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KARMA NEDİR VE HOROSKOPA NASIL

YANSIR ?

Vedik astroloji sisteminde önemli bir başlık olan “Karma” mistik bir konudur.
Bu konuya girmeden önce bir okurumuzdan aldığımı mesajı vereceğiz. Okurun
kimliğinin saklı tutulması için doğum bilgilerinin bazılarını saklı tutuyoruz. Doğum
tarihi 31 Temmuz 1974 olan kişinin Vedik Rasi (Doğum) haritası aşağıdadır.

“Size belki çok garip gelecek ama paylaşmak istiyorum.
Kendi kendime sorduğum soru “BEN KİMİM”?
48-49 yaşında hala cevabı bulamadın mı diye gülebilirsiniz bana?
Çok daha içe dönük ve amiyane tabirle, af ola- kafayı bozacak kadar
zihin çalıştırıyorum; aklımda hayatımla ilgili deli sorular…. Ve fakat sis bulutu
arasından çok zorla bazı netlikler kazanıyorum.
İnsanlara karşı bu kadar iyi niyetli ve fedakar olmama rağmen, sanki
arkamdan hayatım boyunca bir bıçaklanma ve amaçlarıma ulaşmakta bu kadar
güçlük ve zahmet çekme sebebini sorguluyorum?
Acaba geçmiş yaşamlarda, Enkarnasyon yasalarına göre bir bedel mi
ödüyorum, eğer haritada böyle soruların cevapları varsa bildirirseniz sevinirim;
ki belki huzur bulurum sebebini biliyorum artık diye? “
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Vedik Rasi (Doğum) Haritası

Karma, yararlı etkilerin geçmiş yaşamlardaki faydalı eylemlerden ve zararlı
etkilerin geçmiş zararlı eylemlerden türetildiği, bir ruhun

reenkarne yaşamları

boyunca bir eylem ve tepkiler sistemi yaratan, bir döngü oluşturan bir sistemi
tanımlayan bir Hinduizm kavramıdır.
Nedenselliğin sadece maddi dünyaya değil, aynı zamanda başkalarının
talimatlarımız altında yaptığı düşüncelerimize, sözlerimize, eylemlerimize ve
eylemlerimize de uygulanabilir olduğu söylenir. Örneğin, iyi bir şey yaparsak, bize iyi
bir şey olur ve aynı şey kötü bir şey yaptığımızda da olacaklar için

geçerlidir.

Astroloji’de karma yöneticisinin Satürn gezegeni, yani Shani olduğu söylenir.
Karma" kelimenin tam anlamıyla "eylem" anlamına gelir ve Hinduların tüm
bilinci yönettiğine inandıkları evrensel neden-sonuç, eylem ve tepki ilkesini daha
geniş

olarak

adlandırır.

Karma

kader

değildir,

çünkü

biz

koşullu

olarak

tanımlanabilecek bir şeyle hareket ederiz. özgür irade kendi kaderimizi yaratır.
Karma, hepsi geleceğimizi belirleyen, bu ve önceki yaşamlardaki eylemlerimizin
toplamına ve bunlara eşlik eden tepkilere göndermede bulunur. Bazıları bu veya
diğer yaşamlarda beklenmedik bir şekilde birikir ve geri döner. İnsanların dört şekilde
karma ürettiği söylenir.
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Vedik Astroloji, Karma ve Reenkarnasyon felsefesine dayanır. Siz, geçmiş
yaşamlarınız nedeniyle olduğunuz kişisiniz. Asla kendine acıma, asla kimseye neden
diye sorma ve hayatını asla başkasınınkiyle kıyaslama. Bu yolculukta yalnızsın ve
verdiğin kararların ve seçimlerinle yaşıyorsun. Karmayı en iyi açıklayan bir söz vardır.
"İnsan ne ekerse onu biçer"
Yaptığımız

iyiliklerin

mükâfatını almayız,

ancak

mükâfatımızı önceki

hayatlarımızda bu iyilikleri yaparak kazandığımız özellik ve niteliklerle alırız. Karma
konusunda temel amaç bilincin bildiği sahip olunan hayat içinde insanın iyi birisi
olmasını sağlamak olabilir. Geçmiş yaşamları kimse anımsamaz ama hayatını iyi bir
insan olarak yaşayabilir. Bu konuda Vedik doğum haritasının zorlu yerleşimleri
hayatta çok uğraşacağımızı gösterir. Bunların karma yükleri olduğunun öğretilmesinin
amacı daha baştan dikkatli olmayı göstermek ve kötülüklerin suçunu başka insanların
üzerine atmayı önlemek fikri olabilir.

Vedik Astroloji, her yaşamda daha fazla ruhsal büyüme arayışında ruhun
göçüne inanır. Bunu başarmak için, bir kişi kötü Karma'larından kurtulana kadar
birçok doğumla yeniden dünyaya gelmelidir.

Bir kişinin materyalist dürtülerini

düşünürsek bu görev kolay değildir, bu nedenle derslerini öğrenmek için Dünya'ya
geri dönmeye devam etmeleri gerekir.
Siz, geçmiş yaşamlarınızda yaşadığınız bu deneyimler nedeniyle sizsiniz. Bir
çakıl taşının zamanla dönen sular tarafından düzeltilmesi gibi, ruhun bilinci de çeşitli
yaşam

zamanlarındaki

deneyimlerimizle

şekillenir.

Nihai

kurtuluşa

veya

aydınlanmaya ulaşma arayışımızda mücadele etmemiz gereken dört tür Karma
vardır:
Sanchita Karma , zaten olgunlaşmış geçmiş yaşamların birikmiş iyi ve kötü
karmasını ve kişinin doğduğu koşullardaki etkilerini temsil eder.
Doğum haritasında Sanchita Karma 4., 8. ve 12. evler ile temsil edilir, bunlar
geleneksel olarak “karanlık” evler olarak adlandırılırlar çünkü derin ve gizli anlamları
ve hayatın konforu, ölümü ve etkileri ile ilgili olguları temsil ederler. Bunlar aslında
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nihai kurtuluş ve aydınlanma evleridir. Tamamen olgunlaşmadığı için kişinin bu
karma üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur.
Pralabda Karma , bu yaşam süresinde ele alınması gereken önceki
yaşamlardan getirilen tamamlanmamış işlemleri temsil eder. Bu karma, 5. ev (Purva
Punya) aracılığıyla haritaya yansıtılır ve fiziksel planda 1., 5. ve 9. evlerde kendini
gösterir (Dharma evleri – yaşam amacı veya doğru eylem)
Henüz tam olarak olgunlaşmasa da kişinin bu karma üzerinde belirli bir
kontrolü vardır. Rahu ve Ketu (Ay düğümleri) bu karmayı tetikleyen iki karmik
gezegendir. Ketu, ileri sürülen karmik borcu temsil eder ve Rahu, bunun nasıl yerine
getirilebileceğini yansıtır. Rahu, belirli insanları birdenbire yükseltmede önemli bir rol
oynar ve kariyerlerinin 10. evindeki varlığıyla çok dikkat çekicidir.
Pralabda Karma genellikle kişinin yaşamdaki yönünü tamamen değiştirme
etkisine sahiptir.

Kriyaman Karma , etkileriyle daha sonraki bir zamanda veya doğumda
yüzleşmek zorunda kalacağımız, bu yaşamda şimdi yaratmakta olduğumuz yeni
karmayı veya mevcut karmayı temsil eder. Fiziksel bir planda, bu karma kendini 3., 7.
ve 11. evlerde (Kama evleri – arzu, umutlar ve motivasyon) göstermelidir.
Hayatta doğru seçimler yapmak için özgür irademizi kullanırsak ve ıstırabın
bir amacı olduğunu ve çabaların boşa gitmediğini kabul edersek, yaşam umut ve
anlamla dolu olur. O zaman insan, yaşam tarzını seçme ve kendi geleceğini
tasarlama konusunda özgür irade hediyesi ile kendi kaderinin denetleyicisi olarak
yaşar. Kişinin özgür iradesini karar vermek için kullanma şekli, geleceğini otomatik
olarak Karmik Yasaya göre şekillendirir.
Aagmi Karma , eğer şimdiki son değilse, gelecekteki doğumun Karmasını
temsil eder.
Sanchita Karma dışında başka hiçbir karmanın sonsuz olmadığını,
değiştirilebileceğini anlamalısınız. Bu nedenle insan, kaderini yönetmek için doğum
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haritasının parametreleri dahilinde özgür iradesini kullanmalıdır. Vedik Astroloji, bir
kişi hayatını ahlaki ve dürüst bir şekilde sürdürürse ve daha yüksek bilgi edinirse,
geçmiş karmik borçlarının ödeneceği ve bu yaşam ve gelecekteki bir doğum için yeni
karmik kredileri oluşturulacağı görüşündedir.
Tek başına özgür irade, kişinin hayattaki mevcut yolunu gerekli olana
çeviremez. Muhurtha (hayırlı zamanlama), mantralar, yantralar, yagyalar ve gemoloji
(astro takı taşı) kullanımına başvurmak gerekir. Önemli bir işi veya girişimi başlatmak
için rastgele bir zaman seçmek yerine iyi bir zamanda harekete geçmek önemlidir.
Modern zaman koşulları buna izin vermese bile insan elinden geldiği kadar iyi zaman
seçmeye çalışmalıdır. Örneğin J.Hora Vedik astroloji programına göre sınama
yapılabilir. Transit tablosunda Ay yerleşimleri olumlu bir güne rastlayan bir girişim
veya kişinin hiç kontrolünün olmadığı bir gelişme verimli sonuçlanabilir.
Vedik Astroloji, Karma ve Doğa Kanunlarına dayanır. Bize doğayla bir olmayı
ve onunla akmayı öğretir, aksi takdirde enerjimizi amaçsız çabalarla boşa
harcarız. Bir doğum haritası hayatta yol gösterici olarak kullanılmalıdır, böylece kişi
mümkün olduğunca az engelle karşılaşır. Veya girişimleri sonucunda karması
olgunlaşır.

VEDİK DOĞUM HARİTASINDA KARMA YANSIMALARI

Bir Hindu bilgesi şöyle demiştir: "Kaderimiz, beden var olmadan çok önce
şekillendi." , Bir çok Hindu'nun gezegenler de dahil olmak üzere gök cisimlerinin bir
insanın yaşamı boyunca

etkileri olduğuna inandığını ve bu gezegensel etkilerin

"karmanın meyvesi" olduğu kabul edilir. Böylece, bu gezegenler dünyevi yaşamı
etkileyebilir.
Vedik Rasi haritası verilen kişinin Vedik Rasi (Doğum) haritasında Karma
yönetici gezegen olan SATÜRN 12.evde ve İkizler burcunda yerleşmiştir.
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Satürn gezegeni hakkındaki en ilginç gerçek, hem geçmiş hem de şimdiki
yaşamlardaki Karmalarımızın yargıcı olmasıdır. Şimdiki veya geçmiş yaşamlarınızda
ne yaparsanız yapın, Karma'nız olarak birikir ve size ödül veya ceza şeklinde geri
döner.
Satürn, iyi bir nedenle Karma yöneticisi olarak ün yapmıştır. Bize
DNA'mızdaki karmik izi ve sahip olmamız gereken deneyimleri (iyi ve kötü) gösterir.
Geçmiş yaşamlardan taşıdığımız, bu yaşamda öğrenmemiz ve ustalaşmamız
gereken zorlukları temsil eder.
Astrologlara göre, 12. ev geçmiş yaşamların ve karmik derslerin evidir. "12.
ev, biz bu dünyaya gelmeden önce var olan alemlere bir göz atmamızı sağlıyor"
denir. Başka bir Vedik bilge

"Geçmiş [yaşamların] birikmiş karmaları bu şimdiki

yaşamda tezahür ediyor" diyor.
Karmik derslerinizi anlamak için öncelikle doğum haritanızdaki geçmiş yaşam
enerjisini, özellikle de üç anahtar yerleşime bakarak incelemeliyiz. "12. evdeki bazı
gezegenler, annemizin hamileliğinde ne kadar mutlu olabileceğini işaret edebilir"
deniyor. "12.evdeki faydalılar (Jüpiter ve Venüs) genellikle çok mutlu bir hamilelik
gösterir ve bebeğin çok istendiğini gösterir.

Zararlı gezegenler (Mars ve Satürn) ilkinde bazı potansiyel tehlike/stres ve
ikincisinde kısıtlamalar veya yükler gösterebilir. Vedik astrolojide Satürn gezegenine
yargıç anlamına gelen "Shani" denir. Bir bilge "Satürn gezegeni, geçmiş, şimdi veya
gelecek olsun, karmamızın yargıcıdır" diyor. "Hayatımızda ne yaparsak yapalım,
Satürn gezegeni tarafından ödüllendirilir veya cezalandırılır." Bu, onu geçmiş yaşam
karmasını incelemek için önemli bir gezegen yapar.
On ikinci evde (İkizler) Venüs, Merkür ve Satürn vardır. Venüs anne için
mutlu bir hamilelik olduğunu belirtir. Satürn ise kişinin karmik borçlarla dünyaya
geldiğini belirtir. Satürn için bulunduğu burçlarla ilgili yorumlar vardır.
Satürn İkizler burcunda ;
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Olumsuz: Buradaki en zor dersler, iletişim ve düşünme kalıpları sorunları
etrafında dönme eğilimindedir. Satürn İkizlerdeyken, kişi yalnızca fikir ve duygularını
ifade etme ve ifade etme konusunda bir mücadele yaşamakla kalmaz, aynı zamanda
yanlış beyanlar veya sözlü gaflar sorunlara neden olabileceğinden sözcük
seçimlerinde özellikle dikkatli olmalıdır. Olumsuz düşünce kalıpları, hayata karşı
“bardağın yarısı boş” tutumu ile depresyona ve sinizme de yol açabilir.
Olumlu: Öte yandan, burada Satürn, ister yazma, öğretme, isterse sadece
sıradan konuşmalar yoluyla olsun, düşüncelerini kelimelerle yapılandırma ve ifade
etme konusunda gerçek bir yetenek bahşeder. Derin fikirleri nispeten basit terimlere
koyma yeteneği ile derin ve düşünceli bir zihne yol açabilir. Bu yerleştirme, bir disiplin
duygusu ve entelektüel ve yaratıcı çalışmaya derinlemesine odaklanma yeteneği
verir.
Satürn dostu Merkür tarafından yönetilen ikizler burcunda

rahattır. Bu

pozisyon ciddiyet, dünyevi bilgelik, iyi bir hafıza, bilgiyi uygulama, bakış açısını
savunma yeteneği verir.
Satürn On ikinci evde :
Bu kişiler sorumlu ve ciddi insanlardır, ancak huzursuz, gergin bir karaktere
sahiptirler, sık sık umutsuzluk ve karamsarlık nöbetleri geçirirler. Yogaya, mistik
konulara, manevi uygulamalara, felsefeye, yalnızlık arzusuna ilgi gösterir. Dişlerde
problemler, insanlarla ilişkilerde zorluklar da verebilir.
12. evde Satürn varsa, önceki yaşamınızda yoksulluk veya diğer yaşam
zorluklarının bir sonucu olarak acı çekmiş olabilirsiniz ve bu dünyaya pişmanlık,
üzüntü veya suçluluk duygusuyla geldiniz. Bu hayatta ailenizin fertleri fakir, muhtaç,
hasta veya çok fazla görev ve yükü olabilir.
Mutluluğu hak ettiğinize inanmanız zor olabilir, çünkü genellikle bir üzüntü ve
kayıp duygusu yaşarsınız ve projelerinizi ve olasılıklarınızı bilinçsizce sabote
edersiniz. Bu yaşamdaki derslerden biri, kendinizi ve başkalarını affetmeyi
öğrenmektir. Sonuç olarak, 12. ev Satürn size birçok yaşam bilgeliği verir çünkü bu
evde Satürn olan insanlar yıllar geçtikçe güçleniyor ve ortaya çıkan kısıtlamalar,
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sıkıntılar ve zorluklar ruhlarında ve bedenlerinde arttı değerler katıyor. Hayal kırıklığı,
memnuniyetsizlik

ve

sınırlama

hissinin

içsel

baskısını

kontrol

etmekte

zorlanabilirsiniz. Annenizin rahmindeyken bir kısıtlama hissettiniz ve kendinizi rahat
hissetmiyordunuz.
Satürn Nakshatra Yerleşimi
Satürn İkizler burcunda “Aridra” Nakshatra içinde yerleşmiştir ve takımyıldızın
yönetici gezegeni RAHU olmaktadır. Rahu 5.evde (Akrep) olduğundan

Pralabda

karma ile ilişkisi vardır. Haritada beşinci ev Ekliptik ekseninden (Rahu-Ketu)
etkilenirse karma sorunları hayata yansıyacaktır. Bu nedenle haritada incelenmesi
gereken evlerden biri de beşinci evdir.

Rasi haritasında 5.ev Ekliptik ekseni

nedeniyle önemli derecede zarar görmektedir. Bunun anlamı pratik olarak sadece
5.ev yerleşimine bakmak bile sahip olunan karma konusunda bilgi verecektir.
KETU – Güney Ay Düğümü
Kuzey Ay düğümü (Rahu)

Ardından, güney düğüm yerleşiminize bakın.

Vedik Bilge, “Bu dünyaya neyle geldiğimize işaret ediyor ve eylemler ile alışkanlıklar
etkisinde eğilebiliriz" diyor. Özellikle, güney düğümün haritanızın geri kalanıyla nasıl
etkileşime girdiğine dikkat edin. Örneğin, kişisel bir gezegene mi dokunuyor? Bu açı
yardımcı ve destekleyici bir açı mı (üçgen veya altmışlık) yoksa zor bir açı mı (kare
veya karşıt açı)? Ketu haritada bir gezegenle görünüm yapmıyor. Ancak 3.ev ve
7.ev ile görünümler yapıyor. Karmadan dolayı en fazla bu evlerin yaşam alanları
zarar görebilir. Örneğin evlilikte ortaya çıkan olaylar, mutsuzluk ve üzüntüler karma
nedeniyle önceki yaşamdan gelen borçlardır.
Bazı insanlar güney ay düğümünden önemli açılara sahip olmayabilirler, bu
genellikle bu yaşamlarında çok fazla drama ile uğraşmak zorunda olmadıkları
anlamına gelir.
Karma Evinde Yerleşen Gezegenler
Karma evi olan 12.evde Satürn ile beraber yerleşen Merkür ve Venüs vardır.
Bunların da etkileri olacaktır.
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12. evdeki Natal Merkür : 12. evdeki Merkür, önceki yaşamda gerçekten
fikirlere ve teoriye odaklandığınızı gösterir. Ayrıca, sadece teoride biten akademik
veya deneysel araştırmalara katılabilirdiniz. Bu nedenle, boşa harcanmaması
gereken, ustalıkla kanalize edilmesi gereken yüksek bir entelektüel merakla bu
dünyaya geldiniz. Düşüncelerinizi veya fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmazsanız, hızla
hüsrana uğrayabilirsiniz.
Düşünmek, konuşmak, yazmak ve iletişim kurmak için bilinçaltı bir ihtiyacınız
var. Boş yere hiçbir şey söylememeye çalışmalı, zihinsel ve bilimsel enerjinizi boşa
harcamamalı, pratikte kullanmalısınız. Başkalarıyla iletişim kurmak, konuşmak ve
yazmak

için

içsel

ihtiyacınızı

kontrol

etmekte

zorlanabilirsiniz.

Annenizin

rahmindeyken, ona ve çevresinde söylenen her şeyi duyduğunuzu (hissettiğinizi)
ileri sürerler..
12. evde Natal Venüs : 12. evde Venüs ile önceki yaşamda ya harika bir
güzellik, tanınmış bir sevgili ya da harika bir şair ya da sanatçıydınız. Odağınız sanat
ve büyük aşklar üzerineydi. Bu hayatta her şeyden önce neşeyi ve sevgiyi yaşamak
istersiniz ya da biraz sanat yapmayı da hayal edebilirsiniz. Ayrıca, güzellik için (bir
güzellik uzmanına düzenli ziyaretler, özel diyetler, vb.) ve zevk ve romantizmle ilişkili
her şey için bilinçsiz bir çaba gösterme ihtiyacına sahipsiniz.
Birine sevgi vermek için derin bir ihtiyacınız vardır. Karşılaşabileceğiniz
zorluk, gerçek romantizm ya da tek taraflı aşk ile ilişkili olabilecek, sevgi - saygı
gösterme

ve

sevgiyi

uzaklaştırma

ihtiyacını

kontrol

etmektir.

Annenizin

rahmindeyken, onun sevgisinin nasıl etkilendiğinin farkındaydınız.
Rasi haritasının 12. evinde birden fazla gezegeniniz varsa (stelyum) , önceki
yaşamlarda çeşitli

ve etkili deneyimler yaşamışsınız demektir. Bu yaşamda,

bilinmeyeni aramaya veya maneviyat ve yaşam amacınız hakkında bilgi edinmeye ilgi
duyabilirsiniz. Bunları deşmek için aklınıza gelen çeşitli soruların nedeni budur.
Karma konusunda doğum haritasındaki gezegen yerleşimleri olumsuz
görünüyorsa bu durum kimsenin canını sıkmamalıdır. Çünkü mükemmel karma ile
dünyaya gelen insanlar ancak ender olarak karşımıza çıkabilir. Her insanın hayatında
hata yaptığı bazı yaşam alanları olacaktır. Bunun da nedeni ruhunun aradığı
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olgunluğu elde edene kadar çeşitli deneyimler yaşamasının gerekmesidir. Bu
deneyimler yaşanırken nasıl bir insan olacağını gösteren kozmik işaret Atmakaraka
gezegen olacaktır.
Burada örnek olarak seçilen kişinin Rasi haritasında Atmakaraka gezegen
Merkür olup zararlı 12.evdedir. Sadece atmakaraka gezegenin haritadaki yerleştiği ev
bile karma nedeniyle hayatta yaşaması gereken deneyimlerin kolay mı yoksa zor mu
olacağını gösterir. Atmakaraka gezegen zararlı 12.evdedir ve Satürn ile beraberdir.
Bu kişi ruhunun olgunlaşma yolunda çok zorlu deneyimler yaşayacağını gösterir.
Bazı deneyimler o kadar zorludur ki insanın hayatına bile son verebilir. Örneğin
atmakaraka gezegeni Venüs olan bir kadının aşk yüzünden intihar etmesi gibi !

Astrolog Yücel SÜGEN & Özlem SÜGEN

