1960 

27 Ocak 1971 - 15 Ocak 1972 
13 Şubat 1983 - 2 Şubat 1984 
31 Ocak 1995 - 19 Şubat 1996 

ZEVKLI BIR YAŞAM 
Domuz burcunda doğdu nuzsa güzel bir yaşam istiyorsunuz 

demektir. Dostluğa önem veriyor, tatlı konuşmalardan zevk alı
yorsunuz. Toplum ilişkileri sizin için büyük değer taşıyor. Top
lumda iyi bir yer istiyorsunuz. Çevrenizdekilerle uyum sağlama
ya gayret ediyorsunuz. Rahatınızı, huzurunuzu kaçıracak bir şey 
olmamalıdır. Her şeyi yumuşak sözlerle, tatlılıkla halletmekten 
yanaşınız. Kimsenin damarına basmayı da istemiyorsunuz. Pek 
çok şeyin iyi niyetle halledileceğine inanmaktasınız. Size kalsa 
dünyada barış olurdu. Ne yazık k i çoğu zaman istekleriniz yeri
ne gelmiyor. 
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KANDıRıLMA 
Kendi kusurlarınızı biliyor ve başkalarının hatalarını da hoş 

görüyle karşılıyorsunuz. Herkesin de böyle yapacağını sanmakta
sınız. Oysa insanlar zannettiğiniz kadar iyi değil. Neyse çevreniz
deki dostlar sizi bir dereceye kadar koruyabiliyorlar. Fakat bazı 
kötü maksatlı kimseler sizin iyi niyetinizden yararlanıyorlar. Da
rılmayın ama siz kolaylıkla kandırılabilen bir tipsiniz. Çünkü za
yıf taraflarınızı hemen bulabiliyorlar. Bu arada siz onları kendi
niz kadar iyi sanmaya devam ediyor ve zarar görüyorsunuz. Böy
le bir olay bir sûre size ders olur. Yine de insanları sevdiğiniz için 
bir süre sonra başka bir konuda zarar görebilirsiniz. Size insanla
rı sevmemenizi söylemiyoruz. Fakat herkese güvenilmeyeceğim 
de öğrenmeniz gerekir. Tanımadığınız kimselerin sözlerine he
men inanmayın. Anlayamadığınız durumlarda da çekimser kalın. 
Sizi türlü sözlerle kandırmaya kalktıkları zaman da duygularını
za kapılacak yerde aklınızı kullanmaya çalışın. 

DOSTLUK 
Herkesle dost olmayı istiyorsunuz. Oysa bunun olanaksız ol

duğunu anlamış olmanız da gerekir. Siz dostlar için çok şey ya
pabilecek bir insansınız. Zaman zaman kötülüklerle karşılaşınca 
dünyada dost diye bir şey olmadığını düşünüyorsunuz. Fakat işin 
garip tarafı şiz dostluk konusunda pek çok burçtan daha talihli
siniz. Bu sözlerimize itiraz edip sadece birkaç dostunuz olduğu
nu söyleyeceksiniz belki. Ancak birkaç dost insan için yeterlidir. 
Hem sizin dostlarınız çok iyi , anlayışlı ve güvenilir kimselerdir. 
Ömrünüz boyunca da bu dostlar size destek olacaklardır. 
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AKıL VE BILGI 
Akla çok önem veriyorsunuz. Bilgili bir insan olmayı istemek

tesiniz. Onun için de çok okuyorsunuz. Yalnız bilgi edinmek için 
bir plan yapmak gerektiğini hiç düşünmüyorsunuz. Elinize ge
çen her şeyi okumaktasınız. Bu da kafanızda birbiriyle ilgisi ol
mayan türlü bilgilerin toplaşmasına neden oluyor. Böyle devam 
ederseniz hiçbir konunun derinliklerine inemezsiniz. Okuyaca
ğınız şeyler konusunda kararlı davranın. Bunu yapabilirseniz 
birkaç konuyu çok i y i öğrenmeniz kabil olacaktır. Bu arada böy
le okumanız konuşmanızın ilginçleşmesini sağlamaktadır. Çün-
ku hangi konu açılırsa siz de birkaç kelime söyleyebiliyorsunuz. 
Bu yüzden sizin çok bilgil i olduğunuzu sananlar da var. Ama iyi 
bilmediğiniz konularda tartışmalara girmeyin. Çünkü o zaman 
durum ortaya çıkabilir. Ayrıca tartışmalar size göre değildir. 
Çünkü haklı da olsanız kendinizi savunmasını bilemiyorsunuz. 

KARARSıZLıK 
Aslında tam anlamıyla akılcısınız. Bir olayı etraflıca inceleme

den karara varmaya yanaşmıyorsunuz. Tatlı konuşmalara katıl
maktasınız fakat böyle karar gerektiren konularda duraklıyorsu
nuz. Bu yüzden sizin kararsız olduğunuzu sanıyorlar. Hatta ne is
tediğinizi bilemediğinizi bile söylüyorlar. Oysa bu tanıamiyle 
yanlıştır. İstediğiniz zaman kafanızı kullanarak çok yararlı so
nuçlara varabilirsiniz. Sadece böyle durumlarda yanınızda kimse 
olmamalıdır. Veya güvenilecek dostlardan başkası bulunmamalı
dır. İyi niyetli olduğunuz için kandırılabileceginizden söz etmiş
tik. Bunu unutmamalısınız ve önemli kararlarda çok dikkatli 
davranmalısınız. Böylece çok kazançlı çıkmanız kabildir. Biraz 
gayretle kişiliğinizin güçlü yönlerini ortaya koyabilirsiniz. Bu 
arada zayıf taraflarınızı da ortadan kaldırmaya çalışabilirsiniz. 
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ZEVK 
Çok zevklisiniz. Yaşamın güzel şeylerinden hoşlanıyorsunuz. 

Çok da duygulusunuz. Güzel manzaralara, renkler, müzik, vb. 
duygularınızın coşmasına neden oluyor. Hem duygularınızı mü
zik, şiir gibi şeylerle açıklamak da sizin için kolaydır. Yani hem 
zevkli hem de yeteneklisiniz. Zaten kimseye ilişmeyi isteme
menizin bir nedeni de bu derin duygulardır. Siz güzellikler kar
şısında adeta kendinizden geçiyorsunuz. Çirkinlikleri, kötülük
leri düşünmeyi istemiyorsunuz. Kendinize özgü, eşsiz bir dünya
nız var. Bazen bu özel dünyayla gerçek olanı arasındaki farkları 
görmek sizi üzüyor. O zaman ani bir mutsuzluğa kapılıyorsunuz. 
Oysa güçlü duygularınızın yanı sıra mantığınızdan da yararlana-
bilirseniz, yani gerçekleri olduğu gibi kabul eder ve yine yaşam
dan zevk almaya devam ederseniz mutlu olabilirsiniz. Günlük iş
leri olduğu gibi kabul etmeli ve bu arada kendi gizli dünyanıza 
da eskisi gibi değer vermelisiniz. 

PARA 
Pek çok kimsenin sizi kandırabileceginden söz ettik. Bu para 

konusunda doğrudur. Onun için güvendiğiniz birkaç kişi dışın
da kimsenin sözlerine inanmayın. Siz güçlü ve gerektiği zaman 
fazla çalışabilecek bir tipsiniz. Hangi işi veya mesleği seçerseniz 
seçin kendi gayretiniz sayesinde para sahibi olabilirsiniz. Ayrıca 
para bakımından talihli sayılırsınız. Ne yaparsanız yapın eninde 
sonunda para gelip sizi bulacaktır. Bu arada güçlü dostlar da da
ima size destek olacak ve daha i y i duruma gelmenizi de sağlaya
caklardır. İsterseniz, büyük paraya da sahip olabilirsiniz. Ömür 
boyunca ummadığınız yerlerden de para gelebilir. Talih oyunla
rını denemenizi pek söylemeyeceğiz. Fakat piyango gibi şeylerle 
ilgilenebilirsiniz. Çünkü size havadan da para gelebilir. 
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IŞ VE MESLEK 
Çok derin duygularınız var. Ayrıca akılcı ve çalışkansınız. Gü

zellikler yaşamınızda büyük bir yer tutuyor. Onun için de güzel 
sanatlar tam size göredir. Müzik, dans ve edebiyat alanlarında da 
çok başarılı olabilirsiniz. Özel dünyanızı şiir, resim, müzikle açık
layabilirsiniz. Çok yetenekli olduğunuz için böyle bir dalda isim 
yapmanız ve para kazanmanız olasıdır. Hatta çok ünlü de olabi
lirsiniz. İnsanları sevdiğiniz için onlara yardım etmekten zevk 
duyarsınız. Dolayısıyla da doktorluk, hemşirelik gibi meslekler 
size göredir. Beyaz perde ve sahnede de talihinizi deneyebilirsi
niz. Seçeceğiniz iş hem basan hem para getirecektir. Fakat bunun 
size zevk verecek bir konu olması da şarttır. Yine bunun güzellik
le ilgisi bulunmalıdır. Örneğin moda yaratmak da size göredir. Bu 
arada para kazanmak için bir konuyu seçerken sırf zevkiniz için 
de güzellikle ilgili ikinci bir konuyu da düşünebilirsiniz. 

DUYGULAR 
Çok duygulusunuz ve apayrı bir iç dünyanız var. Sevdiğiniz 

an mantığınız durmaktadır. Yoğun duygular sizi yönetmektedir. 
Durum böyle olunca sevgide bazı problemler çıkması da doğal 
sayılır. Çok sevdiğiniz, üstüne fazla düştüğünüz kimsenin hiç de 
sandığınız gibi biri olmadıgnı anlayabilirsiniz. Yine delice âşık 
olduğunuz bir i , üstüne fazla düşmenizden şımararak size türlü 
kapris yapabilir. Veya derin duygularla severken hislerinize kar
şılık verildiğine inanabilirsiniz. Yani kendinizi kandırabilirsiniz. 
Yine âşık olduğunuz kimse en ummadığınız anda sizi aldatabilir. 
Duyguların bu kadar derin olması tehlikelidir. Ancak sizi anlaya
cak kimseyi bulduğunuz an mutlu olabilirsiniz. Sevgi konusun
da söylediklerimiz sizi üzmesin. Siz sadece sevmekle kalmaya
caksınız. Sizi çok sevenler de çıkacaktır. Yalnız onların bir kısmı-
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ııı da siz sevmeyeceksiniz. Hem sevdiğinden daha fazla sevilme
niz de kabildir. Böyle bir aşk da sizi çok mutlu edecektir. Bu ara
da hayatınızda birden fazla sevgi olacağını da belirtelim. Bir Do
muz burcu insanıysanız, her bakımdan anlaşacağınız biriyle ev-
lenmelisiniz. Çünkü siz sevgi dolu ve ayrıca çok da sevecen bir 
tipsiniz. Yuvaya ve çocuklarınıza çok bağlanacaksınız. Çocuklar 
sizin için eşiniz kadar, hatta daha da değerli olabilir. Domuz bur
cu insanı fazla duyarlıdır. Sevgide anlaşmazlıklar veya problem
ler çıkarsa fazla sarsılabilir. Bu da onun karamsarlaşmasına ve 
hatta cesaretini kaybetmesine neden olur. Bu yüzden Domuz 
burcu insanı, her şeyden elini çekmeye de kalkabilir. Dolayısıyla 
iş hayatı zarar görür. Toplumdaki yerinden uzaklaşabilir. Ama 
bu durumlar geçicidir. Sevgide mutluluk gibi mutsuzluğu da he
saba katmak gerekir. Sevgide başarılı olacağınıza inanıyoruz. 
Mutsuz zamanlarınız da olsa dayanmasını öğrenmelisiniz. Böyle 
zamanlarda kendinizi tamamiyle işinize veya sevdiğiniz konuya 
vermelisiniz. Bir süre sonra eski neşenize kavuşup canlanacaksı
nız. Ondan sonra tekrar seveceğinizden de kuşku yoktur. 

SEVGIDE UYUM 
Size en uygun olan kimse Kedi burcunda doğmuş olan biridir. 

Yuvasına düşkün, toplum hayatından zevk alan, bilgiye önem ve
ren bir Kedi'yle çok iyi anlaşabilirsiniz. Hem Kedi sizi sevecek ve 
hislerinize de istediğiniz gibi karşılık verecektir. Kediyle kuraca
ğınız yuva mutluluklarla dolabilir. Onunla ömür boyu beraber 
olabilir ve sıkılmazsınız. Yine güçlü Ejderha'yla da iyi anlaşabilir
siniz. Özellikle bir Ejderha erkeğiyle Domuz kadını birlikte çok 
mutlu olabilirler. Dürüst, cömert, gururlu Ejderha, eşine her is
tediğini verebilir. Buna karşılık da eşinin kendisine hayran olma
sını bekler. Yalnız Ejderha erkeğini yakalamanın pek kolay olma
dığını da ilave edelim. 

ANLAŞAMAYACAĞıMıZ TIPLER 
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Sakın bir Yılan'a yaklaşmayın. Yılan sevgide çok bencildir. 
Çok kıskanç olan ve sevdiğini bçnimseyen bu tip ayrıca sizden 
güçlüdür. Bir Yılanın eline düşerseniz bir daha kurtulamazsınız. 
Yılan sizin kımıldamanıza bile izin vermeyecektir. Onu çok da 
sevseniz bir süre sonra böyle sınırlandırılmak sizi canınızdan 
bezdirir. Zaten Yılan'ın yanında kişiliğinizi de kaybedebilirsiniz. 
Yine bir Koyun insanıyla anlaşmanız da imkansızdır. Koyunun 
fazla duygulu olduğunu düşünür ve başlangıçta onu beğenebilir
siniz. Fakat Koyun sizin iyiliğinizden yararlanmaya kalkacaktır. 
İyi niyetinizi kötüye kullanacaktır. Bir taraftan da yakınacak ve 
türlü kaprislerle sizi canınızdan bezdirecektir. Maymun sizden 
hoşlanırsa mesele yok. Aksi halde Maymun'a sakın sokulmayın. 
Gerek işte gerek aşkta Maymun'la başa çıkamazsınız. Maymun 
sizin gibi b ir ini çok kısa süre içinde kandırır. Size zarar vermek
le kalmaz, alay da edebilir. Bu da sizi derinden yaralar tabii. 

ÖMRÜNÜZ 
Domuz burcu insanının ömrünün i lk devresi sakin geçecek

tir. Bu mutluluk da bir devre olabilir. Fakat ikinci devrede çabuk 
inanması yüzünden türlü problemlerle karşılaşacaktır. Yine evli
liği dolayısıyla bazı anlaşmazlıklar da olacaktır. Ancak çekingen 
ve derdini anlatmayı sevmeyen Domuz insanı, dertlerini kendisi
ne saklayacak ve kimseden yardım istemeyecektir. Bu sorunlara 
kendi başına çare bulmaya çalışacaktır. Oysa bu yüzden çok za
rar görebilir. Böyle derdini içine atmak, kederliyken gülümseme
ye çalışmak hiç de doğru değildir. Zira dostları onun neler çekti
ğini anlamayacak ve onun için de yardımına koşmayacaklardır. 
Bu devrede dertleri anlatabilmek yararlı olur. Çünkü güçlü dost
lar pek çok şeye çare bulabilirler. Üçüncü devrede Domuz burcu 
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insanı daha rahat olacak ve özlemini çektiği mutluluğa da yakla
şabilecektir. 

DEĞIŞIK DURUMLAR 
Domuz burcu insanı, saf ve i y i niyetlidir. Onun için de ken

disini kandırmak kolay olur. Fakat Doğuda anlatılan bir hikâye 
vardır. Domuz, hiç çalışmasına gerek kalmadan her gün kendisi
ne bol yiyecek vermelerine çok sevinirmiş. Zaman geçtikçe de i y i 
beslendiği için semirmeye başlamış. Sonra yeni yıl gelince onu 
tutup kesmişler. Aslında onu beslemelerinin nedeni de buymuş. 
Yeni yılda semiz bir hayvan yemek istemişler. Fakat bu durum 
diğer domuzlara ders olmuş. Domuzlar, bu olaydan beri kimseye 
güvenmezlermiş. Kendilerine yardıma kalkanlardan bile kuşku-
lanırlarmış. Bu bir masal tabii. Fakat bazen bu burç insanının ko
lay kolay güvenmediği de doğrudur. 

ÖNEMLI BIR NOKTA 
Size Domuz burcunun yıllarını verdik ve özelliklerini anlat

tık. Fakat bu arada Güneşinizin bulunduğu burcun yani doğum 
ayınızın etkisini de unutmamalısınız. Doğduğunuz burç Do
m u z u n özelliklerini daha güçlendirebilir veya hafifletir. Kitabı
mızın altıncı bölümünü okuyunca doğum yılınızın sizi nasıl et
kilediğini daha i y i anlayacaksınız. 

Yıllık fallarda, size ana hatlar verilmektedir. Bunlara göre ha
reket etmelisiniz. Ancak bu arada Güneşinizin bulunduğu bur
cun yani doğum ayınızın etkisini de unutmamalısınız. Onun için 
de üçüncü bölümümüzdeki "Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu"nu 
okuduktan sonra geleceğe tekrar göz atın. Böylece daha doğru 
kararlar verebilirsiniz. 
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DIĞER GRUPLARDAN ETKI ALAN DOMUZ 

ATEŞ DOMUZU 
Ateş Domuzu, canlı, neşeli, yaşamın tadını çıkartmak isteyen, 

uyum arayan, ilginç biridir. Bir hayli yeteneklidir ve dünyanın 
daha güzel b i r yer olmasını istemektedir. Bunun için de çalışabi
lir. Ateş Domuzu'nun güzel sanatlarda başarılı olması olasıdır. 
Onda eşsiz bir yaratıcılık bulunmaktadır. Yalnız o ani heveslere 
kapılan biridir. Bir konuya hevesle el atıp sonra küçük bir engel 
yüzünden bunu yarıda bırakması kabildir. Veya böyle çalışırken 
yepyeni bir konu da onu çekebilir. Bu durumda güvendiği b i r i 
nin Ateş Domuzu'na cesaret vermesi, ona yardımcı olması gere
kir. Bu t ip paranın değerini pek bilemez. Bu konuda da ona yar
dım etmelidir. Ateş Domuzu çok romantiktir ve sık sık âşık ola
bilir. 

TOPRAK DOMUZU 
Toprak Domuzu, Ateş grubundan etki alana oranla daha akıl

cı ve kararlıdır. O paranın değerini de bilir. Rahat bir yaşam için 
bol paraya gereksinme duyar. Bu parayı da belirli bir konuda sa
bır ve sebat göstermekle elde edeceğine inanır. Bu konuda da 
haklıdır. Zamanla başarıya erişir. Bu tip daha çok yeni konular
da kendisini gösterebilir. Turizm, reklamcılık gibi konulardan 
bol para kazanabilir. Dostlarına düşkündür ama dost sandığı 
kimselerden zarar da görür ve bu yüzden büsbütün içine kapana
bilir. Aşka büyük değer verir. Bir hayli duygulu ve duyarlıdır. 
Âşık olduğu an evlenmeyi ister. Bu da sorun yaratabilir. Çünkü 
aşk sandığı geçici heves de olabilir. Toprak Domuzu çift kıymet
lidir. 
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MADEN DOMUZU 
Maden Domuzu, bu burcun en ilgi çeken, en beğenilen t ip i 

dir. O her şeyden önce çok zarif, hareketleri uyumlu, cana yakın, 
alımlıdır. Karşı cinsi de çok kısa süre içinde etklileyebilir. Dost
luğa ve sevgiye büyük değer verir. Ancak herkesi iyi niyetli zan
nettiği için de dost sandığı kimseler onu üzebilir. Bu tür şeyler 
onun içine kapanmasına, kederlenmesine yol açar. Ama sonra 
birden her şeyi unutarak canlanır, neşelenir. Paraya düşkündür. 
Çünkü pahalı zevklere sahiptir. Parayı kendisi kazanabilir veya 
bunu başkasından sağlayabilir. 

İşbirliği onun için idealdir. Böylece onun planını başkası ger
çekleştirebilir. Aşkta çabuk sıkılır. Bu anlarda sevdiği kuşkucu ve 
kıskançtır. 

SU DOMUZU 
Su Domuzu iyi niyetli, içine kapalı, güvensiz, sık sık bocala

yan biridir. Ona muhakkak güçlü bir yakın veya dostun yardım 
etmesi gerekir. Su Domuzu'nun çekingenliği yüzünden başarısız 
olacağını sanabilirsiniz ama bu doğru değildir. Çünkü onda güç
lü bir sezgi vardır. Olacakları hemen sezer ve önlem alarak ken
disini korur. O sadece yeni bir konuda atılım gerektiğinde çare
siz kalabilir. Konuşkan, neşeli, duygulu ve duyarlıdır. Eli de çok 
açıktır. Sevdiklerine aşırı cömert davranır. Yine acıdığı kimselere 
de yardıma çalışır. Fakat bazı kimseler onun iyi niyetini kötüye 
kullanarak parasını alabilirler. Ama o yine acımaya devam eder. 
Bu tip sevince evlenir ve yuvasında mutlu olur. 
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TAHTA DOMUZU 
Tahta Domuz'un değişmez grubudur. Bu durumda da Tah-

ta'nın verdiği bütün özellikler kat kat güçlenir. Tahta Domuzu 
dostluk seven, yeniliklerden zevk alan, sık sık kararsız kalan, ne
şeli, duygulu, duyarlı biridir. Herkesi dost sandığı için de onu 
kandıranlar olur. Bir hayli yeteneklidir ve güzel sanatlarda başa
rıya erişebilir. Güzellikle i lgi l i bütün konular ona uygundur. Ra
hat ve lüks yaşam isteyebilir. Bunun için sevdiği bir konuda çalı
şırsa iyi sonuç alır. Hem üne hem paraya kavuşabilir. Güvendiği, 
dayandığı biri olursa başarıya erişmesi daha kolaydır. Aşkta biraz 
bocalayabilir. Çünkü sevdiği an yoğun duygular ortaya çıkar. 
Sevdiğini çok kıskanır. Sevip evlenirse çok mutlu olur. 
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ÇIN BURÇLARıNıN ÜNLÜLERI 
FARE BURCU 

ATEŞ FARESI 
Besteci; Wolfgang Amadeus Mozart, romancı; Charlotte Bron

te, Viyolonsel Ustası Pablo Casals, Moda Yaratıcısı Yves Saint La
urent, Orkestra Şefi Zubin Mehta, şarkıcı; Flip Wilson, aktris; 
Glande Jackson, aktör; Alan Alda, Bur Reynodls, Dean Stockwell, 
Dennis Hopper, David Caradine, Keir Dulea, Albert Finney, Joe 
Don Baker. 

TOPRAK FARESI 
Romancı Leo Tolstoy, Yazar Jules Verne, İngiltere taht vârisi 

Prens Charles, aktör; Gerard Depardiue, Jeremy Irons, Maurice 
Chevalier, Wil l iam Hurt , aktris; Margot Kidder, şarkıcı Donna 
Sommers, buz pateni şampiyonu Peggy Fleming. 
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MADEN FARESI 
Yazar; Thomas Wolfe, Raymond Chandler, James Hilton, şa

ir; Jacques Prevert, yönetmen; Luis Bunuel, aktör; Hugh Grant, 
Sean Penn, Kenetth Branagh, David Duchovny, Anthonio Bande
ras, aktris; Darly Hannah, futbol yıldızı, Diego Maradona. 

SU FARESI 
Orkestra Şefi Georg Solü, siyasetçi; W i l l y Brandt, Papa Jean 

Paul, yönetmen; Don Siegel, aktris; Cameron Diaz, Melisa Bell, 
aktör; Lloyd Bridges, Barry Sullivan, Roy Rogers, Lois Bun, Liam 
Gallager, Pete Brady. 

TAHTA FARESI 
Şair ve oyun yazan Wil lam Shakespeare, romancı; Daniel De

foe, Truman Capote, George Sand, oyun yazan; T. S. Elliot, ro
mancı; James Clavell, orkestra şefi ve besteci; Henry Mancini, ba
lerin; Zizijanmaire, komedyen; Don Knotts, aktör; Marlon Bran
do. 

YABANÖKÜZÜ 

ATEŞ ÖKÜZÜ 
Besteci Jean Sibelius, fizikçi; Lord Rutherfold, dedektif ro

manları yazan Dashiel Hammett, aktör; Dustin Hoffman, Robert 
Redford, Bill Cosby, Jack Nicholson, Charles Grodin, John Phi
lip Law, Anthony Hopkins, aktris; Vennessa Redgrave. 
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TOPRAK ÖKÜZÜ 
Besteci; Georg Friedrick Hendel, İmparator Napolyon Bona

parte, Hindistan başbakanı Javarhalhal Nehru, aktör; Armand 
Assante, Richard Gere, Don Johnson, Hywell Bennet, Eric Estra
da, Charlie Chaplin, aktris; Sigourney Weaver, Jessica Landy, 
şarkıcı; Bruce Springstein. 

MADEN ÖKÜZÜ 
Besteci; Johann Sebastian Bach, Ludvig Van Beethoven, atom 

fizikçisi Enrico Fermi, astronot; Joseph B. Allen, aktör; Eddie 
Murphy, Michael Fox, Ralph Macchio, aktris, Meg Rayn, Meriel 
Hemmingway, Mary Martin, Elizabeth Perkins, şarıkıcı; Boy Ge
orge. 

SU ÖKÜZÜ 
Oyun yazan; Tennessee Williams, romancı; Irwing Show, Je

an Cocteau, M i k i Fare'nin yaratıcısı Walt Disney, ABD başkanla
rı; Richar Nixon, Gerold Ford, tenis şampiyonu Monica Seles, 
aktris; Gwyneth Paltrow, Vivien Leigh, aktör; Mathew Broeder-
cik, Robbie Willams, manken; Tyra Banks. 

TAHTA ÖKÜZÜ 
Ressam Auguste Renoir, bilgin Linus Pauling, ABD başkanla

rından Robert J. Kennedy, cazcı B. V. King, yönetmen; John Gül
lerinin, Clive Donner, Robet Altman, besteci Ennio Moricone, 
moda yaratıcısı; Pierre Balmain, İngiliz başbakanlarından Marga
ret Thatcher, aktör; Paul Newman, Peter Sellers, Leslie Nielsen, 
Rod Steiger. 

KAPLAN 
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ATEŞ KAPLANı 
İngiltere Kraliçesi 11. Elizabeth, Fransa cumhurbaşkanların

dan Giscard D'Estaing, soprano Joan Sutherland, şarkıcı; Tony 
Bennett, Julie London, aktör; Christopher Lloyd, Richard Cren-
na, Dick Van Dyke, Sehlley Long, aktris; Cloris Leachman, Play-
boy'un yaratıcısı Hugh Haffner 

TOPRAK KAPLANı 
Bale sanatçısı; Vaslav Nij inski , Rudolph Nurayev, yazar; Ca

rol Oates, şarkıcı; Roberta Flack, Kenny Rogers, Tina Turner, ak
tör; Elliot Gould, Jon Voight, Oliver Reed, aktris; Jane Fonda 
Elizabeth Berkley, Connie Stevens, ganster; Al Capone. 

MADEN KAPLANı 
Yönetmen John Landis, şarkıcı; Lionel Richie, Steve Wonder, 

Nathalie Cole, aktör; Mel Gibson, John Candy, Tom Berenger, 
Keit Carradine, Bill Murrey, Nancy Allen, Cybil Shepperd, Mary 
Beth Hurt , yazar; Ogden Nash, ABD başkanlarından Eisenhover. 

SU KAPLANı 
Fransa cumhurbaşkanlarından Charles DeGaulle, müzisyen 

Claudio Arrau, yazar John Steinbeck, yönetmen Vittorio de Sica, 
aktör; Tom Cruise, Jim Carrey, aktris; Jodie Foster, Heather 
Locklear, Rebecca de Mornay 
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TAHTA KAPLANı 
Orkestra şefi Raphael Kubelik, bilgin; Werner Braun, yüzme 

şampiyonu Mark Spitz, yazar Dylan Thomas, dünya boks şampi
yonlarından Joe Lewis, şarkıcı Elvis Presley, aktör; Sir Alec Gu-
iness, Leonarda Di Caprio, Kevin McCarty, Richard Widmark, 
John Irelend. 

KEDI 
ATEŞ KEDISI 

Orkestra Şefi Anthuro Toscanini, dansör-koreograf Bob Fos
se, şarkıcı Harry Belefonte, yönetmen; Herbert Ross, Ken Russel, 
aktör; Roger Moore, Sydney Poitier, Peter Faik, George C. Scott, 
Jack Kelly, Harvey Korman, Maurice Ront, ressam Andy Warhall, 
diktatör Fidel Castro. 

TOPRAK KEDISI 
Besteci; Edward Grieg, İngiltere Kraliçesi Victoria, bilgin; A l 

bert Einstein, diktatör Joseph Stalin, şarkıcı; Barbara McNeir, 
Neil Sadaka, yönetmen; Peter Bagdonovich, aktör; John Cleese, 
John Hurt, George Hamilton, Peter Fonda, David Birney, aktris 
Li l i Tomlin. 

MADEN KEDISI 
Gitarcı, şarkıcı; Sting, Bob Geldof, Neli Sadaka, aktör; Micha

el Keaton, Dan Aykroyd, Timothy Bottoms, Randy Quaid, Harry 
Hamlin, Mark Harmon, Forest Whitaker, aktris; Courtney Love, 
Anjelica Huston, Cheryl Ladd. 
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SU KEDISI 
Besteci Ottorino Resphigi, orkestra şefi; Rudolph Serkin, Şair 

John Keats, nüklüer fizikçi; Alvin Weinberg, yazar; Georges Si-
menon, S.J. Perelman, doktor; Benjamin Spock, şarkıcı; Whitney 
Houston, aktör; Kurt Russel, Herbat Lorn, aktris; Phoebe Cates, 
Tatum O'Neal. 

TAHTA KEDISI 
Oyun yazarı; Arthur Miller, Neil Simon, şarkıcı; Frank Sinat

ra, Billie Holidey, Edith Plaf, milyarder; D. Rockefeller, manken; 
İman, aktör; Eli Wallach, Adrian Zmed, Orson Welles, Bob Ho
pe, aktris Demi; Moore. 

EJDERHA 
ATEŞ EJDERHASı 

Keman ustası Yehudi Menuhin, orkestra şefi Harry James, yö
netmen Kari Reise, aktör; Kirk Douglas, Anthony Queen, John 
Bardino, Jack Elam, John Raitt, Keenan Wynn, aktris; Martha Ra-
ye,June Havoc, Margaret Lockwood. 

TOPRAK EJDERHASı 
Yönetmen; Stanley Kubrick, Sergio Leone, Peter Hunt, Lina 

Wermuller, Roger Vadim, Tony Richardson, şarkıcı; James 
Brown, Ertha Kitt , Vic Damone, aktör; lan Bannon, Hardy Kru-
ger, Roddy McDowell, aktris; Gina Lollabrigida, Shirley Temple. 
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MADEN EJDERHASı 
Tenor Placido Domingo, şarkıcı; John Lenon, Tom Jones, Sony 

Bono, Joan Baez, Dionne Warwick, Astrud Gilberto, AİJarrau, fut
bol yıldızı; nele, müzisyen; George Hamilton, Ringo Starr, aktör; 
Al Pacino, Martin Sheen, Richard Pryor, Daniel Travanti, Abraham 
Murray, James Brolin, Bruce Lee, aktris Raqufl Welch, Valerie 
Harper, Corin Redgrave, Liv Ulmann, Julie Christie, Jill St. John, 
Elka Sommer, yönetmen; Bernardo Bertolucci. 

SU EJDERHASı 
Şarkıcı Jose Feliciano, aktör; Pierce Brosman, Desi Arnaz, Jr., 

David Hasselhoff, Robin Williams, Pee-Wee Herman, Richard 
Dean Anderson, Patrick Swayze, Mark Hammil, David. Byrne, 
aktris; Carol Kane, Roseanne 

TAHTA EJDERHASı 
Ressam Salvador Dali, yazar Graham Greene, John O'Hara, 

Moss Hart, moda yaratıcısı; Christian Dior, halkçı cumhuriyetçi 
Çin başkanlarından Deng Zio Ping, aktör; Sir John Gilguid, Ke-
anu Reeves, aktris; Marisa Tomei, Sandra Bullock, şarkıcı; Neneh 
Cherry. 

YıLAN 
ATEŞ YıLANı 

Yazar; Heinrich Böll, Robert Bloch, astronom R. Lowell, mi l 
yarder Henry Ford, ABD başkanlarından John F. Kennedy, Gü
ney Afrika Başkanı Nelson Mandala, Hindistan Başbakanı lndra 
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Gandhi, orkestra şefi Dizzy Gillespie, şarkıcı; Nat "King" Cole, 
Dean Martin, Lena Home, aktör; Robert Mitchum, Howard Keel. 

TOPRAK YıLANı 
Yazar Edgar Allen Poe, FKÖ Başkanı Yaser Arafat, besteci; 

Alexandr Borodin, milyarder; Jaqueline Onassis, aktör; Robert 
Wagner, David Hemmings, Bob Newhart, James Fowworth, Cl i -
ve Revill, Max Von Sydow, aktris; Jean Plowright, Joanna Wood-
word, Ulla Jacobson, şarkıcı ve besteci; Bob Dylan. 

MADEN YıLANı 
Ressam; Henri Martişse, Pablo Picasso, yönetmen; Akira Ku

rosawa, orkestra şefi; Sergio Mendez, şarkıcı-besteci; Paul Simon, 
şarkıcı; Neil Diamond, Helen Reddy, aktör; Michael Moriarty, 
Nick Nolte, Tom Conti, Michael Crawford, Julliet Mills, Sarah 
Miles, Linda Gray, Faye Dunaway. 

SU YıLANı 
Besteci Johannes Brahms, bariton Dietrich Fisher-Diskau, şar

kıcı Cyndi Lauper, aktör; Peter Firth, Terry " H u l k " Hogan, akt
ris; Kathleen Turner, Susan Day, Jenny Agutter, Marilu Hanner, 
Pamela Tif f in , Erin Grey. 

TAHTA YıLANı 
Yazar Jean-Paul Sartre, yönetmen Menehem Golan, şarkıcı 

Thelma Ritt, buz pateni şampiyonu; Katherine Wit t , aktör; Brad 
Pitt, Charlie Sheen, aktris; Greta Garbo, Melissa Gilbert, Brooke 
Shields, Kim Bassinger. 
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AT 
ATEŞ ATI 

Besteci; Carl Maria Von Webber, Shostakovich, ressam; 
Rembrant Van Ryn, şair W . H . Auden, yazar; Samuel Beckett, 
SSCB Başkanlarından Leonid Brejnev, dansör; Jose Greco, yönet
men; John Huston, aktör; Kiefer Sutherland, Mel Ferer, aktris; 
Lisa Bonet, şarkıcı; Sinead O'Connor, manken; Cindy Crawford. 

TOPRAK ATI 
ABD başkanlarından Theodore Roosevelt, orkestra şefi ve bes

teci Leonard Bernstein, Alman devlet adamı Helmut Schmidt, ya
zar Alexandr Soljenistsyn, yönetmen Jonas Kadar, şarkıcı Ella 
Fitzgerald, aktör; Sean Connery, Cameron Mitchell, Dan Defore, 
akiris Dorothy McGuire. 

MADEN ATI 
Aya ilk ayak basan Astronot Neil Armstrong, orkestra şefi-flüt-

çü Herbie Mann, şarkacı-piyanist; Ray Charles, dansör; Bobby Van, 
yönetmen; Jean Luc Goddard, oyun yazan; Harold Pinter, aktör; 
Robert Duvall, Clint Eastwood, James Dean, Gene Hackman. 

SU ATI 
Moda yaratıcısı; Calvin Cline, yazar; Michael Crichton, şarkıcı; 

Isaac Hayes, Janis Joplin, gitarcı; Jimmi Hendrix, şarkıcı-besteci; 
Paul McCartney, yönetmen; Martin Scorsese, aktör; Mel Brooks, 
Harrison Ford, Beau Bridges, Ben Kingsley, Richard Rountree, akt
ris; Barbra Streisand, Linda Evans, Marsha Mason, Madeline Kahn. 
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TAHTA ATI 
SSCB başkanlarından Nikita Huruşçev, tenis şampiyonu; 

Chris Evert, aktör; Kevin Costner, James Belushi, Denzel Was
hington, Ken Wahl, Ron Howard, John Malkowich, John Travol
ta, aktris; Kristie Alley, Leslie Ann Down, Margaux Hemmingway. 

KOYUN 
ATEŞ KOYUNU 

Yazar; Miguel de Cervantes, Mark Twain, Lin Yutang, beste
ci; Miklos Rozsa, tenis şampiyonu; Boris Becker, moda yaratıcısı; 
Coco Chanel, aktör; Lord Laurence Olivier, John Wayne, aktris; 
Julia Roberts, Pamela Anderson, Mira Sorvino. 

TOPRAK KOYUNU 
Yönetmen Federico Fellini, yapımcı Dino de Laurentis, sat

ranç şampiyonu Boby Fisher, aktör; Jack Palance, Michael O'Ke-
efe, 1 ino Ventura, George Gobel, Valentino, Sam Wannamaker, 
aktris Kitty Wells, Vera Hruba Ralston 

MADEN KOYUNU 
SSCB başkanlarından Mihail Gorboçor, aktör-yönetmen; M i 

ke Nichols, şarkıcı; Delia Reese, aktör; Will iam Shatner, Leonard 
Nitnoy, Tab Hunter, Robert Morse, Anthony Newley, aktris; 
Angle Dickenson, Rito Moreno, Janice Rule. 

SU KOYUNU 
Şarkıcı; Mick Jagger, Julio Iglasias, Donovan, Joni Mitc

hell , müzisyen; Keith Richards, aktör; Robert De Niro, Chevy 
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Chase, Charles Hald, Christopher Walken, Rutger Hauer, Mal
colm McDowell , aktris; Catherine Deneuve, Lynn Redgrave, 
Stephanie Powers, Mario Thomas, Laureen Hutton, Veronica 
Hamel. 

TAHTA KOYUNU 
Ressam ve heykelci; Michelangelo, Arjantin diktatörü Pe-

ron'un eşi Eve Peron, yazar; Françoise Sağan, aktör; Bruce Wills , 
Kent MacCord, Devid Lee Roth, aktris; Ornella Mut i , Janet Mar
golin, Donna Mills, Debra Winger, Katge Mulgraw, Joanna 
Kerns. 

MAYMUN 
ATEŞ MAYMUNU 

Romancı Alexander Dumas, şair Lord Byron, İmparator Jules 
Sezar, tenis şampiyonu Martina Navratilova, sihirbaz David Co-
opperfield, orkestra şefi Herp Albert, buz bateni şampiyonu Do
rothy Hammil, manken Jerry Hall , aktör; Michael Rourke, Geor
ge Peppard, Eric Roberts, aktris Geena Davis. 

TOPRAK MAYMUNU 
Yazar; Mil ton, Charles Dickens, Wil l iam Saroyan, Leo Rosten, 

besteci Edward Dmytryk, orkestra şefi Herbert von Karajan, ABD 
başkanlarından Lydon B. Johnson, milyarder; Nelson Rockefel
ler, ressam; Paul Gaugin, aktör; Rex Harrison, Milton Berle, akt
ris; Bette Davis. 
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MADEN MAYMUNU 
Yazar Ben Johnson, oyun yazan John Osborne, orkestra şefi 

Morton Gould, keman ustası; Isaac Stern, milyarder; Howard 
Hughes, moda yaratıcısı; Guy Laroche, şarkıcı; Peggy Lee, yönet
men; Martin Ritt, Eric Rohmer, Gerald Thomas, aktör; Walter 
Matheau, Maculay Culkin, Robert Vaughn, Leo MacKearn, Mic
key Rooney, Tony Randall, Toshiro Mifune. 

SU MAYMUNU 
Besteci Franz Lizst, müzisyen Dave Brubeck, ressam Leonar-

da de Vinci , şarkıcı; Johnny Cash, Petula Clark, yönetmen; Fran
cois Truffaut, aktör Richard Harris, Ömer Şerif, aktris; Elizabeth 
Taylor, Debbie Reynolds, Eileen Burstein. 

TAHTA MAYMUNU 
Milyarder Bill Gates, soprano Kir i Te Kanawa, şarkıcı Galdys 

Knight, Rod Stewart, aktör Michael Douglas, John Beck, Tom 
Selleck, Peter Weir, Jan Michael Vincent, Joss Ackland, Danny de 
Vito, Gary Bussey, Raul Julia, aktris Whoopi Goldberg, Leigh 
Taylor Young, Mia Fanow, Valerie Penine, Charlotte Rompling. 

HOROZ 
ATEŞ HOROZU 

Romancı; Colette, bale sanatçısı; Mikhail Baryshnikov, şarkı 
cı; Gloria Estefan, aktör; Tom Hanks, Christopher Lambert, Lo 
renzo Lamas, Thomas Heather, Rob Lowe, aktris; Came Fisher 
Melanie Griffith, Bo Derek. 
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TOPRAK HOROZU 
Besteci; Richar Wagner, Johnny Mercer, yönetmen; Norman 

Kresna, Hideo Sekogawa, Elia Kazan, sanatçı; David Niven, Mic
hael Rennic, Robert Ryan, James Mason, aktris; Catherine Zeta 
Jones, Louise Rainer, Bette Middler. 

MADEN HOROZU 
Bilgin Andrei Sharaov, yazar Andre Maurois, şarkıcı-aktör 

Yves Montland, aktör; Pat Hingle, Paul Scofield, Charles Dur-
ning, Sir Peter Ustinov, aktris; Deborah Kerr, Nancy Walker, Si
mon Signoret, Vivian Blane. 

SU HOROZU 
Orkestra şefi Claudio Abbado, soprano Monsarrat Cabelle, 

astronot; John Glenn, şair; Rod McKucn, yönetmen; Roman Po-
lonsky, aktör; Peter OToole, Michael Caine, Jean-Paul Belmon-
do, Robert Blake, Robert Goulet, Tim Conway, Dom De Louise, 
aktris; Elizabeth Montgomery, Carol Burnett, Cicely Tyson. 

TAHTA HOROZU 
Keman ustası ltzhac Perlman, şarkıcı-besteci, Caryl Simon, 

Neil Young, aktör, Steve Martin, Dudley Moore, David McCal-
lum, aktris, Mia Farrow, Loni Anderson, Goldic Hawn, Carrie 
Snodgrass, Rita Coolidge. 

KÖPEK 
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ATEŞ KÖPEĞI 
Şarkıcı; David Bowie, Barry Gibb, Freddy Mercury, Johnnie 

Ray, Cher, caz ustası; Barry Manilov, yönetmen; Rainer Werner 
Fassbinder, aktör; John Lithgow, Gregory Hines, Sylvester Stallo
ne, aktris; Susan Sarandon, Liza Minel l i , Sally Fields, Candice 
Bergen, Patty Duke. 

TOPRAK KÖPEĞI 
Besteci; Claude Debussy, şarkıcı; Michael Jackson, Prince, Si

mon Le Bon, Madonna, aktpr; Steve Guttenbcrg, Kevin Sorbo. 
aktris; Jamei Lee Curtis, İrena Cara, Madeline Howe, israil baş
bakanlarından Golda Meir. 

MADEN KÖPEĞI 
Yazar; Guy de Mauppasant, oyun yazarı; Molliere, Feydau, Je

an Anoi lh , ABD başkanlarından Ronald Reagen, deniz araştırma
cısı; Jacques-Yves Cousteau, yönetmen; Philippe Agostini, John 
Slurges, manken; Claudia Schiffer, aktör; River Phoenix, Matt 
Damon, Ricky Schoder Mathcw Lilley, aktris; Emily.Lloyd. 

SU KÖPEĞI 
Oyun yazarı; Paddy Chayefski, yönetmen; Alan J. Pakula, 

franco Zefirelli, aktör; Charles Bronson, Christopher Lee, Carl 
Rainer, Danny Kaye, Regis Toomey, Sid Caesar, Darren McGa-
vin, aktris; Elanor Parker, Margaret Leighton. 
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TAHTA KÖPEĞI 
Moda yaratıcısı Giorgio Armani, dûşûnür-yazar Voltaire, İn

giltere başbakanlarından Sir Winston Churchill , bas bariton 
Sherrill Mikıes, yönetmen Sydney Polack, aktör; Alan Bates, akt
ris; Sophia Loren, Brigitte Bardot, Louise Fletcher, Maggie Smith, 
şarkıcı Elvis Presley. 

DOMUZ 
ATEŞ DOMUZU 

Tenor Jose Carreras, soprano Marion Anderson, şarkıcı-beste-
ci; Elton John, Carlos Santana, yönetmen Stephen Spielberg, ak
tör, Arnold Schwazzenneger, Roy Scheider, Kevin Kline, Danny 
Glover, Richard Dreyfuss, Sam Neal, Peter Strauss, T im Mathe-
son, Ryan O'Neal, John Larroguette, Robert Hays, aktris Glen 
Close. 

TOPRAK DOMUZU 
Besteci; Hector Berlioz, Aaron Copland, orkestra şefi Eugene 

Ormandy, şair Garcia Lorca, şarkıcı; Brian Adams, Mary Os
mond, aktör; Kevin Spacey, Dolph Lundgren, aktris; Sean Youn, 
Rosanna Arquette, Judd Nelson. 

MADEN DOMUZU 
Doktor Albert Schweitzer, bilimadamı; Sir Bernard Katz, besteci; 

Schonberg, oyun yazan; Sir Tenence Rattigan, şarkıcı; Ricky Martin, 
yönetmen; Basil Dearden, Tadashi lmai, Alfred Hitchcock, aktör; 
Vincent Price, Robert Taylor, Terry Thomas, aktris; Vinona Ryder. 

161 

SU DOMUZU 
Ressam; Mark Chagal, besteci; Maurice Ravel, tenor; Franco 

Corelli, soprano; Maria Callas, milyarder; John Rockefeller, yö
netmen; Arthur Miller, aktör; Gordon Jackson, Hume Cronyny, 
Ephrem Zimbalist, aktris; Esther Williams, Ginger Rogers, Glynis 
Jones. 

TAHTA DOMUZU 
Tenor; Luciano Pavorotti, şarkıcı; Steve Lawrence, Jerry Lee 

Lewis, Diahnn Canoll , aktör; Gene Wilder, Alain Delon, Richard 
Chamberlain, Hayim Topol, Anthony Geary, Henry Gibson, Ha
rold Gould, aktris; Eileen Brennan, Julie Andrews. 



D Ö R D Ü N C Ü 
B Ö L Ü M 

YÜKSELEN BURÇLAR 
Size yükselen burçların saatlerini verdik. Bu burçlar her gün 

yani yirmi dört saat içinde aynı zamanlarda yükselirler. Bu yüz
den bunları bulabilmek için Yıldız günlüğüne bakmanız, Yıldız 
saatlerine göre hesaplar yapmanıza gerek yoktur. Burada yükse
len burçlar konusunda bazı açıklamalarda bulunacağız. 

YÜKSELEN BURCA GÖRE TIPLER 
YÜKSELEN FARE 

Gece 23'le 1 arasında dogdunuzsa yükselen burcunuz Fare
dir. Bu durumda saçlar koyu renk ve genellikle siyahtır. Gözler 
de koyu renk, parlak ve küçüktür. Cilt bugdayımsıdır. Kaşlar bi
çimlidir ve aralarında az bir açıklık olabilir. Veya kaşlar birleşe-
bilirler. Boyun uzuncadır. Boy ortadan uzundur. Vücut incedir. 
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El ve ayak bilekleri biraz kalınca olabilir. Yükselen Fare insanı
nın neşeli, hareketli, zeki, çıkarlarını bilen, alaycı, biraz havai, 
gezmeyi, eğlenmeyi seven biri olmasına yol açar. Bu burcun yük
selmesi talihi epey açabilir. Harita sahibi fazla çalışmadan iste
diklerini elde edip düşlediği duruma gelebilir. Yaşamınız hare
ketli ve biraz da çalkantılı geçecektir. 

YÜKSELEN YABANÖKÜZÜ 
Gece l'le 3 arasında dogdunuzsa yükselen Yabanöküzü bur

cudur. Bu durumda cilt beyaz olacaktır. Saçlar dalgalı, açık kah
ve veya siyahtır. Yüz toparlak, gözler iridir. Gözler bal rengi, ela 
veya yeşilimsi olabilir. Boyun kısa, omuzlar geniştir. Yaş ilerle
dikçe omuzlar ve sırtta fazlalıklar olabilir. Kadınlarda şişmanlık 
görülebilir. Ses boğukça ve tatlıdır. Eller ve ayaklar küçüktür. Ya
banöküzü burcu yükselen kimse gururlu, kendini beğenen, sa
bırlı, sebatlı, içine dönek, paraya, mevkiye önem veren biridir. O 
sevdiği zaman yakıcı duygulara kapılabilir. Ayrıca sevdiğini be
nimser. Eşini mutlu etmek için elinden geleni yapar. Çocuklara 
çok düşkündür ve evde epey otoriterdir. 

YÜKSELEN KAPLAN 
Sabah 3'le 5 arasında dogdunuzsa yükselen burcunuz Kap-

lan'dır. Bu durumda yüz pembe beyaz ve hafifçe çilli olabilir. Saç
lar kızıl veya kızılımsı kahverengidir. Gözler bal rengi veya kah
verengidir ve çekikçedir. Boy uzun, vücut biçimlidir. Omuzlar 
geniş ve vücut epey kaslıdır. Ağız büyükçe ve dişler iridir . Burun 
küçüktür. Alın genişeedir. Yükselen Kaplan insanın son derece 
gururlu, kendini beğenen, bencil, otoriter, hırslı biri olmasına 
yol açar. Harita sahibi herkesten üstün olduğuna inanır. Cesur, 
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atılgan ve dirençlidir. A n i saldırılarla düşmanlannı sindirebilir. 
Paraya fazla değer vermez ve epey müsriftir. Yükselen Kaplan in
sana gelecekte basan verir ve talihi açar. 

YÜKSELEN KEDI 
Sabah 5'le 7 arasında dogdunuzsa yükselen burcunuz Kedi'-

dir. Bu durumda boy kısa veya orta olabilir. Hatlar yuvarlak, 
omuzlar düşükcedir. Gözler yeşil, gri veya mavi olabilir. Yüza 
oval, cilt soluktur. Çene küçüktür. Eller ve ayaklar etli ve küçük- }. 
tür. Saçlar san veya açık kahverengidir. Bazen simsiyah da olabi
l ir . Alın darcadır. Yükselen Kedi insanın son derece sevimli, ca
na yakın, hoş ve çekici olmasını sağlar. Ses tatlı, hareketler çok 
ahenklidir. Sezgisi güçlüdür ve eli de bereketlidir. Para konusun
da talihli sayılır. Zamanla çok zengin de olabilir. İş duygulara 
geldiğinde biraz bencildir. Daima kendi isteklerinin yerine geti
rilmesini arzu eder. Kuşkucu ve epey kıskançtır. 

YÜKSELEN EJDERHA 
Sabah saat 7'yle 9 arasında dogdunuzsa yükselen burcunuz 

Ejderha'dır. Bu durumda boy uzundur. Kemikler kalın, vücut 
sağlam ve güçlüdür. Omuzlar geniş ve biraz düşükcedir. Saçlar 
simsiyah olabileceği gibi açık kahverengi de olabilir. Yüz uzunca 
gözler kahve veya kızılımsı kahvedir. Bakışlar delicidir. Kaşlar 
karıncadır. Ağız büyükçe ve biçimlidir. Yükselen Ejderha insanın 
tam anlamıyla güçlü olmasını sağlayabilir. Harita sahibi kendini 
beğenen, üstün olduğuna inanan, aşın gururlu ve hatta kibir l i bi
ridir. O başa geçmeye ve herkesi yönetmeye niyetlidir. Parayı ko
laylıkla kazanabilir fakat para onun için pek önem taşımaz. Bir
den öfkelenir ve haksızlığa gelemez. İyi niyetlidir. 
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YÜKSELEN YıLAN 
Sabah 9'la 11 arasında dogdunuzsa yükselen burcunuz Yı

landır. Bu durumda boy ortadan uzun ve hatta uzun olabilir. Vü
cut çok biçimlidir. Eller ve ayaklar güzeldir. Yüz ince, ten beyaz, 
gözler yeşil veya mavi, saçlar gür ve siyahtır. Bazen sarı da olabi
lir. Kadınlarda göğüs kısmı çok biçimlidir. Yükselen Yılan insa
na büyük bir çekicilik de verir. Bu tip bir hayli zeki ve akıllıdır. 
Çıkarlarını da bil ir . Paraya büyük önem verir ve zengin olmayı 
ister. Sıkı elli ve hatta cimridir. Konuşması etkileyicidir ve istedi
ği zaman kolaylıkla ahbap olabilir. Biraz havaidir. Sevdiği, gü
vendiği kimseden ayrılmaz. Geleceğini güven altına alabilir. Yük
selen Yılan orta yaşta başarı verir. 

YÜKSELEN AT 
Gündüz l l ' l e 13 arasında dogdunuzsa yükselen At burcudur. 

Bu durumda boy uzun, vücut güçlü ve kaslıdır. Omuzlar geniş-
cedir. Bacaklar ve kollar da epey uzundur. Saç kalın tellidir. Ko
yu kahve veya siyah olabilir. Cilt pembe beyaz veya koyu pembe
dir. Gözler ela, kahverengi ve küçüktür. Alın çok geniştir. Yüz de 
dikdörtgen biçimi ve uzuncadır. Kalçalar geniş olabilir. Bu tip 
neşeli, hareketli, konuşkan, lafın nereye gittiğini bilemeyen, ak
lına geleni söyleyen, bağımsızlığına, özgürlüğüne düşkün, bilme
yi , öğrenmeyi isteyen biridir. Açık havadan, spordan zevk alır. 
Zamanla epey parası olabilir. Öz burcunun yeteneklerini değer
lendirirse genç yaşlarda istediklerine kavuşup başanh olabilir. 

YÜKSELEN KOYUN 
Saat 13'le 15 arasında dogdunuzsa yükselen burcunuz Ko-

yun'dur.' Bu durumda boy orta ve kısa olabilir. Vücut toplucadır. 
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Kollar ve bacaklar biraz kısa olabilirler. Bel kalıncadır. Saçlar 
kestane veya siyahtır. Saçlar kalın telli ve kıvırcıktır. Gözler i r i 
dir. Eladan koyu kahveye kadar değişebilir. Cilt beyazdır. Yüzde 
ben, vb. olabilir. Boyun kısadır ve bel kalıncadır. Bu tip içine ka
palı, güvensiz, tutucu, daima üzülecek bir şeyler bulan biridir. O 
maddi güven arar ve yuvaya, aileye büyük değer verir. Eşi güçlü 
kişilik sahibi olmalıdır. Yükselen Koyun orta yaştan itibaren tali
hi açar ve ayrıca bolluk da verir. Fakat burcun yükselmesi çocuk
luk ve ilkgençlikte sorunlar yaratabilir. 

YÜKSELEN MAYMUN 
Saat 15'le 17 arasında dogdunuzsa yükselen Maymun'dur. Bu 

burç yükseliyorsa talihli sayılırsınız. Maymun yükseldiğinde boy 
orta uzunlukta olur. Vücut ince ve biçimlidir. Eller ve ayaklar 
epey kemiklidir. Yüz uzunca ve alın dardır. Gözler kahverengi 
veya siyahtır. Saçlar çok gür ve kahve yahut kestanedir. Burun 
irice, ağız büyükçedir. Dudaklar incedir. Kaşlar aşağıya doğru i n 
miş olabilir. Bu tip çıkarlarını çok iyi bilir. Bilime, eğitime önem 
veren uygar biridir. Zekâsı ve aklı sayesinde kısa süre içinde 
amaçlarına erişebilir. Bilim dallarında kendisini gösterebilir. Bi
raz fırsat düşkündür. Büyük paralar kazanabilir. Aşkta havaidir. 
Genç yaştan itibaren başarıya gidebilir. 

YÜKSELEN HOROZ 
Saat 17'yle 19 arasında dogdunuzsa yükselen burcunuz Ho-

roz'dur. Boy uzuncadır. Vücut ince, eller, ayaklar büyüktür. Ba
caklar da ince olabilir. Saçlar kızıl, kızılımsı kahvedir. Gözler ela 
veya kahvedir. Bakışlar delicidir. Burun kavisli, dudaklar ince, 
ağız büyükçedir. Cilt pembe beyazdır. Yüz biçimi üçgenimsidir. 
Çene küçüktür. Bu tip neşeli, konuşkan; yaşamı seven, epey ye-
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tenekli, kendini çok beğenen, dost canlısı biridir. Sık sık düşlere 
dalmaktadır. Basan, ün, büyük servet istemektedir. Sözlerini 
esirgemez ve zaman zaman kırıcı da olabilir. Pek çok konuda dü
zeyde kalan bilgiye sahip olur. Gençlikte sorunlarla karşılaşır. 
Aşkta bocalayabilir. Fakat daha sonra talihi epey açılır. 

YÜKSELEN KÖPEK 
Saat 19'la 21 arasında dogdunuzsa yükselen burcunuz Kö-

pek'tir. Bu durumda boy kısadır. Omuzlar düşükçedir. Bacaklar 
topludur. Eller küçük ve etlidir. Kaşlar kalındır ve aşağıya doğru 
da olabilirler. Göçler gri , ela veya kahverengidir. Burun etli ve 
küçük, dudaklar biçimlidir. Saçlar koyu kahve veya siyahtır ve 
bir hayli gürdür ama yaş ilerledikçe saçlar dökülebilir. Bu tip ka
rarlı, inatçı, bildiğinden şaşmayan, bu yüzden hatalar da yapan 
biridir. Fakat epey akıllıdır ve kendi gayretiyle yaşamda yüksele
bilir. Dürüst, iyi niyetli ve yardımseverdir. Aşırı ciddi ve hatta su
ratlıdır. Duygular söz konusu olduğunda güvensizdir. Evlilik 
mutluluk verir. Yaşlılıkta bolluk içinde olabilir. 

YÜKSELEN DOMUZ 
Saat 21'le 23 arasında dogdunuzsa yükselen burcunuz Do-

muz'dur. Bu durumda boy kısa veya ortaya yakın olabilir. Vücut 
topludur ve zamanla şişmanlık görülebilir. Cilt pembe, saçlar al
tın sarısı, koyu sarı veya açık kahvedir. Gözler ela veya kahve ola
bilir. Alın dar, kaşlar incedir. Yüz yuvarlaktır. Burun etli ve geniş
çe, ağız büyük, dudaklar kalıncadır. Bu tip hemen neşelenen ve 
kolay kederlenen biridir. Yaşamın güzelliklerine hayrandır. Çok 
yeteneklidir ve güzel sanatlarda başarılı olabilir. Hareketleri zarif 
ve uyumludur. Yeniliklerden, değişikliklerden hoşlanmakla bir
likte yaşamındaki küçük bir değişiklik bocalamasına neden olabi
lir. Sevgi yaşamında büyük yer tutacaktır. Epey talihlidir. 
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YÜKSELEN BURÇLARA GÖRE AY'ıN KONUMU 
Çin astrolojisinde doğum tarihiniz belirli bir yıla düşmekte

dir. Bu aynı zamanda yükselen burcunuz da olabilir. Yani böyle
ce Ay da 1. evde yer alır. Ayın, doğum yılıyla 1. evde bulunması 
da talihli olduğunuz anlamına gelir. Çünkü bu durumda Çinliler 
için büyük önem taşıyan Ay öz burcunuzda parlamaktadır. Ayın 
bu konumu neşeli, eğimser, yaşamı seven, olayları iyi değerlen
diren, insanlarla uyum içinde yaşamayı başaran biri olmanızı sağ
layabilir. Ayrıca sizde güçlü bir sezgi de bulunabilir. Geleceğini 
kolaylıkla güven altına alacak biri de olabilirsiniz. Siz ilgi çeken, 
beğenilen biri sayılırsınız. Yaşam size güzel şeyler vaat etmekte
dir. Ancak öz burcunuzla yükselen burcunuz farklı da olabilir. 
Bu durumda öz burcunuz bütün özelliklerinizi açıklayacaktır. 
Yalnız tip, talih ve gelecek konularını da yükselene bırakacaktır. 
Örneğin siz Yabanöküzü burcunda doğmuş olabilirsiniz. Yükse
len de Fare'dir. Bu durumda Yabanöküzü 2. eve düşecektir. Ayı
nız da burada yer alacaktır. Fare tipi çizer, gelecekle ilgili bilgiler 
verirken öz burcunuz özelliklerinizin yanı sıra 2. evdeki Ay do
layısıyla bambaşka değerler de taşıyacaktır. İçinde Ay bulunan öz 
burcunuz 2. evin temsil ettiği şeylerde de söz sahibi olacaktır. 

DOĞUM YıLı 2. EVE DÜŞÜYORSA 
Doğum yılınız Çin astroloji haritanızda 2. eve düşüyorsa her 

şeyden önce parayla ilgilenmeniz gerekecektir. Çünkü bu ev pa
ra, servet, vb.'yi temsil etmektedir. Doğum tarihiniz bu eve düş
müşse önce burcunuzun özelliklerini okumalı ve parayla i lgi l i 
tutumunu anlamalısınız. Doğduğunuz yıl, para konusunda 
olumlu özellikler taşıyorsa bolluk içinde yaşayacaksınız demek
tir. Yine doğum yılınız servet verecek bir burca düşmüşse ömür 
boyunca para sıkıntısı çekmezsiniz. Tam aksine büyük paralar 
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alabilirsiniz. Servet sahibi de olabilirsiniz. Buna karşılık doğum 
tarihiniz Domuz gibi bir burca düşmüşse çok dikkatl i davranma
nız gerekecektir. Çünkü Domuz burcu insanı parayı tutmasını 
bilmez ve kötü niyetli kimselere para kaptırabilir. İkinci eve dü
şen Yılan gibi bir burçsa bol paranız olacaktır. Fakat parayı har
camayı da istemeyeceksiniz. Parayı bir ikt ir ip arttıracaksınız. Bu 
örneklerden de anlaşılacağı gibi Ayınız haritada 2. evdeyse öz 
burcunuzun para durumunu dikkatle okumalısınız. 

DOĞUM YıLı 3 . EVE DÜŞÜYORSA 
Doğum yılınız 3. eve düşüyorsa epey talihli sayılırsınız. Çün

kü ağabey, kardeş gibi yakınlar geleceğinizle ilgilenecekler ve si
zi devamlı destekleyeceklerdir. Bu arada çok da duyarlısınız. Beş 
duyunuzdan tam anlamıyla yararlanabileceksiniz. Buraya düşen 
bir Kedi burcu yakınlarınızdan ve çevrenizden yararlanmanızı 
sağlayacaktır. Böylece yaşamda ilerleyebileceksiniz. Fakat 3. evde 
öz burcunuz olan At varsa bazı sorunlar çıkacak demektir. Çün
kü bu durumda bağımsızlığınıza düşkün olacaksınız. Yakınların 
yardımı da size ağır gelecektir. Onların yaşamınıza karıştıklarını 
düşünerek huzursuz olacaksınız. Anlaşmazlıklar görülecektir. 

DOĞUM YıLı 4. EVE DÜŞÜYORSA 
Çin astrolojisinde de modern astrolojide olduğu gibi 4. ev bü

yük önem taşır. Bu ev üstün ve yöneten kadını simgeler. Yine an
ne, doğulan ev, toprak, vatan, vb.'yi de temsil eder. Doğumunuz
da öz burcunuz 4. eve düşüyorsa Ay da buradadır ve talihli ola
bilirsiniz. Ay bu evde epey etkilidir. Önemli kadınların yardımıy
la yaşamda ilerleyebilirsiniz. Vatanınızda rahat edebilirsiniz. So
rumluluk isteyen bir göreviniz olabilir. Yalnız bütün bunlar için 
öz burcunuzun da 4. eve uyması gerekir."Örneğin buraya düşen 
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Yabanöküzü burcu çocukluk ve gençliğin mutlu geçmesini sağ
lar. Yine orta yaştan itibaren çok mutlu olabilirsiniz. Ama iş aşka 
geldiğinde anneniz sontn yaratabilir. Seçiminizi beğenmeyebilir. 
Fakat yuva kurduktan sonra yine çok mutlu olursunuz. Buna 
karşılık buraya düşen bir Ejderha burcu anneyle anlaşmazlıklara 
neden olabilir. Hele 4. eve düşen At burcu büyük sorun anlamı
na gelir. Bu durumda harita sahibi genç yaşta ailesinden koparak 
uzaklaşacaktır. Onları pek seyrek görecektir. Annesiyle hiç anla-
şamayacaktır. Belki de ailesiyle bir daha karşılaşmayacaktır. Ama 
4. eve düşen Köpek burcu anneye itaati, yuvada huzur ve mutlu
luğa işaret eder. 

DOĞUM YıLı 5. EVE DÜŞÜYORSA 
Dolum yılınızın düştüğü burç 5. evde yer alıyorsa yani Ayınız 

5. evdeyse yaşamın tadını çıkaracağınızı söyleyebiliriz. Ancak Ya
banöküzü ve Köpek gibi burçlar 5. evde rahat sayılmazlar. Çün
kü 5. ev eğlenceyi, r izkl i konulan, kumarı da temsil eder. Bir Ya
banöküzü insanı olarak çevreye uyabilirsiniz ama riskli şeylerden 
çekinirsiniz. Köpek burcu da 5. evde huzursuzdur. İçine kapalı 
olan bu burç çevreye, topluma uymakta zorlanabilir. Buna karşı
lık 5. eve düşen Fare burcu insanın yaşamın tadını çıkarmasını 
sağlar. Yine 5. eve düşen Maymun Burcu, harita sahibinin talih 
oyunlannda kazançlı çıkmasına yol açabilir. 

DOĞUM YıLı 6. EVE DÜŞÜYORSA 
Doğduğunuz yılın girdiği burç 6. eve düşüyorsa pek de yarar

lı sayılmaz. Buraya düşen Ayınız pek de etkili olamayacaktır. Za
manınızı küçük işlere harcayabilirsiniz. Yine çevrenizde önemsiz 
kimseler bulunabilir. Yakınlardan hiçbir yarar göremezsiniz. 
Tam aksine onlar zararlı da olabilirler. Bu arada akla rahatsızlık-
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lar da gelebilir. Fakat Ayınız 6. evde bulunduğu için hastalanaca
ğınızı da sanmamalısınız. Buraya düşen burç daha çok hastalık 
korkusuna neden olur. Ayrıca Pozitif burçlar bu evde vücudun 
daha sağlam olmasına da yardım ederler. Negatif veya Dişi burç
lardan Kedi, Koyun ve Domuz bu konuda daha hassastır. 

DOĞUM YıLı 7. EVE DÜŞÜYORSA 
Doğdunuz yılın düştüğü burç 7. evde yer alıyorsa akla i lk ge

lecek olan evliliktir. Bu eve düşen burç ve Ay, sizi olduğu kadar 
eşinizi de tarif edebilir. Aynca evlilikten ne beklediğinizi, nasıl 
bir eş arzu ettiğinizi de 7. ev açıklar. Yalnız bazı burçlann insan-
lannın yoğun ve ateşli duyguları olmasına karşın evlilikten kaç
tıkları da bilinmektedir. Oysa bazı burç insanları için evlilik ide
aldir. Örneğin bir Yabanöküzü insanı sevdiği an evlenmeyi düşü
nebilir. 7. eve düşen böyle bir burç da uzun ömürlü evlilik verir. 
Yine evlilikte büyük mutluluk da olabilir. Fakat buraya düşen 
Maymun burcu evliliğin sorunlu olacağına işaret edebilir. Veya 7. 
evdeki Domuz burcu birden fazla evliliğe de işaret edebilir. 

DOĞUM YıLı 8. EVE DÜŞÜYORSA 
Doğum yılınızın düştüğü burç 8. evde yer alıyorsa, yani Ayı

nız burada sayılıyorsa yaşamınızda cinsellik önemli yer tutacak 
demektir. Yine siz kendi kazancınızdan çok başkalarının parasıy
la ilgileneceksiniz. Başkalannın parasından yararlanmaya kalka
caksınız. Buraya düşen burç bu konuda başanlı olup olamayaca
ğınızı da gösterecektir. Örneğin buraya düşen Yılan Burcu karşı
nıza epey zengin kimse çıkacağını belirtir ama onlardan yararlan
mak da epey güçtür. Buna karşılık 8. eve düşen Ejderha, Kedi, 
Kaplan gibi bir burç başkalarının parasından yararlanmanızı sağ
layacaktır. Yine bu evdeki burç yaşamınızı etkileyecek, yönlendi
recek kimselere de işaret edebilir. 
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DOĞUM YıLı 9. EVE DÜŞÜYORSA 
Doğdunuz yılın düştüğü burç haritada 9. evde yer alıyorsa ya

ni Ayınız buradaysa din ve inançlar sizin için çok önemlidir. I lem 
bu inancınız sayesinde yaşamda başarılı olabilirsiniz. Zamanla bil
giniz artacaktır. Pek çok şey görecek ve öğreneceksiniz. Kendini
ze özgü bir felsefeniz de olabilir. 9. eve düşen Ay'a çok dikkat et
mek gerekir. Buraya düşen yeni Ay'ın bilgelik işareti olduğu söy
lenmektedir. Öğrenecekleriniz olgunlaşmanızı sağlayacaktır. Za
manla iç huzuruna da kavuşacaksınız ve uyumlu bir yaşamınız 
olacaktır. Ancak bütün bunlar yine 9. eve düşecek uyumlu bir 
burç sayesinde olabilecektir. 9. eve düşecek Fare, din, felsefe gibi 
konularda sık sık fikir değiştirmeye neden olabilir. Buraya düşen 
At burcu da dinden uzaklaşmaya yol açabilir. Fakat buraya düşen 
Ejderha, Yılan gibi burçlar dine önem vermeye neden olabilir. 

DOĞUM YıLı 1 0 . EVE DÜŞÜYORSA 
Çin astrolojisinde 10. ev çok önemlidir. Bu tıpkı modern ast

rolojide olduğu gibi üstün olan şeyleri kapsamaktadır. Dolayısıy
la da buraya düşen burç ve içindeki Ay başarı işareti olabilir. Bu 
ev üstün erkek, baba, atalar, aile erkekleri ve yöneticilerle soylu
ları temsil etmektedir. Öz burcunuz buraya düşüyorsa ay da 10. 
evde demektir. Bu durumda da yaşamdan çok şey bekleyebilirsi
niz. Üstün sayılan kimseler sayesinde yaşamda ilerleyebilirsiniz. 
Yükselmenizde önemli bir erkek, aileden bir erkek, vb.'de etkil i 
olabilir. Buradaki burç önemli bir görev sahibi olacağınızı da 
açıklayabilir. Buraya düşen bir Ejderha, Yılan, Köpek burcu ya
şamda büyük başarı ve üne işaret de edebilir. Buraya düşen bur
cun özelliklerini dikkatle incelemeli ve ona göre hangi alanda ve 
kimlerin yardımıyla başarıya erişeceğinizi saptamalısınız. Bu ev 
ayrıca babanızın yaşamdaki durumunu da açıklayabilir. 
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DOĞUM YıLı 1 1 . EVE DÜŞÜYORSA 
Doğum yıhnızun düştüğü burç 11. evde yer alıyorsa Ayınız da 

burada demektir. Öz burcunuzun özelliklerine göre 11. evden ya
rarlanabilirsiniz. Yabanöküzü veya Domuz burcunda doğdunuzsa 
yaratma gücünüzden yararlanabilirsiniz. Güzel sanatlarda basan 
sağlayabilirsiniz. 11. eve düşen öz burcunuz dostluklar konusunda
ki tutumunuzu da açıklar. Yine dostluklardan yararlanıp yararlana
mayacağınızı da belirtir. Çocuklarla olan ilişkileri de bu ev göster
mektedir. Öz ve üvey çocuklann durumlannı, özelliklerini de bu
raya düşen burçtan anlayabilirsiniz. 11. eve düşen uygun bir burç, 
dostlann desteğiyle başanya erişileceğini de açıklayabilir. Buraya 
düşen Domuz burcu özveride bulunabilecek dostlara işaret eder. 
Fakat 11. evdeki Fare burcu dosüuga pek güvenmemek gerektiğini 
anlatır. 11. evdeki Kedi burcu da dost sandığınız kimselerin sizi 
kandırabileceklerini belirtir. Buraya düşen burcu dikkatle inceleye
rek meslek ve dosduk konusunda iyi bir fikir edinebilirsiniz. 

DOĞUM YıLı 1 2 . EVE DÜŞÜYORSA 
Doğum yılınızın düştüğü burç 12. evde yer alıyorsa Ayınız da 

burada demektir. Bu durumda sezginiz epey güçlü sayılır. Öz 
burcunuz uygunsa siz iyi bir medyum da olabilirsiniz. Örneğin 
12. eve düşen Kedi burcu geleceği görmenizi sağlayabilir. Buna 
karşılık Fare veya Maymun gibi bir burcun bu evde yer alması 
P e k de i y i sayılmaz. Böyle biri medyum olduğunu ileri sürerek 
•nsanlan kandırabilir ve çıkar sağlayabilir. Ama 12. evde yer alan 
Yılan burcu insana çok güçlü sezgi verir. Böyle bir inin gelecekle 
ilgili tahminleri de genellikle doğru çıkar. 12. eve düşen öz bur
cunuz ve içindeki Ay, falcılık, bakıcılık, büyü gibi konulardaki 
t u t u m ve düşüncelerinizi de açıklar. 
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Burada ay ve dolayısıyla öz burcunuzun 12. evdeki durumla
rından söz ettik. Kendi burcunuzu iyice incelemelisiniz. Sonra 
burcun düştüğü evin temsil ettiği konulan göz önüne almalı ve 
yorumunuzu ona göre yapmalısınız. 

DIĞER BURÇLARıN DURUMLARı 
Yükselen burcunuzu bulunca diğer evlere kalan burçlan yer

leştirmeniz kolaydır. Bunlan sırasıyla yerlerine koyacaksınız. Çin 
astrolojisinde modern astrolojideki gibi burçlann evlere derece
lerle girmeleri gibi şeyler yoktur. Her ev 30 dereceden oluşmak
tadır. Her evede e bir burç 30 dereceyle yer almaktadır. Her evin 
kapsadığı konulara bakmalı ve bunlara düşen burçlara göre yo
rumlarınızı yapmalısınız. (Şekil 2) 

Tahta Yılanının Başlayış Tarihi : 2 Şubat 1965 
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AY'ıN DURUMU 
Doğum tarihinizin düştüğü Çin burcu sizin öz burcunuzdur. 

Bunun içinde yer alan Ay da sizin öz Ayınızdır. Bu arada doğum 
anındaki Ay'ın durumunu da saptayabilirsiniz. Bir burç Yeni Ay'ın 
doğmasıyla başlamaktadır. Siz de doğum gününüze göre Ay'ın po
zisyonunu hesaplayabilirsiniz. Bunu bir örnekle açıklıyalım: 20 
Ocak 1972'de doğduğunuzu varsayalım. Bu durumda siz Su Fare
si burcundan sayılacaksınız. Su Faresi Yılı 16 Ocak 1972'de başla
mıştır. Siz 20 Ocak'ta doğduğunuza göre de Ay henüz 4 günlük
tür. Ancak siz başka ayda temmuzda veya aralıkta da doğmuş ola
bilirsiniz. Bu durumda Ay'ın pozisyonunu nasıl saptayacaksınız? 
Tek yapacağınız günün tarihini almaktır. Örneğin 30 Temmuz 
1972'de doğmuş olabilirsiniz. Yapacağınız Su Faresi'nin girdiği 
günü alarak 30 Temmuz'dan çıkartmaktır. Bu durumda 14 sayısı
nı bulacaksınız. Buna Ay'ın İlk Günü'nü ekleyeceksiniz. Dolayı
sıyla da tam Dolunay yani 15'inde doğduğunuz anlaşılacaktır. Bu
na karşılık günün tarih, yılın başlama tarihinden küçükse o za
man da doğum gününüzü yılın başlama tarihinden çıkartacaksı
nız. Bunu da bir örnekle açıklayalım. 4 Nisan'da doğduğunuzu 
kabul edelim. 4 sayısını Su Faresi'nin girdiği tarih olan 16 Ocak
tan çıkartacaksınız. Buna ilk günü ekleyeceksiniz. Bulacağınız 13 
sayısı da Ay'ın 13. gününde dünyaya geldiğinizi gösterecektir. 

AY'ıN BÜYÜMESI VE KÜÇÜLMESI 
Çinliler için Ay'ın doğduğu ilk günün çok önemli olduğun

dan söz etmiştik. Bugünde doğdugunuzsa talihli sayılırsınız. Yi
ne Yeni Ay'dan itibaren 6 gün içinde yani İlk Yan'da dogdunuz-
sa şansınız açık sayılır. Dolunay'da dogdunuzsa yaşamınızda 
olumlu ve olumsuz büyük olaylar görülecektir. Dolunay'dan i t i -
barenki doğumlar da önem taşırlar. Yalnız böyle doğum günleri 
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insanın daha pasif olmasına da yol açabilir. Yeni Aydan başlaya
rak Dolunay'a kadarki devrede doğanlar çok hareketli, atılgan, 
aklına eseni yapan ve talihine güvenen kimseler olabilirler. Do-
lunay'dan sonraki günlerde doğanlar sakin, sabırlı, dikkatl i , ka
rarlı kimselerdir. Bu durumda Ay'ın i lk yarısındakiler atılganlık 
ve cesaretleriyle başarıya giderken ikinci yarısındakiler dikkat, 
sabır, sebat ve irade güçleri sayesinde amaçlarına erişiler Ayını
zın gününü saptadıktan sonra burcunuzu incelemelisiniz. Ay'ın 
günüyle burcunuzun özelliklerini bagdaştırmalısınız. Örneğin 
Kaplan yılında doğan birinin Ayının ikinci yarıya düşmesi olum
lu sayılır. Çünkü bu Ay, Kaplan'ın aşın cesaret, atılganlık isteği, 
vb.'yi hafifletir. Böylece Kaplan tipi daha kararlı ve yeteneklerini 
i y i değerlendiren b i r i olabilir. 

ÖNEMLI BIR NOKTA 
Çin astrolojisine göre Ayınızın burç ve durumundan söz et

t ik. Ancak bu yeterli değildir. Çünkü Çinliler için Ay'ın 1. gü
nünden başlayarak son gününe kadarki devresinin büyük önemi 
vardır. Çinliler her Ay gününü başka şekilde yorumlamaktadır
lar. Ancak biz bu günlerin pek de bildiğimiz astrolojiye uymadı
ğını düşünüyoruz. Eski bir Çin belgesinde bu günlerle i lg i l i ola
rak bazı şeyler belirtilmiştir. Ama bu yazılar biraz da gizemlidir. 
Belki de bunları anlayabilmek için Çinli olmak veya Çin felsefe
sini tam anlamıyla anlamak gerekmektedir. Burada Ay'ın günle-
riyle ilgili açıklamaları da veriyoruz. 

1. Gün: Başgün. Büyük neşe, mutluluk ve talih. Bugünde doğan 
kimse bir imparator gibi yaşayabilir. 

2. Gün: Bolluk ve bereket görülüyor. Göz alabildiğine yemyeşil 
topraklar uzanıyor. Bütün bunlarla birlikte olmak en 
güzel. 
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3. Gün: Yaşamda değer verilen şeylere erişmek kolaydır. Güzel
likler bir kırlangıcın kanatlarında gelecektir. 

4. Gün: Alçalan bulutlar yağmuru müjdeliyor. Yağmur ne bü
yük bir nimet, ne büyük zenginliktir. 

5. Gün: Mandarinlere layık bir günde doğmak herkese nasip ol
maz. Bu talihi getirecektir. 

6. Gün: Yaşamda tek kalan şey yoktur. Yang ve Yin eşit oldu
ğunda büyük mutluluk doğar. Zaten doğa'da herşey 
dengelenir. (Çinlilerde Yang erkek olan gücü ve Yin de 
kadın olan gücü temsil eder.) 

7. Gün: Nehir kabardığı zaman balıklar kendilerini karaya vu
rurlar. Bu da hiç uğraşmadan ele geçen kısmettir. • 

8. Gün: Kiraz ağaçlarındaki kırmızı meyveler geleceğin uğurlu 
olacağını göstermezler mi? 

9. Gün: Çiftçi pirinç tarlasında, ressam bir ağaç altında, Manda
r in konağında, imparator sarayında. Yani her şey yerli 

yerinde. 

10. Gün: Doluya bakıp üzülmemek gerekir. Dolu belki biraz za
rar verir ama yaklaşan bolluğu da müjdeler. 

11. Gün: Bir k u m tanesi kadar küçük, sular kadar uysal o l . So
nunda bir dağın doruğu gibi yükselirsin. 

12. Gün: Çalışmanın zamanıdır. Böylece huzur, rahat ve bolluk 
olur. Her şey uyum içindedir. 

13. Gün: Bir yanda yığılmış Taal'ler öte yanda doğan güneşin verdi
ği sevinç var. (Taal eski Cinde kullanılan gümüş paradır.) 

H . Gün: Atalar seviniyorlar. Onlara layık olduğunu artık kanıt
layacaksınız. Bu iyijoss'dur. (Joss Çince talih anlamına 
gelmektedir.) 
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15. Gün: Ay'ın ışığı büyük gücün ortaya çıkmasını sağlar. Onun 
etkisindeki bitkiler, çiçekler, kuşlar, hayvanlar canla
nırlar. Ayın ışığı insanın güç, kuvvet kazanması de
mektir. 

16. Gün: Geçmişini unutanlar geleceğe ne yüzle bakarlar? Atala
rını anmakla doğru yolu bulursun. 

17. Gün: Sabırla elde edilecek şeylerin değerini ölçmek olanak
sızdır. Sabırla çalışan karıncaya bak. 

18. Gün: Talih çekirgesi mor bulutların dağılacağını, dünyanın 
pırıl pırıl olacağını söylüyor. (Çinliler çekirgenin uğru
na inanmaktadırlar. Hatta birbirlerine minik kafesler 
içinde canlı çekirgeler armağan etmektedirler.) 

19. Gün: Eldekiyle yetinmek daha iyidir. Ama yine de daha faz
lasını bulmak da olasıdır. 

20. Gün: İpek bir giysi elde etmek için pek çok kimse çalışıp uğ
raşır. Bunu giyen de talihlidir. 

21. Gün: Sert esen rüzgâra aldırma. Bir bambu gibi rüzgârda eğ-
lenebilirsen hiç kırılmazsın. Yaşamda huzuru bulur
sun. 

22. Gün: Karlı dağlara bakarak imrenme. O karlar bir gün erir. 
Böylece sen de gerçekleri bulursun. 

23. Gün: Yang ve Yin'in eşitlendiği bu günde huzur, rahat ve gü 
zellikler olacaktır. 

24. Gün: Bir mandarin olanak doğmayabilirsin. Fakat bir man
darin gibi yaşam sürmek elindedir. 

25. Gün: Mandarin olarak dogdunsa bunun değerini bi l . Aksi 
halde düş kırıklığına uğrarsın. Her şeyi içine sindirme
lisin. 
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26. Gün: Yaklaşan bir çift kırlangıç yaşamındaki bahan, güzel
likleri ve sevgiyi müjdeliyor. 

27. Gün: Yağmur gelince kuruyup çatlayan toprağın sorunu so
na erer. Bunu unutmamak gerekir. 

28. Gün: Gece karanlığında ne olacağını kimse bilemez. Fakat 
daima sabah olur. 

29. Gün: Yığınla Taal'ün olabilir. Ama sokaktaki dilenciyi unu
tursan Tannlar da seni unutabilirler. 

30. Gün: Ay'ın gökyüzünde olmadığı gece etraf karanlıktır. Ama 
yıldızlar var. Hem Ay yine doğacaktır. 

Çinlilerin Ay günlerinden anlam çıkartmak güçtür. Yalnız bu 
arada biz Çin astrolojisiyle birlikte modern astrolojiden de yarar
lanıyoruz. Bu yüzden doğum anınızda Ay'ın düştüğü burcu, kaç 
günlük olduğunu ve yaptığı açıları bilmek yararlıdır. Böylece 
doğdunuz yılda Çin Ayının gününü yorumladıktan sonra mo
dern astrolojiye göre Ayınızı da incelersiniz. Daha iyi bir sonuca 
varabilirsiniz. Aynca isterseniz doğum gününüzde Ay'ın kaç 
günlük olduğunu saptayıp bunu Çin astrolojisine göre de yo
rumlayabilirsiniz. 



B E Ş İ N C İ 
B Ö L Ü M 

GELECEK 
Çin astrolojisinde her yıl bir burç sayılmaktadır. Bu burç k i 

şiliğinizi, para durumunuzu, talihinizi, yeteneklerinizi, vb. açık
lamaktadır. Yalnız geleceğinizin nasıl olacağım sadece öz burcu
nuzu okuyarak anlayamazsınız. Bunun için gelecek yıllan oku
manız gerekecektir. Çin astrolojisinde her hayvan yılı bir diğeri
ni izlemektedir, örneğin şimdi yani 2000 yılında Ejderha burcu
nu yaşamaktayız. Öz burcunuzun yeni bir yılla gelmesi talihinizi 
açar. 2001 yılı Yılan burcuna ait olacaktır. Bu yılda da öz burcu 
Yılan olanlar türlü alanlarda başarı sağlayacaklardır. Fakat talih
l i olabilmek için 12 yıl kendi burcunuza sıra gelmesini bekleme
nize de gerek yoktur. On i k i burçtan bazdan girdiğinde başanlı 
olacaksınız. Bazılarında talihinizin açılması için uğraşmanız ge
rekecektir. Bazılarında da kendinizi korumak için önlemler ala
caksınız. Çünkü bu yıllar öz burcunuzla uyumsuz olacaktır. Ge
lecek bölümümüzde de Fare'yle başlayarak on i k i burcu veriyo
ruz. Bu burçların başlarında gelecekteki yıllan da gösterilmiştir. 
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Gelecek yılların hepsinin başında genel bilgi verilmiştir. Bu 
bütün burçlar için geçerlidir. Siz geleceği okumaya Kedi burcun
dan başlayacaksınız. Çünkü 2000 Ejderha yılınız. Bunu 2001'i 
kapsayan Yılan, 2002'yi içine alan At , 2002'nin sahibi Koyun ve 
sırasıyla diğerlerini inceleyeceksiniz. Böylece her burç yılında ne
ler yapabileceğinizi, başarı için izleyeceğiniz yolu, vb. de göre
ceksiniz. 
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FARE YILLARI 

2 0 0 8 , 2 0 2 0 , 2 0 3 2 , vb. 

B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Bu yıl bollukludur. Onun için ilerideki yıllan düşünerek para 
birikıirmelisiniz. Bu yıl işler gelişecektir. Büyük yatırımlar yapı
lacaktır. Mali bakımdan her şey fevkalade olacaktır. Ancak bu 
yılkı fazla harcamalar daha sonra problemlere yol açabilir. Sakla
yabileceğiniz şeyleri satın almalısınız. Yine altın, değerli taş vs. 
gibi şeyler şimdi satın alınırsa ileride çok daha değerli olacaktır. 
Zevk veren yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız daima olaylann 
iç yüzünü araştırın. 

Bu yıl dünya ekonomisi çok önem kazanacaktır. Türlü siyasi 
sürprizler bazı ülkelerin borçlanmasına neden olabilir. Düşman 
sayılan ülkeler birbirlerini suçlayabilirler. Fakat bu tür suçlama
lar olaylara yol açmayacaktır. Sadece pek çok kişi türlü konuda 
düşüncelerini açıklayacak, konuşacaktır. Güzel ve biraz da heye
canlı olaylar dikkati çekecektir. Bu yıl edebiyatı da yine önem ka
zanacaktır. Yazı alanında başarıya erişeceklerden bir i de siz ola
bilirsiniz tabii! 

FARE YILINDA FARE İ N S A N I N I N DURUMU 

Yazın doğmuş Fareler daha da mutlu olacaklar. Fakat bu sizin 
yılınızdır. Onun için yaz veya kış doğmuş olun yine de her iste
diğinize erişebileceksiniz. İşleriniz istediğiniz gibi olacaktır. Yük
selmeniz ve başanya erişmeniz kolaydır. Eğer edebiyatla ilgileni
yorsanız dikkati çekebilirsiniz. Bir roman yazıyorsanız yıl bitme
den bunu bir yayınevine vermelisiniz. Koşullar daima korunma-
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nızı sağlayacaktır. İstediğiniz kadar paranız olabilecektir. Parada
ki bolluk, işteki basan ve aşktaki mutluluk sizin için düşünmeli 
ve en arzu ettiğiniz şeylere kavuşmalısınız. Her planlandığınız 
şey başarılıdır. Bu yıldan gerektiği gibi yararlanmalısınız! 

FARE YILINDA Y A B A N ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Fare yılının getirdiği bolluktan yararlanmanızı söyleyeceğiz. 
Hem ilerisini düşünerek bir kenara para koymalısınız. Çalışkan 
olduğunuz kadar para işlerine de aklınız eriyor. Onun için işini
zi çok daha büyütebilirsiniz. Veya gelirinizi iyice artırabilirsiniz. 
Bu yıl çok zengin de olabilirsiniz. Fırsatlan değerlendirmeye ba
kın. Bazı kimselerle fevkalade işbirlikleri olabilir ve dolayısıyla 
maddi bakımdan çok daha i y i duruma gelebilirsiniz. Teklifleri 
geri çevirmeyip inceleyin. Yeniliklere gerek yok. Bildiğiniz gibi 
hareket etmeniz yeterli olacaktır. Evinizle ilgili bütün sorunlar 
da halledilecektir. Sevgide eskisinden çok daha başarılısınız. Ba
zılarınız bu yıl mutlu yuva kuracaksınız. Her bakımdan sizin için 
yararlı bir yıldır bu! 

FARE YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl bolluk getirecek fırsatlardan hiç olmazsa bir iksini de
ğerlendirmelisiniz. Belirli bir konuya bağlanıp kalmak zararlı 
olabilir. İnat etmekten vazgeçerek çevrenize bir göz atın. Siz de 
başkaları kadar başarılı olabilirsiniz. Fakat tutumunuzu değiştir
mezseniz bolluktan yararlanamayacağınız gibi zarar da görebilir
siniz. Hatta elinizdeki parayı bile harcayabilir veya yiteribilirsi-
niz. Karamsarlığı bir yana bırakın. Kafanızı kullanarak problem
lere çare bulun. Sizi destekleyecek kimseleri arayın. Yuvanızın 
glıvende olması için gereken tedbirleri alın. Sevgide bir sürpriz 
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olabilir. Bir ilişki en beklenmedik anda ortadan kalkabilir. Yalnız 
bu yıl duygularla değil kafayla hareket edenler başarılı olacaklar. 

FARE YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl türlü fırsatlar var. Fakat etrafınızda da güvenemeyece-
ğiniz kimseler olacaktır. Hem dost gözüken bu çıkarcı kimseler 
acımasızdır. Bu tipler size de zarar vermeye kalkabilirler. İstedi
ğiniz gibi çalışabilir, türlü işler yapabilirsiniz. Fakat bu tür kim
selere dikkat etmelisiniz. Para konusunda akılcı olun. Tatlı söz
lere de kanmamaksınız. Bu yıl bazı dostlar da uzaklaşacaktır. 
Özellikle biri sizi kıskandığı için kendini ele verecek ve onu unu
tacaksınız. Yuvanızdaki uyumu koruyacaksınız. Davetlere, gez
meye vakit ayıracaksınız. Fakat dostluklar yerine ahbaplıklar da
ha uygundur. Kimseye sır vermeyin. Sevgide de bir hayal kırıklı
ğı olabilir. Sevdiğinizi sandığınız kimsenin nakörlük etmesi i h t i 
mali kuvvetlidir. 

FARE YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Sizin için fevkalade bir yıl bu. Fare yılından muhakkak yarar
lanmalısınız. Özellikle parayı düşünmelisiniz. Yatırımlar yapın. 
Paranızı, değerlendirecek işlerde kullanın. Yatırımların yararını 
sadece bu yıl değil ileride de göreceksiniz. Aklınızı kullanacağı
nız için düşmanlar da size ilişemeyecektir. Toplum hayatınız da 
canlanıyor. Çevrenizi biraz genişletmeye bakın. Çünkü bu işinizi 
de iyi etkileyecektir. Sevgide de çok başarılısınız. Kalbiniz boşsa 
çok ilginç bir Fare'yle bir maceraya atılabilirsiniz. Bu yüzden de 
yaşama daha da bağlanabilirsiniz. Yaşamın çok güzel olduğunu 
düşüneceksiniz. Bazılarınız sevişip evleneceksiniz. Ama bazıları
nız da bu maceradan sonra bir yenisine atılmaya kalkacaksınız. 
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FARE YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl sizin için çok hareketli olacak. Türlü problemleriniz o l 
duğunu düşüneceksiniz. Fakat sizin halledemeyeceğiniz bir şey 
de yoktur. Parayı seviyorsunuz. Fare yılı da bol para kazanmanız, 
hatta zengin olmanız için size türlü fırsatlar verecektir. Bunlar
dan birkaçını seçmelisiniz. Yalnız epey uğraşacaksınız. Özel işle
rinize pek vakit ayıramayacaksınız. Toplum yaşamınız da renkli
dir. Etkileyeceğiniz önemli kimselerden daha sonra yararlanabi
leceksiniz. Tam anlamıyla huzurlu olamayacaksınız. Yine de bu 
durumda böyle uğraşmaya değer. Sevgi konusunu da biraz ihmal 
edeceksiniz. Aşka pek vakit kalmayacaktır. Ama sizi beğenen 
kimseler de peşinizi bırakmaya yanaşmayacaklardır doğrusu. 

FARE YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl bir hayli sürprizlidir. Çok zeki ve çıkarcı kimseler işte, 
parada ve hatta sevgide size zarar vermeye kalkabilirler. Özellik
ler Fare insanından çekinmelisiniz. O sizden daha zeki ve kur
nazdır. Onun için tatlı sözlerle tehlikeli işleri size iyiymiş gibi 
gösterebilir. Çalışıp kazandıklarınızı bu yüzden kaybedebilirsi
niz. Aşkta da yine başkaları işinize karışacaktır. Bir Fare veya 
Maymun sevgilinizi elinizden almaya da kalkabilir. Yani bu yıl 
daima dikkatl i olmalısınız. Olayları dikkatle inceleyin ve ani çı-
kaşlardan da kaçının. En iyisi bildiğiniz konuyla ilgilenmek ve 
çalışmaktır. Böyle çalışma size daima para getirir. Aileden biri 
birden zengin olabilir. Paranızı bir yere bağlamamalı ve elinizde 
tutmamalısınız. Parayı sağlam yerlere yatırın. 

FARE YILINDA KOYUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

En iyisi sonu belli olmayan işlerden uzakta kalmaya çalışmak
tır. Siz çok yetenekli olmakla birlikte paranın değerini de bunu 
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tutmasını da bilmezsiniz. Güvendiğiniz b ir i size destek olursa 
büyük para alabilirsiniz. Ama herkese güvenmeye de kalkmayın. 
Bu ara karşınıza çok kurnaz kimseler çıkabilir. Kabilse çevrenize 
yeni kimseleri sokmayınız. Kurduğunuz uyumun devamını sağ
layın. Evinizde mutlu olacaksınız. Biri yol gösterirse büyük başa
rı da elde edebilirsiniz. Bu yıl elinize geçen paranın bir kısmını 
ilerisi için saklamaksınız. Bunu yapamayacaksanız paranızı gü
vendiğiniz kimseye teslim edin. Sevgide heyecanlı, zevkli bir 
devre başladı. Fakat yakınmaktan ve ısrardan vazgeçin. Bunlan 
yaparsanız epey başarılı olursunuz. 

FARE YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Maymunlar için eşsiz sayılabilecek bir yıl! El attığınız her iş
te başarı olacaktır. Uzun süredir planladığınız işleri de şimdi ya
pabilirsiniz. Karşılacağınız kimselerden bazdan iyi niyetli değil. 
Fakat onlann iç yüzlerini hemen anlayacaksınız. Hatta size zarar 
vermeye çalışan kimselere bir ders verip onları sokmanız ve so
nunda kazançlı çıkmanız bile kabil. Büyük işleri tasarlayıp uygu
lamak da yerindedir. Yıl çıkmadan çok zengin de olabilirsiniz. 11- i 
gilendiginiz özel bir konu varsa bunda da başarı sağlayabilirsiniz. 
Sevgide de talihiniz alabildiğince açık. Sizi çok beğeniyorlar. Bu 
arada cazip bir Fare de size âşık olabilir. Böylece dünyanın en 
mutlu insanı haline gelebilirsiniz. Sürprizler de zevk verecektir. 
Günleriniz neşeli, eğlenceli geçecektir. 

FARE YILINDA HOROZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl iş konusunda çok dikkatl i davranmalısınız. Aslında si
zi bolluğa ve başarıya götürecek çok fırsat var. Fakat bu arada si
ze çelmelemek için bekleyen kimseler de görülüyor. Onun için 
önemli bir karar büyük zararlara yol açabilir. Hem sadece bir tek '• 
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konuyla ilgilenmeyin. Paranızı ayn yerlere yatırmalısınız. Paranı
zı bankaya yatırabilir, döviz, altın, vb. alabilirsiniz. Yine birden 
fazla konuyla yakından ilgilenmek daha i y i sonuç verir. Zararlı 
durumlar olabilir. Onun için parayı ayrı yerlere yatırmak bunu 
bir dereceye kadar önleyebilir. Her zaman yaptığınız gibi aynı f i 
kirlerde inat etmeyin. Başkalannın düşüncelerini dinleyin. Böy
lece sonuç çıkann. Sevgide de aynı sözlerin yinelenmesi bıkkın
lık yaratabilir. Biraz değişmeniz her bakımdan yararlı olacak. 

FARE YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Durup dururken karamsarlığa kapılmamalısınız. Durumunuz 
çok iy i . Hem daha da i y i olacaktır. Büyük düşleri bir yana bıra
kın. Biraz da çıkarlannızla ilgilenin. Çok kazançlı yatırımlar gö
zükmektedir. Hayal peşinde koşup paranızı çarçur etmeyin. İna
nılmaz kazanç sağlayacaklanm söyleyen kimselere de güvenme
yin . Onlar sadece paranızı elinizden almak isteyeceklerdir. Para
nızı toprak ve emlaka bağlayabilirsiniz. Biraz gezip eglenmeli ya
şamın tadını çıkarmalısınz. Sonra kendinizde de yenilikler yap
malısınız. Günümüze uymanız gerekiyor. Böylece daha hoş, da
ha çekici olabileceksiniz. Sevgideki başarı da yapacağınız yenilik
lere bağlıdır. Yani kendinize ne kadar özen gösterirseniz sevgide 
de durum o kadar i y i olacak. Başarı güç değildir. 

FARE YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Hiç kimse sizin bu kadar başarılı olacağınızı ummuyor sanı-
nz! Bu yıl onları çok bakımdan şaşırtacaksınız. İşte durum fev
kalade olacaktır. İyi çalışacak ve buna karşılık bol para alacaksı
nız. Aynca elinize toplu para da geçecektir. Zekâlanna pek güve
nen tanıdıklarınız zarara uğrarken siz kazançlı çıkacaksınız. Size 
zevk veren şeyleri de bu yıl satın alabileceksiniz. Birden giyime, 
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kuşama, süse merak salmanız olasılığı güçlüdür. Fakat bunun da 
bir nedeni var. Gerçek sevgiyi bulabileceksiniz. Bu da sizi yaşa
ma daha bağlayacak ve beğenilmek isteğiyle aklınıza gelen her 
şeyi yapacaksınız. Çevrenizde de çok dikkati çekeceksiniz. Bu si
zin için çok bakımlardan unutulmaz bir yıl olabilir. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık gelecekle birlikte kitabımızın yedince bölümündeki 
"Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu" konusunu okumalısınız. Böy
lece kişiliğinizi çok daha iyi anlayabileceksiniz. Buna göre hare
ket ederek yılın daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. 

YABAN Ö K Ü Z Ü YILLARI 
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2 0 0 9 , 2 0 2 1 , 2 0 3 3 , vb. 

B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Bu yıl herkes çok fazla çalışmak zorunda kalabilir. Daha doğ
rusu herkes için bol bol iş bulunacaktır. Başarıya erişmek, daha 
iyi duruma gelmek için çalışabilirsiniz. Fakat bu konuda hırsa 
kapılırsanız çalışmaktan bitkin de düşebilirsiniz. Bu yıl toprak ve 
emlak konusu daha önem kazanacaktır. Bahçenizle ilgilenin. 
Çiftçiyseniz tarlanıza daha fazla ilgi gösterin. Toprakla uğraşan
lar emeklerinin karşılığını kat kat alacaklardır. İstikrar sağlana
cağı için pek çok kimse rahat edecektir. 

Dünyada ilişkiler daha düzenli olacaktır. Sürpriz sayılacak 
durumlara pek rastlanmayacaktır. Bu yıl tarım için çok iyidir. Ta
rımla ve toprakla i lgi l i olanlar bolluğa kavuşacaklardır. Çiftçiler, 
rahat bir soluk alabilirler. Çünkü kuraklık, şiddetli fırtına, sel gi
bi afetler de olmayacaktır. Ürünün bolluğu da yüz güldürecektir. 
Bu yıl kıtlık değil bolluk görülecektir. Fakat bu bolluk ve rahata 
kavuşmak için de yine çalışmak gerekecektir. Ayrıca toprak ve 
emlak bol para getirecektir. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Geçen yıl sizin için çok bolluklu oldu. Paranızın bir kısmını 
da tutmuş olduğunuzu sanıyoruz. Siz fazla çalışmayı sevmezsi
niz. Onun için gelecek yılın verdiği bolluktan bu yıl da yararla
narak keyfinize bakabilirsiniz. Ama paraya fazla düşkün bir Fa-
re'yseniz o vakit sizin için yine olumlu durumlar vardır. Ancak 
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buna karşılık biraz çalışmanız da gerekecektir. Buna razı olursa
nız dikkati çekecek kadar büyük bir paraya kavuşabilirsiniz. Pa
ranızı toprağa da yatırabilirsiniz. Evinizde gerekli onarımları ve 
değişiklikleri yapın. Böylece ileride ev yüzünden sorunlar çık
maz. Sevgide ilginç bir durum gözükmektedir. Sizin kadar zeki, 
hareketli, neşeli b i r i var karşınızda. Bir hayli çekişecege benzer
siniz. Bu zevkli bir macera olabilir. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA YABAN Ö K Ü Z Ü B U R C U 
İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl sizin! Özellikle kasım-mart arası doğmuş olanlar daha da 
talihliler. Fazla çalışacak fakat bunun karşılığını da göreceksiniz. 
Hem dikkatli , i y i niyetli, dürüst bir insan olduğunuz için de çok 
beğenileceksiniz, işinizde ilerleyebilir, yükselebilirsiniz. Tek başı
nıza çalışıyorsanız işinizi büyütebilirsiniz. Büyük bolluğa kavuşa
cağınızı belirtelim. Çon zengin de olabilirsiniz. Aynca çevrenizde 
çok tutulan, sevilen biri olacaksınız. Bu arada sevgide de aradığı
nız huzur ve mutluluğu bulabileceksiniz. Eğer bekârsanız artık ev
lenmeyi düşünmelisiniz. Böylece tam mutluluğa erişebilirsiniz. Bu 
yıl çevrenizden uzaklaşmamalısınız. Her olaya dikkat edin. Bu yıl 
doğacak çocuklar ailelerine büyük uğur getireceklerdir. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N DU
RUMU 

Karamsarlıktan sıyrılmaya bakmahsnız. Evet koşullar sizin is
tediğiniz gibi değil pek. Fakat böyle somurtmak ve her şeyde ha
ta bulmak da olumlu bir tutum değildir. Duruma uymaya çalış-
malısınz. Karşınızda tehlikeli kimseler de olacaktır. Onun için 
ihtiyatla ilerleyin. Her adımızınızı da iyice düşündükten sonra 
atın. Duygulara kapılarak sonuca varmak için acele de etmeyin. 
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Bu yıl sizin için en yararlı şey sabırdır, iradenizi kullanarak işe 
başlar ve gerektiğinde bekleyebilirseniz büyük başarı elde edebi
lirsiniz. Yalnız aceleye kalkar ve ani bir çıkış yaparsanız kendini
zi tehlikeye atarsınız. Sevgide de durum böyledir. Duygularınızı, 
isteklerinizi yavaş yavaş açmalı ve karşı tarafa zaman tanımalısı
nız. Böylece onu daha i y i etkilersiniz. Ateşli bir macera olabilir. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bu yıl kafanızı kullanmalısınız. Dikkatli davranır, herkese gü
ler yüz gösterir ve düşüncelerinizi de gizlerseniz istediklerinizi 
kolaylıkla elde edersiniz. Yani bu yıl siyasi olmanız gerekiyor. 
Kimseyi kırmamalısınz. Çünkü en önem vermediğiniz kimse bir 
anda çok yüksek bir mevkiye de gelebilir. Neyse sağlam temelle
re dayanan bir tipsiniz. Onun için de bu yıl yine bollukta olacak
sınız. Yabanöküzü burcundan tanıdıklarınız varsa onlara iş ko
nusunda f ikir danışabilirsiniz. Biraz da gayret etmeli ve çalışma
lısınız. Böylece aradığınız maddi güvene kavuşmanız da kolayla
şır. Sevgide açık sözlü olmalısınız. Karşınızdaki kimse dürüst ve 
iyi niyetlidir. Onu kandırmaya kalkmamanız da doğru olacaktır 
tabii. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Ejderha olduğunuz için güçlüsünüz. Onun için de en zor iş
lerin bile üstesinden gelirsiniz. Fazla çalışmak da sizin için bir 
problem değildir. Özellikle amacınıza erişeceğinizi bilmek sizi 
daha da canla başla çalıştırabilir. Yalnız karşınıza kendisini beğe
nen ve başkalarını ezmeye kalkan kimseler de çıkacaktır. Bu tür 
durumlarda burnundan ateş püskürten bir ejderhaya dönebikrsi-
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niz. Ama öfkelenmektense onların karşısında sakin sakin diren
mek daha iyi sonuç verecektir. Çünkü herkesi yenebilirsiniz. Pa
ranız bol olacağı için size zevk verecek, hoşunuza gidecek türlü 
şey alacaksınız. Çekici biriyle de ilginç bir ilişki olacaktır. Bu 
kimseyi kendinize bağlamak için türlü masraf da edeceksiniz. Bir 
hayli eğleneceksiniz. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Siz tembel değilsiniz fakat Yabanöküzü yılının aşın işleri gö
zünüzü yıldırabilir. Onun için de biraz karamsarlığa kapılabilir
siniz. Oysa size zevk verecek türlü konular da bulunmaktadır. 
Bunlardan birini seçerseniz çalışmak anlam kazanacaktır. Ayrıca 
paraya düşkünsünüz. Hazır yemektense böyle gelir sağlamanız 
veya parayı çoğaltmanız daha uygundur. Fakat bazılarınız hoş 
sürprizlerle karşılaşacaksınız. Her şeyden uzaklaşma fırsatını el
de edeceksiniz. Hiç iş yapmayacağınız gibi günlerinizi hoşunuza 
gidecek şeylerle dolduracaksınız. Çok uzaklara da gidebilirsiniz. 
Veya çevre değiştirebilirsiniz. Sevgide size bezginlik veren du
rumlar görülüyor. Onun için ilişkileri birden kesmeniz de kabil
dir. Bu konuda sakin davranın. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bu yıl iş bakımıdan çok iyidir. Yani istediğiniz başarıya erişe
bileceksiniz. Çalışkansınız ve istediğiniz yere ulaşabilmek için de 
gayret göstermeye hazırsınız. Durum böyle olunca da yıl çıkma
dan arzularınıza kavuşabileceksiniz. Hem birden fazla işiniz de 
olabilir. Veya yeni bir iş kurabilirsiniz. Toprakla, emlakla i lgi l i 
yatırımlar da umulandan daha fevkalade sonuç verebilir. Ayrıca 
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size destek olacak mert ve güçlü kimselerle de karşılaşacaksınız. 
Bu yd iş ve parada talihlisiniz ama sevgide aynı şeyi pek söyleye
meyeceğiz. Çünkü işi önemseme yüzünden sevgide hayal kırık
lıkları olabilir. Yine seçtiğiniz kimsenin sizi anlamaması ihtimali 
de var. Biraz gayretle durumu değiştirmeniz kabildir. Aşkta akıl
cı olursanız üzülmezsiniz. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA KOYUN B U R C U İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Sizi güç durumlar bekliyor. Onun için de epey karamsar, en
dişeli ve üzgünsünüz. Ama bu yıl böyle duyguları bir yana bıra
karak mantığınızı kullanmaya çalışmalı, gerçekleri görmelisiniz. 
Evet, çalışmayı pek istemiyorsunuz. Buna karşılık pek çok istek
leriniz var. Hem bunlar için de para gerekiyor. Bu durumda pa
rayı bulmaya bakmalısnız. Sizin burcun insanı başkalarından ya
rarlanmasını bilir. Onun için dostların desteğiyle pek yorulma
dan gayenize gidebilirsiniz. Yalnız yakınmaktan vazgeçin. Tatlı 
sözler bu durumda daha etkili olacaktır. Yeteneklerinizi kolay 
kolay açıklayamadığınıza da üzülmeyin. Bir fırsat her şeyi bir an
da değiştirebilir. Sevgide kararlardan caymanın tehlikeli olacağı
nı bilmelisiniz. Karşı taraf bu durumda birden tepki gösterebilir. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Her şey yolunda! Aslında çok talihli olduğunuzu da söyleme
liyiz. Çünkü bazı yıllar sizin için fevkalade. Buna karşılık kötü yıl 
diye b ir şey de yok. Bu devrede daha çok başkalarının işlerinden 
yararlanacaksınız. Onların çalışmalarını siz değerlendireceksiniz. 
Örneğin Yabanöküzü insanının çalışmasına ortak olabilir ve çok 
kazançlı çıkarsınız. Veya onun yaptıklarını siz satabilirsiniz. Ya-
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banöküzü tipi bu yıl bol para alacaktır. Siz de onun parasına or
tak olabilirsiniz. Bazı dostlukları pekiştirmek de çıkarlarınız ba
kımından çok yararlıdır. Her konu size para getirebilir. Sevgide 
durum biraz karışık. Çünkü siz macera arıyorsunuz. Bir kişiye 
bağlanıp kalmayı pek istemediğiniz hareketlerinizden belli olu
yor. Bu durumda kıskançlık kavgası olabilir. 

Y A B A I U Ö K Ü Z Ü YILINDA HOROZ BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bu yıl sizin için fevkalade! Çalışmanız gerektiğini biliyorsu
nuz ama buna aldırış bile etmiyorsunuz. Çünkü böylece istedik
lerinize kavuşabileceğinizin de farkındasınız. Ayrıca sizi kına
yanların, açık açık düşmanlık edenlerin güç durumda kaldıkları
nı da göreceksiniz. Bu da sizi memnun edecek doğrusu. Düşün
celerinizi açıkça söyleyeceksiniz. Ama sonra güç durumda bırak
tığınız kimselere acımaya da kalkabilirsiniz. Çalışmak için size 
en uygun olan alanı seçin. Hem elinize geçen paranın hepisini 
har vurup harman savurmayın. Bunun bir kısmını saklayın. Böy
le böyle para sıkıntısı tamamiyle ortadan kalkacaktır. Hatta epey 
zengin de olabilirsiniz. Gönül maceraları birbirini izleyecek fakat 
bunlar pek önemli sayılmaz. Bu yıl aşkta havailik var. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bu yıl pek size göre değil. Çünkü siz alışılagelmiş kurallardan 
çok sıkılırsınız. Başkalarından farklı hareket etmeyi istersiniz. 
Oysa bu yıl başarılı olmak isteyen kimsenin bu sıkıcı kurallara 
uyması gereklidir. Bunu kabul ederseniz sorun kalmaz. Gelecek 
yıla mutlulukla girebilirsiniz. Aksi halde tek başınıza kalacak ve 
akla hayale gelmeyen işler çevirmeye yelteneceksiniz. Bu tür şey-
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ler de tehlikeli sonuç verirler. Zamana uymaya çalışın. Dostlarla 
konuşarak koşulları daha i y i hale getirebilirsiniz. Böylece güven
de olursunuz. Dengeli biriyle ilişki kurmak bu yılın daha başarı
lı olmasına yardım edecektir. Aksi halde daha büyük hatalar ya
par ve çok güç duruma düşersiniz. Aşkta düşleri bırakıp gerçek
çi olmalısınız. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Durumlardan pek hoşlanmayacaksınız. Fakat yine de dayana
mayıp çalışacaksınız. Bu arada başkalarını da kın yacaksınız. Yal
nız sözlerinizin onlann kulaklarına gtimesi hoş olmaz. Çünkü 
siz fazla duygulu bir tipsiniz. Bu yüzden sizi kolaylıkla kırabilir
ler. Histeriniz böyle yaralanırsa uzun süre bocalayabilirsiniz. En 
iyisi ses çıkarmayın ve fırsat gözetleyin. Yıl ortasında çok olum
lu ve kazançlı durumlar var. Bunlar size zevk de verecektir. İş de
ğiştirmeyi düşünüyorsanız bir süre sabretmelisiniz. Aile arasın
daki anlaşmazlıkları halletmeniz de gereklidir. Sevgide duygula
rın coşması biraz tehlikelidir. Çünkü rastgele bir ini eşsiz sanabi
lirsiniz. Bu yüzden sorunlar çıkabilir. Bir de sevgide öfkeye kapıl-
mamaya gayret edin. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık gelecekle birlikte kitabımızın yedince bölümündeki 
"Yılhk ve Aylık Burçların Uyumu" konusunu okumalısınız. Böy
lece kişiliğinizi daha iyi anlayabileceksiniz. Buna göre hareket 
ederek yılın daha başarılı geçmesini sağlayabileceksiniz. 
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KAPLAN YILLARI 

2 0 1 0 , 2 0 2 2 , 2 0 3 4 , vb. 

B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Bu yıl tam anlamıyla sakin geçmeyecektir. Bazı değişiklikler 
bekleyebilirsiniz. Olayları dikkatle inceleyin. Hemen karar ver
meye de kalkmayın. Bildiğiniz usûllerin yerine yeni yöntemler 
geçebilir. Çok iyi tanıdığınızı sandığınız kimselerin değişmiş o l 
duğunu görebilirsiniz. İyi niyetle davranmaya devam edin ama 
her an bilmediğiniz durumlarla karşılaşabileceğinizi de unutma
yın. Kafanızı kullanırsanız bu yıl çok iyi olabilir. Duyguların coş
masına izin vermemelisiniz. Akılcı olursanız kendinizi korurusu
nuz. 

Dünyanın türlü yerinde huzursuzluklar olabilir. Dost geçin
mekte olan ülkeler birden düşman kesilebilirler. Uzun zamandır 
sorunlu sayılan bölgelerde daha ciddi durumlar da gözükebilir. 
Bu yıl, kafasını kullanıp yenilikler yapabilenler çok başarılı ola
caklardır. Yine fırsatları anında değerlendirenler de birden başa
rıya erişebilirler. Fakat en sakin devrelerde bile ani tehlikeler do
ğabilir. Onun için mantığa dayanmalıdır. Kaplan türlü değişik
likler ve yeniliklerle dolu bir yıldır. 

KAPLAN YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Kafanız her zamanki gibi fevkalade çalışıyor. Belirli fırsatlar
dan yine yararlanabilirsiniz. Yalnız ilginç ve akla gelmez durum
lar da birbirini izleyecektir. Zekânızla bunları tam değerlendire
mezsiniz. Onun için zaman zaman çekimser kalmalı ve bekleme
lisiniz. Olaylar sizi yanıltabilir. Bu da kayıplara yol açar. Kendi-
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nizi oyalayacak, hoşunuza giden konular bulmalısınız. Büyük iş
lere, spekülasyonlara girmeyin. Kendi bildiğiniz alanda kalın. 
Sevgide de cazip fakat yoğun duygulu kimselerden kaçın. Çünkü 
kısa süre sonra bu tür insanlar da zarar verirler. Neşeli, cana ya
kın, tatlı konuşan kimselerle ahbaplık etmelisiniz. Aşka daha an
layışlı olmalısınız. 

KAPLAN YILINDA Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Siz alıştığınız koşullarla karşılaştığınız zaman başarılı olur ve 
rahat edersiniz. Oysa her şey günden güne, hatta saatten saate 
değişebilir. Bu durumda çıkışlar yapmaya kalkışmamalısınız. Es
kisi gibi işlerinizi yürütmeye çalışın. Aksi halde tellaşlanıp endi
şelenir ve bocalarsınız. Fikirleri size uymayan kimselerle de ko
nuşmayın. Çünkü bu yüzden öfekelenebilir ve tehlikeli olursu
nuz. Evinize her zamankinden daha fazla ilgi göstermelisiniz'. Za-
Icn bu yıl mutluluğu ve huzuru evinizde bulacaksınız. Çevreniz
den pek uzaklaşmayın ve yeni, bilmediğiniz yerlere de girmeyin. 
Sevgideki huzur sizin daha güvenli olmanızı sağlayacaktır. Yeni 
maceralara atılmayın. Sizi anlayan, sorunlara ortak olan kimsey
le kalın. Yeni macera yeni sorunlar demektir. 

KAPLAN YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Kendi yılınızdasınız artık! Onun için de her istediğiniz yapa
bileceksiniz. Çünkü talihiniz alabildiğine açıktır. Hatta tehlikeli 
sayılabilecek işlerde de başarı olacaktır. Yalnız bu güzel yılı duy
gulara kapılarak anlamsız işlerle ziyan etmeyin. Siz başladığınız 
işi sonuçlandırana kadar rahat etmezsiniz. Ancak hayalleri bir 
yana bırakın. Biraz gerçekçi olun ve çıkarlarınızı kollayın. Her 
yenilikten, her değişiklikten kazanç sağlayabilirsiniz. Yılınız sizi 
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böyle korurken geleceğinizi güven altına alacak konulara el atın. 
Özellikle para konusu üstünde durun. Sevgi sizin için çok önem
lidir. Ama yine de önce parayı düşünün. Sevgi size her zaman ge
lebilir. Fakat servet elde etmek o kadar kolay olmaz. Parayla i lgi
l i fırsatları değenlendirin. 

KAPLAN YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Siz bildiği şeylerden şaşmayan, rahat ve huzurlu bir yaşam is
teyen bir tipsiniz. Oysa bu yıl türlü yenilikler, değişiklikler ve ka
rışıklarla dolu. Bu durumda biraz rahatsız olabilirsiniz. Rahatını
zı kaçıran her şeyden nefret etmektesiniz. En iyisi dış etkilerden 
kendinizi korumaya çalışmanızdır. İşlerinize eskisi gibi devam 
edin. Bildiklerinizi yapın. Çok ilginç ve yararlı gibi gözükse de 
yeniliklerden kaçmaya bakın. Ancak, güvendiğiniz kimselerle 
birlikte yine zarar vermeyeceğinize inandığınız durumlardan ya
rarlanabilirsiniz. Eskisi gibi evinizle ilgilenin ve dostlarınızı ağır
layın. Tanımadığınız kimselerin sözlerine aldırmayın. Sevgide de 
aynı durumu korumak için elinizden geleni yapmalısınız. Yeni 
aşk düşünmek hata olur. 

KAPLAN YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Türlü değişiklikler, olaylar, akla gelmez durumlar var fakat 
bunlar sizi hiç endişelendirmeyecek. Tam aksine bu tür şeyler
den iyi yararlanabileceksiniz. Akıllı ve güçlüsünüz. Bir i k i yeni
lik size yıllardır beklediğiniz başarıyı verebilir. Veya istediğiniz 
büyük paraya kavuşabilirsiniz. Bazı kimseler sizi yıldırmaya çalı
şacaklardır. Fakat sonunda onlar pişman olacaklar. Bu yıl dikka
t i çekeceksiniz ve durumunuzu kıskananlar da olacaktır. Etrafı
nızda pek çok kimse toplanacak. Tatlı sözler duyacak, övülecek
siniz. Sevgide de her şey istediğiniz gibi. Karşı taraf tam anlamıy-
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la size hayran. Her istediğinize de uyacaktır. Bu yıl toplum haya
tınızı canlandırmalı ve önemli kimselerle dostluklar kurmalısınz. 

KAPLAN YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl çok ilginçtir ve olaylarla doludur. Hem bunların bir kıs
mı da tehlikeli sayılır. Fakat siz hem akıllısınız hem de sezginiz 
fevkalade. Böylece olaylann iç yüzlerini kolaylıkla anlayacaksın
ız. Yine bu sayede birkaç fırsatı iyi değerlendirebileceksiniz. Böy
lece zengin de olabilirsiniz. Yalnız paranız daima el altında olma
lıdır. Çünkü size zaman zaman para gerekecektir. Elinizde para 
olmazsa fırsatlar kaçabilir. Kimseye güvenmemelisiniz. Dostlar 
iyi niyetli de olsalar hata yaparak sizi engelleyebilirler. Tek başı
nıza hareket etmelisiniz. Göreceğiniz şeylerden ders alacaksınız. 
İlerde de bundan yararlanacaksınız. Sevgide siz kaçacaksınız ve 
başkaları da durmadan sizi kovalayacaklar. Kısa süreli ilişki ola
bil ir . 

KAPLAN YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl yaşamınız değişiyor. Bu olaylarla, değişikliklerle, yeni
liklerle dolu yılda siz de bazı şeyler yapacaksınız. Belki de eviniz
den ayrılıp başka bir yere veya uzaklara gideceksiniz. Veya işini
zi değiştireceksiniz. Yeni bir iş kuracaksınız. Kendinize bir ortak 
bulacak veya ortağınızı bırakacaksınız. Fakat yeniliklerden yarar
lanacaksınız. Daha iyi duruma gelebileceksiniz. Ayrıca çok canlı, 
neşeli ve kararlı olacaksınız. Değişiklik yapmak size güç de vere
cektir. Yalnız bu yıl evliler için tehlikelidir. Çünkü ayrılmalar 
olabilir. Bu konuda çok dikkatl i davranmak gerekir. Sevgide de 
durum pek i y i sayılmaz. Yine ayrılık görülmektedir. Duygu ko
nularında şaşırabileceğinizi de söylememiz gereklidir. Bu yıl bü
yük bir aşk beklemeyin. 
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KAPLAN YILINDA KOYUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Herkes değişiklik yapmaya çalışıyor. Bu durum sizi de etkile
yecek ve böylece yaşamınız eskisinden farklı olacaktır. Daha 
olumlu adımlar atabileceksiniz. Hem bu sefer kazançlı çıkacağı
nızı da belirtelim. Bazı kimseleri yanınızdan uzaklaştıracaksınız. 
Onların yerini başkaları alacaktır. Sadece güvendiğiniz dostlar
dan ayrılmamalısınız. Sizinle çok ilgilenecek biri çıkacak. Bu i n 
san başarılı olmanız, mutluluğa kavuşmanız için size bir hayli 
yardım edecektir. Fevkalade bir eviniz olabilir. Bekârsanız ani bir 
evlilik de yapabilirsiniz. Bu evlilik de başarınıza yardım edecek
tir. Yalnız bilmediğiniz konulara el atmayın, yeni akımlardan 
uzak kalın. Böylece epeydir aradığınız huzura kavuşursunuz. Da
ha mutlu olursunuz. 

KAPLAN YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Zeki ve kolaylıkla her şeyi gören bir tip olduğunuz için deği
şiklikler, yenilikler ve hatta karışıklıklar sizi hiç rahatsız etmeye
cektir. Siz, zaman zaman geriye çekilip olanları seyredecek ve gü
leceksiniz. Çünkü pek çok şeyin aslında boş olduğunu bileceksi
niz. Başkalarının heyecanı, telaşı da sizi etkilemeyecek. Zaman 
zaman da uygun bulduğunuz fırsatlardan yararlanarak daha güç
lü hale geleceksiniz. Bir taraftan da planlar yapacaksınız. Uzun 
vadeli yatırımlarla da ilgileneceksiniz. Bir yol yapmanız ve ka
zançlı dönmeniz de söz konusudur. Sevgide aradığınızı pek bu
lamayacaksınız fakat hoşça vakit geçireceksiniz. Yeni yeni kimse
lerle tanışmak da zevkli olacak. Ama kimseye güvenmeyeceksi
niz ve yalnızsınız. 
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KAPLAN YILINDA HOROZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Siz uluorta konuşur ve beğenmediğiniz şeyleri kınarsınız. Bu 
yıl da sizi şaşırtan, duraklamanıza neden olar türlü değişiklik, ye
nilik var. Ama ağzınızı açmayın. Çünkü sözleriniz yüzünden zor 
durumda kalabilirsiniz. En iyisi eskisi gibi devam etmektir. Sizi 
destekleyenler var. Böylece durumunuz daha da iyi olacaktır. İş 
dostluklarına da önem verin çünkü daha uyumlu ve başarılı bir 
iş yaşamınız olabilir. Sevgideki karışıklar sizi çok şaşırtacaktır. 
Neye uğradığınızı bilemeyeceksiniz. Neyse aslında duygularınız 
pek derin değildi zaten. Yeni bir macera size bu olayı unuttura
caktır. Hiçbir şeyden yakınmaz ve kendi yolunuza giderseniz 
güçlükler ve tehlikelerden uzak kalıp huzur içinde yaşarsınız. 
Yuvada mutluluk var. 

KAPLAN YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Siz daima taraf tutan, idealleri bulunan birisiniz. Bu yıl amacı
nıza sadık olduğunuzu gösterme fırsatını bulacaksınız. Yenilikler, 
değişiklikler sizi memnun edecektir. Karışıklıklara da zaten hiç 
bir zaman aldırmazsınız. Böylece yıllardan beri i lk defa zevkli, he
yecanlı, hareketli bir yaşamınız olacaktır. Sizin için para değil dü
şünceler, fikirler önemlidir. İşte artık düşüncelerinizi herkese du
yurabileceksiniz. Fakat böyle yararlı bir yılı başkalarının hakları
nı korumak için uğraşmakla geçirmek de hatalıdır. Biraz da ken
di çıkarınızla ilgilenin. Çünkü bu yıl isterseniz zengin olabilirsi
niz. Başkalarınınki gibi kendi haklarınızı da korumalısınız. Aşk-
da da fevkalade bir değişiklik var. Büyük heyecan duyacaksınız. 

KAPLAN YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Her şey değişiyor. Pek çok kimse de bu yüzden telaşlı. Fakat 
sizin her yeniliğe uyma yeteneğiniz vardır. Bunun yararlarını da 
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şimdi göreceksiniz. Hem boş vakit geçirecek hem de maddi ko
nularda kazanç sağlayacaksınız. Epey para biriktirebileceksiniz., 
Kimseyi kınamayacağınız için de sizinle çok kimse dost olmayı 
isteyecektir. Ama bu tür ilişkilere dikkat edin. Çünkü sizi kan
dırmak isteyenler de çıkacaktır. Talihiniz açık olduğu için işte 
de, parada da, aşkta da memnun olacaksınız. Sizi çok iyi anlayan 
ve pek beğenilen biriyle bir ilişki söz konusudur. Bu kimseye 
bağlanırsanız yaşamınız bir hayli değişecektir. Çünkü onda ara
dığınız türlü özellik var. Gezin, eğlenin ve hayatın tadını çıkar
maya bakın. Talihiniz epey açıktır. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık geleceğinizle birlikte kitabımızın yedinci bölümündeki 
"Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu" konusunu da okumalısınız. 
Böylece kişiliğinizi çok daha iyi anlayacaksınız. Buna göre hare
ket ederek yılın daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. 

K E D İ YILLARI 

2 0 1 1 , 2 0 2 3 , 2 0 3 5 , vb. 
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B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Bu yıl görünüşte sakin olacaktır. Fırsatlardan yararlanarak 
dinlenmelisiniz. Çünkü gelecek yıl fazla yorulabilirsiniz. Dostla
rınızı ağırlayın. Size zevk verecek konularla ilgilenin. Rahat evi
nizde oturup kitap okuyun. Toplum ilişkilerinizi güçlendirin. Yi
ne evle i lgi l i konular üstünde durun. Evinizi onarın, süsleyin. 
Hoşunuza giden eşyaları alın. Yani evdeki mutluluğunuzu sağla
yabilecek olan her çareden yararlanın. Kafanıza uygun kimseyi 
buldunuzsa evlenin. 

Bu yıl dünya daha huzurlu olacaktır. Ülkelerarası ilişkilerde 
türlü değişiklikler olacaktır. Diplomatlar bir hayli başarılı ola
caklardır. Bazı kimseler politikada isimlerini duyuracaklardır. 
Pek çok konuda da olumlu değişiklikler yapılacaktır. Özellikle 
hukuk konulan ve yasalardaki değişiklikler ilgi uyandıracaktır. 
Yine bu yıl avukatlar ve hukukla ilgilenen kimseler için çok ba-
Şanlıdır. Çekişmelerin yerini etkileyici konuşmalar alacaktır. 

K E D İ YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Kedi yılı sizin için olaylı ve biraz da tehlikelidir. Onun için 
Çok dikkatli davranmalısınız. Çünkü düşmanınız olan Kedi, her 
köşede karşınıza çıkabilir. İşlerinizi iyi planlamalısınız. Son dere
ce dürüst davranmanız gerekiyor. Küçük bir yalan veya hile size 
Pahalıya mal olabilir. Ayrıca pek dikkati çekecek işlere de girme
melisiniz. Çünkü böyle bir durum yine pek çok kimsenin sizin
le yakından ilgilenmesine neden olur. Bu da tehlikelere yol aça-
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bil ir . En iyisi ortaya çıkmamaktır. Topluma karışın fakat dikkati 
üstünüze çekmeyin. Bunu yaparsanız istediğiniz şeyleri elde et
meniz de kolaylaşır. Sevgide sizi kınayacak tiplerle ilgilenmek 
doğru olmaz. Cana yakın, neşeli, hareketli biriyle i lgi kurmanız 
daha doğrudur. 

K E D İ YILINDA Y A B A I M Ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bu, ideal bir yıl sayılmaz belki. Fakat geçen yıldan çok daha 
iy i . Bir kere sizi sıkan, şaşırtan ve üzen karışıklıklar yok artık. 
Kafanıza göre durumlar beliriyor. Bunlardan yararlanmak da si
zin elinizdedir. Rahat rahat çalışabileceksiniz. Ertelemiş olduğu
nuz ve kazanç getirecek işlere bakacaksınız. Uzaklaşmış olan 
dostlar geri döneceklerdir. Eskisi gibi huzurlu bir yaşantınız ola
bilecek. Evle i lgi l i probleme de hemen çare bulabileceksiniz. Pa
ranızı i k i katına çıkaracak fevkalade bir fırsat da gözüküyor. Düş
man olduğunu bildiğiniz bir ini de zararsız hale getireceksiniz. 
Davetler, toplantılar birbirini izleyecek. Kalbiniz boşsa bir dost 
toplantısında görüp her bakımdan beğeneceğiniz biriyle aranızda 
yakınlaşma olacak. Bu ilişki mut luluk verecektir. 

K E D İ YILINDA KAPLAN B U R C U İ N S A N I N I N DURUMU 

Geçen yıl bir hayli yoruldunuz. İstediklerinizi de elde etmiş 
olmanız gerek. Onun için artık biraz dinlenebilir ve size zevk ve
ren şeylerle ilgilenebilirsiniz. Fakat geçen yıl fırsatları yeteri ka
dar degerlendiremediyseniz şimdi gayret göstermeniz gerekecek. 
Ancak sakin olmalı, düşünceleri yumuşaklıkla anlatmalısınız. 
Kolaylıkla istediğiniz kimseleri etkileyebilirsiniz. Sinirlenseniz 
bile sertlikten kaçının. Zira bu ara sertlik kötü sonuç verir. Duy-
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gularınızın üstünde de bu kadar fazla durmayın. Bu tutum sizi 
engeller ve başarıya erişmenizi zorlaştırır. Sizi istemeyeni arka et
melisiniz. Pek çok kimseyi kendinize bağlayacak özellikleriniz 
var. Böyle inat etmeyin. Biraz da keyifle yaşamasını öğrenmelisi
niz. Yeni bir aşk doğabilir. 

K E D İ YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Yıllardır talihiniz fena değildi ama hoşunuza gitmeyen koşul
lara dayanmanız gerekti. Fakat artık kendi uğurlu yılınızdasınız. 
Onun için her şey istediğiniz gibi olacaktır tabii. İş konusunda 
rahat davranabilirsiniz. Paranız her zamankinden çok daha fazla 
olacaktır. Hatta kafanıza koyarsanız bu yıl zengin de olabilirsiniz. 
Toplum hayatınız daha canlı. Evinizde davetler verecek, dostla
rınızı dilediğiniz gibi ağırlayacaksınız. Ayrıca evinizi süsleyecek, 
daha güzel hale koyacaksınız. Yeni bir ev de alabilirsiniz. Evliy
seniz tam mutluluğa erişeceksiniz. Bekârsanız bu yıl size istedik
lerinizi verecek mutlu bir evlilik yapabilirsiniz. 

K E D İ YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Geçen yıl çok çalıştınız ve çok da başarılı oldunuz. Bu yıl o 
kadar yorulmaya gerek kalmadan istedikleriniz elde edebilecek
siniz. İşte başa geçebilirsiniz. Paranızda arzu ettiğiniz artma ola
bilir. Epeydir özlediğiniz kimse de artık dönebilir. Sizi beğene
cekler ve övecekler. Ama uzun süredir kafanızdan çıkarmadığı
nız şeyi bu yıl da elde edemeyeceksiniz. Sadece bunun için gere
ken hazırlıkları yapın. Gelecek yıl idealinize de kavuşacaksınız. 
Aileyle i lgi l i durumlara çare bulacaksınız. Dargın yakınları barış-
'ıracaksınız. Yalnız başkalarına ait sorumlulukları yüklenmeyin. 
Güçlüsünüz fakat bu başkalarının işlerini yüklenmeniz için ne-
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den saydmaz. Birden âşık olup evlenmeye kalkmanız olasıdır. 
Ama aşkta dikkat şarttır. 

K E D İ YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Yılanlar için çok başarılı bir yıl! Artık uğraşmanıza düşünme
nize, çalışmanıza da gerek yok. Her istediğiniz olacaktır. Talihi
niz iyice açılıyor. Ummadığınız yerden para alacaksınız. Yine çok 
ilginç ve güzel tekliflerle karşılaşacaksınız. Etrafınızda sizi beğe
nenler bulunacaktır. Kendinize bol vakit ayırabileceksiniz. İste
diğiniz yerlere gidecek, yolculuklar yapacak, gezip eğleneceksi
niz. Toplum hayatınız da renklenecektir. Hoşunuza giden bir ko
nuya da el atacaksınız. Bu şimdilik zevk veren bir konu olacak
tır. Fakat ileride para da getirebilir. Sevgide de inanılmayacak ka
dar başarı var. Bazılarınız tam aşkı tadacak. Bazılarınız da i k i k i 
şi arasında kalarak seçim yapmakta biraz zorluk çekeceksiniz. 
Çok beğenileceksiniz. 

K E D İ YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu iyi bir yıl. Geçen yılki değişiklerin iyi etkilerini daha belir
l i şekilde göreceksiniz artık. İşinizden memnun kalacaksınız. 
Böylece istediğiniz yere çıkabileceğinizi anlayacaksınız. Bazıları
nız politika hayatına atılacak. Toplumda ilgi uyandıracaksınız. 
Sözleriniz, kılığıpız, tutumunuz dikkati çekecek. Böylece yeni 
yeni ilişkiler kuracaksınız. Bağımsızlığınızın tadını aldığınız için 
gönül işlerinden biraz çekinmektesiniz. Fakat kafanızda yaşattı
ğınız gibi b i r i hayatınıza girecek. Bu da fevkalade bir aşkın baş
langıcı olabilir. Bir olay size bol parayı nasıl elde edeceğinizi de 
gösterecek. Bu yıl hiçbir derdiniz olmaması lazım. Belki gönül 
macerası sizi biraz endişelendirip, düşündürebilir. 
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K E D İ YILINDA KOYUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Artık sizi üzen durumların hepsi geride kaldı. Olaylar, karı
şıklıklar sona erdiği için huzurlu ve rahatsınız. Üstelik yetenek
lerinizle çok i lgi toplayacaksınız. Yaratıcı bir konuyla ilgileniyor
sanız basan bekleyebilirsiniz. Sizin gibi duygulu birinden hoşla
nan kimseler aralarına katılmanızı istiyorlar. Davetler, partiler, 
toplantılar birbirini izleyecek. Hem böyle üstünüze düşüldüğü 
için de memnunsunuz. Yani yakınmayı aklınıza bile getirmeye
ceksiniz. Çalınmanıza pek gerek kalmadan epey paranız olacağı
nı da belirtelim. Yuvada da banş ve muüuluk olacaktır. Koyun 
burcu kadınlan isterlerse fevkalade evlilikler yapabilirler. Erkek 
veya kadın, aşkta mutluluğu bulacaksınız. Fevkalade bir yıl doğ
rusu. Aşk size güven de verecektir. 

K E D İ YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Geçen yıldan çok daha fazla fırsatlarla olanaklarla dolu bu yıl! 
Yine kafanıza güvenerek çok olumlu planlar yapacak ve uygula
yacaksınız. Şimdiye kadar zengin olamadınızsa bu yıl servete ka
vuşabilirsiniz. Ayrıca toplum ilişkileri de çok iyi olacaktır. Geze
cek, pek çok şey görüp inceleyeceksiniz. Yeni ahbaplarınız ola
cak. Bu arada dostluğunu veren kimseyi geri çevirmeyin. Siz us
lun olabilirsiniz ama o da çok değerli. Hem bu yıl değilse bile da
ha sonra dosta ihtiyaç duyacaksınız. Az parayla aldığınız şeyler 
birden çok değerlenecek. Göz koyduğunuz bir ev veya emlâki da 
alabilirsiniz. Sevgide de başannız devam edecek. Akıllı, bi lgil i , 
zarif, hoş biriyle ilişki kuracaksınız. Bu kimse sizi bağlayacağa 
benzemektedir. 
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K E D İ YILINDA HOROZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Geçen yılki olaylar sizi biraz sarstı. Onun için de her şey dü
zelmekle birlikte siz hâlâ kendinize gelemediniz. Biraz endişeli, 
şaşkın ve yorgunsunuz. Fakat bahara kadar kendinizi toplaya
caksınız. Elinizdeki işleri halledeceksiniz. Yeni konulara girmeyi 
istemiyorsunuz fakat bir teklifi ilginç bularak düşüneceksiniz. 
Yeteneklerinizi bilen kimseyle işbirliği yaparsanız çok kazançlı 
çıkarsınız. Yalnız uluorta konuşmaktan vazgeçin. Biraz siyasi o l 
malısınız. Sizi çekemeyenler yeni durumunuzu görünce daha da 
kıskanacaklar. Yalnız sevgide dikkatli davranın. Hata yapıyorsu
nuz. Sizinkisi sadece yenilik yapma arzusudur. Kısa süre sonra 
bıkacaksınız. Ancak ondan sonra darılttığınız kimseye dönmeniz 
de zordur. İlişkinizi koruyun. 

K E D İ YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Geçen yıl çok uğraştınız ve yoruldunuz. Başarıya da eriştiniz 
sanırız. Artık biraz dinlenmeli ve yaşamın tadını da çıkarmalısı
nız. Bu arada yine kazançlı bir iki fırsattan yararlanacaksınız. Ama 
bunlar sizin için çok kolay olacaktır. Oturup kendinizi düşünün 
biraz. Kendinize hiç bakmadığınızın farkında mısınız? Başkaların
dan farklı olduğunuzu düşünüp üzülüyorsunuz. Oysa sizde üstün 
yetenekler var ama bunları gösteremiyorsunuz. Giyiminiz, haliniz 
her şeyiniz güzel olmalı artık. Aileyle olan ilişkileriniz de düzele
cektir. Bu arada biraz da evliliği düşünün. Bu yıl sizi mutlu ede
cek bir eş bulabilirsiniz. Evlenmeniz iyi olacaktır. Uzak bir ülke
deki kimseyle haberleşmeler de sizi epey heyecanlandıracak. 

K E D İ YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Yasalara dikkat edin. Hukuk konularında da aynı şeyi yapın. 
Küçük bir olay yüzünden mahkemelerde uğraşmanız doğru ol-
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maz. Bu konuda duyarlı davranın. Kimseye borç vermeyin. Kefil 
olmayın. Tanıklık yapmaya da kalkmayın. Böylece bu yıl rahat ve 
huzur içinde yaşayabilirsiniz. Geçen yılki kadar heyecan yok ama 
bunun yerini m u t l u l u k alıyor. Dostlarla gezecek, bilmediğiniz 
yerleri göreceksiniz. Yalnız dostlarla para işine de girmeyin. Ya
ni kendinizi her türlü olasalıga karşı korumalısınz. Evinizde bir 
değişiklik olacak. Belki evi büyüteceksiniz. Veya ev değiştirecek
siniz. Sevgide kısa süren bir devre umutsuzluk olabilir. Ama da
ha sonra mutluluğunuz i k i kat artacak. Kıskançlık etmemeye ça
lışın. Yalnızsanız büyük bir aşk olabilir. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık geleceğinizle birlikte kitabımızın yedinci bölümündeki 
Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu' konusunu da okumalısınız. 
Böylece kişiliğinizi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Buna göre hare
ket etmekle yılın daha başanlı olmasını sağlayabilirsiniz. 
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EJDERHA YILLARI 

2 0 0 0 , 2 0 1 2 , 2 0 2 4 , 2 0 3 6 , vb. 

B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Bu yıl isteklerinizi düşünmeli ve biraz da hırslı olmalısınız. 
Arzularınıza kavuşmak için gayret göstermelisiniz. Cesaretle atü-
malı ve öne geçmelisiniz. Bu yıl Kedi'ninki gibi sakin geçmeye
cektir. Bir hayli yorulabilirsiniz. Fakat amaçlara erişmek söz k o 
nusudur. Bu yıl çok pırıltılı, renkli olacaktır. Türlü törenler, eğ
lenceler dikkati çekecektir. Bu yıl eşsiz basanlar veya korkunç 
yenilgiler de olabilir. Ona göre dikkatli davranmalısınz. Cesaret
le dayanırsanız başarıya erişme kolaylaşabilir. 

Dünyada da böyle pırıltılı törenler dikkati çekecektir. Fakat 
durum yine iyidir. Pek karışıklık çıkmayacaktır. Üniformaların 
önem kazanacağını da söyleyelim. Özellikle askeri üniformalann 
yanı sıra itfaiyecilerin kılığı da söz konusu olabilir. Çünkü bu yıl 
büyük yangınlar, doğa olayları çıkabilir. Büyük işlerin, büyük ba-
şanlann yılıdır. Fakat kafanızı kullanmalısınz. Çünkü bazen bu 
tür başarı efsanedeki Ejderha gibi bir anda düş haline de gelebi
l ir . Tam anlamıyla gerçekçi olmalısınız. 

EJDERHA YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl Fare'ye çok uygundur. Çünkü işler açılacaktır. Hem de 
çok büyük işler dikkati çekecektir. Siz de bunlardan yararlana
caksınız tabii. Üstelik artık endişeye kapılmanıza da gerek yok
tur. Bildiğiniz gibi davranabilirsiniz. Dikkati çekmeniz de bir za- I 
rar vermez. Belki size garezi bulunabilir. Fakat kimse size ilişe- I 
cek güçte olmayacaktır. Uzun süredir böyle güzel olanaklar bu-
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lamamıştınız. Artık Fare, boşalmaya yüz tutan ambarları tıka ba
sa doldurmalıdır. Bu sizin için zenginlik yılıdır. Söylentilere al-
dırmamalı ve bildiğiniz gibi davranmalısınız. Eğer bekârsanız bir 
Ejderha aklınızı başınızdan alabilir. Hemen evlenmeyi de düşü
nebilirsiniz. Bu yıl sevgide de tal ihl i olduğunuz belirtelim. Sizi 
beğenenlerin sayısı fazla. 

EJDERHA YILINDA Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I N I N DURUMU 

Pek ideal bir yıl sayılmaz. Bunun nedeni de fırsatlann azlığı 
değil. Tam aksine inanılmayacak kadar olanak var. Sadece siz her 
şeyi incelemedikçe karar veremezsiniz. Oysa bilemediğiniz ina
nılmayacak kadar büyük işler çıkıyor. Bütün işler çok canlanıyor. 
Eğer kafanızı kullanır ve bir tek çıkış yaparsanız beş yılda kazan
dığınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz. Bunu biraz düşünün., 
Hem işlerinizi bildiğiniz gibi yürütmeniz için de olanaklannız 
var. Kimse de size ilişmeyecektir. Yalnız bu yılın aldatıcı bir yö
nü olabilir. Onun için sevgi konusunda özellikle dikkatl i olun. 
Beğendiğiniz, gözünüzde büyüttüğünüz kimse hiç de umduğu
nuz gibi çıkmayabilir. Bu yıl yabancılara pek yanaşmamaya dik
kat etmelisiniz. 

EJDERHA YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bu yıl dikkati çekecek, etrafınızdakileri etkileyeceksiniz. Göz
leri kamaştıracaksınız. Bu tür şeylerden çok zevk aldığınız da 
malum. Hem atılganlığınızla tanınıyorsunuz. Onun için büyük 
kısmetler elde etmeniz kolaydır. Yine birden yükselip tepeye de 
Çıkabilirsiniz. Ününüzü de duyurabilirsiniz. Sözleriniz ve hare
ketinizle* bazı kimseleri adeta büyüleyebilirsiniz. Her gününüz 
hareketli geçebilir. Yalnız biraz daha merhametli olun. Bir çıkar 
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yüzünden karşınızdaki kimseleri kolaylıkla ezip yaralayabilirsi
niz. Buna gerek yok. Her şey sizin olabilir. Sevgide de başarı var. 
Fakat siz övülmeyi, üstünüze düşülmesini istiyorsunuz. Bu yıl 
yapılacak evlilikler de çok dikkat çekip ilgi uyandıracaktır. 

EJDERHA YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Yaşam hızlanıyor. Etrafınızda çok değişiklik olacak. Pek çok 
şeyde bolluk var. İnsanlar koşullardan yararlanmak için birbirle
rini yana iterek uğraşacaklar, çabalayacaklar. Siz seyirci gibi gö
zükmektesiniz. Ama zamanı gelince sadece bir tek girişimde bu
lunacaksınız. Bu da yeterli olacak. Yorulmayacak, üzülmeyecek, 
sıkılmayacak ve didişmeyeceksiniz. Fakat çok büyük bir kısmeti 
tek başınıza ele geçireceksiniz. Başkalarının haline bakarak için 
için güleceksiniz. Her şeye sahip olduğunuzu da düşünebilirsi
niz. Ayrı bir yerden ikinci bir geliriniz olabilir. Veya belirli yatı
rımlardan çok bol para da gelebilir. Sizin gibi zarif, hoş, canlı, 
dostluksever, yuvaya düşkün biriyle bir ilişki gözükmektedir. 

EJDERHA YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bu sizin yılınız! Bu basan yılıdır! Bütün gözler size çevrilecek. 
Büyük bir üne sahip olabilirsiniz. Bir başarınız sayesinde kendi
nizden söz ettirebilirsiniz. Veya ticaret gibi bir alandaki ilginç 
oyun sayesinde inanılmaz bir servete sahip olabilirsiniz. Siz bir 
efsane kahramanısınız. Bu yıl da bir efsane gibi olacak. Adınız 
dilden dile dolaşacak. Dikkati çekmeyi sevdiğiniz için de gurur
lanacak ve sevineceksiniz. Hem kimse karşınızda duramaz. Sizin 
gireceğiniz işlerde başkaları çaresiz kalacaklardır. Zaten sizi du
yunca çoğu çekilecektir. Sevgide de masallarda görülecek bir du
rum var. Kendisinde her aradığınızı bulacağınız biri size âşık ola-
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çaktır. Ancak bu arada süregelmekte olan ilişkiye çare bulmalı
sınız. Yoksa i k i arada kalırsınız. 

EJDERHA YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl istedikleriniz elde edebilirsiniz. Fakat Ejderhaların el 
attığı işlere pek yaklaşmayın. Herkes heyecanlı, hareketli ve te
laşlı. Çünkü herkes büyük kısmetleri kapmayı istiyor. Oysa siz 
sakinsiniz. İçinizden gelen ses telaşa, aceleye gerek olmadığını 
söylüyor. Ne zaman harekete geçeceğinizi, ne yapacağınızı b i l i 
yorsunuz. Sonuçlar da istediğiniz gibi. Para bakımından rahatsı
nız. İş konusunda hiç endişeniz yok. Bir düşman plan yapıp sizi 
tuzağa düşürmeye çalışacak ama siz süzülüp geçecek ve onun ha
line güleceksiniz. Çok ilginç öneriler alacaksınız. Yalnız ortaklık
lara yanaşmamalısınız. Evlenmeyi düşünüyorsanız dikkatli dav
ranın. Tek hata yapabileceğiniz konunun bu olacağını anımsata
lım. Aşkta başarılısınız. 

EJDERHA YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Toplumu seven, dikkati çekmekten, güzel bir yaşamdan hoş
lanan bir At için güzel bir yıl bu. Hem sizi memnun edecek tür
lü şey de var. Önce işleriniz iyi sonuç verecek. Sonra para duru
munuza da çok sevineceksiniz. Ticaretle ilginiz varsa büyük ba
şarı da bekleyebilirsiniz. Gireceğiniz çevrelerde de ilginizi çeke
cek, hoş durumlarla karşılaşacaksınız. Ayrıca kimseyi ezmenize 
gerek kalmadan amaçlarınıza da erişebileceksiniz. Yalnız sözleri
nize biraz dikkat etmelisiniz. Alaylar kadar öfkeli sözler de aley
hinize olabilir. Bu tür şeyler kısmetlerinizi engelleyebilir. Dedi
kodudan da kaçının. Çok hoş ve aynı zamanda zengin bir i sizin-
'e ilgilenebilir. Bu durum gururunuzu okşayacaktır fakat sonuç 
Pek belli değil. Akılcı olun. 
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EJDERHA YILINDA KOYUN B U R C U İ N S A N I N I N DURUMU 

Yaşamın böyle canlı ve renkli olması çok hoşunuza gidecek. 
Siz de eskisinden daha güçlü ve hareketli olacaksınız. Beklenme
dik bir çıkış yaparak yakınlarla arkadaşlarınızı şaşırtacaksınız. Bu 
yıl atılgansınız. Çekingenliği unutacak ve daha iyi duruma gel
mek için bazı şeyleri deneyeceksiniz. Ayrıca dostlarınızı da etki
leyerek size yardım etmlerini de sağlayacaksınız. Ayrıca toplum 
hayatınız da çok canlı. Türlü davetler, toplantılar, eğlenceler gö
züküyor. Duygularınıza kapılmazsanız bu yıl çok başarılı olacak
tır. Siz de eskisinden çok daha i y i bir duruma gelebileceksiniz. 
Yalnız bu ara elde edeceklerinizi kendinize saklayın ve başkaları
na vermeyin. Sevgide biraz kayıtsız gibi gözükmeniz daha i y i so
nuç verecek. 

EJDERHA YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Çok zevkli, eğlenceli bir yıl! Hem havadan para da kazanabi
leceksiniz. Planlarınızı dikkatle yaparak bekleyeceksiniz. Bunlar 
sayesinde daha da varlıklı olabilirsiniz. Ayrıca güçlü Ejderha in
sanı sizinle işbirliği etmekten hoşlanır. Onun eksiklerini siz ta
mamlarsınız. Bu yıl onun yardıma ihtiyacı yok. Fakat yine de si
zi yanında isteyecektir. Böylece onun kısmetlerinden de yararla
nacaksınız. Yalnız kinci olan eski bir düşman yine ortaya çıkabi
l ir . Ona dikkat etmelisiniz. Her istediğinizi yapın ama gösterişe 
kaçmayın. Bu, çevrede tuhaf etkiler yapabilir. Bu ara söylenti çık
maması daha iy i . Ejderha'yla birlikte eğleneceksiniz. Sevgide y i 
ne havaileşmeye başladığınız fark etmişsinizdir sanırız. 

215 

EJDERHA YILINDA HOROZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Kendinizi iyice topladınız artık. Bu yılın bolluğundan, kıs
metlerinden yararlanmaya bakın. Hem nereye baksanız güzel fır
satlar göreceksiniz. Arka arkaya paralar alacaksınız. Belki ayrı ay
rı bakarsanız bunlar fazla değil. Ama toplanınca büyük paranız 
olduğunu anlayacaksınız. Kendinizi pek beğenecek, gururlanıp 
eşsiz b i r insan olduğunuzu düşüneceksiniz. Ayrıca giyim, vb. 
için de epey vakit ve para ayıracaksınız. Böylece daha fazla ilgi 
uyandıracaksınız. Neşeniz yerinde olduğu için maceradan mace
raya atılacaksınız. Bunlar da sizi oyalayacak. Fakat maceraya gir
meye yanaşmayacak biriyle karşılaşacaksınız. Onun bu tutumu 
sizi çok düşündürecek. Sonunda bu kimseyle evlenmeye karar da 
verebilirsiniz. 

EJDERHA YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Yaşamın böyle hareketlenmesi, insanların türlü konuları tut
turmaları, başarı için birbirleriyle yarışmaları sizi biraz sıkacak. 
Bütün bunların anlamsız olduğunu da düşünüeceksiniz. Sinirle
nip içinize kapanmaya kalkacak ve yalnız kalacaksınız. Bu da ha
talı bir tutum olacak. Yüksek amaçlarınız da bulunsa siz de i n 
sansınız. Sizin de başarıya, paraya, rahata, mutluluğa önem ver
meniz gerekir. Neyse bütün yıl böyle gitmeyecek. Çok değerli bir 
dost veya sevdiğiniz kimse sayesinde gerçekleri göreceksiniz. İl
ginç bir durumla karşılaşacak, böylece istediğiniz gibi uzun bir 
yola gideceksiniz. Görecekleriniz sayesinde düşünceleriniz deği
şecek. Yanınızda sizi mutlu edecek sevgiliniz olması gereklidir. 
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EJDERHA YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu gürültü, patırtı, konuşma, yarışma sizi biraz şaşırtacak. So
nunda rahatsız olduğunuzu düşünerek sakin bir yaşam isteye
ceksiniz. Dostlarınızı arayacak ve onların yanında kalacaksınız. 
Ama yaşam sizi de etkileyecektir. Bu yüzden farkına varmadan 
belirli bir konuya ilgi duymaya başlayacaksınız. Bu konu size çok 
da zevk verecek. Edineceğiniz bilgiler de çok işinize yarayacak. 
Fazla çalışmayacaksınız. Çünkü durumunuz iyi . Sakin bir hayat 
sürerken zevklere düşmeniz ihtimali de var. Özellikle fazla ye
mek yiyip şişmanlayabilirsiniz. Bu sağlınız için iyi olmaz. Saf ol
duğuna inandığınız biriyle ilgileneceksiniz. Fakat onun rol yap
tığını anlayınca kandırıldığınıza şaşacaksınız. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık geleceğinizle birlikte kitabımızın yedinci bölümündeki 
"Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu" konusunu da okumalısınız. 
Böylece kişiliğinizi daha iyi anlayacak ve buna göre hareket ede
rek başarılı olacaksınız. 

YILAN YILLARI 

2 0 0 1 , 2 0 1 3 , 2 0 2 5 , vb. 
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B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Düşünün... Olayları inceleyin. Zamanınızı zevkle geçirin. Bu 
âşıklar yılıdır! Sevgi pek çok durumda kendisini gösterecektir. 
İçinizden geliyorsa bu ara istediklerinizi yapabilirsiniz. Çünkü 
kimse size dikkat etmeyecektir. Herkes kendisiyle ilgilenmekte
dir. Duyguların ön plana çıktığı bir devrede işler önemini biraz 
kaybedebilir. Ayrıca akılcı davransanız bile zaman zaman duygu
larınıza yenilebilirsiniz. Biraz da yaşamın tadını çıkarmak gerek
tiğini unutmayın. 

Dünyada bu yıl barış olacaktır. Siyaset adamları bütün yete
neklerini ortaya koyarak güç durumlara çareler bulacaklardır. 
Böylece bütün problemler halledilebilecektir. İnsanlar hoşgörü 
sahibi olacaklardır. Onun için de birbirlerine belirli haklar tanı
yacaklardır. Boş amaçlar unutulacaktır. Bu yıl da başarılı olabilir
siniz. Fakat tür tür basan olabileceğini de anımsatalım. Aslında 
mutluluğa erişmek başarıların en büyüğü sayılabilir. 

YILAN YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Siz, türlü işler çevirmekten zevk alırsınız. Bu yıl da çalışabilir, 
Pek çok konuya el atabilirsiniz. Fakat diğer yılların heyecan ve 
zevkini işte bulamayacağınızı da belirtfelim. Onun için paradan 
başka şeylerle de ilgilenmelisiniz. Özellik!» edebiyat alanında ta-
' 'hinizi deneyebilirsiniz. Bütün fareler isterlerse edebiyatta başa
rdı olabilirler. Ayrıca bu, düşünürler için fevkalade bir yıldır. Ya
zacağınız kitaba ciddi bir konu da seçebilirsiniz. Bu arada biraz 
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da geçmiş günleri düşüneceksiniz. Geçmiş günlerin sizi yete 
ce mudu etmemiş olduğunu da anlayacaksınız. Birden duygula
rınıza önem vermeye başlayacaksınız. Bu da çok ciddi ve ömürlü 
bir ilişkinin başlangıcı da olabilir doğrusu. 

YILAN YILINDA Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Siz mantığına güvenen ve daima bundan yararlanan bir in-
sansnıız. Bu yılki fazla duygusallık sizi şaşırtacaktır. Karşılaşaca
ğınız olaylardan pek memnun olamayacağınızı da belirtelim. 
Ama iradeli ve sebatlı olduğunuz için yine eskisi gibi çalışacak, 
uğraşacaksınız. Bunlardan iyi sonuç da alabilirsiniz. Fakat aile ve 
evle i lg i l i sorunlar çıkacaktır. Ayrıca çabuk öfkeleneceksiniz. Bu 
birden tartışma ve kavgalara yol açar. Şiddetten kaçınmalısınız. 
Sevgi konusunda sakin olmaya çalışın. Çok sevseniz bile bu yıl 
evlenmeye yanaşmayın. Yabanöküzü burcu insanı Yılan yılında 
evlenmemelidir. Bunu yaparsa evlilik mutluluk getirmez. Evliy
seniz eşinizin sözlerine kulak vermeniz iyi olur. 

YILAN YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Duygularınızın ne kadar yoğun olduğu malum. Böyle duygu
ları etkileyen bir yılda sizi oyalayacak konular bulmalısınız. Ka
bilse uzun yolculuklar yapın. Aksi halde tek başınıza kısa gezin
tilere çıkın. Gerçek dost bildiğiniz kimseleri görün. Fakat çekici 
yabancılardan kaçının. Çünkü birden kapılmanız ihtimali var. 
Böyle ani ilişkiler de bu yıl zarar verebilir. Sevgiden uzak kalma
nızı söylemiyoruz. Süregelen ilişkilere bir şey demeyeceğiz. Fa
kat birden kapılmamalısınız. Beğendiğiniz b ir i varsa bir süre onu 
incelemelisiniz. Ayrıca yine de hatalı sonuca varabilirsiniz. M u -
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hakkak bir uğraşınız olmalıdır. Unutulmuş bir para, bir miras ve
ya hisseli bir kısmet de alabilirsiniz. Evliler daha huzurludur. Bu 
yıl evlenmeyin. 

YILAN YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Yılan sizin için iyidir . Duygulara zaten önem verirsiniz. Böy
lece yuvanıza, evinize daha da bağlanacaksınız. Bekârsanız ide
alinizdeki gibi biriyle evlenmeniz kolaydır. Evliyseniz eşinizle 
çok daha i y i anlaşabileceksiniz. Size zevk verecek konularda ta
libinizi deneyeceksiniz. Özellikle edebiyat ve felsefe üzerinde du
rabilirsiniz. Yine güzelliklerle i lgi l i şeyler de size zevk verecektir. 
Para bakımından hiç kuşkunuz yok. Çünkü bolluk içindesiniz. 
Fazla çalışmanız için de bir neden göremiyoruz. Kedilere özgü 
şekilde biraz da tembellik etmelisiniz. Sağlığınız da çok iyi ola
cak. Kısa sûre için evinizden ayrılacak ve belki de yabancı bir ül
keye gideceksiniz. Genel olarak güzel bir yıl bu. 

YILAN YILINDA EJDERHA B U R C U İ N S A N I N I N DURUMU 

Geçen yılki gibi başarılı ve mutlusunuz. Yılan yılı da sizin için 
uğurludur. Gözleri kamaştırmaya devam edeceksiniz. Bu arada 
güçlü dostluklar da kuracaksınız. Hiç kimse aleyhinizde buluna
mayacak. Övülmek, sayılmak çok hoşunuza gidecek. Değerleri
nizi bir kere daha anlayacaksınız. Yine vaktinizi alacak, olumlu 
v e kazançlı işleriniz var. Fakat duygular ön plana geçecektir. De
ğerli olduğuna inandığınız b ir i varsa evlenip mutlu olabilirsiniz. 
1 akat hâlâ bir macera devam ediyorsa o zaman evlilik konusun
da ihtiyatlı davranmalısınız. Bir yarışmayı andırıyor yaşamınız. 
Daima başta daima birincisiniz. Bu durumu koruyacağınız da 
belli. 
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YILAN YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu sizin yılınız tabii. Onun için her istediğinizi yapabilirsiniz. 
Yine içinizin çektiği şeyleri de deneyebilirsiniz. Başarısızlık diye 
bir şey söz konusu değildir. Bütün tehlikeler de ortadan kal ka
çıktır Ayrıca kafanız eskisinden daha da fevkalade çalışacak ve! 
çok olgunlaşacaksınız. Buna güçlü duyguları da katarsanız orta
ya çok etkileyici, eşsiz bir kişilik çıkar. Önünüzde kimse durama
yacaktır. Bunu yapacak yerde sizden yana olmayı isteyeceklerdir. 
Çok önem verdiğiniz bir konuda kesin başarı olacak. Parada bol
luk da var tabii. Sevgide de talihiniz alabildiğine açık. Belki de 
gerçekten âşık olacaksınız. Bu ömür boyu sürecek. Kalbinizde bi
r i varsa bu yıl içinde evlenmeniz uygundur. Ama yoksa birbirin-
den çekici kimseleri tanıyacaksınız. 

YILAN YILINDA AT B U R C U İ N S A N I N I N DURUMU 

Duygulara önem veren birisiniz. Karşınıza da duyguları etki
leyecek olaylar çıkacak. Bu da hoşunuza gidiyor. Değişik şeyler
le uğraşmak size zevk verir zaten. Güzel sanatlar, perde, sahne, 
yaratıcı bir konuyla ilginiz varsa talinizi deneyin. Çok iyi bir so
nuç alabilirsiniz. Çünkü insanları etkileyecek güce sahipsiniz b u 
ara. Toplum hayatınız da çok canlı. Pek çok kimseyi görecek ve 
yeni insanlarla tanışacaksınız. Türlü ilginç haber alacaksınız. Bir 
hayli dedikodu duyacağınızı da ilave edelim. Evliliği düşünüyor
sanız duygularınız sizi hataya sürükleyebilir. Fakat evlenmeyi is
tediğiniz kimse önemli veya varlıklı biriyse o zaman durum de-
g'işebilir. Yine de evlenmeyi gelecek yıla bırakmak daha iyi olur. 

YILAN YILINDA KOYUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Sevgiyi düşünüyorsunuz. Duygularınız coşuyor ve sevdiğini
z i de sanıyorsunuz. Yalnız küçük olaylar sizi düş kırıklığına uğ-
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ratabilir. Onun için biraz çekimser kalmaya gayret edin. Sevme
menizi söylemiyoruz. Sadece kesinlikle bağlanmak bu ara hatalı 
olabilir. Dostlar sayesinde maddi bakımdan rahatsınız. Yine sizi 
destekleyen biri bir eve kavuşmanıza da yardımcı olacak. Uzun 
süre önce gitmiş olan biri geri dönerek tekrar hayatınıza girmeyi 
isteyebilir. Bu da bir süre için sizi heyecanlandırabilir. Kendinizi 
göstermeniz, yeteneklerinizi ortaya koymanız için birkaç iyi fır
sat çıkacaktır. Ahbaplarla dedikodu yapıp vakit geçirecek yerde 
bunları düşünmelisiniz. Bu tür olanaklar insanı çok yükseltir. 

YILAN YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Durumların tamamiyle değiştiğini biliyorsunuz. Bu da sizi 
üzüyor. Zaten sizin endişelenip telaşlanmanıza pek ender rastla
nır. Yine kazançlı durumlar olabileceğini düşünüyorsunuz ve 
haklısınız. Sizin gibi zeki, becerikli ve çok şeyi başarabilen b i r i 
nin yeni koşullan değerlendirmesi de kolay. Yalnız artık istediği
niz kesin bir şey var. Güzel bir ev veya bir yuva arzulamaktası
nız. Yılan yılı sizi de duygulandırıyor. Böyle bir eve kolaylıkla sa
hip olabilirsiniz. Ancak evlilik konusu biraz da sürprizlidir. Ani 
karar vererek nişanlanabilirsiniz. Ama sonra cayma ihtimaliniz 
de var. Fakat caysanız da karşınıza başka bir i çıkacaktır. Yani bu 
yıl bir yuva kurma ihtimaliniz kuvvetli görünüyor. 

YILAN YILINDA HOROZ B U R C U İ N S A N I N I N DURUMU 

Olaylar ilginizi çekecek. Dostlarla, tanıdıklarla konuşacak ve 
türlü fikir yürüteceksiniz. Fakat söylediklerinizle yapacaklarınız 
arasında fark olacaktır. Çünkü başkalarının duygusallığını tuhaf 
bulacak ve biraz da kendi mantığınızı öveceksiniz. Fakat daha 
sonra ayıpladığınız kimselerden daha da hisli hareket edeceksi
niz. Böyle duygulara kapılmak da sorunlara yol açacaktır. Epey 
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uğraşacaksınız. Ayrıca ailenin de bazı sorunları var. Bunların da 
halledilmesi gerekiyor. Bu ara kısmetlisiniz ve daha da bolluk 
olabilir. Yine yıllar önce emek vermiş olduğunuz şeyin sonucu
nu da bu ara alabilirsiniz. Bu tür basan da güveninizi artınr. Sev
gide eski ilişkiyi sürdürmek daha akıl kândır. 

YILAN YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Yılan derin duygularla birlikte düşünceyi, düşünürü de temsil 
eder. Böyle bir yılda insan çok şeyleri öğrenebilir ve fark edebilir. 
Siz de bazı gerçekleri anlayacaksınız. Bu yüzden belki gayeleriniz
den caymayacaksınız ama kendinize daha önem vermesini öğre
neceksiniz. Böylece yaşamınız daha anlam kazanacak. Artık mut
suzluk diye bir şey de olmayacaktır. Tam aksine daha mutlu olma 
yollannı arayacaksınız. Kendi isteklerinizin üstünde duracaksı
nız. Bunları sağlamak için para gerekebilir. Fakat siz gerekirse pa
rayı çabuk bulursunuz. Yine öyle yapacaksınız. Sevip tam anla
mıyla bağlanabilirsiniz. Bu kimsenin fikirleri sizinkilerden farklı
dır. Birbirinizden çok şey öğrenebilirsiniz. Tatlı duygulara kapıla
cağınız, kendinizi tanıyacağınız ve rahat edeceğiniz bir yıl bu. 

YILAN YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Ne yazık k i Yılan yılı sizin gibi duygulu birine problemler çı
karmaktadır. Öyle üzülmemelisiniz. Çünkü işte talihiniz iyice 
açıktır. Yine para konularında başarılısınız. Çalışmanızın karşılı
ğını almakla kalmayacak daha fazlasını da elde edeceksiniz. Aile
nin durumu da iyidir. Hem daha iyi olanaklara da kavuşuyorlar. 
Dostlarınızla ilişkilerinizi güçlendirebileceksiniz. Geriye sevgi 
kalıyor. Problemler de sevgiyle i lgi l i zaten. Kendi kendinizi kan
dırmanız yüzünden çok acayip bir durum olabilir. Bunu hallet-
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, „>n ,nnra bu sefer de karşı tarafın tutumu sizi şaşırtacaktır. As-
! nda ^ n b u n l a n n nedeni kendinizi iyi tanıyamamanızda. 
Onun içTde kendinize uygun bir ini seçmeniz biraz zor oluyor. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık gelecekle birlikte kitabımızın yedinci bölümündeki 
-Yıllık ve A y k Burçlann Uyumu"nu da okumalısınız. Böylece 

k«il^ w ve buna göre harekel e 

rıh olacaksınız. 
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AT YILLARI 

2 0 0 2 , 2 0 1 4 , 2 0 2 6 , vb. 

B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Bu yıl herkese yardım etmeye çalışmalısınız. Çünkü başkala
rına yardım etmekle sonunda kendiniz kazançlı çıkabilirsiniz. 
Bir taraftan da amaçlarınızı düşünün. Toplum ilişkilerinizi güç
lendirin. Toplantılara katılın. Davetlere gidin. Çevrenizi genişlet
menizi sağlayacak fırsatlardan yararlanın. Siyasetle, sporla, gün
lük konularla, size zevk veren şeylerle ilgilenin. Yani, zamanını
zı bu tür konularla değerlendirin. Sonuçtan memnun kalacaksı
nız. 

Ne olursa olsun dikkatl i davranmak, yumuşak sözler söyle
mek ve akıldan yararlanmak sayesinde başarılı olabilirsiniz. Yani 
bu yıl biraz da politikacılar gibi davranmalısınız. Zaman zaman 
olaylar sinirlenmenize, aksileşmenize, hırçınlaşmanıza yol açabi
lir. Hatta tatsız bir olayla da karşılaşabilirsiniz... Bu tür şeylerin 
etkisi de biraz sürebilir. Ancak sonunda her şey düzelecektir. 
Hatta çok daha i y i olacaktır. Bu yılki olaylar sadece sizi değil 
dünyayı da çok etkileyecektir. 

AT YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Fare insanı olduğunuz için, bu yıl tehlikeli işlere girişmeniz 
olasılığı fazladır. Onun için kafanızı kullanmaya çalışmalısınız. 
Yakınlarınızla olan ilişkileri gözden geçirin. Dostlukları sağlam
laştırmaya bakın. Çünkü onlara çok ihtiyacınız olacaktır. Ani çı
kışlardan kaçınmaya çalışmalısınız. Planlı hareket ederseniz ken
dinizi zararlardan korursunuz. Yeni tanıdığınız kimselere de pek 
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memelisiniz. Yuvada bazı değişiklikler bekleyin. Bir kenar
da paranız olmalıdır. Bu bazı iyi yatırımlar için gerekebilir. He
sapsız davranırsanız borca girersiniz. Bu da sizi zor durumda bı
rakır. Sevgide çok zevkli durumlar olabilir. Bir gönül macerası 
yaşamınızın değişmesine yola açabilir. 

AT YILINDA Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bu yıl sizin için pek çok bakımlardan iyidir. Bir kere iş bakı
mından talihlisiniz. Hem her şeyi iyice göreceğiniz için de çok 
kazançlı çıkabilirsiniz. Her zamanki gibi dikkatl i davranın ama 
bazı yeniliklerin fevkalade sonuç getireceğini de bi l in. Özellikle 
arka arkaya i k i yenilik maddi bakımdan çok daha iyi duruma gel
menizi sağlayabilir. Toplum ilişkilerinde küçük düş kırıklıkları 
olabilir. Ama bunun nedeni de sizi kıskanmalarıdır. Size verile
cek olan sözlerin tutulmasını istemelisiniz. Sevgide tatlı sözler ve 
yumuşaklık sayesinde pek çok şey olası. Uzaktan gelebilecek 
kimselerin etkisinde de kalabilirsiniz. Kısacası işte başarı, parada 
bolluk ve aşkta da mutluluk olabilecektir. 

AT YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Her şeyden önce tembelliği bir yana bırakmalısınız. Sizin gibi 
birinin mutlu olabilmesi için çalışması şarttır. Rasgele bir iş ya
pın demiyoruz. Hoşunuza giden bir konuyu seçin. Er geç başarı
ya erişeceksiniz. Tembel kalmaktan kaçınmalısınız. Çünkü boş 
kalmanız sizi olmayacak maceralara sürükleyebilir. Süre giden iş
ler iyi sonuç verecektir. Yeni başlanacak işler sürprizli olmakla 
birlikte büyük bolluk getirebilir. Ne yaparsanız yapın çekinme
niz için bir neden yoktur. Çünkü bu yıl tehlikeler sizden uzak 
kalacak. Fakat bu çılgınlığa kalkmanız anlamına da gelmez. Sev-
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gide ummadığınız bir heyecan olabilir. Birinin peşinden koşmak 
arzunuzu artıracaktır. Onu kendinize bağlamanız da kabildir 

AT YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl rahat olacaksınız. Her şey kafanıza göre. Aradığınız hu
zuru da bulabileceksiniz. Evinizi süsleyeceksiniz. Bu da elinize 
epey para geçeceğini gösterir. Hatta isterseniz güzel bir ev sahibi 
de olabilirsiniz. Toplum ilişkileri de uyumlu olacaktır. Sadece ai
leyle i lgi l i bir soruna hemen çare bulmak gerekebilir. Gizli gizü 
ilgileneceğiniz bir konu da kısa süre sonra olumlu sonuç vere
cektir. Sevdiklerinizle mutlu olabileceksiniz. Toplumda daha iyi 
tanınmanızı sağlayacak bir durum da olabilir. Sinirlerinizin rahat 
etmesi için daha fazla gezmcli, eğlenmelisiniz. Uzaklar veya uzun 
yollarla ilgili kısmetler de bekleyebilirsiniz. Yalnız sevgide kesin 
söz vermeden önce biraz düşünmelisiniz. 

AT YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Sizin gibi hırslı, istekleri çok olan bir insana göre bir yıl bu. 
İlgilendiğiniz konuların sonucu da istediğiniz gibi olacaktır. Faz
la dikkati çekeceksiniz. Aradığınız üne de kolaylıkla kavuşabilir
siniz. Toplum ilişkileri çok daha iyi olabilecektir. Yalnız böyle 
yükselirken sizi çelmclemek isteyenler çıkabilir. Onun için dik
katli davranın. Büyük bir istek bu yıl gerçekleşecek. Ancak bir 
süre çok çalışmanız ve yorulmanız ihtimali de kuvvetlidir. Sevgi
de kısa süre bocalayabilirsiniz. Karşı taraf yoğun duygulan yü
zünden sizi şaşırtabilir. Fakat sonuç iyi . Paranın bol olması da si
zin gibi cömert birini mutlu edecektir tabii. Bazı büyük davetler
de de hoş ilişkiler kurulması ihtimali kuvvetlidir. 
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YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yd para konusunda bir endişeniz olmayacak. Çalışmanızın 
Larşıhğ 'nı alacağınız gibi ummadığınız yerlerden de paralar gele-
[rektir. Bazı sorumlulukları yüklenmenize karşılık bolluğa kavu
racaksınız. Yalnız masraflannız artacaktır. Bazı şeyler için umdu-
ğunuzdan çok daha fazla para harcayabilirsiniz. Olaylar dikkatin 
ûsiünüzde toplanmasına neden olacak. Fakat toplum ilişkileri si
zi pek de memnun etmeyecektir. Hatta zaman zaman insanların 
aptal olduğunu bile düşüneceksiniz. Sevgide başarı var ama çok 
havaileşiyorsunuz. Bu da arka arkaya maceralara neden olabilir. 
Yalnız bazılannızın birden âşık olmalan olasılığı da var. Bu tür bir 
sevgi ise yaşamınızın anlamını tamamiyle değiştirebilir doğrusu. 

AT YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl kışın doğmuş olan Atlar diğerlerinden daha talihlidirler. 
Yine yılın bütün Atlar için iyi olduğunu da söylemeliyiz. Yalnız 
bazı sorunlar sizi epey uğraştıracaga benzemektedir. Başkalannın 
neden olacakları durumlara siz çare bulacaksınız. Yuvayla ilgili 
sorunları da düşünmeniz gerekecektir. Başkalarıyla girişilecek iş
ler başarılıdır. Yine hisseli paralar söz konusu olabilir. Sevgide 
kendinizi göstereceksiniz. Üstünüze düşecek kimseler var. Temiz 
hava ve egzersiz sayesinde sağlığınızı koruyacaksınız. Olaylan sa
kinlikle izleyin ve duygulara kapılmayın. Böylece umduğunuzdan 
çok daha önemli bir duruma gelmeniz kolay olur. Bazılannız da 
Ç°k kısmetli olan uzun yollara, uzak yerlere gideceksiniz. 

AT YILINDA KOYUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu birçok bakımdan iyi bir yıldır. Her şey bir yana çok eğle
necek ve yaşamdan zevk alacaksınız. Hem sizi destekleyecek 
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olan bazı güçlü dostlar sayesinde maddi durumunuz eskisinden 
çok daha iyi olacaktır. Yaratıcı bir konuyla ilgileniyorsanız başa
rıya erişmeniz çok kolaydır. Yalnız aileyle olan ilişkileri yoluna 
koyun. Böylece her şey uyumlu olabilir. Para konusunda hiçbir 
yakınmanız olmayacak. Para, size kendiliğinden gelecektir. 
Olumlu düşüncelerinizi açıklamalısınız. Sevgide ani bir değişik
lik olabilir. Bir olay duyguların çok coşmasına yol açabilir. Fakat 
hayalleri bir yana bırakarak gerçekleri görmelisiniz. Sevgide ba
şarı ve mutluluk istiyorsanız daha sebatlı davranmanız gereke
cektir. 

AT YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl işler çok ilginç olmakla birlikte karşınızda türlü engel
ler belirecektir. Sizi kıskanmaları, durumunuza haset ederek kıs
metlerinizi elinizden almaya kalkmaları ihtimali var. Ayrıca bazı 
konularda rekabet gözükmektedir. Fakat siz zekânız sayesinde 
bütün rakiplerinizi yenebilirsiniz. Böylece eskisinden çok daha 
fazla para getiren bir işiniz olabilir. Veya büyük para yapabilirsi
niz. Yalnız sizi destekleyecek kimseleri bulmalı ve tatlı sözlerle 
kandırmaksınız. Unutulmuş bir olay da para getirebilir. Sevgide 
kıskançlık ve heyecan gözüküyor. İki aşk arasında da kalabilirsi
niz. Başkasının ilgi duyduğu birine yaklaşmaya kalkmanız da ola
ya neden olur. Fakat bu yıl her bakımdan hoşunuza gidecektir. 

AT YILINDA HORUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Toplum ilişkilerine çok dikkat edin. Yapılacak her türlü deği
şiklik sizi etkileyebilir. Her şeyden önce kendi çıkarlarınızı dü
şünmelisiniz. Fırsatlara dikkat edin. Bunları iyi değerlendirebilir
siniz bazı düşler gerçek olabilir. Fakat dikkatsizlikler de düş kı
rıklığı yapar. Kararınızı verdikten sonra caymamalısınız. Başka-
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hırının durumuna bakıp gülmeye kalkmayın. Kısa süre sonra ay
nı şey sizin başınıza da gelebilir. Önce kendi güveninizi düşü
nün. Paranız olacağı için rahat edeceksiniz. Fakat müsrifliğe 
kalkmayın. Bu yıl yapılacak yatırım sayesinde ilerideki yıllarda 
sıkıntı çekmezsiniz. Sevgide ani mutluluk ve heyecan var. Bekâr-
sanız birden âşık olup evlenmeniz ihtimali de kuvvetlidir. 

AT YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Toplumla olan ilişkilerinize dikkat etmezseniz zor durumda 
kalabilirsiniz. Bazı olaylara karışmaya kalkacaksınız. Fakat daha 
önceden durumları incelemelisiniz. Aksi halde bazı kimseler iyi ni 
yetinizi kötüye kullanabilirler. Hem biraz da kendinizi düşünmeli
siniz. Her bakımdan kendinize itina etmelisiniz.,Kafa dengi birinin 
yardımıyla yaşamanızda bazı değişiklikler yapacak ve memnun 
olacaksınız. Sevgide ısrarın bir anlamı yoktur. Karşı tarafın istekle
rini öğrenip ona göre davranmalısınız. Böylece aşkınız ömür boyu 
sürebilir. İş, toplum ve aşk hayatınızı tamamiyle birbirinden ayır
malısınız. Bunu yapamazsanız türlü problemler çıkacaktır. Bu yıl 
kısa yollar kazançlı olacak ve yaşamınızı etkileyecektir. 

AT YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl türlü fırsatlardan yararlanarak kendinize çekidüzen ve
receksiniz. Olumlu planlarınız sayesinde yaşamınız da eskisine 
kıyasla çok daha iyi olacaktır. Para konularına önem vereceksi
niz ve böylece çok da iyi sonuçlar alacaksınız. Paranın değerini 
yeni yeni anlıyorsunuz. Ama bu başlangıç bile geleceğinizi güven 
altına almanız bakımından çok iyidir. Yeni dostluklar kuracaksı
nız. Fakat bu arada bir dostla fikir ayrılığı da olacaktır. Sevgide 
epey karışıklık gözükmektedir. Âşıksanız, her gün sorun çıkabi
lir. Veya bir macerayı sona erdirip bir yenisine atılabilirsiniz. 
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Karşınızdaki kimsede eşsiz yönler olduğunu sanıyorsunuz. Mut
lu olmayı istiyorsanız bu tür düşlere kapılmamalısınız. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık Kitabımızın yedinci bölümündeki "Yıllık ve Aylık Burç
ların Uyumu"nu okumalısınız. Böylece gelecek sizin için daha 
anlam kazanacaktır. Kişiliğinize uygun olarak hareket ederseniz 
yılın daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. 

KOYUN YILLARI 

2 0 0 3 , 2 0 1 5 , 2 0 2 7 , vb. 
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B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Bu yıl biraz da isteklerinizi düşünmelisiniz. Açık havaya çık
malı, gezmeli, dolaşmaksınız! Gidip sevdiğiniz dostlarınızı gör
melisiniz. Bu yıl dostluklar çok önemlidir. Yine yeni dostluklar 
da kurmalısınız. Dostların pek çok sorununuzda size yardımcı 
olacaklarını da söyleyelim. Ayrıca oturup bütün dostlarınızı dü
şünmelisiniz. Onların hepsi sandığınız gibi iyi niyetli m i acaba? 
Bu konuda karara varmanız yerinde olur. Çünkü kötü niyetli bir 
dost size bir düşmandan fazla zarar verebilir. 

Çevrenizde türlü şeyler olacaktır. Bu yıl dünyanın pek huzur
lu bir yer olacağını sanmamalısınız. Siyasi olaylar ve mali durum
lar pek çok kişiyi düşündürecektir. Fakat bunlar sizi üzmemeli-
dir. Çünkü bazı önlemler sayesinde durumlar zamanla daha iyi 
hal alacaktır. Onun için telaşlanacak yerde kendinizi düşünün. 
Bu yıl özellikle sanatçılar için uğurludur. Yaratıcı bir konuyla i l 
gileniyorsanız başarı bekleyebilirsiniz. Yine bu yıl duygular çok 
coşacak ve pek çok kimsenin yaşamında aşk ön plana geçecektir. 

KOYUN YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl, geçen yıla kıyasla daha talihlisiniz. Eskisi gibi tehlike 
yok. Hem zarar gördüyseniz bu sefer bunları gidereceğiniz gibi 
kazançlı da çıkacaksınız. İnmiş olduğunuz bir merdiveni daha 
kısa sürede tırmanabilirsiniz. Hatta daha yukarılara bile çıkabilir
siniz. Güzel sanatlar veya yaratıcı bir konuya ilginiz varsa çok 
büyük başarı bekleyebilirsiniz. Yalnız başkalarının işlerine karış-
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mayın. Çünkü sonunda sizi suçlamaya kalkabilirler. Bazı satışlar
dan elinize çok para geçebilir. Kemiklerinizi güçlendirmeli, iyi 
beslenmelisiniz. Sevgide duygulu gözükürseniz başarı olacaktır. 
Aksi halde sizi kalpsizlikle suçlayabilirler. Düşlerinizdeki gibi b i 
riyle karşılaşmanız ve ilişki kurmanız olasılığı da var. 

KOYUN YILINDA Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bu yıl bazı zorluklar sizin cerasetinizi kırabilir. Özellikle para 
konusunda fazla hassaslaşacaksınız. Eğer kafanızı kullanır ve 
olayları iyi incelerseniz zarar görmezsiniz. Tam aksine paranızı 
daha artırabilirsiniz. Olaylar sizi sarsınca çevreden uzaklaşmalı, 
gezmeli, yürümeli, dinlenmelisiniz. Böylece eski cesaretinize ka
vuşabilirsiniz. Elinizdeki bir şey değer kazanacaktır. Sizi anlama
yan kimselerden uzak kalmaya gayret edin. Kendi zevkiniz için 
para harcamalısınız. Yine başkalarını değil kendinizi düşünün. 
Sevgide dengeli olan durumu koruyabileceksiniz. Bazılarınız da 
çevredışı ilişkiler kurmaya kalkacaksınız. Olaylar fikirlerinizin 
değişmesine, daha olgunlaşmanıza neden olabilir. 

KOYUN YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl çok hareketli, canlı, olaylı geçecektir. Böylece sıkılma
ya vakit bulamayacaksınız. Yalnız düşünmeye vakit bulmanız da 
zordur. Oysa bazı durumlar maddi bakımdan sizi zarara sürükle
yebilir. İş paraya gelince muhakkak durup düşünün. Hem size 
inanılmayacak kadar büyük olanaklar verilecektir. Çok uzun bir 
yolculuk yapabilir ve hatta dünyayı dolaşabilirsiniz. Yeni ahbap
lar, yeni ilişkiler de sizi çok oyalayacaktır. Toplum yaşamınız da 
çok canlanacaktır. Bu arada duygularınızın coşmasına ve biraz da 
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dengenizi kaybetmenize neden olabilir. Zayıf yönlerinizi belli et
memeye çalışın. Fakat yine bu yılın çok zevkli geçeceğini belirt
memiz gerek. 

KOYUN YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl ufak tefek tatsızlıklar olacaktır. Fakat bunlar da sizin 
rahatınızı, keyfinizi kaçırmayacaktır. Başkalarını ilgilendiren bü
yük olaylar size dokunamayacaktır. Zaten bunlara aldırış da et
meyeceksiniz. Yuvanızda huzur içinde olacaksınız. Yine evle i lgi
l i istekleriniz de yerine gelecektir. İşlerinizde pek değişiklik yap
mayın. Sadece çok güvenilir durumlardan yararlanmaya bakın. 
Bir yakınınızla i lgi l i problem de nihayet halledilecektir. Sevgide 
de anlaşmazlıklar ortadan kalkacaktır. Zaten daima kafa dengi 
kimselerle bir arada olacaksınız. Dostlar da anlayışlı davranacak
lardır. Bazı kimseleri destekleyeceksiniz. Onlar da karşılığında si
zin epey süredir istediğiniz şeyi sağlayacaktır. 

KOYUN YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Artık dinlenmeyi hak ettiniz. Onun için de gönlünüzün iste
diği gibi gezmeli, zevkinize bakmalısınız! Çevrenizde çok yete
neksiz kimseler göreceksiniz. Onların türlü hatalı işlere kalktık
larını fark edeceksiniz. Fakat kayıtsız davranmalı ve seyirci ola
rak kalmalısınız. Çünkü aslında sizin kolaylıkla halledebileceği
niz bu tür işleri karıştıranlar var. Onlarla karşı karşıya gelmek de 
size zarar verir. Böyle zehirli kimselere yaklaşmamalısınız. Para
da talihiniz açıktır. İstediklerinizi yapabilecek gücünüz de ola
caktır. Sevgide ise her şey size kalmış denilebilir. Bu yılın türlü 
maceralarla dolmasına da neden olabilirsiniz. Çok beğenileceksi
niz, fakat bu yüzden şımarmamaya da çalışmalısınız doğrusu. 
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KOYUN YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Uzakta ve yakında kafası çalışmayan kimseler olduğunu fark 
ediyorsunuz. Onlar sinirlenmekle birlikte sadece kendi çıkarları
nızı kollamanın daha doğru olduğunu da anlayacaksınız. Hoşu
nuza gitmeyen konularda düşüncelerinizi açıklamayın. Çünkü 
bu yüzden düşman kazanırsınız. Bir para konusu birden sevin
menize neden olacak. Böylece istediğiniz bazı şeyleri de yapabi
leceksiniz. Sevdiğiniz dostlarla zevkli vakit geçirebileceksiniz. Bi
ri çıkıp gidecek ve yaşamınızda bir boşluk bırakacaktır. Fakat, 
onun yerini almayı isteyen epey kimse var. Önemli insanlarla ta
nışacaksınız ve ileride onlardan yardım da görebilirsiniz. Sorun
larınızı size unutturacak birine de yine bir dost toplantısında 
rastlayabilirsiniz. 

KOYUN YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl daha da talihlisiniz. Çünkü kendi yılınızda çıkan so
runlardan eser kalmıyor. Sizi bağlayan bazı şeyler var. Belirli so
rumlulukları kabul etmişsiniz. Fakat yine de rahat rahat hareket 
etme imkânını bulacaksınız. Özellikle para işlerinizi iyice yolu
na koyabileceksiniz. Bir mal alımı veya satımı sizi bir süre düşün
dürecektir. Yılın ortasından itibaren talihiniz alabildiğine açılı
yor. Adeta şaha kalkıyorsunuz. Her şeyden memnun olacaksınız. 
Sevgide çok üstünüze düşecekler. Bu da biraz gururlanmanız? 
yol açabilir. Kılığınız, hareketleriniz, konuşmanızla dikkati çeke
ceksiniz. Bu yıl aradıklarınızı bulmanız olasılığı fazladır. 

KOYUN YILINDA KOYUN İ N S A N I N I N DURUMU 

Yağmursuz günde doğmuş Koyunlar bu yıl daha da talihlidir
ler. Artık yakınmanız için hiçbir neden kalmıyor. Başkalarının 

durumuna imrenip, haset etmeyeceksiniz. Geleceğinizin çok par
lak olduğunu anlıyorsunuz. Bu da sizi mutlu ediyor. Ayrıca in
sanlar da sizinle ilgileniyorlar. Sizi tanımayı isteyecekler. Parada 
bolluk olacaktır. Hem türlü yerden para alabilirsiniz. Yalnız, bü
tün bu fevkaladeliklerden yararlanmasını da bilmelisiniz. Böyle 
güzel bir yılın getirdiklerini ziyan etmemelisiniz. Güzel sanatlar, 
yaratıcı konular, perde ve sahnede büyük başarı olabilir. Dostla
rınıza güvenin fakat onlarla maddi konulara girmeyin. Ancak 
düşlerde rastlanabilecek tür büyük bir sevgi de gözükmektedir. 

KOYUN YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Tam size göre bir yıl. İstediğiniz gibi planlar yapabileceksiniz. 
Arzu ettiğiniz şeyleri ele geçireceksiniz. Bu arada biraz da hileye 
kaçmanız ihtimali var. Sizi kızdırmış olan birinden intikam da 
alabilirsiniz. Hem aynı işte i k i ayrı taraftan yararlanmanız ve on
lara durumu belli etmemeniz de olası. Daima kafanızı kullanaca
ğınız, fırsatları kollayacağınız için istediğinizden daha fazla para
nız da olabilir. Aslında pek sevmediğiniz birine yapacağınız bir 
iyi l ik çok kimseyi şaşırtacak ve sizi övecekler. Bu sayede insanlar 
size daha da yaklaşacak. Sevgide ilginç bir durum var. Sizin ka
dar güçlü biriyle karşılaşacaksınız. Onu yenmeniz hemen hemen 
olanaksızdır. Bu çekişmenin çok zevkli olacağı anlaşılıyor. 

KOYUN YILINDA HOROZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Duygularınıza kapılacağınız için türlü olaya yol açabilirsiniz. 
Zaten bazı kimseler kendilerine böyle bir fırsat vermenizi bekli
yorlar. Birlikte size saldırmaya kalkacaklardır. Neyse son anda 
durumu fark ederek işin içinden sıyrılacaksınız. Para konusunda 
dikkatli davranmazsanız yakınca sayılan biri zarar verebilir. Ha-
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vadan para gelecektir. Kısa süren sıkışık devreden sonra çok bol
luk olacaktır. Yalnız duygularla hareket sizi zor durumlara sokar 
Onun için özellikle kış aylarında mantığınızdan yararlanın. Sev
gide daima umduğunuz durumla karşılaşacaksınız. Bazı kimsele
rin sizin için kavga etmeleri de kabil. Yaptıklarınızın duyulmama-
sına gayret edin. Yaz aylannda aşk hayatınız daha hızlanacaktır. 

KOYUN YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Dünyanın durumu karışık olabilir. Çevrenizde türlü tatsızlık
lar görebilirsiniz. Fakat böyle şeyler için üzülmekten vazgeçin ar
tık. Dünyayı düzeltecek bir siz mi kaldınız? Biraz da yaşamasını 
öğrenin. Yakınlarınız bir ev konusunda ısrar edeceklerdir. Onla
rı dinlemelisiniz. Böylece güzel bir yuvanız olabilir. Bu yıl kim
seye söz vermeyin. Başkalarını değil kendinizi kalkındırın. Önü
nüzde fırsatlarla dolu uzun bir yol var. Hem pek çok konuda dü
şüncelerinizden de vazgeçeceksiniz. Bir dargınlık sona erecektir. 
Sevgide sizi anlayamıyorlar. Oturup duygularınızı açık açık an
latmalısınız. O zaman kuşkulardan da kurtulursunuz. Yalnız ka
lacak yerde hoş kimselerin bulunduğu çevrelere girmelisiniz. 

KOYUN YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N İ N İ N DURUMU 

Bu yıl geçenkine kıyasla daha talihsiniz. Sizi anlayacak kimse
ler olacak karşınızda. Hem yaşamınızı planlamaya da başlayacak
sınız. Daha tertipli olacaksınız. Bazı şeyleri de böyle planlama sa
yesinde çabucak elde edebileceksiniz. Devamlı geliriniz olacak
tır. Veya bu gelir çok daha artacaktır. Çoktandır ilgi duyduğunuz 
bir konuyu inceleme fırsatı da çıkacaktır. Ömür boyunca yararlı 
olacak bazı şeyleri de öğrenebilirsiniz. Bir ayrılık sizi biraz da sar
sacaktır. Fakat daha sonra buna memnun olacaksınız. Bu yıl ha-
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Yerleşmelere önem verin. Bunların da yararını göreceksiniz. Sev-
oide bazı anlaşmazlıklar gözüküyor. Haksız yere sizi suçlayabilir
ler. Düş kırıklıklarına uğramamaya çalışmalısınız. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık geleceğinizle birlikte kitabımızın yedinci bölümü olan 
•Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu"nu da okumalısınız. Böylece 
gelecek sizin için daha anlam kazanacaktır. Kişiliğinize uygun 
olarak hareket ederseniz yılın daha başarılı olmasını sağlayabilir
siniz. 



238 

MAYMUN YILLARI 

2 0 0 4 , 2 0 1 6 , 2 0 2 8 , vb. 

B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Bu yıl her şeyi bekleyebilirsiniz... Özellikle en umulmadık 
şeyleri beklemelisiniz! Bu yıl uğurludur. Onun için gerekirse teh
likeleri de göze alabilirsiniz. Fakat buna karşılık büyük kazanç
lar sağlamalısınız. Her şeyin yolunda olacağına inanmalısınız. 
Çünkü maymun, nerede durulması gerektiğini çok i y i bilen bir 
yaratıktır! Mantığınızdan yararlanmaya çalışın. Fakat aklınızın 
almadığı türlü şeyin fevkalade sonuç verdiğini de göreceksiniz. 
Bu yıl sizi şaşırtacaktır ama sonuçlar iyidir. 

Maymun yılında dünyada pek huzur olamayacaktır. Türlü 
yerlerde karışıklıklar çıkabilir. Maymun, böyle şeyler yaparak i n 
sanlarla biraz eğlenebilir! Her şeyin olabileceğini bilerek durum
lara aldırmadan rahat rahat yaşamaya çalışmalısınız. Yalnız bu yı
lın çok hareketli geçeceği ve kimsenin sıkılmayacağı da bir ger
çektir. Yine bu devrede yeni f ikirleri deneyebilirsiniz. Yenilikler
den yararlanıp daha mükemmel bir hale gelebilirsiniz. Her şeyi 
kendinize dert etmemesini de öğrenmelisiniz artık! 

MAYMUN YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Geçmişteki çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız artık. Hem 
böylece büyük bolluk olacaktır. Kafanıza koydunuzsa zengin de 
olabilirsiniz. Sizi sıkan koşullardan kurtuluyorsunuz. Neşenize, 
canlılığınıza kavuşacaksınız. Üzüntüleri bir yana atacak ve eskisi 
gibi dengeli davranacaksınız. Daha iyi duruma gelmek için karşı
nızda eşsiz fırsatlar var. Bir Fare bunları kaçırmamalıdır. Yine 

239 

yapmış olduğunuz iyil iklerin karşılığını da alacaksınız. Hareket
lerinizle bazı kimseleri çok iyi etkileyeceksiniz. Bunun yararını 
da göreceksiniz. Sevgide de huzur ve mutluluk olabilir. Ayrıca bu 
evlenme için çok uygun bir yıldır. Böyle bir düşünceniz varsa bu 
yıl çıkmadan mutlu bir yuva kurmalısınız. 

MAYMUN YILINDA Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Her şeyi hesaplamayı, bilmeyi istersiniz. Oysa bu yıl durum
lar karmakarışık. Bunlan aklınız almıyor. Her an değişiklikler 
olabilir. Bu da sizi şaşırtacaktır. Hatta kuşkulara kapılmanız da 
kabil. Programlı bir yaşam sürmenize olanak yok. Durumlara uy
maya çalışın veya aski halde çekimser kalın. Yoksa korkuya ka
pılabilirsiniz ve bocalarsınız. En iyisi eskisi gibi işlerinize devam 
edin. Yeni kimselere pek sokulmayın. Ama ne olursa olsun fırsat
lara da dikkat edin. Sevgide umulmadık değişiklikler olabilir. 
Birden bir ilişki sona erebilir. Veya bir bağı koparıp yeni bir ma
ceraya da atılabilirsiniz. Ummadığınız koşullar yüzünden iş veya 
yer değiştirebilirsiniz. Çevrenizdekilerden birkaç kişi de uzakla
şıp gidecek. 

MAYMUN YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N DURUMU 

Büyük fırsatları görerek hevesle atılacaksınız. İstediklerinizi 
yapabileceğinizi düşünerek bütün gücünüzle çalışmaya başlaya
caksınız. Başarılı olacağınız da anlaşılıyor. Sadece ne tür iş olur
sa olsun yanınızdaki kimselere dikkat etmelisiniz. Çok büyük bir 
amacınız var. Buna erişemeseniz bile iyice yaklaşacaksınız. Hem 
son anda her şeyi elde etmeniz de kabil. Sevgi yaşamı son derece 
canlıdır. Aklınıza gelecek her şey olabilir. Ama fazla duygusallık 
zarar verir. Kendinizi biraz frenlemeye çalışmalısınız. 
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MAYMUN YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl her türlü olayla karşılaşabilirsiniz. Ancak siz yine de ra
hat olacaksınız. Olayların yuvanızı etkilemesine izin vermeyecek
siniz. Hem bazı sürprizler sizi sevindirecek. İşle dostluğu karıştır
mayın. Yine para konusunda da duygulara yer olmadığını unut
mayın. Kısacası çıkarlarınızı gözetin. Böyle devam ederseniz k im
se size zarar veremez. Hem bir Kedi'nin ruhunu okşayacak değer
l i bir şeye de kavuşabilirsiniz. Pek çok kimse size durumlardan 
yakınacaktır. Fakat siz oralı olmayacaksınız. Her şeyin geçeceği
ni biliyorsunuz ve huzurlusunuz. Biraz çekimser kalarak gelecek 
yılı bekleyin. Sevgide de sakin davranırsanız kazançlı çıkarsınız. 
Telaşa kapılmadığınız sürece yıl çok iyi sayılabilir doğrusu. 

MAYMUN YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Duruma bakarak harekete geçme zamanı geldiğine inanacak
sınız. Hem böyle fırsatlarla dolu bir devrede sizin yapabileceğiniz 
pek çok şey var tabii. Sadece olayların derinliklerine inmelisiniz. 
Her şeyi incelemedikçe adım atmayın. Aksi halde şaşırıp bocala
yabilirsiniz. Sonra sizin zor duruma düşmenizi bekleyen düş
manlarınız da var. Küçük bir hatanızı görseler alaya başlayacak
lar. Onun için hem savaşın hem de kendinizi koruyun. Hatta 
kimseye belli etmeden harekete geçmeniz daha da uygun. Bazı 
yakınlara yardım etmeniz gerekebilir. Aileyle i lgi l i bir karara da 
varacaksınız. Sevgide gururunuzun kırılması söz konusudur. 
Onun için kendi yeteneklerinizi düşünmeli ve karşı tarafa bu ola
nağı asla tanımamalısınız. 

MAYMUN YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Evet, durumlar çok karışık. Bunlara bakıyorsunuz ve aklınız 
böyle şeylerin olamayacağını söylüyor. Bununla birlikte böyle 
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şeyler oluyor. Üstelik çok zeki olmakla birlikte siz de bu olayla
ra karışacaksınız. Buna biraz da merakınız neden olacak. Karşı
nızda yepyeni konular var. Ayrıca başarıya erişecek biri varsa o 
da sizsiniz. Bu yıl sizin için çok hareketli geçecek. Yalnız alıştığı
nızın dışında şeyler de bekleyin. Bunlar üzülecek sorunlar değil. 
Sizin gibi b i r i için iyi deney sayılır. Bu arada ummadığınız yerler
den para kazanırsanız şaşmayın. Durum ne kadar karışırsa kıs
met o kadar büyük. Sevgide de ne olacağını kestirmek zor. Fakat 
çok zevkli günler geçireceğinizden de kuşkumuz yok. 

MAYMUN YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Tam size göre bir yıl bu! Hiç sıkılmayacaksınız. Türlü deği
şiklikler zamanınızı alacak. Çevrenizde yeni yüzler beliriyor. On
larla ilişkiler kurarak yine yeni konulara el atacaksınız. Bu arada 
siyasetle de ilgilenebilirsiniz. Fakat bu konuda biraz da dikkatli 
olmak gerekir. Siyaset hayatına atılacaksanız taraf tutmamaya ça
lışın. Basit işler arap saçma dönebilir. Buna karşılık en zor sorun
lar bir anda çözülebilir. Düşüncelerinizi söylerken de ihtiyatlı 
olun. Herkes sizi anlayamaz. Parada bolluk var. Etrafınızda da si
zi oyalayacak türlü insan. Fazla fırsatlar olan bu devrede bir iki 
dost edinmeye çalışın. Bu ilerisi için gerekli. Sevgide ise talihini
zin olabildiğine açıldığını bil in. 

MAYMUN YILINDA KOYUN B U R C U İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Böyle olaylarla dolu, karmakarışık bir devrede bocalayacağı
nız malum. Sizin gibi duyguları çok güçlü biri bilemediği, anla
yamadığı şeyler karşısında şaşırır. Çevrenizdekiler de durumlara 
dalacaklardır. Sizi ihmal ettiklerini düşüneceksiniz. Bunu yapa
cak yerde siz de etrafınıza bakın. Olayları tarafsızca değerlendi-
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r in . Sonra talihinizi deneyin. Çok fevkalade bir sonuç da alabilir
siniz. Bu arada başkalanna katılacağınız için yalnızlıktan da kur
tulacaksınız. Sizi unuttuklarını da düşünmeyeceksiniz. Hem sizi 
birden üne kavuşturacak emsalsiz bir fırsat da çıkabilir. Para za
man zaman azalıp zaman zaman çoğalacaktır. Sevgide durumla
ra uyabilirseniz fevkalade mutlu olmanız olasılığı kuvvetlidir. 

MAYMUN YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Tam anlamıyla eşsiz bir yıl! Özellikle yaz aylarında daha da 
başarılı olacaksınız. Karışıklıkları seyredecek ve bir hayli eğlene
ceksiniz. Hem ne zaman ve hangi konulara el atacağınızı da çok 
iyi bileceksiniz. Sizin için zarar diye bir şey yoktur. Bir i k i defa 
kaybetme tehlikesi olabilir ama o durumlarda bile kazanacaksı
nız. Onun için her şeyi yapabilirsiniz. Fakat çevrenizdekilere b i 
raz acımalısınız. Üstünlüğünüzü belirtmek için onları güç duru
ma sokmayın. Onlar sizin gibi güçlü değiller ve yıkılırlar. Arka 
arkaya fırsatlar sizi çok zengin de yapabilir. Ortaklıklardan da ya
rarlanabilirsiniz. Bu ara evlenmeye kalkmayın. Çünkü sonra ca
yabilirsiniz. Çekici kimselerle hoş ilişkiler sizi hayli oyalayacak. 

MAYMUN YILINDA HOROZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Sizin gibi düşleri olan bir inin bu fazla hareketli devrede şaşır
ması gerekirdi. Fakat tam aksi olacaktır. Birden değişecek ve her 
şeye karışmaya kalkacaksınız. Hatta bazı sorunları halledeceksi
niz. Üstelik çevrenizdekilerin sorunlarına da karışacaksınız. On
lara öğütler verecek, önerilerde bulunacaksınız. Sizi tanıyanlar 
biraz şaşıracaklar. Düşmanlarınız hata yapacağınızı umarlarken 
siz büyük başarıya erişebileceksiniz. Seçeceğiniz konu sayesinde 
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dikkati çekecek duruma geleceksiniz. Epey paranız olacak. Bu
nun bir bölümünü sevdiklerinize harcayabilirsiniz. Sakin davra
nırsanız sizi kimse yenemez. Sevgide de huzur ve mutluluk ola
bilir. Bu yıl kendinizi iyce tanıyabileceğinizi de söylemeliyiz. 

MAYMUN YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Tıpkı Kaplan gibi siz de saldırıya geçmeye hazırsınız. Amacı
nız uğruna savaşacaksınız. Belki böyle çalışıp didinirken bir i k i 
defa gerileyeceksiniz. Yanıldığınızı düşünüp çekilmeye karar ve
recek fakat sonra daha büyük bir güçle tekrar işe koyulacaksınız. 
Bunun sonunda da başarı vardır tabii. Bu yıl dost ve düşmanları
nızı da çok iyi tanıyacaksınız. Bazılarınızın fikirleri de değişecek
tir. Bazı ideallerin sadece zarar getirdiğini anlayacaksınız. Para 
konusunda endişeniz kalmayacaktır. Başkalanna yardım edebile
cek duruma geleceksiniz. Fakat sevgide yanıldığınızı anlayabilir
siniz. Belki de bu konudaki fikirler de değişecek. 

MAYMUN YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Başanya erişmek istiyorsanız siz de hemen harekete geçin. 
Çünkü ne yaparsanız yapın iyi sonuç verecektir. Hevesle çalışa
cak olursanız istediğiniz şeylere de kavuşacaksınız. Sadece neler 
istediğinizi düşünmeniz yerinde olacaktır sanırız. Paraya da biraz 
önem vermenizi söyleyeceğiz. Güvenilen dostlar sayesinde servet 
elde edebilirsiniz. Çünkü tasarladığınız şeyler çok iyi . Sonbahar
da durumunuz daha da iyi olacaktır. Yalnız kalmaya çalışın. Ya
nınızda biriyle birlikte çıkışlar yapmak daha uygundur. Sevgi ko
nusunda da karamsarlıklardan sıyrılıp mutlu oluyorsunuz. Haya
lın yaşanmaya değer olduğuna inanacaksınız. Onun için küçük 
olaylar karşısında sakın gerilemeye kalkmayınız. 
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Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık geleceğinizle birlikte kitabımızın yedinci bölümündeki 
"Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu" konusunu okumalısınz. Böy
lece kişiliğinizi daha iyi anlayacaksınız ve buna göre hareket edip 
daha başarılı olacaksınız. 

HOROZ YILLARI 
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2 0 0 5 , 2 0 1 7 , 2 0 2 9 , vb. 

B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Bu oldukça güç bir yıl. Geçinebilmek için fazla çalışmak gere
kebilir. Para havadan gelmeyecektir. Tembel tembel oturup bek
lemekle bir şey elde edemezsiniz. Horoz, karnını doyurabilmek 
için daima aranır. Aynı şekilde pek çok kimse de istediklerini 
sağlayabilmek için uğraşmak zorunda kalacaktır. Buna karşılık 
çalışanlar isteklerine kavuşabileceklerdir. Yalnız kuraldışı işler
den yararlanabileceğinizi de sanmamalısınız. 

Yasa ve kuralların önemi tekrar ortaya çıkacaktır. Dünyada 
daha huzurlu bir devre başlayabilir. Her yerde yasalar ve kurallar 
günün konusu haline gelecektir. Yasaları çiğneyenlere hiç de iyi 
davranılmayacaktır. Maymun yılının getirdiği karışıklıkların tep
kisini Horoz yılında göreceğiz. Horoz, disiplinle yakından i lgi l i 
dir. Onun için disiplinle i lg i l i kimseler ve özellikle askerler bu yıl 
çok başarılı olacaklardır. Yaşamınıza çekidüzen vermelisiniz. Bi
raz disiplin herkes için yararlıdır. 

HOROZ YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Toplumda çok değişiklikler olacaktır. Fakat zeki Fare, bunla
ra hiç aldırmaz. Onun için de eskisi gibi rahat bir yaşamınız ola
bilecektir. Bu ara fırsatları bile fazla düşünmeyeceksiniz. Daha 
çok hayatın tadını çıkarmaya bakacaksınız. Zevk aldığınız konu
larla ilgileneceksiniz. Pek çok kişi bu halinizi kıskanacaktır. Hak
kınızda türlü şeyler söyleyeceklerdir. Ama bunlara da gülüp ge
çeceksiniz. Belki para sıkıntısı çekenler olacak. Oysa siz bollukla 
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devredesiniz. Kendinize yeni ahbaplar, yeni arkadaşlar bulacak
sınız. Eskilerin uzaklaşmasına da pek aldırmayacaksınız. Zevkli, 
güzel, uzun bir yolculuk da yapabilirsiniz. Görmediğiniz yerlere 
gidebilirsiniz. Yanınızda sizi oyalayacak kimse de bulunacaktır. 

HOROZ YILINDA Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Geçen yılki karışıklıktan kurtulup düzenli yaşama kavuştu
ğunuz için rahat bir soluk alacaksınız. Her şey eskisi gibi düzen
l i olduğu için sevineceksiniz. Böylece eski gücünüze kavuşarak 
yine çalışmaya başlayacaksınız. Hem bu sefer daha deneyimli ve 
daha isteklisiniz. Onun için de yapamayacağınız şey yoktur. Bo
zulan bazı işleri de düzelteceksiniz. Bu arada ev alacak veya evi
nize ilaveler yapacaksınız. Yine elinize değerli eşyalar da geçe
cektir. Önemli kimselerin değer verdiği b i r i olacaksınız. Bu yüz
den pek çok kimse sizden ricalarda bulunacak. Sevgide de eskisi 
gibi ahenk olacak. Eski hataları tekrarlamamaya karar vereceksi
niz. Bu yıl, aile bağları daha da güçlenecek ve yuvayla i lgi l i iyi 
şeyler de olacak. 

HOROZ YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bazı koşullar hoşunuza gitmeyeceği için epey söyleneceksi
niz. Fakat zeki olduğunuz için böyle söylenmekle bir şey elde 
edemeyeceğinizi de biliyorsunuz. Bir süre bekledikten sonra giz
l i bir plan yapacaksınız. Bunu uygulamak için de iyi zaman seçe
ceksiniz. Birden ortaya çıkışınız herkesi şaşırtacaktır. Size engel 
olacak kimseler bulunduğunu bi l in. En yakınlarınız dışında kim
seye güvenmeyin. Emlak alım satımı konusunda dikkatli davra
nın. Aileyle bir anlaşmazlık olabilir. Veya bir yakından uzaklaşa
bilirsiniz. Sevgide de isyan edeceğe benziyorsunuz. Fakat her şe-
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vi öğrenmedikçe his konularında kesin kararlardan kaçınmanız 
daha i y i . İçinizden isyan etmek gelse bile bu yıl iradenizden ya
rarlanmaya bakın. 

HORUZ YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl koşullar biraz zor. Onun için de zaman zaman sinirlen
meniz olası. Siz rahat, düzenli bir yaşam istersiniz. Fakat bu ara
da kısıtlanmalara dayanamazsınız. Oysa bu tür şeylerle karşılaşa
caksınız. Böyle öfkelenecek yerde bu tür durumlarla aranıza bir 
perde çekin. Kendi işinizle ilgilenin. Evinizde mutlu olun. Eski 
dost ve ahbapları bulun. Yeni kimselerin kafaları sizinkinden 
farklı ve kısa süre sonra onlara dayanamazsınız. Yani kendi çev
renizde kalın. Sevgi konusunda da eski iyi ilişkiyi devam ettir
mek en doğrusudur. Bağımsızlığınıza çok düşkünsünüz. Bunu 
hiçbir zaman tehlikeye atmazsınız. Bu yıl biraz sabırlı olun. Hem 
ev ve çevrenizde dostlarla çok güzel vakit geçirebilirsiniz. 

HOROZ YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Durumların değişmesi sizi etkilemiyor. Tam aksine ortaya çı
kıp, dikkati üstünüze çekecek, ün yapacak fırsatı buluyorsunuz. 
Hem artık eski bildiğiniz koşullar olacak yine. Bunlardan yarar
lanmak sizin için çok kolaydır. Aynca size kötülük etmiş olan 
kimselerden intikam alma fırsatını da elde ediyorsunuz. Ama on
ları affetmeniz daha doğru olur sanırız. Böyle pırıl pırıl parlayıp 
göz alacağınız için etrafınıza da türlü kimse toplanacak. Karşı 
cinsten insanlar üstünüze düşecekler. Yalnız sizi fazla övmeleri 
problem yaratabilir. Tatlı sözlere kanarsanız zarar görebilirsiniz. 
Bu yıl toplum yaşamınız da çok canlı olacaktır. Sevgide kararsız
lık olabilir. Fazla kişinin ilgisi biraz başınızı da döndürebilir. 
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HOROZ YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu sizin için oldukça güç bir yıl. Çünkü siz rahatınızı pek se
versiniz. Sadece hoşlandığınız konularla ilgilenmeyi istersiniz. 
Yani öyle durup dururken çalışmak didinmek hiç de hoşunuza 
gitmez. Fakat bu yıl biraz özveride bulunacaksınız. Eski duru
munuz koruyabilmek için biraz gayret göstermeniz şarttır. Buna 
razı olacaksınız ancak bu sefer de sizi karamsarlığa sürükleyecek 
durumlar belirecek. Ama hiç üzülmeyin. Kafanızı kullanırsanız 
bu zorluklardan kurtulursunuz. Etkileme gücünüz fazladır. Size 
yardım edip durumu değiştirecek kimseleri etkilemeye bakın. O 
zaman her şey kendiliğinden hallolur. Evliliği düşünüyorsanız 
varlıklı b ir ini seçin. Bu ara para da aşk kadar önemli sayılabilir. 

HOROZ YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu ara tembelliğe kalkışmayın. Çalışmanın, gayeleriniz için 
savaşmanın tam zamanıdır. Hem ne kadar gayret gösterirseniz o 
kadar i y i sonuç alacağınızı da bi l in. Sorumluluklarınızı unutma
ya, kaçmaya kalkarsanız pişman olabileceğinizi de söyleyelim. Bu 
yıl çoğu burç için sorunlarla doludur. Fakat siz çok şeye dayana
bilirsiniz. Bu dayanmanızın yararını da yıl çıkmadan göreceksi
niz. Ayrıca bunun fevkalade etkisini ertesi yıl daha da iyi anlaya
caksınız. Bu yatırımlar yılıdır. Paranızı çarçur etmeyip, değerlene
ceği yerlere yatırın. Yeni yeni ahbaplar edineceksiniz. Onlardan 
yararlanın ama kendilerine güvenmeyin. Sizi anlayan bir sevgili 
veya eşle el ele verirseniz geleceğinizi güven altına alabilirsiniz. 

HOROZ YILINDA KOYUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Durum sizi biraz düşündüreceğe benzer. Çevrenizdekilerin 
fazla işi olacaktır. Dolayısıyla da sizinle ilgilenmeye fazla vakiıle-
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ri olmayabilir. Siz bundan alınabilir ve üzülebilirsiniz. Bunu ya
pacak yerde, karşılaşacağınız durumları inceleyin. Pek mantığı
nızdan yararlanamıyorsunuz ama sezme gücünüz var. Bu ara si
zi başarıya götürecek kimseyle karşılaşabilirsiniz. Yine başkası
nın kısmetinden de yararlanabilirsiniz. Duygulara kapılıp yaşa
ma küsecek yerde sizi yükseltecek kimselerle ilgilenin. İstedikle
rinize kavuşmanız an meselesidir. Hem böyle sızlanırsanız yalnız 
kalırsınız. Sevgide huzursuzluğa neden olacak bir şey yapmama
lısınız. Tam aksine anlayışlı, yumuşak, tatlı sözlü olmaya gayret 
edin. 

HOROZ YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Çok başarılı bir yıl geçirdiniz. Bunun ürünlerini de hâlâ top
lamaktasınız. Horoz'un yılı aslında biraz kısıtlayıcıdır ve sizi sı
kar. Bununla birlikte bir Maymun için kötü yıl diye bir şey de 
yoktur. Yeni koşullan inceleyip yine kazançlı durumlar yaratabi
lirsiniz. Hem bu arada sizi çekemeyen kimselerin yeni tutumları
na da bakıp gülebilirsiniz. Bilgiye çok önem veriyorsunuz. Bu 
devrede bilginizi daha artırmanızı sağlayacak imkânlar da var. 
Yalnız beğenmediğiniz koşullara karşı gelseniz bile bunu belli et
memelisiniz. Yuvanızla da ilgilenmelisiniz. Bu ara gönül macera
ları tehlikeli olabilir. Çünkü siz bıksanız bile karşı taraf sizi bı
rakmaya yanaşmayabilir. Onun için rastgele ilişkilerden kaçın
malısınız. 

HOROZ YILINDA HOROZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl gerçekten sizin yılınız! Evinizde büyük mutluluk ola
caktır. Yuvanızda büyük bolluk gözüküyor. Ayrıca yine evinizde 
sık sık toplantılar yapacaksınız. Bu ara kendinize uygun bir konu 
seçerek ilgilenirseniz iyi sonuç alırsınız. Çalışıyorsanız biraz hırs-
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lı olmasını öğrenmelisiniz. Çünkü böylece istediğiniz gibi üstün 
bir duruma gelebilirsiniz. Bütün problemler ve sorunlar halledi
lecektir. Ortada sizi üzecek hiçbir şey kalmayacak. Parayı elde et
mek için çalışacaksınız. Bunun bir kısmım da biriktirmelisiniz. 
Evliyseniz eşiniz size yardımcı olacaktır. Aksi halde sevgi konu
su yüzünden büyük masraflara girebilirsiniz. Çünkü giyinmeyi, 
süslenmeyi kalbinizdeki kimseye hoş görünmeyi isteyeceksiniz. 

HOROZ YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl her zamankinden daha fazla uğraşacak, didinecek, ça
lışacaksınız. Hem yine bir gayeniz olacaktır. Koşullar sizi sıkıp 
üzebilir. Fakat çalışmanıza engel olamaz. Neyse dertlerinizi anla
tabileceğiniz candan biri bulunacaktır. O size zaman zaman yol 
da gösterebilecektir. Bu kimse çok yakın bir dost veya güvendi
ğiniz sevgilinizdir. Yalnız, karamsarlığa kapılmamahsınz. Çünkü 
bu yılki gayretinizin sonucunu kendi yılınızda alacaksınız. Bu da 
her türlü fedakârlığa değer doğrusu. Kararlı olursanız maddi du
rumunuz daha iyileşecektir. Hatta size gelir getirecek bir 
emlakiniz olabilir. Sizinle alay etmiş olan kimseleri başarınızla 
şaşırtabilirsiniz. Yuvada da rahat, huzur ve mutluluk olabilecek
tir. 

HOROZ YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl çok talihlisiniz. Evet çalışmasına çalışıyorsunuz fakat 
böyle bolluk beklemiyordunuz sanırız. Sizi memnun edecek sa
dece para da değildir. El attığınız her konudan hoşunuza giden 
sonuçlar alacaksınız. Bu da duyduğunuz güvenin güçlenmesine 
neden olacaktır. İnsanın yaptığı işi sevmesi de ayrı bir mutluluk
tur. Bu arada sizin kadar talihli olmayan kimselere de yardım 
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edeceksiniz. Sizin kolay kandırıldığınızı sananları da şaşırtacak
sınız. Yeni kimseler yaşamınıza girmeyi isteyeceklerdir. Böyle de 
olacak. Sevdiğiniz kadar da sevileceğinizi söyleyebiliriz. Yalnız 
tatlı sözleri dinlemekle birlikle maksatları da anlamaya çalışın. 
Aşkla akılcı olmaya gayret etmelisiniz. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık geleceğinizle birlikte kitabımızın yedinci bölümündeki 
Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu" konusunu okumalısınız. Böy

lece kişiliğinizi çok daha i y i anlayabileceksiniz. Buna göre hare
ket edince yılın daha başarılı olmasını sağlayabileceksiniz. 
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K Ö P E K YILLARI 

2 0 0 6 , 2 0 1 8 , 2 0 3 0 , vb. 

BUTUN B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Köpeğin, karamsar, endişeli bir yaratık olduğunu biliyors 
nuz. Onun yılında da biraz karamsarlık gözükebilir tabii. Gelece 
ginizi düşünerek biraz endişelenebilirsiniz. Fakat bu yararlı ola 
çaktır. Çünkü geleceğinizi güvene almak için olumlu adımlar 
atabileceksiniz. Kendinizi savunmak için de hazır olacaksınız. 
Ama diğer taraftan pek çok kişiye de yardım edeceksiniz. İyi n i 
yetiniz ve cömertliğiniz dikkati çekecek. Bu yıl, size yararlanabi
leceğiniz pek çok şey öğretecektir sanırız. 

Dünyada ise siyasi görüşmeler ayrı bir önem kazanacaktır. İn
sanlar daha geniş görüşlü olacaklardır. Yeni akımlar etkilerini 
gösterecektir. Bu yenilikler pek çok şeyde ve modada da etkili 
olacaktır. İnsanlar birbirlerine yardıma çalışacaklardır. Yardım 
dernekleri ayrı bir önem kazanacaktır. Dünyanın daha huzurlu 
olması için adımlar atılacaktır. Biraz dikkatl i davranmak, yenilik
leri öğrenmeye gayret etmek çok iyi sonuç verecektir. Dünyanın 
durumuyla ilgilenin ve mutlu yaşamınıza devam etmeye çalışın. 

K Ö P E K YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl hisleriniz çok coşkun. Belki de güçlü bir aşk yüzünden 
bu haldesiniz. Duyguların baskın çıkması yüzünden işlerinize 
pek aldırış etmeyeceksiniz. Oysa sevgiyi bir süre için de olsa b ir 
yana bırakarak işlerinizle ilgilenirseniz çok kazançlı çıkarsınız. 
Çünkü tam size göre fırsatlar var. Bir Fare, böyle fırsatlar saye
sinde çok para kazanabilir. Hem elinize bol para geçmesi de sizi 
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daha cesaretlendirecektir. Şimdiye kadar denememiş olduğunuz 
şeylere de el atabilirsiniz. Sarsılmaz duruma gelebilirsiniz. Ne 
olursa olsun maddeye önem verin. Sevgiyi unutmayın ama bu yıl 
her şeyden önce parayla ilgilenmeye bakın. 

K Ö P E K YILINDA Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Bir Yabanöküzü insanı olduğunuz için size sorulmadan yapı
lan değişikliklere dayanamazsınız. Bu yıl çok köklü değişiklikler 
var. Hem yıllar da geçse bunların önemli etkileri de devam ede
cektir. Onun için sinirlenmeyi bir yana bırakarak bu yeni akım
larla ilgilenin. Küsüp bir kenara çekilmek sadece size zarar verir. 
İşinizde gerekli değişiklikleri yapın. Olayları biraz da başkaları
nın gözleriyle görmeye çalışın. Hem kendinizi de biraz yenileme-
lisiniz. Yeniliklere, modaya uymalısınız. O zaman daha canlana
cak ve hareketleneceksiniz ve dikkati de çekeceksiniz. Yeni ko
nular size para getirecektir. Uyumlu ilişkiler devam edecek. Kal
bi boş olanlar ise çevreyi şaşırtacak ilişkiler kurmaya kalkacak
lardır. 

K Ö P E K YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Heyecanlı, hevesli, atılgan Kaplan için bu iyi bir yıl. Başlan
gıçta bazı olaylar ve durumlar yüzünden biraz kuşkulanacaksı
nız. Fakat daha sonra kendinize olan güveniniz iyice artacak. A n i 
bir çıkış size çok şey kazandırabilir. Evinizde de bolluk olacaktır. 
Sofranız dolup taşacak, pek çok konuk gelecektir. Size biraz da 
haset edecekler. Bazı kimselere para yardımı da yapacaksınız. Bu 
da maddi durumunuzun fevkaladeliğini açıklamaktadır tabii. Ye
ni konularda da çok başarılısınız. Fakat zaman zaman duyguları
nızı engellemelisiniz. Sevgide aradığınız mutluluğu bulabilecek-
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siniz. Yalnız kuşku ve kıskançlıklardan sıyrılmaya çalışmalısınız. 
Bu yıl her bakımdan talihiniz açık olduğu anlaşılıyor. 

K Ö P E K YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Değişiklikler hoşunuza gidiyor ve ilginizi çekecek pek çok 
konu buluyorsunuz. Fakat yeniliklerin evinizi etkilemesi hoşu
nuza gitmez. Onun için bu konuda gereken önlemleri almalısı
nız. Aileyle tam bir uyum sağlamak için konuşmalısınız. Böylece 
fikir birliğine varacaksınız. Bir olay çevrenizle ilgilenmenize ne
den olacak. Şimdiye kadar fark etmemiş olduğunuz şeyleri göre
ceksiniz. Bazılarınız siyasete atılacaktır. Para yine önemlidir. Bu 
sefer eski kaynakların yanı sıra yeni bir yerden de para almanız 
kabildir. Evinize çok değerli eşyalar girecektir. Yani bolluk de
vam ediyor. Sevgide bir olay düş kırıklığı yapabilir. Fakat ilkba
harda duygu konuları da yine sizi memnun edecek duruma gele
cektir. Aşkta mutluluk olacaktır. 

K Ö P E K YILINDA E J D E R H A BURCU İ N S A N I N I N DURUM 

Bu yıl Ejderha'nın çok başarılı olacağını söyleyelim! Her iste
diğinizi yapabileceksiniz. Hem çok daha rahat koşullarla karşıla
şıyorsunuz. Yepyeni bir iş kurma ihtimaliniz de güçlüdür. Etra
fınızda da güvendiğiniz kimseler olacak. El attığınız işte ustalığı
nızı göstereceksiniz. Zaten cömertsiniz ama bu yıl elinizin açık
lığı iyice dikkati çekecek. Yuvada bolluk olacak ve aileden bir ini 
mutlu edecek bir durum ortaya çıkacak. Fikirleri size uymayan 
kimselerle de karşılaşacaksınız. Onlara sinirlenip tartışmaya 
kalkmayın. Sözleri dinleyin ama düşüncelerinizi açıklamayın. 
Sevgide başarıya erişmek istiyorsanız ısrajdan kaçının. Gerek 
toplum ilişkileri gerek gönül maceraları bu yıl çok zevklidir. 
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K Ö P E K YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl, türlü imkân ve fırsatlar olduğunu göreceksiniz. Fakat 
bunlar kafanıza uymuyor. Onun için epey düşüneceksiniz ve bi
raz da telaşlanacaksınız. Aslında bu yıl büyük değişiklikler yap
manız gerekiyor. Tembelliği bırakmalı ve kararlı hareket etmeli
siniz. Çünkü kafanıza koyduğunuz şeyleri başaracaksınız. Önce 
para konusunu halletmelisiniz. Böylece arka arkaya büyük para
lar kazanabilirsiniz. Değişiklikler her bakımdan iyi olacaktır. Ev
le ilgili bir değişiklik de bekleyin. Duygularınızdan da pek emin 
değilsiniz. Bu da aşkta karışıklıklara, problemlere neden olur. 
Birden cayma ihtimali kuvvetilidir. Onun için sevgide söz verme
meye gayret edin. Yeni biriyle ani bir maceraya girebilirsiniz. 

K Ö P E K YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl toplum önem kazanıyor. Sizden de toplumun yararına 
olacak bazı şeyler yapmanızı isteyebilirler. Fakat buna yanaşma
yacaksınız. Karşınızdakileri oyalayacak ve sonra b u işten sıyrıla
caksınız. Çünkü bu yıl çıkarlarınız çok önemlidir. Sadece bunla
rı düşüneceksiniz. Biraz da bencilleşeceğinizi belirtelim. Fakat 
böyle bencilleşmek sayesinde geleceğinizi hazırlayacaksınız. 
Olanca gücünüzle çalışacak ve karşılığını da bol bol alacaksınız. 
Yani önem verdiğiniz parayı. Maddi güven olunca eski neşenize 
de kavuşacaksınız. Sevgide biraz da havailik gözüküyor. Sizin 
için epey özveride bulunan kimseyi de kolayca unutabilirsiniz. 
Hem çalışacak hem de bir hayli gezip eğleneceksiniz. 

K Ö P E K YILINDA KOYUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl duygulardan çok kafa önemlidir. Oysa siz duygularına 
göre hareket eden bir tipsiniz. Bu yüzden yılın i lk aylarında biraz 
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bocalaybilirsiniz. Başkalarının değer verdigileri konular sizi i lgi-
lendirmeyebilir. Fakat dostlara kulak vermelisiniz. Onların fev
kalade önerileri sayesinde siz de görüş açınızı değiştirebilirsiniz. 
Sizi bir köşeye attıklarını, önem vermediklerini düşünecek yerde 
canlanır ve kendi alanınızda yenilikler yapabilirsiniz. Yeni bir 
gruba girmek de duygu ve para bakımından yararlı olacaktır. 
Sevgide epey karışıklık gözüküyor. Bunun nedeni de duyguları
nızın birden değişmesidir. Uzun süren bir ilişki sona erebilir. Yi
ne eski bir ilişki de yeniden canlanabilir. 

K Ö P E K Y İ L İ N D A MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Siz çok akıllı ve durumları önceden sezebilen bir tipsiniz. Ya
ni koşullar yüzünden bazı işleriniz aksayabilir. Yine parayla i lgi
l i konularda aksilikler çıkabilir. Fakat bunlar sizi üzmeyecektir. 
Her şeyin ne kadar süreceğini bileceksiniz. Onun için de ne za
man durmak ve na zaman işe başlamak gerektiğine karar verebi
leceksiniz. Sizin gibi atılgan bir inin sabırlı olmasına pek çok kişi 
şaşacak ve anlam veremeycek. Ama siz sabır sonucu kazançlı çı
kacağınızı da biliyorsunuz. Bu arada bir hayli gezecek, eğlene
ceksiniz. Uzunca bir yol yapmanız ihtimali de var. Sevgide de ba
zı engeller beliriyor. Fakat bunlara da aldırmıyorsunuz. Çünkü 
aşkta da biraz sabredince sonucun istediğiniz gibi olacağından 
eminsiniz. 

K Ö P E K YILINDA HORUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Geçen yıl para konusunda dikkatli davrandınızsa hiçbir prob
leminiz olmayacaktır. Aksi halde para bir sorun olabilir. Bu yüz
den fazla çalışmanız da gerekebilir. Sizi desteklemiş olan bazı 
kimseler kendi çıkarlarını düşünerek yanınızdan uzaklaşabilir-
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ler. Yani sizi yalnız bırakmaları olasılığı vardır. Onun için kendi
nize güvenmeli ve cesaretle çalışmalısınız. Olumlu öneriler ala
caksınız. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Ama vaadlere aldır
mayın. Kesin sonuçlan görmedikçe böyle sözlerle oyalanmak ha
talıdır. Bazılarınız iş değiştireceksiniz. Eviniz daha sakin olacak. 
Sevgide sorunlar belirebilir. Bunları ortadan kaldırmanız için tat
lı sözler gerekecektir. Hayalleri bırakıp gerçekleri görmeye çalı
şın. Beğendiğiniz, sevdiğiniz kimseye uyun. 

K Ö P E K YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Gündüz doğmuş olanlarınız bu yıl daha talihli . Fakat bütün 
Köpekler bu yıl basandan başanya koşacaklar. Her istediğinize 
kavuşmanız kabil olabilecek. Siz düşlere pek aldırmazsınız. Fa
kat yine de hayaller gerçekleşecek. İstediğiniz şeyler için biraz 
uğraşacaksınız. Sonuçlar daima fevkalade olacak. Parayla ilgili 
müşküller de ortadan kalkıyor. Hem büyük bolluğa da kavuşabi
leceksiniz. Paranın bir kısmını yuvanıza harcayacaksınız. Belki 
de yeni bir ev alacak veya yuva kuracaksınız. Yalnız dostlardan 
önce kendinizi düşünün. Para size ileride de gerekecektir. Onun 
için herkese yardıma da kalkmayın. Sevgide de talihiniz açık. 
Uzun süredir sevdiğiniz kimseyle birleşmeniz de kabil olabilir. 
Birden evlenebilirsiniz. 

K Ö P E K YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl maddi konularda başarı devam edecektir. Para yüzün
den hiç üzülmeyeceksiniz. Büyük geliriniz olabilir. Yeni koşullar 
da sizi rahatsız etmeyecek Hatta bu yeniliklerden zevk de alacak
sınız. Başkalarının yenilikler yaptığını görerek memnun kalacak
sınız. Fakat bunlara karışmayı kabul etmeyeceksiniz. Kendi dün-
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yanızda mutlusunuz. Aile ve evle ilgili sorunlarınız ortadan kal
kıyor. Zaten daha çok kendinizle ve sevdiklerinizle ilgileneceksi
niz bu yıl. Bir olay sizi kandırmanın kolay olmadığını ortaya çı
karacak. Bu başkalarına zarar verirken size para getirecek. Sevgi
de de mutluluğunuz devam edebilir. Bazılarınız da duygularınıza 
karşılık yerecek kimselerle karşılaşıp mutlu olacaksınız. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık geleceğinizle birlikte kitabımızın yedinci bölümündeki 
"Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu" konusunu okumalısınz. Böy
lece kişiliğinizi çok daha iyi anlayabileceksiniz. Buna göre hare
ket ederseniz yılınız daha başarılı geçebilir. 

DOMUZ YILLARI 
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2 0 0 7 , 2 0 1 9 , 2 0 3 1 , vb. 

B Ü T Ü N B U R Ç L A R İ Ç İ N 

Her şey fevkalade olacaktır! İşler iyi . Piyasa açılıyor. Para y i 
ne değer kazanıyor. Yaşamdan zevk almaya başlayacaksınız. 
Çoktandır düşündüğünüz şeyleri yapmak için de fırsatlar çıka
cak. Paraya önem vermelisinz. Çünkü bu yıl maddi durumunu
zun daha iyi olmasını sağlayabileceksiniz. Yaratıcı bir konuyla i l 
gileniyorsanız başarıya erişmeniz de kolaylaşacaktır. Yine bu yıl 
duygular bir hayli coşacaktır. Sevgide biraz dikkatli olun. Böyle
ce aradığınız mutluluğa da kavuşabilirsiniz. 

Dünyada da barış olabilir. Bazı ülkeler ufak tefek yönetim 
zorluklarıyla karşılaşabilirler. Fakat bunlar önemli sayılmayacak
tır. Bolluk dünyanın her yanını etkileyecektir. Piyasada sıkıntı ve 
darlık diye bir şey kalmayacaktır. Düşünürlerin fikirleri dikkati 
çekecektir. Zaten düşünürler bu yıl başarılı olacaklardır. Yine 
maliyetçilcr, bankacılar, yatırım yapanlar ve borsacılar da başarı
lıdırlar, 

DOMUZ YILINDA FARE BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl her şey yolunda. Hem de umduğunuzdan daha fevkala
de durumlarla karşılaşacaksınız. Yaşadığınız için mutlu olacaksı
nız. Böyle bolluğu böyle fırsatları rüyanızda görseniz inanmazdı
nız. Çok canlı ve hareketlisiniz. Hem kendinize güveniyor ve bu 
yıl hiçbir aksilik çıkmayacağına da inanıyorsunuz. Gelecekle i l 
gili olumlu planlar yapacaksınız. Çünkü bu yılın bolluğu kendi
sini gelecekte de hissettirecektir. Paranız eskisinden çok daha 
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fazla olabilir. Toplum yaşamınız da canlanacaktır. Dikkati çeke
cek, beğenileceksiniz. Hatta âşık da olabilirsiniz. Yalnız tutumu
nuz yüzünden bazı söylentiler de çıkabilir. Dedikodulara çok 
dikkat etmelisiniz. Böylece kendinizi güvene almanız da kabil 
olacak. 

DOMUZ YILINDA Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Parada bolluk olacağı için bu yıl çok daha iyi tabii. Bu bolluk 
ve bereketten siz de yararlanacaksınız. Yalnız çok fazla çalışma
nız da gerekebilir. Hoş, siz bundan yakınmayacaksınız. İstediği
niz işi yaparak çalışırken mutlu olursunuz. Bu arada geçen yıldan 
kalma bazı sorunları de bu ara halledeceksiniz. Böylece rahat bir 
soluk alabileceksiniz. Yine parayla i lgi l i bazı değişiklikler de ge
rekebilir. Bu sayede daha güvende olacaksınız. Hem istediğiniz 
şeylere harcayacak paranız da olacaktır. Yaşamınız daha canlı ve 
zevkli. Dostluklar ve davetlere zaman ayıracaksınız. Yuvada da 
uyum ve mutluluk olacaktır. Seviyorsanız bu yıl evlenmek sizi 
büyük bir mutluluğa da götürebilir. 

DOMUZ YILINDA KAPLAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

İşlerin böyle açılmasına seviniyorsunuz. Eski koşulların orta
dan kalkmasına da memnunsunuz. Çünkü böylece daha rahat 
hareket edebileceksiniz. Karşınıza çok fırsat çıkacaktır. Fakat 
bunlardan biri son derece önemli olacaktır. Çünkü bu sayede bir 
servet de kazanabilirsiniz. Yalnız her büyük iş gibi bunun da ba
zı riskleri var tabii. Her şeyinizi bir işe yatırabilirsiniz. Sonunda 
da inanılmayacak kadar fazla para alabilirsiniz. Yalnız sözünü et
tiğimiz tehlikeleri de incelemelisiniz. Cesaretlisiniz fakat bazen 
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ani çıkışlardan kaçınmak çok daha iyi sonuç verebilir. Talihiniz 
size yardım edecektir. Birden âşık olabilirsiniz. Yıl boyu sürecek 
bu macera bir hayli zevkli olabilir. 

DOMUZ YILINDA K E D İ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

İşler fevkalade doğrusu. Endişelerden uzak, rahat bir yaşamı
nız olabilecek yine. İstediğiniz gibi para kazanacağınız için sevi
niyorsunuz. Böylece maddi bakımdan sarsılmaz duruma gelebi
leceksiniz. Her şey istediğiniz gibi sonuç verecek. Eskisi gibi 
mutlu olacaksınız. Yuvada da neşe, bolluk, sevinç görülecektir. 
Yine evle i lgi l i bazı iyi değişiklikler, yenilikler de olacaktır. Yap
mış olduğunuz yatırımlar fevkalade kazançlara neden olabilir. 
Bekârsanız her bakımdan beğeneceğiniz biriyle de karşılaşabilir
siniz. Zevkli, mutluluk getiren bir aşk ve sonunda da iyi bir evli
l ik olabilir. Hem bu evlilik sayesinde daha da yükselebilirsiniz. 
Bu yıl hiçbir sorununuz olmayacağını bi l in. 

DOMUZ YILINDA EJDERHA BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Şimdiye kadar parasız kaldığınız olmadı pek. Yalnız zaman za
man daha fazla bolluk olmasını istediniz. Fakat yakınacak durum
larla karşılaşmadınız. Bu yıl tam anlamıyla eşsiz sayılabilir. Çok 
büyük paralar, kısmetler sizi bekliyor. Yalnız böyle büyük bollu
ğa sizi eriştirecek olan da kafanızdır. Durumları görecek iyi değer
lendirecek ve yararlanacaksınız. El attığınız şeylerin hepsi de fev
kalade sonuç verecektir. Neşeli, sevinçli ve mutlusunuz. Hem çok 
fazla dikkati çekeceksiniz. Durumunuz yüzünden pek çok kimse 
sizinle ilgilenecektir. Etrafınızda hayranlar beliriyor. Önem verdi
ğiniz yerlere gideceksiniz. Eğlenceli, hoş maceralar da var. Fakat 
bağlanabileceğinizi pek sanmıyoruz. Biraz havaileşeceksiniz. 
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DOMUZ YILINDA YILAN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Pek çok kimse durumların mükemmel olduğuna inanıyor. 
Fakat siz bu kanıda değilsiniz. Çünkü olayları iyice inceliyor ve 
ayrıntılara kadar iniyorsunuz. Bu yüzden bazı uyumsuzluklar ol
duğunu düşünüyorsunuz. Bununla birlikte yine de bir şikâyeti
niz yok. Çünkü kafanızı kullanarak paranızı artırabileceksiniz. 
Bunun için de biraz uğraşmanız gerekecektir. Yalnız daha önce
k i yıllarda vermiş olduğunuz bazı kararlar ortaya problemler çı
karabilir. Bunları da bu yıl içinde halletmelisiniz. Böylece gelecek 
yıla çok daha başarılı olarak girebilirsiniz. Hem durumunuz da 
daha iyi olur. Yolculuklar yapmalı, değişik koşulları incelemeli
siniz. Sevgide kesin sonuçlar beklememeniz doğru olacak. 

DOMUZ YILINDA AT BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Çok talihlisiniz doğrusu! Nereye giderseniz gidin karşınıza 
türlü kısmet çıkacaktır. Her yerden para alabilirsiniz. Bu kadar 
bolluk sizi biraz da şaşırtacaktır. Bu arada uzun süredir istediği
niz bir şeyi de satın alabileceksiniz. Bu yeni bir otomobil veya gü
zel bir kat da olabilir. Veya çok istemiş olduğunuz değerli bir 
mücevher. Toplum yaşamınız daha da canlanıyor. Her yerde ara
nacaksınız. Etrafınızda hoş, cana yakın, eğlenceli kimseler ola
caktır. Çok ilginç bir maceraya da atılabilirsiniz. Hatta âşık da 
olabilirsiniz. Akıllı, bilgil i kendine güvenen bir i yaşamınızı de
ğiştirebilir. Bu ilişki çok ciddi bir hal de alabilir. Bu yılın her ba
kımdan iyi olacağını tekrarlamalıyız. 

DOMUZ YILINDA KOYUN BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bolluktan çok memnunsunuz doğrusu. Çalışmayı pek istemi
yorsunuz tabii. Fakat size zevk veren bir konuda gayret göstere-

263 
çeksiniz. Bu da kazançlı çıkmanıza neden olacaktır. Ayrıca bu yıl 
adınızı duyurabilirsiniz. Hem çevrenizde pek çok kimse başarılı 
olacak ve çok para kazanacaktır. Onlardan da yardım görmeniz 
söz konusudur. Yakın dostlar, işbirliği yaptığınız kimseler ve eş
ler talihlidir. Onların paralarından da yararlanacaksınız. Aslında 
biraz dikkatl i olmanız ve aklınıza eseni yapmamanız lazım. Fakat 
size öğüt vermeye kalkmak anlamsızdır. Çünkü kimseyi dinleye
ceğe benzemiyorsunuz. Sevgide bazı anlaşmazlıklar da ortadan 
kalkabilir. Yakınmaya kalkmazsanız, mutluluk da olabilir. 

DOMUZ YILINDA MAYMUN BURCU İ N S A N I N I N 
DURUMU 

Geçen yıl zaman zaman beklemeniz, sabretmeniz gerekmişti. 
Fakat artık koşullar değişti. Çok bolluklu bir dönem başladı. Her 
şeyin fevkalade olduğunu görüyorsunuz. Önünüzde pek çok fır
sat var. Hem de servet yapmanız bile kabil. Başkalarına sezdirme
den harekete geçeceksiniz ve aklınızın almayacağı kadar para ka
zanabileceksiniz. Ancak birden sevinip övünmeye veya gösterişe 
kalkmamalısınız. Eskisi gibi her şey gizli kalmalı. Sizin için her 
alanda başarı olabilir. Onun için önce durumlara bakmalısınız. 
Daha kolaylıkla kazanç getirecek olan işleri seçmelisiniz. Çok 
zengin biriyle aranızda bir yakınlaşma da olabilir. Fakat bu insa
nı kandıramayacağınızı da şimdiden belirtmemiz gerekli. Aşkta 
sadık olmaya çalışın. 

DOMUZ YILINDA HOROZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Geçen yıl para yüzünden epey sorunla karşılaştınız. Üstelik 
çok çalışıp yoruldunuz. Bu yıl talihiniz iyice açıktır. Hem bolluk 
olduğunu da görüyorsunuz. Yine biraz çalışmanız gerekecek. Fa
kat öyle bi tkin düşmeyeceksiniz. Belirli olanaklardan yararlana-
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rak ceplerinizi dolduracaksınız. Hatta bu arada gitgide değer ka
zanacak bir şey de alabilirsiniz. Paranızı toprağa bağlamanız da 
kabildir. Bazı konularda çekimser kalmaya kalkabilirsiniz. Fakat 
bu yıl atılganlığınız sayesinde başarılı olacağınızı da belirtelim. 
İş, para ve gönül sorunlarında biraz cesaretli olmaya çalışmalısı
nız. Yuvada bolluk ve huzur olacaktır. Çok beğendiğiniz birine 
yaklaşma fırsatını da bulabileceksiniz. 

DOMUZ YILINDA K Ö P E K BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu yıl karamsarlığa neden olmadığını anlıyorsunuz. Herkes gi
bi siz de durumlardan yararlanmaya çalışacaksınız. Artık önce 
başkalarını değil kendinizi düşünmenizin gerektiğini de anlıyor
sunuz. Evet, kendi güveniniz önemlidir. Ayrıca yuvanızı ve aile
nizi de güven altına almanız gerekmektedir. İstediği an kolaylık
la para bulabilen bir tipsiniz. Böyle çok bollukla bir yılda istediği
niz kadar parayı elde edebileceğinzden de kuşku yoktur. Hem si
zi büyük bir başarı da beklemektedir. İnsanlara pek yaklaşmazsı
nız ama yine de toplum hayatınız canlanıyor. Bazı akıllı, bilgili i l 
ginç ve hoş kimselerle dostluk kuracaksınız. Yıllardan beri bu ka
dar mutlu olmadığınızı düşüneceksiniz. Bu günlerin değerini bi
l in . 

DOMUZ YILINDA DOMUZ BURCU İ N S A N I N I N DURUMU 

Bu sizin yılınız! Dolayısıyla da eşsiz bir yıl tabii! Her dokun
duğunuz şey altın olabilir! Türlü yerlerden para alacaksınız. Kıs
metiniz inanılmayacak kadar açık. Bu bolluktan yararlanarak bir 
kenara epey para koyacaksınız. Böyece içiniz de rahat edecek. İş
te de çok başarılısınız. Daha iyi koşullar bulacaksınız. Hem bu 
başarının devamı için gerekli değişiklikleri de yapacaksınız. Bu 
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arada parayla i lgi l i ilginç bir durum daha var. Ummadığınız yer
den büyük bir servet gelebilir. Bu uzak bir akrabadan kalan mi
ras da olabilir. Veya para piyangodan da çıkabilir. Aşkta da çok 
talihlisiniz. Aradığınız mutluluğa kavuşacaksınız. Sevecek ve 
karşılığında da tam anlamıyla sevileceksiniz. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Yıllık geleceğinizle birlikte kitabımızın yedinci bölümündeki 
Yıllık ve Aylık Burçların Uyumu" konusunu da okumalısınız. 

Böylece kişiliğinizi çok daha iyi anlayacaksınız. Buna göre hare
ket ederek yılın daha başarılı geçmesini sağlayacaksınız. 



A L T I N C I 
B Ö L Ü M 

Y I L U K V E AYLIK B U R Ç L A R I N UYUMU 

Doğum yılınıza göre hangi burca girdiğinizi biliyorsunuz ar
tık. Yalnız sizinle aynı yılda doğan kimselere pek benzemediğini
zi de düşünüyorsunuz sanırız. Bu konuda da haklısınız. Daha ön
ce de sözünü ettiğimiz gibi siz aynı zamanda doğduğunuz günün 
etkisindesiniz. Yani doğdunuz ay önemlidir. Güneşinizin bulun
duğu burç, yaşamınızda yıllık burcunuz kadar etki yapacaktır. 
Bunu bir örnekle açıklayalım. 17 Nisan 1960'ta doğmuş b i r in i 
olalım. 1960 bir Fare yılıdır. Bu insan bir Fare t ipi sayılacaktır. 
Aynca 17 Nisan Koç burcuna girer. Böylece bu kimse bir Koç Fa
resi olacaktır. Yine aynı yılda fakat 17 Mayıs'da doğmuş b i r in i 
alalım. Bu insan da Faredir. Fakat 17 Mayıs Boğa'ya girmektedir. 
Dolayısıyla kendisi Boğa Faresi olacaktır. İki Fare insanının bir
birleriyle ortak yönleri bulunacaktır. Ama güneşin bulunduğu 
burçların değişikliği de etkisini gösterecektir. İki tipin kişilikleri 
birbirinden epey farklı olacaktır. Koç Faresinin aklına eseni ya
pan, çok atılgan biri olmasına karşılık Boğa Faresi, daha temkin
l i davranacak ve parayı tutmasını bilecektir. 

B İ R B İ R İ N İ D E S T E K L E Y E N B U R Ç L A R 
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Bazen doğum yılı burcuyla doğum ayı burcu birbirlerine çok 
uyar. Böylece yıllık burcun özellikleri de iyice güçlenir. Yıllık 
burcun bütün özellikleri iyice belirgin hal alır. Yeteneklerle bir
likte hatalı yönler de ortaya çıkar. Fakat bazen doğum ayı burcu, 
doğum yılı burcunu desteklemez. O zaman doğum yılı burcunun 
özellikleri hafifler. Yetenekler ve varsa hatalı yönler belirsiz hal 
alır. Yıllık ve aylık burçlarınızın uyumu bölümünde bunları açık
layacağız. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Bazen doğum yılı burcuyla doğum ayı burcu birbirine zıt da 
olabilir. O zaman ortaya çok ilginç bir durum çıkar. İnsan çok 
yönlü olabilir. Ayrıca kişiliğinde şaşırtıcı zıtlıklar görülür. Eğer 
burçlardan biri daha güçlüyse onun etkisi daha belirgin olur. Bu
nu da bir örnekle açıklayalım. 4 Ağustos 1971'de doğan birini 
alalım. Bu insan Domuz yılında ve Aslan burcunda doğmuştur. 
Yani kendisi bir Aslan Domuz tipidir. Yalnız Aslan, Domuz'dan 
çok daha güçlü bir burçtur. Bu durumda Aslan'ın özellikleri da
ha belirgin olacaktır. Domuz'un zayıf yönleri ortadan kalkacak
tır. Fakat Aslan'ın hatalı yönleri de iyice ortaya çıkacaktır. Do
muz burcu ikinci planda kalacaktır. Ama bunun özelliklerinin 
tamamiyle kaybolacağını da sanmamalısınız. Zaman zaman bu 
burç duygularla kendisini ortaya koyacaktır. 

D İ Ğ E R E T K İ L E R 

Yıllık ve aylık burçlarınızdan başka sizi yıldızlarınızın etkile
yeceğini de anımsatalım. Yıldızlarınızın durumunun da kişiliği
niz ve kaderiniz üstünde büyük etkisi vardır tabii. Eğer girdiği-
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niz burçların bütün özelliklerini kendinizde bulamıyorsanız ve
ya bazı farklar olduğunu düşünüyorsanız o zaman bazı yıldız et
kilerinin bu duruma neden olduğu anlaşılır. 

G E L E C E K 

Yıllık ve aylık burçlarınızın uyumunu okuduktan sonra gele
ceğinizi incelemelisiniz. Size gelecek yılların ana hatlarını sun
duk. Buna göre yeteneklerinizden yararlanabileceksiniz. Belirli 
bir yılda neler yapabileceğinizi anlayacaksınız. Bu arada bazı yıl
ların sizin için çok daha uğurlu olduğunu da göreceksiniz. Bu 
yıllardan tam anlamıyla yararlanmalısınız. Diğer yıllarda ise tutu
munuzu kişiliğinize uygun şekilde değiştirmeli ve daha başarılı 
olmaya çalışmalısınız. Böylece her yıl sizin için iyi olabilir. 

FARE B U R C U 
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K O Ç BURCUNDA D O Ğ M U Ş FARE İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Fare insanıysanız çok hareketli, ace
leci ve sabırsız olduğunuz anlaşılır. Koç, Fare'nin hatalı yönlerinin 
daha belirli hale gelmesine neden olur. Bu arada parayı tutmasını 
da pek bilemezsiniz. Oysa para konusunda akılcı olmalısınız. Bu
nu yapmak da sizin için kolaydır. Aşkta çok havaileşebilirsiniz. 
Hem sevince bir hayli kıskanacağınızı da bilmelisinz. Çabucak 
planlayacağınız bir işi cesaretle ve sabırla sonuna kadar götürür
seniz inanılmayacak kadar büyük bir üne de kavuşabilirsiniz. Atıl
ganlık, canlılık ve cazibeniz başarınıza yardımcıdır. Grubunuzun 
ünlülerine örnek olarak Aktör Marlon Brando'yu gösterebiliriz. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Fare insanıysanız para konusun
da çok başarılı olacağınız anlaşılır. Siz parayı kolaylıkla kazana
bileceğiniz gibi, tutmasını da bilirsiniz. Hem gerektiği zaman atı
lır ve gerektiği zaman da sabırla bekleyebilirsiniz. Geleceği gör
mek, olaylara dikkat etmek, uzun vadeli planlar yapmak sayesin
de başarı sizindir. Hem sanat yönünüz de var. Ender olarak öfke
lenirsiniz ama bu gerek sizi gerek çevrenizdekileri sarsar. Güzel 
ve değerli şeylere çok düşkünsünüz. Biraz da övülmeyi seviyor
sunuz. Sevgide mutluluğa erişene kadar birkaç macera geçirebi
lirsiniz. Güvenilir biri olduğunuz için pek çok kimse sizi destek
leyecektir. Para, toprak emlak ve güzel sanatlarda basan elde 
edebilirsiniz. Tatlı sözlerinizle insanları büyüleyebilirsiniz. Gru
bunuzun ünlülerine örnek olarak Shakespeare'i ve Orkestra Şefi 
Zubin Mehta'yı verebiliriz. 
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İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Fare insanıysanız, son derece 
yetenekli olduğunuz anlaşılır. Zekâ, atılganlık, canlılık, tatlı ko
nuşma sayesinde başaramayacağınız hemen hemen bir şey yok- '1 
tur. Bu arada olayların derinliğine inmek ve b i l im merakı da sizi 
ciddi konulara götürebilir. Fevkalade bir araştırmacı da olabilir
siniz. İkizlerin zekâsı sayesinde Fare'nin telaşı, endişesi kaybo
lur. Yine yaratma gücüyle birleşen zekâ da eşsiz sonuçlar verebi
lir. Çok yönlü bir insan olduğunuzu ve hemen hemen her konu
da kendinizi gösterebileceğinizi de söyleyelim. Yalnız duygular 
size hata yaptırabilir. Çünkü çok havaileşebilirsiniz. Kendinizi 
fazla beğenmeniz yüzünden başkalarıyla alaya da kalkabilirsiniz. 
Aşkta da çok başarılısınız. Fakat çok çabuk bıkıyorsunuz doğru
su. Grubunuzun ünlülerine örnek olarak Nobel Ödülü kazanmış 
Doktor Julius Axeirod'u gösterebiliriz. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir Fare insanıysanız duygular ağır 
basacaktır. Sevgiye çok önem vereceksiniz. Hem sevdiğiniz süre
ce her türlü fedakârlığı da yapabilirsiniz. Rahat, bolluklu, güzel 
bir yaşamınız olacaktır. Ama kuşkulardan kurtulmaya bakmalısı
nız. Grubunuzun ünlülerine örnek olarak Louis Armstrong'u ve
rebiliriz. Duygulann yanı sıra mantığınızdan da yararlanırsanız 
başarı daima sizindir. Sezginizle birleşen akıl sayesinde eşsiz bir 
duruma gelebilirsiniz. Başarı'için çok neden bulunmaktadır. 
Özellikle parayı kolaylıkla kazanabilirsiniz. Bankacılık, ticaret, 
vb. size uygundur. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 
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Aslan burcunda doğmuş bir Fare insanıysanız çok yetenekli 
fakat hata da yapabilecek biri olduğunuz anlaşılır. Her istediği
nizi planlayabilir, irade ve sabırla istediğiniz sonuçları da alırsı
nız. Çon zengin olmak elinizdedir. Zaten gösteriş ve lüks için si
ze bol para gerekecektir. Yalnız duygulara kapılırsanız zarar da 
görebilirsiniz. Aşkta hem kuşkucu hem de kıskançısınz. Buna 
karşılık çok beğeniliyorsunuz. Daima başta olmayı istiyo-
rusunuz. Duygusallığı bırakırsanız fevkalade bir lider de olabilir
siniz. Bir çığır da açabilirsiniz. Fakat başkalarını eleştirmeye 
kalkmamalısınız. En zor durumlarda bile sebat sizi başarıya gö
türür. Etrafınızda daima sizi beğenenler, taklit edenler olacaktır. 
Dikkati çekmek, üstünlüğünüzü belirtmek arzunuz tehlikeli sa
yılabilir. Daima kafanızı kullanmalısınız. Aksi halde kazamaz, 
•kaybedersiniz. Grubunuzun ünlülerine örnek olan Modacı Yves 
Saint Laurent'i ve Aktör Authonio Banderas'ı gösterebiliriz. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Fare insanıysanız meraklı, öğren
meyi, bilmeyi isteyen bir tip olduğunuz anlaşılır. Hem paraya 
önem veriyorsunuz. Kazandığınızı da kolaylıkla tutabilecek güç
tesiniz. Kendinize bol para harcayabilirsiniz. Fakat başkalarına 
cömertlik ettiğinize ender rastlanır. Ayrıntılar üstünde durmak, 
sakinlik ve olayları inceleme, fırsatları değerlendirmenizi daima 
kolaylaştırmaktadır. Hem neşeli, cana yakın, şirin bir tipsiniz. 
Sözleriniz de çok etkileyici olabiliyor. Böylece istediklerinizi he
men yapabilirsiniz. Kolay kolay herkesi beğenmiyorsunuz. Sevgi
de de aynı durum gözüküyor. Seçeceğiniz kimse çok yetenekli 
olması gerekir. Ayrıca varlıklı ve tanınmış kimselerden hoşlanı
yorsunuz. Zaman zaman karamsarlaşmakla birlikte her problemi 
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halledeceğinizi biliyorsunuz. Yeni tanıştığınız kimselere pek gü
venmiyorsunuz. Grubunuzun ünlülerine örnek olarak aktör Ma-
urice Cheavalier'yi ve Jeromy İrons'u verebeliriz. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Fare insanıysanız dengeli, iyi ni 
yetli, hoş birisiniz demektir. Parayı kolaylıkla kazanacağınız gibi 
saklayabileceksiniz. Sadece güzelliklere, lükse düşkünlük yüzün
den para harcayabilirsiniz. Bu arada çok derin duygularınız var. 
Sevgide başarılı olabilmek için pek çok şey yapabilirsiniz. Sevdi
ğiniz sürece çok mutlu olabilirsiniz. Güzelliklere, lükse ve raha
ta düşkünlük yüzünden zekânızı türlü yollarda deneyebilirsiniz. 
Maksat eninde sonunda yükselmek ve istenen duruma gelmektir. 
Herkes sizin insanlan seven, özverili biri olduğunuzu sanır. Oy
sa bu etkiyi yaratmakla birlikte biraz bencilsiniz. Önce kendinizi 
düşünürsünüz. Bir tek fırsat sizi başanya eriştirebilir. Verdiğiniz 
sözleri tutarsınız. Ama pek söz vermeye yanaşmazsınız. İyi bir 
politikacı olabilirsiniz. Grubunuzun ünlülerine örnek olarak Ya
zar Truman Capote'u verebiliriz. Edebiyat ve güzel sanatlarda ba
şarılı olabilirsiniz. 

A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 

Akrep burcunda doğan bir Fare insanıysanız tehlikeli bir tip 
sayılırsınız. Akıllı, istediğini bilen bir insansınız. Fakat duygula
rınız inanılmayacak kadar güçlüdür. Bu da zaman zaman hata 
yapmanıza yol açabilir. İş konulannda başarılısınız. Parayı da ko
laylıkla kazanabilir ve tutabilirsiniz. Fakat duygular söz konusu 
olunca dengenizi kaybedebilirsiniz. Çünkü kolaylıkla kuşkula
nırsınız. Ayrıca hem kıskanç hem de kincisiniz. Sevildiğinizi b i l -

273 

diginiz sürece kendinize güvenirsiniz. Ama sevilmezseniz dünya
nız altüst olabilir. Duygularınıza hâkim olabilirseniz rahat eder
siniz. O zaman yetenekleriniz sizi büyük başanya götürür. Fakat 
küçük bir kuşku yüzünden önünüze çıkan her şeyi mahvedebi-
leceginizi de bi l in . Sevip bağlanırsanız ömür boyunca eşinizle 
huzurlu bir yaşamınız olur. Grubunuzun ünlülerine örnek ola
rak dünyanın en zengin kadınlarından biri olan ve yedi evlilik 
yapmış Barbara Hutton'u verebiliriz. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Fare insanıysanız, çok canlı ve ha
reketlisiniz demektir. Konuşmanız etkileyicidir. İnsanları kolay
lıkla etkileyebilir ve istediklerinizi yaptırırsınız. Başkalarının ha
talarını, zayıf yönlerini görür ve hemen bunlardan yararlanırsı
nız. Dostluk, ahbaplık seversiniz. Yalnız sözleriniz bazen pek iğ
neli olur. Hatta küfretmeniz de kabildir. Parayı kolayca kazana
bilirsiniz, fakat bunu zevkiniz için harcarsınız. Para sizin için is
tediklerinizi sağlayacak bir vasıtadır. Sizi daha çok toplumdaki 
yeriniz ilgilendirir. Dikkati çekmeyi istersiniz. Herkes ne kadar 
akıllı ve bilgil i olduğunuzu görmelidir. Sevgide biraz havasiniz. 
Hemen âşık olmanız ve bir süre sonra bıkmanız söz konusudur. 
Bağlanabilmeniz için karşınızda zeki, bilgil i , hoş, beğenilen biri 
olmalıdır. Yalnız çok da sevseniz bağımsızlığınız daima önemli
dir. Grubunuzun ünlülerine örnek olarak Aktris Daryl Hannah'ı 
verebiliriz. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğan bir Fare insanıysanız tezatlarla dolu
sunuz demektir. Para konusunda dikkatl i ve kararlısınız. Hem 
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kolaylıkla kazanabilir hem de parayı tutabilirsiniz. Küçük fırsat
ları değerlendirerek çok zengin olabilirsiniz. Yalnız bu arada çok 
kuşkucusunuz. Bir iki dost ve yakın dışında hiç kimseye güven
mezsiniz. Sizin güveninizi kazanmak pek zordur. Ama güvendi
ğiniz kimseyi daima tutar ve gerekirse büyük yardım da yapabi
lirsiniz. Oysa paranız pek kıymetlidir. Hatta elinizin sıkı olduğu
nu da söyleyebiliriz. Ciddi halinizi görenler sizi duygusuz sanır
lar. Oysa çok duyarlısınız ve bütün gücünüzle sevebilirsiniz. Yal
nız seveceğiniz kimsenin üstün biri olması gerekir. Yapılan iyi l ik 
ve kötülükleri unutmazsınız. Zamanı gelince de karşılık verirsi
niz. Sizi kandırmak güçtür. Öyle tuzağa da düşmezsiniz. Grubu
nuzun ünlülerine örnek olarak Aktör Gerald Depardieu'yu vere
biliriz. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Fare insamysanız, kafanızın fev
kalade çalıştığı anlaşılır. Üstelik gerçekler kadar hayallere de 
önem verirsiniz. Hem bu hayalleri gerçek haline koymak da eli
nizdedir. Parayı çok kolaylıkla elde edebilirsiniz. Fakat aslında 
paraya fazla önem veren biri de değilsiniz. Onun için parayı tür
lü şeye harcayabilirsiniz. Sizin için b i l im, bilgi, başarı ve ün çok 
daha önemlidir. Duygularınıza kapıldığınız an bocalayabilirsiniz. 
Hatta aşk yüzünden çılgınlığa da kalkabilirsiniz. Fakat sevginiz 
pek uzun ömürlü olmaz. Edebiyat, yaratma gücü isteyen konu
lar, perde ve sahnede başarılı olabilirsiniz. Çok bilgili olduğunuz 
ve renkli bir dünyanız bulunduğu için konuşmanız da çok etki-
leyecidir. Kıskanç sayılmazsınız ama sizden üstün kimselerden 
de pek hoşlanmazsınız. Üstünlüğe kendinizin layık olduğunu 
düşünürsünüz. Grubunuzun ünlü tipine örnek olarak romanla-
rıya düşleri gerçekleştiren Jules Verne'i verebiliriz. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N FARE İ N S A N I 
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Balık burcunda doğan bir Fare insamysanız çok yönlüsünüz 
demektir. Güzelliklerden çok zevk alırsınız. Duygularınız sizin 
için her şeyden önemlidir. İstediğiniz an başarıya erişebilirsiniz. 
Para kazanmak da sizin için kolaydır. Fakat parayı elde tutmanı
zı pek bilmezsiniz. Parayı zevklerinize harcarsınız. Ayrıca başka
larına da çok cömert davranırsınız. Fakat bu yüzden daha sonra 
pişman da olabilirsiniz. Balık burcunun verdiği yaratma gücüne 
Fare'nin canlılığı, işbilirligi eklenince bu tür konularda adınızı 
duyuracağınız da anlaşılır. Sevgi yüzünden hem mutlu hem de 
mutsuz olabilirsiniz. Sevdiğiniz ve sevildiğiniz sürece dünyayı 
pembe görürsünüz. Ama sonra küçük kuşkular sizi kaıamsarlaş-
tınr. Hem birkaç defa şiddetle âşık olmanız kabildir. Karamsarlı
ğa kapılmadığınız sürece istediğiniz her konuda başarı olabilir. 
Grubunuzun ünlü tipine örnek olarak Besteci Rossini'yi ve Aktör 
Dean Stockvvell'i verebiliriz. 
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Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU 

K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insamysanız her şey
den önce hırslı olduğunuz anlaşılır. Sizde yükselme hırsı var. 
Onun için de ne yapıp yapıp amacınıza erişeceksiniz. Her şeyi 
kolayca tasarlayabilen, cesaretli çıkışlar yapabilen, sabırlı, inatçı, 
sebatlı birisiniz. Yalnız bu büyük gücü kullanırken dikkatli ol
malısınız. Çünkü istediğiniz şey yararlı da olabilir zararlı da. Sev
gide ateşli, duygulu ve kıskançsınız. Hep sizin istedikleriniz o l 
malıdır. Aksi halde öfkelenmeniz hatta kinlenmeniz kabildir. 
Sevdiğiniz kimseye, sizin isteklerinize uyması şartıyla her şeyi 
verebilirsiniz. Fakat o daima sizin yönetiminizde olmalı ve ba
ğımsız hareket etmeye de kalkmamalıdır. Çok güçlü bir dost ve 
fevkalade tehlikeli bir düşmansınız. Bir gün muhakkak adınızı 
duyuracaksınız. Hem zengin hem başarılı olacaksınız. Bu grubun 
ünlü t ipi olarak Besteci Johann Sebatian Bach, Aktör Charli 
Chaplin'i verebiliriz. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insamysanız, iyi n i 
yetli, sebatlı, gurur lu , inatçı birisiniz demektir. Olayları iyice i n 
celedikten sonra karar vermeyi istersiniz. Böylece başarılı da 
olursunuz. Hem çalışkansınız hem de para bakımından talihli. 
Onun için çok zengin olabilirsiniz. Yalnız yeniliklerden pek hoş
lanmazsınız. Yeniliklerle karşılaşınca kuşkulanırsınız. Güzellik
lere hayransınız ve duygulara önem verirsiniz. Sevdiğiniz zaman 
ömür boyunca âşık kalabilirsiniz. Fakat sevdiğiniz de bu duygu
lara aynı şekilde değer vermelidir. Güzel bir ev, rahat yaşam. 
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önemli dostlar istersiniz. Aklınıza koyduğunuz şeyleri aradan 
yıllar da geçse unutmaz ve yaparsınız. Sizinle anlaşmak isteyen 
kimse yumuşak davranmalı ve arzularınıza uymalıdır. Güzel sa
natlar ve perde, sahne size göredir. Öfkelenmediğiniz sürece çok 
cana yakın bir insansınız. Grubunuzun ünlü tipine örnek olarak 
Aktör Jack Nicholson'u verebiliriz. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insamysanız zıtlık
larla dolusunuz demektir. Yabanöküzü'nün yetenekleriyle zekâ
nız, merakınız birleştiği için çok da ilginç bir tipsiniz. Sizi para
dan çok başarı ilgilendirmektedir. Parayı rahatınız için istiyorsu
nuz. Fakat bunun için pek fazla çalışmaya da niyetiniz yok. Adı
nızın duyulması çok daha hoşunuza gidecektir. Dosluklardan, 
konuşmaktan, yeni konulan incelemekten zevk alıyorsunuz. Sev
gi de-sizin için ilginç bir konu sayılır. Arka arkaya maceralara da 
atılabilirsiniz. Ama sonunda gerçek sevgiyi bulacağınızdan da 
kuşku yoktur. Seveceğiniz kimse bilgil i , çok yönlü, güzelliklere 
önem veren bir i olacaktır. Kısa süre içinde para kazanmanız ve 
ondan sonra size zevk veren konularla ilgilenmeniz olasıdır. Ede
biyat tam size göre bir alandır. Sizin grubunuzdan çok yazar çı
kar. Bunlara örnek olarak Jean Cocteau ve sert dedektif romanla
rının babası sayılan Dashiel Hammet'i verebiliriz. Yine modacı Pi-
erre Balmainde bir İkizler-Yabanöküzü tipidir. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insamysanız, sa
kin , nazik, işine düşkün bir tip sayılırsınız. Yengeç, Yabanökü
zü'nün pek çok özelliğini güçlendirir. Yeniliklere pek yanaşmaz
sınız. Sabırla kendi işinize devam eder, yükselir ve çok para ka-
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zararsınız. Yuvaya, aileye düşkünsünüz. Sevdiğinize de tam anla
mıyla bağlanır ve onun için elinizden geleni de yaparsınız. Bu 
arada toplumla olan ilişkiler de daha ahenkli hal alır. Sevdiğiniz 
konuya iyice bağlanırsınız. Bundan ayrılmaz ve istediğiniz duru
ma gelene kadar da çalışırsınız. Parayı tutmayı daha uygun bu
lursunuz. Fakat ev ve aile için bol para harcarsınız. Genellikle 
duygularınızı belli etmezsiniz. Fakat kolay kırılan bir insansınız. 
Böyle kırılırsanız garez duymanız ve kin beslemeniz de kabildir. 
Kavga sevmezsiniz ama ender olarak sesiniz yükselince herkes 
telaşlanır. Grubunuzun ünlü tipine örnek olarak Yazar Erle Stan
ley Gardner'i ve Aktör Bili Cosby'i verebiliriz. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insanıysanız gücü
nüz kat kat artmış demektir. Çalışmaktan yorulmazsınız ama 
böyle uğraşırken de belirli bir gayeniz vardır. Rahat ve lüks bir 
yaşam için size para gereklidir. Ayrıca insanları yönetiminize al
mayı da istersiniz. Yine herkes adınızı duymalıdır. İşte bunları 
düşünerek hareket edersiniz. Parayı daha çok kendinize ve yuva
nıza harcarsınız. Sevdikleriniz de çok değerlidir. Onlar için feda
kârlık yaparsınız. Fakat sizi kırarlarsa asla affetmezsiniz. Çekici, 
canlı, pırıl pırıl bir tipsiniz. Dolayısıyla da çevrenizde çok hayra
nınız olabilir. Sizi övmelerinden zevk alırsınız. İnanılmayacak 
kadar güçlüsünüz ve başarı sizindir. Ama bu gücü olumlu bir 
amaç için harcamalısınız. Çünkü siz iyide de kötüde de başarılı 
olabilirsiniz. Çok iyi bir dostsunuz. Düşmanlarınıza da mertçe 
davranırsınız. Grubunuzun ünlü tipi olarak dünyayı altüst eden 
Napoleon Bonaparte'ı Aktör Robert Redford'u gösterebiliriz. 
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B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insanıysanız sakin, 
kararlı, neşeli birisiniz demektir. Para sizin için önem taşımakta
dır. Ne kadar çok paranız olursa kendinizi o kadar güvende şa
şarsınız. Dostluklar da sizin için büyük önem taşır. Tatlı konuş
malardan, şakalaşmaktan da zevk alırsınız. Duygulusunuz ama 
bunu genellikle pek belli etmezsiniz. Kafa denginiz olan biriyle 
karşılaşınca hemen evlenip mutlu olabilirsiniz. Siz evinizde rahat 
etmek istersiniz. Hem eviniz güzel, derli toplu olmalıdır. Küçük 
bir dağınıklık sizi çileden çıkarabilir. Sevdiğiniz bir konuda çalı
şırsanız hem başarılı olur hem mutluluğa kavuşursunuz. Ayrıca 
zekânız sayesinde durumlara kolaylıkla çare bulursunuz. Yalnız 
cimrilikten kaçınmalısınız. Sizin için güzellik kadar iyi giyim de 
önemlidir. Onun için şık, zeki ve neşeli kimseler ilginizi çeker. 
Grubunuzun tanınmış tipine örnek olarak Aktör Peter Sellcrs ve 
Richard Gere'i verebiliriz. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insanıysanız ne ya
pacağınızı biliyorsunuz demektir. Sakin sakin her şeyi planlayıp 
uygulayabilirsiniz. Dengeli, sabırlı, sebatlı, güvenilir bir tipsiniz. 
Hata yaptığınız da pek görülmez. Güzelliklere büyük önem verir
siniz. Onun için de özellikle güzel bir ev istersiniz. Bu evdeki eş
yalar da güzel ve değerli olmalıdır. Sakin halinizi gören duygusal 
olmadığınızı sanır. Oysa duygularınız çok yoğundur. Sevgide 
aradığınızı bulursanız tam anlamıyla mutlu olursunuz. Sevgi yü
zünden pek çok şeyi unutmanız kabildir. Sevip evlenirseniz yu
vanızda istediğiniz gibi bir mutluluğa kavuşursunuz. Ama hatalı 
bir evlilik yaparsanız gözünüz dışarıda kalabilir ve bu durum da 
tehlikeler yaratır. Yaratıcı konularda başarılısınız. Yine hukuk ve 
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siyaset alanları da size göredir. Toplumda çok aranan biri olabi
lirsiniz. Grubunuzun tanınmış tipine örnek olarak İngiltere baş
bakanlarından Margaret Thacher'i verebiliriz. 

A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Akrep burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insanıysanız sorun
lu bir tipsiniz demektir. Çünkü Akrepin fazla duygusallığı Ya-
banöküzünün sakinliğini, huzurunu ortadan kaldırır. Siz paraya 
düşkünsünüz. Ne kadar çok paranız olursa o kadar güçleneceği
nize inanırsınız. Hem kafanızı kullanarak çabucak zengin olma
nız da kabildir. Yalnız cömert değilsiniz. Hatta zaman zaman 
kendinize karşı da cimri olabilirsiniz. Çalışmasını seviyorsunuz. 
Dikkati çekmek de hoşunuza gider. Fakat her şeyden kuşkulanı
yorsunuz. Dostlarınızı bile kıskanıyorsunuz. Sevgi de ne yapaca
ğınız belli olmaz. Tam anlamıyla bağlanabilirsiniz. Ama kuşku ve 
kıskançlığınız yüzünden sevdiğinizi bezdirebilirsiniz. Evlenirse
niz bu ömür boyu süren bir ilişki olur. Eviniz ve aileniz için pa
ra harcayabilirsiniz. Zaten huzuru ancak yuvanızda bulabilirsi
niz. Grubunuzun tanınmış tipine örnek olarak ünlü Aktris Meg 
Ryan'ı verebiliriz. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insanıysanız canlı, ne
şeli, hoş, dostluksever birisiniz demektir. Böylece Yabanöküzü-
nün sebat, dikkat ve çalışkanlığı canlılık, yenilik arzusuyla bir
leşmiştir. Ortaya ilginç bir tip çıkmıştır. Eskiye bağlı kalmaya
caksınız. Kafanız iyi çalışmaktadır. Para kazanmak için bildiğiniz 
konular kadar yeni fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Yuvada 
mutluluğu arıyorsunuz fakat ayrıca bağımsızlığınıza da önem ve-
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riyorsunuz. Bu da evlenme konusunda biraz düşünmenize yol 
açabilir. Dışa dönüksünüz ve dostluklar, yeni konular, evrensel 
düşünceler yaşamınızda büyük rol oynayacaktır. Para size kolay
lıkla gelebilir. Aklınıza koyarsanız adınızı da kısa süre içinde du
yurabilirsiniz. Sevilecek, güvenilecek bir insansınız, ideal dost 
sayılırsınız. Grubunuzun tanınmış tipine örnek olarak aktör 
Don Johnson'u verebiliriz. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insanıysanız sizinle 
şaka yapmaya gelmez. Çok güçlü bir kişiliğiniz var. Sebatlı, ira
deli, inatçı bir insansınız. Kimse sizi yolunuzdan döndüremez. 
Bildiklerinizden şaşmazsınız. Para sizin için çok önemlidir. Fır
satları i y i değerlendirerek çok zengin de olabilirsiniz. Kolay ko
lay kimseye güvenmediğiniz için de herkesi sınarsınız. Böylece 
güveneceğiniz kimseleri ayırır ve onlarla dost olursunuz. Yüksel
meyi, başarıya erişmeyi de istiyorsunuz. Aslında hırslı bir insan
sınız. Yolunuzun üstüne çıkacaktan ezip geçersiniz. Zaten sizi 
engelleyecek veya kötülüğe kalkacak kimseden muhakkak öç 
alırsınız. Eskiye bağlısınız ve yeniliklere güvenmezsiniz. Duygu
larınızı gizlemeye alışıksınız. Çünkü duygular yüzünden sizi eze
ceklerini sanmaktasınız. Evleneceğiniz kimse varlıklı ve her ba
kımdan üstün biri olmalıdır. Grubunuzun tanınmış tipine örnek 
olarak Anthony Hopkins'i verebiliriz. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insanıysanız amaçla
rınıza kolaylıkla erişebilirsiniz. Üstün aklınız, sebat, irade ve ça
lışkanlıkla birleştiği için hemen hemen her şeyi yapmanız olası-
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dır. Üstelik amacınızı gizlemesini de bilirsiniz. Karşınızdakiler 
sizin ne yaptığınızı pek anlayamazlar. Ancak istediğinizi ele ge
çirdiğiniz zaman durumu fark ederek şaşırırlar. Evinizde çok ra
hat olmalısınız, kimse de sizden izin almadan evinize gelmeme
lidir. Bilime, edebiyata, güzel sanatlara önem veriyorsunuz. Yeni
liklere hayran olmakla birlikte eskiden de kopamıyorsunuz. An
ne ve babanıza çok düşkünsünüz. Sevebilmeniz için karşınızda 
çok ilginç biri olmalıdır. Bu kimse hem kafanıza hem zevklerini
ze hitap etmelidir. Eğer aradığınız gibi b ir ini bulamazsanız hiç 
evlenmezsiniz. Kendi başınıza kalmayı daha uygun bulabilirsi
niz. Planlarınız daima başarılıdır. Grubunuzun tanınmış tipine 
örnek olarak Aktör Paul Nevvman'ı ve Leslie Nielsen'i verebiliriz. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N Y A B A N Ö K Ü Z Ü İ N S A N I 

Balık burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insamysanız, kolay
lıkla hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çok renkli bir dünyanız 
var. Aynı zaman da gerçekleri de iyi biliyorsunuz. Bu ikisinin bir 
araya gelmesi sizi başarıya götürebilir. Yalnız sevdiğiniz işi yap
malısınız. Güzellikler yaşamınızda büyük yer tutacaktır. Parayı 
da güzelliklerle dolu bir yaşam için isteyecek ve elde edeceksiniz. 
Bu arada yaratıcı gücünüz olduğunu da söyleyelim. Fazla duygu
lusunuz. Bu yüzden de sık sık âşık olabilirsiniz. Sevdiğiniz süre
ce aradığınız kimseyi bulduğunuzu sanabilirsiniz. Bir süre sonra 
da yanıldığınızı düşünürsünüz. Merhametli, cömert, iyi niyetlisi
niz. Yalnız biraz kıskanç ve kuşkucusunuz. İradenizi kullanarak 
karamsarlıktan kaçmaksınız. Bu başarınızı engeller. Ama iyimser 
olursanız istediğiniz her şeye kavuşabilirsiniz tabii. Grubunuzun 
tanınmış tipine örnek olarak Ressam August Renoir'i verebiliriz. 

KAPLAN BURCU 
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K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Kaplan insamysanız çok yetenekli 
birisiniz tabii. Ancak aynı zamanda oldukça tehlikeli bir tip sayı
lırsınız. Çünkü Koç, Kaplan'ın özelliklerini kat kat artırır. Daima 
ileriye atılmak isteyen, çok canlı, hareketli, başkalarına kafa tu
tan, önüne geçilmesine dayanamayan, birden öfkelenip parlayan, 
duyguları yoğun, kıskanç bir insansınız. Bu durumda kendinize 
zarar verebileceğinizi anlıyorsunuz sanırız. Aslında yükselmeniz, 
başarıya erişmeniz için her şey var. Fakat ani çıkışlar, sabırsızlık 
ve öfke sizi engelleyebilir. Onun için iradenizden yaralanmaya 
çalışın. İyi bir plan yapıp uygulayın. Böylece her şeyin kolaylaş
tığını göreceksiniz. Sevgide aradığınızı kolay kolay bulamayacak
sınız. Onun için de birkaç macera gözükmektedir. Zamanla ol
gunlaşacaksınız ve o zaman çok daha doğru karar verebileceksi
niz. Grubunuzun ünlü t ipi olarak Aktör Alec Guiness'i göstere
biliriz. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Kaplan insamysanız istediklerini
zi biliyorsunuz demektir. Böylece gerektiği zaman çıkışlar yapa
bilirsiniz. Para, isteklerinizi yerine getirmeniz için gereklidir. Ka
fanız ve çalışmanız sayesinde bolluğa kavuşabilirsiniz. Yalnız 
duygularınız zaman zaman size rahat vermeyecektir. Fazla du
yarlısınız. Onun için de hemen alınıyor ve kırılıyorsunuz. Bu ko
nuda daha sakin düşünmeye çalışmalısınız. Sevdiğiniz an her şe
yi unutabilirsiniz. Sevgi, sizce paradan da önemlidir. Çok sevil-
seniz de kuşkulanıp kıskanabilirsiniz. Yani duygular sizi sarsabi-
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lir. Yuva ve aile sizin için büyük değer taşır. Kafanıza uygun dost
lara da önem verirsiniz. Güzel sanatlara yeteneğiniz var. Yaratıcı 
bir tipsiniz. Sizin gruptan dâhiler de çıkar. Bütün sorun yetenek
lerinizi gereken şekilde değerlendirmektir. İngiltere Kraliçesi I I . 
Elizabcth sizin grubunuzdandır. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Kaplan insanıysanız, çok yönlü 
birisiniz demektir. Şirinlik, zekâ, canlılık, atılganlıkla bir araya 
gelince ortaya pek çekici biri çıkar tabii. Yalnız siz aynı zamanda 
çift fikirlisiniz. Bir şeye karar veriyor ve onu uygulayıp basan ka
zanacağınız sırada başka bir konuya el atıyorsunuz. Bu, yetenek
lerinizi ziyan etmenize yol açar. Her şeyden önce neler yapacağı
nıza kesin karar vermeli ve ondan sonra da sebat etmelisiniz. 
Dostluklar sizin için değerlidir. Ayrıca dostlar tarafından sevil
mektesiniz. Pek çok probleme dostlar çare bulabilirler. Sevgide 
oldukça havaisiniz. Birden beğeniyor, bağlanıyor ve sonra bıkı
yorsunuz. Sizi tutabilecek kimsenin bilgili , zeki, neşeli, hoş, çe
kici olması gerekir. Zamanla durulacaksınız ve yuvanızda da ra
hat edeceksiniz. Sizin grubunuzdan çok yetenekli kimseler çıkar. 
Grubunuzun tanınmış tipine örnek olarak şarkıcı-besteci Steve 
VVonder'i verebiliriz. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir Kaplan'sanız çelişkilerle dolu 
olduğunuz anlaşılır. Cesaretiniz biraz azalacaktır. Zaman zaman 
atılgan olacaksınız ama hareketlerden çok duygular önem kaza
nacaktır. İçinizde türlü fırtınalar kopabilir. Fakat bunu pek anla
yamayacaklar. Çünkü çoğu zaman duygularınızı gizleyeceksiniz. 
Bazı koşullar, olaylar isyan etmenize yol açacaktır. O zaman bir- i 
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den parlamanız ve atrafınızdakileri şaşırtmanız kabildir. Ama ço
ğu zaman hoşnutsuzluğunuzu belli etmeyeceksiniz. Birhayli ye
teneklisiniz. Duygulannızı resim, müzik veya yazılannızla dile 
getirebilirsiniz. Yuva sizin için kutsal sayılabilir. Yine de dünya
yı dolaşmayı da isteyeceksiniz. Sevdiğiniz an tamamiyle bağlana
bilirsiniz. Parayı kazanacak, tutacak ve biriktireceksiniz. Dolayı
sıyla da para sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Sebat, inat ve sezişiniz sa
yesinde basan da olabilir. Grubunuzun tanınmış tipine ömek 
olarak aktör Tom Cruuse'u verebiliriz. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir Kaplan'sanız bir hayli çekici o l 
duğunuz da ortaya çıkar. Yalnız bu arada gerek kendiniz gerek 
başkalan için bir hayli tehlikeli de olabilirsiniz. Çünkü bir Aslan 
olarak cesur, kendine güvenen, başa geçmeyi isteyen, öfkelendi
ği zaman kükreyen birisiniz. Buna Kaplan'ın atılganlık, sabırsız
lık, duygusallık, birden parlama gibi nitelikleri de katılınca çok 
güçlü fakat zararlı biri de olabilirsiniz. Onun için önce öfkelen-
nıcmeye çalışmalısınız. Ondan sonra da sabırsızlıktan vazgeçme
lisiniz. Böylece her hamleniz başanh olabilir. İstediğiniz kadar 
yükselebilirsiniz. Zengin de olabilirsiniz. Üne de kavuşabilirsi
niz. Sever de sevilirseniz çok değişir, daha yumuşak ve anlayışlı 
bir insan olursunuz. Mut lu bir yuva yaşamınızı da değiştirir. Ka
fanızı kullanırsanız bir kral veya kraliçe gibi yaşayabilirsiniz. 
Grubunuzun tanınmış tipine ömek olarak İngiltere Prensesi An-
ne'i ve gangster Al Capone'u verebiliriz. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Kaplan'sanız kafanız çok iyi çalı
şıyor demektir, işleri uzatmadan, kestirmeden isteklerinize kavu-
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şabilirsiniz. Olayları kolaylıkla değerlendirebilir ve kazançlı çı
karsınız. Siz biraz gayret göstermekle bol paraya kavuşabilirsiniz. 
Yine istediğiniz alanda ün de yapabilirsiniz. Sözleriniz etkileyici 
ve ilginçtir. Bunu da bir silah olarak kullanabilirsiniz. Dostukla-
ra önem vermekte de haklısınız. Çünkü sizin gibi biri dostlar sa
yesinde de pek çok isteğini elde edebilir. Zaman zaman koşulla
ra sinirlenirsiniz ama bağıracak yerde duygularınızı alaylı bir d i l 
le açıklarsınız. Sevgide biraz kayıtsızsınız. Ancak sizi beğenip pe
şinizden koşan kimselerle ilgilenirsiniz. Pek kimseyi kovalayacak 
vaktiniz yoktur. Eviniz daima dostlara açıktır. Yaratıcı konular
dan zevk alır ve olayların ayrıntılarına girersiniz. Grubunuzun 
tanınmış tipine örnek olarak ünlü Yönetmen John Landis'i vere
biliriz. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Kaplan'sanız başarılı olacağınız 
için sizi kutlamamız gerekir. Çünkü Kaplan'ın verdiği cesaret, 
atılganlık, ani çıkışlar vb. sizin dengenizle birleşince fevkalade 
bir hal alır. Her şeyi kolaylıkla planlayıp uygulayabilirsiniz. Üs
telik yapacaklarınız pek çok kimseyi de etkileyecektir. İdealleri
niz var ve bunlara erişebilecek ender kimselerden birisiniz. Para, 
basan veya ün sizin için kolaydır. Çünkü olayları tarafsızca de
ğerlendirmesini de iyi biliyorsunuz. Nazik, zarif, hoş, kimseyi 
kırmayan bir insansınız. Durum böyle olunca her yerde aranan, 
istenen biri haline geliyorsunuz. Sevgiye ve güzelliklere de önem 
vermektesiniz. Sevgide dengenizi korumaya çalışın. Siz, özellikle 
yaratıcı konular ve politikada başarılı olabilirsiniz. Yeteneklerini
zi ortaya koymalısınız. Grubunuzun tanınmış t ipinin siyasette 
başarılı t ipi olarak Başkan Eisenhowor ve beyazperde Christop
her Lloyd'u gösterebiliriz. 
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A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Akrep burcunda doğmuş bir Kaplan'sanız, önce sorunlarınızı 
halletmenizi söyleyeceğiz. Kaplan'ın özelliklerine sizin kafanız ve 
derin duygularınız katılınca ilginç bir durum ortaya çıkar. Seçti
ğiniz işte başarılı olabilirsiniz. Adınızı dünyaya da duyurabilirsi
niz. Fakat zaman zaman duygular sizi zorlayacak ve rahatsız ede
cektir. Kısacası sevgide bocalayabilirsiniz. Yine olaylara duygu 
açısından bakarsanız hata yapabilirsiniz. Bir amacınız olmalıdır. 
Böyle çalışmak size huzur verir. Sevgide de kıskançlık ve öfkeden 
kaçınmaya bakın. O zaman aradığınız mutluluğu da bulabilirsi
niz. Dostluklara düşkünsünüz ama tutumunuz sizi sevenleri dü
şündürüyor. Başarı için dengeli olmanız da şarttır. Fevkalade bir 
kafanız var ve sezme gücünüz de fazla. Onun için pek çok konu
da basan olabilir. Akrep - Kaplan t ipinin başanlı tipine örnek 
olarak çocuk felcine karşı Saik aşısını bulmuş olan Doktor Jonas 
Salkı verebiliriz. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Kaplan'sanız hayatta çok ilerleyece
ğiniz anlaşılır. Çünkü Kaplan'ın verdiği türlü güçlü duygunun 
yanı sıra sizde yeniye merak, öğrenme arzusu, bilime değer ver
me gibi yetenekler de bulunmaktadır. Böylece yaşamanızı istedi
ğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Tek tehlike merak yüzünden faz
la konuya el atmaktır. Bu dikkatinizi dağıtır ve zamanınızı da bo
şuna harcamanıza neden olur. Pek çok konuda çıkışlar yaparak 
yenilikler getirebilirsiniz. Sizin için başarılı alanlardan biri de t i 
carettir. Yine edebiyat ve eğitimde de kendinizi gösterebilirsiniz. 
Büyük para istiyorsanız ticaretle ilgilenin. Ün istiyorsanız talihi
nizi edebiyat veya güzel sanatlarda deneyin. Anlayışlı bir dost, bir 
sevgilisiniz. Gerçekten değer verdiğiniz biriyle karşılaşırsanız 
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çok sevip bağlanırsınız. Grubunuzun tanınmış tipine örnek ola
rak Aktris Jane Fonda'yı, Şarkıcı Tina Turner'i verebiliriz. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğmuş olan bir Kaplan'sanız kafanız fevka
lade çalışıyor demektir. Oğlak, Kaplanın yoğun duygularının bi
raz hafiflemesini sağlar. Olayları dikkatle inceleme, her türlü ola
sılığı saptama, koşullara dikkat etme sayesinde başarılı olabilirsi
niz. Hem siz zengin olabilecek bir tipsiniz. Ani çıkışlardan kaçı
nırsanız er geç istediğiniz fırsatı yakalayıp paraya kavuşursunuz. 
Düşüncelisiniz ve sadece kendinizi değil başkalarını da koruma
yı istiyorsunuz. Fakat bu arada adınızı duyurmak ve üne kavuş
mak da sizin için önemli. Bunu da yapabilirsiniz. Sevgide sizin 
gibi düşünen, aynı şeylere değer veren biriyle mutlu olursunuz. 
Aslında çok duygulusunuz. Bunu anlayacak bir eş sizin her iste
diğinize karşılık verebilir. Grubunuzun tanınmış tipine örnek 
olarak Aktör Mel Gibson'u verebiliriz. Yalnız dostluklar konu
sunda kuşkularınız var. Oysa sevilen, sayılan bir insansınız. 
Onun için bu tür endişelerden sıyrılmahsınız. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Kaplan'sanız üstün aklınızla dik
kati çekiyorsunuz demektir. Kafanız sayesinde düşünceler ve ha
reketleriniz arasında bir denge kurabilirsiniz. Yine aynı şekilde 
duygularla kafa arasında da bu dengeyi sağlayabilirsiniz. İstedik
leriniz çok iyi biliyorsunuz. Bunun için de akıl, bilgi ve tecrübe
lerinizden yararlanacaksınız. İnsanları anlamak ve etkilemek si
zin için kolaydır. Herkese karşı saygılısınız. Yalnız size de aynı şe
kilde saygı gösterilmesini istiyorsunuz. Laubaliliğe, saygısızlığa 
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dayanamazsınız. Toplum yaşamı da sizin için önemlidir. Top
lumda dikkati çekmek size zevk verir. Kafanıza uygun biriyle he
men evlenebilirsiniz. Aksi halde evlilik yıllarca ertelenebilir. Bu 
arada iyi bir seçim yapmazsanız evlendikten sonra âşık olma iht i 
maliniz vardır. Onun için duygularınızı kafanızla ezmeden karar 
vermelisiniz. Grubunuzun tanınmış tipine örnek olarak Fransa 
devlet eski başkanı Giscard D'Estaing'i ve Şarkıcı Nathalie Cole'u 
verebiliriz. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N KAPLAN İ N S A N I 

Balık burcunda doğan bir Kaplan insanıysanız duygularınız 
yüzünden biraz tehlikeli olabilirsiniz. Fakat siz başkalarından 
çok kendinize zarar verebilirsiniz. Kaplan'ın atılganlığı, ani çıkış
ları, yoğun duygularına sizin düş gücünüz eklenince durum i l -
ginçleşir. Böylece bazı düşleri gerçek yapma olanağını bulabilir
siniz. Fakat iş duygu konusuna geldi mi düşlerin gerçek olduğu
nu da sanabilirsiniz. Bu yüzden yanılır ve karamsarlığa kapılırsı
nız. En iyisi kendinizi gerçekleri görmeye çalıştırmanızdır. Böy
lece sevgide hata yapmazsınız. Sizin için güzel sanatlar ve özel
likle dansta basan olabilir. Dünyanın en iyi bale sanatçısı sayılan 
Waslow Nij inski , 1890'da Balık burcunda doğmuştur. Günü
müzde ikinci Nij inski diye adlandırılan Rudolph Nureyev de 
1938 doğumlu bir Balık insanıdır. İkisinin de Balık - Kaplan tipi 
olması bir rastlantı değildir tabii. . 
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K E D İ BURCU 

K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Kedi insamysanız bir hayli talihli 
sayılırsınız. Çünkü aşırı sayılan duygularınız Kcdin'in özellikleri 
sayesinde daha ahenkli bir hal alacaktır. Böylece sakin sakin dü
şünebilecek ve olumlu kararlar verebileceksiniz. Siz belirli konu
larda hamleler yaparsınız. Özellikle yuva ve para üstünde dura
caksınız. Evinizin herkesinkinden güzel olması için uğraşacaksı
nız. Yine yuvanın uyumunu düşüneceksiniz. Yuvada rahat yaşa
mak için de bol para isteyeceksiniz. Cesaret, yenilik isteği Kedi
nin çekingenliğini ortadan kaldıracaktır. Fevkalade başarılı bir iş 
hayatınız olabilir. Hem sevdiğiniz zaman havailikten de vazgeçe
ceksiniz. Yalnız sevdiklerinizi kıskanacağınızdan da kuşku yok. 
Zaman zaman pençenizi çıkarmaya kalkabilirsiniz. Koç - Kedi t i 
pinin güzel örneği de ünlü Orkestra Şefi Arthuro Toscanini'dir. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Kedi insamysanız, uyumlu, güzel 
bir yaşamınız olabilir. İşlerine önem veren, paranın değerini bi
len, i y i niyetli, mert bir insansınız. Yuva sizin için büyük önem 
taşır. Parayı elde edeceğiniz gibi çoğalmasını da sağlayabilirsiniz. 
Çalışacaksanız bir tek konu seçmeli ve ondan ayrılmamalısınız. 
Kısa yolculuklar hariç yuvanızdan pek uzaklaşmamaksınız. Sizin 
en mutlu olacağınız yer yuvanızdır. Duygulusunuz fakat dikkati 
çeken, pırıltılı insanlara pek yanaşmayın. Onlar yuvadan çok 
kendilerine düşkün olabilirler. Sizi yine yuvasına bağlı biri mut
lu edebilir. Çok anlayışlı, iyi dostlarınız olacaktır. Onlardan 
ömür boyunca yardım da görebilirsiniz. Para bakımından talihli
siniz. Size ummadığınız türlü yerden para gelecektir. Kabil oldu-

291 

gu kadar olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Boğa - Kedi t i 
pine örnek olarak Nobel Ödülü almış bi l im adamı Profesör Paul 
Samuels'i verebiliriz. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Kedi'yseniz çelişkilerle dolu bir 
kişiliğiniz olduğu anlaşılır. Öyle sakin sakin oturacak ve sadece 
kendi işleriyle ilgilenecek biri değilsiniz. Tam aksine pek çok şe
ye merak duymaktasınız. Üstelik bu yüzden tehlikelere atılmak
tan da çekinmiyorsunuz. Bu hiç de Kedi'ye özgü bir şey değil. 
Neyse çoğu zaman Kedi gibi dört ayağının üstüne düşüyorsunuz. 
Macera hevesinizi biraz olsun önlemeye çalışmalısınız. Siz sade
ce bir konuyla ilgilenmelisiniz. Böylece istediklerinize kavuşabi
lirsiniz. Dostluklara önem veriyorsunuz. Ama bazen sözleriniz 
onları düşündürüyor. Ayrıca k i n c i olduğunuz da görülüyor. Bu 
tür şeylerden de vazgeçmelisiniz. Sevgide birkaç maceradan son
ra durulacaksınız sanınz. Pek çok yeteneğiniz var. Bunları ziyan 
etmeyin. Yuvanıza da biraz daha ilgi göstermelisiniz. İkizler - Ke
di t ip i olarak ünlü Besteci Edward Grieg ve yine Besteci Prokofi-
ef f i gösterebiliriz. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğan bir Kedi'yseniz uyumlu bir kişiliğiniz 
olduğu anlaşılır. Yengeç ve Kedin'in ortak yönü çoktur. Yuvaya, 
aileye ve sevdiklerinize çok bağlısınız. Paraya önem veriyorsunuz. 
Rahat rahat yaşamak ve güvende olmak için paranın gerekli oldu
ğunu biliyorsunuz. Hem evinizin istediğiniz gibi güzel olması için 
de para gerekli. Bilinen usûllerden yararlanarak yenilik yapmadan 
yolunuzda ilerlemelisiniz. Böylece tehlikeye atılmadan bolluğa 
erişirsiniz. Sevgide de aradıklannızı bulabileceksiniz. Yuvaya düş-
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kün, dostluk seven, sizi anlayacak bir eş seçmelisiniz. Tek hata
nız hayali durumlar yaratarak endişelenmek. Gerçekleri görmeli 
ve bu kuruntulan unutmalısınız. Toplumda çok iyi bir yeriniz 
olabilir. Toplumu etkileyecek güçtesiniz. Ticaret, yazarlık, tam 
bir Yengeç - Kedi tipidir ve oyunlarıyla toplumu etkilemektedir. 
Yengeç - Kedi'ye örnek olarak Aktör Kurt Russel'i verebiliriz. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir Kedi'yseniz hareketli, neşeli, yu
vaya düşkün, mert, cömert birisiniz demektir. Genellikle bir kedi 
gibi yumuşak, sakin, rahatını seven, dostluktan hoşlanan birisi
niz. Fakat öfkelendiğiniz zaman tam bir Aslan olur ve herkesi şa
şırtırsınız. Büyük işler peşindesiniz. Hem bu tür konularda basan 
elde edecek planları da kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Dostluklara 
da çok önem veriyorsunuz. Ama herkes dost sanmamalısınız .Yü
zünüze gülen tatlı sözler söyleyen kimseler kendi çıkarlarını dü
şünüp size zarar da verebilirler. Yuvanızda mutluluğu sağlamak 
için gereken her şeyi yapacaksınız. Seveceğiniz kimse de dikkati 
çeken, çok beğenilen biri olacaktır. Günden güne başarınız arta
caktır ve bolluğa kavuşacaksınız. Bu arada hareketleriniz de bir 
Aslan'a veya Kedi'ye yakışacak kadar yumuşak ve zarif. Vücudu
nuz da çok güçlüdür. Aslan - Kedi tipine örnek olarak tenis şam
piyonu Evnonne Goolagong'u ve Şarkıcı Whitney Houston'u ve-
rebeliriz. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Kedi'yseniz her şeyden önce son 
derece sevimli ve cana yakınsınız. Kendinizi kolaylıkla sevdiriyor
sunuz. Dostluklara da çok önem veriyor ve yabancılara bile soku
luyorsunuz. Böyle cana yakın olmanız da iyi tabii. Çünkü istedi
ğiniz zaman dediklerinizi kolaylıkla yaptırabiliyorsunuz. Bu ara-
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da siz de hatır sayıyor ve başkalarının yardımına koşuyorsunuz. 
Derlitoplu, güzel, bakımlı bir ev istemektesiniz. Biraz meraklı ol
duğuz için evlenmeden önce bir iki macera olabilir. Paranın değe
rini biliyorsunuz. Zamanla paranız daha da artacaktır. Seçtiğiniz 
konuda gitgide başarılı olacaksınız. Ün ve başarı size orta yaşta da 
gelebilir. Fakat gayretlerinizin sonucunu muhakkak göreceksiniz. 
Aktör Michael Keaton, Peter Faik bu grubun ünlüleridir. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Kedi insanıysanız gözünüz yük
seklerde demektir. Çünkü siz sadece rahat, süslü bir yuva iste
mekle kalmazsınız. Her türlü güzel ve lüks şeye de kavuşmalısı
nız. Dikkati çekmeli, beginilmelisiniz. Çevrenizde pek çok hayra
nınız olmalı. Bunlardan havai biri olduğunuz sonucunu çıkarma
malısınız. Tam aksine ciddi, iyi niyetli, dengelisiniz. Fakat kendi 
değerinizi biliyorsunuz ve toplumda hak ettiğiniz yere yerleşmek 
niyetindesiniz. Sözleriniz çok tatlı ve hareketleriniz uyumlu. En 
öfkeli insan bile sizinle konuşurken yumuşar ve sorunlarını da 
unutur. Duygularınız son derece güçlüdür. Sevip bağlanırsanız 
fevkalade bir eş olursunuz. Akıllı olduğunuz için ticaret, siyaset, 
hukuk alanlarında, zevkli olduğunuz için de güzel sanatlarda 
kendinizi gösterip hak ettiğiniz başarıya erişebilirsiniz. Terazi -
Kedi tipine örnek olarak Aktör George C. Scott'u verebiliriz. 

A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Akrep burcunda doğmuş bir Kedi'yseniz sezme gücünüz fev
kaladedir. Bu da ömrünüz boyunca size yardımcı olacaktır. Mad
deye önem vermektesiniz. Zengin olmayı istiyorsunuz. Çünkü 
para hem yuvanızdaki rahatınıza yardım edecek hem de istedik
leriniz yapma olanağını verecektir. Ayrıca paranın büyük bir si
lah olarak kullanılacağına da inanmışsınız. Çok duygulusunuz. 
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Sevdiğinize bağlanır ve ona her istediğini de verirsiniz. Fakat bir 
taraftan da kıskançlık ve kuşkularla onun yaşamını cehenneme 
çevirmekten çekinmezsiniz. Dostluk karmayı seviyor ve konuk
ları ağırlamaktan zevk duyuyosunuz. Aslında cömert sayılmazsı
nız ama sevgiliniz, eşiniz ve konuklar için para harcarsınız. Sez
me gücünüz sayesinde istediklerinize kısa sürede kavuşabilirsi
niz. Bilinmeyene merak duyuyorsunuz. Bu arada içinizden gelen 
sese güvenebilirsiniz. Altın madenleri sahibi Milyarder Hugh M . 
Sutherland Akrep - Kedi tipinin iyi bi örneğidir. Yine Aktör John 
Cheese de bir Kedi Akrebi'dir. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Kedi'yseniz çok yönlü ve ilginç bi
risiniz doğrusu. Kedinin bütün özellikleri sizde bulunmaktadır. 
Yay da bunları daha hoş hale sokmaktadır. Eskiye değer vermek
le birlikte yeniliklerden de zevk alıyorsunuz. Dengeli, i y i niyetli, 
dostluk kurmayı seven, tatlı konuşmalardan hoşlanan bir tipsi
niz. Seçeceğiniz konuda başarılı olacağınıza inanıyorsunuz. Bu 
da doğru. Nedeni de kendize olan güveniniz ve gerçekleri göre
bilmeniz. Fazla yetenekli olduğunuz için gerek b i l im gerek yara
tıcı alanlar size göredir. Yalnız birkaç konuya birden el atmayın. 
Bu sizi yorar ve başarıyı erteler. Konuları sırayla ele almalısınız. 
Siz gezmeyi, görmeyi, bilmeyi istiyorsunuz. Yuvaya da değer ve
riyorsunuz. Bu durumda yuvanız yabancı bir ülkede de olabilir. 
Daima bakacak, görecek, okuyacak ve öğreneceksiniz. Yay - Ke
di tipine örnek olarak dünya golf şampiyonu Lee Trevino'yu gös
terebiliriz. Yine Şarkıcı Edith Piaf da bir Yay Kedisi'dir 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Kedi'yseniz anlayışlı, insanları se
ven, kafalı birisiniz demektir. Etrafınızda daima dostlarınız bu-
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Ilınmaktadır. Çünkü onları görmekten, dinlemekten hoşlandığı
nız kadar, düşüncelerinizi açıklamaktan da zevk alıyorsunuz. 
Yalnız kalmaya dayanamazsınız. Çevrenizde size hayran kimseler 
bulunmalıdır. Bencil değilsiniz fakat beğenilmeyi de istiyorsu
nuz. Akıllı ve çok yeteneklisiniz. Onun için seçtiğiniz alanda ko
laylıkla ilerleyebilirsiniz. Paraya fazla önem vermiyorsunuz. Yine 
de istedikleriniz yapmanız için de daima paranız olacaktır. Kitap
lar da sizin için ayrı bir değer taşır. Okumaya öğrenmeye merak
lısınız. Bu arada yazmayı da deneyebilirsiniz. Seveceğiniz kim
seyle aynı zamanda kafa dostluğu da kurabilmelisiniz. Böylece 
mutlu olabilirsiniz. Çocuklarınızı çok i y i yetiştireceğinizden kuş
ku yok. Kova - Kedi t ipinin başarılı bir tipi olarak Sanatçı John 
Hurt'ü gösterebiliriz. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N K E D İ İ N S A N I 

Balık burcunda doğdunuzsa siz pek hassas, duygulu bir Kedi 
sayılabilirsiniz. Bir kedi kadar rahatınıza düşkünsünüz. Çalış
maktan pek hoşlanmıyorsunuz, buna karşılık düşlerinizdeki gibi 
bir yaşam istiyorsunuz. Güzel, lüks bir ev, size zevk verecek kı
lıklar, hoşlanacağınız sözler söyleyecek dostlar, güveneceğiniz, 
seveceğiniz bir eş. Bütün bunları istemek hakkınızdır. Fakat is
teklerinize nasıl kavuşacağınızı bilemiyorsunuz. Önce gerçekleri 
görmekle işe başlamalısınız. Kendinizi kolaylıkla sevdirebilirsi-
niz. Bu da başarıya gitmenizi kolaylaştırır. Bu arada yetenekleri
nizi inceleyin. Size en yararlı olacakların üstünde durun. Kadın
sanız, istediğiniz gibi bir evlilik sizi bir anda her şeye kavuştura-
bilir. Yalnız sevgiye fazla önem veriyorsunuz. Sevmedikçe evlen
memeksiniz. Bu arada hayalleri gerçek yapacak gücünüz olduğu
nu da belirtelim. Balık - Kedi tipine örnek olarak ünlü Şair John 
Keats'i ve Şarkıcı Harry Belafonte'yi verebiliriz. 
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EJDERHA BURCU 

K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız çok başarıya erişe
ceğinizden kuşku yoktur. Çünkü canlı, atılgan, cesaretli, güçlü 
bir insansınız. Hem neler yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz. 
Tehlikeler de sizi yıldırmayacaktır. Çünkü yenilmeyeceğinizden 
eminsiniz ve bu konuda haklısınz. Yalnız kazanacağınız paranın 
bir kısmını saklamasını öğrenmelisiniz. Har vurup harman sa
vurmak kötü sonuç verir. İstediğiniz başarı sizin olacaktır. Yalnız 
duygu konusunda biraz duracağız. Çünkü çok beğenilen bir tip
siniz. Etrafınızla da ilgileniyorsunuz. Fakat duygularınız derin 
değil. Kolaylıkla havaileşebilirsiniz. Bu arada birden kapılmanız 
ve çok genç yaşta evlenmeye kalkmanız da tehlikelidir. Çünkü 
sonra pişman olabilirsiniz. Veya çok beklerseniz hiç evlenmezsi
niz. Koç - Ejderha tipine örnek olarak Danimarka Kraliçesi I I . 
Margarathe'i ve Aktör Sir John Gilguid'i verebiliriz. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız kararlı, gayesinden 
dönmeyen, eninde sonunda dediğini yapacak bir insan olduğun
uz anlaşılır. Çok çalışkansınız ve yorulmak nedir bilmiyorsunuz. 
Planlarınızı yapmışsınız ve belirli bir yaşa gelene kadar bütün is
tediklerinize sahip olmaya karar vermişsiniz. Bunu başarabilece
ğinizden de kuşku yok. İstediğiniz gibi bir eviniz, fevkalade ba
şarılı bir işiniz ve büyük paranız olabilir. Bu arada siz ilgilendiği
niz konuya da fazla önem vermektesiniz. Bu konuda isminizi du
yurmanız da doğaldır. Genç yaşta evlenip mutlu bir yuva kurabi
lirsiniz. Fakat kendinizi tamamiyle sevdiğiniz konuya verirseniz 
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duygularınıza baskı yaparsınız. Bu da sevgiyi tehlikeye sokar. 
Amacınız kadar sevginin de önemli olduğunu unutmamalısınz. 
Böylece daha mutlu olabilirsiniz. Boğa - Ejderha tipine örnek ola
rak bir çığır açmış olan Doktur Sigmund Freud'u, Aktör Pierce 
Brosman'ı ve A l Pacino'yu gösterebiliriz. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız er geç dünya adı
nızı duyacak demektir. Çünkü Ejderha'nın güçlerine, parlak ze
kânız da katılmaktadır. Bütün sorun yükseleceğiniz alanı seçebil
mektedir. Çünkü birden fazla konu size zevk vermektedir. Fakat 
bunlardan sadece birinde başarı olacaktır. Dikkatle plan yapmalı, 
ayrıntılar üstünde durmalı ve sonra bunu uygulamalısınız. Edebi
yat, perde, sahne, bi l im alanı size göredir. Ayrıca konuşmanız son 
derece etkileyicidir ve çok zeki olduğunuz için durumlara kolay
lıkla çareler de buluyorsunuz. Bu da siyasette başarılı olabileceği
nizi gösterir. Bu arada epey havaisiniz. Ayrıca duygularınız pek 
derin de sayılmaz. Kendinizi çok beğendiğiniz için hata da yapa
bilirsiniz. Onun için dikkatli davranmalısınız. Aksi halde birden 
fazla evlilik yapabilirsiniz. İkizler - Ejderha tipi olarak Şarkıcı 
Tom Jones ve Yazar Moss Hart'ı gösterebiliriz. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA T İ P İ 

Yengeç burcunda doğan bir Ejderha'ysanız türlü çelişkilerle 
dolusunuz. Bu durumunuz sizi de düşündürmektedir zaten. Öyle 
her konuda ortaya çıkmaya cesaretiniz yok. Fakat el attığınız işte 
de sonucu muhakkak alıyorsunuz. İstediğiniz paraysa bunu ko
laylıkla bulabileceksiniz. Ün yapmayı istiyorsanız çalışmanız ge
rekecektir. Yani kendinizi seçtiğiniz konuya adeta adayacaksınız. 
Böylece adınızı duyurabileceksiniz. Kafanız çok iyi çalışıyor ve 
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geçmişten kopmayı da istemiyorsunuz. Oysa birkaç yenilik sizin 
için çok daha yararlı olacaktır. Duygularınız son derece güçlüdür. 
Böylece Ejderha'nın duygusuzluğu ortadan kalkmaktadır. Çok se
vecek ve bağlanacaksınız. Hem sevdiğinizle evlenirseniz çok da 
mutlu olursunuz. Biraz kıskanç ve kuruntulusunuz. Yalnız insan
ları iyi anlıyor ve duygularını, düşüncelerini de seziyorsunuz. 
Yengeç - Ejderha tipine iyi bir örnek olarak ünlü Romancı Pearl 
S. Buck'u, Aktör Robin VVilliams'ı ve James Brolin'i verebiliriz. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız sizin karşınızda 
hiçbir güç duramaz! Yalnız eşsiz bir Ejderha olmanıza karşılık bu 
burcun kötü yanlarını almış olduğunuzu da belirtelim. Kendini
zi fazla beğeniyor, övünüyor, daima dikkati çekmeyi istiyorsu
nuz. Hem daima dediklerinizin yapılmasını da arzu etmektesiniz. 
Sizi seven çok ama bu tür şeyler onları bazen yorup bezdiriyor. 
Daha anlayışlı olmalı ve sadece kendinizle değil biraz da çevre
nizle ilgilenmelisiniz. Bu arada dost kadar düşmanınız olduğunu 
da söyleyelim. Çünkü güçlü ve fazla yeteneklisiniz. Ayrıca dikka
ti çekmek için aklınıza eseni yapıyorsunuz ve başarılı oluyorsu
nuz. Bu yüzden sizi kıskanırlar tabii. Duygularınız coşkun, fakat 
sevgide yanılabilirsiniz. Büyük bir arzuyu aşk da sanabilirsiniz. 
Çok dikkatl i davranmalısınız. Sizin seveceğiniz kimse talihlidir 
doğrusu. Aslan - Ejderha tipine örnek olarak Oyun Yazarı Bcr-
nard Shavv'u ve Yönetmen Stanley Kubrick'i verebiliriz. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız neler yapabilece
ğinizi iyi biliyorsunuz. Abartmaya kaçmadan, hayallere dalma
dan yolunuzda ilerliyorsunuz. Hangi konuyu seçerseniz seçin bir 
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fırsatım bularak başarıya erişeceksiniz. Dostluklar ve çevre sizin 
için çok önemlidir. Konuşmanız tatlı ve anlamlı. İstediğiniz k im
seleri kolaylıkla kendinize bağlıyorsunuz. Fakat dostluklarda bi
raz da bencilsiniz. Ama çok sevimli olduğunuz için sizi hoş gö
rüyorlar. Başkaları için değil kendinizi düşünerek uğraşmaktası
nız. Ve amacınızı engellemeyecek yardımlardan da kaçınmazsı
nız. Çok hoşsunuz ve beğeniliyorsunuz. Yalnız duygularınız pek 
de derin değil. Sevmesini bilmiyor değilsiniz. Ama siz kendinizi 
seviyorsunuz. Başak - Ejderha tipine örnek olarak fi lm yıldızı Ra
quel Welch'i ve Yazar Agatha Christie'yi verebiliriz. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız kolaylıkla dikka
ti üstünüze çekebilecek bir tipsiniz. İnsanları anlıyor ve onlara 
nasıl davranmak gerektiğini biliyorsunuz. Belirli değer ölçüleri
niz var. Bunlardan şaşmıyorsunuz. Daima dürüst davranmaya da 
gayret ediyorsunuz. Fakat bu arada kendinizi bir hayli beğen
mektesiniz. Belli etmemek isteseniz de bu zaman zaman sözleri
nizden ve hareketlerinizden anlaşılıyor. Her konu size zevk ver
miyor. Aynı şekilde herkesten de hoşlanmıyorsunuz. Konu ve in
san seçiyorsunuz. Ama ilgilendiklerinize bol bol zaman ayırabili
yorsunuz. Zaman zaman toplum kurallarına isyana kalkıyorsu
nuz. Fakat bu aslında tehlikelidir. Çünkü sizi seven bu yüzden 
birden aleyhinize de dönebilirler. Duygularınız çok derin ve sev
gi yaşamınızın akımını değiştirebilir. Hatta bu yüzden hayatınız 
altüst de olabilir. Terazi - Ejderha tipine örnek olarak Yazar Os
car Wildc'i ve Graham Greene'i verebiliriz. 

A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

Akrep burcunda doğan bir Ejderha insanıysanız çok tehlikeli 
olabilirsiniz. Çünkü büyük gücünüzü kötüye kullanmanız da ka-



bildir. Gururlu, kendini beğenen, herkesten kuşkulanan, çabuk 
kınlan, gerektiğinde intikam almaya kalkan bir tipsiniz. Çok 
güçlü olduğunuz için de böyle intikam almaya kalkmak karşı ta
rafı yıkar. Daha anlayışlı olmalısınız. Her şeyden alınmamak ge
rektiğini bilmelisiniz. Kafanızı kullanırsanız çok büyük işler ya
pabilir ve herkesin hayranlığını kazanabilirsiniz. Fakat bencille-
şir ve yaşama dar bir açıdan bakarsanız o zaman hatalı yönleriniz 
ortaya çıkacaktır. Sevgide karşınızdaki kimseye hak tanımıyorsu
nuz. Ancak seven insanın biraz da anlayışlı olması gerekir. Böy
le devam ederseniz sevgide düş kırıklığına uğrarsınız. Oysa beğe
nilecek sevilecek çok yönleriniz var. Para için korkmayın. Bollu
ğa kavuşacaksınız. Akrep - Ejderha tipi olarak ünlü Ressam Pi-
casso'yu ve futbol yıldızı Pele'yi örnek verebiliriz. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız çok hoşa giden, ca
na yakın birisi olduğunuz ortaya çıkar. Çünkü sizde Ejdcrha'nın 
üstün özellikleri bulunmaktadır. Ejderha'nın kötü yönlerini al
mamışsınız. İnsanları seviyorsunuz. Onlar için pek çok şey yapa
bilirsiniz. Aynca akıllı ve bilgilisiniz. Gerektiği zaman sözleriniz
le toplumu etkileyecek gücünüz de var. Fakat övünmeye, yük
sekten atmaya, zor kullanmaya gerek görmüyorsunuz. Çünkü 
kendinize güveniyorsunuz ve her şeyin yumuşaklıkla halledilebi
leceğine de inanmışsınız. Pek çok konuda başarılı olabilirsiniz. 
Yükselecek ve çevrenin dikkatini çekeceksiniz. Duygulu olmak
la birlikte biraz da havaisiniz. Kimseyi kırmak istememekle bir
likte maceradan maceraya atılmaya kalkıyorsunuz. Ama sizin gi
bi birini tutabilmek de bir hayli zordur zaten. Hareketlerinizi kı
sıtlamayacak, özgürlüğünüze ilişmeyecek biriyle mutlu olursu
nuz. Bu tipe örnek olarak yıldız Liv Ullman'ı ve Aktör Richard 
Pryor'u verebiliriz. 
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O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız, büyük işlerin in
sanı olduğunuz anlaşılır. Büyük düşünürler, yazarlar, sanatçılara 
sizin grubunuzda fazla rastlanır. Güçlü olduğunuzu biliyorsu
nuz. Pek çok şey yapabileceğinizin de farkındasınız. Fakat birden 
ortaya atılmak, dikkati çekmek, herkesi heyecanlandırmak size 
göre şeyler değildir. Sakin sakin kendi köşenizde oturuyor ve is
tediklerinizi de ustalıkla yapıyorsunuz. Büyük servet yapabilirsi
niz. Veya seçtiğiniz alanda büyük bir isim olabilirsiniz. İnsanlara 
fazla güvenmiyor ve onların hatalı yönlerini de görüyorsunuz. 
Fevkalade bir dostsunuz. Yalnız düşmanlığınızdan korkulur. Si
zi anlayacak, çok yetenekli ve akıllı bir eş istersiniz. İşin tuhaf ta
rafı onun hareketli, neşeli ve canlı olması hoşunuza gidecektir. 
Yuvada daima sizin dediğiniz olacaktır. Aile için her şeyinizi ve
rebilirsiniz. Oğlak - Ejderha tipine örnek olarak zenci Lider Mar
tin Luther King'i gösterebiliriz. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N EJDERHA İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız akıllı, bi lgil i , fazla 
yetenekli b i r i olduğunuz anlaşılır. Gerçekleri kolaylıkla görecek 
güçtesiniz. Kafanız inanılmayacak kadar gelişmiştir. Siz bir dahi 
de olabilirsiniz. Ama hemen bunu kabullenmeyin. Madalya'nun 
bir de ters tarafı vardır. Çok işlek bir kafanız olabilir ve zamanı
nızı boş şeylerle, gönül eğlendirerek de harcayabilirsiniz. Yani 
yeteneklerinizden gereken şekilde yararlanmak sizin elinizdedir. 
Böylece eşsiz bir Ejderha olabilirsiniz. Veya sadece kendi zevki 
için gösteriş yapan bir Ejderha haline gelirsiniz. Paraya önem 
veriyorsunuz ve bol paranız olabilir. Sevgide idealistsiniz. Onun 
için de kolay kolay kimseyi beğenmiyorsunuz. Fakat en umma
dığınız anda âşık olabilirsiniz. Büyük bir aşk yeteneklerinizi da-
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ha belirli hale sokar ve fevkalade şeyler başarabilirsiniz. Kova -
Ejderha tipine örnek olarak dâhi Besteci Felix Mendelsohnn'u ve 
tenor Placido Domingo'yu verebiliriz. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N E J D E R H A İ N S A N I 

Balık burcunda doğmuş bir Ejderha'ysanız eşsiz bir insan sa
yılabilirsiniz. Duygularınızla kafanız arasında tam bir uyum bu
lunmaktadır. Hem yaşınızdan umulmayan bir olgunluğa sahipsi
niz. Fevkalade bir iç âleminiz var. Burada her şey bambaşka. Fa
kat bu gerçekleri görmenizi de engellemiyor. Bu iç âleminizi dış 
dünyaya aktarabilirseniz büyük bir başarı olur. Duygularınız her
kesi etkiliyor. Büyüleyici bir kişiliğiniz var. Aynı zamanda i y i 
kalpli, cömert ve merhametlisiniz. Büyük işler yapabileceğinizi 
biliyorsunuz. Ama bu kibirlenmenize neden olmuyor. Sevgi ya
şamınızda büyük yer tutacaktır. Sevdiğiniz sürece mutlu olabilir
siniz. Sıcak, güzel bir yuva istemektesiniz. Fakat siz evrensel bir 
tipsiniz. Onun için dünyayı dolaşacak ve çok şey göreceksiniz. 
Hem her yeni olay size türlü şeyler verecektir. Balık - Ejderha t i 
pine örnek olarak dâhi Besteci Rimsky Korsakoff u ve Şarkıcı A l 
Jarrau'yu verebiliriz. 

YILAN BURCU 

303 

K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Yılan insanıysanız güçlü bir kişili
ğiniz var demektir. İstediğiniz işte ilerleyip yükselebilirsiniz. Pa
ra kazanmayı arzu edeceğiniz malum. Bunun için de elinize epey 
fırsat geçecektir. Yalnız gücünüze güvenerek ikide bir ortaya atıl
mamalısınız. Çünkü sizden daha güçlü kimseler olabilir ve yeni
lebilirsiniz. Bu da size çok ağır gelir tabii. Kafanızdan, bilgileri
nizden yararlanın. İnsan, hiç tartışmadan da istediklerini yaptıra
bilir tabii. Sık sık âşık olacaksınız. Bu arada hemen sevmeniz ve 
kısa süre sonra bıkmanız da kabildir. Ama aşk devam ettiği süre
ce deli gibi kıskanabilirsiniz. Sevdiğiniz kimseye çok özen göste
rirsiniz. Sonra onu ortada bırakıp uzaklaşabilirsiniz. Akıllı biri 
kıskançlığınızdan yararlanarak sizi tutabilir. Zamanla durulacak
sınız ve o zaman daha huzurlu, daha başarılı olabileceksiniz. Koç 
- Yılan tipine örnek olarak ünlü sinema yıldızı Julie Christie'yi ve 
Aktör Max Von Sydow'u verebeliriz. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Yılan insanıysanız kendinize gü
vendiğiniz ve hiçbir şeyden korkmadıgınız anlaşılır. Öyle ortaya 
çıkıp saldırmaya, olay çıkarmaya da gerek görmezsiniz. Sizin her 
şeyiniz önceden planlanmıştır. Seçeceğiniz alanda tek ad olmayı 
istersiniz. Genellikle bu isteğiniz de yerine gelir. Ama bunu ya
pana kadar da sistemli şekilde çalışırsınız. Dostlarınıza sadıksı
nız. İlişkilerinizin ahenkli olmasına gayret edersiniz. Çok duygu
lusunuz ve büyük aşkla sevebilirsiniz. Sevdiğiniz zaman da tam 
anlamıyla sadık olursunuz. Ömrünüzde sadece bir tek büyük aş-
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ka yer vardır. Havai değilsiniz ve ufak gönül maceralarından da 
hoşlanmazsınız. Fakat sevgide aldatılırsanız çok değişirsiniz. O 
zaman bir engerek kadar zehirli olabilirsiniz. Sevmekten vazgeç
mez ama intikam da alırsınız. Ondan sonra da huzuru bulamaz
sınız. Boğa - Yılan tipine örnek olarak ünlü Besteci Johannes 
Brahms ve Yazar Robert Penn VVarren'i verebiliriz. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Yılan'sanız sizin ne yapacağınızı 
kestirmek güçtür. Bir yerde durmayı sevmez oradan oraya süzü
lürsünüz. Gittiğiniz yerlerde ilgiyle karşılanırsınız. Çevrenizde 
türlü kimseler toplanabilir. Fakat kısa süre sonra onların yenili
ği kalmaz ve siz uzaklaşırsınız. Konular da böyledir. Pek çok ko
nuyu incelersiniz. Hem bunlarda uzmanlaşmanız da kabildir. 
Ancak birinde karar kılmak size zor gelir. İnsanları etkilediğiniz 
için ünlü bir politikacı olabilirsiniz. Veya bir sanat dalını seçe
rek birden parlar ve peşinizde pek çok kimseyi de sürüklersiniz. 
Sevgi de sizin için sadece ilginç bir konudur. Onun için duygu
lara kapılmadan ilginç maceralara atılabilirsiniz. Bıkınca da kar
şınızdakini kırmamaya çalışarak uzaklaşırsınız. Bu arada şaşıla
cak bir şey de kısa zamana pek çok konuyu sıgdırabilmenizdir. 
Grubunuzun siyasette başarılı tipi olarak, ABD başkanlarından 
John Kcnnedy ve müzisyen Bob Dylan'ı gösterebiliriz. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir Yılan'sanız duygularını belli et
meyen, düşüncelerini açıklamayan fakat güçlü bir tipsiniz demek
tir . Olayların derinliğine iner ve pek çok şeyi de öğrenirsiniz. 
Kimseye ilişmeyi istemezsiniz. Fakat bu iyi niyetinizi kötüye kul
lanabilecekleri anlamına gelmez. Böyle bir durumda bir yılan gibi 
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sokabilirsiniz. Hem karşı tarafa çok acı da verirsiniz. Merhametli 
olmakla birlikte böyle durumları asla affetmezsiniz. Yuvanıza çok 
bağlısınız. Yuvaya kimsenin ilişmesine izin vermezsiniz. Zaten 
önceden koruyucu önlemleri de alırsınız. Bir hayli kıskançsınız ve 
kuruntucusunuz. Sevgide mutluluğu bulursanız bu tür duygular 
kaybolur. Aksi halde çok daha güçlenir. Parayı kazanmasını bildi
ğiniz gibi artırmasını da bilirsiniz. Aslında çok zeki ve güçlüsünüz 
ve bunu belirtmediğiniz için de çok akıllısınız. Grubun tipine ör
nek olarak Şarkıcısı Lena Horne'u gösterebiliriz. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir Yılan'sanız talihli sayılırsınız. 
(. unkû. Yılanın fevkaladelikleriyle Aslan'ın eşsiz yönleri sizde 
birleşmiştir. Bu arada kusurlu yönler de hemen hemen kaybol
muştur. Cesaretli, mert, güvenli, cesur, bildiklerinden şaşmayan, 
istediklerini her an yapabilecek, başarının hakkı olduğuna ina
nan birisiniz. Bunlar da doğrudur. Yalnız paraya biraz fazla düş
kün olduğunuzu ilave edelim. Para konusu yüzünden daha 
önemli sayılacak şeyleri biraz ihmal edebilirsiniz. Fakat parada 
talihlisiniz. Büyük servet sahibi de olabilirsiniz. Zaten para ken
tlinizi göstermeniz, kafanıza koyduğunuz gibi bir yaşam sürme
niz için gereklidir. Sevgide ateşli ve duygulusunuz. Sevdiğiniz 
kimseyi elinizden alamazlar. Ayrıca sizi beğenen ve âşık olan da 
çoktur. Günün birinde adınızı dünyaya duyuracağınızı da çok iyi 
bilmektesiniz. Aslan - Yılan tipine örnek olarak Jacqueline Onas-
sis'i milyarder Hcry Ford ve aktör Robert Mitchum'u verebiliriz. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Yılan'sanız, yeteneklerinizden 
nasıl yararlanacağınızı biliyorsunuz demektir. Maddeye bir hayli 
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düşkünsünüz. Onun için de daima parayı düşünmektesiniz. Pa
rayı toplayacaksınız. Ama korkarız ne kadar paranız olursa olsun 
yine de yeterli bulamayacaksınız. Hem aslında zevkleriniz de pek 
basit. Yani bunlar için öyle masraf da etmeyeceksiniz. Sadece 
önem verdiğiniz kimseleri etkilemek için para harcayabilirsiniz. 
O zaman kılığınıza çok dikkat eder ve paranız olduğunu da tür
lü şeylerle belirtirsiniz. Dostluk kurmayı seviyorsunuz fakat za
man zaman sözleriniz acılaşıyor. Hatta bazen bir yılan gibi soku
yorsunuz. Rol yapmasını i y i biliyor ve böylece iç yüzünüzü giz
liyorsunuz. Sevgi konusunda kararsızsınız ama sizi yükseltecek 
biriyle evlenmeyi istersiniz. Gerçekten sevmeniz bir hayli zordur 
doğrusu. Başak - Ejderha tipine örnek olarak Aktör Bob Nevvhart 
ve aktris Greta Garbo'yu gösterebiliriz. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Yılan'sanız çok nazik, anlayışlı, 
dengeli, zarif bir tipsiniz demektir. Hislerinizi kolay kolay açmı
yorsunuz. Ancak gerektiği zaman duygularınızdan biraz söz edi
yorsunuz. Sanat yönünüz çok güçlü. Perde, sahne, güzel sanat
larda kolaylıkla başarı sağlayabilirsiniz. Hem kimse sizinle yan
şamaz. Bu arada herkese nasıl davranacağınızı biliyorsunuz. Bir 
hayli politiksiniz. Kimseyi kırmadan istediklerinizi yaptırabili-
yorsunuz. Duygulandığınız ve bunu açıkladığınız an çok etkilisi
niz. Aşırı çekici ve hoşsunuz. Karşınızdakileri adeta büyütüyor
sunuz. İyi niyetli, anlamlı bir insan olduğunuz için de toplumda 
size önem veriyorlar. Sevdiğiniz sürece pek çok şeye dayanabilir
siniz. Sevgilinizin kaprislerine de ses çıkarmazsınız. Ama sevme
diğiniz birinin bu tür şeyler yapmasına da asla izin vermezsiniz. 
Zaten sizden biraz da çekiniyorlar. Terazi - Yılan tipine örnek 
olarak sanatçı Angela Lausbury'i verebiliriz. 

AKREP BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 
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Akrep burcunda doğmuş bir Yılan'sanız insanlar sizden çeki
nebilirler. Çünkü akrep de yılan da zehirlidir. Sizin grubunuzdan 
iki ayrı tür insan çıkar. Yani gerçekten zehirli olan ve duyguları
na kapılıp zarar veren tipler ve idealleri bulunan, kendilerine gü
venen kimseler. Duygularınıza fazla önem verirseniz gücünüzü 
bir silah olarak kullanmaya kalkabilirsiniz. Kuşkulandığınız, kıs
kandığınız an karşınızdakileri yaralayabilirsiniz. Onları hayal kı
rıklığına da uğratırsınız. Oysa kafanızla hareket ederseniz büyük 
yetenekleriniz ve sezme gücünüz sayesinde pek çok kimsenin 
uzaktan baktığı yükseklere erişebilirsiniz. Zaten doruğa çıkmayı 
daima istersiniz. Bu yüzden fırsatlardan yararlanırsınız. Sevdiği
niz zaman tam anlamıyla bağlanırsınız. Sevgilinizden başkasına 
yan gözle bile bakmazsınız. Akrep - Yılan tipine iyi bir örnek ola
rak ünlü bir yıldızken, beyaz perdeden vazgeçip Monakxo pren
sesi olan Grace Kelly'i şarkıcı-besteci Paul Simon'u verebiliriz. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Yılan insanıysanız yaşamdan iste
diklerinizi iyi biliyorsunuz demektir. Kısa yoldan amacınıza eriş
meniz kolaydır. Paraya epey önem veriyorsunuz. Para kazanma
yı düşündüğünüz zaman türlü fırsatlar bulacaksınız. İstedikleri
nizi yapmanız zor olmayacak. Fakat dostluk sevmekle birlikte 
herkesi kınamanız, kendinizi beğenmeniz ve yüksekten atmanız 
hiç de iyi etki yapmıyor. Çok yetenekleriniz var ama kendinizi 
pek sevdiremiyorsunuz. Bunun farkında da değilsiniz. Durup dü
şünün ve etrafınıza bakın. Sözlerimizin doğru olduğunu anlaya-
caksınz. Ayrıca ihmalcisiniz. Bazı şeyler söylüyor fakat sonra de
diklerinizi yapmıyorsunuz. Güzellikle elde edilebilecek şeyler 
için tartışmaya kalkıp tatsızlık çıkarmak anlamsız. Sevgide hava-
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isiniz ve bir hayli ilgi çekiyorsunuz. Birden fazla macera geçire
bilirsiniz. Bu grubun günlü t ipi olarak Nobel Edebiyat Ödülü 
alan Heinrich Böll'ü verebiliriz. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğmuş bir Yılan insanıysanız kafalı, olayla
rı iyi inceleyebilen bunlardan doğru sonuç çıkaran bir tipsiniz 
demektir. İnsanları seviyor fakat pek güvenemiyorsunuz. Dik
katli , ihtiyatlı davrandığınız sürece zarar görmeyeceğinize inan
mışsınız. Onun için de samimi olmaktan, yeni ilişkiler kurmak
tan da çekinmektesiniz. Yalnız bir köşeye de çekilseniz talih sizi 
yine de bulacaktır. Para bakımından talihlisiniz. Kolaylıkla zen
gin olabileceksiniz. Parayla çok yararlı işler de yapacaksınız. İs
temeseniz bile bu yüzden adınız duyulacaktır. Güçlü duyguları
nız var. Fakat kolay açılamazsınız. Size sokulacak, güveninizi ka
zanacak, beğenmenizi sağlayacak birine yavaş yavaş açılmanız 
kabildir. Evlilikte hata yapmamaya dikkat edin. Aksi halde ayrı
labilirsiniz. Ondan sonra tekrar evlenmeyi de düşünebilirsiniz. 
Bu grubun ünlü t ipi olarak milyarder Howard Hughes'i, Yazar 
Edgar Allan Poe ve Aktör Michael Crawford'u gösterebiliriz. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Yılan insanıysanız içinize doğan
lar genellikle doğrudur. İyi veya kötü pek çok şeyi sezmektesiniz. 
Bu da sizi rahatsız ediyor. Sezdiklerinizin doğru çıkmasına hem 
şaşıyor hem de düş kırıklığına uğruyorsunuz. Oysa herkesin pek 
iyi niyetli olmadığını bilmeniz gerekir. Bu yeteneğiniz yüzünden 
üzülecek yerde yararlanmalısınız. Böylece pek çok şeyi bilir ve 
kendinizi korursunuz. Ayrıca bi l im yönünüz de güçlü. Sezme ye-
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teneginiz bu alanda da yararlı olabilir. İyi niyetli, dost canlısısı-
nız fakat çabuk alınıp kınlıyorsunuz. Bir hayli duygulusunuz ve 
sevince de tam anlamıyla bağlanabilirsiniz. Yalnız sevgide bazı 
idealleriniz var. Buna tam uyacak kimseyi bulamazsınız. Bu ko
nuda biraz fedakârlık etmelisiniz. Evlilik, çocuklar ve dostlar si
zi mutlu edecektir. Hiçbir zaman yokluk çekmeyeceksiniz. Bu 
gruba örnek olarak ünlü doğa bilgini Charles Danvin'i ve Aktör 
Robert VVagner'ı verebiliriz 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N YILAN İ N S A N I 

Balık burcunda doğmuş bir Yılan'sanız cana yakın, hoş, şirin 
bir tipsiniz. Hem siz pek çok Yılan gibi zehirli değilsiniz. Sokma, 
acı sözler söylemeyi sevmezsiniz. Fevkalade bir iç âleminiz var ve 
çok duygulusunuz. Bu yüzden başkalarına ilişmeyi istemiyorsu
nuz zaten. Herkesin sizin gibi duyarlı olduğunu ve çabuk yarala
nacağını sanıyorsunuz. Yeteneklerinizi biliyorsunuz ve bunlar
dan kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Çift f ik i r l i olmakla birlikte 
kendinize bir hayli güvenmektesiniz. Başkalanndan yardım iste
meyecek kadar da gururlusunuz. Yalnız para konusunda hata ya
pabilirsiniz. Bol paranız olabilir ama bunu tutmalı ve herkese 
vermemelisiniz. Sevgide bütün hayalleriniz gerçekleşebilir. Çok 
sevecek ve sevileceksiniz. Eşiniz size her istediğinizi verebilecek
tir. Çevrenizde de daima ilginç kimseler olacaktır. Bu grubun ün
lüsüne örnek olarak fi lm sanatçısı Marisa Mell'i verebiliriz. 
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AT BURCU 

K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir At'sanız, canlı, atılgan, hareketli, 
yerinde durmayı sevmeyen birisiniz demektir. Kendinizi bir hay
l i beğeniyorsunuz ve epey gururlanıyorsunuz. Aslında beğen
mekte haklısınız fakat bunu belli etmeseniz daha iy i . Bırakın sizi 
başkaları övsün. Aksi halde bu durum çevrenizdekileri rahatsız 
edecektir. Çok büyük işlerin insanısınız. Para, başarı, ün sizin 
olabilir. Yalnız duygularınızın esiri olmamaya çalışmalısınız. Bir 
de sabırsızlık sizin için zararlı olabilir. Sevgide başarılar olacak
tır. Ama çabuk sevip kolay bıkabilirsiniz. Onun için bu konuda 
aklınızı da kullanın. Burcunuzdan çıkanlar başarılıdır. Hele Ateş 
Atı yılında doğanlar inanılmayacak kadar başarılıdır. Ateş Atı'n-
da doğan tipe örnek olarak Milyarder John D. Rockefeller 11 ve At 
burcunda doğanlara örnek olarak da Aktör Steve McQueen'i ve
rebiliriz. Grubunuzdan büyük işadamları, zenginler, sanatçılar 
çıkar. SSCB başkanlarından Nikita Huruşçev de bu gruptandır. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Atsanız güzelliklere zaafınız oldu
ğu anlaşılır. Yaşamınızda daima güzel şeyler olmalıdır. Hem bu 
arada böyle güzelliklere erişmek için paranın gerekli olduğuna da 
inanırsınız. Çalışkan, zeki, söylenenleri hemen anlayan bir insan
sınız. Size ısrar etmeye gerek yoktur. Kafanıza uyan her şeyi ko
laylıkla yaparsınız. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey olursa kıya
meti koparabilirsiniz. Sesinizi yükseltmeniz de pek çok kimseyi 
şaşırtıp telaşlandırır. İstediğiniz duruma gelebilmek için çok çalı
şırsınız ve türlü zorluğa da göğüs gerebilirsiniz. Fakat arzu ettigi-
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niz duruma gelince de duygular ön plana geçen ve sevip tam an
lamıyla bağlanabilirsiniz. Çok güzel bir eviniz, değerli eşyalarınız 
ve mallarınız olacaktır. Sevgide huzursuzluk olmadığı sürece 
mutlu yaşayacaksınız. Grubunuzdan çok fazla ses sanatçısı çıkar. 
Barbara Streisand'ı ve Ella Fitzgreald'ı örnek olarak verebiliriz. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir At'sanız eşsiz yetenekleriniz var 
demektir. Size safkan at da denilebilir. Yerinizde durmayı sev
mezsiniz. Türlü konuya el atar ve hepsini de kolaylıkla anlarsı
nız. Yalnız bir tek hatanız var. O da sabredememenizdir. Oysa bi
raz bekleyebilseniz her işten fevkalade sonuç alabilirsiniz. Sevdi
ğiniz şeylere bağlanabilirsiniz. Özellikle sanat yönünüz güçlüdür. 
Böyle bir konuyu seçerseniz büyük isim de yapabilirsiniz. Para si
ze ummadığınız yerlerden gelecektir. Sevgiye önem vermektesi
niz. Fakat sadece kendi duygularınızı düşünüyorsunuz. Karşı ta
raf size uymalıdır. Ancak bu duygu açısından bakmak sizi yanıl
tıyor. Böyle bencilce davranmak hiç de doğru değil. Belki öncele
ri siz bırakıp gidersiniz ama günün birinde sizi de bırakabilirler. 
Dostlara çok düşkünsünüz. Daima onların yardımına koşarsınız, 
Grubunuzun ünlü tipine örnek olarak besteci Robert Schumann'ı 
ve şarkıcı, gitarcı, besteci Paul McCartney'ı verebiliriz. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir At'sanız fazla duygulu, kararla
rından caymayan inatçı, biraz da bencil birisiniz demektir Fakat 
bu bencillik sizi kötü sonuçlara götürür. Çünkü kendinizi düşü
nerek fevkalade işler yapabilirsiniz. Fikirlerinizi açıklamaz ve b i l 
diğiniz yolda ilerlemeyi uygun bulursunuz. Dostlarınızı seversi
niz ama onlar bile sizi pek iyi tanımıyorlar sanırız. Çok gizli yön-
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leriniz var. Başardığınız işler duygularınızı yansıtır. Bilimde de 
sanatda da başarılı olabilirsiniz. Hele bir Yengeç - Ateş Atı'ysanız 
adınız ölümsüzleşebilir. Kıskançlık, kuşkular ve karamsarlık, 
sevgide tam mutluluğu bulamamanıza neden olabilir. Daha iyim
ser olmalısınız. Ateş Atı'nda doğmuş tipe örnek olarak dâhi Res
sam Rembrant'ı ve Yengeç - At tipine örnek olarak da Rejisör Ing-
mar Bergman'ı verebiliriz. Güçlü duygular ve sebat sayesinde ba
şarı sizindir. Yalnız biraz hoşgörü sahibi olmanız da gereklidir. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir At'sanız, her şeyi kolaylıkla yapa
bilirsiniz. İnanılmayacak kadar yetenekli ve güçlüsünüz. Fakat 
daima kendinizi düşünmektesiniz. Bu sizi zenginliğe vc başarıya 
götürebilir. Ama bu yüzden sizinle geçinilmesi zordur. Kimseyi 
kolay kolay beğenmezsiniz. Çok cesur, soğukkanlı ve bazen de 
insafsızsınız. Büyük bir amacınız olursa insanlığa da hizmet eder
siniz. Çok dikkati çeken biri olduğunuz için çevreniz daima ka
labalıktır. Yalnız sizi beğenen çok olmakla birlikle seven de az
dır. Duygularınız da güçlü ve sevince her şeyi unutabilirsiniz. 
Ancak sevmeniz kolay değildir. Seveceğiniz kimsede çok şey 
ararsınız. Bunları bulduğunuzu sanarak mutlu olursunuz. Ama 
yanıldığınızı anladığınız an o insanın değeri sıfıra iner. Kafanızı 
kulandıgınız sürece her şey sizin olabilir. Aslan - At tipinin ün
lüsü fazladır. Örnek olarak aya i lk ayak basan insan, Astronot 
Neil Armstrong'u verebiliriz. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir At'sanız, sevimli cana yakın, ne
şeli, tatlı d i l l i , aranılan bir tipsiniz demektir. Çok da zeksiniz ve 
çıkarlarınıza önem veriyorsunuz. Ayrıca çok da çalışkansınız. 
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Yalnız size pek güven olmaz. Kendinizi -düşünerek başkalarının 
haklarını unutmanız da kabildir. Neyse kaypak zekânız sayesin
de kendinizi güç durumlardan kolaylıkla kurtarıyorsunuz. 
Birkaç uygun sözle durumları idare ediyorsunuz. Parayı seviyor, 
kolaylıkla elde ediyor ve sonra zevkleriniz için harcıyorsunuz. 
Geleceğinizi düşünerek biraz tutumlu olmaya çalışmalısınız. Ça
buk beğeniyor ve çekiciliğiniz sayesinde de hemen ilişki kurabi
liyorsunuz. Fakat ayrıldıktan sonra dos.t kalmasını da biliyorsu
nuz. Yazarlık, perde, sahne, fotoğrafçılık size uygun alanlardır. 
Zekânız sayesinde çabuk ün yapabilirsiniz. Grubunuzun ünlüle
rine örnek olarak Aktör Sean Connery'i, Besteci Leonand Berns-
tein'i verebiliriz. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir At'sanız dikkati çekmek hoşunu
za gidiyor demektir. Fakat dikkati çekecek pek çok özelliğiniz de 
var zaten. Yaşamın güzel ve rahat olmasını istiyorsunuz Güzel
liklere, yaratıcılığa ve sevgiye çok önem vermektesiniz. Duygula
rınızı açıklamak sizin için hiç de zor değil. Hem böylece etrafı-
nızdakileri etkilediğinizi de biliyorsunuz. Gerektiği zaman kural
lara uyuyor ve sizden istenenleri de itiraz etmeden yapıyorsunuz. 
Fakat çoğu zaman bildiğiniz gibi davranmaktasınız. Para sizin 
için epey önemlidir ama asıl değerli olanı ündür. Sizi herkes ta
nımalı ve hayran olmalıdır. Sevdiğiniz zaman tam anlamıyla mut
lu olabilirsiniz. Fakat çoğunuza bir tek aşk yetmez. Ateş Atı'nda 
dogdunuzsa adınız ölümsüzleşecektir. Ateş Atı'nda doğmuş tipe 
örnek olarak Besteci Shostakovitch'i, grubun ünlülerine örnek 
olarak da Astronot John Watts Young'u ve Yazar Harold Pinter'i 
verebiliriz. Fazla pırıltılı bir tipsiniz. . 
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A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Akrep burcunda doğmuş bir At'sanız çok çekici bir kişiliğiniz 
olduğu anlaşılır. Kendinizi beğeniyorsunuz ve kafanıza da güve
niyorsunuz. Çok yönlü bir tipsiniz. Onun için de pek çok alanda 
başarı saglayabilisiniz. Ayrıca epey paranız da olabilir. Yalnız dü
şünce ve duygulannızı açmaya pek yanaşmıyorsunuz. Bunları 
yaptığınız şeylerle dolaylı olarak anlatmak daha çok hoşunuza gi
diyor. Dostluklara çok önem veriyorsunuz ve gerçekten çok iyi 
bir dostsunuz. Sevdiğiniz kimseler için çok özveride bulunabilir
siniz. Fakat sevgide bencilsiniz. Olduğunuz gibi sevilmeniz ge-

- rektigine inanıyorsunuz. Karşı tarafa hak tanımıyorsunuz. Ayrı
ca epey kıskançsınız. Bu tutumunuz aşkta pek mutluluk vere
mez. Bu yüzden birden fazla aşk macerası olabilir. Dostu kadar 
düşmanı da olan birisiniz. Grubunuzun ünlülerine ömek olarak 
Aktör John Malkovvich'i verebiliriz. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir At insanıysanız çok uyumlu bir k i 
şiliğiniz olduğu anlaşılır. Yay'a At'ın çok ortak yönü vardır. Siz 
insanları seviyor, yeniliklerden zevk alıyor, dostluklara bayılıyor, 
hoş konuşmalara doyamıyorsunuz. Evrensel bir tipsiniz. Eğer 
pek çok konuya birden el atmaktan vazgeçer ve en fazla iki ko
nuda sebat ederseniz başarıya çabuk erişebilirsiniz. Uzun yolcu
luklar yapacak ve belki bir süre yabancı ülkelerde yaşayacaksı
nız. Siyaset size göre bir alandır. Yine toplumun dikkatini çeke
cek, zevkini okşayacak işler de size uygundur. Sevgide biraz ha
vaisiniz. Sizi tutabilecek kimsenin çok güçlü bir kişiliği olması 
gerekir. Aksi halde arka arkaya zevkli maceralara atılabilirsiniz. 
Grubunuzun ünlüleri arasında Ateş Atı'ndan Besteci Carl Maria 
Von Webber ve At yılından Alexander Solzhenitsyn'i sayabiliriz. 
Yeteneklerinizi geliştirseniz siz de çok tanınmış biri olabilirsiniz. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 
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Oğlak burcunda doğmuş bir At'sanız çelişkiler içinde bir in
sansınız demektir. Çok yeteneklisiniz ama sizin için önemli olan 
başa geçmektir. Hangi konuyu seçerseniz seçin başta olmalısınz. 
Yani çok hırslısınız ve istediğinizi elde edene kadar da sebatla ça
lışır didinirsiniz. Kimse sizi yolunuzdan çeviremez. Hatta başarı 
konusunda acımasız da davranabilirsiniz. Önünüze çıkacak her
kesi ezebilirsiniz. Duygulu ve hassassınız. Üstün bir eşle mutlu 
olabilirsiniz. Fakat eşiniz size bağlı olmalı ve her dediğinizi de 
yerine getirmelidir. Bu grubun Ateş Atı'nın ünlü t ipi olarak SSCB 
başkanlarından Leonid Brejnov ve At yılından da dünya boks 
şampiyonu Muhammed Al i Clay'i gösterebiliriz. Biraz insaflı dav
ranmasını bilirseniz çok daha mutlu olacağınızdan kuşku yok. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir At'sanız, yaşam sizin için ilginç 
bir yarış sayılabilir. Siz dörtnala gitmeyi istiyorsunuz. Bu yarışı 
kazanmalısınız. Bu arada her şeyi görmeli, istediğiniz konuları 
rahatça incelemelisiniz. Aceleniz var ama kafanız da çok güçlü. 
Başkalarının öğrenmek için yıllarını verecekleri konulan siz he
men kavrarsınız. Kafanız yüzünden zaman zaman duygularınızı 
ezmektesiniz. Ancak âşık olunca bu durum değişir. O zaman da 
duygularınız kafanızı yener. Sevdiğiniz sürece eşsiz bir insan 
olursunuz. Sevdiğiniz kimseyi memnun etmek için her şeyi ya
par ve onun yaşamını da renklendirirsiniz. Fakat aşk sona erince 
o kimseyi bırakıp geçersiniz. Yaratıcı konularda, sanatlarda ve bi
l im alanında başanlı olabilirsiniz. Sizin için güçlük yoktur. Gru
bunuzun ünlülerine örnek olarak fi lm yıldızı Gene Hackman ve 
James Dean'i verebiliriz. Duygu - kafa dengesini sağlarsanız çok 
da mutlu olabilirsiniz. 
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BALIK BURCUNDA D O Ğ A N AT İ N S A N I 

Balık burcunda doğmuş bir Aı'sanız sakin, iyi niyetli, renkli iç 
dünyası bulunan bir tipsiniz. At 'm özellikleri sizde daha belirsiz 
hal almakta ve hatalı yönleri de hemen hemen kaybolmaktadır. 
Dostluk seviyor, insanlara önem veriyorsunuz. Tasarladığınız 
pek çok şey var. Fakat bunları yapmaktan biraz da kaçınıyorsu
nuz. Kendinize güvenmekle birlikte iyi sonuç alamazsanız üzüle
ceğinizi düşünüyorsunuz. Oysa daha kararlı davranırsanız istedi
ğiniz sonuçları almanız kolaydır. Güzellikler ve duygular dünya
nızda çok önemli yer tutmaktadır. Ömür boyunca bu durum de
vam edecektir. Sevgiye de düşkünsünüz. İdeal bir âşık sayılabilir
siniz. Sevdiğiniz için her şeyi yapabilirsiniz. Ama kalbinizdeki 
kimse de bu aşkı canlı tutmasını bilmelidir. Aksi halde kırılır 
uzaklaşırsınız. Fakat bir süre sonra yeniden ve aynı ateşle sever
siniz. Burcunuzun ünlülerine örnek olarak gitar ustası Andres 
Segovia ve moda Calvin Kline'i verebiliriz. 

KOYUN BURCU 
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K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Koyun'sanız türlü çelişkilerle dolu 
bir insan sayılırsınız. Koç'un üstün yetenekleri Koyunun zararlı 
yönlerini hafifletebilir ve hatta ortadan kaldırabilir. Buna karşılık 
Koyun'un duygulan, yumuşaklığı Koç'un öfke ve şiddetini azaltır. 
Onun için de siz hoş, cana yakın, çevresince beğenilen birisiniz. 
Kafanız iyi çalışmaktadır. Buna karşılık duygulannız da çok güçlü
dür. Atılganlık, cesaret isteyen işlerde başanlı olabilirsiniz. Aynca 
derin duygulara gerek gösteren konular da size göredir. Cömertsi
niz ve parayı tutmasını da bilemiyorsunuz. Bu konuda kafanızı 
kullanmalı ve geleceğinizi düşünmelisiniz. Büyük bir ateşle sevi
yorsunuz. Fakat sevginiz çabuk geçiyor. Aradığınız sevgiyi ömrü
nüzün ikinci devresinde bulabilirsiniz. Zamanla yeteneklerinizi 
ortaya koymakta ustalaşacak ve başarılı olacaksınız. Bu guruba ör
nek olarak Aktör VVillam Shatner ve Christopher VValken'i verebi
liriz. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Koyun'sanız, başarıya erişmenizi 
sağlayacak pek çok şeyiniz olduğu anlaşılır. Sebatlı ve gayretlisi
niz. Hem çalışmaktan da kaçınmıyorsunuz. İstediğiniz şeylere 
erişebilmek için büyük gayret gösterebilirsiniz. Hayatın güzellik
lerinden çok zevk alıyorsunuz. Yaratma gücünüz de fazla. Duy
gularınızı, düşüncelerinizi, edebiyat, müzik, resim, bale gibi 
alanlarda kolaylıkla açıklayabilirsiniz. Sakinsiniz ve kolay kolay 
sinirlenmiyorsunuz. Sadece kendinize fazla düşkünsünüz. Be
ğenmediğiniz küçük bir şey olursa yakınmaya başlıyorsunuz. Ör-
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negin kılığınızı beğenmezseniz o gün size zehir olabilir. Sevgide 
kararlı ve sebatlısınız. Fakat sevgilinin üstüne fazla düşmeniz 
onun şımarmasına da neden olabilir. Kendi değerlerinizi bilerek 
hareket etmeli ve aynı zamanda kendinizi saydırmaksınız. Gru
bunuzun ünlülerine örnek olarak pirma balerina Margot Fon-
teyn'i ve Şarkıcı Donovan'ı verebilirizi. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Koyunsanız çok hareketli, ko
nuşkan, yerinde duramayan ve aklına eseni yapmaya çalışan bir 
tipsiniz. Çok zekisiniz ve durumlardan yararlanmasını da bi l i 
yorsunuz. Pek çok konuda başarılı olabilirsiniz. Ama siz kendi
nizi göstermeyi, dikkati çekmeyi ve ün yapmayı arzuluyorsunuz. 
Konuşmanın, sözlerin gücüne inanıyorsunuz. Sizin için sözler 
inanılmayacak kadar güçlü bir silahtır. Yalnız yakınmaktan, dur
madan sorunlarınızdan söz etmekten de vazgeçmelisiniz. Çünkü 
bu yüzden dost kaybedebilirsiniz. Zaten sizinle geçinmek kolay 
değildir. Sık sık fikir değiştirmeniz, hızlı yaşamınız bazı kimsele
rin gerilemesine neden oluyor. Sevgiye önem veriyorsunuz. Sev
diğiniz sürece karşı tarafa çok iyisiniz. Fakat bağları kolaylıkla 
koparabiliyorsunuz. Grubunuzun ünlülerine ömek olarak Aktör 
Lord Lavrence Olivier ve Yazar Françoise Sagan'ı verebiliriz. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir Koyun'sanız, anlaşılması zor bir 
insan sayılırsınız. Çok iyi yönleriniz olmakla birlikte bir iki k u 
surunuz da var. Çalışkan, iyi niyetli, evine, sevdiklerine bağlı, se
batlı, başladığı işi sonuna kadar götürebilecek birisiniz. Paranın 
değerini biliyor ve parayı toplayıp artırıyorsunuz. Yalnız yakın
ma huyunuz kötü. Dostlarınız ve aileniz için düşünmeden özve-

319 

ridc bulunabiliyorsunuz. Fakat durmadan türlü küçük şeyden 
yakınmaktasınız. Bu yakınma sizi çok sevenleri bile bezdiriyor. 
Duygularınızı gizlemeye alışmışsınız. Sizi gören çok güçlü oldu
ğunuzu sanır. Oysa duygular söz konusu olunca küçük bir ço
cuktan farkınız yok. Seviyor, inanıyor ve bağlanıyorsunuz. Bu 
arada kuşku ve kıskançlık yüzünden sevgilinize pek rahat da ver
miyorsunuz. Yakınmaktan vazgeçer ve daha gerçekçi olursanız 
mutluluğa kavuşursunuz. Bu grubun ünlülerine örnek olarak 
Besteci Gustav Mahler'i verebeliriz. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir Koyun'sanız çelişkilerle dolu ve 
aynı zamanda çok yönlü bir insansınız. Yeteneklerinizi kolaylık
la ortaya koyacak gücünüz var. Başarıya giden yolu biliyorsunuz. 
İnsanları kolaylıkla etkiliyorsunuz. Siz çığır açabilecek bir tipsi
niz. Yalnız biraz da kendini beğenmiş ve bencilsiniz. Bu arada bir 
tehlike de var. Amacınızı seçerken hata yapabilirsiniz. Ayrıca 
güçlü kafanızın yanı sıra fazla duyarlısınız. Bu duygusallık yü
zünden de gerçekleri görmekten kaçıp hata yapabilirsiniz. Sevgi
de sadık, iyi niyetli, ateşlisiniz. Sevdiğinize elinizden gelen her 
şeyi verebilirsiniz. Bu arada verdiğiniz sözleri de tutar ve hiçbir 
zaman caymazsınız. Grubunuzun ünlülerinden iyi ve kötü olmak 
üzere i k i örnek verelim. Her ikisi de çığı açmış olan bu insanlar
dan Diktatör Mussolini, kötü amacı, modacı Coco Chanel ise gü
zel amacı temsil etmektedir. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Koyun'sanız her şeyden öncee 
başkalarından nasıl yararlanacağınızı biliyorsunuz demektir. 
Dostluklar, ahbaplıklar sizin için yararlıdır. Hem şirin, cana ya-
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kın biri olduğunuz için de pek çok kimse size yardım eder. Tem
bel değilsiniz ve hoşunuza giden bir konuda çalışabilirsiniz. Fa
kat sizde hırs yok. Onun için de başarıya erişmek için başkaların
dan yararlanmanız gerekiyor. Yine aileniz, yakınlarınız sizin için 
türlü şeyler yapmaktadırlar. Zaman zaman başkalarının durumu
na haset ediyor ve yakınmaya başlıyorsunuz. Bu da sizi sevenleri 
üzüyor. Ayrıca sağlığınıza fazla düşkünsünüz. Her türlü ilacı iç
meye kalkıyorsunuz. Yakınmaktan ve sağdığınızla uğraşmaktan 
vazgeçerseniz daha fazal sevileceksiniz. Seveceğiniz kimse sizin
le dost olabilmelidir. Böylece yuvanızda çok mutlu olabilirsiniz." 
Grubunuzun ünlülerine örnek olarak Aktör Mancolm McDo-
vvell'i verebiliriz. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Koyun'sanız her şeyden önce 
çok çekici olduğunuzu söylemeliyiz. Zarif, hoş, nazik, değerini 
bilen bir insansınız. Cazibeniz sayesinde istediklerinizi elde ede
ceğinizi ve yükseleceğinizi de biliyorsunuz. Toplum ilişkilerinde 
de başarılısınız. Sizi beğenen, arayan, seven çoktur. İstediğiniz 
duruma gelmeniz kolaydır. Güzellikler ve sevgi yaşamınızda da
ima önemli bir ro l oynayacaktır. Dengeli gibi gözüküyorsunuz. 
Fakat duygularınız yüzünden türlü hatalar da yapabilirsiniz. Sev
diğiniz sürece sizi başka hiçbir şey ilgilendirmez. Havai değilsi
niz ama sevginiz sönünce hemen uzaklaşırsınız. Tekrar âşık ola
bilir ve eskisi gibi sevebilirsiniz. Sizden hoşlananlar hatalarınızı 
görmemezliğe gelirler. Öfkelenmeden, sinirlenmeden problemle
re çare bulabilirsiniz. Bu grubun ünlü tipi olarak Aktris Catheri-
ne Deneuve ve Şarkıcı Julio Iglasias'ı gösterebiliriz. 
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A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Akrep burcunda doğmuş bir Koyun'sanız duygularına bağlı 
bir insan olduğunuz anlaşılır. Siz her şeye duygu açısından ba
karsınız. Bu kafanızı kullanmadığınız anlamına gelmez tabii. 
Tam aksine gerektiği zaman iyi kararlar verebilirsiniz. Ancak 
ömür boyunca duygular ağır basacaktır. Çok yeteneklisiniz. 
Özellikle yaratıcı konularda başarılı olabilirsiniz. Dostları sev
mekle birlikte aslında pek kimseye güvenmezsiniz. Bu arada kuş
kucu ve kıskançsınız. Hatta kızarsanız kinci de olabilirsiniz. Ka
fanıza koyduğunuzu yaparsınız. Aşka çok önem vermektesiniz. 
Sevdiğiniz zaman hem mutlu hem de mutsuz olursunuz. Çünkü 
en neşeli anınızda sevgilinizden kuşkulanır ve birden karamsar-
laşırsınız. Onu hayali şeylerle suçlayabilirsiniz. Size dayanmak 
kolay değildir doğrusu. Fakat epey cazibelisiniz. Bu yüzden de si
zi seven kimse kolay kolay bırakamaz. Bu grubun ünlüsüne ör
nek olarak rejisör ve aktör Mike Nichols ve Aktris Stephanie Po-
vvers'i verebiliriz. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Koyun'sanız neşeli, her şeyle ilgile
nen, meraklı, aklına eseni yapmaya kalkan birisiniz demektir. 
Dostluklar sizin için çok önemlidir. Dostlarınıza her şeyinizi an
latabilirsiniz. Onların daima sizi destekleyeceklerini bilirsiniz. 
Sözleriniz hoş ve şirindir. Hatta yakınmanız bile çevrenizdekile
ri bir hayli eglendirebilir. Her şeyi alaya vurabilirsiniz. Ancak bu 
duygusuz olduğunuz anlamına da gelmez. Tam aksine derin İliş
leriniz var. Belirli konularda susmayı uygun bulursunuz. Bunlar
dan bir i de sevgidir. Dostlarınız bile duygularınızı anlayamazlar. 
Yuvaya, aileye çok düşkünsünüz. İyi bir eş olabilirsiniz. Çocuk
lar da size mutluluk getirebilir. Birden fazla konudan para kaza-
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nabilirsiniz. Yaratıcı bir konuda başarı da sağlayabilirsiniz. Sakin 
ve neşelisiniz ama öfkenizin tehlikeli olduğunu da belirtelim. Bu 
grubun ünlüsüne örnek olarak Yazar Mark Tvvain'i verebiliriz. 
Aktör Chevy Chase ve Aktris Rita Moreno da bu gruptandır. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğan bir Koyun'sanız ilginç bir kişiliğiniz 
var demektir. Duygularla mantık arasında denge kuramazsanız 
çok bocalayabilirsiniz. Hırslı, yükselmeyi arzulayan bir insansı
nız. Bu arada kuşkulu, hemen hemen hiç kimseye güvenemeyen 
birisiniz. Çabuk yükselip doruğa çıkabilirsiniz. Fakat o zaman 
yalnız kaldığınızı da anlarsınız. En iyisi gayenize giderken iyi n i 
yetli davranmak ve dostluklar kurmaktır. Böyle dostluklar sizi 
kuşkulardan, karamsarlıklardan kurtarabilir. Yaptığınız şeyde so
nuna kadar gitmeniz bir bakıma iyi , bir bakıma zararlıdır. Çünkü 
iyide de kötüde de tutumunuz aynıdır. Yani çok iyi veya çok kö
tü olabilirsiniz. Sizin için ikisinin ortası yoktur. Sevgide sizi anla
yan, yardım edecek biriyle mutlu olabilirsiniz. Anlayışlı bir eş 
bulmanız da şarttır. O zaman başarı ve muduluk sizindir. Bu gru
bun ünlüsüne örnek olarak Şarkıcı Janis Joplin'i verebiliriz. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Koyunsanız, kimseninkilere ben
zemeyen fikirleri olan, yenilikler yapabilecek, değişikliklere düş
kün birisiniz. Kafanız fevkalade işliyor ve böylece zayıf tarafları
nızı da biliyorsunuz. Bunlardan zarar görmemek için de gereken 
dikkati gösteriyorsunuz. Yalnız fazla zeki olduğunuz için zaman 
zaman koşullardan beziyor ve kapris yapmaya başlıyorsunuz. Bu 
çevrenizdekileri şaşırtıyor. Fakat sizden hoşlandıkları için de bir 
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şey demiyorlar. Düşüncelerinizi açıkladığınız zaman çevrenizde
kileri adeta büyülüyorsunuz. İnsanları iyi tanıyorsunuz. Başarını
zın bir sırrı da bu olabilir. İş sevgiye gelince duraklıyorsunuz. 
Buna duygusuz olmanız yol açmıyor. İnce duygulara sahipsiniz. 
Sadece biraz bencilsiniz ve fazla ciddi ilişkiler sizi sıkabilir. An
cak çok yönlü, hoş, akıllı b i r i sizi kendisine bağlayabilir. Bu gru
bun ünlülerine örnek olarak yazar ve düşünür Lin Yutang'ı ve 
Aktör Rutger Haver'ı verebiliriz. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N KOYUN İ N S A N I 

Balık burcunda doğmuş bir Koyun'sanız sizden her şey bekle
nebilir. Yaşamı çok seviyorsunuz. Gerçekleri görebildiğiniz gibi 
eşsiz düşleriniz de var. Hem bunları gerçek haline koymanız da 
kabil. Yalnız zaman zaman umutsuzluğa kapılıyorsunuz. O vakit 
dünya kapkaranlık oluyor. Bir daha mutlu olamayacağınızı düşü
nüyorsunuz. Sonra birden değişip iyimserliğinize kavuşuyorsu
nuz. Neyse dostlarınız iyi . Çünkü böyle sıkıldığınız zamanlar da
yanılmayacak biri oluyorsunuz. Çalışmayı pek sevmiyorsunuz. 
Kestirme yoldan amaçlara erişmek gerektiğini düşünüyorsunuz. 
Dostlar sizden umudu kestikleri anda bir çıkış yaparak hepsini 
şaşırtıyor ve başarılı oluyorsunuz. Çok duygulusunuz ve sevgide 
de başarılısınız. Yalnız sizi seven kimseyi karamsarlığınızla üze
bilirsiniz. Daima iyimser olabilmek için gayret göstermelisiniz. 
Bu grubun ünlülerine örnek olarak satranç şampiyonu Bobby 
Fisher ve Aktris Ornella Muti 'yi gösterebiliriz. 
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MAYMUN BURCU 

K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Maymun'sanız, büyük başarıya eri
şebilirsiniz doğrusu. Çünkü sizde istediklerini elde etme gücü 
var. Çok zekisiniz ve gerektiği an çıkışlar yaparak fırsatları de
ğerlendirebilirsiniz. Kişiliğiniz çok güçlüdür ve hemen hemen 
kimse karşınızda duramaz. İstediğiniz zaman çok sevimli olabili
yorsunuz. Bazı kimseleri etkileyerek kendinize bağlıyorsunuz. 
Böylece zamanı gelince onların yardımlarından yararlanıyorsu
nuz. Daima başta kalmayı istemektesiniz. Hem bir hayli hırslısı
nız. Sevgide biraz da havai sayılırsınız. Maceradan maceraya atı
labilirsiniz. Ancak üstün ve çok beğenilen birini tanırsanız hava
ilikten de vazgeçebilirsiniz. Ömür boyunca türlü değişikliklerle 
karşılaşacaksınız. Bunlara da yine kendiniz neden olacaksınız. 
Fakat böyle fazla hareketli bir yaşamı da istemektesiniz zaten. 
Grubunuzun ünlülerine örnek olarak Orkestra Şefi Herbert Von 
Karajan ve Aktör Toshiro Mifune'yi verebiliriz. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Maymun'sanız, neler istediğinizi 
bildiğiniz anlaşılır. Sizin belirli amaçlarınız bulunmaktadır. Bun
lara nasıl erişeceğinizin de farkındasınız. Boğa parayı temsil eden 
burçtur. Maymun da parayı kolaylıkla kazanmasını bilir. Bu du
rumda büykü bir servete kavuşmanız da hemen akla gelir tabii. 
Azimli , dikkatl i ve güçlüsünüz. Gerekirse hiç durmadan çalışabi
lirsiniz. Bu arada müzik, dans, vb. gibi şeylerden de büyük zevk 
alırsınız. Hareketleriniz de çok ahenklidir. İsterseniz iyi bir dan
söz veya dansör de olabilirsiniz. Kafanıza koyduğunuzu yapacak 
ve sonunda dikkati çekip üne de kavuşacaksınız. Sevgiye de çok 
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önem verirsiniz. Çok seversiniz bağlanır ve ayrılmazsınız. Fakat 
sadece beğenir ve hoşlanırsanız maceralara da atılabilirsiniz. Gü
zel bir ev, lüks bir yaşam sizi mutlu edebilir. Grubunuzun ünlü
lerine örnek olarak milyarder Henry Kaiser'i ve modacı Guy La-
roche'u verebiliriz. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Maymun'sanız, canlı, neşeli ha
yat dolu birisiniz. Son derece zekisiniz. Hatta zaman zaman ze
kânız kaypaklaşabilir. Neler istediğinizi biliyorsunuz. Bol para
nız olmalı ve rahat etmelisiniz. Ayrıca kendinizden söz ettirmek 
de fena olmaz tabii. Ününüzü duymaları gerekmektedir. Üstün 
zekânız sayesinde fırsatları anında değerlendirebilirsiniz. Özel
likle perde ve sahnede başarılı olabilirsiniz. Yine güzel sanatlar
da da talihinizi deneyebilirsiniz. Yalnız fazla duygulu olmadığını
zı söyleyebiliriz. Etrafınızda daima ilginç ve hoş insanlar olması
nı ve eğlenmeyi istiyorsunuz. Sevgi de sizin için ilginç bir eğlen
ce sayılabilir. Onun için maceradan maceraya koşabilirsiniz. 
Ömür boyunca yalnız kendinizi düşüneceksiniz zaten. Daima çı
karlarınızı koruyacak ve kazanacaksınız. Grubunuzun ünlülerin
den bir i de dâhi Ressam Palu Gaugin'dir. Şarkıcı Peggy Lee de bu 
gruptandır. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir Maymun'sanız, sebatlı, kararlı, 
neler yapabileceğini sezen birisiniz demektir. Yengeç, May-
mun'un havailiğini bir dereceye kadar önler. Siz belirli bir yol tu
tacak ve bir süre çalıştıktan sonra da başarıya erişeceksiniz. Hırs
lı olduğunuzu ve hiçbir şeyin sizi gayenizden döndürmeyeceği
ni de belirtmeliyiz. Yolunuza engeller de çıksa bunların etrafın-
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dan dolaşıp geçecek ve yine devam edeceksiniz. Bu arada çok da 
duygulusunuz. Dostlarınıza, sevdiklerinize çok sadıksınız. Onla
rı korumak için de elinizden geleni yaparsınız. Sadece para ko
nusu ortaya çıkarsa tutumunuzu biraz değiştirebilirsiniz. Çünkü 
para sizin için önemli ve gereklidir. Severek evlenirseniz yuva
nızda çok mutlu olabilirsiniz. Böylece tam güvene de kavuşabi
lirsiniz. Çok gezecek, dolaşacak, uzun yoluculuklar yapacaksınız 
ama her seferinde eve döneceksiniz. Grubun ünlülerinden biri 
olarak Jul Sezar'ı ve milyarder Nelson Rockefeller'i gösterebiliriz. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir Maymun'sanız sizden çekinmek 
gerekir. Kafanıza koyduğunuzu muhakkak yaparsınız. Önünüzde 
hiçbir güç duramaz. Atılgan, cesur, kendine güvenen, fırsatları iyi 
değerlendiren birisiniz. Lüks bir yaşam istiyorsunuz. Dikkati çek
meyi de arzulamaktasınız. Ayrıca üstün olduğunuz da herkesçe 
bilinmelidir. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için bir konu se
çer ve kısa süre içinde de gerçekten istediğiniz duruma gelebilir
siniz. Gururlu, cömert ve iyi niyetlisiniz. Ama amacınıza gitmeni
zi engellemeye kalkacak kimseye hiç acımazsınız. Bu gruptan bü
yük işadamları, devlet başkanlan, büyük olaylar yaratan kimseler 
çıkar. İsterseniz çok zengin de olabilirsiniz. Yalnız duygulara ka
pılmadan çalışmalısınız. Severseniz her şeyinizi seve seve verebi
lirsiniz. Bir hayli cazibelisiniz ve çok kişiyi peşinizden koştura
caksınız. Grubunuzun ünlülerine örnek olarak Astronot Gerald P. 
Carr'ı verebiliriz. Romancı Alexander Dumas da bu gruptandır. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Maymun'sanız her şey sizin için 
kolaydır. Çünkü çalışkan ve zekisiniz. Her şeyi kolaylıkla planlı-
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yor ve uyguluyorsunuz. Bu arada ayrıntılara dikkat ediyor ve hiç 
hata olmamasını da sağlıyorsunuz. Er geç bir hayli paranız 
olacaktır. Dostluklar, ahbaplıklar sizin için büyük değer taşır. 
Çünkü hem ahbaplığı hem konuşmayı seversiniz. Ayrıca yeni 
şeyler öğrenmeye meraklısınız. Çevreniz ne kadar genişse o ka
dar yenilik duyacaksınız demektir. Bir konuda derin incelemeler 
yaparak istediğiniz duruma gelmeniz de kabildir. Sözleriniz etki
leyici olduğu için siyaset alanını da seçebilirsiniz. Yine perde ve 
sahne de size göredir. Çok genç yaşta evlenmeye kalkabilirsiniz. 
Fakat önce dünyayı tanımalı, bir f ikir sahibi olmalı ve sonra ev
liliği düşünmelisiniz. Aksi halde pişman da olabilirsiniz. Grubun 
ünlülerine örnek olarak şarkıcı ve aktris Carole Lavvrence'i ve Ya
zar Paul Osborne'u verebiliriz. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Maymun'sanız insanlar sizi seve
cek ve sayacaklardır. Görünüşte dengeli ve adilsiniz. Fakat za
man zaman mantığınız yararsız hale gelebilir. Hatalar da yapabi
lirsiniz. O zaman durumu düzeltmek için hileye kaçmanız da ka
bildir. Rahat, lüks bir yaşam istiyorsunuz ama çalışmaya da pek 
niyetiniz yok. Her şeyin kendiliğinden gelmesini arzu etmektesi
niz. Sadece sevdiğiniz şeyleri yapmaya kararlısınız. Yalnız biraz 
düşünecek olursanız sevdiğiniz konulardan da yararlanıp bollu
ğa kavuşabileceğinizi anlarsınız. Duygularınız çok güçlü, fakat 
biraz da havaisiniz. Çekici olduğunuz için etrafınızda türlü insan 
var. Bu da sizi şımartıyor. Kısa süreli maceraların daha zevkli ola
cağına inanıyorsunuz. Oysa bu yanlış bir tutumdur. Bir gün ger
çekten âşık olunca hatalı tutumunuzu da anlayacaksınız. Grubu
nuzun ünlülerine örnek olarak Aktör Michael Douglas ve tenis 
şampiyonu Martina Navratilova'yı gösterebiliriz. 
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A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Akrep burcunda doğmuş bir Maymun'sanız tehlikeli sayılırsı
nız. Çünkü çıkarlarınız için pek çok şey yapabilirsiniz. Yani ya
rarlı olduğu kadar zararlı işlere de kalkışabilirsiniz. Başarıya eri
şeceğiniz için de bazı kimseleri zarara sokabilirsiniz. Para sizin 
için çok önemlidir. Fırsatları değerlendirerek bol para kazanabi
lirsiniz. Ama kazandıkça daha fazlasını da isteyebilirsiniz. Buna 
karşılık pek cömert de değilsiniz. Paranızın pek azını harcayabi
lirsiniz. Eliniz sıkıdır. Bu arada fırsat düşkünüsünüz. Gözünüz
den hemen hemen bir şey kaçmaz. Kurallara da aldırış etmezsi
niz. Kendi özel kurallarınız olduğuna inanırsınız. Sevgide pek 
ateşlisiniz. Hem duygularınız da güçlüdür. Fakat âşık da olsanız 
o arada başka maceralara atılmaya da kalkabilirsiniz. Bazılarını
zın havailiğine mutlu bir evlilik bile engel olamaz. Grubun başa
rılı tipi olarak ünlü Aktör Robcrt Vaughn ve Aktris VVhoopi 
Goldberg'i gösterebiliriz. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Maymun'sanız, neşeli, şirin, hare
ketli, etrafıyla ilgilenen, meraklı birisiniz. İnsanlar sizden çok 
hoşlanıyorlar. Sizinle ahbaplık etmek zevklidir. Çünkü kimseyi 
sıkmaz ve kırmazsınız. Bilgiye çok önem vermektesiniz, onun 
için de vaktinizin büyük kısmını okumaya ayırırsınız. Pek çok 
konuda bilgil i sayılırsınız. Bilgiyle ilginç konuşmanız birleşince 
gerçekten etkileyici olursunuz. Fakat böyle bilime önem verme
niz çıkarlarınızı unuttuğunuz anlamına gelmez. Siz iyimsersiniz. 
Er geç bir fırsat sayesinde bütün istediklerinize kavuşacağınıza 
inanıyorsunuz. Bu da doğrudur. Kısa süre içinde çok yükselebi
lirsiniz. Kimsenin kötülüğünü istemiyorsunuz ve buna karşılık 
size ilişmelerine de izin vermezsiniz. Sevgide talihlisiniz ve iste-
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diğiniz kimseyi kolaylıkla kendinize bağlayabilirsiniz. Zevkli bir 
yaşamınız olacaktır. Grubun ünlülerine örnek olarak caz ustası 
Dave Brubeck'i gösterebiliriz. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğmuş bir Maymun'sanız, istediğiniz başa-
raya erişeceğinizi söyleyebiliriz. Çünkü Oglak'ın sebat, inat, ira
de ve çalışkanlığı, Maymun'un bilgi , zekâ ve fırsatları değerlen
dirme yeteneğiyle birleşince her şey kabildir. Hangi işi, hangi ko
nuyu seçerseniz seçin sonunda istedikleriniz olacaktır. Yalnız bu 
arada biraz da insafsızlaşacağınızı belirtmeliyiz. Hırslısınız ve bu 
hırsın sınırı da yoktur. Amacınıza giden yolda başka kimse olma
malıdır. Karşınızda böyle biri belirirse onu ortadan kaldırmaya 
yellenirsiniz. Çok az dostunuz var ama onlar değerlidir. Buna 
karşılık sizi çekemeyenler fazladır. Duygulannız zaman zaman 
coşabilir. O zaman çok neşeli ve cana yakın olursunuz. Sevgiye 
önem verirsiniz. Fakat maceraları da ilginç bulursunuz. Evlilik 
sizin için kutsaldır. Yuvanızda da her dediğiniz muhakkak yapıl
malıdır, grubun ünlülerine örnek olarak Şarkıcı Rod Stevvart'ı ve
rebiliriz. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Maymun'sanız fevkalade bir i n 
sansınız. Sizin kafanız son derece güçlüdür. Bilime de büyük 
önem verirsiniz. Bir konuyu kolaylıkla kavrar ve derinliklerine 
inebilirsiniz. Hangi alanı seçerseniz seçin basan sizindir. Başka-
lanndan farklı davranmaya alışıksınız. Sizi anlayabilen de pek az
dır. Fakat böyle olması işinize geliyor. Çünkü her şeyin bilinme
sini istemezsiniz. Buna karşılık insanları incelemeye alışık oldu
ğunuz için yeni gördüğünüz biri hakkındaki fikirleriniz bile doğ-
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rudur. Fırsatları değerlendirmek sizin için çok kolaydır. Güçlü 
kafanız sizi başarıdan başarıya götürebilir. Paraya düşkünsünüz. 
Buna karşılık sevgi konusunda hata yapabilirsiniz. Çünkü kafay
la gönül işlerini halletmek çoğu zaman imkânsızdır. Evlenirseniz 
anlayışlı, iyi niyetli, cömert bir eş olabilirsiniz. Fakat bazılarınız 
bekârlığı seçerler. Grubun ünlülerine örnek olarak Yazar Charles 
Dickens'i ve Aktris Geena Davis'i verebiliriz. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N MAYMUN İ N S A N I 

Balık burcunda doğmuş bir Maymun'sanız aklınıza eseni yap
maya meraklı olduğunuz anlaşılır. Çünkü iradenizden fazla ya
rarlanamazsınız. Pek çok isteğiniz vardır. Üstelik özel dünyanız 
pek renklidir. Güzelliklerle dolu, rahat, lüks bir yaşam istersiniz. 
Bunu elde edebilmek için de fırsatlardan yararlanırsınız. Hem ça
lışmaya düşkün olduğunuz da söylenemez. Yalnız epey talihlisi
niz. Onun için de pek yorulmadan amacınıza erişebilirsiniz. Bi
raz boş boğazsınız. Gizli şeylerinizi açıklamanın tehlikeli olaca
ğını da geç anlıyorsunuz. Bu yüzden kendi kendinize zarar vere
bilirsiniz. Hayallerle gerçekler arasında kalınca karamsarlaşabi-
lirsiniz. Zaten çabuk değişen bir insansınız. Sevgi de güzellikler 
kadar önemlidir. Hem sık sık âşık olabilirsiniz. Her seferinde de 
gerçek aşkı bulduğunuzu sanabilirsiniz. Bu grubun ünlülerine 
örnek olarak güzel yıldız Elizabeth Taylor'u ve Soprano Kiri Te 
Kanavva'yı verebiliriz. 

HOROZ BURCU 
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K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Horoz'sanız, ömrünüzü düşlerini
zi gerçekleştirmekle geçireceksiniz. Sizde istediklerinizi yapacak 
güç var. Hem iç dünyanız da fevkalade. Bu durumda hiç sorun 
olmaması gerekir değil mi? Yalnız yine de bir sorun çıkıyor orta
ya. Çünkü siz kesin olarak ne istediğinizi bilemiyorsunuz. Buna 
karar verirseniz her şey çabucak yoluna girecektir. Daima hayal 
ettiğiniz bir şeyi gerçek haline getirmelisiniz. Böylece mutluluğa 
da erişebilirsiniz. Yine de ilişkilere dikkat edin. Sertlik, inat, dü
şünceleri uluorta söyleme düşman kazanmanıza neden olabilir. 
Gerektiği zaman susmasını da bilmelisiniz. Eşsiz özel dünyanız 
ve cesaretiniz sayesinde çok alanda isim yapabilirsiniz. Sevgide 
basan olabilir. Ama gerçekleri görmeniz şartıyla! Aslında değer
siz olan kimselerin eşsiz olduğunu düşünerek kendinizi kandır
mayın. Grubunuzun ünlülerinden biri Besteci Rachmaninoffdur. 
Christopher Lambertde de bu gruptandır. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş bir Horoz'sanız, amacınıza erişmeniz 
nisbeten kolay olacaktır. Çünkü akılcısınız ve her şeyi bilerek ya
pıyorsunuz. Buna güzel hayaller de eklenince kendinize uygun 
olan alanı seçebilirsiniz. Güzel sanallarda başarılı olabilirsiniz. Yi
ne güzellikle i lgi l i alanlar da size göredir. Başkalarıyla yarışmak
tan hoşlanmazsınız. Fakat kimseye bir şey söylemeden işinize de
vam ederek onları kolaylıkla geride bırakmasını da bilirsiniz. Pa
rayı kazanacağınız gibi tutabileceksiniz. Hatta servet sahibi de ola
bilirsiniz. Güzel duygulannız var ve sevgide bu duygulara karşılık 
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göreceksiniz. Mutlu bir yuvanız ve çok çocuğunuz olabilir. Yalnız 
düşleri bir yana bırakmazsanız umutsuz bir aşk yüzünden üzüle-
bilirsiniz. Karşınızdaki kimseyi gözünüzde büyütmeye de kalk
mamalısınız. Bu grubun ünlülerine örnek olarak modacı Valenti-
no'yu verebiliriz. Aktör Anthony Queen de bu gruptandır. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Horoz'sanız, kafanız sayesinde 
düşlerinizi gerçekleştireceksiniz. Yalnız fazla konuyla ilgilenerek 
dikkatinizi dağıtmamaksınız. Bir tek konu seçerek bunda sebat 
etmeli, gereken her şeyi öğrenmelisiniz. Sonra bunda yenilikler 
yapmalısınız. Zekânız sizi olumlu sonuçlara götürecektir. Bilime, 
edebiyata önem veriyorsunuz. Kendi yeteneklerinizin de farkın
dasınız. Bunlarla biraz da övünmektesiniz. Haksızlıklara dayana
mıyor ve sesinizi yükseltiyorsunuz. Ama bu bazen aleyhinize 
oluyor. Her şeyden önce kendi haklarınızı korumasını öğrenme
lisiniz. Ancak ondan sonra başkalarını düşünmelisiniz. Gayelere-
nize bağlısınız. Yalnız aklı fazla önemsemeniz duygularınıza bas
kı yapmanıza neden oluyor. Bu durumda da sevgiye gereken de
ğeri veremiyorsunuz. Böyle giderse sevgide aradığınız mutluluğu 
bulamazsınız. Grubun ünlülerine örnek olarak Nobel kazanmış 
Fizikçi Andrei Sakharov'u verebiliriz. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir Horoz'sanız iyi niyetli, çalışkan, 
dürüst birisiniz demektir. Başkalarının işlerine karışmayı istemez 
ve çekimser kalmayı uygun bulursunuz. Zaten kendi işleriniz yü
zünden başkalarına fazla zaman ayıramazsınız. Yapılan bazı şey
ler hoşunuza gitmez, fakat ses etmezsiniz. Pek ender olarak öfke
lenirsiniz. Toplumda sevilen, sayılan bir insansınız. Para sizin 
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için ayrı bir değer taşır. Onun için de bol para sağlayacak bir işi
niz olmasını arzu edersiniz. Bir hayli deneyimlisiniz çünkü i n 
sanları incelemesini biliyorsunuz. Buna çalışkanlık da katılınca 
istediğiniz başarı da kolaylaşır. Soğukkanlı, inatçı ve bildiğinden 
şaşmayan bir tipsiniz. Ayrıca çok da duygulusunuz. Aşkta da kıs
kanç ve kuşkucusunuz. Sevince tamamiyle bağlanabilirsiniz. 
Mutlu bir yuvanız olursa cesaret ve güveniniz artar. Bu grubun 
başarılı tipine örnek olarak Astronot John Glenn ve Aktör Tom 
1 lanks'ı gösterebiliriz. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir Horoz'sanız, sizinle başa çıkmak 
güçtür. Çünkü çok cesaretli ve atılgansınız. Ayrıca kendinizi pek 
beğeniyor ve her şeyi yapabileceğinize de inanıyorsunuz. Güçlü 
bir hayaliniz var. Hem böyle düşler size gerçekmiş gibi geliyor. 
Yani her an bunları gerçek yapabileceğinizden eminsiniz. Çok 
başarılı bir tip sayılırsınız. Sadece hata yapmanız da kabil. Çün
kü hayallerle gerçekler birbirlerine çok yaklaşınca insan şaşırabi
lir. Fevkalade bir amaç yerine tehlikeli bir konuyu da seçebilir. 
Onun için her şeyden önce amaç konusunda karar verirken taraf
sızca düşünmeye çalışmalısınız. Mert, iyi niyetli ve cömertsiniz. 
Dostlarınızı daima korursunuz. Fakat bazı kimseler sizden yarar
lanmaktadırlar. Bunu sezdiğiniz an darılırsınız. Sevdiğiniz kimse 
için her şeyinizi ve hatta canınızı bile verebilirsiniz. Bu grubun 
başarılı tipi olarak Yönetmen Roman Polansky ve Aktris Loni 
Anderson'u gösterebiliriz. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Horoz'sanız başarıya erişecek 
güçte olduğunuz anlaşılır. Çünkü Başak'ın mantığı ve ihtiyatı 
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Horoz'un aşırı taraflarını ortadan kaldırır. Her şeyden önce mad
deye önem veriyorsunuz. Sizin için para gereklidir. Zaten parayı 
da eve, emlaka, toprağa yatırmayı istersiniz. Gözünüzle göreceği
niz değerler size güven verir. Yalnız sözlerinize biraz dikkat et
melisiniz. Çünkü aklınıza geleni söyleyerek herkesi kınamaya 
kalkabilirsiniz. Düşleri gerçekleştirmeniz kolaydır. Zira siz olma
yacak şeyleri hayal etmezsiniz. Dostluklara önem verirken sevgi
yi de düşünürsünüz. Aradığınızı bulana kadar birkaç macera ge
çirebilirsiniz. Sizi yükseltecek, her bakımdan hoş bir eş istersiniz. 
Grubunuzun ünlülerine örnek olarak Aktör David McCallum'u 
verebiliriz. Yalana kaçmaz, dürüst davranırsanız her türlü ilişki 
başarılı olur. Kemancı Yitzak Perlman da bu gruptandır. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Horoz'sanız, beğenilen bir tipsi
niz. Çünkü duygularınızın etkisinde kolay kolay kalmaz ve man
tıklı davranabilirsiniz. Herkese aynı i lgi , saygı ve nezaketi göster
mek sizin için kolaydır. Karışıklıklar, tatsızlıklar, tartışmalar hiç 
hoşunuza gitmez. Siz huzurlu bir yaşam istersiniz. Böyle tatsız
lıklara da kolaylıkla çare bulacak güçtesiniz. Onun için de iyi bir 
politikacı olabilirsiniz. Ayrıca zevkli ve yeteneklisiniz. Sanat yö
nünüz de güçlüdür. İlgilendiğiniz konular sayılıdır. Fakat bu ko
nularda tam anlamıyla bilgil i olabilirsiniz. Toplum ilişkileriniz 
de uyumludur. Düşmanınız olduğu da söylenemez. Yuvaya, aile
ye çok önem verirsiniz. Çok duygulusunuz ve sevmesini bilen bi
risiniz. Ancak büyük sevgiler yuvanıza zarar vermemelidir. Sizi 
zarif, anlayışlı, hoş, çekici, zengin biri mutlu edebilir. Grubun 
ünlülerine örnek olarak Yazar Will iam Faulkner'i ve Aktör Steve 
Martin'i verebiliriz. 
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A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Akrep burcunda doğmuş bir Horoz'sanız çok yönlü ve ilginç 
bir insansınız demektir. Kafalı, olayların derinine inebilen, bağı
rıp çağırmaktan hoşlanmayan, her şeyi ustalıkla halletmesini bi
len bir tipsiniz. Bu arada çıkarlarınızı da iyi biliyorsunuz. Fakat 
adil davranır ve hak yemezsiniz. Yalnız işe duygular karışacak 
olursa hata yapabilirsiniz. Bu arada fevkalade bir sezme gücünüz 
var. Bu da insanların maksatlarını kolaylıkla anlamanızı sağlar. 
Böylece gerektiğinde kendinizi hemen koruyabilirsiniz. Bakışla
rınız, konuşmanız ve hareketleriniz çok etkileyicidir. Seçeceğiniz 
konuda kolaylıkla başanya gidebilirsiniz. Paraya büyük önem ve
rirsiniz. Grubunuzda bilim adamları kadar sanatçılar da görülür. 
Güçlü nişlerinizi saklar ve kolay kolay açıklamazsınız. Hatta âşık 
olduğunuz usöylemeniz bile güçtür. Sevgide bencilleşirsiniz. 
Hem benimsemek huyunuz da var. Grubunuzun ünlülerine ör
nek olarak yıldız Goldie Havvn'ı verebiliriz. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Horoz'sanız insanları etkileme gü
cüne sahipsiniz. Bu da büyük bir yetenektir. Çünkü bu sayede is
tediklerinizi yaptırabilirsiniz. Çok yönlüsünüz ve birkaç konuda 
birden başarılı olabilirsiniz. Etkileyici olma sayesinde perde ve 
sahnede çok büyük bir üne erişebilirsiniz. Sözleriniz neşelidir 
ama zaman zaman da alaya kaçabilirsiniz. Sırlarınızı gizler fakat 
her şeyi açıklıyormuş gibi bir hava yaratırsınız. Bu da başkaları
nın her türlü dertlerini size açmalarına neden olur. Sizin anlayış
lı, değerli bir dost olduğunuzu düşünürler. Aslında böyle sayılır
sınız. Sadece çıkarınız söz konusu olursa değişebilirsiniz. Sevgi
de de her istediğiniz olabilir. Dikkati çekmelisiniz. Aşkta da siz 
birinci planda olmalısınız. Sevdiğiniz kimse yüzünden bile ikin-
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ci plana düşmeyi istemezsiniz. Grubunuzun ünlülerine örnek 
olarak aktör ve şarkıcı Robcrt Goulet'yi ve Aktris Bette Middlek'i 
verebiliriz. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğmuş bir Horoz'sanız, ilgi çeken, akıllı, o l 
gun birisiniz demektir. Yaşamınız planlı olacaktır ve istedikleri
nizi de sırasıyla elde edebileceksiniz. Her şeyi dikkatle inceleme-
dikçe bir sonuca varmaya yanaşmazsınız. Sizin için her konu 
önemlidir. Kendinizi verdiğiniz işte tutumunuz dikkati çeker. 
Ciddi, sabırlı ve sebatlı olduğunuzu anlarlar. Yalnız tarafsız kala
mazsınız. Durumları tarafsızca inceleseniz bile daima tuttuğunuz 
biri vardır. Onun için de karar verirken bu peşin hükümlerin et
kisi görülür. Madde sizin için önemlidir. Fakat siz çalışarak bü
yük paraya kavuşmak istersiniz. Çünkü çalışma da ayrı bir amaç
tır sizin için. Sizi çok ciddi sananlar gerçek dostların yanındaki 
durumunuzu görünce şaşarlar. Çünkü bir çocuk gibi neşelenebi
lirsiniz. Güveneceğiniz, neşeli, canlı, anlayışlı bir eşle mutlu ola
bilirsiniz. Grubunuzun ünlüleri arasında Yönetmen Norman 
Cresna bulunmaktadır. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Horoz'sanız sizi anlamak zordur. 
Çünkü ne yapacağınız kestirilemez. Akıllı, dikkati çekmekten 
hoşlanan, yenilikleri seven bir tipsiniz. Fakat kurulu düzenden 
zevk almamaktasınız. Aklırtıza eseni yapıyorsunuz. Sizin için uy
gun davranıp kafanızı kullanarak istediğinizi elde ettikten sonra 
olmayacak işlere kalkışıyorsunuz. Bu yüzden hareketlerinize bir 
anlam veremiyorlar. Oysa siz bu şekilde yaşamdan zevk alıyorsu-
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nuz. Hem eğleniyor hem dikkati çekiyorsunuz. Fakat büyük iş
lerde zarar ettiğiniz görülmüyor. Çünkü paraya önem veriyorsu
nuz ve çıkarlarınızı da iyi biliyorsunuz. Yakınlarınızı seviyorsu
nuz ama bağımsızsınız. Özgürlüğünüzü kaybetmemek şartıyla 
sevebilirsiniz. Aksi halde sevseniz bile uzaklaşmayı uygun göre
bilirsiniz. Grubunuzun ünlülerine örnek olarak yıldız Mia Far-
rovv'u gösterebiliriz. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N HOROZ İ N S A N I 

Balık burcunda doğmuş bir Horoz insanıysanız dikkati çek
mekten zevk aldığınız anlaşılır. Ayrıca herkesten üstün olmalısı
nız. Size bakanlar hayran kalmalıdırlar. Bu duruma geldiğiniz an 
çok cömertleşir ve i y i niyetinizi gösterirsiniz. Daima iyimser 
olursunuz. Fakat istediklerinizi elde edemezseniz küsmeniz ve 
karamsarlaşmanız doğaldır. Çok güçlü hayalleriniz var. Bunları 
gerçekleştirecek kafaya da sahipsiniz. Ama kendinize pek güve
nemiyorsunuz. Son anda çekinip vazgeçme huyunuz da var. Bu
na karşılık ani bir cesaret sizi çok yükseklere çıkarabilir. Yete
neklerinizi fark eden biri de size destek olabilir. Yani ortaklık, iş
birliği ve evlilik sizin için çok yararlıdır. Sevgide de başarı isti
yorsunuz. Duygularınıza kapılınca tamamiyle değişiyorsunuz. 
Hem aşkta cesaretlisiniz. Ayrıca bir hayli çekicisiniz. Grubunu
zun ünlüleri arasında dünyanın en iyi tenoru olarak bilinen Ca-
ruso ve Aktör Michael Cainc de bulunmaktadır. 
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K Ö P E K BURCU 

K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Köpek tipiyseniz amaçlarınız oldu
ğu ve bunlara sadık kaldığınız anlaşılır. Kafanıza koyduğunuz şe
yi yapmak için elinizden geleni ardınıza koymazsınız. Neşeli, an
layışlı olmakla birlikte inadınız tuttu mu çok değişir ve karşınız
dakileri şaşırtırsınız. Yakıcı sayılabilecek duygularınız var. Bu 
yüzden kendiniz de rahat edemezsiniz, başkalarına da huzur ver
mezsiniz. En iyisi size halinize bırakmaktır. Çünkü kolay sonuç
lara varabiliyorsunuz. Bir amaca erişince sorun biter. Bir süre 
çevrenizdekiler de rahat eder. Cesaretiniz sayesinde her tür ko
nuya el atabilirsiniz. Ömür boyunca durmayacaksınız. Fakat ha
reketli yaşamın size zevk verdiğinden de kuşku yoktur. Kolay 
kolay sevemezsiniz. Severseniz de tam anlamıyla hoşlanırsınız. 
Bir hayli kıskanç ve kuşkucusunuz. Güvenebilmeniz de oldukça 
zordur. Grubunuzun ünlü tipleri arasında milyarder Bemard 
Gimbel'i sayabiliriz. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Boğa burcunda doğan bir Köpek tipiyseniz sakin, kafalı, b i l 
diği yolda ilerleyen, beğenilen birisiniz. Boğa'nın sakinliği ve 
zevkleriyle Köpek'in amacına bağlılığı birleştiği için talihli sayı
labilirsiniz. Çünkü istediklerinizi bildiğiniz gibi yapabileceksi
niz. Toplumca sayılacak ve sevileceksiniz. Sizi üzecek, sıkacak, 
sinirlendirecek koşullarla da karşılaşmayacaksınız. Çevreniz hu
zurlu, yuvanız mutlu olacaktır. Başlıca gayelerinizden biri de 
zenginliktir. İstediğiniz paraya da kavuşacaksınız. Yine toplum
da güzel bir yeriniz de olacaktır. Pek ender olarak öfkelenebilir-
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siniz. Haksız yere bağırmak gibi bir huyunuz yoktur. Güzellikler 
sizi çekecektir. Sevgide başarılı ve güvenlisiniz. Âşık olacağınız 
kimseyle evlenirseniz ömür boyu mutlu olursunuz. Grubunuzun 
ünlüleri arasında yıldız Candice Bergen de bulunmaktadır. Mü
zik alanı size uygundur. Şarkıcı Cher de sizin grubunuzdadır. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Köpek insanıysanız çelişkilerle 
dolu olduğunuzu söyleyebiliriz. Başarılı olabilmek için uzun süre 
düşünmeniz ve bazı kararlar almanız gerekecektir. Çünkü çok iyi 
kalpli ve iyi niyedisiniz. Ayrıca bir hayli zekisiniz. Fakat zekânız 
sizi daima tehlikeli işlere ve basan elde edemeyeceğiniz konulara 
sürüklemektedir. Bu durumda geleceğinizi ve neler istediğinizi 
düşüneceksiniz. Böylece kendinize uygun olan konuyu seçecek ve 
hatalardan korunacaksınız. Hem size zevk veren alanı seçtiğiniz 
andan itibaren yaşamınız değişecektir, ikinci bir tehlike de kötü 
dostlardır. Bu tür kimseler etkileyici sözlerle sizi yanlış yola sürük
leyebilirler. Kafanızı kullanmalı ve böyle kimselerden uzaklaşma
lısınız. Sizi anlayan birini severseniz çok mutlu olabilirsiniz. Böy
lece bütün problemleriniz de ortadan kalkar. Grubunuzun ünlüle
ri arasında Yazar Feydeau'yu Aktör Christopher Lee'yi sayabiliriz. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir Köpek tipiyseniz, duygulu, iyi 
niyetli, başkalanna yardıma çalışan biri olduğunuzu söyleyebili
riz. Çok merhametlisiniz ve çabuk acıyorsunuz. Yardım sevmeniz 
iyi tabii fakat bu arada önce kendinizi düşünmelisiniz. Pek çok 
yeteneğiniz var. Sebatlı ve gayretli olduğunuz için de seçtiğiniz 
alanda başanh olursunuz. Yalnız karamsarlığı bir yana bırakın. 
Günden güne her şeyin daha iyi olacağına inanmalısınız. Çok 
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hassassınız ve duygularınızı da gizliyorsunuz. Oysa zaman zaman 
duyguları açıklamak çok yararlıdır. Dertlerinizi içinize atarsanız 
sadece mutsuz olursunuz. Edebiyat ve müzik alanlarında isim ya
pabilirsiniz. Bu konularda talihinizi denemelisiniz. Sevgide bir 
süre aradığınızı bulamayabilirsiniz. Ama sonra tam anlamıyla 
mutlu da olacaksınız. Derin duygularınızı anlayan biriyle evlen
meksiniz. Grubunuzun ünlülerinden biri de Yazar Ernest He-
mingvvay'dir. Modacı Giorgio Armani de bu gruptandır. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N İ 

Aslan burcunda doğmuş bir Köpek tipiyseniz cesur, atılgan, 
sevdiklerini korumak için elinden geleni yapan, sesini duyurabi-
len biri olduğunuz anlaşılır. Dostlarınıza, sevdiklerinize çok bağ
lısınız. Onlar için türlü özveride bulunabilirsiniz. Bu arada güzel 
amaçlarınız da var. Yükselecek ve başarılı bir duruma da gelecek
siniz. İstediğiniz her şey de olacaktır. Yalnız çok gururlusunuz ve 
küçük bir söz küsüp uzaklaşmanıza neden olabilir. Hatta bazen 
çevrenizdekilere danlıp tek başınıza yaşamaya da kalkabilirsiniz. 
Neyse sizi sevenler bu yönünüzü bilirler ve alınmamanıza çalışır
lar. Fakat siz de her sözün kötü niyetle söylenmediğini bilmelisi
niz. Sevgide ısrardan kaçının. Ne kadar kayıtsız gözükürseniz so
nuç o kadar iyi olacaktır. Bırakın başkaları üstünüze düşsünler. 
Çok güzel bir eviniz ve rahat bir yaşamınız olabilir. Sualtı araş
tırmacısı Jacques Piccard grubunuzun ünlülerinden biridir . Ya
zar Guyde Mauppassant da bu gruptandır. Şarkıcı Madonna da 
öyle. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Köpek tipiyseniz maddenin öne
mini çok iyi biliyorsunuz demektir. İdealleriniz yüzünden düş 
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kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Veya bunların boş olduğunu an
ladınız. Artık kendinizi, geleceğinizi ve güveninizi düşüneceksi
niz. Çalışkan, zeki, iyi bir fırsatı değerlendirip pek çok şeye ka
vuşabilecek birisiniz. Birden büyük üne de erişebilirsiniz. Zaten 
paranız olacaktır. Neşeli, dost canlısı ve konuşkansınız fakat sizi 
görenler duygusuz olduğunuzu sanabilirler. Bunun nedeni de es
k i düş kırıklıkları veya hisleri açıklamaya yanaşmamanızdır. 
Toplumda önemli bir yeriniz olacağı gibi, yardım derneklerinde 
de yararlı görevler yapabilirsiniz. Toprağa bağlı bir tipsiniz. Bah
çeli bir ev sizi daha mutlu edebilir. Eşiniz, çocuklarınızla beraber 
olduğunuz sürece güveniniz tamdır. Yuvaya bağlanacak bir in
sansınız. Grubunuzun ünlülerinden bir i de yıldız Sophia Lo-
ren'dir. Manken Claudia Schiffer de bu gruptandır. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Terazi burcunda doğmuş bir Köpek tipiyseniz dengeli, iyi ni 
yetli, zarif, adil birisiniz. Kimsenin kötülüğünü istemezsiniz. Te
razinin üstün yetenekleri Köpek burcunun sert taraflannı orta
dan kaldırır. Belirli bir amacınız olabilir. Hatta haksızlığa engel 
olmak için uğraşabilirsiniz. Fakat bu arada özel yaşamınız da 
amaçlar kadar önemlidir. Siz rahat, güzel, lüks bir yaşam ve sev
gi istersiniz. Bunları bulamazsanız pek de mutlu olamazsınız. 
Özel işlerinizi kimseye açmazsınız. Her şeyinizi sevdiğiniz k i m 
seyle paylaşabilirsiniz. Para sizin için önemlidir. Hem paranızı 
dikkatle harcarsınız. Yani pek cömert olduğunuz da söylenemez. 
Aşkta problem olursa bocalayabilirsiniz. Bir süre karamsarlaşır-
sınız. Fakat daha sonra tekrar bağlanabilirsiniz. Grubunuzun ün
lüleri arasında opera sanatçısı Benita Valente'de ve Brigitte Bar-
dot da vardır. 
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A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Akrep burcunda doğmuş bir Köpek tipiyseniz yine amaçları
nız olacaktır. Fakat başkalarının yardımına koşmaktan çok ken
dinizi kalkındırmayı düşüneceksiniz. Daima kendinizin önemli 
olduğuna inanacaksınız. Bu durumda da istedikleriniz için sava
şacaksınız anlaşılan. Dikkatle planlar yapacak ve erişmek istedi
ğiniz şeylere karar verdikten sonra saldırıya geçeceksiniz. Akıllı 
olduğunuz için de bu tür çıkışlar sonuç verecektir. Sizin için 
önemli olan şeylerin başında ün gelmektedir. Bunu para izler. 
Fakat siz paranın ünle birlikte geleceğine de inanıyorsunuz. Söz
leriniz etkileyicidir ve zaman zaman da kırıcı olabilir. Sizi kına
yacak kimseyi hemen pişman edebilirsiniz. Sevgide de bencilsi
niz ve kendinizi üstün buluyorsunuz. Karşı tarafa hak tanımadı
ğınız gibi her arzunuzun da yerine getirilmesini istiyorsunuz. Bu 
tutum iyi sonuç vermez. Grubunuzun ünlüleri arasında Yazar 
Kurt Vonnegut Jr. bulunmaktadır. Aktris Sally Field de bu grup
tandır. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Köpek tipiyseniz cana yakın, ko
nuşkan, neşeli, bildiğinden şaşmayan birisiniz. Belirli istekleriniz 
var. Bunları ne pahasına olursa olsun yerine getirmeye de karar
lısınız. Fakat sertlik, şiddet gibi şeyler hoşunuza gitmiyor. Her 
şeyin yumuşaklık ve tatlılıkla halledileceğine inanmışsınız. Bun
da da haklısınız tabii. Ayrıca yaşamı çok seviyorsunuz. Küçük 
şeyler sizi mutlu edebiliyor. Büyük inançlarınız var ve bunlar si
ze tam anlamıyla güven vermektedir. Yakınlara, aileye, yuvaya 
düşkünsünüz. Fakat bu çok uzaklara gitmenize, hatla uzak bir 
yerde uzun süre yaşamanıza engel olmayacaktır. Siz evrensel bir 
tipsiniz, her yerde rahat edebilirsiniz. Yabancılarla bile kısa süre 
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içinde dost olabilirsiniz. Çok sevebilir ve erken yaşta evlenebilir
siniz. Ama bunu yapamazsanız evlilik gecikecektir. Hatta hiç ev
lenmemeyi de düşünebilirsiniz. Grubunuzun ünlüleri arasında 
yıldız Patty Duke ve Kevin Sorbo da vardır. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğan bir Köpek tipiyseniz siz çok güvenile
cek, inanılacak bir insansınız. Güçlü bir kişilik sahibi olduğunu
zu da söyleyebiliriz, iradeli, disiplinli , sebatlı, bilgili birisiniz. 
Başkalarına yardımdan zevk alıyorsunuz. Amaçlarınızdan biri de 
yardımdır zaten. Fakat bunu yapabilmek için de maddi durumu
nuzun i y i olması gerektiğini biliyorsunuz. Parayı hem kendiniz 
hem başkaları için istemektesiniz. Hesabını iyi bilen, olumlu 
planlar yapan, sabırla bekleyen bir i de istediği konuda başarılı 
olur. Onun için para sorun sayılmaz. Yalnız çok inatçısınız ve ay
rıca kolay affedemiyorsunuz. Ne başkalarının ne de kendinizin 
hatalarını hoş görebilirsiniz. Bu da sizin fazla uğraşmanıza, yo
rulmanıza neden oluyor. Her bakımdan üstün kimselere hayran
sınız. Böyle bir sevgili ve eş istemektesiniz. Aradığınızı bulmanız 
da kabildir. Grubunuzun ünlüleri Şarkıcı Elvis Presley ve David 
Bovvie'dir. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Köpek tipiyseniz kafaya, zekâya 
çok önem veren biri olduğunuzu söyleyebiliriz. Siz her şeyi ince
lemeyi ve ondan sonra karara varmayı istersiniz. Genellikle ver
diğiniz kararlar da doğrudur. Yalnız toplumun tutumundan pek 
hoşlanan bir i değilsiniz. Belirli kurallar da sizi sıkar. Bunlara açık 
açık isyan etmezsiniz ama hareketlerinizle bu tür şeylere aldır
madığınızı belirtirsiniz. Güzel sanallar, yaratıcı konular ve bil im 
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alanı ilginizi çeker. Bunlardan birinde başarıya da erişebilirsiniz. 
Fakat topluma uymama zaman zaman sorunlara neden olabilir. 
Bu yüzden hakkınızda sölentiler de çıkabilir. Bağımsız ve özgür 
olduğunuz için bu tür şeylere de aldırmazsınız. Fakat yakınları
nız ve dostlarınız üzülür. Biraz havai olmanız türlü maceralara 
atılmanıza yol açabilir. Evlenmeyi geciktirebilirsiniz. Grubunu
zun ünlüleri arasında aktör-dansör Gregory Hines ve Yazar 
Paddy Chayevski de bulunmaktadır. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N K Ö P E K İ N S A N I 

Balık burcunda doğmuş bir Köpek tipiyseniz çok özverili, 
sevgi dolu, duyguları yüzünden de sorunlarla karşılaşacak birisi
niz. Siz yaşamın sorunlu olduğunu düşünürsünüz. Oysa acıma
nız, iyi niyetiniz yüzünden başkalarıyla ilgilenirsiniz ve bu arada 
problemler çıkar. Bu tür ilişkilere son verdiğiniz an sorun kal
maz. Fakat bunu yapmaya da içiniz el vermez. Çok renkli bir iç 
âleminiz var. Güzelliklere hayransınız. Yalnız istediklerinizi elde 
edeceğinizi de pek sanmıyorsunuz. Oysa talihlisiniz. Bir gün yap
tığınız iyiliklerin karşılığını göreceksiniz. Birden yaşamanız deği
şip fevkalade bir hal alacaktır. Bolluğa kavuşacağınız gibi düşle
riniz de gerçekleşecektir. Sizi sevgi yaşama bağlayacaktır. Kadın
lar için duygulu, varlıklı bir eş çok uygundur. Erkekler de ken
dilerine destek olacak eşler seçmelidirler. Grubunuzun ünlüleri 
arasında şarkıcı ve aktris Liza Minelli de vardır. 

DOMUZ BURCU 
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K O Ç BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Koç burcunda doğmuş bir Domuz insanıysanız merhametli, 
iyi niyetli, haksızlıklara dayanamayan bir i olduğunuz anlaşılır. 
Bu iyi niyet yüzünden sizi kandırmalan kabildir. Böyle bir du
rumda çok öfkelenir ve sonra üzüntüye kapılırsınız. Başkalarına 
yardımdan vazgeçemezsiniz. Canlı, hareketli bir toplum yaşamı
nız var. Pek çok kimseyle ahbapsınız. Yeniliklerle hemen ilgile
niyor ve kısa süre sonra da bıkıyorsunuz. Sizi bağlayabilecek pek 
pek az. Bir hayli beğenilmektesiniz ve etrafınızda daima hoş k im
seler olacaktır. Fakat aşkta oldukça havaisiniz. Çok gençken ev
lenmeye kalkmanız hatalıdır. Çünkü sonra pişman olabilirsiniz. 
Maceralar size zevk verir. Yaşam biraz da heyecanlı olursa zevk 
alırsınız. Çekiciliğiniz ve havailiğiniz yüzünden dikkati çekebi
lirsiniz. Adınız çapkına da çıkabilir. Gönül maceralarıyla tanınan 
milyarder Huntington Hartford da, şarkıcı-besteci Elton John da 
sizin grubunuzun ünlülerindendir. 

B O Ğ A BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Boğa burcunda doğmuş Domuz insanıysanız sizin için her 
şeyden önce yaşamın zekleri, güzellikleri önemlidir. Lezzetli ye
mek, güzel toplantılar, değerli eşyalar, rahat bir ev yaşama tat ve
rir Bu arada çok zarifsiniz ve yaratma gücünüz var. Müzik ve 
dans sizi çok ilgilendiriyor. Dostlarınıza önem veriyorsunuz fa
kat daha çok varlıklı tanınmış kimselerle dost olmayı istemekte
siniz. Para işlerinde başarılısınız. Sizi gören son derece huzurlu, 
rahat ve biraz da kayıtsız sanır. Oysa tam aksine çok duygulusu
nuz ama sorunlarınızı açıklamayı pek sevmiyorsunuz". Sevgide 
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aradığınızı bulduğunuz an çok mutlu olabilirsiniz. Seveceğiniz 
kimse de güzel, dikkati çeken biri olmalıdır. Varlıklı olması da si
zi memnun edebilir tabii. Herkese acımazsınız ama aşk yüzün
den acı çekenlerin haline üzülürsünüz. Gelmiş geçmiş en iyi dan-
sör olarak tanınan Fred Astaire ve Besteci Gabrielle Faure grubu
nuzun ünlüleri arasındadır. 

İ K İ Z L E R BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

İkizler burcunda doğmuş bir Domuz insanıysanız konuşkan, 
neşeli, canlı, pek de yerinde durmayı istemeyen birisiniz demek
tir. Çevrenizde beğeniliyor, seviliyorsunuz. Yalnız sizin fazla duy
gulu olmadığınızı düşünüyorlar. Bir şeye aldırmazmış gibi dav
ranmanız olaylara gülüp geçmeniz buna neden oluyor. Oysa as
lında fazla duygulusunuz. Fakat hisleri uluorta anlatmak hoşunu
za gitmiyor. Bundan çekinmektesiniz. Bazı şeylerin gizli kalması 
gerektiğine inanıyorsunuz. Toplumun ilgisini çeken, zevk veren 
işlerde çok başarılı olabilirsiniz. Birden fazla konudan kazanç sağ
layabilirsiniz. Hem zamana uyup ilerleyecek ve unutulmayacak 
bir insansınız. Evlenmeden önce bazı maceralar gözüküyor. Hat
ta iki aşk arasında da kalabilirsiniz. Yalnız kesinlikle âşık olma
dıkça evlenmeyin. Zira sonra pişman olarak ayrılmaya bile kalka
bilirsiniz. Aşkta kafanızı kullanın. Grubunuzun ünlüleri arasında 
Aktör Gene Wilder ve Vincent Price da bulunmaktadır. 

Y E N G E Ç BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Yengeç burcunda doğmuş bir domuz insanıysanız çok fazla 
duygulu, içli, duyarlı olduğunuz anlaşılır. Kendinizi korumasını 
da pek bilmiyorsunuz. Kafanız iyi çalışıyor fakat duygular sizi ra
hat bırakmıyor. Acımanız yüzünden kendinize zarar vermektesi
niz. Başkalarının yardımına koşuyor ve kendinizi düşünmüyorsu-
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nuz. Oysa yardıma çalışuklarınızın hepsi de acınacak kimseler de
ğiller. Önce kendinize acısanız çok daha iyi olacak. Siz kafanıza 
uygun, bildiğiniz bir konuda başarıya erişebilirsiniz. Parayı tutabi
lecek ve arttıracak bir tipsiniz. Hatta duygusallığınızdan vazgeçer
seniz çok zengin de olabilirsiniz. Yuva, yakınlar, aile, vatan sizin 
için kutsal sayılabilir. Uzaklara gitmemelisiniz pek. Çünkü yuva 
özlemine dayanamazsınız. Çok fazla severek bağlanabilirsiniz. Si
zi anlayacak, sevgi dolu, şefkatli biriyle yuva kurarsanız mutlulu
ğa erişirsiniz. Grubunuzun ünlüleri arasında milyarder John Roc-
keffeller, şarkıcı-gitarcı, besteci Carlos Santana vardır. 

ASLAN BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Aslan burcunda doğmuş bir Domuz insanıysanız çok yönlü 
olduğunuz anlaşılır. Çok üstün taraflarınız var. Kimsenin kötü
lüğünü istemiyorsunuz. Yardımseversiniz fakat size zarar veril
mesini de kabul etmezsiniz. Kafanız fevkalade çalışıyor. İstediği
niz alanda başarıya erişmeniz kolaydır. Hatta çığır bile açabilirsi
niz. Güçlü olduğunuzu biliyor ve onun için olaylar karşısında 
hiç şaşırmıyorsunuz. Ün, başarı ve zenginliği hakkınız olarak ka
bul etmelisiniz. Ancak çok fazla severseniz bocalayabilirsiniz. 
Çok güçlü duygular dengenizi kaybetmenize neden olabilir. Yal
nız sevginizin karşılıksız kalmayacağını da söyleyeyim. Çekicili
ğinize dayanabilecek kimse pek yoktur. İstediğiniz gibi yaşa
yacaksınız. Ancak kendinizi fazla beğenmekten kaçınmalısınız. 
Korku fi l imlerinin babası diye tanınan Alfred Hitchock, Aktör 
Arnold Schvvarzeinger, Kevin Spacey bu gruptandır. 

B A Ş A K BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Başak burcunda doğmuş bir Domuz insanıysanız toplumda 
iyi bir yeriniz olacaktır. Dostluğunuza önem vereceklerdir. Se-
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v iml i , şirin, konuşması tatlı bir insansınız. Paraya çok önem ve
riyorsunuz. Dostluklar da sizin için büyük değer taşır. Fakat 
dostlarınıza bile para yardımı yapmayı istemezsiniz. Para sizin 
için güven demektir. Borç vermek gibi şeylerin dostlukları boz
duğunu düşünürsünüz. Güzel sanatlara yeteneğiniz vardır. Gi
yim konusu da sizin için önemlidir. Pek dikkati çekmeyen, şık ve 
pahalı kılıklardan hoşlanırsınız. Gerektiği zaman belirli bir ko
nuda çalışabilirsiniz. Fakat bu konunun zevk vermesi de şarttır. 
Ömür boyunca size dost ve yakınlar destek olacaktır. Yine sizi 
yükseltecek bir eş de isteyebilirsiniz. Evlenmeyi fazla ertelerseniz 
bekâr da kalabilirsiniz. Temiz, derli toplu bir eviniz, bankada pa
ranız olacaktır. Grubunuzun ünlüleri arasında Aktris Brennan'ı 
verebilirsiniz. 

T E R A Z İ BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Terazi burcunda doğan bir Domuz insanıysanız dostluklara 
önem' veren, iyi niyetli, dürüst, zarif, hoş biri olduğunuz anlaşı
lır. Yumuşak davranmanız, hatır kırmanız yüzünden bazı kimse
ler sizde irade gücü olmadığını söyleyebilirler. Oysa bu yanlış bir 
düşüncedir. Siz yeteneklerini bilen, kararlı, güvenli birisiniz. Si
zi aldatmaya kalkacak kimse birden çok şaşırabilir. Sizi 'Kadife 
eldiven içindeki çelik yumruk' diye tanımlamak da kabildir. Sev
giye, güzelliklere, yaşamın zevkli şeylerine önem vermektesiniz. 
Hesabınızı da biliyorsunuz. Yalnız severseniz dengenizi biraz 
kaybedebilirsiniz. Sevdiğiniz kimsenin her isteğini yerine getir
meye kalkabilirsiniz. Hatta sevgi yüzünden hata yapmanız i h t i 
mali de vardır. Fakat aşksız yaşayamazsınız. Sevgi daima yaşamı
nızda en büyük yeri tutacaktır. Grubunuzdan çok ünlü şarkıcılar 
çıkar. Tenor Luciano Pavarotti, Şarkıcı Johnny Mathis ve Lynn 
Anderson bunlardan sade<e üçüdür. 
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A K R E P BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Akrep burcunda doğmuş bir Domuz insanıysanız, çok duygu
l u , dostlarının üstüne titreyen, ahbaplıktan zevk alan, hareketli 
bir tipsiniz. Sizi seven de fazladır. Çünkü dostların yardımına se
ve seve koşarsınız. Ama mükemmel bir kişiliğiniz olduğu da söy
lenemez. Çünkü aslında kıskanç, kuşkucu ve kincisiniz. Paraya 
da fazla önem vermektesiniz. Kafanız i y i çalışmaktadır ve fırsat 
kolluyorsunuz. Epey paranız olacaktır. Fakat bu arada bazı ku
ralları çiğneyebilirsiniz ve kendinizi haklı bulursunuz. Başkala
rında hata olarak kabul ettiğiniz şeyleri yapmak sizce doğaldır. 
Çünkü fevkalade akıllı olduğunuza ve kimsenin yaptıklarınızı 
fark etmeyeceğine inanmışsınız. Sevgide benimseme huyunuz 
var. Ama çok severseniz karşı tarafa biraz hak tanıyabilirsiniz. 
Grubunuzun ünlülerinden biri de Orkestra Şefi Eugene Or-
mandy'dir. Aktör Kevin Kline, Alain Delon, Aktris Vinona Ryder 
da bu gruptandırlar. 

YAY BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Yay burcunda doğmuş bir Domuz insanıysanız çelişkilerle do
lu b ir i sayılırsınız. Çok yeteneklisiniz ve kafanız da iyi çalışıyor. 
Bu arada fazla duygulusunuz. Kafayla duygular çarpıştığı zaman 
ne yapacağınız kestirilemez. Kâh kafanız duruma hâkim olacağı 
için akılcı kararlar verirsiniz, kâh üstün çıkan duygular yüzün
den olmayacak işlere kalkarsınız. Fakat renkli bir kişiliğiniz var. 
insanları kolaylıkla etkileyebiliyor ve istediklerinizi de yaptırabi-
Üyorsunuz. Belirli bir konuda başarı elde edeceksiniz. Bu arada 
türlü konuda da yeterli bilgi sahibi olabileceksiniz. Sizi aldatmak 
kolay değildir. Böyle bir şey yapmaya kalkan kimseyi de çok güç 
durumda bırakabilirsiniz. Çok büyük bir aşk olacaktır. Bazıları
nızda ayrıca maceralar da görülebilir. Dünya çapında ün sağlama-
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nız da kabildir. Ama kafanızı kullanabilirseniz tabii. Grubunu
zun ünlüleri arasında Soprano Maria Callas'ı, Yönetmen Steven 
Spielberg'i ve Tenor Jose Carreras'ı da sayabiliriz. 

O Ğ L A K BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Oğlak burcunda doğmuş bir Domuz insanıysanız kafasıyla ha
reket eden birisiniz demektir. Duygularınız da çok güçlüdür: Fa
kat aklınız daima birinci planda olacaktır. İnsanları çok seviyor
sunuz, dostluklara önem veriyor ve kimseyi kırmayı da istemi
yorsunuz. Kararlı, çalışkan ve sebatlı olduğunuz için yetenekleri
nizi ortaya koyacak ve seçtiğiniz alanda başarıya erişeceksiniz. 
Çok büyük para ve üne de kavuşabilirsiniz. Yalnız herkesin sizi 
anlayabileceğini sanmamalısınız. Ciddi halinizi görenler sizden 
çekinebilirler. Ayrıca duygusuz olduğunuzu da söyleyebilirler. 
Bu tamamiyle yanlıştır. Duyguları yüzünden acı çekebilecek b i r i 
siniz. Özellikle sevdiğinizin sizi anlamasına yardımcı olmalısınız. 
Bunu yapabilirseniz sevgide mutluluğa kavuşabilirsiniz. Fakat 
grubumuzdan pek çok anlaşılamamış insan da çıkar. Buna örnek 
olarak Şair Garcia Lorca, Doktor Albert Schvveitzer'i verebiliriz. 

KOVA BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Kova burcunda doğmuş bir Domuz insanıysanız, herkes den
geli, aklı başında biri olduğunuzu söyleyecektir. Konuşmanız 
çok i lgi çekici. Herkesin nabzına göre şerbet veriyorsunuz. Bu da 
siyasette başarılı olabileceğinizi gösterir. Kafanızı iyi çalıştığı için 
fırsatları görüyor, degerlendirebiliyorsunuz. Fakat bunu yapar
ken kimseye zarar vermiyor ve hatta yaptıklarınızı bile belli etmi
yorsunuz. Çok şirin ve cana yakın olduğunuz için yaklaştığınız 
kimseler size 'hayır' diyemiyorlar. İstediklerinizi yapıyorlar. Böy-
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lcce hep kazançlı çıkıyorsunuz. Cömert geçinmektesiniz. Oysa 
parayı harcamayı hiç sevmiyorsunuz. Duygularınız güçlü sayılır. 
Ancak siz kafanıza daha önem vermektesiniz. Hatta kafanızın 
duygulara baskı yapması da kabildir. Birden fazla konuda başarı
lı olabilir ve böylece paraya da üne de kavuşabilirsiniz. Buna ör
nek olarak Soprano Marian Anderson'u verebiliriz. 

BALIK BURCUNDA D O Ğ A N DOMUZ İ N S A N I 

Balık burcunda doğmuş bir Domuz insanıysanız fazla duygu
lu olduğunuz anlaşılır. Bu kafanızı kullanmadığınız anlamına 
gelmez. Fakat ömrünüz boyunca duygular, renkli düşler yaşamı
nızda büyük rol oynayacaktır. Her şeyin en fevkaladesini istiyor
sunuz. Çok da zevklisiniz. Pek çalışkan olmamakla birlikte bu 
güzelliklere erişmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Dostları
nızı seviyor fakat her zaman anlaşamıyorsunuz. Çünkü değer öl
çüleriniz farklı. Yaratma gücüne sahipsiniz. Kendinize uygun 
alanı seçerseniz büyük üne erişebilirsiniz. Sevgide de mükemmel 
yoktur. Bu yüzden birden fazla ateşli macera olabilir. Sizi anlaya
cak, isteklerinize karşılık verecek, daima koruyacak bir eş uy
gundur. Böyle b ir i sizi karamsarlıklarınızdan da kurtarır ve yaşa
ma bağlar. Grubun ünlüsüne örnek olarak "Bolero"nun bestecisi 
Maurice Ravel'i ve Aktris Glen Close'u verebiliriz. 



Y E D I N C I 
B Ö L Ü M 

B U R Ç L A R VE A Ş K 

Birinci bölümde burçların birbirleriyle olan ilişkilerine biraz 
değindik. Bu burç insanlarının anlaşacakları ve uyuşamayacakla-
rı tiplerden söz ettik. Şimdi sevgi konusunda her burç insanının 
durumunu açıklayacağız. Böylece hangi yıllarda doğan insanlar
la daha iyi anlaşabileceğinizi göreceksiniz. Burçların sevgideki i l 
ginç tutumlarını anlayacaksınız. Yalnız bu arada önemli bir nok
taya değinelim. Çin burçlarına göre sevgide kimlerle anlaşabile
ceğinizi öğreneceksiniz. Fakat bu yeterli olmayabilir. Çünkü sizi 
yıllık burcunuzdan başka Güneşinizin bulunduğu burcunuz da 
etkilemektedir. Onun için bu bölümdeki bilgiyi okurken ayrıca 
yedinci bölümde anlatılanları da göz önüne almalısınız. Burçlar 
arasındaki uyum ve anlaşmazlıklarda bu özelliklerin büyük rol 
oynayacağını da unutmamalısınz. 

B U R Ç L A R I N Ö Z E L L İ K L E R İ D E Ğ İ Ş E B İ L İ R 

Sevgi konusunda çok dikkatli olmalısınız. Verdiğimiz bilgi sa
dece Çin burçlarına göre saptanmıştır. Onun için zaman zaman 
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bu bilginin sizin durumunuza pek uymadığını düşünebilirsiniz. 
Bunu bir örnekle açıklayalım. Bir Fare burcu insanının bir Ya-
banöküzü insanıyla çok mudu olacağı bi l inir . Fakat bazen bu i k i 
üp birbirleriyle geçinemezler. Bunda da yine Güneş'in bulundu
ğu burcun rolü vardır. Aslan burcunda doğmuş bir Fare, Yengeç 
burcunda doğmuş bir Yabanöküzü insanından kat kat güçlü ola
bilir. Bu durumda da Fare, Yabanöküzü tipinin emrine giremez. 
Tam aksine bağımsızlığını korumaya ve hatta Yabanöküzünü yö
netimine almaya kalkar. Fakat Fare insanı Yengeç burcundansa 
ve Yabanöküzü Aslan'sa durum tam aksi olacaktır. Fare gerçek
ten, Yabanöküzüne uyacak ve onun her dediğini yapacaktır. Bu 
örnekten de anlaşılacağı gibi sevgi konusunda karar vermeden 
sekizinci bölümü iyice incelemeniz çok yerinde olacaktır. 
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FARE BURCU VE A Ş K 

FARE VE FARE 

İki Fare insanı birbirleriyle fevkalade anlaşabilirler. Çünkü 
aynı şeylerden zevk alırlar. Ortak yönleri çok fazladır. Birlikte 
fırsatları değerlendirmekten hoşlanırlar. Yine birbirlerine çok 
düşkün olurlar. Böyle bir aşk çok ömürlü de olabilir. Daima bir 
arada bulunmayı isteyebilirler. Zaman zaman kıskançlık kavgala
rı olabilirse de bunlar pek iz bırakmaz. İki Fare bir arada aradık
ları mutluluğu bulabilirler. Bu da ömür boyu sürebilir. 

FARE VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Fare, Yabanöküzü'ne çok büyük değer verecek ve onu çok se
vecektir. Karşılığında da istediği ilgiyi ve sevgiyi bulacaktır. Bu 
tam anlamıyla mutlu bir ilişki olabilir. Fare'yseniz, Yabanöküzü 
sayesinde güvende olacaksınız. Ona dayanacak, bağlanacak ve 
güveneceksiniz. Yabanöküzü'nün gücüyle övünecek ve ömrü bo
yunca da bu sevgiye sadık kalacaksınız. Böyle bir aşka kavuşan 
Fare'nin yaşamı huzurlu, uyumlu ve mutlu olabilir doğrusu. Ka
dın Fare'yle erkek Yabanöküzü daha iyi anlaşırlar. 

FARE V E KAPLAN 

Fare, Kaplan'ın karşısında çaresizdir. Fare epey kurnaz ol
makla birlikte Kaplan gücüyle onu ezebilir. Fare, Kapla'nın ko
şullarını kabul ederse mutlu olabilir. Kıskançlığa kapılmamak. 
Kaplanın bağımsızlığına ilişmemek bu aşkı korur. Çünkü Kap
lan zaman zaman küçük maceralara atılmaya kalkabilir. Fare, 
Kaplan'a güvenecek ve dayanacaktır. Hem Kaplan sayesinde gün-
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leri daha zevkli geçebilir. Ama Fare kendisini czdirmemelidir. Bu 
konuda akılcı olmalıdır. 

FARE VE K E D İ 

Fare, böyle bir aşktan kaçınmalıdır. Çünkü böyle bir ilişki er 
geç kedi, fare oyununa dönecektir. Kedi, Fare'nin ilginç yönle
rinden hoşlanacaktır. Fakat kısa süre sonra onunla alay etmeye 
başlayacaktır. Fare küçük görüldüğünü anlayınca yaşama küse
bilir. Hayalleri kınlan Fare, Kedi'ylc hiçbir zaman boy ölçüşeme-
yccegini bilmelidir. Onun için başlangıçta Kedi'ye yaklaşmamalı-
dır. Ama çok güçlü bir Fare'yseniz durum değişebilir. Çok zen
gin bir Fare, Kedi'yi etkileyebilir. 

FARE VE EJDERHA 

Fare, Ejderha'yla iyi anlaşabilir. Ejderhaya hayran olur ve bü
yük bir aşkla bağlanabilir. Onun benliğini okşayacak sözler söy
ler ve gururunu okşar. Hem Fare, Ejderha için yararlı da olacak
tır. Onun için bu ilişki başarıyla sürüp gidebilir. Fakat Ejdcrha'yı 
yakalamak çok zordur. Onun önce ilgi duyup sonra dönüp uzak
laşmasına da sık rastlanır. Çok akıllı bir Fare, ilginç Ejderha'yı 
kendisine bağlayabilir belki. Bunun için bilgi , akıl ve sabır gere
kir. 

FARE V E YILAN 

Fare'yseniz Yılan'a yaklaşmayın. Çünkü o sizi yutacak güçte
dir. Aynca akıl ve bilgi bakımından da sizden çok üstündür. Fa
kat Fare âşık olduğu zaman körü körüne sever. Gözü hiçbir şeyi 
görmez. Yılan için türlü özveride de bulunur. Parası varsa Yılan 
onu biraz da ilgiyle inceler. Fakat eninde sonunda Yılan Fareyi 
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mahvedecektir. Bir Ydan'ın yanında durabilecek bir Fare'nin pek 
bulunmadığını da ilave etmeliyiz. Yılan, Fare'nin her şeyini alıp 
uzaklaşabilir. 

FARE VE AT 

Fare'yseniz, Atın canlı kişiliği sizi hemen çekebilir. Fakat bu 
da hatalı bir ilişki olacaktır. Başlangıçta her şey yolunda gitse b i 
le sonunda türlü sorunlar çıkacaktır. Çünkü At bencildir ve sizin 
derin duygularınızı anlamayı istemeyebilir. Fare, duygularına ka
pılarak Atı fazla sever ve sonunda da onu bezdirir. Parlak At ti
piyle başa çıkabilecek Fare de azdır. Bu tür ilişki daha çok geçici 
bir macera olabilir. Fare, At için fazla önem taşımaz. 

FARE VE KOYUN 

Fare, duygulu Koyun'u başlangıçta çok ilginç bulabilir. Onda 
aradığı şeylerin olduğunu sanabilir. Ama bir Fare'yseniz çok dik
katli davranın. Çünkü duygulu Koyun tembeldir ve yakınıp hoş
nutsuzluğunu tekrarlar. Ayrıca Fare'nin gücünden de yararlanır. 
Karşılığında da hemen hemen bir şey vermez. Üstelik yakaladığı 
Fare'yi bırakmaya da pek yanaşmaz. Sanat yönü güçlü bir Fa
re'yseniz Koyun'la anlaşma olasılığı artabilir. Yine de bu ideal bir 
birliktelik olmaz. 

FARE V E MAYMUN 

Fare insanı Maymuna hayran kalır. Çünkü gerçekten onda her 
aradığı vardır. Ayrıca Maymundan çok şey öğrenebilir. Onun saye
sinde çok yükselebilir. Hem yaşamı da çok zevkli ve heyecanlı olur. 
Fare'yseniz, Maymun'u ele geçirmeye çalışabilirsiniz. Yine Kadın 
Faren'in erkek Maymun'la çok daha iyi anlaşacağını da belirtelim. 
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Maym<m insanını ömür boyunca sevebilirsiniz. Bu tam anlamıyla 
eşsiz bir aşk olabilir. Ancak Maymun'u yakalamak güçtür. 

FARE VE HOROZ 

Fare'yseniz Horoz'da da sizi çeken yönler bulacaksınız. Uzun 
süre sizi oyalayabilecektir. Fakat daha sonra onun söylediği gibi 
biri olmadığını düşünmeye başlayabilirsiniz. Horoz çok ateşli bir 
âşıktır. Ama verdiği sözleri tutması da güçtür. Bunu kabul edebi
len Fare Horoz'la ömürlü bir ilişki kurabilir. Yalnız Horoz aynı 
zamanda havaidir. Onu bağlamak zor olur. Çok akıllı ve duygu
lu bir Fare, bir Horoz'la başa çıkar. Onu epey yönetebilir. 

FARE VE K Ö P E K 

Fare'nin aslında kendisinden çok farklı bir tip olan Köpekle 
anlaşması olasıdır. Köpek tam anlamıyla gerçekçi bir yaratıktır. Fa
re ise duyarlı ye duyguludur. Bir Fare'yseniz Köpek'in yaşamına 
renk katarsınız. Köpek de her türlü konuda sizi destekler. Hem 
pek konuşmayan Köpek âşık olursa anlamlı sözleriyle sizi mutlu 
da edebilir. Yalnız boş davalar peşinden koşan Köpeklerden kaçın
mak çok daha yerinde olacaktır. Bu tür şeyler mutsuzluk verir. 

FARE V E DOMUZ 

Fare'yle Domuz çok iyi anlaşabilirler. Yalnız Fare'yseniz Do
muza çok daha yumuşak davranmanız gerektiğini bi l in. Çünkü 
Domuz tipi fazla duyarlıdır ve çabuk kırılır. Fare para işlerinde 
başarılıdır. Domuz da iyi para kazanabilir. Ortak amaçlan olabi
lir ve birbirlerini tamamlarlar. Eş olarak bir Domuz'u seçerseniz 
ömür boyunca rahat edebilirsiniz. Fakat üstün bir ini arıyorsanız 
bu insan size göre değildir. 
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Y A B A N Ö K Ü Z Ü BURCU VE A Ş K 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü VE FARE 

Yabanöküzü erkek ve Fare kadınsa bu aşk fevkalâde sonuç 
verebilir. Fare ömür boyu Yabanöküzüne sadık kalır ve onu bü
yük bir aşkla sever. Fakat Yabanöküzü kadınsa durum biraz fark
lı olur. Kadının, Fare'yi yönetmesi gerekecektir. Yabanöküzü ka-
dınıysanız bu durumu biraz düşünmelisiniz. Gerçekleri gören, 
duygulu bir kadın Fare'nin canlılığından parasından yararlanabi
l ir . Bu iki burç genellikle çok i y i anlaşırlar. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Yabanöküzleri birbirleriyle anlaşabilirler tabii. Fakat birbirle
rine çok benzemeleri ilişkiyi bir süre sonra sıkıcı bir hale koya
bilir. Ortak gayeleri onları birbirine bağlar. Birlikte paralarını art
tırır ve yuvalarıyla ilgilenirler. Fakat bu heyecanlı bir yönü olma-
yak bir ilişkidir. Aşkta heyecan, renk, canlılık arayan biriyseniz 
kendi burcunuzdan biriyle evlenmeyin. Yalnız doğum ayınız ve 
gününüzün düştüğü burç durumu değiştirebilir. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü VE KAPLAN 

Yabanöküzü tipiyseniz Kaplanı önceleri ilginç bulabilir ve 
hatta onu sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi yürümeyecektir. Onun 
için işin başındayken vazgeçmek gerekir. Kaplan sizi yaralamaya 
kalkacaktır. Siz de devamlı olarak saldırılarda bulunacaksınız. 
Sonunda siz Kaplan'ı ortadan kaldıracaksınız. Sevgide ahenk, hu
zur diye bir şey olmayacaktır. Aklı başında bir Yabanöküzü 
hiçbir zaman Kaplan'ı sevmeye yanaşmaz tabii. 
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Y A B A N Ö K Ü Z Ü VE K E D İ 

Yabanöküzü Kedi'yle anlaşabilir. Çünkü ikisi de maddeye, 
güvene önem veren tiplerdir. Ayrıca Kedi yuvayla fazla ilgilenir. 
Hem dikkati çeken hoş bir tiptir. Bir Yabanöküzü tipiyseniz Ke-
di'nin neşesi, canlılığı sizi etkileyecektir. Hem onun sayesinde 
yaşamınız daha renkli olabilir. Kedinin kadın olması daha uy
gundur. Böylece emir alması kolaylaşır. Yabanöküzü kadın, Kedi 
erkekse zaman zaman tartışmalar çıkabilir. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü VE EJDERHA 

Bir Yabanöküzü, Ejderha'yı sevmeye kalkmamalıdır. Aslında 
cazibeli Ejderha'nın sevilecek çok yönü vardır. Fakat Yabanökü
zü tipiyseniz yenileceğinizi bi l in. Ejderha kişiliğiyle karşısındaki
ni ezer. Hem sizin yaşamınızı sıkıntılı da bulabilir. Ejderha'nın 
üstünlüğüyle övünebilirsiniz. Fakat bu ilişki için çok yüksek bir 
bedel ödersiniz. Ejderha, ender olarak sever. Onu tutabilmek de 
herkesin harcı değildir. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü VE YILAN 

Yabanöküzü'nün en iyi anlaşabileceği tiplerden biri de Yı-
lan'dır. Kafalı, zarif, dikkati çeken hoş Yılan, Yabanöküzü tipinin 
kalbini kolaylıkla çalabilir. Yabanöküzü tipiyseniz Yılanla ömür 
boyu mutlu olabilirsiniz. Hem Yılan kararları da size bırakacak
tır. Yanınızdan ayrılmayacak, her şeyinizle ilgilenecektir. Bu bü
yük bir aşk da olabilir. Yalnız Yılan kıskançtır. Boğa Yılanı, Ya-
banöküzünü öldürecek güçtedir. Yine Yılan paraya düşkündür. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü V E AT 

Yabanöküzü'yle At'ın anlaşması hemen hemen imkânsızdır. 
Çünkü Yabanöküzü karşısındakini yönetimine almaya kalkar. 



360 

Oysa bencil At tam anlamıyla bağımsızdır. Ayrıca A t , Yabanökü-
zü'nün yaşamını sıkıcı da bulabilir. Toplumda dikkati çeken, hoş 
At'ın size göre olmadığını bil in. O er geç kalbinizi kıracaktır. On
dan sonra da uzaklaşacaktır. Bu tür bir aşk macerasının kısa 
ömürlü olacağını anlıyorsunuz herhalde. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü VE KOYUN 

Yabanöküzü'yseniz Koyu'nun yanına yaklaşmayın. Çünkü or
tak tarafınız hemen hemen hiç yoktur. Siz maddeye, güvene, yu
vaya önem verirsiniz. Koyun, genellikle başkalarının sırtından 
geçinmeyi sever. Size bağlansa bile istediğiniz gibi davranamaz. 
Türlü düşleri vardır. Hem yakınmalarıyla sizi canınızdan bezdi
rir . Ayrıca sizi beğenmemeye de kalkabilir. Koyun tipiyle kısa sü
reli bir maceraya atılmak bile hatalı olacaktır. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü V E MAYMUN 

Yabanöküzü için Maymun gerçek tehlikedir. Çünkü bir May-
mun'u deli gibi sevebilirsiniz ve ömrünüz boyunca unutamayabi-
lirsiniz. Oysa kendisini beğenen, çok bilgil i , akıllı Maymun sizin
le beraber kalamaz. Kolaylıkla sıkılan bir tiptir. Bu yüzden sizi 
bırakıp gidecektir. Ne yaparsanız yapın onu tutamazsınız. Onun 
için bu işi aklınızdan çıkarın. Maymun'u yakalayabilecek Ya
banöküzü pek ender olarak görülür. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü VE HOROZ 

Yabanöküzü, Horoz'la çok iyi anlaşabilir. Bu zevk veren, mut
luluk getiren bir aşk olabilir. Çünkü birbirinizde çok hoş yönler 
bulursunuz. Ama böyle bir ilişkinin de tehlikeleri vardır. Kendi
ni beğenen Horoz, yönetimi eline almaya kalkabilir. Hatta sizi ez-
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meye yeltenebilir. Buna asla dayanamazsınız. O zaman Horoz t i 
pinin bütün kusurlarını, hatalı yönlerini görürsünüz. Bu da sizi 
düş kırıklığına uğratabilir doğrusu. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü V E K Ö P E K 

Yabanöküzü insanı Köpek'le anlaşabilir. Aslında bu i k i tip 
birbirlerinden epey farklıdırlar. Yabanöküzü tipiyseniz, Köpek'in 
iyi niyeti, sadık olması, acıması ve çalışkanlığı hoşunuza gidebi
lir. Fakat siz paraya fazla önem verirsiniz. Köpek gerekirse bol 
para da kazanır ama buna aldırmaz. Bu yüzden anlaşmazlıklar çı
kabilir. Hele kendini amaçlarına adamış bir Köpek'le geçinmeniz 
inanılmayacak kadar zor olabilir. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü V E DOMUZ 

Yabanöküzü, başlangıçta Domuz tipinden hoşlanır. Onu i l 
ginç bulur ve sevebilir. Hem sevgisine de aynı şekilde karşılık gö
rür. Ama Yabanöküzü insanıysanız Domuz'un eve bağlanıp kal
mayacağını bilmelisiniz. Bu insan sizi sevecektir. Ancak bu dışa
rılarda dolaşmasına ve başka maceralara atılmasına da engel ola
mayacaktır. Bu yüzden tartışmalar, kavgalar olabilir. Şirin, duy
gulu Domuz tipinden uzak kalmak daha uygundur. 
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KAPLAN BURCU VE A Ş K 

KAPLAN VE FARE 

Kaplan, Fare'yi kolaylıkla avucuna alabilir. Bir Kaplan'sanız 
Fare'yi kendinize âşık etmeniz kolaydır. Fakat daha sonra ortaya 
problemler çıkabilir. Siz zevkli, eğlenceli, heyecanlı bir yaşam is
temektesiniz. Bu yüzden Fare elinden geleni yapar. Ama yine de 
sizi tam anlamıyla memnun edemez. Onun parasını harcar ve her 
şeyinden de yararlanabilirsiniz. Bütün bunlar bile Fare'yi aşağı 
görmenize engel olamaz. Zor bir ilişki sayılır bu. 

KAPLAN VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Kaplanın Yabanöküzü'yle anlaşması imkânsızdır. Yabanökü-
zü'nün gücüne hayran kalıp âşık olabilirsiniz. Fakat daha sonra 
onun yaşamı sizi sıkmaya başlayacaktır. Bağımsızlığınızın eliniz
den alınmasına dayanamazsınız. Yabanöküzü sizi yavaş yavaş öl
dürecektir. Aslında birbirinizide beğendiğiniz yönler olabilir. 
Ancak bu mutluluğu sağlamaz. Bir çatı altında kalacak olursanız 
işin sonu hiç de iyi gelmeyecektir. 

KAPLAN VE KAPLAN 

Kaplanla Kaplan geçinemezler. Birbirlerini çok beğenebilir 
hatta sevebilirler. Ama i k i bağımsız yaratığın bir arada mutlulu
ğu bulması imkânsızdır. Kaplan'sanız sevgilinizi emrinize alma
ya çalışacak ve hırpalayacaksınız. O da size aynı şekilde karşılık 
verecektir. Günleriniz çekişmeyle geçecektir. Birbirinizi iyi tanı
yacağınız için yaralayacak duyarlı yönleri de bileceksiniz. Bir 
Kaplan'a âşık olmamaya çalışın. 
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KAPLAN V E K E D İ 

Kaplan'sanız Kedi'yi pek çekici bulabilirsiniz. Onu şiddetle 
sevmeniz kabildir. Fakat Kedi kısa süre size i lgi gösterse de son
ra uzaklaşmaya kalkacaktır. Çünkü sizi iyi tanıyacak ve aradıkla
rını bulamadığını da anlayacaktır. Hem Kedi rahat etmek ister. 
Onun için heyecanlı yaşam isteyen birine dayanamaz. Onu tut
maya kalkarsanız sizinle uğraşır. Üstelik Kedi'nin Kaplan'ı enin
de sonunda yeneceğini de bi l in. 

KAPLAN VE E J D E R H A 

Kaplan'ın en seveceği tip de Ejderha'dır. Bu aslında güç bir 
Miskidir. Fakat Kaplan'sanız ve Ejderha'nın sevgisini kazanmışsa-
nız yine de sorun var demektir. Ejerha, sizi kolaylıkla anlayacak 
ve nasıl davranması gerektiğini de bilecektir. Ejderha isterse sizi 
yerinizden bile kımıldatmaz. Ejderha'nın güçlü kafasının etkisin
de kalacaksınız. Onun sözlerini dinleyeceksiniz. Fakat böyle ba
ğımsızlığınızı kaybetmeye pek dayanamazsınız. 

KAPLAN VE YILAN 

Kaplan'sanız daha başlangıçta Yılandan hoşlanmayabilirsiniz. 
Veya onun kıskançlığı, benimseme huyu sizi sıkabilir. Olaylara 
bakışınız da farklıdır. Yılan da sizi pek ilginç bulmayacaktır doğ
rusu. Fakat bazen Kaplan, Yılan'a sokulmayı isteyebilir. Böyle bir 
macera iyi sonuç vermez. Yılan onun başına türlü dertler açabi
lir. Kaplan'ın gururunu kırar ve sarsılmasına neden olabilir. Bu 
i k i burç birbirine uygun değildir. 

KAPLAN VE AT 

İşte anlaşabileceğiniz bir t ip! Kaplan olduğunuz için hareket
lisiniz ve maceralara düşkünsünüz. At da toplumda parlayan, i l -
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ginç şeyler arayan, yerinde durmayan bir tiptir. Onun için birbi
rinize yakışırsınız. At size hayran olacaktır. Bu tür sevgi ömür 
boyu sürebilir. Siz onun yükselmesine yardım edeceksiniz. O da 
size destek olacaktır. Birbirinizi iyi anlayarak omuz omuza yolu
nuza devam edebilirsiniz tabii. 

KAPLAN VE KOYUN 

Kaplan'sanız bir Koyun i lk önceleri dikkatinizi çekebilir. Hat
ta onu sevebilirsiniz. Fakat bu aşk çok ömürsüz olur. Çünkü Ko
yun türlü şeyle sizi canınızdan bezdirebilir. Sonunda ona garez 
bile duyabilirsiniz. Hem Koyun sizin iyi duygularınızdan da ya
rarlanır. Kendi çıkarına bakarak sizi türlü zararlara sokar. Size 
pek çok sorumluluklar yükler ve bunların altından kalkamazsı
nız. Sonunda Koyun'u paralamanız da olasıdır. 

KAPLAN V E MAYMUN 

Kaplan'sanız Maymuna da yaklaşmamanızı söyleyeceğiz. Ha
vai Maymun sizden hoşlanacaktır. Hatta kısa süreli bir macera da 
olabilir. Fakat Maymun ele avuca sığmaz. Ayrıca sizde aradıkla
rını bulamayacağı için çabucak kaçmaya da kalkabilir. Onu tuta
bilmek için türlü yollara ve hatta şiddete de başvurabilirsiniz. 
Ama Maymun, çok kurnazdır ve kaçmakta da ustadır. Boş yere 
Maymun tipiyle ilgilenip kalbinizi kırdırmamalısınız. 

KAPLAN VE HOROZ 

Kaplan'sanız, Horoz'un böbürlenmesi, kendini beğenmesi, 
hali tavrı kısa süre için hoşunuza gider. Fakat bir zaman sonra 
bunları sıkıcı bulmaya başlarsınız. Hem onun size verebileceği 
bir şey de yoktur. Kısa süre sonra Horoz t ipini ezmeye başlarsı-
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nız. Bu da aslında haksızlık olur. En iyisi Horoz'la ahbap kalmak-
n r . O zaman böyle duygusal davranmazsınız. Hem Horoz'un 
hiçbir zaman sizinle başa çıkamayacağını unutmamalısınız. 

KAPLAN V E K Ö P E K 

Aslında Köpek sizden çok farklı bir tiptir. Fakat Kaplan'la Kö
pek birbirlerini tamamlar. Siz Köpek'in amacına erişmesine yar
dım edersiniz. Köpek de giriştiğiniz işlerde sizi destekler. Böyle
ce ilginç ve ömürlü bir ilişki kurulabilir. Yalnız Kaplan kadını er
kekten fazla şeyler bekleyebilir. Onun için de zaman zaman Kö
pek tipinden sıkılabilir. Bununla birlikte yine de Köpek, Kaplan 
insanının anlaşacağı tiplerden bir i sayılabilir. 

KAPLAN VE DOMUZ 

Kaplan'sanız, Domuz tipini ilginç bulabilirsiniz. Onda sevile
cek pek çok şey vardır. Fakat o sizden çok daha iyi niyetlidir. 
Farkına varmadan kendisine acı verebilirsiniz. Domuz severseniz 
daima onun duygularını düşünmelisiniz. Domuz tipini kırmadı
ğınız sürece mutlu olursunuz\ Hem havai Domuz sizin yanınız
dan ayrılmayı istemeyebilir. Buna karşılık siz de biraz yumuşak 
ve anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Yahut Domuz birden değişir 
ve sizi bırakır. 
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K E D İ BURCU VE A Ş K 

K E D İ VE FARE 

Kedi'yseniz Fareyi yutuvermenlz olasılığı vardır. Önce Fare'yı 
hoş bulup sevebilirsiniz. Ayrıca onun parasından da yararlanırsı 
nız. Bütün istediklerinizi Fare'ye yaptırabilirsiniz. Fakat eninde 
sonunda onu ezmeye başlayacağınızı da bi l in. Kendinizi daha üs
tün görecek ve Fare'yi yüzüne karşı yereceksiniz. Bu da Fare'yı 
yıkacaktır. Bu yüzden ilişki altüst olacaktır. Ancak acıdan zevk 
alan bir Fare size dayanır. 

K E D İ VE YABAN Ö K Ü Z Ü 

Kedi, Yabanökûzü'yle iyi anlaşır. Kedi, bu tipi sevebilir ve 
onunla mutlu da olur. Aslında tam anlamıyla birbirlerine uygun 
kimseler değillerdir. Fakat Kedi, bu insanı bildiği gibi yönetecek
tir. Özellikle Kedi'nin kadını, Yabanöküzü'nün erkeğine her iste
diğini yaptırabilir. İki burcun anlaşamadığı noktalar vardır. Ama 
Kedi'yseniz, Yabanöküzü tipiyle çok mutlu olabilirsiniz. Yalnız 
onu iyi anlamalısınız. Böylece o her isteğinizi yerine getirebilir. 

K E D İ VE KAPLAN 

Kedi, Kaplan'dan çok daha zekidir. Hem kurnazlığı da vardır. 
Onun için de Kaplan'ı isterse avucuna alabilir. Bir Kedi'yseniz ve 
Kaplan'ı seviyorsanız onu elde edebilirsiniz. Fakat Kaplan'ın 
huylarını da aklınızdan çıkarmamalısınız. Özellikle dişi Kedi bu 
ilişkide başarılı olabilir. Sevgide her şeyin değiştiğinden kuşku-
yoktur. Fakat yine de Kaplan t ipinin Kedi için ideal âşık olmadı
ğını da belirtmeliyiz. Kaplan ev yaşamından sıkılabilir. 
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K E D İ VE K E D İ 

Kediler birbirlerini çok iyi tanırlar. Onun için de birbirlerini 
kandırmaları hemen hemen olanaksız gibidir. Ancak aylık burç
ları uyumlu olan kediler birbirlerini sevip mutluluğa erişirler. 
Aksi halde devamlı tartışma ve huzursuzluk olacaktır. Kedi'yse
niz, diğer Kedilere dikkat edin. Yalnız bir Kedi'yle işbirliği yapa
bilirsiniz. Genellikle Kedilerin diğer kedilerle başkalarına karşı 
birleştikleri de bir gerçektir. 

K E D İ VE EJDERHA 

Kedi'yseniz, bir Ejder'haya hayran olur ve onu çok sevebilir
siniz. Çünkü Ejderha üstündür. Kafanızı kullanıp onun size âşık 
olmasını da sağlayabilirsiniz. Ancak bu tür birini tutabilmek için 
ömür boyu uğraşmanız da gerekecektir. Dişi Kedi bunda daha 
başarılı olabilir. Hem böylece Ejderha erkeğine destek olarak da
ha yükselmesini de sağlar. Ejderha, övüldüğü, begenildigi oya
landığı sürece Kedi'ye bağlı kalacaktır. 

K E D İ VE YILAN 

Kedi'yle Yılan anlaşamazlar. Kedi, Yılan'ı çok ilginç bulur ve 
bir süre gerçekten sevebilir. Ama bi lgi l i , akıllı Yılan ondan bıka
bilir. Yalnız i k i tarafın paraya önem vermesi böyle bir ilişkinin 
devamını sağlayabilir. Fakat Kedi'yseniz Yılan'a dikkat edin. Bu 
çekici kimse sıkılacak olursa sizi zehirleyebilir. Buna karşılık siz 
de pençenizden yararlanırsınız. Çok heyecanlı bir ilişki olur bel
ki . Ama genellikle bu tür aşklar ömürsüzdür. 

K E D İ VE AT 

Kcdiyseniz At size uygundur. Canlı, neşeli, dostluk seven, top
lumdan zevk alan At'la iyi anlaşabilirsiniz. Yalnız At bencil ve ba-
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gımsızdır. Onun için yuvada kendisini sıkmamaksınız. Ata biraz 
bağımsızlık, özgürlük tanımak gerekir. Kedi'nin kadını bu konu
da akıllıca davranır. Çünkü kendisini seven At'ın biraz dolaşıp y i 
ne eve döneceğini bilir. Hem Kediy'le At birleşince toplumda da
ha da yükselmek için birbirlerine tam anlamıyla destek olurlar. 

K E D İ VE KOYUN 

Kedi'nin anlaşılmaz bir tip olan Koyun'u sevmesi olasılığı 
kuvvetlidir. Çünkü Kedi meraklı bir yaratıktır ve esrarlı şeylere 
ilgi duyar. Bu ilgi kısa sürede aşka da dönüşebilir. Fakat Kedi, da-, 
ha sonra bu ilişkiden sıkılabilir. Koyun'un yakınmasına dayana
maz. Yalnız Kedi erkek, Koyun kadınsa bu ilişki ömürlü olabilir. 
Koyun, Kedi'nin parasıyla yaşamı daha ilginç hale koyabilir. Ko
yun t ipini severseniz geleceği iyi düşünün. 

K E D İ VE MAYMUN 

Kedi'yseniz, Maymun sizi çok ilgilendirecektir. Maymun'a 
kolaylıkla âşık olabilirsiniz. Fakat Maymun havaidir ve kolay ko
lay ele avuca da sığmaz. Böyle bir ilişki Maymun için ilginç oldu
ğunuz sürece devam edebilir. Kafanızı kullanarak bu aşkın deva
mını sağlamalısınız. Ama sık sık kuşkulanmanız, kıskanmanız 
olasılığı da vardır. Maymun sizin için çok çekicidir. Ancak pek az 
Kedi Maymun'u ömür boyu tutmasını bilebilir. 

K E D İ VE HOROZ 

Kedi'yseniz Horoz'u i lk bakışta begenseniz bile bir ilişki kur
maya yanaşmamalısınız. Çünkü Horoz ılımlı olmasını bilemez. 
'Vur deyince öldüren' bir yaratıktır. Bu da sizin yaşantınızı etki
ler. Hem Horoz'un övünmesine, boş hayallerine de dayanamazsı-
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nız. Bu arada Horoz havailiğe de kalkabilir. Sonra verdiği sözleri 
tutmamak gibi bir huyu da vardır. Yuvaya bağlı, rahatını seven 
Kedi için bunlara dayanmak zordur. 

K E D İ VE K Ö P E K 

Kedi'yseniz sizden farklı olan Köpek'i ilginç bulabilirsiniz. 
Hem o sadık bir âşık da olabilir. Her şeyini size verebilir. Fakat 
siz kurallara uyan bir tipsiniz. Köpek tam aksine yasalara kafa 
tutmaya kalkabilir. Eğer Köpek bu huyundan vazgeçer ve size 
uyarsa o zaman mutluluk söz konusudur. Birlikte evde huzur 
içinde yaşayabilirsiniz. Ancak Kedi'yle Köpek'in birbirinden hoş
lanmadıkları da bir gerçektir. 

K E D İ VE DOMUZ 

Kedi'yseniz, duygulu Domuz'dan hoşlanacaksınız. Onunla 
ilişki kurarsanız Domuz üstünüze düşeceksizin için türlü özveri
de de bulunacaktır. Her şeyini size verecektir. Yalnız Domuz 
alıngandır ve fazla duyarlıdır. Onu anlamaz veya kırarsanız baş
ka ilişkiler kurmaya da kalkabilir. Bu da tartışmalara yol açar. 
Buna engel olmak için Domuz'u anlamalı ve gereken sevgiyi i lgi
yi göstermelisiniz. Böylece mutlu olursunuz. 
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EJDERHA BURCU VE A Ş K 

EJDERHA VE FARE 

Ejderha'ysanız, Fare'nin canlılığı sizi çekebilir. Hem o sizi çok 
sevecek ve üstünüze düşecektir. Her arzunuzu da seve seve yeri
ne getirecektir. Onu kendiniz kadar yetenekli bulmayabilirsiniz 
belki. Fakat Fare'nin çok iyi bir sevgili ve üstünüze titreyecek bir 
eş olacağını da unutmamalısınz. Böylece ömür boyu sevileceğini
zi de bileceksiniz. Hem ne yaparsanız yapın Fare sizi sevmekten 
de asla vazgeçmeyecektir. 

EJDERHA VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Ejderha'ysanız, Yabanöküzünü önce beğenebilirsiniz fakat 
sonra bu fikrinizden cayarsınız. Çünkü sizin gibi güçlü sayılan 
Yabanöküzü, duygularınızı pek anlayamaz. Sizin önem verdiği
niz şeylerin değerini bilemez. Siz gösterişi, dikkati çekmeyi dü
şünürsünüz. Bu tür şeyler Yabanöküzü'nü kuşkulandırır. Dolayı
sıyla da aranızda tartışma olur. En iyisi Yabanöküzü'nden uzak 
kalın. Sizi beğenen burç pek fazla zaten. 

EJDERHA V E KAPLAN 

Ejderha'ysanız, Kaplan'a ilgi duyabilirsiniz. Kaplan size deli 
gibi âşık olabilir. Her dediğinizi yapar ve üstünüze titrer. Hatta 
sizin yüzünüzden değişecektir. Fakat Kaplan yine de sizin için 
ideal sevgili veya eş sayılmaz. Çünkü onun sorunları vardır. Si
zin için çok şey verebilir. Ama eninde sonunda yine duyguları 
yüzünden anlaşmazlıklar görülebilir. Özellikle Kaplan erkekse 
bu durum belirli hal alır. 
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EJDERHA V E K E D İ 

Ejderha'ysanız, Kedi'yi bir süre sevmeniz kabildir. O sizi oyalar, 
hoşunuza gidecek şeyler yapar. Bir taraftan da evlenmeye hazırla
nır. Fakt siz tam anlamıyla yuvaya bağlanacak biri değilsiniz. Sizi 
ilgilendiren daha türlü şey vardır. Onun için bir süre sonra sıkılıp 
uzaklaşmanız kabildir. Kedi tam anlamıyla size uyarak özveride 
bulunursa bu ilişki sürebilir. Kedi sonunda sizi mutlu da edebilir. 

EJDERHA VE EJDERHA 

Ejderha'ysanız ve kendi cinsinizden bir ini seviyorsanız bu bir 
devlerin savaşı sayılabilir. Çok ortak yönünüz var. Bunun için 
birbirinizden hoşlanırsınız. Fakat gururunuz, beğenilme arzu
nuz, üstünlük taslamanız yüzünden sık sık tartışıp çekişirsiniz. 
Yine de bu ilişki çok zevkli olabilir. Çünkü sizi en iyi anlayacak 
yine bir Ejderha'dır. Hem paylaşacağınız çok şey bulunmaktadır. 
Bu eşsiz bir aşk olabilir. 

EJDERHA VE YILAN 

Ejderha'ysanız, bilgil i , zarif, hoş Yılan'ı çok beğeneceksiniz. 
Hem çok zevkli bir ilişkiniz olacaktır. Bu kısa süre içinde şiddet
li bir aşka da dönebilir. Yılan her şeyiyle sizi destekleyecektir. Sa
dece Yılan'ın kıskanç ve benimseyen bir i olduğunu unutmamalı
sınız. Bu yüzden hiç yanınızdan ayrılmayacaktır. Zaman zaman 
kıskançlık yüzünden sizinle tartışmaya da kalkabilir. Fakat yine 
de size uygundur Yılan. 

EJDERHA VE AT 

Ejderha'ysanız ve bir At'ı seviyorsanız bu işin sonunun olma
dığını bilmelisiniz. At son derece bencil bir yaratıktır. Onun ne
şesi, canlılığı, zekâsı hoşunuza gidebilir. Fakat kısa süre sonra sa-
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dece kendisini düşünen biri olduğunu anlarsınız. At , üstün bul
duğu için size deli gibi âşık olabilir. Bu da gururunuzu okşar. An
cak bir süre sonra sıkılırsınız. At'ı ortada bırakarak uzaklaşmanız 
da kabildir tabii. 

EJDERHA VE KOYUN 

Ejderha'ysanız bir Koyun'u aklınızdan bile geçirmemelisiniz. 
Zaten Koyun'u gördükten kısa süre sonra ilginiz de sönecektir. 
Koyun sizi anlayamaz. O sadece kendisiyle ilgilenmektedir. Ken
di sorunları, dertleri önemlidir. Büyük işlerin insanı da değildir. 
Fakat dişi Koyun, bir süre erkek Ejderha'yı oyalayabilir. Bu ara
da ondan yararlanır. Ancak ne olursa olsun Koyun'un sizinle ba
şa çıkamayacağı da bir gerçektir. 

EJDERHA VE HOROZ 

Ejderha'ysanız başlangıçta Horoz'u ilginç bulacaksınız. Ama 
sonra onun kendini fazla beğenmesi, övünmesini anlamsız bula
bilirsiniz. Horoz sizi sevecek ve her istediğinizi yapacaktır. Onu 
beğenirseniz sorun yok. Ancak bu ideal bir ilişki sayılmaz. 

EJDERHA VE MAYMUN 

Ejderha'ysanız, Maymun ilginizi çekecektir. O size hayran 
olacak ve kendisini beğendirmek için de elinden geleni yapacak
tır. Akıllı olduğu için hoşlandığınız şeyleri de hemen sezecektir. 
Yani zevk aldığınız her şeyi sağlayacaktır Maymun. Bu durumda 
ona dayanmak zordur. Fakat siz de kolay ele geçecek bir insan 
değilsiniz. Maymun'dan üstünsünüz ve ona bir fırsat verirseniz 
sizi mutlu edecek, havailikten vazgeçecektir. Maymun kadınıyla 
Ejderha erkeği ideal bir çift oluşturabilirler. 
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EJDERHA VE K Ö P E K 

Ejderha'ysanız Köpek t ipini hiç düşünmeyin. Çünkü o ger
çekçidir ve amaçları vardır. Öyle durup sizi övecek, körü körüne 
hayranlık duyacak bir i değildir. Zaten kısa süre içinde anlaşama-
yacağınızı hissedersiniz. Köpek'le arkadaşlık bile zordur. Büyük 
düşleri olan bir Ejderha canını sıkacak bir Köpek'e bağlanamaz. 
Ondan ne kadar kısa süre içinde uzaklaşırsa o kadar i y i olur. Fa
kat Köpek'in Ay'a göre belirlenen burcu durumu değiştirebilir. 

EJDERHA V E DOMUZ 

Ejderha'ysanız duygulu Domuzun ilgisi hoşunuza gidecektir. 
O üstünüze düşecek, her istediğinizi de yapacaktır. Sizin eşsiz ol
duğunuzu düşünecektir. Zaten siz de buna inanmaktasınız. Do-
muz'un ilgisinden zevk alacaksınız. Onunla oyalanacaksınız. Bel
ki kısa süre için seveceksiniz. Fakat sonra bıkacağınızdan da kuş
ku yok. Domuz'u bırakıp gideceksiniz. Bu da zavallı Domuz için 
çok ağır bir darbe olacaktır. 
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YILAN BURCU VE A Ş K 

YILAN VE FARE 

Yılan tipiyseniz Fare'yi ilginç bulabilirsiniz. Onun zekâsı ho
şunuza gidebilir. Hem para kazanma yeteneğini de beğenebilirsi
niz. Onunla bir ilişkiye girecek olursanız Fare kısa süre içinde si
ze âşık olacaktır. O zaman Fare'nin aslında olayların derinlikleri
ne inmeyen biri olduğunu görecek ve düş kırıklığına uğrayacak
sınız. Fare'yi bırakmayı düşüneceksiniz. Fakat bazen Yılan, Fare'-
den yararlanır ve onu bırakmaz. 

YILAN VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Yılansanız, Yabanöküzü'nün gücünden zevk alabilirsiniz. Fa
kat kafa bakımından daha üstün olduğunuzu da anlayacaksınız. 
Gücü yüzünden onu sevebilirsiniz. Hem Yabanöküzü iyi para ka
zanır. Böyle bir ilişki evlilikle sonuçlanabilir. Yalnız Yılan'ın bir 
süre sonra sıkılması ihtimali vardır. O zaman evlilikdışı macera
ları düşünebilir. Böyle bir şeye kalkışması da intihar etmeye ka
rar vermekten farksız olacaktır. 

YILAN VE KAPLAN 

Yılan'sanız, Kaplan'dan uzak durmaya çalışın. Evet Kaplan çe
kicidir ve onu çok beğenebilirsiniz. Fakat çok zıt yönleriniz var
dır. Kaplan, maceralara düşkün, heyecanlı bir tiptir. Siz akıllı ve 
rahat etmek isteyen birisiniz. Onun için çok sevseniz bile sonun
da bir tatsızlık çıkabilir. Hem Kaplan sizin kıskançlığınıza da da
yanamaz. Böyle bir aşk i k i tarafa da bir hayli zarar verebilir doğ
rusu. 
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YILAN VE K E D İ 

Yılan'sanız, Kedi'den hoşlanacaksınız. Bir süre ona derin bir 
ilgi duyacaksınız. Kedi de sizi inceleyecek ve zayıf taraflarınızı 
anlamaya çalışacaktır. Bu ilginç bir ilişki olabilir ve aşka da dö
nüşebilir. Yalnız Kedi'den bıkabilirsiniz. Ancak onun paraya 
önem vermesi ilginçtir. Para konusunda iyi anlaşırsınız. Dişi bir 
Yılan erkek Kedi'yle mutlu olabilir. Onun parasını kendi zevkle
ri için rahat rahat harcayabilir. 

YILAN VE EJDERHA 

Yılan'sanız size en uyacak olan da bir Ejderha'dır. Ejderha'da 
her aradığınız vardır. Hem bir Ejderha size istediğiniz her şeyi 
verebilir. Ayrıca sizinle övünür. Buna karşılık siz de onunla gu
rurlandığınızı belli edeceksiniz. Yalnız Ejderha'yı ele geçirebil
mek zordur. Üstün taraflarınızı ortaya koyarak ona sokulabilirsi
niz. Ondan sonra işiniz kolaylaşabilir. Yalnız başlangıçta kıs
kançlığa kalkışmamalısınız. 

YILAN V E YILAN 

Yılanla Yıla'nın durumu ilginçtir. İki taraf da birbirini çok iyi 
tanır. Ayrıca birbirlerinin cazibesine de dayanamazlar. Fakat si
zin gibi karşı taraf da gönül oyunlarına düşkün, kıskanç biridir. 
Bu durumda birbirinizi deli gibi sevebilirsiniz ama rahat vermez
siniz. Veya birbirinize garez duyarsınız. Yılanların birbirlerine 
kayıtsız kalmaları olası değildir. Anlaşırsanız bu sevgi ömür bo
yu devam edebilir tabii. 

YILAN VE AT 

Yılan, kolay kolay beğenmeyen tiptir. Fakat hareketli At dik
katini çekebilir. Siz Yılan'sanız At'ı sevebilirsiniz fakat sonra o pı-
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rıltılı görünümün ardında bir şey bulamazsınız. At sizin gibi akıl
lı ve bilgil i değildir. Sadece bilgiye hevesi vardır. Ama gezip eğ
lenmek hoşuna gider. At'la bunu yapabilirsiniz. Sıkılmadıgınız 
sürece At yanınızda kalabilir. Buna karşılık At'ın size delice âşık 
olması da -'.asıdır. 

YILAN VE KOYUN 

Yılan'sanız Koyunla ilgilenmeyin. Çünkü tamamiyle duygula
rına bağlı olan Koyun sizin değerinizi anlamaz. Üstelik o başka
larının sırtından geçinmeye meraklıdır. Oysa sizin paranız kıy
metlidir. Yine o yakmmalarıyla da sizi sinirlendirebilir. Değil se
vişmek siz Koyun'la ahbap bile olamazsınız. Koyun üstünüze 
düşmeye kalkabilir. Çekiciliğinize de kapılabilir. Ancak ne olur
sa olsun Koyun'la hiçbir şekilde anlaşamazsınız. 

YILAN VE MAYMUN 

Yılan'sanız Maymun'a ilgi duyarsınız. Çünkü sizin sevdiğiniz 
şeylerin çoğu onda vardır. Çok akıllıdır ve bilgiye önem verir. Ay
rıca para kazanmasını da bilir. Çekiciliğiniz sayesinde Maymun'a 
sokulabilirsiniz. Maymun o ara kaçamazsa yakalanmış demektir. 
Çünkü sizin elinize düşen kimse kolay kolay kurtulamaz. May-
mun'un havailiği'yüzünden kıskançlığa kapılabilirsiniz. Fakat bir 
bakıma bu güzel, anlamlı, heyecan veren bir ilişkidir. 

YILAN VE HOROZ 

Yılan'sanız, Horoz da sizi ilgilendirebilir. Kendini beğenmiş, 
süsüne düşkün açık sözlü Horoz da sizden hoşlanacaktır. O sizin 
kadar akıllı veya bilgil i değildir. Buna karşılık siz de onun kadar 
duygulu değilsiniz. Hem öyle renkli bir iç âleminiz de yok. Böy-
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lcce birbirinizi tamamlayabilirsiniz. Bu ömürlü ve iyi bir ilişki 
olabilir. Horoz sizin yüzünüzden havailiğinden de vazgeçer. 
Çünkü sizden korkar. 

YILAN VE K Ö P E K 

Yılan'sanız, Köpek'in kafasını ilginç bulursunuz. Onun amaç
larına bağlanması hoşunuza gider. Fakat bu amaçlar sizden 
önemliyse o zaman sinirlenir ve kıskanırsınız. Ayrıca Köpek'in 
cömertliği de hoşunuza gider. Köpek sizi severse her şeyini vere
bilir. Yalnız o insanlardan kaçmaya alışıktır. Bu huyundan 
vazgeçmesi biraz zor olacaktır. Fakat sizin hatırınız için topluma 
katılmaya da dayanması olasıdır sanırız. 

YILAN VE DOMUZ 

Yılan'sanız üstün insanları seviyorsunuz demektir. Domuz'un 
da türlü yetenekleri vardır. Hem çok duygulu ve iyidir. Fakat Do
muz hiçbir zaman sizin gibi güçlü değildir. Kendinizi Domuz'a 
kolaylıkla sevdirebilirsiniz. Ondan sonra da Domuz'u emrinize 
alırsınız. Bütün hareketlerini kısıtlarsınız. Bu da zavallıyı mutsuz 
eder ama sevdiği için ses çıkaramaz. Siz de onu aşağı görürsünüz. 
Böyle bir ilişkiye yaklaşmamalısınız. 
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AT BURCU VE A Ş K 

AT VE FARE 

At'sanız, başlangıçta Fare'yi ilginç biri sanabilirsiniz. Onunla 
yakından ilgilenirsiniz. Zekâsı ve parası hoşunuza gider. Fare 
akılluk ederek kendisine âşık olmanızı da sağlayabilir. Fakat k i 
şilikleriniz çok farklıdır. Bir süre sonra düş kırıklıkları ortaya çı
kar. Birbirinizi sevmeye devam da etseniz ayrılırsınız. Onun için 
Fare'ye yaklaşmayın. Hem ender de olsa bazen Fare tehlikeli bir 
yaratık haline gelebilir. 

AT V E Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

At'sanız, Yabanöküzü'nün gücü hoşunuza gidecektir. Onun 
sizi koruyacağını ve istediklerinizi vereceğini düşüneceksiniz. 
Fakat daha sonra Yabanöküzü'nün kişiliği sizi sıkmaya başlaya
caktır. Hem o bağımsızlığınızı elinizden almaya da kalkacaktır. 
Bu da gözünüzü korkutacaktır. Onun için yol yakınken geri dön
melisiniz. Çünkü Yabanöküzü'yle evlenirseniz istediğinizden 
çok farklı bir yaşam sürmek zorunda kalırsınız. 

AT V E KAPLAN 

At'sanız, Kaplan hemen ilginizi çekecektir. Zaten o da hemen 
yaklaşacaktır. İkiniz de macera seviyorsunuz. Onun için epey 
uzun, heyecanlı, zevkli bir maceraya atılabilirsiniz. Hatta bu ev
lilikle de sonuçlanabilir. Birbirinize dayanarak yükselebilir ve ba
şarılı olursunuz. Yalnız bu evlilikte Kaplan'ın sizden daha avan
tajlı olduğunu belirtelim. Siz bağımsız ve bencilsiniz, ama Kap
lan, sizi ezecek kadar güçlüdür. 
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A T VE K E D İ 

At'sanız, Kedi'nin zarafeti, dostluğu, ikramı, evinin güzelliği 
dikkatinizi çekecektir. Toplumda aranılan biri olması da hoşu
nuza gidecektir. Bu yüzden bir ilişkiye girişebilirsiniz. Kedi kafa
sını kullanırsa ona âşık da olursunuz. Fakat daha sonra bıkmanız 
kabildir. Fakat bu ilişki sona erse bile Kedi'yle dost olarak kalır
sınız. Sizi anlayan ender insanlardan biri de Kedi'dir. Bunu hiçbir 
zaman unutmamalısınız. 

AT VE EJDERHA 

At'sanız bir Ejderha'yı kendinize bağlayabilmek için çok şey 
verebilirsiniz. Ama sizin gibi ona hayran çok kimse vardır. Ejder
ha bir süre için sizden hoşlanarak bir maceraya atılabilir. Zekânı
zı kullanarak onu kendinize bağlamaya çalışmalısınız. Fakat bu
nu yapmanız da kolay değildir. Sonunda Ejderha sizi bırakıp gi
derse şaşmayın. Ancak daha sonra bu macerayı anımsamak bile 
size büyük zevk verecektir. 

AT VE YILAN 

At'sanız, Yılan'la zevkli bir maceraya atılabilirsiniz. Fakat bu 
ilişkiden fazla bir şey beklemeyin. Yılanın kesin fikirleri vardır 
ve çok da akıllıdır. Yani o, yaşamdan ne istediğini bilir. Sizinle 
güzel günler geçirmiştir. Ama ona istediklerini veremezsiniz. 
Üzülmeyi bir yana bırakın. Bu ilişki süresince mutlu olun. Daha 
sonra ikiniz de kendi yolunuza gidersiniz. Ender olarak bir At, 
Yılan'ı kendine bağlayabilir. 

AT VE AT 

ikiniz de ateşli, sevmekten zevk alan, heyecan arayan bencil 
'iplersiniz. Onun için kısa sürecek çok ateşli bir macera olabilir. 
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Bu sona erince de bir daha birbirinizin yüzüne bile bakmazsınız. 
Yalnız bir At'la dostluk kurmanız kabildir. Amaçlarınız hemen 
hemen aynıdır ve birbirinize destek olabilirsiniz, daha çabuk 
yükselebilirsiniz. Fakat At'a sırlarınızı açmayın. Çünkü bunlar
dan yararlanmaya kalkma olasılığı da vardır. 

AT VE KOYUN 

At'sanız, bir Koyun'la iyi anlaşırsınız. Yalnız bu arada Koyu
nun veya sizin paranız olması gerekir. İki tarafta da para yoksa 
böyle bir ilişkiyi düşünmemek gerekir. Koyunun duygusallığı, 
renkli dünyası sizi oyalar. Buna karşılık siz de ona güven verirsi
niz. Ona tam anlamaya destek olursunuz. Hem Koyun'da sizin 
gibi ahbaplığa, dostluğa düşkündür. Böyle bir ilişki uzun ömür
lü olur ve iki tarafı da mutlu eder. 

AT V E MAYMUN 

At'sanız, akıllı, çok bilgil i , istediklerini hemen elde eden May
munun etkisinde kalabilirsiniz. Ona hemen âşık olmanız da ka
bildir. Maymun da sırf oyalanmak için sizinle bir maceraya atıla
bilir. Fakat Maymun, kendisinden başkasına güvenmez. Onu çok 
sevseniz de size pek inanmayacaktır. Sonra bıraktığını düşünerek 
çıkıp gidecektir. Bu da ağır bir darbe olur. Bencil bir At hiçbir za
man bu tür ilişkilere girmemelidir. 

AT VE HOROZ 

At'sanız, Horoz'un çok önemli ve hoş olduğunu düşünebilir
siniz. Ama aslında o övünmekte, kendisini olduğundan çok fark
lı göstermektedir. Bunu anlayınca düş kırıklığına uğrarsınız. Oy
sa Horoz üstünüze düşmeye başlayacaktır. Bu durumda ona bir 
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süre dayanabilirsiniz belki. Fakat sonunda onu bırakarak dörtna
la kaçmanız ihtimali kuvvetlidir. Zaten hangi konuda olursa ol
sun görünüşe aldanmamanız gerektiğini unutmayın. 

AT VE K Ö P E K 

At'sanız, bir Köpek'le iyi anlaşabilirsiniz. Köpek ciddi, amaç
ları olan, sevdiklerine sadık ve dürüst bir tiptir. Köpek'e âşık olur 
ve karşılık görürseniz mutluluğa erişebilirsiniz. Çünkü o zaman 
Köpek'in bütün amacı sizi mutlu etmek olacaktır. Her isteğinizi 
yerine getirecek ve parasını size harcayacaktır. Yalnız Köpek top
lumdan kaçar. Siz tam aksine toplum hayatını seversiniz. Yavaş 
yavaş size uymasını sağlamalısınız. 

AT VE DOMUZ 

At insanıysanız, sırf gönül eğlendirmek için bir Domuz'la iliş
ki kurabilirsiniz. Domuz'un ince duygulan, neşesi, cana yakınlı
ğı hoşunuza gidebilir. Fakat daha sonra bencilliğiniz yüzünden 
onu kırmaya başlayabilirsiniz. Domuz size âşıksa bunlara katla
nır ve mutsuz olur. Fakat bir gün o da değişir ve başka macera
larla kendisini teselliye kalkar, işte buna dayanamazsınız. O za
man aşkınız da artar ama Domuz kaçabilir. 
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KOYUN BURCU VE A Ş K 

KOYUN VE FARE 

Koyun burcundansanız ve Fare varlıklıysa hemen ilgilenecek
siniz. Elinizden geleni yaparak Fare'yi kendinize bağlamaya çalı
şacaksınız. Fare sizi önce beğenecek ve etkinizde de kalacaktır. 
Hem o sevdikleri için parasını kolaylıkla harcar. Fakat kısa süre 
sonra parasıyla birlikte bağımsızlığını da elinden aldığınızı anla
yacak ve bundan hoşlanmayacaktır. Kurnaz bir Fare'yse bu du
rumda sizi bırakarak usulca kaçacaktır tabii. 

KOYUN VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Koyun burcundansanız, Yabanöküzü insanına yaklaşmayın. 
Evet bu tip dayanabileceğiniz biridir. Güçlüdür ve iyi para kaza
nır. Fakat sizin gibi duygularıyla hareket eden bir ini istemez. He
le havailiğinize, yakınmalarınıza çok kızar. Bu yüzden de kor
kunç tepki gösterebilir. Yabanöküzü gibi tehlikeli olabilecek 
kimselerle ilişki kurmaya kalkmamalsınız. 

KOYUN VE KAPLAN 

Koyun burcundansanız Kaplan'ın güçlü kişiliği sizi çekecek
tir. Onda aradığınız her şey olduğunu sanarak harekete geçecek
siniz. Maceraya düşkün Kaplan da size 'hayır' demeyecektir. Fa
kat o sizin gibi biriyle ömrünü geçirmek niyetinde değildir. Ay
rıca bir süre duygularınıza saygı gösterse bile sizi akılsız ve ben
cil bulacaktır. Onun için ayrılmayı uygun görecektir. Israra kal
karsanız güçlü Kaplan'dan darbe yiyebilirsiniz. 
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KOYUN V E K E D İ 

Koyun'sanız bir Kedi'yi kendinize bağlamanız kolay olabilir. 
Çünkü o sizin gibi duygulu birinden zevk alabilir. Hem sizde hiç 
bilmediği türlü şey de bulacaktır. Yaratma gücünüz, yetenekleri
niz de ilgisini çekecektir. Size çok iyi davranacaktır. Fakat yakın
mamak, bencillik etmemelisiniz. Nazik Kedi'ye uyarsanız sizinle 
ömrünü paylaşmayı isteyebilir. Bu sayede hem sevgiye hem de 
güvene kavuşabilirsiniz. 

KOYUN V E EJDERHA 

Koyun'sanız Ejderha'ya hayran kalacaksınız. İsterseniz bir ta
lihinizi deneyin. Fakat pek çok üstün kimse bunu yapmış ve so
nuç alamamışlardır. Talihiniz yardım ederse Ejderha sizinle i lgi
lenebilir. O üstün ve güçlü olduğu için sizin gibi yardım isteyen 
birini korumaktan da hoşlanabilir. Yalnız bu tür ilişkiler kısa 
ömürlü olurlar. Çünkü Ejderha bağlanıp kalmayı istemez. Ender 
Koyun Ejderha'yı tutmayı başarır. 

KOYUN VE YILAN 

Koyun'sanız ve karşınızda zengin bir Yılan varsa onu elde et
mek için elinizden geleni yaparsınız. Aslında çok duygulusunuz 
ama iş paraya gelince her şeyi unutuyorsunuz. Yalnız Yılan'ın 
çok güçlü bir kişiliği vardır. Sizin gibi biriyle anlaşamaz. Ayrıca 
Yılan zehirlidir ve size zarar verebilir. Onu bir süre oyalasanız bi
le sonunda sinirlenmesine yol açarsınız. Bu tür bir ilişki de yarar 
değil sadece mutsuzluk verir tabii. 
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KOYUN VE AT 

Koyun'sanız At tipi sizi çekecektir. Siz de dostluğu, konuşma
yı, toplumu seven birisiniz. Aynca At'ın güvenilir dayanılır biri 
olduğunu da düşüneceksiniz. At da değişik kişiliğinizin etkisin
de kalarak size âşık olabilir. Zaten o çabuk sever. Ondan sonra 
At, bir süre kendisini unutup sizinle uğraşacak, sorunlarınıza ça
re bulmaya çalışacaktır. Aklınız varsa At'ın sevgisini korur ve bu 
ilişkiyi sürdürürsünüz. 

KOYUN VE KOYUN 

Kendiniz gibi bir Koyunu severseniz düzensiz bir yaşamınız 
olacağını bi l in. Hem her şeyden önce neyle geçineceğinizi düşün
melisiniz. İki tarafın da duyguları güçlüdür. Hem çok da yete
nekleri vardır. Ama bunlar kâfi gelmeyebilir. Bu arada bir tarafın 
diğerinin başarısını kıskanması olasılığı da vardır. Bu pek uyum
lu bir ilişki sayılamaz. Fakat taraflardan birinin bol parası varsa o 
vakit durum düzelebilir. 

KOYUN VE MAYMUN 

Koyun burcundansanız hareketli, akıllı, başarılı Maymun he
men dikkatinizi çekecektir. Düşlere kapılan biri olduğunuz için 
de 'İşte tam bana göre b i r i ' diyeceksiniz ve böylece belki de haya
tınızın en büyük hatasını yapacaksınız. Çünkü Maymun size gö
re değildir. Kurnaz, kendini beğenen, üstün kimselere hayran ka
lan ve herkesten kuşkulanan Maymun hiç de size göre değildir. 
O kısa süre sonra sizinle alay eder ve ortadan kaybolur. 
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KOYUN VE HOROZ 

Koyun'sanız, Horoz sizi pek ilgilendirmeyecektir. Onun açık 
sözlülüğü, kendine önem vermesi hoşunuza gitmeyecek, hayalle
ri üstünüzde iyi etki yapmayacaktır. Hem Horoz çalışmak zorun
dadır ve size fazla zaman ayıramaz. Yakınmalarınızı da dinlemez. 
Çünkü güzel şeyler duymak istemektedir. Ayrıca size söz verir ve 
tutmayabilir. Bu kadarı da yeter sanırız. Horoz üstünüze düşse 
bile ona ilgi göstermemenizi söyleyeceğiz. 

KOYUN V E K Ö P E K 

Koyun'sanız, Köpek'in cesareti, sebatı, ilgisi, gayelerine sadık 
olması hoşunuza gidecektir. Yalnız onunla ilişki kursanız bile bu 
ömürlü olamaz. Köpek, parayı kolaylıkla bulur. Yani para bir so
run değildir. Fakat Köpek cesaretli gibi durmakla birlikte aslında 
kendine güvenemez. Sizde de aynı durum var. Bu durumda i k i 
niz de kendinize destek arayacaksınız. Birbirinize destek olama
yacağınız da bellidir. En iyisi Köpekle ahbap olarak kalın. Hem 
bunun yararını da görebilirsiniz. 

KOYUN VE DOMUZ 

Koyun'sanız, Domuz'un sevimli hali , cana yakınlığı, iyi niyeti 
hoşunuza gidecektir. Hem Domuz çalışmasını da bil ir . Sonra eli 
Çok açıktır. Yani iş paraya gelince onun gibisi az bulunur. Yalnız 
Domuz'un fazla duygulu olması durumu zorlaştırabilir. Çünkü o 
sizden anlayış beklemektedir. Yakınmalarınızla onu üzer ve kı
rarsınız. Domuz da mutluluğu başka yerde aramaya karar verir. 
Yani böyle davranırsanız başka ilişki kurar. 



386 

MAYMUN BURCU VE A Ş K 

MAYMUN VE FARE 

Maymun'sanız, hareketli, neşeli, canlı Fare'den hoşlanacaksı
nız. Hem isterseniz onunla kolaylıkla ilişki de kurabilirsiniz. Fa
re üstün yeteneklerinize hayran kalacak ve sizi çok sevecektir. 
Bütün isteği de sizi mutlu etmek olacaktır. Ona güvenene kadar 
biraz zaman geçmesi gerekecektir. Maymun olduğunuz için ken
dinize güvenir ve kafanızı kullanırsınız. Fare'nin sizi mutlu ede
ceğine inandığınız an onunla evlenmeniz olasıdır. 

MAYMUN V E Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Maymun'sanız, Yabanvküzü de size büyük i lgi duyacaktır. Si
zin gibi bir sevgilisi ve eşi olması için de türlü özveride bulun
maya razı olacaktır. Yalnız siz onda aradığınız pek çok şeyi bul
makla birlikte biraz sıkıcı olduğunu da düşünebilirsiniz. Ayrıca 
Yabanöküzü'nün hoşuna gitmeyecek türlü şeylere de kalkışabi
lirsiniz. Yabanöküzü bunları da affedecek ama unutmayacaktır. 
Kısacası Yabanöküzü'nü mutsuz edeceksiniz. 

MAYMUN VE KAPLAN 

Maymun'sanız, hareketli macera düşkünü, cesur Kaplan ilgi-, 
nizi çekecektir. Fakat kafanızı ona takmamanızı söyleyeceğiz. 
Çünkü siz Kaplan'la anlaşıp mutlu olabilecek biri değilsiniz. 
Akıllı, bilgil i ve kurnazsınız. Kaplan, bu konularda sizinle başa 
çıkamaz. Ama buna karşılık derin duyguları vardır ve ateşlidir. 
Yani bir ilişkiye girer ve sonra Kaplan'ı bırakmaya kalkarsanız 
hem size kötülük eder hem büyük mutsuzluğa uğrayabilir. 
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MAYMUN V E K E D İ 

Maymun'sanız, Kedi'den çok hoşlanacaksınız. Zeki, meraklı, 
şirin, dikkati çeken Kedi de size çok önem verecektir. Bu çok i l 
ginç bir macera da olabilir. Yalnız Kedi hiç de aptal değildir. Onu 
pek kandıramazsınız. Hem Kedi, sonunda size güven de verebi
lir. Böyle bir durumda hemen onunla evlenebilirsiniz. Ayrıca Ke-
di'nin hatırı için kurnazlıklarınıza da son verebilirsiniz. Kedi'nin 
sizin için en çekici tip olması akla yakındır. 

MAYMUN V E EJDERHA 

Maymun'sanız, idealiniz de Ejderha'dır. Çünkü o kendisine 
çok güvenen, dikkati çeken, mert, üstün yetenekli biridir. Siz de 
böyle birine dayanamazsınız. Yalnız Ejderha, genellikle sevgiyi 
ikinci plana atar. Onun uğraşacak çok işi vardır. Ejderha'ya ken
dinizi beğendirmek için kafanızı kullanmalısınız. Ondan sonra 
da Ejderha'yı kendinize bağlamaksınız. Bu gerçekten pek çok ba
kımdan mükemmel bir ilişki olur. 

MAYMUN VE YILAN 

Yılan, sizinle ilişki kurarak pek çok istediğine kavuşabilir. Bir 
Maymun'sanız Yılan'ın çekiciliğine kapılacağınızdan kuşku yok
tur. Fakat böyle bir ilişki sizin için zararlı da olabilir. Yılan sizi 
yakalayacak olursa bırakmaz. Hem aklınız da bu durumda işe ya
ramaz. Onun yanında mutlu olabilirsiniz. Ancak bağımsızlığını
zı kaybedebilirsiniz. Sonra Yılan zaman zaman sizi kıskanabilir. 
Bu işin başında düşünmeniz gereklidir. 
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MAYMUN VE AT 

Maymun'sanız, kısa bir süre için hareketli, neşeli At sizi oya
layabilir. Fakat daha sonra onun değerli olmadığını da düşünebi
lirsiniz. Oysa At sizi çok sevebilir. Ondan duygularıyla oyaladık
tan sonra uzaklaşmanız da yaşama küsmesine yol açabilir. Fakat 
bir Ateş Atı sizinle başa çıkabilir. Onun elinden kolay kolay kar 
çamazsınız. En iyisi At'la ahbap olmaktır. Çünkü At aslında size 
hiç uymayan burçlardan biri sayılır. 

MAYMUN VE KOYUN 

Maymun'sanız, merakınız yüzünden bir Koyun'a yaklaşabilir
siniz belki. Ama, sonra onun kusurlu yönlerini göreceksiniz. Ko
yun, ne yaparsa yapsın sizi oyalayamayacaktır. Onun için bu tür 
bir ilişkiyi düşünmenize bile gerek yok. Koyun'la dost da ola
mazsınız. Yalnız çok yetenekli bir Koyun'a sizin gibi bir menajer 
gerekir. Çünkü siz başkalarının emeğini de paraya çevirebilirsi
niz. Bir Maymun ve Koyun arasında bu tür ilişki yararlıdır. 

MAYMUN VE MAYMUN 

'İki cambaz bir ipte oynamaz', demeyin. İki taraf da Maymun 
olursa bu da olasıdır. Bir Maymun'u severseniz yaşamınız çok ha
reketlenecektir. Birbirinizi anlayacak, beğeneceksiniz. Fakat ko
lay kolay güvenemeyeceksiniz. Bu çok güçlü bir sevgi olacaktır. 
Kimin kazanacağı da ilginçtir. Bu durumda Güneşinizin bulun
duğu burç önem kazanacaktır. Hanginizin kişiliği daha güçlüyse 
sonunda başarıya erişen de o olacaktır. 
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MAYMUN V E HOROZ 

Maymun'sanız, bir Horoz'dan pek çok şey öğrenebilirsiniz. 
Ondan türlü şekillerde yararlanırsınız. Bilgisinden, düşlerinden 
ve hattâ parasından yararlanırsınız. Fakat bunlara karşılık Ho-
roz'a bir şey vermezseniz Horoz, üstünlüğünüzü anlayarak size 
hayran kalacak ve hatta âşık olacaktır. Sonunda da çok üzülecek
tir. Çünkü Horoz'un sizce ilginç yönü kalmadığı için onun hali
ne aldırış etmeden uzaklaşabileceksiniz. 

MAYMUN VE K Ö P E K 

Maymun'sanız, amaçlarına sadık, iyi niyetli, fedakâr Köpek si
zi kısa süre ilgilendirebilir. Oysa siz kurulu düzene önem veren 
birisiniz. Köpek tam aksine toplumdan kaçan ve kurallara 
başkaldırmaya yeltenen biridir. Onun için de düşünceleri durak
lamanıza yol açacaktır. Köpek'i inceleyin fakat pek yaklaşmayın. 
Çünkü o sizin için yararlı olamaz. 

MAYMUN V E DOMUZ 

Maymun'sanız, birden Domuz'dan hoşlanabilirsiniz. Do-
muz'un güçlü duyguları, yaratma gücü, cana yakınlığı, iyi niyeti 
sizi çekebilir. Dürüst olduğuna inanırsanız kendisine güvenirsi
niz. Bu da sizin için çok önemlidir. Çünkü güvenmeniz pek zor
dur. Böylece tatlı bir ilişki evlilikle sonuçlanır ve mutlu bir yuva 
kurarsınız. 
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HOROZ BURCU VE A Ş K 

HOROZ VE FARE 

Horoz'sanız, Fare'nin canlılığı, zekâsı hoşunuza gidebilir. 
Hem onun pek çok şeyi başarabilmesine de hayran olabilirsiniz. 
Renkli kişiliğiniz de Fare'yi iyice etkileyecektir. Size sokulacak ve 
isteklerinize göre davranmaya başlayacaktır. Hatta size âşık da 
olabilir. Fakat siz havasiniz. Onun için başkalarıyla ilgilenmeye 
kalkabilirsiniz. Bu da Fare'yi üzer. Fare'yi istiyorsanız bu tür ha
vailiklerden vazgeçin. 

HOROZ V E YABAN Ö K Ü Z Ü 

Horoz'sanız, Yabanöküzü'nün güçlü kişiliğinden zevk alırsı
nız. Onun çalışkanlığı, işlerine düşkünlüğü ve güveni sizce çok 
değerlidir. Yabanöküzü de sizin pırıltılı kişiliğinize hayranlık du
yar. Siz onun daha neşeli, şen olmasını sağlarsınız. Yabanöküzü 
de size aradığınız güven ve huzuru verebilir. Yalnız Yabanöküzü-
nün havailiğe dayanması imkânsızdır. Böyle bir durum büyük 
olaylara yol açabilir doğrusu. 

HOROZ VE KAPLAN 

Horoz'sanız çekici hareketli, gözü pek Kaplan'a yaklaşmayın. 
Kaplan maceralardan zevk alan bir tiptir . Onun için sizinle de 
böyle şeye kalkışabilir. Fakat siz onun kafasını da duygularını da 
yeteri kadar anlayamazsınız. Hem Kaplan gibi ateşli de değilsiniz. 
Bu yarıda kalacak bir ilişkidir. Kaplan'ın üstüne fazla düşerseniz 
öfkelenmesine ve hatta sizi hırpalamasına da neden olursunuz. 
Onun için vazgeçin. 
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HOROZ VE K E D İ 

Horoz'sanız, kibar, nazik, kendine güvenen, toplumca sevilen 
Kedi'yi beğenebilirsiniz. Fakat Kedi aynı zamanda çok zekidir ve 
gerçekçidir. Onun için böbürlenmelerinizin boş olduğunu ve bir 
düş âleminde yaşadığınızı çabucak fark eder. Bu da hiç hoşuna 
gitmez. Ama onun merakını tahrik edebilirseniz durum değişebi
lir. Kedi'yi bir süre oyalayabilirsiniz. Ancak Kedi'yle ömürlü bir 
ilişki kurabilmeniz hemen hemen olanaksızdır. 

HOROZ VE EJDERHA 

Horoz'sanız, Ejderha'ya hayran olacaksınız tabii. Onun ilgisi
ni çekebilmek için elinizden geleni de yapacaksınız. Belki sizinle 
bir maceraya atılabilir. Bu arada onu bağlamaya uğraşacaksınız. 
Fakat böyle uğraşmanızın etkisi yoktur. Çünkü aslında her şey 
Ejderha'nın elindedir. O neyi istediğini bilir. Ejderha, kafasına 
uygun bulursa sizinle evlenebilir de. Ancak buna pek bel bağla
mayın ve sonucu bekleyin. 

HOROZ VE YILAN 

Horoz'sanız, Yılan size göredir. Onunla pek çok konuda anla
şabilirsiniz. Çünkü Yılan'ın durumu sayesinde siz de yükselebi
lirsiniz. Hem ondan pek çok şey öğrenebilirsiniz. Yılan da sizin 
duygularınızdan hoşlanır. Yalnız bu arada para konusu önemli
dir. Müsrifliğe kalkarsanız Yılan sizi sevse bile hemen uzaklaşa
bilir. Çünkü Yılan'ın parası değerlidir. Ayrı tiplersiniz fakat bir 
bakıma Yılan'la kafa dengi sayılırsınız. 
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HOROZ V E AT 

Horoz'sanız, toplumda parlayan, neşeli At ilginizi çekebilir. 
Fakat o bağımsızlığına düşkün, bencil bir tiptir. Bunları kafanıza 
koymalı ve öyle hareket etmelisiniz. At sizi ele geçemeyecek biri 
olarak görürse daha fazla ilgilenir ve hatta bütün gücüyle sevebi
lir. O zaman At'la evlenmeniz söz konusu olur. Bunu da hemen 
yapmalısınız. Çünkü, At daha sonra yanıldığını da düşünebilir. 
Onun sevgisini korumak için uğraşacaksınız. 

HOROZ V E KOYUN 

Horoz'sanız, Koyun'un yanından geçmeyin. Çünkü o fırsat 
kollayan biridir. Onu duygulu biri sanabilirsiniz ve ilgilenmeye 
kalkabilirsiniz. Koyun bundan yararlanarak hemen size sorumlu
luklar yüklemeye kalkar. Ayrıca sizi seveceğini de sanmayın. İyi 
kalpli, iyi niyetlisiniz ve elinizde olmadan söz de veriyorsunuz. 
Onun için Koyun gibi kimselerden kendinizi korumalısınız. Bu 
tür ilişkiler başa dert açar. 

HOROZ VE MAYMUN 

Horoz'sanız, ilginç, akıllı, bilgili Maymun'a hiç yaklaşmayın. 
O size göre biri değildir. Sizden çok daha güçlü kimseler May-
mun'la başa çıkmakta zorluk çekerler. Evet Maymun'un sizce 
fevkalade sayılan yönü çoktur. Ancak kendinizi hayallere kaptır-
mamahsınız. Sizi beğenecek, sevecek, mutlu edecek kimseler o l 
duğunu düşünmelisiniz. Maymun size ilgi gösterirse kısa süre 
gönül eğlendirecek ve sonra uzaklaşıp gidecekdir. Maymun'u ya
kalayan Horoz enderdir. 
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HOROZ VE HOROZ 

Horoz'sanız, kendi cinsinizden biriyle mutlu olmanız zordur. 
Çünkü birbirinize çok benziyorsunuz. Sizin, güvenebileceğiniz, 
dayanacağınız güçlü birine ihtiyacınız vardır. Bu durumda ken
diniz gibi bir Horoz'u seçmekle hata edersiniz. Hem ikiniz de ha
yallere düşkünsünüz. Bu da tehlikeli olabilir. Ayrıca havailiğiniz 
dc durumu zorlaştırır. Ancak doğum ayı yüzünden çok güçlü 
olan bir Horoz'la bu durum değişebilir. 

HOROZ V E K Ö P E K 

Horoz'sanız, idaelleri bulunan, insanlara fazla sokulmayan, 
ciddi, düşünceli Köpek'e pek yaklaşmayın. Sizi beğense bile so
nuç pek iyi olmayabilir. Çünkü siz düşlere önem vermektesiniz. 
Oysa Köpek tam anlamıyla gerçekçidir. Bu da anlaşmazlıklara yol 
açar. Hem Köpek havailiği de asla kabul edemez. Buna karşılık 
Köpek'le dost olmayı deneyebilirsiniz. Köpek'in dostluğu değer
lidir. Ondan çok yardım görebilirsiniz. 

HOROZ V E DOMUZ 

Horoz'sanız duygulu, iyi niyetli, saf, cana yakın Domuz'dan 
çok hoşlanabilirsiniz. Onun da güzel hayalleri vardır. Hem ge
rektiği zaman çalışmasını bi l ir . Para sahibi de olur. Birlikte çalı
şarak istediklerinize kavuşursunuz. Yalnız siz havaisiniz. Domuz 
da epey çapkındır. Onun için ortada gerçek sevgi yoksa türlü so
runlar doğabilir. Duygularınızdan emin değilsiniz. Domuzla cid
di bir ilişki kurmaya kalkmayın. 
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K Ö P E K BURCU VE A Ş K 

K Ö P E K VE FARE 

Köpek'seniz sizden çok farklı olan Fare'ye ilgi duyabilirsiniz. 
Hem Fare sizi mutlu edebilecek bir tiptir. Yalnız siz çekingensi
niz ve Fare'ye kolay kolay sokulamazsınız. Fakat Fare size yakla
şacak olursa kişilikleriniz çok farklı olmakla birlikte mutluluğa 
kavuşabilirsiniz. Ancak böyle bir ilişkide bazı amaçlarınızı unut
manız gerekebilir. Fare, sizi destekleyecektir ama kurallara karşı 
gelmenizden hoşlanmaz. 

K Ö P E K VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Köpek'seniz zaten Yabanökûzüne yaklaşmayacaksınız. Çün
kü o tamamiyle kurallara bağlı biridir. Siz türlü şeye başkaldır
maya çalışmaktasınız. Fakat Yabânöküzü size yaklaşırsa onun k i 
şiliğine hayran olabilirsiniz. Bu da fikirlerinizi değiştirmenize yol 
açar. İlişki kurabilmek için Yabânöküzü harekete geçmelidir. Siz 
buna cesaret edemezsiniz. Böyle bir ilişki için i k i tarafın da özve
risi gereklidir. 

K Ö P E K VE KAPLAN 

Köpek'seniz, sizi en çekecek tiplerden biri de Kaplan'dır kuş
kusuz. Çünkü o da sizin gibi belirli şeyler için özveride buluna
bilir. Kurallara aldırmaz. Kaplan sizden hareketlidir ve daha ce
surdur. Kendine güveni de fazladır. Kaplanla bir ilişki kurarsa
nız, çok mutlu da olabilirsiniz. Yalnız biraz da Kaplan'a uyacak
sınız. Onun renkli yaşamına gireceksiniz. Çünkü Kaplan bir ke
narda kalmaya asla dayanamaz. 

K Ö P E K VE K E D İ 
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Köpek'seniz, Kedi'yle ilişki kurmayın. Ondan kabil olduğu 
kadar uzakta kalmaya çalışın. Çünkü yaklaşırsanız tırnaklarını 
gösterebilir. Fakat Kedi çok meraklıdır. Eğer size yaklaşırsa çe
kinmenize gerek kalmaz. Çünkü niyeti kötü değil demektir. Ke
di sizi severse çok mutlu da olabilirsiniz. Fakat bu ilişki yüzün
den çok değiştiğinizi de görürsünüz. Kedi sizi topluma uyan, evi
ne düşkün bir eş haline sokabilir. 

K Ö P E K VE EJDERHA 

Köpek olduğunuza göre gerçekçi bir insansınız. Onun için de 
bir Ejderha'nın gururu, kendini beğenmesi sizi şaşırtır. Onun de
ğer verdiği şeyleri anlamsız bulursunuz. Zaten Ejderha da sizin 
gibi birine pek sokulmaz. Hatta Ejderha'yla ahbaplık da edemez
siniz. Sizin için o sevilemeyecek biridir . Bazan can düşmanınız 
bile olabilir. Yalnız amaçları kalmamış bir Köpek'seniz Ejder
ha'yla ahbaplığı bir denemelisiniz. 

K Ö P E K VE YILAN 

Köpek'seniz, size hiç benzemeyen cazibeli Yılan'ın etkisinde 
kalırsınız. Yılan kafasına koyarsa sizi muhakkak ele geçirir. Eğer 
böyle bir ilişkiden korkuyorsanız yol yakınken kaçmalısınız. 
Hem Yılanın paraya düşkün olduğunu da anımsatalım. Yalnız o 
akıllıdır ve bazı konularda size kolaylıkla yardım da edebilir. Fa
kat sizi sevse de toplum bağlarını koparmaz. En iyisi Yılan'la bir 
kafa dostluğu kurmaktır tabii. 
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K Ö P E K V E AT 

Köpek'seniz, toplumun çekici tipi sayılan At'a hayran kalabi
lirsiniz. At da ciddiliğinizi, sadık olmanızı, özverinizi beğenecek
tir. Hem onun yanında problemlerinizi unutarak neşelenebilirsi
niz. Birlikte türlü şeyler başarabilirsiniz. At'ın bağımsızlığına say
gı gösterdiğiniz sürece bu ilişki mutluluk getirir. Siz amaçlarınız 
için uğraşırken At da sevdiği toplum hayatına dalar. Aksi halde 
ayrılabilirsiniz. 

K Ö P E K V E KOYUN 

Köpek'seniz, duygulu Koyun'un durumuna bakarak üzülebilir-
siniz. Ona acırsınız ve farkına varmadan bir ilişkiye girmiş oldu
ğunuzu görürsünüz. Oysa bu i k i tarafa da zarar verecek bir ilişki 
sizin cesaretinizi kıracağı gibi başarıya gitmenizi de engeller. Ko
yun, paranızı, rahatlıkla kullanır ve hatta sizi borca da sokabilir. 

K Ö P E K VE MAYMUN 

Sizin gibi gerçekçi biri akıllı ve çok bilgili Maymun'u ilginç 
bulabilir. Onun eşsiz bir insan olduğunu da düşünebilir. Fakat 
sonra düş kırıklığına uğrar. Çünkü Maymun sadece kendisi için 
yaşayan biridir. Sadece fırsatlardan yararlanmaya bakar. İşte 
onun için Maymun size göre bir sevgili veya eş sayılmaz. May-
mun'a uymak için her şeyden vazgeçmeniz gerekir. Bu da sizin 
gibi birinin yapabileceği bir şey değildir. 

K Ö P E K VE HOROZ 

Köpek'seniz, açık sözlü olduğunu gördüğünüz, renkli kişiliği 
olan Horoz'u pek beğenebilirsiniz. Hem onun düşleriyle de i lgi-
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lenirsiniz. Bir süre siz de tatlı şeyler düşünürsünüz. Fakat daha 
sonra Horoz'un söz verip tutmadığını, havai olduğunu da anlar
sınız. Bunlar da sizi kırar. Yine de Horoz'a önem verirsiniz. Bir 
süre onu sevmeye de devam edebilirsiniz. Ama ilişkiniz onun ha
vailiğiyim ortadan kalkmış olur. En iyisi Horozla dost olmaktır. 

K Ö P E K VE K Ö P E K 

Köpek'seniz başka bir Köpek'le çok iyi anlaşabilirsiniz. Bu 
ideal bir ilişki de olabilir. Çünkü birbirinizi çok iyi anlarsınız. 
Ortak yönleriniz de birbirinize güvenmenizi sağlar. El ele verip 
çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Hem birbirinizi hiç kınamaz ve 
kırmazsınız. Evlenecek olursanız yuva ön plana geçecektir. O za
man paranızı ve zamanınızın çoğunu yuvaya harcarsınız. Evet, 
bu gerçek mutluluk olabilir. 

K Ö P E K VE DOMUZ 

Köpek'seniz, neşeli, i y i niyetli , saf, dürüst Domuz tam aradı
ğınız tiptir. Birbirinizi çok iyi anlarsınız. Hem karşılıklı saygı bes
lersiniz. Domuz'un güzel bir iç dünyası vardır. Böylece yaşamını
zı daha hoş bir hale koyabilir. Size güven verir. Hem sizi severse 
tam anlamıyla da bağlanabilir. Siz de onu korursunuz. Böyle bir 
ilişki paraya, başarıya ve mutluluğa kavuşmanızı sağlar. Çok da
ha iyimser de olabilirsiniz. 



398 

DOMUZ BURCU VE A Ş K 

DOMUZ VE FARE 

Domuz'sanız, neşeli, hareketli, iyi para kazanan Fare'den çok 
hoşlanabilirsiniz. Onunla aranızda bir yakınlık olmasını istersi
niz. Fare'yle kısa süre içinde de ilişki kurabilirsiniz. Fare'ye ken
dinizi sevdirirseniz sizin için pek çok şey yapabilir. Bu arada Fa
re de sizin düşlerinizden ve yaratma gücünüzden yararlanır. Bu 
da onun işte daha başarılı olmasını sağlayabilir. Fare'yle anlaşır
sanız bu ömürlü bir ilişki olur. 

DOMUZ VE YABAN Ö K Ü Z Ü 

Domuz'sanız, Yabanöküzü hoşunuza gidebilir. Onun sizi al
datmayacağını, iyi niyetli olduğunu da anlarsınız. Fakat Ya
banöküzü sizin renkli dünyanızı pek fark edemez. Bunu fark et
se de anlayamaz. Bu da sizi kırabilir. Maddi güven ve rahat isti
yorsanız bu tiple evlenebilirsiniz. Ama sizi tam anlamıyla mutlu 
edecek, isteklerinizi bilecek bir eş istiyorsanız vazgeçin. Hem Ya
banöküzü tipini değiştirmeniz de kabil olamaz. 

DOMUZ VE KAPLAN 

Domuz'sanız, Kaplan t ipi gözlerinizi kamaştırabilir. Ona he
men âşık da olabilirsiniz. Hareketli, atılgan, cesur Kaplan sizin 
renkli dünyanızı da paylaşabilir. Fakat bu ilişkide çok dikkatli 
davranmalısınız. Çünkü Kaplan çabuk bıkabilir. Onu kendinize 
bağlamak ve bıkmamasını sağlamak için uğraşacaksınız. Bunu 
başarmanız da kabildir. Aksi halde Kaplan'ın gitmesine izin ve
r in . Zorla tutmaya kalkarsanız sizi yaralayacaktır. 
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DOMUZ VE K E D İ 

Domuz'sanız, zarif, nazik, toplumda iyi yeri olan Kedi'yi be
ğenebilirsiniz. Hem o size güven de verir. Birlikte huzurlu bir ya
şamınız olur. Fakat Kedi duygulu olmakla birlikte sizin kadar 
duyarlı değildir. Bunu unutmamalısınız. Kedinin verdiği sevgiyi 
kabul etmeli ve bununla yetinmelisiniz. Hem o daima sizi düşü
necektir. Ama ateşli bir âşık arıyorsanız Kedi'yle ilişki kurmayın. 
Çünkü kişiliği buna pek uymayacaktır. 

DOMUZ VE EJDERHA 

Domuz'sanız, Ejderha hemen ilginizi çekecektir. Ejderha'yı 
elde edebilmek için gururunu okşayacak tatlı sözler söyleyecek
siniz. Bir taraftan da tatlı düşlere dalacaksınız. Ejderha'nın sizi 
sevdiğine inanacaksınız. Yani kendinizi kandıracaksınız. Ejder
hanın sevmesi zordur. Talihiniz varsa bu olabilir. Fakat pek 
umuılanmamalısınız. Çünkü Ejderha'nın çevresinde sizin gibi 
daha pek çok çekici kimse bulunmaktadır. 

DOMUZ VE YILAN 

Domuz'sanız, tıpkı Ejderha'da olduğu gibi Yılan'a da hayran 
olabilirsiniz. Güçlü kişiliği bilgisi, zevki cazibesi sizi adeta büyü-
leyebilir. Yılan, beğenildiğini anlayınca size yaklaşabilir. Onunla 
ilginç bir ilişki de kurabilirsiniz. Fakat daima özveride bulunma
nız gerekebilir. Türlü şeylerle Yılanı oyalayacaksınız. Onun baş
kalarıyla ilgilenmemesini sağlamaya çalışacaksınız. Bu macera
nın sonu pek de iyi olmayabilir. 
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DOMUZ VE AT 

Domuz'sanız toplumda yeri olan At'la önce şirin bir ilişki ku
rabilirsiniz. Bu ilişkiyi ileriye götürmeyin. At'la gezmek, eğlen
mek yeterli olmalıdır. Aksi halde At'ın bencilliğine katlanmanız 
gerekebilir. O sizin renkli dünyanızdan zevk alır ama bir taraftan 
da yine kendisini düşünür. At'ı yenmek istiyorsanız sevginizi pek 
belli etmemelisiniz. Bunu yaptığınız sürece sizi bırakmaz. Ama 
üstüne çok düşerseniz kaçabilir. 

DOMUZ VE KOYUN 

Domuz'sanız, istediğiniz ilişkiyi kurun ama Koyun'a yaklaş
mayın. Başlangıçta kendiniz gibi duygulu sandığınız Koyun bir 
süre sonra bencilliğini ortaya koyar. Başınıza türlü dertler açaca
ğı gibi herşeyinizi elinizden alabilir ve başkalarına da dağıtabilir. 
Onunla huzurlu, düzenli bir yaşamınız olamaz. Koyun'a acımak
tan vazgeçin. Kendinize acısanız daha iyi olur. Çünkü çaresiz 
sandığınız Koyun aslında çıkarlarını bilir. 

DOMUZ VE MAYMUN 

Domuz'sanız, Maymun da sizin için Ejderha ve Yılan kadar 
çekici olacaktır. Fakat Maymun'a yaklaşmaya kalkmayın. Çünkü 
sizinle alay edebilir ve kırılmanıza neden olur. Buna karşılık 
Maymun, sizinle ilgilenir ve yaklaşırsa onun duygularına karşılık 
verebilirsiniz. Maymun, kimseye güvenemez. Onun için dürüst
lüğünüzü ortaya koymalısınız. Size güvenecek olursa yaşamınız 
değişir. Maymun sizinle evlenmeye karar verebilir. 

401 

DOMUZ VE HOROZ 

Domuz'sanız, düşüncelerini açık açık söyleyen, aslında ilginç 
bir düş âlemi bulunan Horoz ilginizi çekebilir. Onunla zevkli bir 
maceraya atılabilirsiniz. İkiniz de olduça havai sayılırsınız. Bu 
macera süresince de epey eğlenirsiniz. Fakat duygulannız güçle
nir ve âşık olursanız Horoz'u tutmak için çalışmalısınız. En iyisi 
kendinize çok güveniyormuş gibi davranmaktır. Horoz havai de 
olsa kişilik sahibi kimseleri sever. 

DOMUZ VE K Ö P E K 

Domuz'sanız, amaçları olan Köpek, dürüstlüğü, iyi niyetiyle 
dikkatinizi çeker. Sizi aldatmayacağınızı anlarsınız. Bu da i lgini 
zi artırır. Yalnız sizin renkli dünyanızı Köpek anlamazsa mutlu 
olamazsınız. Ona düşüncelerinizi, düşlerinizi anlatmalısınız. 
Sonra onun fikirlerini de öğrenmelisiniz. Köpek güçlü kişilik sa
hibidir. Ama sizin duygulannız onu epey değiştirir. Bu sayede 
Köpek ideal bir eş olabilir. En iyisi, dostluk kurmaktır. 

DOMUZ VE DOMUZ 

Domuzsanız ve bir Domuz'a ilgi duyuyorsanız sonuç iyi ola
bilir. Çünkü güzelliklerden çok zevk alan, renkli düşleri olan 
kimselersiniz. Bu da sizi birbirinize yakınlaştırır. Her şeyi birlik
le yaparak zevk de alabilirsiniz. Yalnız ikiniz de havaisiniz. Bir
birinizi gerçekten seviyorsanız evlenin. Aksi halde bu ilişki bir
den kesilebilir. Veya bir tarafın mutsuzluğuna neden olur. Karar 
vermeden önce düşünün. 



S E K İ Z İ N C İ 
B Ö L Ü M 

ANNE VE BABALARIN Ç O C U K L A R L A A N L A Ş M A S I 

Çocuklarınızla iyi anlaşabiliyor musunuz? Bu tür ilişkilerde 
de burçların rol oynadığını anımsatmalıyız. Birbirleriyle uyumlu 
burçlarda doğan büyüklerle çocuklar çok iyi anlaşırlar. Fakat 
burçlar uyumsuzsa ortaya türlü sorun çıkacaktır. Size bu burç 
ilişkilerini sunuyoruz. Yalnız bu arada bir şeyi tekrarlayalım. Siz, 
Çin falına göre belirli bir burca girmektesiniz. Ama aynı zamanda 
Güneş'e yani doğum ayınıza göre ikinci bir burcunuz bulunmak
tadır. Onun için anne, baba ve çocuk ilişkilerini okurken yedinci 
bölümümüze de bir göz atmalısınız. Böylece gerek kendi kişiliği
nizi, gerek çocuğunuzun özelliklerini daha iyi anlayabilirsiniz. 

ANNE VEYA BABA FARE'YSE 
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Ç O C U K FARE'YSE 

Zaman zaman küçük tartışmalar olabilir. Fakat bunlar önem
li değildir. Çocuk, kendi burcundan olan anne veya babasıyla 
çok iyi anlaşacaktır. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

Bu ilişki de uyumlu sayılır. Çünkü Fare, Yabanöküzü'nün 
söylediklerini daima dinleyecektir. Onun düşüncelerini değerli 
bulup, önem verecektir. 

Ç O C U K KAPLAN S A 

Baba Fare, Kaplan çocuğa söz geçiremez. Buna karşılık Fare 
anne, Kaplan çocuğunun duygularını daha iyi anlayabilir ve ge
rekenleri yapar. 

Ç O C U K K E D İ ' Y S E 

Kedi tam bir politikacıdır. İçin için emirlere gülecek fakat 
bunlara uyarmış gibi davranacaktır. Bu ilişkide tartışmalar gö
zükmeyecektir. 

Ç O C U K EJDERHA'YSA 

Çocuk, Yabanöküzü'nü hiç beğenmeyecek ve aşağı görecek
tir. Özellikle erkek çocuk. Yabanöküzü babadan çok üstün oldu
ğuna inanabilir. 
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Ç O C U K Y İ LAM S A 

Yılan çocuk, söylenenleri yapacak ve durumlara uyacak kadar 
akıllıdır. Veya Yılan çocuk durumlara uyar gibi gözüküp bildiği 
gibi davranır. 

Ç O C U K A T S A 

Hayır, bağımsız At, kendisine ne yapacağının söylenmesine 
dayanamaz. Bu yüzden çocuğun erken yaşta evden ayrılması ih
timali güçlüdür. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Ailenin Koyun çocuğunu Yabanöküzü kolay kolay anlaya
maz. Fakat onu iyi korur. Koyun çocuk, mutlu olmasa bile iste
diği bolluğa kavuşabilecektir. 

Ç O C U K M A Y M U N S A 

Bu durumda kimin kimi yöneteceği akla gelebilir. Maymun 
çocuk, Yabanöküzü'nü parmağında oynatabilir. Fakat hiç tartış
ma da çıkmaz. 

Ç O C U K HOROZSA 

Horoz çocuk, emirleri dinler ve disipline de uyar. Buna karşı
lık onun süslenmesine, gururlanmasına, kendisini beğenmesine 
ses çıkarmamalıdır. 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Hayır, i k i taraf birbirini sinirlendirecektir. Yabanöküzü ken
disine karşı gelen, kafa tutmaya çalışan bir Köpek çocuğuna asla 
dayanamaz. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Şirin ve yumuşak başlı Domuz çocuk, söylenenleri yapmaya 
çalışacaktır. Fakat ona aynı şekilde yumuşak davranılmazsa isyan 
etmeye kalkar. 
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ANNE VEYA BABA Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

Ç O C U K FAREY'SE 

Zaman zaman küçük tartışmalar olabilir. Fakat bunlar önem
l i değildir. Çocuk, kendi burcundan olan anne veya babasıyla 
çok iyi anlaşacaktır. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

Bu ilişki de uyumlu sayılır. Çünkü o, Yabanöküzü'nün söyle
diklerini daima dinleyecektir. Onun düşüncelerini değerli bulup, 
önem verecektir. 

Ç O C U K KAPLAN'SA 

Baba Yabanöküzü, Kaplan çocuğa söz geçiremez. Buna karşı
lık anne, Kaplan çocuğun duygulannı daha iyi anlayabilir ve ge
rekenleri yapar. 

Ç O C U K K E D İ ' Y S E 

Kedi çocuk, anne veya babaya kafa tutabilir. Kendisini ondan 
güçlü görmeye kalkabilir. Bu durumda ailenin zekâsını kullan
ması gerecektir. 

Ç O C U K EJDERHA'YSA 

Çocuk üstün olduğunu sezecektir. Anne veya babasını sev
mekle birlikte biraz aşağı da görebilir. Kendi değerine çok inan
ması onu yanıltabilir. 

Ç O C U K Y I L A N S A 
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Yılan çocuk, nazik, terbiyeli ve anlayışlı olacaktır. Hem her is
tediğini de yapacaktır. Fakat bu arada aileyi üzmeden hareket et
mesini bilecektir. 

Ç O C U K AT'SA 

Çocuk, bağımsızlığına düşkün olacak ve Yabanöküzü'nün 
emrine girmeyi istemeyecektir. At çocuk bu yüzden küçük yaşta 
evden kaçmaya da kalkabilir. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Çocuk bir hayli şımarık olacaktır. Annesiyle pek anlaşamaya-
caktır. Ama Yabanöküzü baba. Koyun burcundan ilişki kuracak 
güçtedir. 

Ç O C U K MAYMUN'SA 

Maymun çocuk, zekâsı sayesinde durumları hemen fark ede
cektir. Anne ve babasını üzmeyecektir. Fakat bütün istediklerini 
kolayca yapacaktır. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Çoğu zaman tartışma çıkacaktır. Fakat sonunda anne veya ba
bayla çocuk iyi anlaşacaklardır. Horoz çocuk pek de cana yakın 
olacaktır tabii. 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Köpek çocuk aileyle anlaşamayacaktır. Aileyle ortak bir yönü 
olmayacaktır. Bununla birlikte Köpek her zaman olduğu gibi gö
revlerini yapacaktır. 

Ç O C U K DOMUZ S A 

Domuz çocuk Yabanöküzü anne veya babayla çok iyi geçinir. 
Hem fevkalade dost da olabilirler. Çocuğun karşısında aile yu
muşar ve güler yüzlü olur. 

ANNE VEYA BABA KAPLAN'SA 
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Ç O C U K FAREY'SE 

Ne yazık k i Kaplan, Fare çocuğun yaptıklarıyla ilgilenmeye
cektir. Kaplan, Fare çocukları pek düşünmez ve daha çok kendi
siyle ilgilenir. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

Kaplan, Yabanöküzü çocukla başa çıkamayacaktır. Onu yatılı 
bir okula vermesi daha doğrudur. Çocuk, Kaplan'a çok azap da 
çektirebilir. 

Ç O C U K KAPLAN'SA 

iki Kaplan aynı çatı altında barınamazlar pek! Kaplan anne ve 
babalar, Kaplan yılında çocukları olmaması için tedbir almakla 
iyi ederler. 

Ç O C U K K E D İ Y S E 

Çocuk Kedi'yse, Kaplanın sözlerine uyar gibi gözükecek ve 
biç olay çıkarmayacaktır. Fakat aslında kendi bildiğini okuyaca
ğından kuşku yok. 

Ç O C U K EJDERHA'YSA 

Ejderha çocuk, Kaplan'la çok i y i anlaşacaktır. Kaplan da 
°nunla övünecektir. İki taraf da mutlu olacak ve Ejderha çocuk 
' e v kalade yetişecektir. 
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Ç O C U K YILAN'SA 

Kaplan, Yılan çocuğu bir türlü anlayamayacaktır. Dengeli, 
hoş Yılan anlaşmak için elinden geleni yapacaktır. Fakat pek so
nuç alamayacaktır. 

Ç O C U K A T S A 

At çocukla Kaplan sık sık tartışıp çekişeceklerdir. Fakat bir 
yandan da birbirlerini çok sevecekler ve karşılıklı saygı duyacak
lardır. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Kaplan, Koyun çocuğun hareketlerini beğenmeyecek ve onu 
sık sık cezalandıracaktır. Duygulu, duyarlı koyun böyle sert at
mosferde gelişemez. 

Ç O C U K MAYMUN'S A 

Maymun çocuk, bildiğini okuyacak fakat bunu belli etmeye
cektir. Kaplan'dan üstün olduğunu düşünecektir. Ama evde 
uyumsuzluk da gözükmeyecektir. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Kaplan, Horoz çocuğa pek önem vermeyecektir. Buna karşılık 
çocuk Kaplan'ın etkisinde kalacaktır. Ona hayran olması ihtima
l i de güçlüdür. 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Kaplan'la, Köpek çocuk çok iyi anlaşacaklardır. Hem çok da 
iyi dost olacaklardır. Birlikte her türlü duruma göğüs gerecek ve 
dayanacaklardır. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Kaplan haşinleşebilir. Fakat yumuşak Domuz onu yine de se
vecektir. Domuz çocuk, kendisine yapılacak haksızlıktan bile he
men affedebilir. 
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ANNE VEYA BABA K E D İ ' Y S E 

Ç O C U K FARE'YSE 

Kedi, Fare çocuğu istediği duruma getirmek için her türlü şe
y i yapacaktır. Fare'yi korkutacaktır. Fakat tam bir uyum olması 
da epey zordur. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z İ İ ' Y S E 

Kedi, kendisinden pek farklı olan Yabanöküzü çocuğunun 
durumuna şaşacaktır. Biraz da endişelenecektir fakat çocuğu çok 
seveceği de bellidir. 

Ç O C U K KAPLAN'SA 

Anne veya baba Kedi, Kaplan'la anlaşacaklardır. Fakat Kedi 
otoritesinden vazgeçmeyecektir. Bu yüzden Kaplan'ın gururunu 
kırması tehlikesi de vardır. 

Ç O C U K K E D İ ' Y S E 

Kediler iyi anlaşırlar. Evde büyük bir uyum ve mutluluk ola
bilecektir. Yavru Kedi, büyük Kedilerden çok yararlı şeyler de 
öğrenecektir. 

Ç O C U K EJDERHA'YSA 

Ejderha çocuk, övünmeye kalkmaz, evde değişiklikler iste
mezse Kedi'yle iyi anlaşacaklardır. Kedi, çocuğunun zekâsına 
hayran kalabilir tabii. 

Ç O C U K YILAN'SA 
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Kedi'yle, Yılan çocuk önce tartışacaklar ve sonra çok iyi anla
şacaklardır. Hem Yılan, Kedi'ye çok büyük bir sevgi gösterip onu 
memnun edecektir. 

Ç O C U K A T S A 

Kedi, sakin ve huzurludur. Fakat At'ın bağımsızlığına pek da
yanamayacaktır. At çocuğu fazla kınarsa tartışma ve anlaşmazlık 
olur. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Koyun çocuk talihli sayılır. Kedi, ona yardım edecek, destek 
olacak, türlü şey öğretecektir. Ayrıca Koyun'a ilerlemesi için yol 
gösterecektir. 

Ç O C U K M A Y M U N S A 

Kedi, Maymun çocuğu çok sevecektir. Fakat küçük Maymun, 
zekâsıyla Kedi'yi pek kandıramaz. Onun için de çaresiz Kedi'nin 
dediklerini yapacaktır. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Kedi, hiçbir zaman Horoz'un tutumunu beğenmeyecektir. 
Onun için de çocuğu değiştirmeye çalışacaktır. Bu durumda Ho
roz biraz ezilebilir. 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Kedi, Köpekten pek hoşlanmaz. Fakat her dediğini yapan, sa
dık, sevgi dolu Köpek çocuğu yine de sevecektir. Kedi anneyse 
durum daha iyi olur. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Kedi'yle Domuz Çocuk huzurlu yaşayabilirler. Fakat Kedi, 
çocuğuna fazla ilgi göstermeyebilir. Bu da duygulu Domuz'un kı
rılmasına yol açar. 
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ANNE VEYA BABA E J D E R H A Y S A 

Ç O C U K F A R E Y S E 

Ejderha, çocuklarından çok şey bekler. Fakat Fare onun iste
diklerini yapacaktır. Sonunda Ejderha'yla çocuk çok iyi anlaşabi
leceklerdir. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

Yabanöküzü, Ejderha'yı memnun etmek için elinden geleni 
yapacaktır. Ama bu yeterli olmayacaktır. Ejderha dikkati çeken 
çocuk istemektedir. 

Ç O C U K KAPLAN'SA 

Ejderha'yla Kaplan iyi anlaşacaklardır. Kaplan'ın kendisine 
büyük önem vermesi Ejderha'nın hoşuna gidecektir. Ejderha da 
Kaplan'ı iyi koruyacaktır tabii. 

Ç O C U K K E D İ ' Y S E 

Ejderha, çocuğunun kendisi gibi hırslı olmamasına üzülecek
tir. Fakat yine pek çok bakımdan anlaşacaklardır. Bu uyumlu bir 
ilişki olacaktır. 

Ç O C U K E J D E R H A Y S A 

Eşsiz bir durum! İki taraf da birbirine hayran kalacaktır. Bir
birleriyle gururlanacaklardır. Tam anlamıyla anlaşma ve mutlu-
'uk olacaktır tabii. 
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Ç O C U K YILAN'SA 

Bu ilginç bir ilişkidir. Akdlı Ydan, Ejderha'yı anlayacaktır. Ej
derha da Yılan'ın yeteneklerini görecektir. Birbirlerine saygı da 
duyacaklardır. 

Ç O C U K A T S A 

Ejderha, At'la çok ilgilenecek ve ona türlü şey öğretecektir. 
Zaman zaman sorunlar çıkabilir. Fakat Ejderha dikkati çeken ço
cukla gururlanacaktır. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Ejderha, çocuğu çok koruması gerektiğini anlayacaktır. Onun 
üstüne düşecektir. Yaratıcı,güçlerini görünce de sevinecek ve gu
rurlanacaktır. 

Ç O C U K M A Y M U N S A 

Ejderha, çocuğuyla çok iyi anlaşacaktır. Ona bildiklerini öğ
retecektir. Akıllı Maymun da bu bilgileri i y i değerlendirecek ve 
başarılı olacaktır. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Horoz, Ejderha'nın etkisinde kalacaktır. Her şeyi ses çıkarma
dan dinleyip kabul edecektir. Ejderha da mutlu olacaktır. İyi bir 
ilişkidir bu! 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Ejderha, Köpek çocuğun fikirlerine şaşacaktır. Kendisinden 
çok farklı olan çocuk saygılı olacaktır. Fakat Köpek çocuk Ejder-
ha'ya hayranlık duymayacaktır. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Ejderha, yumuşakbaşlı, iyi niyetli Domuz'u sevecektir. Onun 
başarılı olması için de her şeyi yapacaktır. Bu uyumlu, mutlu bir 
ilişki sayılır. 
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ANIME VEYA BABA YILAN'SA 

Ç O C U K FARE'YSE 

Yılan, ailesine çok düşkündür. Zeki Fare de onu düş kırıklığı
na uğratmayacaktır. İki taraf da bu ilişkiden memnun kalacaklar
dır tabii. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

Akıllı Yılan, elinden geleni yapacaktır. Fakat inatçı Yabanökü-
zü'yle başa çıkmak güçtür. Yine de ona yol gösterebilecektir b i l 
gi l i Yılan. 

Ç O C U K KAPLAN'SA 

Yılan için türlü sorunlar olacaktır. Kaplan'ı anlayabilmesi için 
daima kafasını kullanması gerekecektir. Yalnız Kaplan'ı ezmeme
lidir. 

Ç O C U K K E D İ ' Y S E 

Yılan, çocuğun üstüne fazla düşebilir. Oysa Kedi bildiği gibi 
hareket etmeyi isteyecektir. Yine de iyi anlaşacaklar ve çok sevi
şeceklerdir. 

Ç O C U K E JDERHA'YSA 

Bilgili , akıllı Yılan, Ejderha'yı çok sevecek ve onunla gururla-
nacaktır. Ejderha da bu duygulara daima aynı şekilde karşılık ve
recektir. 

'k 
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Ç O C U K YILAN'SA 

İki tarafta da fazla benimseme huyu vardır. Bu durumda Yı-
lan'ın genç yaşta evlenip evden ayrılması uygundur. Aksi halde 
çok geç kalmış olur. 

Ç O C U K A T S A 

At çocuğun bağımsızlığına çok önem vermesi i k i taraf için de 
sorun yaratır. Hem çocuk benimsenmeye de asla dayanamaya
caktır 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Yılan, çocuğunu sevecektir. Eğer ailenin maddi durumu iyiy
se Koyun çocuk çok rahat edecektir. Yalnız duygusal anlaşmaz
lık da çıkabilir. 

Ç O C U K MAYMUN'SA 

Yılan, Maymun'un üstüne düşecek ve onun bi lgi l i , kafalı ol
masını sağlayacaktır. Maymun da çok sevildiğim' hiçbir zaman 
unutmayacaktır. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Yılan'la Horoz çok iyi anlaşacaklardır. Fakat Yılan, çocuğu
nun özgür olmasına izin vermeyecektir. Ama çok sevildiğini b i 
len Horoz mutlu olacaktır. 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Yılan'la, Köpek anlaşamazlar. Çünkü kişilikleri çok farklıdır 
ve gayeleri ayrıdır. Bu durumda birbirlerine kayıtsız kalacakla
rından kuşku yoktur. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Yılan çocuğun üstüne çok düşecek, onu sevip benimseyecek
tir. Bu durumda Domuz'un kişiliğini kaybetmemesi için çok uğ
raşması gerekecektir. 

ANNE VEYA BABA A T S A 
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Ç O C U K FARE'YSE 

At'la Fare çocuk anlaşamayacaklardır. Evde sık sık tartışmalar 
çıkacak, olaylar gözükecektir. Anlaşmak, uzlaşmak hemen he
men imkânsızdır. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

At, daima kendi dediğinin olmasını isteyecektir, inatçı Ya-
banöküzü buna dayanamayacaktır. Hiçbir zaman At'ın yaptıkla
rını unutmayacaktır. 

Ç O C U K KAPLAN'SA 

Kaplan'la At iyi geçinebilirler. At, Kaplan çocuğa biraz bağım
sızlık tanıyacak ve onu sevecektir. Bu da Kaplan'ı mutlu etmeye 
yetecektir. 

Ç O C U K K E D İ Y S E 

At'ın kendisini ilgilendiren türlü özel işi vardır. Onun için Ke-
di'ye pek ilişmeyecektir. Kedi kendi halinde kalacak ve rahat ede
cektir. 

Ç O C U K EJDERHA'YSA 

Zaman zaman anlaşmazlıklar olabilir. Fakat At, parlak zekâlı 
i-jderha'yla övünecektir. Ona belirli haklar ve biraz da bağımsız-
!'k tanıyacaktır. 
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Ç O C U K YILAN'SA 

Yılan çocuk, At'ı dikkatle izleyecek ve haretlerinden sonuçlar 
çıkaracaktır. Tartışma olunca da gerçekleri açıklayıp At'ı zor du
ruma sokacaktır. 

Ç O C U K A T S A 

Birbirlerini çok iyi anlayacaklardır. Hem çok da sevişecekler
dir. Fakat bu durum evde tam uyum olacağını göstermez. Zaman 
zaman tartışma çıkar. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Koyun çocuk, evde mutlu olacaktır. Fakat anne veya baba At 
ona pek yardım etmeyecektir. Çocuğun kendi haline bırakılması-
olasılığı vardır. 

Ç O C U K M A Y M U N S A 

At, çocuğa ilişmeyecektir. Maymun çocuk da zekâsı sayesin
de uyumlu bir yaşamın sağlanmasına yardım edecektir. Ama faz
la sevgi olmayacaktır. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Horoz çocuk At'ın sandığı gibi eşsiz b ir i olmadığını anlayarak 
düş kırıklığına uğrayacaktır. Buna karşılık At da çocuğun haline 
gülecektir. 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Köpek çocuk, At'ın bencilliğini anlayamayacaktır. Onunla an-
laşamayacaktır. Zaten Köpek kısa süre sonra At'tan uzaklaşmayı 
isteyecektir. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Domuz çocuk At'ın bencilliğine boyun eğecek ve onu seve
cektir. Ama için için üzülecektir. Bu durumda çocuk mutlu da 
olamayacaktır. 
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ANNE VEYA BABA KOYUN'SA 

Ç O C U K FARE'YSE 

Koyun, Fare'yle başa çıkamayacaktır. Annenin Koyun olması, 
durumu daha iyi hale koyabilir. Fakat eninde sonunda Fare Ko-
yun'u dinlemekten vazgeçecektir. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

Yabanöküzü çocukla Koyun birbirlerini hiç anlayamayacak
lardır. Başka dünyaların insanlarıdır. Fakat pek tartışma ve kav
ga olmayacaktır. 

Ç O C U K KAPLAN'S A 

Evde huzur denen şeyden eser olmayacaktır. Kaplan, Ko-
yun'dan daha güçlüdür. Eninde sonunda Koyun'a kafa tutacak ve 
bildiğini okuyacaktır. 

Ç O C U K K E D İ ' Y S E 

Kedi çocuk, Koyun'u sevecektir. Fakat bir süre sonra ona pek 
güvenemeyeceğini de anlayacaktır. Ondan sonra Kedi kendi 
planlarını yapacaktır. 

Ç O C U K EJDERHA'YSA 

Koyun anneyse ve Ejderha da erkekse fevkalade bir uyum ola
caktır. Aksi halde de çekişme olmaz. Fakat Ejderha üstünlüğünü 
belirtmeye kalkabilir. 
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Ç O C U K Y I L A N S A 

Yılan çocuk, Koyun'un bütün sevgisini isteyecek onu benim
seyecektir. Yılan sevildiği sürece evde huzurlu bir hava ve uyum 
da olacaktır. 

Ç O C U K AT'SA 

Evde tatsızlık olmayacaktır. Fakat Koyun yaşlandığı zaman 
At'ın kendisine bakacağını pek sanmamalıdır. At aslında bir hay
li bencildir. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Koyunlar çok iyi anlaşırlar. Özellikle Koyun anne ve çocuk da 
kızsa bu büyük sevgiyle birlikte tam bir arkadaşlık olmasına yol 
açacaktır. 

Ç O C U K MAYMUN'SA 

Evde mutluluk beklemeyin. Maymun çocuk, Koyun'u aşağı 
görecektir. Onun için de küstahlaşması ve bildiğini okuması ola
sılığı çok güçlüdür. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Başlangıçta uyum olabilir. Fakat zamanla f ikir ayrılıkları orta
ya çıkacaktır. Onun için de Koyun'la Horoz birbirlerinden uzak
laşacaktır. 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Köpek çocuk, kısa süre içinde Koyun'dan çok farklı olduğu
nu anlayacaktır. Fakat bu Koyun'u sevmesine, saymasına ve yar
dım etmesine engel olmaz. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Domuz Çocuk, Koyun'a çok düşkün olacaktır. Onu sevecek 
ve bir süre sonra da yardım edecektir. Koyun için Domuz fevka
lade bir evlat sayılır. 
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ANNE VEYA BABA MAYMUN'SA 

Ç O C U K FARE'YSE 

Bu uyumlu bir ilişkidir. Maymun, çocuğunu kendi istediği gi
bi yetişmekte güçlük çekmeyecektir. Onun başarılı olmasını da 
sağlayacaktır. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

Maymun, son derece akıllıdır. Onun için Yabanöküzü'nün 
huylarını hemen öğrenecektir. Bu sayede çocuğu yetiştirmesi de 
epey kolaylaşacaktır. 

Ç O C U K KAPLAN'SA 

Fena sayılmaz. Maymun'un aklına karşılık Kaplan'ın gücü 
vardır. İkisi durumları aralarında konuşacak ve olumlu sonuçla
ra varabileceklerdir. 

Ç O C U K KEDJ'YSE 

Bu fevkalade uyumlu bir ilişkidir. Kedi çocuğu Maymun'un 
yanında olduğu için çok talihlidir. Bu sayede her istediğine ka
vuşması da olasıdır. 

Ç O C U K EJDERHA'YSA 

Bu da iyidir. Akıllı Maymun, deha sahibi Ejderha'yı çok iyi ye
tiştirir. Onun başarılı olabilmesi ve yükselmesi için de türlü yar
dımda bulunur. 
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Ç O C U K YILAN'SA 

Yine anlaşma olabilir. Yılan çocuğu, Maymun'a çok düşkün 
olacaktır. Hem onun sayesinde kafası gelişecek ve istediği duru
ma da gelebilecektir. 

Ç O C U K A T S A 

Maymun, At'la övünecek ve ona yardımcı olmaya çalışacaktır. 
Fakat bağımsız At bir süre sonra fazla ilgiden sıkılıp uzaklaşma
ya kalkabilir. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Koyun Çocuk, Maymun'a çok bağlanacak ve ondan ayrılmayı 
da hiç istemeyecektir. Koyun'un geleceğini de Maymun'un hazır
laması gerekmektedir. 

Ç O C U K MAYMUN'SA 

Maymun'la Maymun çok iyi anlaşacaktır. Yuvada neşe, eğlen
ce, canlılık, sevgi, anlayış olacaktır. Böylece uyum ve mutluluk 
sağlanacaktır. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Maymun, Horoz çocuğu sevmekle birlikte zaman zaman 
onun haline bakarak gülecektir. Horoz istediklerini yapacaktır 
ama alaylara kırılacaktır. 

Ç O C U K K Ö P E K ' S E 
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Maymun, çocuğunu sevecektir. Fakat Köpek onun değer öl
çülerini anlayamayacaktır. Ayrıca çok ciddi olduğu için Maymu
na, uyması zor olacaktır. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Maymun, Domuz'un üstüne düşecektir. Onu iyi yetiştirecek
tir. Bu arada Domuz'a herkese güvenilmeyecegini de öğretmeye 
çalışacaktır tabii. 
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ANNE VEYA BABA HOROZSA 

Ç O C U K FARE'YSE 

Küçük tartışmalar, huzursuzluklar olabilir. Ciddi bir olay çık
maz. Fakat Horoz'la Fare'nin tam anlamıyla anlaşmaları da güç 
olacaktır. 

Ç O C U K Y A B A N C İ KUZU'YSE 

Horoz, çocuğuna hayran olacaktır. Bir süre sonra da onun de
diklerini yapacaktır. Yabanöküzü büyüyünce yönetimi tamamiy-
le eline alabilir. 

Ç O C U K KAPLAN'SA 

Horoz, bütün çabalarının boşuna gittiğini görecektir. Çünkü 
Kaplan onun bütün hareketlerine karşı koyacak ve sözlerini din
lemeyecektir. 

Ç O C U K K E D İ ' Y S E 

Kedi, Horoz'un sözlerini dinler gibi gözükecektir. Fakat son
ra kendi bildiklerini yapacaktır. Fakat evde tartışma, kavga da ol
mayacaktır. 

Ç O C U K EJDERHAYSA 

Anlaşma olabilir. Fakat Horoz Ejderha'yı fazla beğenecek ve 
hayran kalacaktır. Bu da kısa süre sonra türlü sorunlara yol aça
bilir tabii. 
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Ç O C U K YILAN'SA 

Yılan çocuk, Horoz'dan hoşlanacak, onu sevecektir. Araların
da bir dostluk doğacaktır. Fakat her ikisinin de biraz tembel ol
ması sorun yaratabilir. 

Ç O C U K A T S A 

At hiçbir zaman Horoz'un yönetimine girmeye razı olmaya
caktır. Horoz bu durumda ne yapacağını şaşıracaktır. Sık sık an
laşmazlıklar çıkacaktır. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Horoz, Koyun'u çok sevecektir. Fakat zaman zaman onu an
layamayacaktır. Koyun rahat etmekle birlikte gereken desteği de 
pek bulamayacaktır. 

Ç O C U K M A Y M U N S A 

Maymun, Horoz'u yenecek kadar güçlüdür. Horoz bunu kısa 
süre içinde anlayacaktır. Fakat diğer yandan Maymun onu çok 
da mutlu edecektir. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

İki Horoz asla anlaşamazlar. Onun için de evde huzur olma
yacaktır. Sık sık tartışma ve kavgalar baş gösterecektir. Uyum 
aramamalısınız. 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Köpek çocuğu, Horoz'dan çok farklı kişilik sahibidir. Anlaş
maları çok zordur. Horoz bu durumda ne yapacağını şaşırıp ça
resiz kalacaktır. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Domuz sabırlı olduğu için Horoz'un isteklerine uyacaktır. 
Onun hatalarını sezse bile ses çıkarmayacaktır. Bu oldukça 
uyumlu bir ilişkidir. 

ANNE VEYA BABA K Ö P E K ' S E 
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Ç O C U K FARE'YSE 

Köpek, görevlerine sorumluluklarına düşkündür. Bununla 
birlikte yine de Fareye bakmaktan pek de hoşlanmayacaktır. An
laşmaları çok zordur. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

İki taraf da birbirini anlamayacaktır. Birbirlerini inceleyecek
ler ve türlü eksikler bulacaklardır. Hiçbir zaman anlaşamayacak-
lardır. 

Ç O C U K KAPLAN'SA 

Bu iyi bir ilişkidir. Köpek çok gururlandığı çocuğu için çok 
özveride bulunacaktır. Kaplan da Köpeği sevecek ve çok bağlana
caktır tabii. 

Ç O C U K K E D İ ' Y S E 

Köpek, Kedi'ye iyi bakacak ve sevecektir. Kedi bu arada zekâ
sından yararlanarak onu parmağında oynatacaktır. Ender ojarak 
tartışma çıkacaktır. 

Ç O C U K E J D E R H A Y S A 

İkisi hiçbir zaman geçinemezler. Ejderha eleştiriden hiç hoş
lanmaz. Dürüst Köpek de gösterişi sevmez. Onun için birbirleri
ni kırabilirler. 

... . ' . S * 
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Ç O C U K YILAN'SA 

Köpek, koynunda Ydan beslediğini de düşünebilir. Kafalı ve 
gerçekleri görüp sezen Yılan'ın sözleri hiçbir zaman hoşuna git
meyecektir. 

Ç O C U K AT'SA 

Köpek, At'ın bağımsızlığına düşkün olmasını hoş görecektir. 
Fakat At 'm bencilliği, çıkarlarına çok düşkün olması onu bir hay
l i üzecektir. 

Ç O C U K KOYUIM'SA 

Köpek, Koyun'u bildiği gibi büyütüp eğitmeye çalışacaktır. 
Fakat Koyun bunu kabule yanaşmayacaktır. Sonunda Köpek her-
şeyden bezip vazgeçebilir. 

Ç O C U K MAYMUN'SA 

Köpek, Maymun'u ciddiye almayacaktır. Maymun da onun 
düşüncelerini hiç beğenmeyecektir. Birbirlerinden hoşlanmaya
cakları anlaşılmaktadır. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Birbirlerini görmemeye çalışacaklardır. Köpek, Horoz'un 
övünmesine, süslenmesine ve boş sözlerine kızacaktır. Anlaşma
ları olanaksız sayılır. 

Ç O C U K K Ö P E K ' S E 
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Tam anlamıyla uyum olacaktır. İki Köpek'in ortak amaçlan, 
istekleri bulunacaktır. Birlikte pek çok şey başaracaklarına da 
inanacaklardır. 

Ç O C U K D O M U Z S A 

Domuz yumuşaklığı ve iyi niyetiyle Köpek'e kendisini sevdi
recektir. Ama düşleriyle zaman zaman onu sinirlendirebilir. Yine 
de iyi anlaşırlar. 
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ANNE VEYA BABA DOMUZ'SA 

Ç O C U K FARE'YSE 

Domuz'la Fare birlikte çok mutlu olabilirler. Türlü şeylere 
gülüp eğlenebilirler. Yalnız bu arada Fare çocuğun şımarması 
tehlikesi vardır. 

Ç O C U K Y A B A N Ö K Ü Z Ü ' Y S E 

Yabanöküzü duygularını belli etmeyi sevmez. Bununla birl ik
te sevgi dolu Domuz onu etkileyecektir: Birlikle çok mutlu ola
bilirler. 

Ç O C U K KAPLANSA 

Domuz, Kaplan'a çok itina edecek ve onu sevecektir. Fakat 
Kaplan yine de mutlu olmayacaktır. Ona çok daha güçlü bir des
tek olmalıdır. 

Ç O C U K K E D İ ' Y S E 

Domuz, Kedinin üstüne düşecek, ona her istediğini vermeye 
çalışacaktır. Fakat Kedi, Domuz'a aynı^derecede sevgi gösterme
yerek onu üzebilir. 

Ç O C U K EJDERHA'YSA 

Domuz Ejderha'yı.çok sevecek ve şımartacaktır. Buna karşılık 
Ejderha da ona sevgi ve saygısını verecek ve Domuz'u hiçbir za
man unutmayacaktır. 
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Ç O C U K YILAN'SA 

Domuz, sevgisi yüzünden Yılan'a esir olabilir. Evde Yılan'ın 
istedikleri yapılacaktır. Hatta yönetim de bir gün Yılan'ın eline 
geçebilir doğrusu. 

Ç O C U K AT'SA 

Domuz çocuğun üstüne düşecektir. Fakat At bir gün evden 
ayrılmaya kalkacaktır. Bağımsız At'ın bu tutumu da Domuz'u çok 
üzüp kederlendirecektir. 

Ç O C U K KOYUN'SA 

Koyun talihlidir. Çünkü Domuz, onu çok sevecek ve bütün 
ömrünce de destek olacaktır. Koyun'un da Domuz'u çok sevece
ğini ilave etmeliyiz. 

Ç O C U K MAYMUN'S A 

Domuz, çocuğunu çok sevecektir. Maymun da onun yaşamı
nı renklendirecektir. Hem hareketli, akıllı Maymun annesini ger
çekten sevecektir. 

Ç O C U K HOROZ'SA 

Horoz da çok talihli olacaktır! Çünkü Domuz onu çok seve
ceği gibi kendisini anlamak ve mutlu etmek için de durmadan 
uğraşacaktır. 
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Ç O C U K K Ö P E K ' S E 

Domuz, çocuğunu anlayacak ve ona destek olacaktır. Köpek, 
amaçları için uğraşırken de Domuz ona cesaret verecektir. Ama 
Domuz pek mutlu olamayacaktır. 

Ç O C U K DOMUZ'SA 

Domuz'la Domuz çok iyi anlaşır. Onun için birbirlerini hem 
sevecekler hem de iyi arkadaş olacaklardır. Pek çok şeyi birlikte 
yapabileceklerdir. 

D O K U Z U N C U 
B Ö L Ü M 

B U R Ç L A R VE DOSTLUKLAR 

Bu bölümde burçlar arasındaki dostluklardan söz edeceğiz. 
Yalnız bu arada bir şeyi tekrarlayalım. Çin burçlarına göre dost
lukları anlatacağız. Fakat doğduğunuz aya göre ikinci bir burcu
nuz bulunmaktadır. Onun için dostluk ilişkilerini okumakla kal
mayıp yedinci bölüme de bir göz atmalısınız. Böylece gerek ken
di , gerek tanıdıklarınızın kişiliklerini daha iyi anlayabilirsiniz. Bu 
da dostluklar konusunda daha iyi karar vermenizi sağlar. 

FARE VE FARE 

Fareler birbirleriyle çok iyi geçinirler. Birbirlerini iyi anlarlar. 
Fakat zaman zaman birbirlerine oyun oynadıklarına da rastlanır. 

Y A B A N Ö K Ü Z Ü V E FARE 

Yabanöküzü ve Fare birbirlerinden hoşlanmazlar. Hem ilgi
lendikleri ortak konular da pek yoktur. Onun için dostluk kur
maları zordur. 
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Y A B A N Ö K Ü Z Ü VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Yabanöküzleri birbirlerini iyi anlarlar. Fakat dost olamazlar. 
Çünkü ikisi de kendi isteklerinin yerine getirilmesinde inat ede
bilirler. 

KAPLAN VE FARE 

Kaplan idealist Fare ise çıkarcıdır. Onun için gerçek dostluk söz 
konusu değildir. Fakat çok iyi ahbap olabilir ve birlikte eğlenirler. 

KAPLAN VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Kaplan, Yabanöküzüne dayanamaz. Onu sıkıcı bulur. Ya-
banöküzü de Kaplan'dan kuşkulanır. Bu durum da dostluğa izin 
vermez tabii. 

KAPLAN VE KAPLAN 

İki Kaplan aynı çatı altında kalmamaları şartıyla çok iyi anla
şabilirler. Ortak amaçlan vardır. Fevkalade bir dostluk da kura
bilirler. 

K E D İ VE FARE 

Hayır, Fare'yfe Kedi dost olamazlar. Kedi, Fare'yi aşağı görür. 
Bazen ahbaplık etmek zorunda kalırlar ama dostluğa pek yaklaş
mazlar. 

K E D İ V E Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Birbirlerini çok iyi anlarlar. Fakat Kedi, hiçbir zaman Kapla -

n'ı ciddiye almaz. Kaplan da bu duruma bir hayli öfkelenip ha-
şinleşir. 

441 
K E D İ V E K E D İ 

Bu gerçek bir dostluktur. Kediler çok iyi anlaşabilirler. Türlü 
ortak yönleri vardır. Hem dostluklan da çok uzun ömürlü ve sağ
lam olur. 

EJDERHA VE FARE 

Ejderha ve Fare iyi dost olabilirler. Çünkü birbirlerinin yete
neklerini beğenirler. Hem Ejderha, Fare'nin hayranlığından da 
pek hoşlanır. 

EJDERHA V E Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Hayır, ikisi dost olamazlar. Yabanöküzü, Ejderha'dah kuşku
lanır. Ejderha da kendisini anlamayan kimselerle dostluğa yak
laşmaz zaten. 

EJDERHA VE KAPLAN 

Ejderha ve Kaplan birbirlerini tamamlarlar. Birbirlerine yarar
lı olurlar. Dostluk kabildir. Yalnız Kaplan Ejderha'nın gururuna 
^okunmamalıdır. 

EJDERHA VE K E D İ 

Kedi güçlü Ejderha'dan yararlanır ve buna karşılık da onu 
destekler. Böylece i y i bir dostluk kurabilirler. Ejderha Kedi'yi 
yükseltebilir. 
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EJDERHA VE EJDERHA 

Çok üstün yetenekleri olan i k i Ejderha'nın geçinmesi zordur. 
İkisi de kendini beğenmiştir. Ama Güneş'in bulunduğu burç 
dostluğu sağlayabilir. 

YILAN VE FARE 

Ydan'm aklı ve bilgisi, zeki ve hareketli Fare'ye zevk verir. Bir
likte çok eğlenebilirler. Bu eğlence üzerine kurulan bir dostluktur. 

YILAN V E Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Aralarında çok fark olmakla birlikte Yılan ve Yabanöküzü iyi 
anlaşırlar. Birbirlerine saygı duyarlar. Bu güvenilir bir dostluktur. 

YILAN VE KAPLAN 

Yılan'la Kaplan anlaşamazlar. Çünkü görüş açılan çok farklı
dır. Onun için kısa süre ahbaplık etseler bile dostluk kurmalan 
imkânsızdır. 

YILAN VE K E D İ 

Akıllı, bilgil i Yılan'la, yine bilgiye önem veren zeki Kedi çok 
iyi anlaşırlar. Onların dostluğunu da kolay kolay bir şey bozamaz. 

YILAN V E EJDERHA 

Yılan'la Ejderha iyi dost olurlar. Ejderha'da da Yılan'da da üs
tün yetenekler vardır. Böylece birbirlerini tamamlarlar. Çok iyi 
anlaşırlar. 
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YILAN VE YILAN 

Yılanlar çok sağlam dostluklar kurabilirler. Kafaya, bilgiye 
önem veren bu tiplerin dostluğu ömür boyu sürer. Tam anlamıy
la dost olurlar. 

AT VE FARE 

Onlar dost olmayı düşünmezler bile. Birlikte hoş vakit geçi
rirler. Türlü ortak yönleri vardır. Ama derin bir dostluk bekle
mek hatalıdır. 

AT VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Çalışkan, dikkatli sebatlı Yabanöküzü'yle bencil ve çıkarcı 
At'ın anlaşması hemen hemen imkânsızdır. Dostluk söz konusu 
olamaz. 

AT VE KAPLAN 

At ve Kaplan ilginç bir dosduk kurarlar. Birbirleriyle durmadan 
tartışırlar. Fakat bu ikisine de zevk verir ve dostluk devam eder. 

AT VE K E D İ 

Toplum ilişkileri fevkaladedir. Onun için de iyi ahbap olurlar. 
Ama gerçek dost olup olamayacaklannı sadece zaman gösterecektir. 

A T VE EJDERHA 

Afla Ejderha, dost olamazlar. Bencil At pek çok şey bekler 
a ! T 1 a karşılığında vermeye yanaşmaz. Oysa Ejderha çok şey verir 
V e bekler. 
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AT VE YıLAN 
At'la Yılan dost olabilirler. Yılan At'ı ilginç bulur. Akıllı oldu

ğu için de bu dostluğu sürdürür. Hem çıkarcı At , Yılan'dan bir 
şey alamaz. 

AT VE AT 
Atlar çok iyi anlaşırlar. Birbirlerinin bağımsızlığına saygı du

yarlar. Ortak yönleri vardır. Onun için de uzun ömürlü dostluk 
kurabilirler. 

KOYUN VE FARE 
Koyun ve Fare'nin ilişkisi kısa ömürlüdür. Çünkü başkaların

dan yararlanan Koyun, Fare'yi sıkabilir. Birbirleriyle anlaşmaları 
çok zordur. 

KOYUN VE YABANÖKÜZÜ 
Koyun ve Yabanöküzü uzun süre birbirlerine dayanamazlar. 

Zaten birbirlerini anlayamazlar. Onun için bu sıkıcı ilişkiden ka
çarlar. 

KOYUN VE KAPLAN 
Koyun ve Kaplan anlaşır ve iyi dost olurlar. Koyun'un yaraucı 

yönü ve düşleri vardır. Atılgan Kaplan da bu düşleri gerçekleştirir. 

KOYUN VE KEDI 
Kedi, Koyun'un yaratma gücüne hayran olur. Onun düşlerin-

I 
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den hoşlanır. Koyun'a destek de olur. Onun için bu ömürlü bir 
dostluğa yol açar. 

KOYUN VE EJDERHA 
Koyun, Ejderha'ya hayran olduğu için onu devamlı över. Bu 

arada kendi iyi yönlerini de ortaya koyar. Böylece sağlam bir 
dostluk kurulur. 

KOYUN VE YıLAN 
Yılan sorumlulukları yüklenmeyi ve yardımı kabul ederse Ko-

yun'la dostluk kurabilir. Fakat bu dostluktan Yılan zarar da gö
rebilir. 

KOYUN VE AT 
Koyun'la At anlaşacak tipler değillerdir. Fakat birlikte çok eğ

lenebilirler. Bu da uzun süre bir arada kalmalarım sağlayabilir. 

KOYUN VE KOYUN 
Koyunlar çok iyi anlaşırlar. Dostluk kurmaları da kolaydır. 

Sadece birbirlerine fazla güvenmemeleri gerekir. Zevkli bir dost
luktur bu. 

MAYMUN VE FARE 
Maymun, Farey'le dost olursa ona çok yardım eder. Fakat Fa-

r e . dostlukta ısrar etmişse maymun zaman zaman ondan yarar-
•anmaya da kalkacaktır. 
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MAYMUN VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Yabanöküzû, Maymun'la dost olmayı ister. Çünkü onun fev
kalade yönlerini görür. Fakat Maymun'un alaylarına da kolay ko
lay dayanamaz. 

MAYMUN VE KAPLAN 

Maymun'un cazibesi Kaplan'ı etkiler. Böylece bir dostluk do
ğar. Fakat bu dostluğu derinleştirmemelidir. Çünkü i k i tarf da bu 
yüzden zarar görebilir. 

MAYMUN VE K E D İ 

Maymun'la Kedi iyi anlaşırlar. Pek çok konuya birlikte girebi
lirler. Onlar aynı zamanda iyi ortak da olurlar. Bu dostluk değer
l idir . 

MAYMUN VE EJDERHA 

Bu çıkarlara dayanan bir dostluktur. Maymun, Ejderha'dan 
yararlanır. Ejderha da aynı şekilde Maymun'un yeteneklerinden 
faydalanır. 

MAYMUN VE YILAN 

Maymun'la Yılan ahbap olurlar. Fakat derin bir dostluk bek
lememek gerekir. Çünkü onların çıkarları buna engel olacaktır. 

MAYMUN VE AT 

Bencil At , Maymun'a güvenemez ve bunda da haklıdır. Zaten 
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Maymun da hiçbir zaman At'ın dostluğunu istemez. Onlar asla 
anlaşamazlar. 

MAYMUN VE KOYUN 

Maymun'la Koyun birlikte hoş vakit geçirirler. Çünkü May
mun'un zekâsı Koyun'un düşleri bir araya gelince yaşam ilginç 
bir hal alır. 

MAYMUN VE MAYMUN 

Maymunlar Koyun olurlar. Bu güçlü dostluk ömür boyu sü
rer. Hem i k i Maymun bir araya gelince kolaylıkla herkesi kandı
rabilirler. 

HOROZ VE FARE 

Belki bir ahbaplık olabilir. Fare'yle Horoz'un ortak yönleri 
yok gibidir. Onun için de böyle derin ilişkilere asla giremezler. 

HOROZ VE Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Horoz ve Yabanöküzû aynı konularla ilgileniyorlarsa ömür 
boyu sürecek bir dostluk kurar ve birbirlerinin kusurlarım gör
mezler. 

HOROZ VE KAPLAN 

Birbirlerinden farklı düşünceleri bulunan Horoz'la Kaplan'ın 
dost olması zordur. Zaten onlar ahbaplık etmeye bile yanaşmaz
lar. 
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HOROZ V E K E D İ 

Kendini beğenen, böbürlenen, uluorta konuşan Horoz, Kedi 
gibi dikkatli birinin dost olabileceği tip değildir. Kedi onunla 
dostluktan kaçar. 

HOROZ VE EJDERHA 

Horoz ve Ejderha değişik kişiliklere sahip olmakla birlikte an
laşabilirler. Bir dostluk kurarlarsa bu çok uyumlu ve ömürlü 
olur. 

HOROZ VE YILAN 

Dostluk pek derin olmaz. Birbirlerine anlatacak çok şeyleri 
vardır. Fakat sözler sona ererse dostluk da bitecektir tabii. 

HOROZ V E AT 

Birlikte toplum hayatına katılmak hoşlanna gider. Partiler, 
danslar, toplantılarda oyalanırlar. Ama dostlukla pek ilgileri yok
tur. 

HOROZ VE KOYUN 

Horoz süslenip böbürlenmekle birlikte yine de gerçeklere 
bağlıdır. Onun gizemli bir yaratık olan Koyun'u anlamasına im
kân yoktur. 

HOROZ VE MAYMUN 

İkisinin ortak bir yönleri yoktur. Maymun, Horoz'a dayana-
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maz. Horoz da Maymun'dan zarar görür. Onun için dostluğun 
sözünü bile etmemek uygun olur. 

HOROZ V E HOROZ 

İki Horoz birbirlerine sadece düşman olabilirler. Onun için 
dostluk diye bir şey düşünülemez. Onlar pek bir araya da gelme
melidirler. 

K Ö P E K VE FARE 

Köpek, çıkarcı olan ve kendisi gibi üstün amaçları bulunma
yan Fare'yi beğenmez. Onun için de aralarında dostluk kurulma
sı çok zordur. 

K Ö P E K V E Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Köpek, belirli koşullardan hoşlanmaz. Yabanöküzü'nün ko
şullara uyduğu da bil inir . Onun için ikisinin anlaşıp dost olacak
larını sanmayın. 

K Ö P E K VE KAPLAN 

Köpek'le Kaplan'ınki kadar sağlam bir dostluğa az rastlanır. 
Köpekle Kaplan birbirlerini çok iyi anlarlar ve her konuda bir
birlerini desteklerler. 

K Ö P E K VE K E D İ 

Köpek'le Kedi ahbap olabilirler belki. Fakat rahatına düşkün, 
topluma önem veren Kedi'yle amaçları uğrunda savaşan Köpek 
dost olamazlar. 
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K Ö P E K VE EJDERHA 

Hayır, ikisi arasında dosduk kurulamaz. Köpek fazla gerçek
çidir. Ejderha'nın gururlanmasına, büyüklük taslamasına daya
namaz. Ejderha'ya sokulmamayı yeğler. 

K Ö P E K VE YILAN 

Köpek'le Yılan pek dost olamazlar. Belki bir ahbaplık onlara 
zevk verir. Fakat ilişkiyi orada bırakmalı ve ilerletmeye kalma
malıdır. 

K Ö P E K VE AT 

Köpek'le At bir araya gelirlerse siyasetten söz ederler. Fakat 
bu her zaman anlaşacaktan anlamına da gelmez. Bazen büyük 
dostluk da olabilir. 

K Ö P E K VE KOYUN 

Onların dost olmasını beklemek doğru olmaz. Birbirlerine da
yanmaları zordur. Bu yüzden genellikle birbirleriyle konuşmaya 
bile yanaşmazlar. 

K Ö P E K VE MAYMUN 

Köpek'le Maymun dost olabilirler belki. Köpek, Maymun'un 
kafasını beğenirse sorun kalmaz. Fakat Maymun da dostluklarda 
çok titizdir. 

K Ö P E K V E HOROZ 
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Köpek'le Horoz arasında aşılmaz bir engel vardır. Onlann bir 
araya gelmemeleri daha iyi sonuç verir. Ama ender olarak dost
luk görülür. 

K Ö P E K VE K Ö P E K 

Köpek'le Köpek gerçek dostturlar. Birbirlerine dayanır ve gü
venirler. Fakat bunun biraz da sıkıcı bir dostluk olacağından 
kuşku yoktur. 

DOMUZ VE FARE 

Yumuşak başlı Domuzla haşin Fare çok iyi dost olabilirler. 
Birbirlerini tamamlayan yönleri vardır. Bu dostluk güzel ve 
ömürlüdür. 

DOMUZ V E Y A B A N Ö K Ü Z Ü 

Birbirlerini sık görmemeleri şartıyla Domuzla Yabanöküzü 
dost olabilirler. Farklı kişilikleri vardır ama birbirlerinden hoşla
nır. 

DOMUZ VE KAPLAN 

Domuzla Kaplan iyi anlaşabilirler ve arkadaş da olurlar. Yal
nız Domuzun dikkatl i olması gerekir. Çünkü Kaplan'dan zarar 
da görebilir. 
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DOMUZ VE K E D İ 

Domuzla Kedi i y i anlaşırlar. Birbirlerinde değer verdikleri 
şeyler bulurlar. Fakat bazen Domuz'un gerçeklere arkasını dön
mesi Kedi'yi kızdırır. 

DOMUZ VE EJDERHA 

Domuz, Ejderha'yla ahbaplık eder ve dost da olur. Fakat bu 
pek de zevkli bir dostluk sayılmaz. Domuz bu yüzden biraz da sı
kılabilir. 

DOMUZ VE YILAN 

Domuzla Yılan arasında ahbaplık olabilir. Fakat bunun dost
luğa dönüşüp dönüşmeyeceğini de ancak zaman söyleyebilir. 

DOMUZ VE AT 

Domuz, Atla dost olmaktan çekinir. Bunda da çok haklıdır. 
Çünkü çıkarcı ve bencil At'm ona bir hayli zarar vermesi de olasıdır. 

DOMUZ VE KOYUN 

Domuz, Koyunlara nasıl davranmak gerektiğini bilir ve onlar
dan çok hoşlanır. Onun için böyle bir dostluk kurulursa çok 
ömürlü olabilir. 

DOMUZ VE MAYMUN 

Maymun dostluğunu verirse Domuz mutlu olur. Bu güçlü 
dostluk hiçbir zaman bozulmaz. Fakat Maymun dostluğa yanaş
mazsa tehlike var demektir. 
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DOMUZ VE HOROZ 

Domuz, Horoz'dan uzak kalmalıdır. Çünkü Horoz hareketle
ri ve sözleriyle Domuz'un sinirini bozabilir. Bu durumda da dost
luk düşünülemez. 

DOMUZ V E K Ö P E K 

Domuz da Köpek de i y i dosttur. Onun için birbirleriyle anla
şırlar. Domuz, Köpek'in dertlerini unutmasına yardım eder. Kö
pek de onu destekler. 

DOMUZ V E DOMUZ 

Domuzla Domuz tam anlamıyla dost olabilirler. Zevkleri ay
nıdır. Birlikte gezip dolaşır ve eğlenirler. Onları ayırmak çok güç
tür. 
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H İ N T A S T R O L O J İ S İ 

Hintliler kendi ülkelerine "baharat" adı vermişlerdir. Osman
lı İmparatorluğu sırasında Hindistan'a giderek karabiber, kakule, 
karanfil, vb. satın alan tüccarlar da ülkenin adından dolayı bun
lara baharat demişlerdir. Günümüzde de tarçın, kimyon, vb. hâ
lâ baharat adıyla bilinmektedir. Bu küçük örnek Hindistan'ın d i 
ğer ülkeleri nasıl etkilediğini göstermektedir. Bizde baharat adı
nın yayılmasını sağlayan Hintliler zamanında pek çok konuda 
dünyaya ışık tutmuşlardır. Çok eski bir uygarlık olan Hindis
tan'da bi l im ve sanata büyük değer verilmiştir. Bazı kitaplar Hint
li lerin binlerce yıl önce atomla işleyen uçaklar yaptıklarını yaz
maktadırlar. Bu bilgilerin gerçeklik payım bilemiyoruz. Fakat 
astrolojinin Hindistan'da doğduğuna dair bazı bilgiler bulun
maktadır. Bulunan bazı belgeler MÛ 6500 yılında astrolojik ça
lışmalar yapıldığını açıklamaktadır. Hintliler aslında astrolojinin 
sekiz bin yıllık bir geçmişi olduğunu söylemekte ve buna sahip 
de çıkmaktadırlar. Buna karşılık Çinlilerin bu konuda çok geniş 
bilgiye sahip olduğu da bilinmektedir. Bazı astrologlar bu sana
tın Çin'de doğduğunu ve oradan dünyaya yayıldığını söylerken, 
bazıları da 8000 yıl önce Hindistan'da ünlü astrologlann yaşadı
ğını ileri sürmektedirler. Yine bazıları astrolojinin dünyaya Babil 
veya Kalde'den yayıldığına inanmaktadırlar. Bütün bunlardan 
hangisinin doğru olduğunu kesin olarak saptayamadığımız da bir 
gerçektir. 

H İ N D İ S T A N ' D A K İ E N E S K İ A S T R O L O J İ K İ T A B I 

Hindistan'daki bazı belgelerde astrolojinin kaynağına dair b i l 
giler bulunmaktadır. Bunlara göre sekiz bin yıl kadar önce bazı 
Yogiler bu konuda çalışmalar yapmışlardır. Ancak astroloji ko
nusunda tam bilgi veren kitabın MÛ 3500'den kaldığı da kesin-
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dir. Çünkü bu kitap bir müzede bulunmaktadır. Bunun yeni ye
ni yorumlan da yıllar boyunca basılmış ve basılmaktadır. Kitabı 
Pita Maha adlı bir Yogi yazmıştır. Kitabın adı da Pita Maha Sidd-
hanta'dır. Bu kitapta astrolojinin temel kurallanndan söz edil
mektedir. Ondan beş yüz yıl kadar sonra Vashishtta adlı bir Ast
rolog da bu konuda birkaç eser vermiştir. Felsefe kitaplan da ya
zan Vashishtta'nın en önemli kitabı Vashishtta Siddhanta'dır. Bu 
kitap daha sonraki Astrologlar tarafından bir başyapıt olarak ka
bul edilmiştir. Daha sonraki yazarlar da astrologlar da Vashisht
ta Siddhanta'dan yararlanmışlardır. 

Hint astrolojisinin dünyayı zamanla etkilediği de bir gerçek
tir. Eski Yunan'da Hint felsefe ve yıldız bilimine büyük önem ve
rilmiştir. Hatta bazı Eski Yunanlı düşünürler, Hindistan'a giderek 
yıllara kalmış ve bilgi edinmişlerdir. Onların içinde Tyna'lı Ap-
polonius büyük bir ün kazanmıştır. Onun felsefe ve astroloji ko
nusunda çok bilgil i olmasını da Hindistan'daki araştırmalarına 
bağlamışlardır. Yine pek çok kimse Hindistan'a giderek türlü ko
nuda bilgi sahibi olmuştur. 

Birinci ve ikinci yüz yıllarda Hindistan'ı ziyaret eden düşünür 
ve bi l im adamlan büyük hayranlık duymuş ve bunu da gizleme-
mişlerdir. Onlann astroloji kadar astronomide de bi lgi l i oldukla
rını görmüşlerdir. Hintliler, isa'dan önceki devrelerde ekinoksu 
kusursuz olarak hesaplamışlardır. Yine bi l imin türlü dalında bu
luşlar yapmışlardır. Bütün bunlan nasıl yaptıkları da hâlâ bi l in
memektedir. 

H İ N T L İ L E R VE D O Ğ A 

İsa'nın doğumundan birkaç bin yıl önce Hint Yarımadası'nda 
uyük bir uygurlık vardı. Burada yaşayan insanlar bilimde, sa

ntiarda üstün durumdaydılar. Bu arada onlar doğaya büyük bir 
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ilgi duymaktaydılar. Hintliler doğanın insanın bir parçası oldu-
ğuna inanmaktaydı. Doğayla insan birbirlerinden ayrılmışlardı. 
Bu da türlü güçlüğe, felakete neden olmuştu. İnsan, doğayla bir-, 
leştiğinde bütün sorunlarından arınıyor ve tam anlamıyla mutlu 
oluyordu. O çağlarda Hintli lerin fazla sayıda tanrısı bulunmak
taydı. Onlar tektanrı gerçeğine inanmıyorlardı. Her tanrı gerek
l iydi . Çünkü her tanrı yaşamın belirli yönlerini temsil ediyordu. 
Dolayısıyla da, kendisine tapanlara bu konularda yardım ediyor
du. Bu bir bakıma Eski Yunan'daki çoktanrılı devreleri anımsatı
yordu. Ancak Hintli lerin inançlarıyla Eski Yunanlılarınki epey 
farklıydı. Eski Yunan'da Tanrılar belirli bir hiyerarşiyi izliyorlar
dı. Başta en güçlü olan Tanrı Zeus vardı. Onun Ddoğanın kuru
cusu, sahibi olduğuna da inanılmaktaydı. Yine güneş, deniz, 
yeraltı, vb.yi yöneten Apollo, Poseidon, Hades gibi tanrılar bu
lunmaktaydı. Oysa Hintlilerde tanrıların çoğu birbirine rakip sa
yılıyordu. Örneğin Vişnu koruyucu sayılan tanrıydı. Vişnu, yap
tığı şeylere göre bambaşka varlıklar halinde de görünüyordu. 
Böyle zamanlarda da Krisna veya Rama adlarıyla biliniyordu. Bu 
adlar da kutsal sayılıyordu. Vişnu'nun rakibi de Shiva veya Şi-
va'ydı. O herşeyi yok eden tanrıydı. Shiva ve Vişnu sık sık karşı
lıklı geliyorlardı. Ancak bu i k i önemli tanrıdan başka Brahma da 
vardı. Üstelik onun altın bir yumurtadan çıktığına ve böylece 
doğduktan sonra dünyayı ve üstündeki insanları, hayvanları, bit
kileri yani herşeyi yarattığına inanılıyordu. Yine başka bir inanca 
göre Brahma, Şiva ve Krişna, tek büyük tanrının üç ayrı görünü
şüydü. Daha sonra Brahma'nın Vişnu'nun göbeğinden çıkan bir 
lotus çiçeğinden doğduğu ileri sürülmüştü. En üstün tanrı sayı
lan Brahma zamanla önemini kaybetmiştir. V I I . yüzyıldan itiba
ren diğer tanrılar önem kazandılar. Ancak o zamana kadar Brah
ma evrenin sahibi sayılan tanrıydı. 

BRAHMANLAR 
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Brahma, 7. yüzyıla kadar en büyük tanrıydı. O evrenin sahi
biydi ve kendisine yaklaşabilmek için doğaya saygı göstermek ge
rekiyordu. Bir insan kendisini saflaştırarak doğayla birleşip bü
tünleştiğinde Brahma'ya da kavuşuyordu. Brahma'yla i lgi l i efsa
neler ağızdan ağıza dolaşıyordu. Daha sonra bunlar yazılmaya 
başlandı. Veda denilen bu kitaplar kuşaktan kuşağa geçti. Ancak 
daha sonra Buda ortaya çıktı. Asıl adı Sidharta Guatama olan 
Buda, Sakya Kralı Suddhodana ile Kraliçe Mahamaya'nın oğluy
du. 16 yaşına gelince kuzeni Prenses Yasodhara'yla evlendi. Sid
harta Guatama, 29 yaşına geldiğinde birden saray yaşamından 
hoşlanmadığını anladı. Saraydan ayrılarak yoksul bir keşiş gibi 
yaşamaya başladı. Ona göre yaşam bir dertti. Yaşamda aslında 
düş kırıklığı ve acı vardı, insanın yönetme hırsı, zevk alma isteği 
ve daima var olma arzusu bu acıya .neden olmaktaydı. Düş kırık
lığı ve acıyı yok etmek için isteklere, arzu duymaya son verilme
liydi. Bunun için de uygulanacak belirli bir yol vardı. Zamanla 
ona "Doğruyu Bulan Kişi" anlamına gelen Buda adı verildi. Böy
lece onun öğretisi olan Budizm Asya'da yayıldı. Daha sonraları 
Buda'yı tanrı olarak görmeye başladılar. 

BUDA VE BRAHMANLAR 

Hint Yanmadası'nın toprakları çok verimliydi ve önce Brah-
m a . Vişnu ve Şiva'nın tanrılık'ettiği, sonra Buda'nm etkil i olduğu 
bu topraklar bir tür istilaya uğradı. Ariler buraya gelerek yerleş
tiler. Onlar kendilerini üstün sayıyorlardı. Ayrıca bir hayli güç
lüydüler. Gerektiğinde savaşmaktan da çekinmiyorlardı. Böylece 

l r süre sonra Hindistan veya Baharat'da yaşayan insanları yöne-
J'uılerine aldılar. Arı ırktan olduğunu belirten ve Hindistan'ı isti-

a edenleri, halk Brahmin olarak tanıdı. Brahminler yönetimde 
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ustaydılar. Bir ülkeyi elde tutabilmek için böl ve yönet politika
sını izlediler. Bunun için de Hindistan'da yaşayanları belirli sınıf
lara ayırdılar. Böylece ortaya kast sistemi çıktı. Kast sistemine gö
re Hindistan'da dört sınıf insan bulunuyordu. 

En üst sınıfta Kişartriya veya Kiştiya denilen savaşçılar yer alı
yorlardı. Onlar güçlü yöneticilerdi. 

İkinci sınıf da din adamlarından oluşmaktaydı. Onlara da 
Brahmin denilmekteydi. 

Üçüncü sınıfta sanatkârlar ve tüccarlar bulunuyordu. Onlara 
da Vaysiya adı verilmişti. 

Dördüncü sınıfta da toprakla uğraşanlar ve o zamanki inanç
lara göre en adi işleri yapanlar vardı. 

Bu dört sınıf dışında bir de paryalar bulunmaktaydı. Paryalar 
toplumca dışlanan, hiçbir değeri bulunmayan insanlardı. 

Ariler, yönetimi ustalıkla ele geçirmişlerdi. Yine kast siste
mini kurmakla akıllılık etmişlerdi. Çünkü kurallara göre bu sis
temde herkesin kendi sınıfında kalması zorunluydu. Başka bir sı
nıfa geçmek olanaksızdı. Hele bir üst sınıfa geçmeye yeltenmek 
tam anlamıyla yasalara ve tanrılara karşı gelmek demekti. Ayrıca 
kastlar arasında evlilikler de yasaktı. Her kast sınıfının toplumda, 
belirli bir yeri bulunuyordu. Bu sınıflardakiler de sadece kendi 
aralarında evlenebilirlerdi: Üstün sayılan Kişartialar yani savaşçı
lar din adamlarının da yardımıyla yönetime sahip çıkmışlardı. 
Din adamlan yani Brahmanlar da tanrıların emirlerini yerine ge
tiren kutsal kimseler sayılmaktaydılar. 

Ariler, sadece yönetmekle de yetinmediler. Onlar kalıcı olma
yı arzu ediyorlardı. Yönetim daima onlarda olmalıydı. Brarn 
manların da yardımıyla kast sistemini Veda adı verilen kutsal k i 
taplara soktular. O günden itibaren de Hintliler istedikleri tanrı-
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lara tapmakta serbest olmadıklarını anladılar. Hem tanrılarla ara
larında başkalan vardı artık. Brahmanlar dinde söz sahibiydiler. 
Onlar tanrılarla insanlan bir araya getirme yetkisine sahiptiler. 
Onlar bir tür aracı da sayılabilirdi. Dört kutsal kitap yani Rig, 
Atarva, Şamada ve Yacur adı verilen Veda'lar zamanla daha önem 
kazandı. Bir insanın belirli yöntemleri uygulayarak doğayla bir
leşmesi, yani Brahma'ya kavuşması da bu kitaplarda açıklanıyor
du. Daha sonra Budizm'de de aynı şeyler oldu. Tanrı sayılan 
Buda'yla ona tapan insan arasında rahipler yer aldılar. Brah
manlar üstün olduklarına inanıyorlardı. Zamanla Hindistan'da 
Brahmin denilen kimseler belirdi. Onlar Kişatriya ve Brahman sı-
nıflarındandılar. Brahmin, soylu, kibar kimse anlamına geliyor
du. 

YOGA 

Kutsal kitaplarda yani Veda'larda yogadan da söz ediliyordu. 
V'eda'larda çoktannlı sistemden tektanrıya geçiş de anlatılıyordu. 
Yoga, Sanskrit dilince "boyunduruk" anlamına geliyordu. Bu 
sözcük de Tanrı'ya varma yöntemi anlamında kullanılmaktaydı. 
Bu Veda'lardan yoga sayesinde Brahma'ya erişmenin, doğayla bir
leşmenin olası olduğu anlatılmaktaydı. Bu arada Hint Yarımada
sındaki bütün dinlerin ortak bir noktası vardı. Hepsi de ruhun 
ölümsüz olduğunu ve sık sık beden değiştirdiğini kabul ediyor
du. Bu durumda bir insan doğduğunda vücudunda bir ruh bulu-
n u y o r d u . O insan bir gün ölüyordu. Ruh bu durumda bir süre 
bekliyor ve sonra başka bir bedene geçiyordu. Böylece ruh tekrar 
dünyaya geliyordu. Ruh, her ölümden sonra yeni bedene giriyor 
vani bedenleniyordu. Bu gidip gelmeler de çok sayıdaydı. Ruhun 
böyle beden değiştirmesinin de bir nedeni vardı. Ruh, her yeni 
bedene girdiğinde yeni deneyimler sahibi oluyordu. Deneyimi 
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artarken bir yandan da ruh temizleniyordu. O, gitgide saflaşıyor-
du. Batı'da metampsikoz adı verilen ruhun tekrar tekrar beden-
lenmesine Hintliler karma demektedirler. Üç büyük din, yani 
Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevilik metampsikozu reddet
mektedir. Bir insanın bir ruhu olduğunu kabul etmektedirler ve 
o insan ölünce ruhu bedenden ayrılmaktadır. Ruh, insanın dün
yada yaptığı şeylere göre değerlendirilmektedir. Sevapları fazlay
sa cennete, günahları fazlaysa cehenneme gitmektedir. 

Oysa Hintliler günümüzde de karmaya inanmaktadırlar. On
lar ruhun her ölümden sonra yeniden bedenlendiğine ve zaman
la saf hale gelerek "Bin Yapraklı Lotus"a yani gerçek Tanrı'ya ve 
doğaya kavuştuğuna inanırlar. Tanrı'ya kavuşmak için bir ruh, 
kırk, elli kez bedenlenebilir. Hatta daha fazla sayıda bedenlenme 
olabilir. Bütün sorun Brahma'ya kavuşmak için ruh tam anlamıy
la temizlenip, saflaşmasıdır. Ruh, "Bin Yapraklı Lotus"a eriştiğin
de onunla bütünleşecek ve sonsuzluğa kadar huzur içinde ola
caktır. 

KARMA VE A S T R O L O J İ 

Hintliler için karma her şeydir. Astrolojide de karmanın yeri 
vardır. Arapların kullandığı ve günümüzde modern Astrolojinin 
temeli olan sisteme göre on i k i ev, on i k i burç esası kabul edil
mektedir. Araplarda Güneş, Ay ve beş gezegen geçerliydi. Bunla
rın hepsine de "yıldız" adı verilmekteydi. Modern astrolojide bu 
yıldızların sayısı 10'dur. Çünkü Güneş'in gezegenleri olan Ura
nüs, Neptün ve Plüton da hesaba katılmaktadır. Oysa Hintlilerde 
durum biraz farklıdır. Onlarda da yine 12 ev ve burç esası vardır. 
Yıldız sayısıysa yedidir. Ama yapılan yorum çok farklıdır. Mo
dern astrolojide bir haritaya bakarak sahibinin t ip ini , özellikleri
ni tarif edebilirsiniz. Yeteneklerini ve daha birçok şeyi açıklaya-
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bilirsiniz. Oysa Hintlilerde beden gelip geçici ve ruh kalıcıdır. Bu 
durumda da bir insanın yıldız haritası sadece onun ruhunun ge
çirmekte olduğu bir devreyi belirtmektedir. Bu yüzden de yorum 
epey farklı olabilir. Hint l i astrolog, haritaya bakarak ruhun daha 
önceki yaşamlarından söz edebilir. Haritadaki ters durumdaki 
yıldızlar daha önceki yaşamda ruhun başarılı olamadığı konula
ra işaret eder. Astrolog da bunlar üzerinde durabilir. Ruhun te
mizlenmesi için neler yapılması gerektiğini de anlatabilir. Batılı
lar, bu yüzden Hint Astrolojisini pek anlamamakta ve bunu çok 
karmaşık bulmaktadırlar. Hintliler de modern astrolojiyi beğen
memektedirler. Bir haritanın sadece bir yaşamı içereceğini ve 
böyle haritaların ruhun bütün evrelerini açıklayamayacağını söy
lemektedirler. Buna karşılık bazı modern diyebileceğimiz Hint l i 
Astrologlar, modern yöntemlerden de yararlanmaktadırlar. On
lar modern Astrolojiyi Hint astrolojisiyle birleştirmektedirler. 
Böylece ilginç sonuçlar da almaktadırlar. Yine bazı modern astro
loglar da Hintl i lerin belirli kurallarını alarak yorumlarına kat
maktadırlar. 

RUHUN T E M İ Z L E N İ P S A F L A Ş M A S I İ Ç İ N YOGA 

Hintliler için karma yaşamın en önemli şeyidir. Onlar bir gün 
doğayla birleşerek huzur içinde yaşayacaklarına inanmaktadırlar. 
Ancak böyle eşsiz bir mutluluğa erişmek de kolay değildir tabii. 
Çünkü ruh elli kere de bedenlense tam anlamıyla saflaşmadıkça 
Bin Yapraklı Lotus"a erişemeyecek, mut lu olamayacaktır. İnsan

ların sözcüklerle anlatılamayacak bu eşsiz mutluluğa erişebilme-
' e r i için Hintliler belirli yolları izlemektedirler. Bunlara da yoga 
a<h verilmektedir. Yoga bir bakıma Hint felsefesinin esasını oluş-
"Jrrnaktadır. Karmaya inanan kimse aynı şekilde yoga yaparak 
"dıunu saflaştıracağına da inanır. Batı'da yoga denildiğinde akla 
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türlü vücut hareketi gelmektedir. Örneğin yoga yapan kimsenin 
tepeüstü durması gerekmekledir. Oysa bu doğru değildir. Yoga 
haretlerinin vücudu rahatlattığı, dinlendirdiği, güçlendirdiği bir 
gerçektir. Yine yoga sayesinde bazı rahatsızlıklardan kurtulmak 
da olasıdır. Ancak sanıldığı gibi yoga güç ve kolay vücut hareket
lerinden oluşmaz. Hareketler sadece yogada sonuca gitmeye yar
dım ederler. Oysa yoga çok daha karmaşıktır. Bir Hint l i için yo
ga, tanrı'ya giden merdiven, doğaya ulaşan yoldur. Hem yoga bir 
tek tür de değildir. Birbirinden çok farklı yoga teknikleri bulun
maktadır. 

YOGANIN T Ü R L E R İ 

Yoga aslında bir yol, bir yaşam tarzıdır. Yoga yapan kimseye 
de yogi denilir. Sekiz tür yoga olduğu bilinmektedir. Daha doğ
rusu Batıda bilinen sadece sekiz tür bulunmaktadır. Yogilerin 
gizledikleri başka türler de bulunabilir. Bilinenler, Bhakti Yoga, 
Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Tantrik Yoga, Hatha Yoga, 
Laya Yoga, Mantra Yoga'dır. Bunlar hakkında kısa bilgi vermeyi 
de yararlı buluyoruz: 

B H A K T İ YOGA 

Bhakti, sevgi, bağlılık anlamına gelmektedir. Bhakti Yoga uy
gulayan kimse içinden bütün zararlı duyguları, kafasından kötü 
düşünceleri atacaktır. Yogi, bunları yapabilmek için de yaşamda 
her şeyden vazgeçecektir. Sadece ruhunu düşünecek ve sevgiyle 
ruhunu olgunlaştırmaya çalışacaktır. Bir insan Tanrı'ya tam anla
mıyla bağlanmak suretiyle erişebilir. Bu büyük sevgi onun sonu
ca varmasını sağlayabilir. Ancak bu yoga sanıldığı gibi kolay de
ğildir. Çünkü yoginin içinde sadece Tanrı sevgisine yer vardır-
Onun bu Tanrı sevgisine erişmesi için de önce dünyayı, insani*' 
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rı, hayvanları, bitkileri yani her şeyi hiçbir karşılık beklemeden 
sevmesi gerekir. Sonunda Tann aşkı ruhun tam anlamıyla temiz
lenmesini sağlar. Böylece ruh doğayla birleşir. 

KARMA YOGA 

Karma Yoga, hareket yogası olarak da bilinir. Yogi, devamlı 
hareket halinde olacaktır. Zaten dünyada hareketsiz kalmak da 
olanaksızdır. Ancak hareketler, yani olaylar anlamlı olacaklardır. 
Bu yogi daima ve daima iyi l ik yapacaktır. Kendini her şeyden ayı
racak, arındıracak, yaptığı iyiliklere karşılık bir şey beklemeden 
çalışacaktır, istekler, arzular, hırs ve düşlerden kurtulan kimse
nin ruhu da saflaşacak ve "Bin Yapraklı Lotus"a erişecektir. 

JNANA YOGA 

Jnana Yoga, düşünceye dayanan bir yoldur. Bunu uygulayan 
yogi durmadan düşünecektir. Olayları olduğu gibi görmekle ye
tinmeyecek ve bunların derinliklerine inecektir. Ancak bu derin
liği bir olayın nedenini bulmak da sanmamalısınız. Yogi, nedeni 
de aşacak ve olayların derinlerde gizlenen asıl oluş nedenlerine 
varacaktır. Bu yogada insan düşünerek benliğinden sıynlacaktır. 
Dünyada tek- olmadığını anlayacaktır. Zamanla "ben"in yerini 
biz" alacaktır. En sonunda biz'in yerini de Doğayla birleşme ya

ni ruhun tam saflaşması alacaktır. 

RAJA YOGA 

Raja Yoga, MS I I . yüzyıldan beri uygulanan bir yöntemdir. Ra
ja "kra l " anlamına gelmektedir. Bu yoga ayrıca astanga olarak da 
bilinir. Astanga "sekiz devre" anlamına gelmektedir. Raja Yoga 
da sekiz devreden oluşmaktadır. Yogi, i lk devrede ilerlemesine 
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engel olan hırs, istek, tembellik, düş kurma gibi şeylerden kurtu
lur. Duygulan geride bırakır. İkinci devrede Yogi, istek ve duy
gulardan temizlenmiş olarak kendisini üstün fikirlere hazırlar. 
Üçüncü devre ilginçtir. Buna göre yoginin rahat etmesi gerek
mektedir. Yani kendini üstün düşüncelere verebilmesi için rahat 
bir durumda oturmalıdır. Vücut rahat edemezse kafa etkilene
cektir. Derin düşüncelere dalmak da güçleşecektir. Dördüncü 
devrede akciğerler önemlidir. Yogi, düzgün soluk almasını öğre
necektir. Gerektiğinde soluğunu tutacak veya ciğerlerini havasız 
bırakmakla birlikte rahatsızlık duymayacaktır. Soluk alıp verme 
vücudun sakinleşmesini, gevşemesini sağlar. Böylece kafa sadece 
derin duygularla ilgilenir. Altıncı devrede Yogi gücünü tek bir 
noktaya toplamasını öğrenir. Yedinci devre derin düşüncedir. 
Son devrede Yogi istediği an vücudunu bırakabilecektir. Örneğin 
ateş üstünde yürüyecek ve bunu hissetmeyecek, yanmayacaktır. 
Bu devrenin biraz ilerisinde de tam saflaşmış ruhun doğayla bir
leşmesi vardır. 

TAıMTRIK YOGA 
Tantrik Yoga, MS IV. yüzyıldan beri uygulanmaktadır. Bunu 

uygulayan yogi, doğayla birleşmek için dini seçebilir. Türlü dua, 
vb.yle sonuca gidebilir. Onun için vücut, kutsal nur sayılan ruhu 
barındıran bir tapınaktır. Tantrik Yoga da zikr denilen şey de ya
pılır. Kutsal sözcükler devamlı olarak aynı ses tonunda tekrarla
nır. Göz önünde kutsal bir şekil veya işaretin belirmesi sağlanır. 
Bütün kafa gücünü bu şekle vererek beş duyudan uzaklaşılır. Yo
gi, sadece beyniyle görmeye başlar. Ve bir gün Yogi, gerçeği de 
görür. Yani ruhu doğayla birleşir. 
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HATHA YOGA 
Batı'da en bilineni Hatha Yoga'dır. Çünkü bu yoga vücut ha

reketlerine dayanmaktadır. Hatha Yogada vücutta var olduğu ka
bul edilen güç merkezleri canlandırılır. Bu güç merkezlerine 
çhakra adı verilir. Her insanın vücudunda sayısız çhakra vardır 
ama asıl önemli olanı yedi büyük çhakradır. Bunlar sırasıyla kuy
ruk sokumunda, göbeğin biraz altında, kaburgalann arasında, 
göğüste, boynun dibinde, alında olan noktalardır. Hatta Yoga ya
pan kimse belirli hareketlerle bu merkezleri uyandırır. Prana de
nilen eşsiz güç sırasıyla bu çhakralardan geçer. Bütün çhakraları 
uyandırılmış bir yogi, akla durgunluk veren şeyler yapabilir. Ör
neğin en az elli kişiyi öldürecek miktarda zehiri içebilir ve bun
dan hiç etkilenmez. Bu durumda vücut tamamen ruhun yöneti
mine geçmiş sayılır. Zamanla başın üstünde yer alan 8. çhakra 
yani "Bin Yapraklı Lotus" etkilenir ve ruh doğayla birleşir. 

LAYA YOGA 
Laya Yoga, Hatha Yoga'dan epey sonra ortaya çıkmıştır. Bura

da Hatha Yoga'daki gibi hareketlerle çhakralar uyandırılır. Ayrı
ca kutsal sözcükler devamlı tekrarlanır. Gözlerin önünde yine 
kutsal simgeler belirmesi sağlanır. Zamanla Hatha Yoga'daki gibi 
bir sonuç alınır. Bu yogada ses, renk, ısı, vb. şeyler değer taşırlar. 
Yogi, bütün bunlardan yararlanırken evrenin kendi içinde oldu
ğunu hissetmeye çalışır ve sonunda bunu başarır. 

MAıMTRA YOGA 
Hint felsefesinin aslını anlamaya çalışan bazı Batılılar Mantra 

Yoga'yla ilgilenmektedirler. Bu yoganın esası sese dayanmakta
dır. Guru denilen yoga öğretmeni, Mahtra Yoga'yı öğrenmeye ça-



466 
lışan kimseye sihirli sözcükler verir. Bu sadece o yoginin bilme
si gereken kelimelerdir. Yogi bu sözcükleri kimseye söylemeye
cek ve bunları kimseyle paylaşmayacaktır. Mantra denilen bu 
sözcüklerin belirli titreşimlerden oluştuğu ileri sürülmektedir. 
Bu titreşimlerde de büyük bir güç saklıdır. Mantra Yoga'da yine
lenen sözler evreni meydana getiren gücün titreşimleridir. Bu tit
reşimleri yineleyerek evreni belirli şekilde etkilemek olasıdır. Bu 
yoga felsefesine göre evrendeki bütün cisimler, yaratıklar, şekil
ler seslerden oluşmaktadırlar. Yine her vücuttaki çhakralar da bu 
sözcüklerden, bu seslerden etkilenmektedirler. Yine inanca göre 
her çhakranın kendine özgü bir sesi bulunmaktadır. Bu ses belir
l i bir şekilde devamlı olarak söylendiğinde o çhakra canlanmak
ta, harekete geçmektedir. Yani Hatha Yoga'daki hareketler nasıl 
bu merkezleri canlandınyorsa sesler de aynı görevi yapmaktadır. 
Yine Mantra Yoga'ya göre her cismin kendine özgü bir hecesi, bu
sesi bulunmaktadır. Bu sesler tekdüze şekilde devamlı söylendi
ğinde bir cismi yerinden oynatmak veya bir cismi oluşturmak 
olasıdır. Daha doğrusu Mantra uygulayan yogiler böyle söyle
mektedirler. 

Burada yogayla i lgi l i genel bir bilgi vermeye çalıştık. Çünkü 
Hint astrolojisinde ruh önemlidir. Ruhun temizlenip arınması, 
saflaşması için de Yoga ideal yol sayılmaktadır. 

H İ N D İ S T A N ' D A ASTROLOGLAR 

Batı'da, modem astrolojiyi öğrenen kimse aynı zamanda bu
nu uygulayabilir. Fakat her astroloji öğrenenin iyi bir astrolog 
olamayacağı da bir gerçektir. Çünkü her şeyden önce yorurn 
önemlidir. Yorum da doğrudan doğruya bir yetenek işidir. Peki 
Hindistan'da kimler yıldız haritaları çıkartmaktadırlar? Bu i l g i n C 

bir sorudur. Günümüzde Batı'da astrologluk yapan Hintliler bu-
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lunmaktadır. Onlar aynı zamanda modern astrolojiden de yarar
lanmaktadırlar. Ama Hindistan'da daha çok yogiler bu konuyla 
ilgilenmektedirler. Çünkü onlar işe ruh gözleriyle baktıklarını 
söylemektedirler. Dolayısıyla da sözlerinin doğru olduğundan 
emindirler. Ama onlar yine de kendi inançlarına göre sonsuz ya
şamın sadece bir kesidi hakkında bilgi vermektedirler. İyi bir ha
rita çıkarttırıp, doğru yorum isteyen birinin Batı astrolojisinden 
yararlanması daha doğrudur. Ayrıca Hint astrolojisindeki bazı 
önemli sayılan unsurlar modern astrolojide değer taşımamakta
dır. Veya onlar için önemli sayılanlar modem astrolojide değer
siz olmaktadır. 

H İ N T A S T R O L O J İ S İ N İ N T E M E L İ 

Hint astrolojisinde de Çarkı Felek dediğimiz 12 eşit evden 
oluşan Gökyüzü dairesi geçerlidir. Yine onlar da Ay, Güneş, Mer
kür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'den yararlanmaktadırlar. Yo
rumlarında bu güçlere yer vermektedirler. Ancak onlar için de
ğeri fazla olan başka şeyler de bulunmaktadır. Yine ev sıralaması 
da burç sıralaması da modern astrolojidekine benzemekle birl ik
te akla gelmeyecek bambaşka ayrımlar da görülmektedir. Burada 
bütün bunlarla i lgi l i bilgiler vermeye gayret edeceğiz. 

H İ N T A S T R O L O J İ S İ N D E E V L E R 

Hint astrolojisinde de 12 ev bulunmaktadır. Fakat bunların 
bazılarının kapsadığı konular, Batı astrolojisindekinden farklıdır. 
Şimdi sırasıyla bu evleri belirtelim: 

1. Ev: Duyular, bellek din 
2. Ev: Para, mal, kazanç, gözler 
3. Ev: Kardeşler, yakınlar, kulaklar 
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4. Ev: Anne, mide, göğüs 
5. Ev: Sevgi, çocuklar, eğlence, kalp 
6. Ev: Hastalıklar, düşmanlar, bağırsaklar 
7. Ev: Evlilik, böbrekler 
8. Ev: Ölümün başlangıcı, üretme organları 
9. Ev: Eğitim, dini törenler, tapınaklar, büyü, karaciğer 
10. Ev: Baba, baba soyu, atalar, ün, onur, büyük erkek evlat, 

kemikler 
11. Ev: Dostlar, amaçlar, bacaklar 
12. Ev: Kötülükler evi, para kaybı, ayaklar 

Görüldüğü gibi Hint astrolojisindeki evlerle modern astrolo
jideki evler arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bunlardan en 
önemlisi de kuşkusuz k i 1. evdir. Modern astrolojide bu ev, t ipi 
çizer, dış görünüşü belirler, sağlıkta da başı temsil eder. Oysa 
Hint astrolojisinde bu ev dini , belleği ve beş duyumuzu temsil et
mektedir. Birinci ev, yükselen burç dolayısıyla büyük önem taşır. 
Ancak Hint astrolojisinde yüksele evin de pek değeri yoktur. 
Hint l i astrologlar, 1. eve düşen yani yükselen burca sadece para 
durumunu belirlemek için bakmaktadırlar. Onlara göre 2. ev pa
rayı temsil ederken aynı şey için yükselen burca bakmak bize 
acayip gelmektedir. 

2. evin kapsadığı konular i k i astrolojide de hemen hemen ay
nıdır. Yalnız modern astrolojide bu ev boyun ve boğazı kapsar
ken Hint astrolojisinde gözlerle i lgil idir. 

3. evin anlamlan da hemen hemen aynıdır. İkisi de kardeşler 
ve yakınları temsil etmektedir. Fakat modern astrolojide 3. ev 
kollar, eller, vb.'yle ilgiliyken Hint astrolojisinde bu bölüm k u 
lakları kapsamaktadır. 

4. ev de hemen hemen aynı konularla ilgilidir. Yalnız Hint 
astrolojisinde 4. ev daima anneyi anlatır. Çünkü bu ev aynı za^ 
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manda toprağı temsil etmektedir. Toprak da insanın anasıdır. 
Oysa modern astrolojide durum faklıdır. Bir erkeğin yıldız hari
tasında 4. ev anneyi, 10. ev de babayı temsil eder. Buna karşılık 
bir kadının yıldız haritasında 4. ev babayı ve 10. ev anneyi belir
tir. Eski Hintliler kadına pek değer vermezlerdi. Günümüzde de 
Hindistan'da kadınların ezildiği bilinmektedir. Bunun için hari
tanın en üst noktasındaki 10. ev babaya, erkeğe verilmiştir. Bü
yük erkek çocuğu da bu ev belirtmektedir. Çünkü babadan son
ra aile reisi olacak bir i varsa o da büyük erkek çocuktur. Kızların 
hiç önemi yoktur. Çünkü onlar evlenecek ve başka ailelere katı
lacaklardır. Yani tamamen başka ailelere mensup olacaklardır. 
Bu yüzden haritanın en önemli evinde baba, büyük erkek çocuk 
ve atalar görülmektedir. 

5. ev i k i astrolojide de aynıdır. 

6. ev Hint astrolojisinde hastalık, düşmanlar ve bağırsaklarla 
ilgil idir. Oysa Modern Astrolojide bu ev bağırsaklarla ilgili o l 
makla birlikte sağlığı, teyze, dayı, kuzen gibi akrabaları, hizmet-
kârlan temsil etmektedir. Bu evin düşmanlarla bir ilgisi yoktur. 

7. ev Hint astrolojisinde sadece evlilik ve böbrekleri kapsa
maktadır. Modern astrolojide bunlara ilave olarak ortaklık, açık 
düşmanlık karaciğer, pankreas, hormonlar da yer almaktadırlar. 

8. ev ölümün başlangıcı ve üretme organlarını temsil etmek
tedir. Oysa modern astrolojide bu ev ölüm, miras, eşin, ortağın 
parası, sigorta, vergi, cinsellik ve üretme organlarıyla ilgilidir. 
Aynca "Ölümün Başlangıcı" sözü de biraz tuhaftır. Bunun ne an
lama geldiğini kestirmek çok güçtür. Bu ölüme neden olacak bir 
hastalığa mı işaret etmektedir? Yoksa yatağa düşmüş birinin öle
ceğini mi haber vermektedir? Yoksa ölüme neden olacak hastalı
ğın başladığını mı göstermekdir? Bunları bilemiyoruz. 
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9. ev eğitim, dini törenler, tapınaklar, büyü, karaciğeri temsil 
etmektedir. Modern astrolojide de bu ev eğitim, din, felsefe, 
uzun yollar, yabancı ülkelerle i lgil idir. Yine Jüpiter dolayısıyla 
karaciğerle birlikte kalçalar, bacak üstlerini de kapsamaktadır. 
Modern astrolojide 9. evin büyüyle ilgisi bulunmamaktadır. Bü
yü daha çok 12. evle ve daha da önemlisi Ay, Mars, Satüm, Plü
ton gibi yıldızlarla ilgilidir. 

10. evi daha önce anlattık. Hint astrolojisinde bu ev ayrıca ke
mikleri yani iskeleti temsil etmektedir. Oysa modern astrolojide 
bu bölüm dizlerle i lgil idir. Kemikleri de Oğlak burcuyla Satürn 
temsil etmektedir. 

11. ev, dostlar, amaçlar ve bacakları kapsamaktadır. Modem 
Astrolojide bu ev meslek, dostlar, düşler, baldırlar ve ayak bilek
lerini temsil etmektedir. 

12. ev Hint astrolojisinde olumsuz bir bölüm sayılmaktadır. 
Burası "kötülükler evi"dir. Para kaybıyla ilgilidir ve ayakları tem
sil etmektedir. Modem astrolojide bu ev, insanın iç dünyası, sır
ları, gizli düşmanlarıyla ilgilidir. Aynca hastahaneler ve hapisha
neleri de temsil etmektedir. Yine 12. ev ayaklarla ilgilidir. Bura
da evlerin yorumları konusundaki farklılıkları belirttikten sonra 
burçlara geçelim: 

H İ N T A S T R O L O J İ S İ N D E B U R Ç L A R 

1. MERSHAM - KOÇ 
2. VRİSHABAM - BOGA 
3. MİTHUNA - İKİZLER 
4. KATAHAM - YENGEÇ 
5. SİMHA - ASLAN 
6. KANYA - BAŞAK 
7. TULAM - TERAZİ 
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8. VRİSCHİKA - AKREP 
9. DHANUS - YAY 
10. MAKARAM - OĞLAK 
11. KUMBHA - KOVA 
12. MİNAM - BALIK 

Hint astrolojisindeki bu adlar modern astrolojidekilerle aynı
dır. Bu yüzden günümüzde uygulanan Hint astrolojisinin aynı 
olduğu kanısı doğabilir. Oysa bu doğru değildir. Hintliler, Gü
neş'in gerçekten Koç burcuna girdiği çağı Kali Yuga diye adlan
dırmaktadırlar. Yapılan hesaplara göre Kali Yuga 3600 1.0. 498'e 
düşmektedir. Hintli lerin ileri sürdüklerine göre şimdi Güneş'in 
gerçekten Koç burcuna girmesiyle modern Astrolojinin kabul et
tiği 20-21 Mart arasında ortalama y i rmi gün kadar bir fark var
dır. Yani modern astrolojide Güneş'in Koç'a girdiği gün Hintlile
re göre Güneş hâlâ Balık'ta yol almaktadır. Hintliler astrolojik he
saplarını buna göre yapılmaktadır. 

Modern astrolojide Tropikal Sistem geçerlidir. Burçların evle
re girişi de Placidus sistemine göre saptanmaktadır. Oysa Hint 
astrolojisinde sadece Yıldız Zamanı Sistemi'nden yararlanılmak
tadır. Bu yüzden de Güneş onlarda her burca bizimkinden yirmi 
gün kadar geç girmektedir. Aslında bu astrolojiyle yeni yeni i lgi
lenen bir inin aklını karıştırabilir. Bu konuya açıklık getirmek 
için Modern ve Hint astrolojilerine Güneş'in burçlara girişini ve
riyoruz. Buna göre i k i sistem arasındaki farkı kolaylıkla görebi
lirsiniz. 

GÜNEŞ'İN MODERN HİNT 
BURÇLARA ASTROLOJİYE ASTROLOJİSİNE 
GİRİŞİ GÖRE GÖRE 
KOÇ 21 Mart 11 Nisan 
BOGA 21 Nisan 12 Mayıs 
İKİZLER 22 Mayıs 12 Haziran 



472 

YENGEÇ 22 Haziran 14 Temmuz 
ASLAN 23 Temmuz 13 Ağustos 
BAŞAK 23 Ağustos 13 Eylül 
TERAZİ 23 Eylül 13 Ekim 
AKREP 23 Ekim 12 Kasım 
YAY 23 Kasım 12 Aralık 
OĞLAK 22 Aralık 11 Ocak 
KOVA 21 Ocak 10 Şubat 
BALIK 19 Şubat 11 Mart 

Modem astrolojiye göre Güneş'in burçlara giriş günlerinde bazı 
farklar olabilir. Bilindiği gibi dört yılda bir Şubat 28 değil 29 gün 
çekmektedir. Böyle yıllarda Güneş burçlara bir gün önce girmekte
dir. Örneğin Güneş'in Koç'a girişi böyle yıllarda 21 değil 20 Mart
tır. Yine Boğa burcuna Güneş'in girişi de 21 değil 20 Nisan'dır. Bu
rada Şubat'ın 28 çekmesine göre Güneş'in burçlara girişini belirttik. 

Hint astrolojisindeki Güneş'in burçlara girişinden doğan fark
lar modern astrolojiyle ilgilenenlerin kafasını karıştırmaktadır. 
Örneğin modern astrolojide 24 Temmuz'da doğan bir i Aslan bur
cunda sayılırken Hint astrolojisinde o Yengeç insanı olarak gös
terilmektedir. Bunlardan hangisini kabul etmemiz gerekir? Biz 
modern astrolojiyi uyguluyor ve doğru sonuçlar alıyoruz. Hint l i 
ler Yıldız Zamanı Sistemi'nin, bizler de Tropikal Sistemin doğru 
olduğunu iddia etmekteyiz. Fakat Hint astrolojisinin bizimkine 
kıyasla çok daha karışık ve dağınık olduğu da bir gerçektir. Za
ten karmaya inanan Hintliler, astrolojiyi de bildiğimizden çok 
farklı şekilde yorumlamaktadırlar. 

B U R Ç L A R I N B Ö L Ü M L E R İ 

Hen burç otuz dereceden oluşmaktadır. Modem astrolojide 
bu burçlar üçer bölüme ayrılmaktadırlar. Bunlara da burçların 
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birinci, ikinci , üçüncü devreleri denilmektedir. 31 çeken aylar 
yüzünden bazı burçlar 11 dereceyi kapsamaktadırlar. Bunlara da 
ilk i k i devre 10'ar derece ve son devre de 11 derece olarak kabul 
edilmektedir. Bu devrelerin de önemleri vardır tabii. Örneğin 
Koç burcunun 1. devresinde doğan biriyle 3. devresinde doğan 
kimse arasında bazı farklar görülür. 1. devrede doğan kimsenin 
yıldızı Mars'tır. Ama 3. devrede doğan kimse için Mars etkili 
olurken Jüpiter de kendini hissettirir. Yine de daima doğum anı
na göre çıkartılan harita esas alınır. Örneğin Koç'un 3. devresin
de doğan Jüpiter'den epey etki aldığını söylediğimiz insanın ha
ritasında Jüpiter zayıf durumda olabilir. Dolayısıyla da Koç'un 3. 
devresinde doğan o kimsenin Jüpiter'i güçlü sayılmaz. Kısaca an
latmak gerekirse, burçların devreleri genel bilgiler sayılırlar. Do
ğum anma göre çıkartılan yıldız haritaları bu devrelerdeki yıldız
ların güçlü olup olmadıklarını açıklarlar. Yani esas olan doğum 
anındaki yıldız etkileridir. Buna karşılık Hint astrolojisinde du
rum çok farklıdır: 

H İ N T A S T R O L O J İ S İ N E G Ö R E B U R Ç L A R I N B Ö L Ü M L E R İ 

Hint astrolojisinde burçlar onar derecelik bölümlere ayrıl
mazlar. 12 burç 27 bölüme ayrılır. Bu da modem astrolojiyle i l 
gilenen bir i için akıl karıştırıcıdır. Bu durumda da her bölüm 13 
derece ve 20 dakikadan oluşur. Her burçta böyle 13 derece 20 da
kikalık i k i bölüm vardır. Ayrıca yine her burçta dörtte bir oranın
da bir bölüm daha yer alır. Yani her burçta i k i adet 13 derece 20 
dakikalık bölümle 3 derece 20 dakikalık bir bölüm vardır. Hepsi 
j ' 1 1 kadar da değil, bir yıldız haritasındaki 27 bölümün her biri de 
'elirli bir yıldızın yönetimindedir. Şimdi sırasıyla burçları ve 

b u nların bölünüşünü verelim: 
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M E S H A M - K O Ç 

13 derece 20 dakikayla Ashvini 
13 derece 20 dakikayla Bharani 
3 derece 20 dakikayla Krittika 

V R İ S H A B A M - B O Ğ A 

10 derece 30 dakikayla Krittika 
13 derece 20 dakikayla Rohini 
7 dereceyle Mrigashirsha 

M İ T H U N A - İ K İ Z L E R 

7 dereceyle Mrigashirsha 
13 derece 20 dakikayla Arda 
10 derece 30 dakikayla Punarvasu 

KATAKAM - Y E N G E Ç 

3 derece 30 dakikayla Punarvasu 
13 derece 20 dakikayla Pushya 
13 derece 20 dakikayla Ashlesha 

S İ M H A - ASLAN 

13 derece 20 dakikayla Magha 
13 derece 20 dakikayla Purva Phalguni 
3 derece 30 dakikayla Uttara Phalguni 

KAN YA • B A Ş A K 

10 derece 30 dakikayla Uttara Phalguni 
13 derece 20 dakikayla Hasta 
7 dereceyle Chitra 
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i ULAM • T E R A Z İ 

7 dereceyle Chitra 
13 derece 20 dakikayla Svati 
10 derece 30 dakikayla Vishaka 

V R İ S C H İ K A - A K R E P 

3 derece 30 dakikayla Vishaka 
13 derece 20 dakikayla Anuradha 
13 derece 20 dakikayla Jyesta 

DHUNUS - YAY 

13 derece 20 dakikayla Mula 
13 derece 20 dakikayla Purvashadha 
3 derece 3 dakikayla Uttara Shadha 

MAKARAM - O Ğ L A K 

10 derece 30 dakikayla Uttara Shadha 
13 derece 20 dakikayla Shravana 
7 dereceyle Dhanistha 

KUMBHA - KOVA 

7 dereceyle Dhanistha 
13 derece 20 dakikayla Satabhisha 
10 derece 30 dakikayla Purvabhadra 

M İ N A M - BALIK 

3 derece 30 dakikayla Purvabhadra 
13 derece 20 dakikayla Uttarabhadra 
13 derece 20 dakikayla Revati 
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İ L G İ N Ç B İ R NOKTA 

Her burcun 30 derecelik bir yer tuttuğunu biliyoruz. Fakat 
Hint astrolojisinde bazı burçlar 30 derece, 50 dakikalık, bazdan 
30 derece 10 dakikalık yer tutmaktadır. Bu durumda on i k i bur
cun toplamı da 360 dereceden fazla olmaktadır. Hint astrologla-
n bunun doğal sayılacağını söylemektedirler. Çünkü onlar he
saplarını yaparken her burçta i k i tam bölüm ve bir de 1/4 bölüm 
olduğunu belirtmektedirler. Bazen de bir burçta 1 tam bölüm bir 
3/4 bölüm ve bir 2/4 bölüm olmaktadır. Bu bölümler saptanırken 
birkaç dakikanın önemi olmadığını ileri sürmektedirler. Oysa 
modern astrolojide 12 ev 360 derecedir. Hesaplar da daima buna 
göre yapılır. Ama yine de karmaya inananlar için 6, 7 derece far
kın önemli olmadığı anlaşılmaktadır. 

YILDIZLAR 

Hint astrolojisinde önem taşıyan burçların 27 bölümünü be
l i r t t ik . Onlara göre her burcun bir yıldızı, yani yöneticisi bulun
maktadır. Aynca her bölümün de bir temscilcisi bulunmaktadır. 
Bu temsilci bir yıldız olabilir veya bambaşka bir şey de olabilir. 
Hint astrolojisinde sırasıyla Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jü
piter, Satürn yer almaktadır. Modern astrolojideki Uranüs, Nep
tün ve Plüton hesaba katılmamaktadırlar. Fakat bu üçlünün ne
den olduğu boşluğu dolduran başka şeyler bulunmaktadır. 

AY 

Doğu astrolojilerinde en önemli güç Aydır. Bu Çinliler için de 
Hintliler için de böyledir. Ay kendisini yaşamın her yönünde bel
l i etmektedir. Aynca Ay'ın kuzey ve güney noktaları da büyü 
değer taşımaktadır. Burada Ay'ın kuzey ve güney noktası, ucu ve-
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ya düğümü denilen şeye de açıklık getirelim. Gökyüzünde Güne
şin izlediği varsayılan bir yol bulunmaktadır. Buna da eliptik adı 
verilmektedir. Ay, bir burçtan diğerine girerek bu eliptiğin altın
dan geçer ve Kuzeye doğru gider. Ayın, eliptiği kestiği bu nokta
ya Ay'ın kuzey ucu veya kuzey düğümü denilir. Buna karşılık 
Ay'ın kuzey noktasıyla 180 derece açı oluşturan başka bir nokta 
daha bulunmaktadır. Bu da Ay'ın güneye doğru inerken eliptiği 
kestiği noktadır. Buna da Ay'ın güney ucu, noktası veya düğümü 
denilmektedir. 

EJDERHANIN B A Ş I VE EJDERHANIN K U Y R U Ğ U 

Ayın kuzey noktası daima iyi sayılmaktadır. Bu modern astro
lojide de diğer astrolojilerde de böyledir. Doğulular Ay'ın olumlu 
etkili kuzey noktasına Ejderhanın Başı adını vermişlerdir. Buna 
karşılık daima Satürn, vb. gibi, sert etki yaptığına inanılan güney 
noktasının adı da Ejderhanın Başı'yla 180 derece açı yapan Ejde
rhanın Kuyruğudur. Hint astrolojisinde bu ikisi büyük önem ta
şırlar. Çünkü ikisi de bazı burç bölümlerini yönetmektedir. 

H İ N T A S T R O L O J İ S İ N D E B U R Ç B Ö L Ü M L E R İ N İ N E T K İ L E R İ 

Hint astrolojisinde içinde Güneş bulunan burç tek başına bü
yük önem taşımaz. Güneş'in yer aldığı bölüm çok daha değerli
dir ve yorumlar da buna göre yapılır. Şimdi bu burç bölümlerin
den söz edeceğiz. Bunların anlamlarının yanı sıra yöneticilerini 
de anlatacağız: 

1 A S H V İ N İ 

Ashvini, Hint astrolojisinde 11 Nisan'la başlayan Koç burcu-
n , ı n i lk bölümüdür ve ortalama 13 derece 20 dakikalık bir kısmı 
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kapsamaktadır. Ashvini, atlı anlamına gelmektedir. Bölümün 
simgesi de bir at kalasıdır. Bu bölümün yöneticisi de Hintlilerin 
Kethu adını verdikleri Ay'ın güney noktası yani Ejderhanın Kuy
ruğu'dur. Ejderha Kuyruğu, bu devrede doğan kimseye haşinlik, 
aşırı atılganlık, sertlik gibi huylar vermektedir. Fakat öte yandan 
bu devrede doğan insanın çok da güçlü olmasını sağlamaktadır. 
Bu devrede doğanlar atılgan, cesur, hiçbir şeyden korkmayan, 
hırslı, başarıya erişen ve kendine yeten kimselerdir. Ashvini'de 
yani 11 Nisan-24 yahut 25 Nisan devresinde doğanların yaşam
da başarılı olabilmeleri için çok neden vardır. Yalnız bu devrede 
doğanlar pek de duygulu değillerdir. Onlar daha çok kendilerini 
düşünürler. Başkalarını fazla önem vermezler. Onlar için sadece 
ve sadece kendi başarıları önemlidir. 

2 . B H A R N İ 

Hint astrolojisine göre Bharni, Koç burcunun ikinci bölümü
dür. Bu devre Koçun 13 derece 21 dakikasıyla başlamaktadır. 26 
derece 40 dakikaya kadar olan kısmı da içine almaktadır. Bharni, 
taşıyıcı veya yüklenen anlamına gelmektedir. Bu bölümün sem
bolü konusunda anlaşmazlık vardır. Bazı Hint l i astrologlara göre 
bölümün simgesi çok yapraklı bir ağaç, bazılarına göre bir ağaç 
kütüğüdür. Bu burcun yöneticisi de Venüs'tür. Bu bölüm pek de 
iyi sayılmamaktadır. Çünkü Bharni'nin Ölüm Tanrısı Yama'yla 
dost olduğu ve onun emrinde çalıştığına inanılmaktadır. Bu bö
lümün aslında ölümle bir ilgisi yoktur. Fakat yine de Yama'nın 
bazı olumsuz özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu bölümde do
ğanlar küstah, aşırı atılgan, kavgacı, çıkar yüzünden saldırabilen, 
düşmanlıkta bulunabilen kimseler olduklarına inanılmaktadır. 
Bu da çok ilginçtir. Çünkü bu özelliklerin hiçbirinin bildiğimiz 
Venüs'le bir ilgisi yoktur. 
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3. K R İ T İ K A 

Kritika, Koç burcunun kalan bölümüyle, Boğa burcunun ilk 
on derecesini kapsamaktadır. Aslında bu nisanın sonunda başla
yarak mayısın 9, 10 derecesini içermektedir. Kritika çok önemli 
sayılmaktadır. Çünkü bu gökyüzü, ordularının komutanı anla
mına gelmektedir. Bu bölümün simgesi de alevdir. Kritika, Ateş 
Tanrısı Agni'nin yönetimindedir. Ayrıca bu bölüm Güneş'e de 
aittir. Kritika, rahipler sınıfını yani Brahminleri temsil etmekte
dir. Bu yüzden de bu devrede doğan kimselerin gururlu, onurlu, 
saygı değer kimseler olacağına inanılmaktadır. Dolayısıyla da do
ğum anında Güneş'i bu bölümde bulunan kimse saygı gören, us
tun, beğenilen, üne kavuşacak, tanınacak biri olacağı da söylen
mektedir. Ancak yine bu bölüm zevklere aşırı düşkünlüğe de ne
den olmaktadır. Bu durumda bu bölümün modern astrolojideki 
Boğa'nın olumsuz özelliklerini kapsadığını da söyleyebiliriz. Bu 
bölüm içkiye, yemeğe aşın düşkünlük, cinselliğe fazla önem ver
me, vb.'yi belirtmektedir. Bu arada özellikle bir kadının yıldız ha
ritasında buraya düşen Güneş hiç de iyi sayılmamaktadır. Kr i t i 
ka kadınların aşırı derecede cinselliğe önem vermelerine, havaili
ğe, süse, vb. düşkünlüğe neden olmaktadır. 

4. R O H İ N İ 

Rohini, Boğa burcunun 11. derecesinden başlamaktadır ve 23 
derece, 20 dakikalık kısmı da kapsamaktadır. Rohini Kızıl Geyik 
demektir. Buna karşılık bu bölümün simgesi bir geyik değil bir 
tapınaktır. Bazı astrologlar da tapınak yerine bir Tahta Araba 
simgesi kullanmaktadırlar. Bu bölümün yöneticisi de en önemli 
güç sayılan Ay'dır. Hintliler yükselen burca pek önem verme
mektedirler, ama Rohini'nin yükselmesini iyi saymaktadırlar, 
ezellikle bir kadının yıldız haritasında Rohini'nin yükselmesi çe-
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kicilik vermektedir. Yıldız haritasında Rohini yükselen kadın bi
çimli vücutlu, balıketinde biri olacaktır. Yüz yuvarlak, gözler iri 
ve baygın bakışlıdır. Bu yüz dikkati çekecek kadar da güzel ola
caktır. Kıyaslamamız gerekirse yükselen Rohini'nin modern 
astrolojide yükselen Balık'a benzediğini söyleyebiliriz. Rohini ay
rıca bolluğu da simgelemektedir. Toprak ve topraktan yetişen 
şeyler de yine bu bölüme aittir. Rohini yine kast sisteminde Sud-
ra sınıfını da temsil etmektedir. Yani toprakla ilgilenenler, vb. bu 
bölümün etkisindedirler. 

5. M R İ G A S H İ R S H A 

Mrigashirsha veya diğer adlarıyla Mrigashira yahut Mraga, 
Hint astrolojisinde Boğa burcunun 23 derece 21 dakikasıyla baş
lamaktadır. Bu İkizler burcunun da 7 derecesini, aslında 6 dere
ce 40 dakikasını da içermektedir. Mrigashirsha erkek geyik anla
mına gelmektedir. Bu erkek geyik Rohini'yi yani dişi geyiği kova
lamaktadır. Bu bölümün simgesi de bir geyik veya geyik boynu
zudur. Bölümün yıldızı da Mars'tır. Erkeklerin yıldız haritaların
da bu bölümün güçlü olması pek de iyi sayılmamaktadır. Çünkü 
bu bölüm insana kuruntu, kuşku, kıskançlık, nefret ve kin gibi 
duygular vermektedir. Bu bölümün güçlü olması aşın hırsa ve bu 
yüzden kötülük yapmaya da neden olmaktadır. Bir erkeğin hari
tasında güçlü Mrigashirsha, aynca aşın yakıcı duygulara da yol 
açmaktadır. Erkek yaşamda başarılı olabilmek için hileye, vb. de 
başvurmaktadır. Buna karşılık bir kadının yıldız haritasında güç
lü olan bu bölüm iyi sayılmaktadır. Bu bölüm kadının yumuşak 
başlı, iyi niyetli, dinine, törelere bağlı, yuvasına düşkün biri ol
masını sağlamaktadır. Bir kadının yıldız haritasında bu bölümün 
yükselmesi bolluk, bereket ve zenginlik olarak alınmaktadır. 
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6. ARDRA 

Ardra'nın anlamı "nemli"dir. Bu bölüme bu adın verilmesinin 
nedeni de yöneticisinin Fırtına Tanrısı Rudra olmasıdır. Bu bölü
mün simgesi değerli taştır. Fakat taşın türü belirtilmemektedir. 
Bu bölümün yıldızı yoktur. Ardra'yı bir yıldız yerine Ejderhanın 
Başı yani Ay'ın kuzey noktası yönetmektedir. Hintli lerin Rahu 
dedikleri Ayın kuzey noktası burada hiç de yararlı değildir. Hint
liler bu bölümü uğursuz saymaktadırlar. Kast sisteminde bu bö
lüm en aşağı sınıfı temsil etmektedir. Özellikle kasaplarla i lgi l i 
dir. Arda, Hint astrolojisinde İkizler burcunun 6 derece 41 daki
kasıyla başlamakta ve burcun 20. derecesini de içine almaktadır. 
Modern astrolojide bu 22 Haziran - 4 Temmuz devresidir. Ardra-
sı yükselen veya Arda'sı güçlü olan kimse acımasız, hain, her tür
lü kötülüğü yapabilecek, cahil, kaba biridir. Ondan bir iyilik gel
meyecektir. Hatta bu tipin cana kıyması, vb.'de olasıdır. Bütün 
bunlara Hint astrologlann nasıl karar verdiklerini bilemiyoruz. 
Çünkü sözü edilen Ikizler'in son günüyle Yengecin i lk devresi
dir. Bu devrede doğanlar bize göre iyi niyeti, cana yakın, yuvaya, 
aileye, sevdiklerine bağlı, duygulu, duyarlı tiplerdir. Ancak Yen
geç'teki Güneş'in sert açdar yapması ve Ay'ın Mars, Satürn, 
vb.'yle Kare yahut zıt açılan acımasızlığa, sertliğe neden olabilir. 
15u bölümdeki uyumlu bir Güneş ve haritadaki tatlı açılı bir Ay, 
yuvada huzur, aşkta mutluluğa işaret eder. 

7. PUNARVASU 

Punarvasu, Hint astrolojisinde İkizler burcunun 21. derece
siyle başlamakta ve Yengeç burcunun 3 derece 20 dakikasını da 
içine almaktadır. Punarvasu'nun yöneticisi Gökyüzü Tanrıçası 
Adit'tir. Hatta bu tanrı bu bölümün sahibi sayılmaktadır. Bu bö
lümün yıldızı da Jüpiter'dir. Punarvası " i k i i y i güç" anlamına gel-
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mektedir. Bazdan bunun İkizler takım yıldızlarını belirttiğini 
söylemektedirler. Bu doğru olabilir. Çünkü Hint astrolojisinde, 
ikizler burcu 12 Haziran'da başlamaktadır. Çok sevilip sayılan 
bir tanrıça olan Adit ' in benimsediği bir bölümde doğanlann ta
l ihl i sayıldıkları bilinmektedir. Bizde bu bölüm, 5 - 18 Temmuz 
devresini kapsamaktadır. Bu bölümde Güneş'i bulunan veya Pu-
narvasu'su güçlü olanlar zeki, akıllı, akılcı, başarıya erişecek tip
lerdir. Onların çoğu da çekicidir. Punarvasu kadınlara güzellik, 
erkeklere yakışıklılık vermektedir. Bu bölümün simgesi belli de
ğildir. Gökyüzü Tanrıçası Adit'le Jüpiter'in yönettiği bu bölümde 
doğanlar veya bu bölümü güçlü olanlar yaşamda daima başanya 
erişmektedirler. 

8. PUSHYA 

Pushya, Hintli lerin Yengeç burcunun 4. derecesiyle başla
makta ve 17. dereceye kadar gitmektedir. Pushya çiçek anlamına 
gelmektedir. Bu bölümün iki simgesi bulunmaktadır. Bunlardan 
bir i bir hilal diğer bir okun ucudur. Bu bölümü de yine Jüpiter 
yönetmektedir. Ancak Brishaspati de denilen Jüpiter, modern 
astrolojidekinden daha başka özelliklere de sahiptir. Jüpiter tan
rıların öğretmenidir. Pusya, kast sisteminin en üst sınıfı olan k i -
şatriyayı temsil etmektedir. Bu bölümü yükselen, içinde Güneş 
veya daha da iyisi Ay olan kimse talihlidir. Yaşamda hızlı adım
larla ilerleyecek ve başarıya gidecektir. Zaten Jüpiter de talihi 
açan yıldızdır. Pushya insana zekâ ve akıl verir. Hatta bunun et
kisindeki kimse deha sahibi de olabilir. 

9. ASHLESHA 

Ashlesha veya Aslesha, Hint astrolojisinde Yengec'in 16 dere
ce 41 dakikasıyla başlamaktadır. Yengec'in kalan bölümünü kap-
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samaktadır. Modern astrolojiye göre Ashlesha 2-13 veya 14 Ağus
tos devresini içermektedir. Burçların bölümleri içinde en değer
siz ve yararsız sayılanlarından biridir bu. Ashlesha, saran, içine 
alan anlamına gelmektedir. Bölümün simgesi de bir tekerlektir. 
Hintlilerin Yılan Tanrısı Serpa da bu bölümü yönetmektedir. Ay
rıca bu bölümü Merkür temsil etmektedir. Hint kast sisteminde 
en aşağı sınıf olan sudralar bu bölüme girmektedirler. Bu bölümü 
güçlü olan kimsenin son derece sinsi, çıkarcı, acımasız, hak yiyen 
bîri olduğuna inanılmaktadır. Zaten bölümün simgesi olan teker
lek de bu harita sahibinin hep aynı şeyleri yapıp durduğunu be
lirtmektedir. Yani onun kötü bir karması vardır. Doğru yolu bu
labilmesi için birkaç ömür geçmesi gerekmektedir. Ashlesha'sı 
güçlü kimse talihsizdir. Hintli lerin Yengec'in ve Aslan'ın bu bö
lümüne böyle kötü şeyler yormaları çok ilginçtir. Çünkü harita
da olumlu bir Aslan basan verir ve uğursuzlukla da ilgisi yoktur. 
Aynca modern astrolojide her harita bir bütündür. Bütün evler, 
burçlar, yıldızlar ve açılar incelenmedikçe bir karara varmak doğ
ru değildir. Ama Hintliler bilemediğimiz bir nedenle bu bölümün 
güçlü olmasını talihsizlik saymaktadırlar. 

10. MAGHA 

Hint astrolojisinde Magha Aslan burcunun 0 derecesiyle baş
lamaktadır. Magha onlarda Aslan'ın 13 derece 20 dakikasını kap
samaktadır. Magha, güçlü ve cömert anlamına gelmektedir. Bun
lar da aslında bildiğimiz Aslan'a uyan özelliklerdir. Bu bölümün 
simgesiyse bir Attır. Yine bu bölümün Kcthu denilen Ay'ın güney 
noktası veya Ejderhanın Kuyruğu yönetmektedir. Hintliler bu 
bölümün uğurlu olduğuna inanmaktadırlar. Magha'sı güçlü olan 
kimsenin başarıya erişmesi kolaydır. O, üne ve servete de kavu
şabilir. Yalnız bu bölüm erkeklerin cinsel yaşamlannda sorunlar 
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da çıkartmaktadır. Magha'sı güçlü erkek kadınlara fazla ilgi duy
maktadır. Dolayısıyla da kadınlarla türlü sorunlar yaşamaktadır 
Kadınlar için bu bölüm çok bakımdan iyi sayılmakla birlikte göz 
değmesine yani nazara yol açmaktadır. Magha'sı güçlü kadın 
kendi cinsinden olanların kıskançlığı ve düşmanlığıyla karşılaş
makta ve bu yüzden üzülmektedir. Yine de bu bölümün güçlü ol
ması basan ve paraya işaret etmektedir. Bizde bu 14, 15 Ağustos 
- 27 Ağustos devresini kapsamaktadır. 

1 1 . PURVA P H A L G U N İ 

Purva Phalguni, Hint Astrolojisinde Aslan burcunun 13 dere
ce 21 dakikasıyla başlamaktadır. Burcun 26 derece 40 dakikalık 
bölümünü içine almaktadır. Modern astrolojiye göre de bu bölüm 
28 Ağustos - 10 Eylül devresine düşmektedir. Purva Phalguni'nin 
anlamı "eski kötü olan"dır. Bu da geçmiş yaşamlardaki olumsuz
luklara işaret etmektedir. Ama yine de bu bölümün güçlü olması 
kadınlar için iyi sayılmaktadır. Bölümün simgesi bir yatak veya 
divandır. Yıldızı da Venüs'tür. Bu bölümü güçlü olan kadın beğe
nilmekte, sevilmekte ve büyük servete kavuşmaktadır. Hele Pur
va Phalguni'de Ay da varsa durum çok daha iyi olacaktır. Servet, 
vb. kat kat artacaktır. Fakat bir erkeğin haritasında bu bölümün 
güçlü olması iyi sayılmamaktadır. Bu erkek, yaşamın zevklerine 
aşırı önem veren biridir. Çalışmaktan hoşlanmamakta, gününü 
gün etmeyi istemekte ve yaşamını da ziyan etmektedir. Bu saydık
larımız da akla Venüs'ün olumsuz yönlerini getirmektedir. 

1 2 . UTTARA P H A L G U N İ 

Uttara Phalguni, Hint astrolojisinde Aslan'ın 26 derece 41 da
kikasıyla başlamaktadır ve Başak'ın da i lk on derecesini içine al
maktadır. Bu bölümün simgesi de yine bir yatak veya divandır. 
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Ama bu kısmın yöneticisi de Güneş'tir. Uttara Phalguni "daha 
sonraki kötü olan"dır. Bunun da karmayla ilgisi bulunmaktadır. 
Uttara Phalguni, ondan bir öncesi bölüm olan Parva Phalgu-
ni'den iyi sayılmaktadır. Çünkü bu kast sisteminde yönetici sınıf 
olan kishatriyaya aittir. Uttara Phalguni'nin etkisindeki erkek 
çok zeki ve akıllıdır ama aynrzamanda o kendisini çok beğen
mektedir. Dolayısıyla da epey küstahtır. Kadınlar için bu bölüm 
iyiye yorulmaktadır. Kadının başarılı olmasını, paraya kavuşma
sını sağlamaktadır. Buradaki başarı aşk ve ev yaşamıyla ilgilidir. 
Uttara Phalguni'de Ay da varsa kadının çok talihli olacağı da be
lirtilmektedir. 

1 3 . HASTA 

Hasta, Hint astrolojisinde Başak burcunun 10 derece 1 dakika
sıyla başlamaktadır. Burcun 23 derece 20 dakikasını içine almak
tadır. Modern astrolojiye göre bu 23 Eylül'den başlayarak Ekimin 
ö ve hatta 6,5 gününü kapsamaktadır. Hasta "el" anlamına gelmek
tedir. Bu bölümün yöneticisi de Hint astrolojisinde en büyük güç 
sayılan Aydır. Bu bölümde doğanlar zeki, akıllı, akılcı, neşeli, ko
nuşkandırlar ve hareketleri de zariftir. Ancak bu bölümün güçlü 
olması kadınlara güzellik veya erkeklere yakışıklılık vermemekte
dir. Kast sisteminde bu bölüm tüccarlar, yani vasiya sınıfını temsil 
etmektedir. Hasta bölümü aynca güzel sanatlar, her tür süs, süsle
me, tıp ve ticareti de içermektedir. Bu bölümde doğanlar epey ye
tenekli olmaktadırlar. Yaşamda istediklerine de kavuşmaktadırlar. 

14. C H İ T R A 

Chitra, Hint astrolojisinde Başak burcunun 23 derece 21 da
kikasıyla başlamakta ve Terazi'nin 6 derece 40 dakikalık kısmını 
içine almaktardır. Yani 14 günlük bir süreyi içermektedir. Bu 
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Modern astrolojide Ekim'in 6'yı 7'ye bağlayan gecesinden başla
yarak 14 günlük bir süreyi belirlemekterir. Yani 22 Ekim'e kadar 
gitmektedir. Chitra, "parlak" anlamına gelmektedir. Bu bölümün 
simgesi bazılarına göre bir lamba ve bazılarına göre de bir inci
dir. Chitra'nın yöneticisi Mars'tır. Ayrıca bu bölüm Sanat Tanrısı 
Tvastar'ın da yönetimindedir. Onun için de Chitra güzel sanat
larla ilgilidir. Bu bölümde doğanların müzik alanında ve güzel 
sanatların diğer dallarında başarılı oldukları bilinmektedir. Chit-
ra'sı güçlü olanlar güzelliklere ve güzel şeylere fazlasıyla düşkün
dürler. Terziler, ayakkabıcılar, kuyumcular, süs eşyası yapan 
kimseler Chitra'nın etkisindedirler. 

1 5 . S V A T İ 

Svati, Hint astrolojisinde Terazi burcunun 6 derece 41 daki
kasıyla başlamaktadır ve Terazinin 20. derecesini de içine almak
tadır. Modern astrolojide bu bölüm 21 Ekim gecesi başlamakta 
ve 4 Kasım'a kadar gelmektedir. Svati'nin anlamı " i y i yol 
alan"dır. Bu bölümün simgesi de mercandan bir boncuk veya bir 
incidir. Svati'nin yöneticisi Ay'ın kuzey noktası ve Hintli lerin Ra-
hu dedikleri Ejderhanın Başıdır. Svati'yi aynca Rüzgar Tanrısı 
Bayu da yönetmektedir. Bu bölümde doğanlar veya Svati'leri güç
lü olanlar sabırlı, sebatli, bildiğinden şaşmayan, amaçlarına eriş
mek için çalışan ve istediklerini de iyi bilen kimselerdir. Bu tip
ler kendi gayretleriyle başarıya erişmektedirler. Bu bölümde do
ğanlar inatçı ve ısrarcıdırlar. Bu saydıklarımız akla Boğa burcunu 
ve bazı Akrep özelliklerini getirmektedir. 

1 6 . V İ S H A K A 

Vishaka, Hint astrolojisinde Terazi'nin 20 derece 1 dakikasıy
la başlamakta ve Akrep'in 3 derece 20 dakikasını da içine almak-
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tadır. Modern astrolojide Vishaka 4 Kasım'da başlamakta ve 17 
Kasım akşamüzeri sona ermektedir. Vishaka "dallar" anlamına 
gelmektedir. Bu bölümün yöneticisi Jüpiter'dir. Sembolü de "süs
lü kapı ağzı"dır. Bu bölümde Güneş'i bulunanlar veya Vishaka'sı 
güçlü olanlar dinlerine bağlı kimselerdir. Ayrıca onlar bir hayli 
tutucudurlar. Yine kavgacı, ısrarcı, inatçı ve küstahtırlar. Hint 
Astrologları bu insanlara öncelikle, nezaket, kibarlık öğretmek 
gerektiğini söylemektedirler. Vishaka, dinine düşkün kimseleri 
temsil ettiği için kast sisteminde bunun Brahminlerle ilgisi oldu
ğunu düşünebilirsiniz. Oysa bu bölümün rahipler sınıfıyla bir i l 
gisi yoktur. 

1 7 . ANURADHA 

Anuradha, Hint astrolojisinde Akrep burcunun 3 derece 41 
dakikasıyla başlamakta ve yine Akrep'in 16 derece 40 dakikasını 
içine almaktadır. Modern astrolojiye göre bu bölüm Kasım'ın 16. 
günü akşamüzeri başlamakta ve 30 Kasım gece yarısına kadar 
sürmektedir. Anuradha "başarılı" demektir. Bu bölümün simgesi 
bir uçurum veya Bayırdır. Anuradha'nın yöneticisi Satürn'dür. 
Bu bölüm erkekler için iyi sayılmamaktadır. Anuradha'sı güçlü 
erkeklerin sinsi, hileci, karanlık işler çeviren, çıkarcı kimseler o l 
duğu söylenmektedir. Buna karşılık bu bölüm kadınlar için çok 
uğurlu sayılmaktadır. Bu bölümde doğan veya bu bölümü güçlü 
olan kadınlar toplumda iyi yer edinmekte, çok başanlı olmakta
dırlar. Onların sayısız dost ve ahbabı da bulunmaktadır. Bu bölü
mün güçlü olması kadının sevilip sayılmasını da sağlamaktadır. 

1 8 . JESTHA 

Jestha veya Jyestha, Hint astrolojisinde Akrep'in 16 derece 41 
dakikasıyla başlamakta ve burcun 28 derecesini kapsamaktadır. 
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Modern astrolojide bu bölüm 30 Kasım gece yarısı başlıyarak 12 
Aralık'a kadar sürmektedir. Jestha veya Jyestha, "en yaşlı" de
mektir. Bu bölümün yöneticisi Merkür'dür. Kast sisteminin en 
alt sınıfı olan Sudra, bölümce temsil edilmektedir. Hint astroloji
sinde Jestha, tıpkı Ashlesha gibi sayılmaktadır. Yani bu bölüm ta
l ihi açmamaktadır ve bir bakıma uğursuzdur. Bu bölümde do
ğanlar veya bu bölümleri güçlü sayılanlar görünüşte dürüst kim
selerdir. Onların iyi niyetli, onurlu kimseler olduğu sanılır. Fakat 
aslında Jestha'sı güçlü kimseler sinsi, çıkarcı, hileci, sadece ken
dini düşünen ve başkalanna kötülük yapmaktan çekinmeyen tip
lerdir. Ancak bütün bu saydıklarımız daha çok erkeklerle ilgili
dir. Jestha bölümünü Gökyüzü Tanrıçası İndra da yönetmekte
dir. Bu yüzden de bu bölüm kadınlar için daha iyi sayılmaktadır. 
Kadınlara başarı vermektedir. 

1 9 . MULA 

Mula, Hint Astrolojisinde Yay burcuyla başlamakta ve bu bur
cun 13 derece 40 dakikalık kısmını içine almaktadır. Modern 
Astrolojide bu Aralık devresidir. Ama devre gece yansı sona er
mektedir. Bu bölümün simgesi bir aslan kuyruğudur. Yöneticisi 
de Hintli lerin Kethu dedikleri Ayın Güney Noktası veya Ejderha
nın Kuyruğudur. Mula, "Kök" anlamına gelmektedir. Mula bölü
müne ayrıca Vicritau da denilmektedir. Bu da "İki Kurtarıcı" an
lamına gelmektedir. Bu bölümde doğanlar veya bu bölümü güç
lü olanlar son derece zekidirler. Konuşkan, neşeli, cana yakın, 
sevimli ve çekicidirler. Fakat onlar aslında çift kişiliklidirler. Bir 
yandan neşeli, cana yakın görünürken öte yandan inatçı, sert, çı
karcı, yalancıdırlar. Bölüme "İki Kurtaran" denilmesini nedeni 
de bu bölümde süreğen hastalıklan geçiren iki yıldız bulunduğu
na inanılmasıdır. 

2 0 . PURVA ASHADHA 
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Purva Ashadha, Hint astrolojisinde Yay burcunun 13 derece 
21 dakikasıyla başlamaktadır. Yani 26 derece 40 dakikalık bölü
münü içine almaktadır. Modern astrolojide bu bölüm ortalama 
olarak 26 Aralık sabah 7'de başlamakta ve ortalama olarak 9 
Ocak gece yarısına kadar gitmektedir. Purva Ashadha, "eski ele 
geçmez" anlamına gelmektedir. Simgesi de bir fildişidir. Bu bölü
mün yöneticisi de Venüs'tür. Bu bölümde doğanlar kendilerini 
aşırı beğenen, k ib ir l i , kurumlu ve kaba insanlardır. Onlar üstün 
olduklanna inanırlar veya öyle sanırlar. Purva Ashadha'nın kast 
sisteminde Brahmin sınıfını da temsil ettiği bilinmektedir. Ancak 
bu bölümde doğan veya bu bölümü etkili olan kimseler, yöneti
cilerle başa çıkacak güçte değillerdir. Yöneticiler onları daima 
yenmektedirler. Fakat Ay da bu bölümdeyse o zaman insan güç
lenmektedir. Veya Ay doğum anında güçlüyse o zaman bu bö
lümde doğan kimse herkesle başa çıkabilmektedir. Kendisini aşı
rı beğenen, üstün olduğuna inanan bu insanların iyi bir yanı da 
bulunmaktadır. Onlar dostluğa büyük değer vermektedirler. Sağ
lam dostluklar kurmakta ve bunları korumaktadırlar. 

2 1 . UTTARA SHADHA 

Uttara Shaha ve Uttara Ashadha, Purva Ashadha'nın zıttıdır. 
Hint astrolojisinde Yay burcunun 26 derece 41 dakikasıyla baş
lar ve Oğlak'ın i l k 10 derecesini içine alır. Modern astrolojide or
talama 10 Ocak'ta başlıyarak 23 Ocak'ı 24'e bağlayan gecenin bir 
kısmını içine almaktadır. Bu bölümün yöneticisi Hintli lerin Ravi 
dedikleri Güneş'tir. Yine simgesi de bir değerli taş veya Güneş'tir. 
Utara Ashadha veya Dhada "yenilmeyen ik inc i " anlamına gel
mektedir. Bu bölümde Güneş'i olan kimse güçlüdür. Yine bu bö
lümü etkili olan kimse de zeki, yetenekli, çalışkan, kendine gü-
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venen biridir. O ayrıca sakin ve huzurludur. Kendi yeteneklerini 
bilerek, gücüne güvenerek kendi yolunu çizer. Her şeyi kolaylık
la halletmekte ustadır. Tartışma, çekişme, kavga gibi şeylerden 
hoşlanmaz. Onlar kendilerine tam anlamıyla güvenir ve yenil
mez. Kast sisteminde bu Kishatriya sınıfıyla ilgilidir. 

2 2 . SHRAVANA 

Shravana veya Shravan, Hint astrolojisinde Oğlak burcunu 
11. derecesiyle başlar ve 13 derece 20 dakikalık bir bölümü içe 
rir. Modern astrolojide bu bölüm ortalama olarak 24 Ocak gece 
yansı başlar ve 7 Şubat sabah 6'ya kadar sürer. Bu bölüm "kulak" 
anlamına gelmektedir. Bölümün simgesi de üçlü bir çataldır. Bu 
bölümü Ay yönetmektedir. Yıldız haritalannda bu bölümde Gü
neş'i bulunanlar veya bu bölümü yükselenler iyi niyetli, yardım
sever, toplum yaranna çalışan, acımasını bilen, cömert kimseler
dir. Onlar almaktansa vermeyi yeğlerler. Ellerinden geldiği kadar 
herkese yardımcı olmaya çalışırlar. Onlann büyük idealleri var
dır. Kendilerini pek düşünmezler. Onlar için önemli olan top
lum, ülke, dünya ve evrendir. Bu bölümde Ay'ın olumlu duygu
lan ortaya çıkmaktadır. 

2 3 . D H A N İ S T A 

Dhanista ve Dhanistha, Hint Astrolojisinde Oğlak burcunun 
23 derece 21 dakikasıyla başlar ve Kova burcunun 6 derece 40 
dakikasını içine alır. Modern astrolojide bu 7 Şubat sabah 6'da 
başlamakta ve 20 Şubat akşamüzerine kadar gitmektedir. Dha
nista "en uğurlu" anlamına gelmektedir. Bu ad aslında yanıltıcı
dır. Çünkü Dhanista hiç de uğurlu sayılmamaktadır. Bu bölü
mün yöneticisi Mars'tır. Simgesi de bir davuldur. Bu bölümde 
doğanlar aceleci, atılgan, sabırsız, hırslı, kuşkucu, kıskanç kim-
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selerdir. Bu saydığımız özelliklerin Koç burcunda bulunduğunu 
biliyoruz. Bu bölüm bu burcu anımsatmaktadır. Dhanista'da do
ğanlar veya bu bölümleri güçlü olanlar huysuz ve geçimsizdirler. 
Bu yüzden de dostları, ahbaplan pek yoktur. Ancak Dhanista'nın 
ikinci yarısında doğanlar yani Hint astrolojisinde Kova burcunun 
0 - 6,40 derecesinde doğanlar daha anlayışlı, yumuşak başlı ve 
iyidirler. Bu devrenin ikinci yansında doğanlar bilime büyük 
önem verirler. 

2 4 . S A T A B H İ S H A 

Satabhisha, Hint astrolojisinde Kova burcunun 6 derece 41 
dakikasıyla başlamaktadır. Kova'nın 20. derecesini de içermekte
dir. Modern astrolojide bu 20 Şubat akşamüzerinden başlamakta 
ve 6 Mart gününü de içine almaktadır. Satabhisha "Yüz Doktor" 
anlamına gelmektedir. Bu bölümün yöneticisi Hintli lerin Rahu 
dedikleri Ay'ın kuzey noktası veya Ejderhanın Başı'dır. Satabhis
ha, özellikle kadınlar için uğurlu sayılmaktadır. Bu bölümde do
ğan veya haritasında bu bölümü güçlü olan kadın talihlidir. O 
toplumca çok beğenilir, sevilir ve sayılır. Sathabisha'sı güçlü ka
dınlar sorumluluklannı bilen, iyi niyetli, dürüst, güvenilen k im
selerdir. Buna karşılık bir erkeğin haritasında güçlü Satabhisha 
pek de olumlu sayılmaz. Bu erkek çok zeki ve akıllıdır. O kas gü
cüne önem vermez. Vücudunu geliştirmeyi düşünmez. Daima 
kafasını kullanır. Duygulannı da ezer. Sadece amaçlanyla ilgile
nir ve sevmesini de bilmez. 

2 5 . PURVA BHADRA 

Purva Bhadra veya Purva Bhadra Pada, Hint astrolojisinde Ko
va burcunun 20 derece 1 dakikasıyla başlar ve Balık burcunun 3 
derece 20 dakikasını içine alır. Modern astrolojide Purva Bhadra 
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ortalama olarak 7 Mart günü başlamakta ve yine ortalama 20 
Mart sabah 8'e kadar sürmektedir. Purva Bhadra Pada "eski güzel 
ayak" anlamına gelmektedir. Burada sözü edilen Buda'nın ayağı
dır. Dolayısıyla da bu bölüm bazı Hint l i astrologlarca kutsal sayıl
maktadır. Bu bölümün yöneticisi de Jüpiter'dir. Bu bölüm kast 
sisteminde rahipler sınıfı olan Brahminleri temsil etmektedir. Bu 
bölümde doğanlar veya bu bölümleri güçlü olanlar ciddi, içine 
kapalı, ağır başlı, herkesle ölçülü ilişkiler içinde olmayı isteyen 
kimselerdir. Onlar için en önemli şey de kafayı geliştirmektir. An
cak bu bölümün güçlü duygular verdiği de bilinmektedir. 

2 6 . UTTARA BHADRA 

Uttara Bhadra veya Uttara Bhadra Pada, Hint astrolojisinde 
Balık burcunun 3 derece 21 dakikasıyla başlar ve bu burcun 16 
derece 40 dakikasını içine alır. Modern astrolojiye göre bu bölüm 
ortalama olarak 20 Mart sabah 9'da başlamakta ve 2 Nisan saat 
16'ya kadar sürmektedir. 

Uttara Bhadra Pada, "sonraki güzel ayak" anlamına gelmekte
dir. Fakat sonraki güzel ayağın kime ait olduğu açıklanmamakta
dır. Bu bölümün yöneticisi de Satürn'dür. Uttara Bhadra Pada, 
kast sisteminde en üstün sınıf olan Kishatriya yani savaşçıları 
temsil etmektedir. Yıldız haritalarında bu bölümde Güneş bulu
nanlar veya bu bölümü güçlü olan kimseler talihli sayılmaktadır
lar. Onlar başarılı olmak için yaratılmışlardır. Bu bölümü güçlü 
olanlar zeki, akıllı, akılcı, kendi yolunu çizebilen, hırslı, başarıya 
gidecek, üne ve servete kavuşacak tiplerdir. Fakat burada duygu
lar pek de güçlü değildir. Ancak bu bölümde Ay da varsa durum 
değişmektedir. O zaman insan akıllı, zeki, çalışkan, başarılı ve 
duygulu olmaktadır. Bu bölümdeki Ay, insanın mutlu bir yuva 
kurmasını da sağlamaktadır. 
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2 7 . R E V A T İ 

Revati, Hint astrolojisine göre Balık burcunun kalan kısmını 
içine almaktadır. Modern astrolojiye göre bu devre 2 Nisan saat 
16 - 17'de başlamakta ve 11 Nisan'ın i lk saatlerini içine almakta
dır. Revati "zengin" anlamına gelmektedir. Bu bölümün simgesi 
de bir davuldur. Veya bir tür savaş trampetidir. Revati'nin yöne
ticisi de Merkür'dür. Bu bölümde Güneş'i bulunan veya bu bölü
mü güçlü olan kimse zeki, akıllı, durumlardan doğru sonuçlar çı
kartmasını bilen, sözleri etkileyici biridir. O üstün bir avukat da 
olabilir. Bu tip para konusunu da iyi anlamaktadır. Kendi gayre
tiyle büyük paralar kazanabilir ve hatta çok zengin olabilir. O fır
satları iyi değerlendirerek başarıya gider. Bu insana aileden para, 
servet kalmaz. O her şeyi kendisi kazanacaktır. 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Hint astrolojisindeki burçların bölümlerini modern astroloji
ye göre belirtmeye çalıştık. Fakat şubatın 4 yılda bir 29 gün çek
mesi ve Hintl i lerin dereceleri tam almakla birlikte hesaplan Ay'a 
göre yapmalan, eksiltme ve artırmaları yüzünden bu bölümlerin 
kapsadığı günler kesin değil, ortalamadır. 

NAKSAHATRALARIN G İ R D İ Ğ İ GRUPLAR 

Modern astrolojide burçlar türlerine göre gruplara ayrılırlar. 
Örneğin Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak baş burçlardır. Boğa, Aslan, 
Akrep, Kova sabit Burçlardır. İkizler, Başak, Yay, Balık da hare
ketli burçlardır. Hint Astrolojisinde sınıflama bu kadar basit de
ğildir. Bu astrolojide on i k i burç değil yirmi yedi Naksahatra ya
ni sınıflara ayrılırlar. Bölümler üç grupta toplanırlar. Bunlar da 1. 
Güçlü ve Pozitif Grup, 2. Pasif ve Sağlam Grup ve 3. Ilımlı ve 
Hoşgörülü Grup'tur. 



494 

GÜÇLÜ VE POZİTİF GRUP 
Kritika Chitra 
Ashlesha Vishaka 
Magha Jesthra 

PASİF VE SAĞLAM GRUP 
Ashvini Pushya 
Mraga Hasta 
Punarvasu Svati 

Mula 
Dhanista 
Satabisha 

Anuradha 
Shraven 
Purva Bhadra Pada 

I L I M L I VE HOŞGÖRÜLÜ GRUP 
Bharni Purva Phalguni Uttara Ashadja 
Rorihi Uttara Phalguni Uttara Bharda Pada 
Ardra Purva Ashadra Revati 

G Ü Ç L Ü V E P O Z İ T İ F GRUP 

Güçlü ve Positif Grup modern astrolojideki Ateş Grubu'nu 
andırmaktadır. Örneğin haritalarında bu grup belirgin olan kim
se atılgan, cesur, hırslı, kendine güvenen, üstün olduğuna ina
nan, ihtiraslı biridir. O kendi iradesi ve gücü sayesinde her enge
l i aşarak amacına erişebilir. Kolaylıkla başarıya gidebilir, istedik
lerini elde etmesi olasıdır. Yalnız o aşırı gururlu da olabilir. Hat
ta bu gurur zaman zaman kibir haline de dönüşebilir. Bu tip iste
diği yapılmadığı zaman kavgacı olabilir ve hatta saldırganlaşabi-
l ir . Yalnız haritada bu grubun fazla etkili olması olumsuz sayıl"--
Bu durumda insan başarı için her yola başvurabilir. Hile yapabi
lir , yalan söyleyebilir. Bu sonuncular Ateş Grubu olan Koç, Aslan 
ve Yay'a yabancı özelliklerdir. 

P A S İ F VE S A Ğ L A M GRUP 

Pasif ve Sağlam Grup'taki bir bölümde doğan kimse ideal sa
hibi olacaktır. O kendisinden çok toplumu düşünecektir. T o p l " ' 
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mun, ülkenin, dünyanın iyiliği için çalışacaktır. O bir hayli zeki 
ve akıllı biridir. Olayları incelemekte ustadır ve daima doğru so
nuçlara varmaktadır. Büyük düşünürler, dinde yenilik yapanlar, 
çığır açanlar bu gruptandırlar. Yine yardım maksadıyla dernekler 
kuranlar, böyle örgütlerde görev alanlar da bu gruptandırlar. Bu
rada duygular değil akıl egemendir. Modern astrolojide bu özel
likler daha çok Hava Grubu burçlarda görülmektedir. Saydıkları
mız daha çok Kova burcunun özellikleridir. Yine İkizler ve Tera
zi'de de bunlardan bazıları vardır. 

ILIMLI VE H O Ş G Ö R Ü L Ü GRUP 

Ilımlı ve Hoşgörülü Grup'taki bölümlerden birinde doğan 
kimse her şeyi oluruna bırakır. Olaylar karşısında tepki göster
mez. Toplum sorunları onu pek ilgilendirmez. Onun için önem
li olan ailesi, sevdikleri ve yakın çevresidir. Bu insan daima doğ
ru düşündüğüne ve doğru hareket ettiğine inanır. Yine de başka
larına düşüncelerini pek açmaz. Bunu yaptığında düşünceleri be-
ğenilmezse ısrar da etmez. Kimseyi zorlamaz. Zaten zorlamadan 
da hoşlanmaz. Bu arada bu grupta duygular epey güçlüdür. Bu 
saydıklarımızın büyük bölümü modern astrolojide Su Grubu 
burçlarında görülmektedir. Fakat Su Grubu burçlarında böyle 
aşırı iyimserlik, olayları olduğu gibi kabul etmek, her şeyi oluru
na bırakmak pek görülmez. Fakat Hint astrolojisi zaten modern 
astrolojiden farklıdır. Naksahatra denilen bölümlere düşen yıldız 
ve güçler bu özellikleri artırabilir veya azaltabilir. 

NAKSAHATRALARIN Y Ö N E T İ C İ L E R İ 

Modern astrolojide on i k i burç bulunmaktadır. Her burcun 
da kendi yöneticisi vardır. Örneğin Mars, Koç'un yöneticisidir. 
Güneş Aslan burcuna aittir. Fakat Hint astrolojisinde durum 
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epey farklıdır. Hintliler burçları kabul etmektedirler. Ama her 
burcun belirli bir yöneticisi yoktur. Sadece burçlarda güçlü yıl-
diz, vb. söz konusudur. Önemli olan Naksahatralar yani burçla-
rın ayrıldığı 27 bölümdür. Bu bölümlerin her birinin özel yöne
ticisi bulunmaktadır. Hint astrolojisinde en önemli güç Ay'dır. 
Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn de yine Naksahat-
ralann yöneticileridir. Ayrıca Ayın kuzey ve güney noktalan ya
ni Ejderhanın Başı ve Ejdrehnanın Kuyruğu da yöneticiler ara
sında yer almaktadır. Hint astrolojisinde modern gezegenler de
nilen Uranüs, Neptün ve Plutona yer yoktur. Şimdi Aydan başla
yarak sırasıyla bu yöneticilerin etkilerinden, temsil ettikleri şey
lerden söz edeceğiz: 

CHANDRA 

Hintliler Ay'a Chandra adını vermişlerdir. Hint astrolojisinde 
Chandra'ya Ch'de denilir. Chandra veya Ch, Hintlilere göre Ka-
takam yani Yengeç burcunda güçlüdür. Onlarda Yengeç veya Ka-
takam 14 Temmuz - 13 Ağustos devresini kapsamaktadır. 
Chandra ayrıca bazı Naksahatralarda tam anlamıyla güçlüdür. 

CHANDRA'NIN Ö Z E L L İ K L E R İ VE T E M S İ L E T T İ Ğ İ Ş E Y L E R 

CHANDRA'NIN GİRDİĞİ 
GRUPLAR : Su ve Dişi 
CHANDRA'NIN RENGİ : Beyaz 
CHANDRA'NIN YÖNÜ : Kuzeybatı 
CHANDRA'NIN SÜRESİ : Kısa günler ve saatler 
CHANDRA'NIN MEVSİMİ : Sonbahar 
CHANDRA'NIN YÖNETTİĞİ 
İNSANLAR : Racalar ve soylular 
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CHANDRA'NIN YÖNETTİĞİ 
SINIF 

CHANDRA'NIN YÖNETTİĞİ 
YERLER 
CHANDRA'NIN YÖNETTİĞİ 
HAYVANLAR 
CHANDRA'NIN YÖNETTİĞİ 
ÇİÇEK VE BİTKİLER 
CHANDRA'NIN TEMSİL 
ETTİĞİ ŞEYLER 
CHANDRA'NIN DOST 
OLDUĞU GÜÇLER 

CHANDRA'NIN DÜŞMAN 
OLDUĞU GÜÇLER 
CHANDRA'NIN KAYITSIZ 
KALDIĞI GÜÇLER 

CHANDRA'NIN MADENİ 

: Vaisya, yani tüccar ve 
sanatkârlar 

: Denizler ve göller 

: Sürüngenler ve balıklar 

: Sazlar, su bitkileri , nilüfer, vb. 

: Akıl, duygular 

: Ravi ve Bu, yani Güneş ve 
Merkür 

: Yok 

: Ma, Gu, Su, Sa yani Mars, 
Jüpiter, Venüs, Satürn 

: Chandra'nın belirli bir madeni 
yoktur. Fakat bütün değerli 
taşlar ona aittir. 

R A V İ 

Hintli lerin Ravi adım verdikleri Güneş, Aslan burcunda güç
lüdür. Ravi, 14 Ağustos - 13 Eylül devresini kapsayan Simha'nın 
yıldızı sayılmaktadır. Fakat Ravi, Aslan burcundan çok belirli 
Naksahatralarda gücünü ortaya koyar. Modern astrolojide Güneş 
en önemli güçtür. Doğum anında Güneş'in düştüğü burç insanın 
kişiliğini belirler. Onun yaşam görüşü, sağlığı, vb. hakkında fikir 
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verir. Oysa Hintliler için Güneş değil Ay yani Chandra çok daha 
önemlidir. Zaten burçlar ve devreleri de Yeniay'ın çıkmasından 
başlayarak kaybolmasına kadar olan süreyi kapsar. Bu da ortala
ma 28,5 gündür. Hintliler Ravi'ye kısaca Ra da demektedirler. Bu 
da ilginçtir. Çünkü Eski Mısır'da Ra, güneş ve yaradılış tannsıdır. 
Bu durumda Ra'nın bir uygarlıktan diğerine geçtiği anlaşılmakta
dır. Fakat Ra'yı Eski Mısırlıların Hintlilerden mi aldığı yoksa 
Hintl i lerin bu Eski Mısır tanrısını mı benimsedikleri belli değil
dir. 

R A V İ ' N İ N Ö Z E L L İ K L E R İ V E T E M S İ L E T T İ Ğ İ Ş E Y L E R 

RAVİ'NİN GİRDİĞİ 
GRUPLAR 
RAVİ'NİN RENGİ 
RAVİ'NİN YÜNÜ 
RAVİ'NİN SÜRESİ 
RAVİ'NİN MEVSİMİ 
RAVİ'NİN YÖNETTİĞİ 
İNSANLAR 

RAVİ'NİN YÖNETTİĞİ 
SINIF 

R A V I ' N I N Y Ö N E T T I Ğ I 
YERLER 

R A V I ' N I N Y Ö N E T T I Ğ I 
H A Y V A N L A R 
R A V I ' N I N Y Ö N E T T I Ğ I 
Ç I Ç E K VE B I T K I L E R 

: Ateş ve Erkek 
: Koyu kırmızı 
: Doğu 
: 6 Ay 
: Yağmur Mevsimi 

: Racalar, Krallar 

: Kishatriya ve kısasastriya yani 
savaşçılar, yöneticiler ve 
soylulardan oluşan en üstün 
sınıf 

Tapınaklar 

Dört ayaklılar ve et yiyenler 

Bambu, okaliptüs 
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RAVİ'NİN TEMSİL ETTİĞİ 
ŞEYLER : Ruh, denge, üstünlük, mertlik 
RAVİ'NİN DOST OLDUĞU 
GÜÇLER : Ch, Ma, Gu, Ay, yani Mars ve 

Jüpiter 
RAVİ'NİN DÜŞMAN OLDUĞU 
GÜÇLER : Su, Bu yani Venüs ve Merkür 
RAVİ'NİN KAYITSIZ 
KALDIĞI GÜÇLER : Bazen Bu, yani Merkür 
RAVİ'NİN MADENİ : Bakır 

BUDHA 

Hintliler, Merkür'e Budha adını vermişlerdir. Budha'nın kısal
tılmış sekili olan Bu da Astrolojide kullanılmaktadır. Budha mo
dern astrolojide de olduğu gibi İkizler ve Başak'm temsilcisi sa
yılmaktadır. 

Budha, 12 Haziran-13 Temmuz devresini kapsayan Mithuna 
yani İkizler ve 14 Eylül-12 Ekim'i içine alan Kanya y a n i Başak 
burcunda güçlü sayılmaktadır. Ayrıca Budha, bazı Naksahatrala-
n n da yöneticisidir. Budha çok önemli sayılan bir güçtür. Fakat 
hiçbir zaman Chandra kadar değer taşımaz. 

BUDHA'NIN Ö Z E L L İ K L E R İ VE T E M S İ L E T T İ Ğ İ Ş E Y L E R 

BUDHA'NIN GİRDİĞİ 
GRUPLAR : Toprak ve nötr 
BUDHA'NIN RENGİ : Yeşil 
BUDHA'NIN YÖNÜ : Kuzey 
BUDHA'NIN SÜRESİ : İki ay 
BUDHA'NIN MEVSİMİ : Kış başlangıcı 
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BUDHA'NIN YÖNETTİĞİ 
İNSANLAR 
BUDHA'NIN YÖNETTİĞİ 
SINIF 

: Rahipler yani Brahminler 

: Kishatriya yani savaşçılar, 
yöneticiler ve soylulardan 
oluşan en üst sınıf 

: Oyun yerleri, oyun bahçeleri 

: Kuşlar 

: San renkli çiçekler 

: Zekâ, neşe 

BUDHA'NIN YÖNETTİĞİ 
YERLER : 
BUDHA'NIN YÖNETTİĞİ 
HAYVANLAR : 
BUDHA'NIN YÖNETTİĞİ 
ÇİÇEK VE BİTKİLER : 
BUDHA'NIN TEMSİL 
ETTİĞİ ŞEYLER : 
BUDHA'NIN DOST OLDUĞU 

GÜÇLER : Ravi ve Su, yani Güneş ve 
Venüs 

BUDHA'NIN DÜŞMAN OLDUĞU 
GÜÇLER : Chandra yani Ay 
BUDHA'NIN KAYITSIZ KALDIĞI 
GÜÇLER : MA, GU, SA yani Mars, 

Jüpiter ve Satürn 
BUDHA'NIN MADENİ : Çinko, Kalay 

SUKRA 

Hintliler, Venüs'e Sukra adını vermişlerdir. Bunu kısaltarak 
Su demektedirler. Sukra veya Su bizde de olduğu gibi Boğa ve Te
razi'nin yıldızıdır. Hintliler 12 Mayıs - 11 Haziran devresini kap
sayan Vrihabam ve 13 Ekim - 11 Kasım devresini içine alan Tu-
lam'da bu yıldızın güçlü olduğunu kabul etmektedirler. Aynca 
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Sukra veya Su bazı Naksahatralann yani bölümlerin de yönetici-
sidir. 

SUKRA'IMIN Ö Z E L L İ K L E R İ VE T E M S İ L E T T İ Ğ İ Ş E Y L E R 

ŞURANIN GİRDİĞİ 
GRUPLAR 
SUKRA'NIN RENGİ 
SUKRA'NIN YÖNÜ 
SUKRA'NIN SÜRESİ 
SUKRA'NIN MEVSİMİ 
SUKRA'NIN YÖNETTİĞİ 
İNSANLAR 

SUKRA'NIN YÖNETTİĞİ 
SINIF 

Su ve Dişi 
Gümüş, siyah, beyaz 
Güneydoğu 
İki hafta 
Bahar 

: Rahipler, yai Brahminler 

: Brahminler yani soylu, 
kültürlü kimselerden oluşan 
rahipler sınıfı 

SUKRA'NIN YÖNETTİĞİ 
YERLER 
SUKRA'NIN YÖNETTİĞİ 
HAYVANLAR 
SUKRA'NIN YÖNETTİĞİ 
BİTKİLER 
SUKRA'NIN TEMSİL ETTİĞİ 
ŞEYLER ' Güzellik, hareket 
SUKRA'NIN DOST 
OLDUĞU GÜÇLER : Bu ve Sa yani Merkür ve Satürn 
SUKRA'NIN DÜŞMAN 
OLDUĞU GÜÇLER : Ra ve Ch, yani Güneş ve Ay 
SUKRA'NIN KAYITSIZ 
KALDIĞI GÜÇLER : MA ve GU yani, Mars ve Jüpiter 

: Yatak odaları, yatakhaneler 

: Kümes hayvanları 

: Kokulu çiçek ve otlar 
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SUKRA'NIN MADENİ Sukra'nın belirli bir madeni 
yoktur. Bu yıldız sadece inciyi 
temsil eder. 

MANGALA 

Hintli lerin Mangala veya Kuja adını verdikleri Mars, en 
önemli sayılan güçlerden biridir. Mangala, 11 Nisan - 11 Mayıs 
devresini kapsayan Mesham yani Koç burcuyla 12 Kasım - 11 
Aralığı içine alan Vrischika yani Akrep'in yöneticisi sayılmakta
dır. Ayrıca Mangala, bazı Naksahatraların da yöneticisidir. 

MANGALA'NIN Ö Z E L L İ K L E R İ VE T E M S İ L E T T İ Ğ İ Ş E Y L E R 

MANGALA'NIN GİRDİĞİ 
GRUPLAR : Ateş ve Erkek 
MANGALA'NIN RENGİ : Kan kırmızısı 
MANGALA'NIN YÖNÜ : Güney 
MANGALA'NIN SÜRESİ : Bir gün 
MANGALA'NIN MEVSİMİ : Yaz 
MANGALA'NIN YÖNETTİĞİ 
İNSANLAR : Lider askerler 
MANGALA'NIN YÖNETTİĞİ 
SINIF : Kishatriya yani savaşçılar, 

yöneticiler, soylulardan oluşan 
üst sınıf 

MANGALA'NIN YÖNETTİĞİ 
YERLER : Ocaklar, şömineler, ateş yanan 

yerler 
MANGALA'NIN YÖNETTİĞİ 
HAYVANLAR : Dört ayaklı, etçil hayvanlar 

503 

MANGALA'NIN YÖNETTİĞİ 
ÇİÇEK VE BİTKİLER : Kırmızı renkli çiçekler, dikenli 

bitkiler 
MANGALA'NIN TEMSİL 
ETTİĞİ ŞEYLER 
MANGALA'NIN DOST 
OLDUĞU GÜÇLER 

MANGALA'NIN DÜŞMAN 
OLDUĞU GÜÇLER 
MANGALA'NIN KAYITSIZ 
KALDIĞI GÜÇLER 

MANGALA'NIN MADENİ 

Canlılık, atılganlık, cesaret 

Ravi, GU, Chandra yani Güneş 
Ay ve Jüpiter 

Budha yani Merkür 

Sukra ve SA, yani Venüs ve 
Satürn 
Altın 

GURU 

Hintliler, Jüpiter'e Guru adını vermişlerdir. Bu öğretmen, öğ
reten, derin bilgilere sahip kimse ve mürşit anlamına gelmektedir. 
Hintliler astrolojide Guru'dan Gu diye de söz etmektedirler. Mo
dern astrolojide Jüpiter Yay'ın yıldızıdır. Balık'ın da ikinci yıldızı 
sayılmaktadır. Hint astrolojisinde Jüpiter veya Guru her i k i bur
cun da yöneticisidir. Hint astrolojisinde 12 Aralık - 10 Ocak dev
resini kapsayan Dhanus, yani Yay ve 11 Mart -10 Nisan devresi
ni içine alan Minam yani Balık'ın temsilcisi Guru veya Gu'dur. 

GURU'NUN Ö Z E L L İ K L E R İ VE T E M S İ L E T T İ Ğ İ Ş E Y L E R 

GURU'NUN GİRDİĞİ 
GRUPLAR 
GURU'NUN RENGİ 
GURU'NUN YÖNÜ 

: Kutsal ve Erkek 
: Altın 
: Kuzeydoğu 
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GURU'NUN SÜRESİ : Bir ay 
GURU'NUN YÖNETTİĞİ 
İNSANLAR : Rahipler 
GURU'NUN YÖNETTİĞİ 
SİNİF : Brahminler yani soylu, bilgili 

kimselerden oluşan rahipler 
sınıfı 

GURU'NUN YÖNETTİĞİ 
YERLER : Hazine, servet ve definelerin 

bulunduğu yerler 
GURU'NUN YÖNETTİĞİ 
HAYVANLAR : Dört ayaklı, otçul hayvanlar 
GURU'NUN YÖNETTİĞİ. 
ÇİÇEK VE BİTKİLER : Mor renkli çiçekler ve ulu 

ağaçlar 
GURU'NUN TEMSİL ETTİĞİ 
ŞEYLER : Bilgi, denge, inanç, din 
GURU'NUN DOST OLDUĞU 
GÜÇLER : Ravi, Chandra, Mangala, yani 

Güneş, Ay ve Mars 
GURU'NUN DÜŞMAN 
OLDUĞU GÜÇLER : BU, SA, yani Merkür ve Satürn 
GURU'NUN KAYITSIZ 
KALDIĞI GÜÇLER : Sukra ve bazen Sani, yani 

Venüs ve bazen Satürn 
GURU'NUN MADENİ : Gümüş 

S A N İ 

Hintliler, Satürn'e Sani adım vermişlerdir. Astrolojide bu is 
kısaltılarak SA olarak da geçer. Bu tam anlamıyla ağır etkili bir 
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yıldızdır. Olumlu yanları bulunmakla birlikte olumsuz özellikle
ri daha fazladır. Hatta bunun karanlık bir yıldız olduğu da söyle
nir. Satürn, modern astrolojide Oğlak'ın yöneticisidir. Kova bur
cunun da ikinci yıldızı sayılır. Hint astrolojisinde Sani her iki 
burcun yöneticisidir. 11 Ocak-9 Şubat devresini kapsayan Maka
ram yani Oğlak burcu ve 10 Şubat - 10 Mart devresini kapsayan 
Kumbha yani Kova'nm temsilcisidir. 

SAIMİIMİIM Ö Z E L L İ K L E R İ VE T E M S İ L E T T İ Ğ İ Ş E Y L E R 

SANİ'NIN GİRDİĞİ 
GRUPLAR 
SANİ'NIN RENGİ 
SANİ'NIN YÖNÜ 
SANİ'NIN SÜRESİ 
SANİ'NIN MEVSİMİ 
SANİ'NIN YÖNETTİĞİ 
İNSANLAR 

SANİ'NIN YÖNETTİĞİ 
SINIF 

SANİ'NIN YÖNETTİĞİ 
YERLER 
SANİ'NIN YÖNETTİĞİ 
HAYVANLAR 

SANİ'NIN YÖNETTİĞİ 
ÇİÇEK VE BİTKİLER 

: Hava ve nötr veya cinsiyetsiz 
: Siyah 
: Batı 
: Bir yıl veya daha uzun süreler 
:K ış 

: Hizmetkârlar 

: Hintl i lerin kast sisteminin en 
alt sınıfı saydıkları Sudralar. 
En adi, istenilmeyen, hatta 
tiksinilen işler yapan kimseler 
Sudra sınıfından 
sayılmaktadırlar. 

: Çöplükler, pis yerler 

: Sürüngenler ve zehirli 
böcekler 

: Yosunlar, pis kokulu bitkiler 
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SANİ'NİN TEMSİL ETTİĞİ 
ŞEYLER : Sıkıntı, sinir bozukluğu, kıtlık 
SANİ'NİN DOST OLDUĞU 
GÜÇLER : Budha ve Sukra, yani Merkür 

ve Venüs 
SANİ'NİN DÜŞMAN OLDUĞU 
GÜÇLER : Ravi, Chandra, Mangala, yani 

Güneş, Ay ve Mars 
SANİ'NİN KAYITSIZ KALDIĞI 
GÜÇLER : Guru yani Jüpiter 
SANİ'NİN MADENİ : Demir ve kurşun 

Ö N E M L İ B İ R NOKTA 

Burada Hint astrolojisinde yönetici sayılan yedi yıldız hakkın
da bilgi vermeye çalıştık. Ancak bu bilgiler modern astrolojideki-
lere pek uymamaktadır. Aslında Hint astrolojisinde de Ateş, Top
rak, Hava ve Su Grupları bulunmaktadır. Ama yıldızların girdiği 
gruplar zaman zaman farklı olmaktadır. Örneğin Satürn tam an
lamıyla toprakla ilgilidir. Oysa Hint astrolojisinde Sani yani Sa
türn, Hava Grubu'ndandır. Modern astrolojide Satürn, Kova'nın 
ikinci yıldızı sayılmaktadır. Ama bu yıldız tam anlamıyla mad
deyle ilgilidir. Düşünce, bilgi, vb.'yi simgeleyen Hava Grubu'yla 
bir ilgisi yoktur. Aynı şekilde Hintl i lerin Sukra adını verdikleri 
Venüs, modern astrolojide Boğa ve Terazi'nin yıldızıdır. Boğada 
daha maddidir ve somut yönlerini ortaya koyar. Terazi'deyse so
yut yanlarını belirtir ve bütün güzelliğini yansıtırlar. Oysa hint 
astrolojisinde Sukra adı verilen Venüs, Su grubunda gösterilmek
tedir. Venüs'ün Su Grubu'nun belirttiği derin duygularla ilgisi 
yoktur. Venüs aşkı, ihtirası simgeler. Yine hint astrolojisinde Gu
ru adıyla tanınan Jüpiter'in durumu daha da ilginçtir. Bu yıldız 

507 

Kutsal Grub'a girmektedir. Oysa modern astrolojide Satürn, ku
rallarına uyulması koşuluyla en büyük başarı veren yıldızdır. Ta
nınmış devlet adamlarının ve dünyaca ünlü zenginlerin yıldız ha
ritalarında Satür'nün güçlü durum olduğu ve tatlı açılar yaptığı 
bilinmektedir. Bu durumda Hint astrolojisinde yıldızların b i l i 
nenlerden farklı özelliklere sahip oldukları sonucu da ortaya çık
maktadır. Modern astrolojiyle Hint astrolojisi arasında benzerlik
ler de vardır. Örneğin burç adları aynıdır. Bunların yöneticileri 
de öyle. Ama burç özellikleri de modern astrolojidekilere benze
mekle beraber anlamlan zaman zaman farklıdır. Daha doğrusu 
yorumlar değişik olmaktadır. 

YILDIZLAR A R A S I N D A K İ İ L İ Ş K İ L E R 

Verilen listelerde birbiriyle dost olan yıldızlar bulunmaktadır. 
Yine birbiriyle düşman yıldızlar da vardır. Aynca birbirine kayıt
sız kalan yıldızlar da görülmektedir. Bu da modern astrolojide ol
mayan bir özelliktir. Bildiğiniz gibi Güneş, Ay, Merkür, Venüs, 
Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton, doğum anına 
göre çıkartılan bir yıldız haritasında birbirleriyle olumlu veya 
olumsuz açılar oluşturabilirler. Üçgen, yani tatlı açı bunu oluştu
ran i k i yıldızın üstün yanlannın ortaya çıkmasını sağlar. Bu yıl
dızların bulunduklan ev ve burçlara göre yaşamın hangi alanın
da basan, vb. olacağı söylenebilir. 60 derecelik uyumlu açılar da 
yine insana iyi şeyler verebilirler. Buna karşılık zıt, kare gibi sert 
açılar oluşturan yıldızlar da sorunlara neden olabilirler. Ama yıl
dızların birbirlerini sevmeleri modern astrolojide yer almaz. Sa
dece bazı yıldızlar, oluşlan bakımından birbirlerini andınrlar. 
Örneğin Güneş, Ateş Grubu'ndan Aslan'ın yıldızıdır. Mars da y i 
ne aynı gruptan Koç'un yöneticisidir. İki yıldız da ateş etkilidir
ler ve birbirleriyle iyi anlaşırlar. Bu yüzden bu ik i l in in üçgen ve 



508 

uyumlu açıları çok yararlı sayılır. Ama Güneş'le sert açılı bir 
Mars yine de sorun yaratabilir. Ay, Su Grubu'ndandır ve soğuk 
bir güç olarak bil inir . Toprak Grubu'ndan olan Satürn de aynı şe
kilde soğuk bir yıldız sayılmaktadır. Su ve Toprak anlaşan, uzla
şan burçlardır. Ay'ın Satürn'le üçgen ve uyumlu açıları da insana 
türlü alanda başarı verebilir. Fakat Ay'la sert açılı bir Satürn so
run anlamına gelir. Yine de Ateş Grubu'ndan Mars'ın Ay'la sert 
açısı da tehlikelidir. Bu büyük sorun yaratabilir. Aynı şey Gü
neş'le Satürn'ün sert açıları için de geçerlidir. Bütün bunlara kar
şın modern astrolojide "dost", "düşman" güçler diye bir şey yok
tur. 

Hint astrolojisinde bazı yıldızlar birbirlerini severler, yani 
dostturlar. Bazıları da birbirleriyle anlaşamazlar, yani düşman
dırlar. Dost sayılan i k i veya üç yıldızın bir burçta yahut bir Naks-
hatra'da yer alması başarıya, mutluluğa, vb. işaret eder. Buna kar
şılık birbirine düşman sayılan güçler tatlı açılar da oluştursalar 
iyi etki yapmazlar. Bu tatlı açılar bile sorun yaratabilir. Aynı şe
kilde birbirlerine kayıtsız kalan yıldızlar da tatlı açılar da oluştur
salar harita sahibinin olumlu etkilemezler. Bu tür açıların hiç de
ğeri yoktur. Yalnız bir yıldız öz burcundaysa güçlü sayılır. Örne
ğin Simha'da yer alan Ravi, yani Aslan'da bulunan Güneş daima 
etkili kabul edilir. 

YILDIZLARIN Y Ö N E T İ M İ N D E K İ NAKSAHATRALAR 

Hint astrolojisiyle modern astrolojide burçlar ve yıldızlar ay
nıdır. Yalnız burçların devreleri 12 gün kadar farklıdır. Hint ast
rolojisinde Naksahatra denilen bölümler burçlardan daha büyük 
önem taşırlar. Bunların burçlardaki konumlannı ve anlamlarını 
belirttik. Burada hangi yıldızların hangi bölümleri yönettiğini de 
vermeyi uygun'buluyoruz. Hint astrolojisine göre bir yıldız han-
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tası çıkarttığınızda yıldızlarınızın düştüğü bölümleri de kolaylık
la saptayabilirsiniz. Bu bölümlere yöneticiler de düşebilir. Bu du
rumda da bölümün etkisi iyice artacaktır. 

CHANDRA- AY 
4. bölüm - Rohini 
13. bölüm - Hasta 

RAVİ - GÜNEŞ 
3. bölüm - Kritika 
12. bölüm - Uttara Phalguni 
21. bölüm - Uttara Shadha 
22. bölüm - Shravana 

BUDHA - MERKÜR 
9. bölüm - Ashlesha 
18. bölüm - Jesta 
27. bölüm - Revati 

SUKRA - VENÜS 
2. bölüm - Bharni 
11. bölüm - Purva Phalguni 
20. bölüm - Purva Ashadha 

MANGALA - MARS 
5. bölüm - Mragha 
14. bölüm - Chitra 
23. bölüm - Dhanista 

GURU - JÜPİTER 
7. bölüm - Punarvas 
8. bölüm - Pushya 
16. bölüm - Vishaka 
25. bölüm - Purva Bharda - Pada 
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SANI - SATÜRN 
17. bölüm - Anuradha 
26. bölüm - Uttara Bhada - Pada 

RAHU - A V I N KUZEY NOKTASI - EJDERHANIN BAŞI 
6. bölüm - Ardra 
15. bölüm - Svati 
24. bölüm - Satabisha 

KETHU - AY'IN GÜNEY NOKTASI - EJDERHANIN KUYRU
ĞU 

1. bölüm - Ashvini 
10. bölüm - Magha 
19. bölüm - Mula 

AY'IN KUZEY V E G Ü N E Y NOKTALARI 

Daha önce de Hint astrolojisinde Rahu denilen Ay'ın kuzey 
noktasıyla Kathu denilen Ay'ın güney noktasında söz ettik. Ej
derhanın Başı diye bilinen Rahu ve Ejderhanın Kuyruğu adı ve
rilen Kethu büyük değer taşımaktadırlar. Modern astrolojide bu 
i k i l i düştükleri evlere göre yorumlanırlar. Kuzey noktası daima 
Jüpiter gibi olumlu etki yapar. Buna karşılık güney noktası Sa-
türn'ünkine benzeyen etkilere sahiptir. Bu i k i nokta arasında 180 
derecelik bir açı oluşur. Yani kuzey noktası bir eve düştüğünde 
onun zıttı olan evde de güney noktası yer alır. Örneğin haritada 
2. eve düşen kuzey noktası parada bolluk olacağına işaret eder. 
Ama güney noktası da o anda 8., yani hisseli paralar, miras, eşin, 
ortağın parası, vb. evine girmiştir. Güney noktası, saydığımız ko
nulara dikkat etmek gerektiğini, aksi halde para kaybı olacağını 
belirtir. Kuzey ve güney noktalan önemli sayılırlar. Fakat bu i k i 
l i hiçbir zaman yıldızlar gibi değer taşımazlar. Oysa Hint astrolo
jisinde Ay'ın kuzey noktası yani Rahu veya diğer adıyla Caput ve 
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Ay'ın güney Nnoktası yani Kethu veya diğer adıyla Coda'ya bü
yük önem verilir. Bu i k i l i bazen yıldızlardan daha da büyük de
ğer taşıyabilir. Çünkü bu i k i l i Hintli lerin Karma dedikleri ruhun 
tekrar tekrar bedenlenmesiyle ilgil idir. 

KARMA, RAHU V E KETHU 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bir ruh pek çok kez bedenlene-
rek dünyaya gelir. Her bedenle dünyada kalır ve bir ömür geçirir. 
Bu ömür boyunca türlü deneyimler edinir. İyilikler ve kötülükler 
yapabilir. Ölüm anında ruh bedenden ayrılarak geldiği yere geri gi
der ve sonra yeni bir bedene sahip olur. Bu yeni yaşamında da da
ha önceliklerde yaptığı hatalan onarmaya çalışır. İşlediği günahlar
dan arınmak için gayret gösterir. Böylece her bedenlenmede ruh 
biraz daha saflaşır ve yükselir. Sonunda da tam anlamıyla temizle
nerek Doğayla birleşir, yani Brahma'ya kavuşur. Bir yıldız harita
sında Ay'ın kuzey noktası yani Rahu nıhun türlü deneyim geçirir
ken kazandığı şeyleri açıklar. Buna karşılık güney noktası yani 
Kethu da yapılan hatalarla, günahlarla ilgilidir. Bir an gelir ve ruh 
tam anlamıyla saflaşır. Böyle bir ruha sahip kimsenin yıldız harita
sında ayın kuzey noktası sevaplan, iyilikleri belirtir. Güney nokta
sı da yüzyıllardan beri gelen yanılgı, kötülük, vb.'nin artık yok ol
duğunu, bütün borçlann ödendiğini açıklar. Artık ruh tam olgun
luğa erişmiştir. Yalnız bazı Hint l i Astrologlar Rahu ve Kethu'nun 
insanın sadece geçmiş yaşamındaki kazanç ve borçlarını değil, ata
larının iyilik ve kötülüklerini de kapsadığını ileri sürmektedirler. 
Bu durumda Karma yüz yılları değil binlerce yılı içerir. Bu yüzden 
de Hint astrolojisi anlaşılması güç, karmaşık bir sanattır. 

T E R S D U R U M D A K İ YILDIZLAR VE Y İ N E KARMA 

Bildiğiniz gibi modern astroloji, on i k i ev, oni k i burç ve on 
yıldız sistemine dayanmaktadır. Aslında bu onlunun içinde tek 
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yıldız Güneş'tir. Ama uydumuz olan Ay'la birlikte Merkür, Ve
nüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gezegenleri 
de yıldız olarak kabul edilirler. Bu onludan sadece ışıklar diye bi
linen Güneş ve A y daima doğru yollarında ilerlerler. Diğer sekiz 
yıldız zaman zaman ters dönerler. Daha doğrusu öyle gözükür
ler. Astrolojide dünyamız bir yuvarlak olarak kabul edilir. Güneş 
de bunun tam merkezindedir. Gezegenler hareket ederlerken be
l i r l i yörüngeleri izlerler. Bu da dünyamızla zaman zaman açılar 
oluşturmalarına yol açar. Aslında bu durum dünyamızın hareke
tiyle gezegenlerin hareketleri arasındaki farktan dolayı ortaya çı
kar. Gezegenler yine yörüngelerinde ilerlemektedirler ama dün
yadan bakıldığında onlar durur veya geriler gibi gözükürler. Ge
zegenlerin böyle görülmelerine astrolojide Retrograde yani "ters 
dönmüş" denilir. Ters durumdaki yıldızlar da modern astroloji
de ayrıca yorumlanırlar. Ters durumda sayılan yıldızların etkile
rinin hafiflediği kabul edilir. Mars ve Satürn dışındaki ters dön
müş yıldızlar üstünde, önemli açı vb. yoksa fazla durulmaz. Hint 
astrolojisinde durum böyle değildir. Burada ters durumdaki yıl
dızlar son derece önemlidir. Çünkü ters durumdaki yıldızlar. 
Karmaya göre geçen yaşamlarda yapılan hataları belirtirler. Do
ğum anında ters yıldızların düştükleri ev burçlarla burç bölüm
leri dikkatle gözden geçirilir. Buna göre yaşamın belirli alanların
daki hatalar, günahlar, vb. saptanır. Bunu bir önekle açıklamak 
yararlı olur sanırız. Doğum anına göre çıkartılan bir yıldız hari
tasında Satur'nün ters durumda 4. eve düşmüş olduğunu varsa
yalım. Bu durumda harita sahibinin ailesiyle iyi geçinmediği, an
nesine haksızlık ettiği, hain ve acımasız olduğu sonucu çıkar. Ya
ni harita sahibi annesine ve yakınlarına iyi davranmadığı için r u 
hu tekrar bedenlenerek dünyaya gelmiştir. Bu kez onun annesi
ne ve ailesine i y i davranması, sevgi, sevecenlik göstermesi gerek
mektedir. Bunlar yapabilirse bir dahaki yaşamında 4. evde ters 

513 

bir Satürn olmayacaktır, yani ruh, aileyle i lgi l i sınavdan başarıy
la çıkmış olacaktır. 

Başka bir örnek daha verelim. Doğum anına göre çıkartılan 
bir yıldız haritasında ters durumda 10. eve düşen bir Mars, insa
nın korkaklığı yüzünden atalarını utandırdığını açıklar. Harita 
sahibi ailesinin ve özellikle büyük oğlunun bu yüzden utanç 
duymasına neden olmuştur. Bu yaşamında cesur davranacak ve 
böylece eski hatası da silinecektir. Veya 5. evde ters durumda bir 
Venüs olduğunu düşünelim. Harita sahibi zevklerine aşın düş
künlük göstermiştir. Cinsellikle aşırı ilgilenmiştir. Bu yüzden ya
şamı altüst olmuştur. Çocukları da bu yüzden acı çekmiş, güç 
durumda kalmışlardır. Ruh, bu kez bedenlendiginde zevklerine 
düşkün olmamaya gayret edecek ve bu konuda kontrollü davra
nacaktır. Cinsellikle de aynı tutum içinde olacaktır. Çocuklarına 
sevgi gösterecek ve onları kırmayacaktır. Bu sayede eski yaşa
mındaki bu günahını affettirecektir. 

FAZLA SAYIDA T E R S YILDIZ 

Bazen bir haritada dört beş yıldızın ters durumda olduğu gö
rülür. Modern astrolojide bu yıldızların düştüğü ev, burç ve açı
lar incelenir. Başarı için fazla gayret göstermek gerektiği de belir
tilir. Hangi konularda dikkatli davranmak gerektiği de açıklanır. 
Mars ve Satürn dışındaki yıldızların ters durumda olmaları da 
fazla önem taşımaz. Fakat Mars ve Satürn'de durum faklıdır. 
Çünkü Mars cesareti, direnci, Satürn de iradeyi temsil eder-

Bunlann ters olmaları çekingenlik, korkaklık, ısrar karşısında 
gerileme, vb. olarak yorumlanır. Hint astrolojisinde yorum çok 
farklıdır. Hintliler, bir tek ters yıldızın bir ömür içinde verilecek 
bir sınav olduğunu kabul ederler. Harita sahibi b i r önceki yaşa
mında yapmış olduğu hataları veya işlediği günahı bu seferki öm-
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rûndc affettirecek ve böylece ruhu da tamamen saflaşacaktır. Fa
kat haritada birkaç ters yıldız varsa bu durumda harita sahibinin 
pek çok günah işlediği anlaşılır. O türlü konuda hata yapmıştır. 
Bütün bu hataları bir yaşam içinde tamir etmesine de olanak yok
tur. Bu durumda onun ruhu dünyaya tekrar tekrar gelecektir. 
Ters durumdaki i k i yıldız i k i yaşam boyunca affettirilecek gü
nahlar olarak alınabilir. Ama üç tane ters yıldız yüzyıllar sürecek 
temizlenmeyi gerektirecektir. Hele dört veya beş yıldızın lers du
rumda olması ruhun temizlenmesinin öyle birkaç yüzyıl içinde 
bile gerçekleşemiyecegini açıklar. Bazı ruhlar belki yüz kez be-
dcnlcnmektcdirler. Yine bu ruhlar atalarından aldıkları türlü 
özelliğe de sahiptirler. Yani Hintli lerin inancına göre ataların se
vap ve günahları da bu ruhlardan sorulmaktadır. Karma'yı bazı 
Doğu uygarlıkları da kabul etmektedirler. Fakat büyük dinlerde 
yani Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilikte Karma'ya yer 
yoktur. 

H İ N T L İ ASTROLOGLARIN YORUMLARI 

Hint astrolojisi, modern astrolojiyi uygulayanlara epey tuhaf 
gelmektedir. Çünkü i k i astrolojide çıkış noktaları farklıdır. Yine 
uygulamalar da değişiktir. Üstelik Hint astrolojisinde bazı kesin 
kurallar olmasına karşın her astrolog içinden geldiği gibi yorum 
yapmaktadır. Yıldızlara, bölümlere, vb. apayrı anlamlar vermek
tedir. Hint astrolojisinde Ay'ın kuzey ve güney noktalarının an
lamını açıklamaya çalıştık. Fakat bazı Hint Astrologları için bu 
açıklama yeterli değildir. Onlar Rahıı ve Kethu'ya aşın değer ver
mektedirler. Bu iki noktanın yedi yıldızdan çok daha önemli ol
duğunu ileri sürmektedirler. Onlar için haritanın anlamı da hari
tayı yönlendiren güçler de Rahu ve Kethu'dur. Burada yüzyıllar 
önce yaşamış olan Ram Panjika Singh adlı bir Hint l i astrologun 
sözlerine yer vermeyi istiyoruz. 
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"Rahu ve Kethu'dan söz ettiğimizde geçmiş, hal ve gelecek 
sözcükleri insanın doğumuyla ölümü arasındaki kısacık süreyi 
içermez. Rahu ve Kcthu, o insanın, daha doğrusu o ruhun geç
miş yaşamlarını, atalarının yaşamlarını ve yaptıklarını içerir. Ay
rıca bütün bu yaşamlann ve yapılan şeylerin şimdiki yaşantısını 
ve gelecekteki yaşamlarını nasıl etkileyeceğini de belirler." 

Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi hayali bir yol olan ekliptigi 
Ay'ın i k i noktada kesmesi Hintlilerce çok büyük değer taşımak
tadır. Bu da Batılı astrologların kabul edebilecekleri bir şey değil
dir. Yine de bu eski uygarlığın yıldızlarla i lgi l i bazı bilgileri epey 
ilginç ve değerlidir. 

BATI'DA KULLANILAN YILDIZ H A R İ T A L A R I V E H İ N T H A R İ 
TALARI 

Modern Astrolojide gökyüzü tam bir daire olarak kabul edil
mektedir. Bu daire de 12 eşit bölüme ayrılmaktadır. Bunlara da 
gökyüzü evleri adı verilmektedir. Doğum günü, ayı, yılı, yeri, sa
at ve dakikasına göre burçlar ve yıldızlar bu evlere yerleştirilmek
tedir. Böylece tam bir harita elde edilmektedir. (Şekil - 1) Ancak 
bu yüzyılın başlarına kadar kare haritalar kullanılmaktaydı. Bu 
kare haritalarda da 12 ev bulunuyordu. Burada eskiden kullanı
lan bu karelerden birini görüyorsunuz. (Şekil - 2) Bunda geomet
r ik şekiller bulunmaktadır, içte dört kareden oluşan bir kare var
dır. Dışta da dört köşede ikişer üçgenden oluşan şekiller bulun
maktadır. İçteki dört kare 1 . , 4., 7. ve 10. evlere aittir. Yani hari
tadaki köşe evlerdir bunlar. 2., 3., 5. ve 6. evler haritanın alt kıs
mında yer alan dört adet üçgendir. 8., 9., 11. ve 12. evlerde hari
tanın üst kısmındadırlar. Bunlar da dört üçgendir. Üçgenlerin 
hepsi birbirine eşittir. Eski astrologlar, kare haritaların daha ko
lay yorumlandığına inanmaktaydılar. Çünkü yıldızlar belirli ka-
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re veya üçgen içine kaydedildiğinde açdarı saptamak daha koli 
olmaktaydı. 

Eskiden Kullanılan Harita 
\ 11 

1 0 W 12 y( 1 0 W 8 

At , At , 
y\ 7 

2 \ / 4 \ / 6 

/ 3 
\ / 5 

(Şekil 2) 
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Günümüzdeki Harita 

(Şekil 1) 

Fakat bu tip haritayı i lk görenlerin yadırgadığı da bir gerçek
tir. Buna alışmak için zaman gereklidir. Hem daire şeklindeki ha
ritalarda evler eşit şekilde sıralandıkları için bizce bunları yo
rumlamak da daha kolaydır. Burada eski tip bir haritayla günü
müzde kullanılan harita hakkında konuşmayı istemiyoruz. Sade-
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ce belirli bir tarihte doğmuş birinin haritasını kare ve daire halin
de çıkarttık. Hangisinin daha kolay yorumlanacağına da siz karar 
vereceksiniz. (Şekil - 3 ve 4) 

Günümüzdeki Harita 

(Şekil 4 ) 
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Eskiden Kullanılan Harita 

(Şekil 4) 

12 Ocak 1972 
Saat 12 - İstanbul 

Burada haritalarla ilgili bu bilgiyi gerekli gördük. Çünkü Hint 
astrolojisinde modern astrolojideki gökyüzü evleri dairesi kulla
nılmamaktadır. Hintliler kare şeklindeki haritayı da kullanma
maktadırlar. Onların haritaları dikdörtgen biçimlidir. Üstelik çok 
tutulan Hint haritaları dışında bir de yine çok beğenilen Güney 
Hindistan sistemi bulunmaktadır. 
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H İ N T A S T R O L O J İ S İ N D E H A R İ T A L A R 

Hint astrolojisinde belirli hesaplar yapdmakta ve yükselen 
burç bulunmaktadır. Fakat haritaya sadece yükselen burç simge
si konulmakta ve burcun giriş derecesi yazılmamaktadır. Ayrıca 
Yükselen burcun iki yanında 15'er derecelik bölümler de işaret-, 
lenmektedir. Çünkü bu astrolojiye göre her burç kesidinin i k i ya
nında 15'er derecelik iki eşit parçadan oluşmaktadır. Bu durumda 
da modern astrolojideki yükselen burç derecesi ve burçların diğer 
evlere girerkenki dereceleri Hintlilerce bir değer taşımamaktadır. 
Evlerin böyle 15'er derecelik i k i bölümden oluşmasının nedeni de 
yine Nakshatralarla ilgilidir. Haritaya burçlar sırasıyla yazılmakta
dır. Fakat burada da tuhaf bir durum ortaya çıkmaktadır. Güney 
Hindistan Sisteminde haritada sadece içinde yıldızlar olan burçlar 
gösterilmektedir. Yine içinde Rahu ve Kethu yani Ay'ın kuzey ve 
güney noktaları olan burçlara önem verilmektedir. Yorum da bu
na göre yapılmaktadır. Daha çok beğenilen Hint sistemindeyse 
bütün burçlar gösterilmektedir ama yine dereceler yoktur. 

RAMA'nın Yıldız Haritası 

S u k r a 
(Meena) 

î X 

R a v i 
(Mesha) 

O 

Budha 
(Vr isha) 

9 ö 

Kethu 
(Mithuna) 

S u k r a 
(Meena) 

î X 

R a v i 
(Mesha) 

O 

Budha 
(Vr isha) 

9 ö T l 

Langa-
Chandra-Guru 

î M © 

Kuja 
(Makara) 

cC 

Rahu 
(Dnahu) 

n v 

S a n i 
(Thulaj) 

h £ i 

(Şek i l 5) 
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Burada çok eski bir hint haritasını sunuyoruz. (Şekil - 5) Tan
rı Vişnu'nun müritlerinden biri olan Rama'ya ait bu harita dik
dörtgen biçimindedir. Yıldızlar, belirli dökdörtgenler yani ev ve 
burçlar içinde yer almaktadırlar. Ancak içinde yıldız olmayan ev
lere düşen burçlar hiç işaretlenmemiştir. Rama'nın haritasında 
yükselen burcun Yengeç olduğunu görüyoruz. Yükselen burç 
sağda ortada yer almaktadır. Yengeç'te Ay'la Jüpiter birleşmişler
dir. Güneş tepede Koç burcundadır. Merkür de Boğa burcunda 
yer almıştır. Venüs de yine haritanın üst kısmında Balık'tadır. 
Mars sol yanda Oğlak'tadır. Hintlilerde büyük değer taşıyan Ra
hu yani Ay'ın kuzey noktası yani Ayın Güney Noktası da sağ baş 
köşede lkizler'e yerleştirilmiştir. Satürn de alt sırada Terazi'dedir. 

Güneş, Ay ve gezegenlerin durumları incelendiğinde harita
nın tarihi belli olmaktadır. Ramayana adlı destanın kahramanı 
olan Rama MÖ 4. yüz yılda yaşamıştır. Haritanın durumu yani 
yıldızlar da onun MÖ 3102'de doğduğunu açıklamaktadırlar. Ra
ma'nın yıldız haritası günümüzde bilenen en eski haritadır. As
lında Çinlilerde daha eski haritalar da olabilir. Fakat bunlar im
paratorluğa ait belgelerle birlikte gizlenmiş de olabilirler. 

Rama'nın haritasında en ilginç nokta daha önce de belirttiği
miz gibi içinde yıldız olmayan burçların Hint astrolojisinde pek 
değer taşımamasıdır. 
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Ç İ N VE H İ N T A S T R O L O J İ L E R İ N İ N KIYASLANMASI 

Çin astrolojisi uygulamakta olduğumuz modern astrolojiden 
çok farklıdır. Hint astrolojisi, bazı bakımlardan modern astrolo
j i y i andırmaktadır. Fakat Hint astrolojisinde pek çok nokta belir
sizdir. Kısaca söylemek gerekirse elimizdeki bilgilere dayanarak 
bir harita çıkartsak bile yorum yapmak son derece güç ve hatta 
olanaksızdır. Yine de elinizde yıldız haritanız varsa bunun üstün
de Hint burç tarihlerine göre Naksahtralan işaretleyebilirsiniz. 
Bu Naksahatralara düşen yıldızlara göre bir yorum yapabilirsiniz. 
Bu arada içinde yıldız bulunmayan burç ve Naksahatralann bir 
değer taşımayacağını da söylemeliyiz. 

Çin astrolojisine göre de yine bir harita çıkartabilirsiniz. Yük
selen burcu bularak buna göre diğerlerini evlere yerleştirebilirsi
niz. Bu arada Ay'ın burcuna dikkat etmelisiniz. Ayın düştüğü de
rece, yani girdiği tarihe göre de yorumunuzu yapmalısınız. Çin 
astrolojisiyle ilgili geniş bilgi bulunmaktadır. Harita çıkartmasa-
nız bile kendi burçlarınızı okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. 
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T İ B E T A S T R O L O J İ S İ 

Tibet, çağlardan beri Çin ve Hindistan'ın etkisinde kalan bir 
bölgedir. Biz Tibetlileri Budizm yüzünden tanıyoruz. Burasını 
Budistlerin lideri olan Dalai Lama'nın sözleri sayesinde anlamaya 
çalışıyoruz. Tibet'de Budist rahipleri büyük bir gizlilik içinde ve 
kurallarına tam anlamıyla sadık kalarak hizmet etmekte ve ruh
larını temizlemektedirler. Dalai Lama da, Buda'nın ruhunun gir
diği kimse olarak tanınmaktadır. Onun belirli anlarda mucizeler 
göstermesi de beklenmektedir. Dalai Lama, yaşadığı sürece yani 
Buda'nın ruhu onda kaldığı sürece, Tibet'teki rahiplerin lideridir 
ve bu tapınaklarda onun koyduğu kurallara göre hareket edil
mektedir. 

A S T R O L O J İ D E Ç İ N VE H İ N D İ S T A N ' I N E T K İ S İ 

Tibet'te her şeyden önce Buda ve onun öğretileri önemlidir. 
Onun koyduğu kuralların dışına çıkılmaz. Dolayısıyla da bura
da da yine Hintl i lerin büyük önem verdikleri karmayla yani r u 
hun tekrar tekrar bedenlenmesiyle karşılaşıyoruz. Tibetliler üç 
konuya bağlıdırlar. Bunlar da Buda'nın prensipleri, astroloji ve 
tiptir. Belki astrolojiyi kabul edecek Tibet'in tıpla ne ilgisi oldu
ğunu soracaksınız. Ancak Tibet'in din adamları veya rahipleri 
tıp konusunda da geniş bilgiye sahiptirler. Bu konuda Batı'da 
uygulanan tıptan farklı kuralları bulunmaktadır. Onlar doğaya 
dönerek hastaları tedavi etmek, iyileştirmek gerektiğine inan
maktadırlar. Dolayısıyla da türlü bitkiden vb. yararlanmaktadır
lar. Ayrıca onlar Buda'nın ve dolayısıyla ruhun gücüne de inan
maktadırlar. Hastaları din veya ruh gücüyle de tedavi etmekte
dirler. Zaman zaman Budistlerin mucizelerini duymaktayız. 
Bunlar aslında birer mucize değil Budistlere göre ruhun beden 
üstünde egemen olmasıdır. 
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Tibetliler, astrolojiye büyük değer vermektedirler. Astrolojiyi 
Çin'den alarak benimsemişlerdir. Buna Hintli lerin bilgi ve inanç
larını da katmışlardır. Bu yüzden Tibet astrolojisi Çinlilerinkin-
den de Hintlilerinkinden de epey farklıdır. Ama yine de bunların 
benzer yanları bulunmaktadır. 

T İ B E T A S T R O L O J İ S İ N D E B U R Ç L A R 

Tibet astrolojisinde de Çin ve Hindistan'da olduğu gibi on i k i 
burç bulunmaktadır. Bu burçların giriş tarihi daha çok modern 
astrolojiyi andırmaktadır. Ama bazı Tibetli astrologlar, Hintliler 
gibi Güneş'in burçlara giriş tarihlerinde 14 gün eklemektedirler. 
Ancak yine de sonuç aynı sayılmaktadır. Burada sırasıyla Tibet 
burçlannın adlarını verelim: 

LOUGO yani Koç - LANG yani Boğa 
TRİK yani İkizler - KARKATA yani Yengeç 
SENGUR yani Aslan - POUMU yani Başak 
SANGVVA yani Terazi - DİKPA yani Akrep 
SHYOU yani Yay - TCHOUSİN yani Oğlak 
VAZO veya BOUMPA yani Kova - NYA yani Balık 

T İ B E T A S T R O L O J İ S İ N D E B U R Ç L A R I N ANLAMLARI 

Tibet astrolojisinde on i k i burç bulunmaktadır. Bunların her 
bir inin de özel anlamları ve karmayla i lgi l i durumları vardır. T i 
betlilere göre yaşam bir başlangıç ve sonuçtan ibarettir. Fakat her 
sonuç da yine bir başlangıca neden olmaktadır. Her burcun özel 
bir nidanası vardır. Nidana, karmada geçirilen evreleri belirtir. 
Bu nidanaların yıldızları yoktur. Ama genel olarak burçlar Çin ve 
Hint astrolojisindeki gibi yedi güçten etkilenirler. Bunlar da Ay. 
Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'dür. Bu yıldızlar 
ayrıca nidanaların yollarını da çizebilirler. 

S İ H İ R L İ KARMA Ç A R K I 
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Tibette astrolojinin yorumlanışı çok farklıdır. Burçlar Koç'la 
başlayarak Balıkla sona erer. Bu da uyguladığımız astrolojideki 
gibi sayılır. Ama Tibetlilerde sırasıyla her burcun bambaşka kar
ma anlamları bulunmaktadır. Bu burçlarda veya bunların özünü 
oluşturan nidanalarda belirli yıldızlar söz sahibidirler. Başka yıl
dızların bu nidanalarda bulunması veya bunları etkilemesi de ba
zı karma bozukluklarına neden olabilir. Yine aynı şekilde karma
nın hızlanmasını, yani harita sahibinin daha kısa sürede olgun
laşmasını sağlayabilir. Şimdi sırasıyla Tibet astrolojisindeki 12 
burçtan ve onlann nidanalarından söz edelim. 

K O Ç VEYA LOUGO 

Aslında her horoskop Koç'la başlar ve Balık'la sonuçlanır. Sa
dece Eski Mısır'da Kızılderililerde ve bazı Güney Amerika bölge
lerinde durum farklıdır. Kızılderililer astrolojinin kışla başladığı
na inanırlar. Tibet astrolojisinde i lk burç Lougo yani bizdeki Koç, 
insanın doğumunu ve geçirdiği cahillik devresini temsil eder. Bu
nun nidanası da MAGRİPA yani hamlık, bilgisizlik, vb.'dir. Tibet
liler Koç burcunda doğan birinin cahil veya olgunlaşmamış biri 
olduğunu iddia etmemektedirler. Onlar için bu ilk burçtur ve baş
langıcı temsil etmektedir. Yani bu durumda insan saf, bilgisiz ve 
her şeye hazır biri demektir. Ancak Tibet astrolojisine göre Ko
ç 'un etkili olmasıyla insan kendisini engelleyecek yollara sapabi
lir. Oysa Lougo'da doğan ve nidanası Magripa olan kimsenin ku
rallara sıkı sıkıya uyması gerekmektedir. O kendisine yol gösteren 
büyükleri izlemelidir. Dolayısıyla da Buda'nın yolunda olmalıdır. 
Tibetlilere göre on i k i burç on i k i bakladan oluşan tam, kusursuz 
bir zinciri oluşturmaktadırlar. Bu zincirin uçları da açık değildir. 
Yani bu bir bilezik gibi tam bir dairedir. MAGRİPA nidanasıyla 
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başlayan kimse sonunda Balık'ta kendisini bulacak, ruhunu te
mizleyerek Nirvana'ya kavuşacak yani Budha'yla yahut doğayla 
bütünleşecektir. Oysa Koç veya LOUGO, benlik burcudur. Bu 
burcu güçlü olan kimse daima kendisine büyük önem verir. Baş
kalarından üstün olduğuna da inanır. O yenilikler, değişiklikler 
peşindedir. Böylece kendini kanıtlayacağını sanmaktadır. Oysa 
bir şey bilmediği ve cahil olduğu için kendini kanıtlamaya çalışır
ken türlü hata yapacaktır. Doğum anında Koçta Mars güçlüyse bu 
insanın yanılgılardan kurtulması da güç olacak ve uzun zaman 
alacaktır. Bu durumda da onun ruhun gitgide olgunlaşmasını sağ
layan nidanalara geçmesi olanaksızdır. Bu yüzden doğum anında 
Koç burcu çok güçlü kimse olgunlaşana kadar pek çok kez ders 
görecektir. Ruhu tekrar tekrar' bedenlenecektir. O hatalarından 
kurtulana kadar da durum böyle devam edecektir. Fakat doğum 
anında Koç güçlü değilse insan çok saf ve deniyimsiz olmasına 
karşın zamanla daha ileri bir nidanaya geçmeye hazır olacaktır. 
Böylece ruhun aşması gereken o uzun yoldaki yolculuğuna devam 
edecektir. Tibet astrolojisinde Koç burcu bir tek çizgiyle belirülir. 
Bundan da harita sahibinin bu çizgiyi izleyerek doğru yolda iler
lemesinin olası olduğu anlaşılır. Veya Koç'u doğan kimse çizgiyi 
izlemeyerek geri gidebilir. Yani ruhu olgunlaşamaz ve ham kala
bilir. Bu arada doğum anında Koç'ta Ay veya Venüs bulunması iyi 
sayılır. Aynca bir yıldız haritasında Koç'un 1. evde yer alması da 
önemlidir. Çünkü bu tam başlangıcı gösterir. Harita sahibi türlü 
evrelerden geçerek olgunluğa ulaşacaktır. Ama bunun bir ömür 
sırasında mı yoksa pek çok bedenlenmeden sonra mı olacağı da 
yine diğer burçlara ve nidanalara bağlıdır. 

B O Ğ A VEYA LAl\IG 

Tibet astrolojisinde Boğa burcunun simgesi bir tekerlektir. 
Bazen hu tekerleğe kilden bir kap, testi veya kabı dayayan bir u " 
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tayla da temsil edilir. Yani Boğa veya Lang'da bir hareket, olgun
laşma için atılan i lk adımlar vardır. Koç'un enerjisi Boğa'da ken
disini ortaya çıkartmaktadır. Harita sahibi çalışması, gayreti ve 
sabrıyla epey yol alacak demektir. Boğa'da Tibetlilerin leka de
dikleri nidanada çalışma esastır. Bu arada leka aynı zamanda kar
inayla da ilgil idir. İnsan, Koç'un neden olduğu güçlü benlikten 
henüz kurtulamamıştır. Ama o büyük gayret göstererek Koçun 
simgesi çizgide ilerlemektedir ve çalışmasıyla, sabrıyla bir yerle
re varmak üzeredir. Aynca Boğa veya Lang'da bir zıtlık da bulu
nur. Simgedeki çanak yapan kimse dış dünyayı ve dönmekte olan 
çark da iç dünyayı temsil eder. Yani harita sahibi benliğini düşü
nürken bir yandan da dış etkenleri hesaba katmak zorundadır. O 
dıştan gelen etkilerle hareket edecek ve benliğinin erimeye baş
lamasını sağlayacaktır. Simgede ustanın elinde biçim alan, ince
len kilden kap aslında onun benliğidir. Bu olgunlaşmakta ve bi
çimlenmektedir. Harita sahibi kendini düşünmekten vazgeçmeye 
başlamıştır. O benliğini, ruhunu temizlemeyi arzu etmektedir. 
Dış etkenler sayesinde ve bunların kendisine yaptığı olumlu et
kiyle daha saf ve iyi bir hale gelmeye gayret etmektedir. Çarkın 
dönerek kilden kabı biçimlendirmesi varoluşumuzun yönlendi
rilmesini sağlayan çalışma ve dış harekettir. Burada oğum anında 
bulunan Ay veya Venüs bize doğru yolda olduğumuzu haber ve
rir. Yine Mars da fazla gayret göstererek amaçlara erişmenin ola
sı olduğunu anlatır. Buna karşılık doğum anında bu burca düşen 
Satürn, uğraşmanın boşuna olduğunu ve çalışmaların yeterli ol
madığını açıklar. Yani bu devre sona ererken harita sahibini bir 
düş kırıklığı beklemektedir. Yalnız bu arada Tibet Astrolojisinde 
de her haritanın bir bütün olduğunu unutmamak gerekir. Kısaca 
belirtmek gerekirse Koç burcunda doğan birinin 10. burç sayılan 
Oğlak'ta doğan kimseden çok daha fazla ruh bedenlenmesiyle 
karşılaşacağını sanmamalısınız. Tibet astroloji haritaları ruhun 
hangi evrelerinde sorunlar olduğunu açıklar. Bu bildiğimiz yıldız 
haritalanndan da, burçlardan da, yorumlardan da çok farklıdır. 
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İ K İ Z L E R VEYA T R İ K 

Tibet astrolojisinde üçüncü burç Trik yani İkizler dir. Burcun 
nidanası da N A N SHE'dir. Bunun gelişmeyle ilgisi vardır. Burcun 
simgesi de daldan dala atlamakta olan bir'maymundur. Bu may
mun her hareketinde yeni bir dala erişmekte ve bu sırada gözü
ne ilişen yeni şeylerle ilgilenmektedir. Bu burç bilgiyi temsil 
eder. Harita sahibi merak duyacak, ilgilenecek, araştıracak ve öğ
renecektir. Her yeni şeye i lgi l i duyarak onu da bilgi dağarcığına 
katacaktır. Nam She aslında vicdanımızı geliştirmek için edin
mekte olduğumuz iyi bilgilerdir. Bunlar da olgunlaşmamızı sağ
lamaktadırlar. Ne kadar görür ve öğrenirsek o kadar cahil oldu
ğumuzu anlarız. Çünkü Nam She'deki maymun gibi biz de göre
bileceğimiz şeylerin sonsuz olduğunu fark ederiz. Bu durumda 
benliğimizin çok küçük ve bilginin sonsuz olduğunu da öğren
meye başlarız. Belki olgunlaşmak için bilgiye gerek olmadığını 
düşüneceksiniz. Yani zekâ ve aklın olgunlaşmada büyük rol oy
nayan duygular gibi değeri bulunmadığını düşüneceksiniz. Oysa 
yaşamda her şey bir bütündür. Her şeyin kendine özgü bir yeri 
vardır. İnsan, pek çok şeyi zekâsı ve aklıyla kavrar. Böyle bilgi sa
hibi olduktan sonra duygular ortaya çıkar. Tibet astrolojisinde 
öğrenmenin büyük değeri bulunmaktadır. Çünkü Koç burcun
dan deneyimsiz olarak gelen insan kendi gayretiyle bir yerlere 
doğru ilerlemektedir. Ona bu sırada yol gösterecek olan da bilgi
dir. Bilgi ne kadar fazla olursa koşulları değerlendirmek de o ka
dar kolay olacaktır. Yalnız İkizler veya Trik ' in simğesindeki may
munun olumsuz bir yanı da bulunmaktadır. Bu maymun daldan 
dala, konudan konuya atlamaktadır. Bu durumda da hemen ilgi
lenerek çabucak bıkmak, konudan konuya atlamak gibi şeyler 
akla gelebilir. Oysa Trik burcundaki maymun yenilikler yapmak
tadır ama o her konuya dikkat etmekte, her şeyi iyice öğrenme-
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ye çalışmaktadır. Bu durumda zekayla akıl birlikte hareket et
mektedirler. Ayrıca bu karmada aklın zekâdan çok daha üstün 
olduğu da belirtilmektedir. Öğrenen, bilen kimse karmadaki yo
lunda ilerleyecek güce sahip olabilir. 

YENGEÇ VEYA KAR KATA 

Yengec'in yani Yengeç burcunun Tibet astrolojisindeki karşı
lığı KARKATA'dır. Bu sözcük ad ve biçim anlamına gelmektedir. 
Yöneticisi de Ming'dir. Bu burç içinde dört elementi de barındı
ran bir yol gösterici sayılır. Ateş, toprak, hava ve suyu da içinde 
bir yol gösterici bulunan bir kayıktır. Bu simge epey ilginçtir. 
Çünkü bildiğiniz gibi Batı astrolojisinde Yengeç bir Su Grubu 
burçtur. Tibetlilerin buna simge olarak suda giden bir kayığı seç
meleri, onların da bizler gibi Yengec'e Su Grubu özelliklerini ya
kıştırmalarından kaynaklanmaktadır. 

Yengeç, duygulu, duyarlı, alabilen ve aldıklarını da koruyan 
bir burçtur. O tıpkı lkizler'in toplamış olduğu bilgileri saklayan 
bir kap gibidir. Bu bilgiler bize o anda da gelecekte de gereklidir. 
Olgunlaşmamız için bu bilgiler şarttır. Yengeç veya Karkata'nın 
yöneticisi sayılan Ay, derin duyguların yanı sıra başkalarıyla olan 
ilişkileri de simgeler. Yani Ay, doğrudan doğruya iletişimi sağlar. 
Yengeç, benliğimizi belirtmemizde büyük rol oynar. O tıpkı iç 
dünyamızı yansıtan bir ayna gibidir. Bu sayede dıştan görünü
şüyle de benliğimiz bir tür belirtilir. Bu hem dış dünyada bulu
nan kimselerin bizi tanımaları anlamına, gelir. Ama daha da 
önemlisi varlığımız ve benliğimizle dış dünyaya yaptığımız etki
dir. Yani dış dünyada bıraktığımız izlerdir. İşte bu izler de yine 
gelişmemizde rol oynar. 

Ayrıca KARKATA veya AD ve BİÇİM'le dış dünyayı etkileriz. 
AD son derece önemlidir. Çünkü AD sayesinde dış dünyada gör-
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düğümüz şeyleri isimlendirebiliriz. Uçsuz bucaksız sayılan evren
deki şeyleri tanımlamakla da daha olgunlaşırız. Bu arada bu ci
simleri adlandırırken onları etkileriz. Yani bu nesneler üzerinde 
izlerimizi de bırakırız. Bizim için böyle gördüğümüz dünya bir 
anlam ve değer kazanır. Öte yandan BİÇİM de AD'la birlikte ken
disini gösterir. Nesneleri adlandırılmalarına dikkat ederiz. Veya 
bu şeyleri biz biçimlendiririz. Bütün bunlardı da İKİZLER yani 
TRİK'en elde ettiğimiz bilgiler sayesinde yaparız. Yalnız bu sırada 
dikkatimizi de tam anlamıyla kullanmamız gerekir. Yani herşeyi 
iyi algılamamız ve doğru sonuçlara varmamız şarttır. Hata yapma
mak için de dikkatimizden yararlanırız. Yengec'in yıldızı Ay'dır. 
Aslında Tibetliler Ay'ın kandırıcı bir güç olabileceğini de söyler
ler. Ay ışığında gerçekler Güneş parlarkenkinden farklı gözükebi
lirler. Örneğin Ay'ın suya vuran aksini gören kimse yanılabilir. 
Sudaki aksi gerçek ışık sanabilir. Onun için Yengec'i güçlü kimse
nin daima dikkatli davranması ve gerçeği düşlerden ayırması ge
rekir. Bir yıldız haritasında Yengeç, deneyim sayesinde bilgilen
meyi ve olgunlaşmayı simgeler. Doğum anında bu burçta bulunan 
Ay, zamanla olgunlaşmanın olası olduğunu açıklar. Harita sahibi 
er geç doğruyu öğrenecek, yolunu saptayarak amacına gidecektir. 
Fakat doğum anında Yengeç'te yer alan Mars, duygulara ve istek
lere aşırı bağlılık yüzünden yapılacak hatalara işaret eder. Bu ha
rita sahibi istemesine karşın pek olgunlaşamaz. Yoğun duygulan 
ona engel olabilir. Ama buradaki Jüpiter, her şeyin zamana uygun 
olarak gelişeceğini haber verir. Yengeç'te Satür'nün bulunması da 
ruhun olgunlaşmasını engelleyen şeyler olarak yorumlanır. 

ASLAN VEYA S E N G U E 

Aslan veya Sengue, Tibet astrolojisinde 5. burçtur. Sengue'nin 
simgesi de altı pencereli bir evdir. Bu ev boştur ve harita sahibi 
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çahşmalanyla bu evin odalarını dolduracaktır. Aslan veya Sen
gue'nin yıldızı da Güneş'tir. Güneş de benliği temsil eder. Harita 
sahibi benliğini duyularıyla ortaya koyacaktır. Bu burç beş duyu
muzu temsil eder. Ama simgedeki evin altı penceresi vardır. Ya
ni burada 6. his da yer almaktadır. Harita sahibi duyarak, göre
rek, dokunarak koklayarak ve tadarak dış dünyayı daha iyi tanı
yacaktır. Bunlara 6. his veya sezgi de eklenecektir. Böylece o dış 
dünyadan duyulan sayesinde aldığı bilgileri sezgisiyle değerlen
direcektir. Ruh, edinilen bilgiler sayesinde daha olgunlaşacaktır. 
Yalnız burada duyular bildiğimizden biraz farklıdır. AD ve Bl-
ÇlM'le dış dünyadaki şeyler şekillendirilen ve onlara isimler ta
kan insan, duyuları sayesinde bunların aslında göründükleri gibi 
olmadıklarını da anlayacaktır. Yani kendisi her şeyin bambaşka 
anlamı, değeri olduğunu sezecektir. Bütün bunlar beyinde şekil
lenecek ve apayrı anlamlar da kazanacaklardır. Böylece dış dün
yanın sadece gördüğümüz, dokunduğumuz, vb. şeylerden ibaret 
olmadığı da anlaşılacaktır. Bu ilerleme de ruhu olumlu şekilde 
etkileyecektir. 

Aslan'ın temsilcisi olan Güneş güçlü benliğe işaret eder. Fakat 
harita sahibi dış dünyanın gerçek anlamını sezmeye başladığında 
benlik de değişikliğe uğramaya başlayacaktır. Böylece insanın dış 
dünyayla boş ölçüşebilecek fakat aynı zamanda önemsiz biri ol
duğu da ortaya çıkacaktır. Aslan'da Ay'ın bulunması yararlıdır: 
Çünkü böylece sezgiler güçlenir ve harita sahibi de her şeyi ru
huyla birlikte iyi kavrayabilir. Buna karşılık Aslan'da Mars veya 
Satürn'ün yer alması sorun anlamına gelir. Çünkü bu durumda 
benlik aşırı güçlü olabilir. Duyulardan yararlanmak ve gerçeği 
sezmek de epey güçleşebilir. Beşinci burç olan SENGUE insanın 
duyuları ve duygları sayesinde bilgeliğe doğru adım atmakta ol
duğunu gösterir. 
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B A Ş A K VEYA POUMO 

Başak burcu veya Tibet astrolojisinde Poumo, birbirine sarıl
mış i k i kişiyle temsil edilmektedir. Bu burcun nidanası da REP-
KA yani bağlanmak, bağ anlamına gelmektedir. Başak, Aslan'ın 
sezgilerinin değerlendirilmesini sağlayan burçtur. Aslan'daki sez
gi ve duyular, bu burçta değer kazanırlar. Bunların gerçek anlam
ları Başak'ta anlaşılmaya başlar. Başak'ta akıl ve mantık egemen
dir. Görme, işitme, vb. sayesinde elde edilen bilgiler akıl sayesin
de tekrar değerlendirilir. Akıl, aldığı bilgilerden doğru sonuçları 
çıkartır. Başak, insanın duyular yüzünden yaptığı hataları da or
tadan kaldırır. Yani bu burç insanın her şeyi tekrar tekrar gözden 
geçiren yanlışlardan kurtulmasını ve doğruya erişmesini sağlar. 
Bazı astrologlara göre Başak, ruhun olgunlaşmasında en önemli 
rolü oynamaktadır. Çünkü Başak, bir Toprak Grubu burçtur. Bu
rada madde ve akıl etkisini göstermektedir. Ama insan olgunla
şırken madnenin asıl anlamını anlamaya da başlayacaktır. Bunu 
da aklı sayesinde yapacaktır. Aslında gözle görülen, elle tutulan 
vb. şeylerin sanılandan çok farklı' olduklarını da yine bu burç or
taya çıkartacaktır. Böylece o zamana kadar edinilen bilgiler yeni 
değerlerle karşılaştırılacaktır. İkisi birbirine karışacak ve mutlu
luğa giden yolda doğru bir sonuç daha alınacaktır. Başak'ta Mer
kür'ün bulunması i y i sayılır. Yine buradaki Ay veya Güneş de 
gerçekleri bulmaya yardımcıdır. Fakat Mars, insanın bildiklerin
de ısrar etmesine yani inada yol açabilir. Yine Satürn dış düyaya 
aşın önem vermeye neden olabilir. Bu durumda duyuların verdi
ği bilgilerden yararlanmak da güçleşir. Başak'taki sert yıldızlar 
ruhun temizlenmesinin güçlüğünü anlatırlar. Bu durumda insa
nın sonuca erişmesi için daha fazla gayret göstermesi gerekecek
tir. Aksi halde ruh olgunlaşamayacak ve bedenden bedene geçe
cektir. Yani Nirvana'ya erişmek, doğayla birleşmek vb. için çok 
uzun zaman geçmesi gerekecektir. 

T E R A Z İ VEYA SAIUGWA 
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Terazi burcu veya Tibet astrolojisinde SANGVVA ilginçtir. Bu 
burcun simgesi bir gözüne ok saplanmış bir erkektir. Bildiğiniz 
gibi Terazi dengeyi temsil etmektedir. Modern astrolojide Tera
zi'nin bir kefesinde akıl, diğerinde duygular vardır. Yine bir ke
fede madde ve diğerinde duygular olduğu söylenir. Terazi tam 
dengede olduğunda duygular, aklı etkileyemezler. Buna karşılık 
akıl da duyguları ezemez. Böyle olduğunda da insan tam anla
mıyla dengelidir. Yine bu sayede rahat ve huzurlu bir yaşam sü
rebilir. Fakat Tibet astrolojisinde durum biraz farklıdır. Bir göz
deki ok, kefelerden bir inin etkisiz kaldığına işaret etmektedir. 
Harita sahibi duyguları yüzünden hatalar yapmaktadır. Diğer 
burçlardan sağlanan deneyim, sezgi vb.'den de yararlanamamak
tadır. Onun için akıl çok önemli olabilir. Bu durumda yaşamın
da duygulara hiç yer kalmaz. Veya duygular ağır bastığı için akıl
dan yararlanmak olanaksızdır. Bütün sorun gözdeki oku çıkarta
bilmektedir. Yaşamın huzurlu, düzgün ve dengeli olabilmesi için 
bu gereklidir. Ancak bu sayede gelişme, ilerleme için gerekli olan 
denge sağlanabilecektir. Aksi halde dünyaya sadece bir açıdan 
bakmak ve dolayısıyla devamlı hata yapmak tehlikesi görülecek
tir. Buna engel olmak için harita sahibinin aklını, duygularını, 
duyularını ve sezgisini kullanması gerekmektedir. Tibet astrolo
jisinde Terazi veya SANGVVA'nın nidanası TSORVVA'dır. Bu da 
dokunuş veya temas anlamına gelmektedir. Aynı zamanda ileti
şim olarak da alınabilir. Harita sahibinin, daha önceki evrimle
rinde edindiği bilgileri Terazi sayesinde çevresine, dünyaya yay
ması şarttır. Bu yüzden benliğini unutması, yaşamın daima hu
zurlu ve dengeli olduğuna inanarak hareket etmesi gerekmekte
dir. Harita sahibi bunu yapabildiğinde bir gözü kör eden ok dü
şecektir. Böylece o iç dünyasını da dış dünyayı da tarafsız gözler-
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le inceleyebilecektir. Bu sayede iyi kararlar alabilecektir. Yani ru
hu daha da olgunlaşacaktır. Yedinci burç olan Terazi büyük 
önem taşımaktadır. Çünkü burada bir ruh için büyük değer taşı
yan denge unsuru vardır. Gözünden oku çıkartan kimse de daha 
önceki devrelerdeki deneyimlerinde başarılı olmuş demektir. O 
aldığı dersleri anlamış ve o güne kadarki sınavlarını da başarıyla 
vermiştir. Artık onu daha önemli ve ruhunu yüceltecek yeni sı
navlar beklemektedir. 

A K R E P VEYA D İ K P A 

Tibet astrolojisinde Akrep veya Dikpa büyük önem taşımak
tadır. Bu burçların çoğundan daha güçlüdür ve insanın yaşamın
da da büyük rol oynamaktadır. Tibetlilerin Akrep'e böyle dikkat 
etmelerinin bir nedeni de bu Su Grubu burcunun arzulan, istek
leri, yoğun duyguları ve cinselliği temsil etmesidir. Bu burcun ni-
danası SEPA veya SUSAMA'dır. Bu sözcüklerin anlamı da arzu 
veya istekdir. Burcun simgesi de başı dönen bir adamdır. O bir 
sarhoş da olabilir. Bu burç dünya zevklerini, cinsel gücü temsil 
eder. Yine bu burçta pek çok olumsuzluk gizlidir. Zevklere aşın 
düşkünlük yüzünden insanın kötü durumlara düşebileceğini 
açıklar. Yine bu burcun cehennem kavramıyla ilgisi olduğu da b i 
linmektedir. Bu burç ayrıca ölümü de simgeler. Fakat bu bildiği
miz ölüm değildir. Harita sahibi akıl ve sezgisinden yararlanara! 
yolunda ilerlemeye devam edebilir. Her olayı tarafsızca değerlen
direbilir. Olayların kendisini etkilemesine izin vermez. Böylec 
ruhunun daha olgunlaşmasını sağlar. Bütün bunlar olurken d 
benlik arka planda kalmaktadır ve hatta ezilmektedir. Akrepteki 
ölüm insanın benliğinden vazgeçmesidir. Yani benliğin ölümü 
dür. Bunu başaran kimsenin yolu aydınlıktır. Fakat duygu ve is
teklerine kapılan bir i için sonuç çok farklı olabilir. Bu insan dün-
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ya zevklerine düşkünlüğü yüzünden hatalar yapacaktır. Günah 
işleyecektir. Dolayısıyla da kendisi olgunlaşacak yerde acı çek
meye başlayacaktır. Yani dünyadayken bir tür cehennemi tada
caktır. Haritasında Akrep'i güçlü olan kimsenin arzulanna dikkat 
etmesi gerekir. O, arzulannı kontrol edebiliyorsa ruhu olgunlaş
maktadır. Fakat bu bedensel arzuları kontrol edemez ve kendini 
zevklere kaptırırsa ilerleyecek yerde gerileyecektir. Tibet astrolo
jisinde Akrep veya DİKPA bizde olduğu gibi çok zehirli bir yara
tıktır. Ancak onlann inanışına göre zehirler de bazen hastalıkla
rın tedavisi için gereklidir. Yani Akrep'inki yararlı, insanın ruhu
nu korumasını sağlayan bir ilaç olabilir veya onu ölüme götüren 
bir zehir de olabilir. 

YAY VEYA SHYOU 

Yay veya Tibet astrolojisindeki Shyou, Zodyak'ın dokuzuncu 
burcudur. Tibetliler bu burca büyük önem verirler. Çünkü Ak
rep veya DİKPA sayesinde kazanılan değerler, Shyou sayesinde 
kendilerini ortaya koyabilirler. Haritasında Yay'da yani Shyou'da 
Güneş bulunan kimse, her şeyden önce duygularını incelemek 
zorundadır. Özellikle gençlik yıllarında zevklere aşırı düşkünlük 
olmuşsa Yay durumu düzeltici bir rol oynayabilir. Harita sahibi 
duyguları kontrol ederek daha huzurlu bir yaşam sürebilir. Fakat 
Akrep'in etkisi ileri yaşlara kadar olumsuz şekilde hissedilmişse 
durum değişir. Yay bu durumda etkisiz kalabilir. Hatta harita sa
hibinin büsbütün zevklerine dalmasına da yol açabilir. Yine de 
Yay'ın önemli ve değerli özellikleri bulunur. 

Yayın simgesi bir meyveye uzanan veya bunu yakalayan bir 
maymundur. Nidanası da LEMPA'dır. Bu bağlayan, saran anlamı
na gelmektedir. Bir insan yaşamı konusunda doğru karar verir ve 
yolunda ilerlerse Shoyou yani Yay ona yardım edecektir. Yolun-



536 

daki engelleri kaldıracak ve onun amacına erişmesini sağlayacak
tır. Bu durumda ortaya sevgi, saygı, özveri, vb. gibi duygular çı
kacaktır. Yani bunların yoğun ve yakıcı hislerle, cinsellikle bir i l 
gileri yoktu- Harita sahibi inancı, üstün şeylere duyduğu sevgi 
ve saygı sayesinde huzurlu bir ömür geçirecektir. Bu burcun din 
ve felsefeyle ilgisi.olduğu da belirtilmektedir. Bu bakımdan Yay 
yani Shyou günümüzde uygulanan astrolojideki değerleri taşı
maktadır. Bildiğiniz gibi Yay din, inanç ve felsefeyle ilgilidir. 
LENPA nidanası insanın belirli şeylere bağlanmasını ve ona sarı
larak benliğini eritmesini açıklar. Ama zevklere düşkün biri için 
bu çok farklı bir anlam taşır. Bu durumda harita sahibinin zevk
lere bağlanan, onlardan kopamayan biri olduğu anlaşılır. LEN
PA, insanı bağlayan bir zincire benzetilir. Doğru yolda ilerleyen 
kimse bu zinciri kırar. Böylece benliğine hükmetmeye de başla
yabilir: 

O Ğ L A K VEYA T C H O U S İ N 

Tibet astrolojisinde Oğlak veya TCHOUSİN onuncu burçtur. 
Bu burcun yaşamda büyük bir önemi bulunmaktadır. TCHO
USİN deniz ejderhası anlamına gelmektedir. Bizde Oğlak, Top
rak Grubu'nun son burcudur. Yani suyla, denizle ilgisi yoktur. 
Ama burcun simgesi çoğunlukla keçi başlı ve deniz yılanı gibi 
kuyruklu bir yaratık olarak belirtilir. Günümüzde bu simge hâlâ 
geçerlidir. Bundan da modern astrolojinin eski Doğu astrolojile
rinden etkilendiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu burcun nida
nası SİPA'dır. Bu da "olmak" anlamına gelmektedir. Bunu i k i an
lamda da kullanmaktadırlar. Birincisi varolmaktır. Diğeriyse 
varolurken olgunlaşmak, yani olmaktır. Oğlak, türlü sorunlarla 
dolu bir burç sayılmaktadır. Karmaya inananlara göre Oğlak'ta 
pek çok sınav gizlenmektedir. Bu sınavları başarıyla geçen kimse 
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daha üstün bir mertebeye erişmektedir. Bu durumda sert koşul
lar, büyük sınavlar sayesinde ruh daha olgunlaşmakta ve saflaş
maktadır. Haritasında Oğlak'ta Güneş'i bulunan kimse kararlı 
davranır, kendine güvenir ve verdiği sözleri tutarsa zamanla va-
ad edilen şeylere kavuşmaya başlayacaktır. Bu durumda da Oğ-
lak'ın olgunlaşmayla yakından ilgisi bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Zaten Oğlak veya TCHOUSİN, Tibet astrolojisinde de 10. burç
tur. Bu burç harita tepesinde yer almaktadır. Yaşamı büyük ölçü
de kontrol edebilmektedir. 

Yay burcunun isteklerine uyarak duygularını kontrol eden ve 
hatta bunlardan vazgeçen kimse Oğlakta huzur bulmaktadır. Bu 
burcun sorunları, sınavları, sert deneyleri böyle birini rahatsız et
memektedir. Harita sahibi şikâyet etmeden, yakınmadan, kendi
ni veya başkalannı suçlamadan durumlan kabul ettiğinde başarı
ya adım atmış sayılmaktadır. Buna karşılık ruh olgunlaşmamışsa 
Oğlak'ın sorunları, sınavlan vb. harita sahibinin sert tepkisine 
neden olabilir. O başına gelenler ve gelecekler yüzünden kendi
ni suçlamaz. Kabahatin daima başkalarında olduğunu ileri süre
bilir. Bunları yaparken madde veya benlik daha da güçlenebilir. 
Ruh da bu durumda adeta bir sis perdesiyle kaplanır. Yani ken
disini gösteremez, hissettiremez duruma gelir. Bu tür bir durum 
karmanın çok gecikeceğini de açıklar. Harita sahibi saflığa eriş
mek. Doğayla birleşmek için ruhunun pek çok kez bedenlenece-
ğini bilmelidir. Oğlak'ın sınavlarını başarıyla geçen kimsenin 
benliği parçalanacaktır. Artık o kendisini bir birey olarak hisset
meyecektir. Büyük bir bütünün bir parçası olduğunu algılaya
caktır. Ama bu bütünden ayrılmayacaktır. Ayrılmaya kalkacak 
olursa yok olacağını da bilecektir. Yani o daima bir bütünün için
de ve ondan ayrılamaz bir parça halini alacaktır. Oğlak devresini 
başarıyla tamamlayan kimse için geriye sadece iki evrim kalmak
tadır. Bu da bir bakıma büyük basan sayılabilir. Oğlak'ta Venüs 
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veya Jüpiter olması yararlıdır. Aynı şekilde Satürn de bu burçta 
güçlüdür. Özellikle tatlı açılı bir Satürn bu sürenin daha kolay 
geçmesini sağlayabilir. Ama ters bir Satürn sorun yaratacaktır. 
Daha da kötüsü bu burçta sert durumda yer alan Mars'tır. Mars, 
10. burçtaki derslerin çok güç olacağını ve başarı olasılığının pek 
de bulunmadığını açıklayabilir. 

KOVA VEYA VAZO YAHUT BOUMPA 

Tibet astrolojisinde 11. burç olan Kova veya Vazo yahut Bo-
umpa hem huzuru hem de huzursuzluğu temsil eder. Bu burcun 
nidanası KYEVA'dır. Bu da yeniden vücut bulmak, doğmak anla
mına gelmektedir. Oğlak'taki sert deneyim, sınav vb.'den başarıy
la çıkan kimse yeniden doğmaya hazır demektir. Artık o yepyeni 
koşullarla karşılaşacaktır. Bunları inceleyecek, değerlendirecek 
ve başarılı olacaktır. Bütün bunları yaparken de benliğini hiç his
setmeyecektir. Çünkü o artık büyük bir bütünün parçası haline 
gelmiştir. Sık sık karşılaşacağı yenilikler ruhunu daha da olgun
laştıracaktır. Hatta ruh bu durumlarda büyük bir haz duyacaktır. 
Fakat bütün bunlar için 10. burcun sınavlarını geçmiş olmak ge
rekmektedir. Harita sahibi Akrep'in neden olduğu güçlü, yoğun 
duygulardan sıynlamamışsa, büsbütün zevklerine düşecektir. 
Benlik eriyip yok olacak yerde daha da güçlenecektir. Bu yüzden 
de o yeni yeni zevkler peşinde koşacaktır. Dolayısıyla da ruhu bir 
türlü olgunlaşamayacaktır. Kova burcu bu insanın gelişmesini 
sağlayacaktır. Ama bu gelişmenin ruhla ilgisi yoktur. Harita sahi
bi aklını geliştirecek, her türlü durumda zekâsından yararlana
cak, yaşama da madde açısından bakacaktır. Onun için daima so
mut değerler önem taşıyacaktır. Soyut değerlere aldırmayacak ve 
hatta bunları hiçbir zaman bilemeyecektir. Oysa 10. yani Oğlak 
burcunun sınavlarını başarıyla geçen bir i için Kovadaki yenilik-
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ler tam anlamıyla huzur verici olacaktır. Her yeni olan onun ade
ta içini aydınlatacaktır. O büyük bütünün parçası olarak haz du
yacaktır. Her şeyin güzel, eşsiz olduğunu bilecektir. Yalnız bütün 
bunlar için dediğimiz gibi Oğlak'ın sorunlarını geride bırakmak 
ve sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Bu burçta Güneş, Ay 
ve Jüpiter'in yer alması çok olumlu sayılır. Buna karşılık Merkür, 
insanın her şeye karşın dünyaya bağlanmasına, olaylar karşısın
da merak duymasına neden olabilir. Mars da insanın benliğini 
kırmakta güçlük çekmesi anlamına gelir. Buna karşılık güçlü bir 
Satürn, insanın olumlu veya olumsuz her tür olayı tepki göster
meden kabul etmesini sağlayabilir. Vazo veya Boumpa'nın simge
si henüz doğum yapmakta olan bir kadındır. Doğacak çocuğun 
olumlu mu olumsuz mu olacağını da yine Oğlak'tan elde edilen 
özellikler açıklarlar. 

BALIK VEYA NYA 

Balık veya NYA, Tibet Astrolojisinde 12. yani son burçtur. 
Dolayısıyla da bu sonu ve ölümü temsil eder. Ancak buradaki 
ölüm bildiğimizden farklıdır. Balık'taki benliğin ölümüdür. Oğ
lak'ta ve Kova'daki deneyimlerden sonra bir bütünün parçası 
olan insan benliğini pek hissetmez. Benlik yok olmaktadır. Düz
gün bir Balık burcu da sonucu hazırlar. Yani benlik ölür ve ruh 
da istediği gibi özgür olur. Üstün şeylerle bir araya gelebilir. Do
ğayla birleşir. Nirvana'ya erişir ve Brahma'da yok olabilir. Bütün 
bunlar da Tibet astrolojisinde ideal sayılan durumlardır. Tibet 
inancına göre böyle saflığa erişen ruh bir ışık huzmesinden fark
sızdır. O girdiği yeri hemen aydınlatan çok olumlu, iyi bir güç
tür. Kendisi gibi pek çok ruhla birleştiği için de doğayı yönete
cek kuvvete sahiptir. Ancak bütün bunlar için harita sahibinin 
Oğlak ve Kova'nın güçlüklerinden sıyrılmış olması gerekmekte-
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dir. Harita sahibi hâlâ zevklerine düşkün biriyse Balık veya NYA 
onun için yararlı sayılmayacaktır. Bu burç onun isteklerinin öl
mesini de sağlayamayacaktır. Tam aksine arzular güçlenecektir 
ve buna karşılık vücut gücünü yitirecektir. Yani zevkler vücudun 
tam anlamıyla zarar görmesine neden olacaklardır. Bu insan öle
cek, yani ruhu bedenden ayrılacaktır. Bu olay kısa süre içinde de 
olabilir. Veya yıllar sonra da görülebilir. O anda ruh serbest ka
lacaktır. Benliğin kendisine yapmış olduğu kötülükleri de bir bir 
görecektir. Olgunlaşamamış olduğunu anlayacaktır. Bu durumda 
da bir süre sonra bedenlenecek ve tekrar dünyaya gelecektir. 
Yani aynı sorunlar, dertler, sınavlar yeniden başlayacaktır. Jüpi-
terin Balık'ta bulunması ruhun daha çabuk olgunlaşacağına işa
ret eder. Aynı şekilde burada Güneş, Ay, Venüs bulunması da ya
rarlıdır. Merkür durumuna göre olumlu veya olumsuz olabilir. 
Fakat Mars ve Satürn Balık'ta yaşamın sonu, yeniden bedenlen-
me, vb. konularında sorunlar yaratabilirler. 

T İ B E T İ N A N C I N A G Ö R E E V R E N 

Tibet inancına göre evren altı kattır. Veya evreni oluşturan al
tı ayrı yer bulunmaktadır. Tibetliler dünyaya VAZO adını ver
mişlerdir. Üstelik evren de bu Vazo'nun içinde yer almaktadır. 
Daha doğrusu bu bir soyut dünya, bir maneviyat âlemidir. En alt 
katta da cehennem bulunmaktadır. Bunun üstündeki tabakada 
da yaşamayı isteyen, dünya zevklerine susamış hayaletler yer al
maktadırlar. Üçüncü katta da her şeyi yemeği arzu eden hayvan
lar bulunmaktadır. Dördüncü kat insanlara aittir. Bunun üstün
deki katta da tanrılar vardır. Ancak bu tanrılar pek de iyi niyetli 
değillerdir. Onlar insanları ve birbirlerini kıskanan yaratıklardır. 
Bu katın üstünde de tanrılar-yer almaktadırlar. Fakat onlar iyi ni 
yetli, hiç bir şeye kanşmayan varlıklardır. 
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Kaba bir ruh önce cehennemde kalacaktır. Burada epey çile 
çektikten sonra aç hayaletlerin bulunduğu kata erişecektir. Ora
da bu hayaletlerle uğraşacaktır. Belki de bir hayalet olacaktır. Bu 
hayaletlerin her b ir i ona dünyada bir sorun olarak gözükecektir. 
Hayaletler türlü güçlükler çıkartacaklardır. Ruh, daha sonra bir 
hayvanın bedenine girecektir. Böylece dünyaya gelecektir. Ruh 
epey temizlenince değişime uğrayacaktır. Bu kez bir üst tabaka
ya geçecektir. Bir insanın bedenine girerek dünyaya gelecektir. 
İnsanın hareketleri, günahları, sevapları onun yolunu çizecektir. 
Ruh başarısız olmuşsa tekrar tekrar bedenlenecek ve yine dünya
ya gelecektir. Bu olay pek çok kez tekrarlanacaktır. Daha sonra o 
beşinci tabakaya erişecektir. Orada pek de iyi niyetli sayılmayan 
tanrılarla karşılaşacaktır. Veya kendisi de böyle bir tanrı olacak
tır. Pek çok deneyimden sonra 6. tabakaya erişecek ve iyi bir tan
rı haline gelecektir. Bu alt tabakayı da aşan ruh ancak o zaman 
Nirvana'ya erişecek, yani doğayla ve Brahma'yla birleşerek son
suz mutluluğa erişecektir. Aslında bu altı kat insanın olgunlaş
masını sağlayan altı evreyi anlatmaktadır. İnsanın yaşamı sorun
lar, olaylarla doludur. Bunlarla başa çıkmayı öğrendiğinde de ol
gunlaşacaktır. 

T E R S YILDIZLARIN E T K İ L E R İ 

Tibet astrolojisinde ters yıldızlar belirli devrelerde yapılan ha
talara işaret ederler. Bir insanın haritasındaki ters yıldızlar onun 
hangi konularda ve hangi devrelerde başarısızlığa uğradığını be
l i r t i r . Tıpkı Hint astrolojisinde olduğu gibi ters yıldızlar karmayı 
etkilemektedirler. Bu yıldızlar harita sahibinin daha kaç kez dün
yaya geleceğini de açıklayabilir. 
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T İ B E T A S T R O L O J İ S İ N D E B U R Ç L A R A G Ö R E KARMA 

Tibet astrolojisinde Karma burçlara göre saptanmaktadır. Ha
ritada hiç ters yıldız yoksa bu durumda derslerin sona erdiği an
laşılır. Harita sahibi dünyada türlü deneyim görmüş, türlü sınav
dan geçerek ruhunu tam anlamıyla saflaştırmayı başarmıştır. 
Onun için artık bir sorun kalmamıştır. Ruhu doğayla birleşecek 
ve Tibetlilerin de NİRVANA dedikleri cennete kavuşacaktır. En 
büyük tanrı Brahma'yla beraber olacaktır. Onun varlığında eriye
cektir. 

Fakat haritada bir veya daha fazla sayıda ters yıldız varsa du
rum farklı olacaktır. Bu haritanın sahibi hatalarını düzeltene ka
dar epey zaman geçecektir. Ruhu, birkaç kez düyaya gelecek ve 
gidecektir. Bu arada ters yıldızlar bulundukları ev ve burçlara gö
re başarısızlığı da açıklayabilirler. Ayrıca ters durumdaki yıldız 
da sorunlara açıklık getirebilir. Örneğin ters bir Merkür bilgisiz
liğe işaret edebilir. Yine ters Merkür, harita sahibinin söyleme
mesi gereken şeyleri dayanamayarak açıkladığını ve bu yüzden 
kalp kırdığını da belirtebilir. 

Bildiğiniz gibi sadece Güneş ve Ay ters dönmezler. Mer
kür'den başka Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn de ters durumda ola
bilirler. Burada ters durumdaki yıldızları kısaca Tibet Astrolojisi
ne göre yorumlayalım: 

1. Merkür ters durumdaysa daha önce sözünü ettiğimiz gibi 
boşboğazlık olabilir. Cahilliğe de işaret edebilir. Yine ters Merkür 
insanın kurallara pek aldırmamasına da yol açabilir. Yani sinsi
l ik, çıkarcılık, yalancılık ve hatta hırsızlık görülebilir. Harita sa
hibi tatlı, etkileyici sözlerle çevresindekileri de kandırabilir. Bu
nu yaparak kazanç da sağlayabilir. Ama bu durum karmasını et
kiler. Yani bu yüzden ruhun tekrar bedenlenmesi gerekebilir. 
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2. Venüs ters durumdaysa harita sahibinin sevmesini bileme
diğini düşünebilirsiniz. O bu yüzden çevresindeki duygulu k im
selerin kalbini kıracaktır. Bu durum onu hiç üzmeyecektir ve ay
nı şekilde devam edecektir. Yine ters durumdaki Venüs, zevkle
re aşırı düşkünlüğe de işaret edebilir. Harita sahibi yemeğe, içme
ye aşırı düşkün olabilir. Cinsellik de yaşamında gerektiğinden 
çok daha fazla yer tutabilir. Cinselliğe olan aşırı ilgisi yüzünden 
hatalar da yapabilir. Ayrıca bu tip süse, giyime, maddeye fazla 
önem veren bir i de olabilir. 

3. Mars ters durumdaysa harita sahibinin korkak olduğu akla 
gelecektir. Bu insan derin korkuları yüzünden kendini savuna-
mayacaktır. Bununla da kalmayacak ve kendisi için büyük değer 
taşıyan şeyleri de savunamayacaktır. Yardım istendiğinde telaşla
narak geri çekilecektir. Daima başkalarına dayanacak ve onlar
dan yararlanmaya çalışacaktır. 

4. Jüpiter ters durumdaysa akla i lk gelecek olan insanın sade
ce gününü gün eden ve kolay kolay bir şeye inanmayan biri ol
duğudur. Bu tip yaşamın zevklerine düşkün olacaktır. Fakat sa
dece kendisini düşünecektir. Din, felsefe vb. konular onu hiç i l 
gilendirmeyecektir. Hatta başkalarının inançlarıyla alay etmeğe 
de kalkışacaktır. Ayrıca zevklere aşırı düşkünlük yüzünden müs
r i f l ik de olacaktır. Bu tip aileyi, çevreyi düşünmeyecek ve sırf 
kendi zevkleri yüzünden başkalarına zarar verecektir. 

5. Satür'nün ters olması hiç de iyi sayılmaz. Bu yıldız her ast
rolojide iradeyi, direnci temsil eder. Haritasında Satürn'ü ters 
olan kimse istese ve büyük gayret de gösterse başarıya erişeme
yecektir. Çünkü o herkesten çekinecektir. Sesini duyurmaya ce
saret edemeyecektir. Ama biri sesini yükselttiğinde hemen onu 
dinleyecek ve istenenleri yapacaktır. Satür'nün ters olması irade
sizlik anlamına gelir. Bu durumda da işte, yaşamda başarı güçtür. 
Harita sahibi amaçlarına erişmekte zorlanacaktır. 
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T E R S YILDIZLARIN B U R Ç L A R D A K İ DURUMLARI 

Ters bir yıldız, haritada on i k i burca da oniki eve de düşebi
lir. Tibet astrolojisinde ters yıldızların düştükleri burçlar büyük 
önem taşırlar. Çünkü bu ters yıldızlar yaşamın hangi evrelerinde 
sorunlar olacağını belirtirler. Bunlara da kısaca değinelim: 

1. burçtaki veya evdeki ters bir yıldız harita sahibinin aslında 
ailesi yüzünden güç durumda kalacağına işaret eder. Bu durum
da onun bir suçu yoktur yaşama başladıktan itibaren ailenin et
kisiyle hatalar yapar. Yine bu yüzden ruhunun gelişmesi gecike
cektir. Onun için de onun ruhu başka bedenle yine dünyaya ge
lecektir. 

2. burç veya evdeki ters yıldız insanın kişiliğini bulmakta zor
landığına işaret eder. Harita sahibi iyi niyetli, çalışkan vb. b i r i 
olabilir. Fakat o yaşamın anlamını bilememektedir. Bu yüzden de 
çalışırken bile hata yapabilir. Onun var olmasıyla i lgi l i epey so
run çıkabilir. Bu durumda da ruhun birkaç kez bedenlenmesi de 
söz konusu olabilir. Bu tip benliğiyle ilgili gerçekleri öğrenene 
kadar dünyada birkaç yaşam geçirebilir. 

3. burçtaki veya evdeki ters yıldız insanda bilme, öğrenme is
teği olmadığını anlatır. Oysa olgunlaşmak için muhakkak bilgi 
sahibi olmak gerekmektedir. Harita sahibi gününü gün ederek 
yaşayabilir. Hiçbir konuya derin bir ilgi duymayabilir. Öğrenme
ye yanaşmayabilir. Dolayısıyla da cahil kalabilir. Bu durumda da 
onun ruhunun tekrar tekrar bedenlenecegi söylenebilir. 

4. burçtaki veya evdeki ters yıldız yaşam boyunca edinilen 
bilgilerden yararlanmanın çok güç ve hatta olanaksız olduğunu 
anlatır. Harita sahibi belki de çok şey öğrenmiştir. Büyük bilgiler 
edinmiştir. Ama bu bilgilerden doğru dürüst yararlanmasına i m 
kân yoktur. O adları da biçimleri de birbirine karıştırabilir. Yine 
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bu durumda harita sahibinin kesin kararlar vermesine de olanak 
yoktur. Yengeç veya KARKATA yahut 4. eve düşen ters durum
daki yıldıza çok dikkat etmek gerekir. Çünkü bu yıldız bütün ge
lişmeyi bir anda durdurabilir. Harita sahibi de bu yüzden çok 
uzun yıllar uğraşabilir. Ruhu birkaç kez bedenlenebilir. 

5. burçta veya evdeki ters yıldız duyularla i lgi l i sorunlara iş
ret edebilir. Burada ilginç bir durum ortaya çıkar. Harita sahibi 
duyulara fazla önem verdiği için ruhun gelişmesini engelleyebi
lir , örneğin o tatma duygusuna değer verir. Devamlı yiyip içebi
l i r ve bu sırada diğer duyularını ihmal eder. Hele sezgi diye ad
landırdığımız 6. histen haberi bile olmayabilir. Bu tipte düş gücü 
de yoktur. Yine eskiyi anımsamaz. Oysa eskiyi daima anımsaya
rak ders almak gerekir. Bu insanın vicdanı da bütün bunlardan 
dolayı pek gelişemez. Yani ruhun tekrar tekrar bedenlenmesi de 
olasıdır. 

6. burç veya evdeki ters durumdaki yıldız, 5. burcun gücü sa
yesinde elde edilen bilgiler, anılar vb.'den yararlanılmasını engel
ler. Harita sahibinin anıları ve düşleri vardır. Pek çok şeyi hisset
miş ve algılamıştır. Ama iş bunları değerlendirmeye gelince ken
disi şaşırabilir ve çaresiz kalabilir. Dolayısıyla da büyük emek ve
rerek elde ettiği deneyim 6. evdeki ters yıldız yüzünden değersiz 
kalabilir. Bu durumda da ruh yine bedenlenecektir. 

7. burç veya evdeki ters yıldız rjüyük sorunlara işaret edebilir. 
Harita sahibi doğruyla yanlışı ayırt edemeyebilir. Yaşamda çok 
gerekli olan hassas dengeyi kurmakta zorlanabilir. Bu yüzden ha
rita sahibinin yoğun duyguları ağır basabilir. Dolayısıyla da bir 
dengesizlik olabilir. Veya akıl güçlüdür ve bu durumda duygular 
ezilirler. Bu tip tam acımasız biri de olabilir. 7. evdeki ters du
rumdaki yıldız insanın iletişim kurmakta zorlanacağına da işaret 
eder. Bu harita sahibinin ruhu da birkaç kez bedenlenecektir. 
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8. burç veya evdeki ters durumdaki yddıza çok dikkat etmek 

gerekir. Çünkü bu burç ve ev yoğun duygulan, büyük enerjiyi, 
cinselliği, cennet ve cehennemi temsil eder. Harita sahibi aşın 
duyguları yüzünden hatalar yapabilir. Cinselliğe düşkünlüğü 
onu türlü yanılgıya sürükleyebilir. Duygulan kontrol edecek ira
deye sahip olmadığı için de kendini felakete sürükleyebilir. Böy
le olunca da akla cennet değil cehennem gelecektir. Bu insanın 
benliği beklenen, istenen şekilde eriyip yok olacak yerde günden 
güne daha da güçlenecektir. O doğayla birleşmeyi değil bedensel 
zevkleri düşünecektir. Bu durumda ruh zarar görecektir. Bu za
rarın giderilebilmesi için ruhun birkaç kez bedenlenmesi de ge
rekebilir. 

9. burç veya evdeki ters durumda bulunan yıldız insanın doğ
ru karar vermesini güçleştirir. Harita sahibi 8. burçtan aldığı 
özellikleri yeterince değerlendiremez. Benliğini eriterek doğru 
yolda gidemez. Kendisini bağlayan zincirlerden, yani koşullar
dan kurtulmasına da olanak yoktur. Bu durumda benlik yok ola
cak yerde çok güçlü şekilde ortaya çıkabilir. Yani benlik ruhu 
ezebilir. Bu durumu düzeltmek için de ruhun birkaç kez beden
lenmesi gerekebilir. 

10. burç veya evde ters durumda bulunan yıldız tehlikeli sa
yılır. Çünkü 10. ev ve burç tam anlamıyla olgunlaşmayı temsil 
eder. Diğer burçlardan edinilen deneyimler burada kendilerini 
gösterirler. Harita sahibi bu deneyim sayesinde karşılaşacağı bü
yük sorunların üstesinden gelebilir. Sınavlan başarıyla verebilir. 
Ama buradaki ters durumdaki yıldız sınavların bu yaşamda veri
lemeyeceğini açıklar. Yani harita sahibi ne yaparsa yapsın duygu
lar, vb. yüzünden başarılı olamayacaktır. 

11. evde veya burçtaki ters durumda bulunan yıldız harita sa
hibinin elde ettiği bilgileri doğru şekilde kullanmasını engeller. 
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Yine burada ters durumdaki yıldız duygular ve zevklerin büyük 
önem taşıdıklanna da işaret edebilir. Böyle olunca da ruhun iste
diği mutluluk yolunda ilerlemek olanaksızdır. Bu tip hem zevk
lerine de maddeye aşırı düşkün olabilir. Zevklere düşkünlük yü
zünden kimseyle anlaşamaz. Edinmiş olduğu bilgiyi de yine bu 
yüzden ziyan edebilir. O zaman zaman duyguları yüzünden acı 
çeker ama bu tür acı da ruhu olgunlaştırmaz. Burada gereksinme 
duyduğu sezgi, algılama, vb. yoktur. Ruh, bu durumda rahatsız 
olur. 11. evdeki ters yıldız ruhun olgunluğa erişemediğini ve 
birkaç kez daha bedenlenebilecegini anlatır. 

12. evde veya burçtaki ters durumda bulunan yıldız, ruhun 
serbest kalmasını önler. Yani ruhun gereken olgunluğa erişerek 
bir tür özgürlüğe kavuşması bu durumda olanaksızdır. 12. burç 
veya evde ruh huzursuz olacaktır. Çünkü 12. burçta beden gücü
nü tam anlamıyla yitirmektedir. Böylece ruhun özgürlüğünü ha
zırlamaktadır. Ama benlik güçlü kaldığı için ruh da kendisini o 
vücuda hapsedilmiş hissedecek ve rahatsız olacaktır. Ruhun bu 
tepkisi harita sahibinin de karamsarlaşmasına yol açacaktır. Fa
kat o hâlâ benliğiyle ilgilendiği için bu karamsarlığın nedenini 
anlayamayacaktır. Bu durumda ruhun bir kaçkez daha bedenlen
mesi-. kaçınılmazdır, 

T İ B E T A S T R O L O J İ S İ N D E N YARARLANMA 

KARMAya inanıyorsanız Tibet astrolojisinden yararlanabilir
siniz. Haritanızda burçlann ve yıldızlann düştüğü evlere göre yo
rum da yapabilirsiniz. Yine ters durumdaki yıldızların neden ol
dukları sorunları da saptayabilirsiniz. Bütün bunlar için yeni bir 
harita çıkarmanıza gerek yoktur. Modern astrolojiye göre çıkar
tılan bir haritayı da Tibet astrolojisine göre yorumlayabilirsiniz. 

SON 


