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Bilinmeye doğum zamanları astroloji çalışmalarını imkansız kılar. Çünkü
doğru bir haritanın kurulması mümkün olmaz. Eğer doğum zamanı hesaplanması için
önemli yaşam olayları ve kriterler yoksa Vedik Rasi haritasında Ay Yükselen
(Chandra Lagna) uygulaması kullanılarak kısıtlı bir analiz yapılması mümkün olabilir.
Ancak doğum zamanına göre 24 saat içinde Ay yerleşimi değişiyorsa buna da
güvenemeyiz. Önemli yaşam bilgilerini kullanarak Vedik sisteminde gerçek doğum
zamanını (saat-dakika) hesaplamak mümkün olabilir. Bunun yapılmasında her türlü
yaşam olayı kullanılabilir ama en önemli bilgiler şunlar olabilir ;
a) Kan bağı bulunan bir aile üyesinin vefat tarihi.
b) Bedenin fiziksel özellikler. Örneğin yüz şekli, boy, ağırlık ve ayakkabı
numarası.
c) Evlilik tarihi
d) Çocuk doğum tarihi,
e)Eğitim durumu ve kariyer
f)Sağlık özellikleri. Yaşanan önemli hastalıklar ve kazaların tarihleri.
VEDİK BÖLÜŞÜMLÜ HARİTALAR
Vedik sisteminde her yaşam alanı için Bölüşümlü harita (Divisional Chart) adı
verilen özel haritalar kullanılır. Örneğin evlilik için Navamsa haritası, Çocuk için
“Saptamsa haritası”, Kariyer için “Dasamsa haritası” gibi. Bu haritaların Ev
yerleşimleri ufak bir zaman farkında bile yer değiştirdiğinden rektifikasyon için ideal
sayılır. Bölşümlü haritanın Yükselen Burç çizgisi doğum zamanı 5 dk değiştiğinde
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başka burca geçebilir. Bu nedenle rektifikasyon yapılması başarılır. Örneğin, evlilik
gerçekleşmeyen ve beraberlikleri sürekli yıkılan birinin Navamsa haritasında Evlilik
evi (7.Ev) Ekliptik ekseninden bir ev önce veya sonra yerleşirse bunu Rahu evine
veya Ketu evine taşıyarak gerçek doğum zamanını bulabiliriz. Bu konuda iki örnek
doğum zamanı hesaplaması vereceğiz. Burada yer alan çalışmayı izleyen okurumuz
doğum zamanı hesaplanmasını öğrenecektir.
Örnek – 1 : Bir kadın başvurusu.
Doğum Bilgileri : 11 Mayıs 1985 / Sivas/ Saat 10.00 – 11.00 arasında /Z+3
Yaşam Bilgileri :
a) En çok sevilen Anneanne vefat tarihi : 08 Temmuz 2018
b) İlişkilerimde maalesef çok zorlandım. Hiç evlenmedim. Evlenme şansı hiç
olmadı.
c) Eğitim hayatım çok başarılı. Boğaziçi Üniv. Mezunuyum.TR derecesi
yaptım. Yeditepe’de doktora yapıyorum.
d) Kasım 2018’de profesyonel astrolog olmak için eğitime başladım.

ANALİZ
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Başvuru sahibi tarafından doğum zamanı 10.00 – 11.00 arasında olarak
bildirilmiştir. Yaşam olaylarını kullanarak rektifikasyonla Vedik sisteminde

doğum

zamanını hesaplayacak ve ardından sınamasını yapacağız. Yaşam olayları içinde
rektifikasyon için en önemlisi kan bağı bulunan kişilerin (Ebeveyn) vefat tarihidir.
Başvuru sahibi tarafından

en sevdiği kişi olan Anneannesinin

vefat tarihi

açıklanmıştır. Böylece sadece bu bilgilerle bile gerçek doğum zamanı hesaplanır.
Hesaplanarak bulunan Doğum zamanı “10:49” olmaktadır. Analiz için horoskop
hazırlanmasında doğum zamanı olarak 10:49 birimi kullanılacaktır. Aşağıda Doğum
zamanı hesaplanmasının yöntemi açıklanmaktadır.
Bir horoskop yorumunun doğruluğu

horoskopun doğruluğuna bağlıdır.

Horoskopun doğruluğu da doğum verilerine bağlıdır. İşte bunların içinde en önemli
olan Doğum zamanıdır. Saat ve dakika olarak kesin doğru olması gerekir. Bu konuda
kullanacağımız Anneanne için vefat zamanı olarak 18.07.2018

bildirilmiştir. Vedik

sisteminde Bölüşümlü (Divisional) haritaları kullanarak yapılan doğum zamanı bulma
yöntemine rektifikasyon adı verilir.
Yukarıda Başvuruda yer alan

kişi

için hazırlanan Vedik D-12 Haritası

(Dwadasamsa) verilmiştir. Harita hesaplamanın sonucunda bulunan Doğum zamanı
olan “10:49” zamanı için hazırlanmıştır.
D-12 Haritasından sahip olduğumuz kan bağı ile ilişkimiz olan aile bireyleri
için analiz yapılır. Burada söz konusu olan kişi Anneanne

olduğundan öncelikle

horoskoptaki evi bulunmalıdır. Yükselen Burç olan YAY burcundan itibaren

4.Ev

sonra (Balık) Anne evi yerleşir. Buradan itibaren 4 ev sonra (İkizler) annenin annesi
yani Anneanne evi bulunur. Ayrıca D12 haritasında Güneş Baba, Ay Anne
temsilcisidir. Anne evi sayılan Ay yerleşimi Başak burcundadır. Buradan itibaren 4 ev
sonra gelinen Yay burcu da hesaba göre anneanne evi olur. Bu durumda anne vefat
tarihinde transit SATÜRN yerleşimi bulunmalıdır. 18.07.2018 günü T.Satürn 11
derece YAY burcundadır. Gezegenin anneanne evi ile ilişkisi olmalıdır.
Yükselen Burç hesabına göre anneanne evi olan İkizler burcu ile T.Satürn
yerleşimi (Yay) 7.ev görünümü yapıyor. Yedinci ev anneanne için Maraka yani ölüm
evidir. Ay yerleşimine göre bulunan anneanne evi Yay burcundaydı. Transit Satürn
de Yay burcunda olduğundan vefat işaretidir. Böylece birbirinden bağımsız iki ayrı
yerleşim için aynı sonuç çıkıyor. Harita ve bunun temeli olan doğum zamanı
doğrudur. Burada başka bir sınama daha yapabiliriz. Anneanne en sevilen kişi olarak
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açıklanmıştır. Anneanne evi olan İkizler burcunun yöneticisi MERKÜR Yükselene
göre 5.evde (Koç) yerleşmiştir. Burası üçgen (trikona) ev olarak en değerli yerlerden
biridir. Anneanneye verilen değeri gösteriyor.
Vedik bölüşümlü haritaların doğum zamanı tespitinde kullanılmalarının
nedeni 5-10 dakika zaman değişiminde haritanın değişmesidir. Bu nedenle yaşam
olaylarıyla sınama yapılan bölüşümlü harita gerçek doğum zamanını gösterir. Vedik
bölüşümli haritalar farklı yaşam alanlarını analiz etmekte kullanılır. Doğum zamanı
kontrol edilmesinde önemli yaşam alanlarına ait Siddhamsa ve Dasamsa haritalarını
inceleyeceğiz.
Doğum Zamanının Siddhamsa (Eğitim) Haritası ile Sınanması
Bölüşümlü (Divisional) Vedik haritaları arasında bulunan Siddhamsa (D24)
haritası eğitim hayatını analiz etmekte kullanılır. Aşağıda verilen Siddhamsa haritası
rektifikasyonla bulunan 10:49 doğum zamanı için hazırlanmıştır. Bu harita eğitim
hayatının başarısını analiz etmek için kullanılır. Başvuru sahibi çok başarılı yüksek
eğitim yapmıştır ve akademik bir hedefi vardır. Bu amacın ve başarının Eğitim
haritasında yansıması gerekir.

Vedik Siddhamsa (Kariyer) Haritası
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Siddhamsa haritasında Yükselen Burç BOĞA burcudur. Vedik kurallarına
göre başarılı eğitim olması için incelenecek yerleşimler şunlardır ; a) Yükselen Burç,
b)Jüpiter yerleşimi, c)Merkür yerleşimi d) Atmakaraka Gezegen yerleşimi, e)9.evi
yöneten gezegenin yerleşimi.
Yukarıdaki Siddhamsa haritasında açıklanan elemanların durumları şöyledir ;

a) Yükselen Burç Boğa olup yönetici gezegen VENÜS köşe ev olan 4.evde
(Aslan) yerleşmiştir. Venüs ve Güneş “Burç değiştiren gezegenler” olarak çok değerli
bir Yoga olan “Parivartana” Yoga ortaya çıkıyor. Büyük bir eğitim başarısı görülüyor.
b) Eğitim alanında büyük etkiye sahip Jüpiter kendi yönettiği Yay burcundadır
ve çok kuvvetlidir. Jüpiter 8.ev yöneticisi olduğundan kişinin normal kariyeri dışında
okült alanlara meylini ve bu konuda eğitim yapacağını da gösteriyor. Örneğin Astroloji
gibi.
c) Merkür kendi yönettiği Başak burcunda yerleşmiştir ve çok kuvvetlidir. Çok
başarılı eğitim hayatını verecektir.
d) Rasi (Doğum) haritasının Atmakaraka gezegeni GÜNEŞ oluyor.
Atmakaraka demek haritanın en büyük boylamına sahip gezegen demektir. Güneş
Siddhamsa haritasının Yükselen burcunda yerleşerek eğitim başarısını vermektedir.
Bir haritada Güneş atmakaraka olması demek en güçlü seçim demektir. Haritada
doğal atmakaradır. Güneş AK gezegeni olunca seçilen meslek alanında büyük
başarılar kazanmayı ve hayatta yükselmeyi gösterir. Bu haritada ayrıca 1.evi yöneten
Venüs ile 9.evi yöneten Satürn birleşmiştir. Bu durumda “Laksimi Yoga” ortaya
çıkıyor. Bu bir başarı, varlık, servet, ün kazanmak ve yükselmek göstergesidir.
e) Dokuzuncu evi yöneten SATÜRN köşe evlerden 4.evde (Aslan) yerleşerek
Laksimi Yoga yapmaktadır. Çok başarılı eğitim hayatını gösteriyor.

Sonuç olarak kurulan Siddhamsa yani Eğitim haritası son derece parlak,
verimli ve başarılı bir Vedik haritasıdır. Astroloji eğitiminde örnek olarak gösterilecek
kadar iyi bir haritadır.
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Doğum Zamanının Dasamsa (Kariyer) Haritası ile Sınanması

Vedik Bölüşümlü (Divisional) haritalardan “Dasamsa” haritası kariyer hayatını
analiz yapmakta kullanılır. Yukarıdaki Dasamsa (D10) haritasında Yükselen Burç
Yengeç olup kariyer evi (10.Ev) Koç burcundadır ve burada 4 gezegen stelyum
(gruplaşma) yapmaktadır. Bu yerleşim birden fazla kariyer alanı olacağını belirtiyor.
Buradaki gezegenler çeşitli kariyer alanlarını temsil ederler. Bunların içinde
Astroloji’de yer alıyor.
Kariyer alanı olarak Astroloji olması 10.ev (Koç) yöneticisi olan MARS ile
Rahu-Ketu görünümleri bulunmasıdır. Bu yerleşim mistik, metafizik ve okült alanlara
insanı çeker ve bu alanda kariyer yaptırır. Bu haritada 9.ev yöneticisi Jüpiter ile 1.evi
yöneten Ay birleşerek Laksimi Yoga ve ayrıca Gajakesekari Yoga yapmıştır. Bu iki
yoga Vedik sisteminin en kuvvetli ve parlak Yoga bileşenleridir. Başarılı bir kariyer
hayatı verecektir.

Vedik Rasi ve Navamsa Haritaları
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Kariyer hayatında başarı zamanlarını

Vedik sisteminde Dasa’lar gösterir.

Halen yaşanan Maha (Büyük) Dasa Jüpiter (2011 – 2027) görülüyor. Yaşanan
antardasa (küçük periyot) ise Venüs oluyor. Rasi haritasında natal AY Oğlak
burcundadır. Transit Satürn Oğlak burcunda olduğundan hayatın zor zamanı sayılan
“SADESATİ” yaşanıyor. Bundan önceki Satürn Yay burcu geçişi de Sadesati
zamanıdır. Ayrıca bundan sonraki Kova burcu yolculuğu da Sadesati zamanıdır.
TY.Satürn Kova burcuna girince hayatın verimli ve parlak süreci başlayacaktır. Bu
durumda Sadesati süreci bitmektedir. T.Satürn Kova burcuna giriş zamanı 2025 yılı
başındadır. Hayatın kariyer başarıları bundan sonra başlayacaktır.
Navamsa Haritası
Vedik Navamsa haritası aynı zamanda Evlilik haritasıdır. Evlilik analizi
Navamsa üzerinden yapılır. Yükselen Burç Akrep burcudur. Burada Ekliptik ekseni
(Rahu – Ketu ekseni) olduğundan romantik hayat ve evlilik hayatı sorunlarla
karşılaşır. Ayrıca evlilik temsilcisi VENÜS Yay burcunda Güneş ile beraberdir. Yay
burcu değişken burç olduğundan hayata birden fazla erkek girer ve ayrılmalar
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yaşanır. Venüs hem Güneş hem de Mars görünümleri aldığından romantik talih
sorunludur. Evlilik veya beraberlikler birden fazla olur ve mutluluk vermez.

Örnek – 2 : Bir kadın başvurusu.
Doğum Bilgileri : 27 Ekim 1981 / İzmir/ Saat 15.00 – 16.00 arasında /Z+3
Yaşam Bilgileri :
1) Babam hayatta annem 2 Aralık 2010 saat 20:20 de annemi kaybettim.
2)
25 Haziran 2000 de evlendim. Mayıs 2011 de boşanma davası açtım.
Bu aradaki iki yıllık süreç hayatımın en zorlu dönemiydi. Ayrıl_ barış devam eden
hatta bir ara intihar girişimimde( tarih hatırlamıyorum) oldu. Boşanma gerçekleşmedi.
3) 23 Ocak 2001 doğumlu bir kızım var . 12 Haziran 2006 doğumlu ikiz
erkek çocuklarım var.
4) Kaza geçirmedim. Ancak ilkokul 4. Sınıftan 9. Sınıfa kadar romatizmadan
kaynaklı her ay iğne ve tahlillerle geçen bir sürecim oldu.

ANALİZ
Vedik Haritalar
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A) Evlilik tarihinde (25.06.2000) Transit JÜPİTER Boğa burcundadır. Rasi
haritasında T.Jüpiter ile Venüs görünümü vardır. Navamsa haritasında T.Jüpiter
evlilik evi olan 7.evdedir. Navamsa haritası 5-10 dk içinde değişen bir Bölüşümlü
(Divisional) harita olduğundan 7.ev yerleşimi önemlidir ve doğum zamanını gösterir.
B) Evlenme tarihinde yaşanan Dasa “Jüpiter – Jüpiter Dasa” olup gezegen
Rasi haritasında 9.evde Güneş ile birliktedir. Güneş evlilik evi olan 7.ev (Aslan)
yöneticisidir. Böylece Dasa sistemi de haritayı ve zamanı doğruluyor.
C) Yedinci evde MARS vardır ve Venüs ile görünüm yapıyor. Aynı zamanda
8.evdeki SATÜRN de Venüs ile görünüm yapıyor. Evlilik hayatındaki ayrılma
zamanları ve sorunların göstergesidir.
D) Rasi haritasında Ağabey evi 11.ev (Yay) olur. Erkek burç olduğundan
ağabeyi gösteriyor. Yöneticisi JÜPİTER 9.evdedir ama Analetik derecede (0.03)
yerleşmiştir. Jüpiter zarar görmüştür. Ağabey ile anlaşamadığı gibi yüksek eğitim de
bu nedenle yapılamamıştır.
Vedik Bölüşümlü (Divisional) Haritalar

A) Dwadasamsa (Ebeveyn) Haritası :
Yukarıda 15:28 doğum zamanı için hazırlanan D12 haritası kan bağı olan
aile bireylerine aittir. Burada vefat eden Anne evi Yükselen burca göre 4.ev olan
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İkizler evidir. Ayrıca AY da Anne temsilcisidir ve haritada Ay 10.evde (Yay)
yerleşmiştir.
Anne vefat tarihi olan 02 Aralık 2010 günü transit Satürn 21.45 derecede
BAŞAK burcundadır. Satürn 10.ev ile görünüm yaptığından Anne evi ile görünüm
içindedir. Anne için Ay yerleşimini alırsak buradan itibaren 4 ev sonrası Balık olur.
T.Satürn bu ev ile görünüm içindedir. Ayrıca Ev çizgisi (cusp) 21 derece olduğundan
T.Satürn ile aynı derecede olması ölüm zamanı göstergesidir. Sonuç olarak
Dwadasamsa haritasında anne vefat tarihi doğum zamanını doğrulamaktadır.

B) Saptamsa Çocuk Haritası :
Aşağıda verilen Saptamsa haritası (D7) Vedik Çocuk haritası olup çocuk
doğumlarını ve çocukların cinsiyetlerini gösterir. Kadın kişi için birinci çocuk evi 9.ev,
ikinci çocuk evi 7.ev ve üçüncü çocuk evi 5.ev olur. Bu yerleşimlere çocukların
cinsiyetleri de açığa çıkar.

Saptamsa (Çocuk) haritası
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Saptamsa haritasında birinci çocuk evi olan 9.ev Terazi burcudur. Terazi
erkek burçtur. Yöneticisi olan VENÜS 10.evde (Akrep) Ay ile beraberdir. Kurallara
göre Akrep dişi burç olup doğacak ilk çocuk kız olur. Ayrıca bu evde bulunan AY da
kız çocuk olacağını belirtir. Doğum tarihinde (23.01.2001) Transit JÜPİTER Boğa
burcundadır ve VENÜS ile görünümü çocuğun doğumunun işaretidir.
Saptamsa haritasında ikinci çocuk evi 7.ev (Aslan) burcudur. Yönetici
gezegen GÜNEŞ erkek burç olan Yay evinde yerleşmiştir. Çocuğun cinsiyeti erkek
olur. Üçüncü çocuk evi haritada 5.ev (İkizler) burcudur. Yönetici gezegen MERKÜR
erkek burç olan Aslan burcunda olduğundan çocuğun cinsiyeti erkek olur. 7.evde
yerleşen Merkür aynı zamanda 5.ev (İkizler) yöneticisi olduğundan 2. ve 3.çocuklar
ikiz olurlar. Merkür çift karakterli gezegendir.
Sonuç Vedik Saptamsa haritası da hesaplanan doğum zamanını doğruluyor.
Bu haritalar üzerinde rektifikasyon yapılır. Örneğin araştırılan doğum zamanında
Çocuk erkek doğmuş ve bulunan ev kız gösteriyorsa hesaplama yanlıştır. Doğum
zamanı biraz ileri veya geri alınarak hesaplaması yapılır. Bu haritada bütün çocuk
doğumları için bulunan zaman ile kurulan diğer haritaların da doğru göstermesi
gerekir. Örneğin Evlilik zamanı ile Çocuk doğum zamanları Dasa süreçlerine uygun
olmalıdır. Evlilik zamanında (25.06.2000) yaşanan Dasa “Jüpiter – Jüpiter Dasa”
olmaktadır. Rasi haritasında yedinci evin yönetici gezegeni olan Güneş, Jüpiter ile
birlikte yerleşmiştir. Evlilik haritası Navamsa üzerinde Venüs Balık burcunda ve
Jüpiter Terazi burcunda olduğundan “Burç değiştiren gezegenler” olmuşlardır. Bu
nedenle evlilik zamanı Jüpiter Dasa olmaktadır. Böylece rektifikasyonla hesaplanan
doğum zamanı 15:28 olarak doğrudur.

Astrolog Yücel & Özlem Sügen

İstanbul, 01 Nisan 2021

