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Adı ve Soyadı : Bir Kadın Kişi (Yapılan analizlerden seçilmiştir)
Doğum Bilgileri : 04 Ağustos 1981 / Türkiye* / 11.30
Özel İşaretler : Doğum tarihinde 1 Saat Yaz Saati uygulaması vardır. Yıl
boyunca +1 saat fark uygulanmıştır.
(*) Kimliği gizli tutmak için doğum kenti verilmemiştir.

GİRİŞ
Burada yer alan astroloji analizi belki de en kısa zamanda sonuçlanan bir
gökyüzü olayını yansıtmaktadır. Başvuru sahibi bayanın mesajının alınmasından
sonraki bir hafta içinde hamile kalması ile sonuçlanan ilginç ve öğretici bir
analizdir. Önce Başvuruyu oluşturan okurumuzun mesajını görelim :
“ Merhaba,
Ben eşimle 2000 yılında üniversitede okurken tanıştım 3 yıllık bir
birlikteliğin ardından 2003 temmuz ayında evlendik.3,5 yıldır çok mutlu bir
evliliğimiz var. Son 6-7 aydır bebek sahibi olmak istemekteyiz ancak, maalesef bu
isteğimiz henüz gerçekleşmedi . Doğum haritamızdan bakılarak bu süre hakkında
bir tahminde bulunabilir misiniz? Herhangi bir engel var mı acaba? İkimizde çok
istiyoruz, özellikle eşim ve onu her ay hayal kırıklığına uğratıyormuşum gibi
hissediyorum. Sizden bu konuda yardım rica ediyorum .İnanın çok mutlu olacağım
.Size ilginiz için şimdiden teşekkür ediyorum.”
BATI TİPİ DOĞUM HARİTASI VE TRANSİTLER
Öncelikle Batı tipi doğum haritasında çocuk sahibi olmak ve hamile kalmak
ile ilgili yerleşimleri ve transitleri göreceğiz. Aşağıda Başvuru sahibi bayana ait Batı
tipi Doğum horoskopu ve Kasım 2006 ilk haftasına ait transitler görülmektedir.
Transitler mesajın alındığı zamana aittir.
Gökyüzü zamanında hiçbir olay rastlantı değildir. Başvuruda belirtilen çocuk
sahibi olmak hasretini yıllarca çeken insanlar vardır. Kozmik yörüngede uygun
zaman gelince hamile kalmak ve sonra da çocuk doğurmak bazı astrolojik
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işaretlerle gerçekleşir. Batı horoskopunda çocuk evi olan 5. ev çizgisi (cusp) Kova
burcundadır ve burcun yöneticisi 2. evde (Akrep) yerleşmiştir. Ay Düğümleri
Düzlemi (Rahu-Ketu axis) ile olumlu görünüm yapmaktadır. Ayrıca 5.evde her hangi
zararlı bir gezegen yerleşimi yoktur. Bu işaretler çocuk sahibi olmakla ilgili bir
sorun bulunmadığını göstermektedir.

BATI TİPİ HOROSKOP VE TRANSİT GEZEGENLER

Hamile kalma tarihindeki Gezegen transitleri

5.Ev çizgisi erkek burçlardan Kova’da yerleştiğinden ilk çocuğun cinsiyeti
erkek olacaktır. Çocuk sahibi olmakla ilgili zamanı Vedic (Hint) Astroloji sisteminde
göreceğiz. Ancak, analizden sonra Başvuru sahibi bayandan aldığım mesajda, Kasım
2006 ilk haftasında hamile kaldığı ortaya çıkmıştır. Hamile kalma zamanı ile ilgili
Batı tipi haritadaki işaretleri görelim.
Yukarıdaki horoskopta işaretlenmiş iki önemli transit göze çarpmaktadır.
Bunlardan birincisi çocuk temsilcisi JÜPİTER’in transitinde 2. evdeki natal Uranüs
ile oluşturduğu kavuşumdur. Daha önce açıkladığımız gibi Uranüs çocuk evi (5-Kova)
yöneticisidir. Bu sırada T.Uranüs de çocuk evi olan 5. evden geçmektedir.
Haritadaki önemli transitler içinde ikincisi T. CHİRON ile natal Jüpiter
arasında oluşan üçgen (trine) görünümdür. Jüpiter-Şiron etkileşimleri daima
başarılı bir hamileliğin başladığını ve her bakımdan sağlıklı bir çocuğun dünyaya
geleceğini işaret etmektedir. Hamile kalma zamanında T.Satürn için zararlı
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görünüm olmaması
bakılmalıdır.

daima

olumludur.

Bu

konuda

ayrıca

Ay

Düğümlerine

Daha derin ayrıntıları ve özellikleri Vedic (Hint) Horoskopunda göreceğiz.
VEDİC DOĞUM

HOROSKOPU

Analize, Rasi ve Navamsa haritalarını tasarlayarak başlıyoruz. Aşağıda Başvuran
bayana ait, verilen doğum bilgilerine göre hazırlanan Rasi ve Navamsa haritaları yer
almaktadır. Haritalar Güney Hindistan modeli olup
Lahiri Ayanamsa kullanılarak
hazırlanmıştır. Doğumdaki Lahiri ayanamsa değeri 23.36 derecedir. Ayanamsa değeri
;Yıldızıl Zodyak ile Tropik Zodyak arasındaki açısal fark olup Batı tipi horoskop ile Vedic
horoskopu arasındaki evlerin ve yerleşimlerin farklı olmasına yol açar.

HOROSKOPLAR
BALIK
7.Ev

KOÇ
8.Ev

BOĞA
9.Ev

KOVA
6.Ev

RASİ
OĞLAK
5.Ev
Ketu

YAY
4.Ev

DOĞUM
HARİTASI
AKREP
3.Ev
T.Jüpiter

TERAZİ
2.Ev

İKİZLER
10.Ev
Mars

BALIK
Yük.Burç
1.Ev
Ay Mars
Ketu

YENGEÇ
11.Ev
Rahu
Merkür
Güneş

KOVA
12.Ev

ASLAN
12.Ev
Venüs

OĞLAK
11.Ev

BAAK
Yük.Burç
Ay Jüp
Satürn

YAY
10.Ev
Güneş

KOÇ
2.Ev
Jüpiter
Satürn

BOĞA
3.Ev

İKİZLER
4.Ev

YENGEÇ
5.Ev

NAVAMSA
ASLAN
6.Ev

AKREP
9.Ev
T.Jüpiter

TERAZİ
8.Ev
Merkür

BAAK
7.Ev
Venüs
Rahu

Yaşanan Dasa : Rahu – Merkür
Başvuran Bayana ait Vedic Doğum (Rashi) ve Navamsa haritaları

Kasım 2006 ilk haftasında hamile kalan Bayanın normal şartlarda doğumu Ağustos
2007 ortasında gerçekleşecektir. Bu sırada yaşanan Dasa (Büyük periyot) RAHU ve Bhukti
(Küçük periyot) Merkür olacaktır. Yukarıdaki Rashi (Doğum) haritasında Rahu ve Merkür’ün
11. ev (Yengeç) de yerleştiği ve çocuk evi olan 5.Ev (Oğlak) ile görünüm yaptığı
görülmektedir. Şu halde çocuk sahibi olmak için Rahu Dasa ve Merkür bhukti (antardasa)
uygun ve olumludur. Ayrıca Navamsa haritasında Rahu ile 5.ev (Yengeç) yönetici gezegeni
AY arasında görünüm vardır. Jüpiter ile Merkür arasındaki görünüm de zamanlamayı
etkilemektedir.
Çocuk sahibi olma zamanını Dasa ve Bhukti ile saptadıktan sonra ikinci en önemli
gösterge Jüpiter transiti olacaktır. Ağustos 2007 tarihinde T.Jüpiter Akrep burcunda
olacaktır. T.Jüpiter Akrep’ten geçerken Yengeç’te yerleşen natal Rahu ve Merkür ile
görünüm yapacaktır. Bu gezegenler çocuk evi ile görünümde olup doğum zamanını
göstermektedirler.
Navamsa haritasına bakarsak, 2007 Ağustos’ta Akrepten geçen T.Jüpiter bu sırada
5. ev ile yani çocuk eviyle görünüm yapmaktadır. Ayrıca navamsa haritasında T.Jüpiter ile
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Çocuk evi yönetici gezegeni Ay arasında görünüm oluşmaktadır. Şu halde, doğum için
Ağustos 2007 uygun olup çocuk sahibi olma zamanını belirtmektedir.
Bu haritada ayrıca en önemli talih faktörlerinden bir tanesi olan “Gajakesekari
Yoga” göze çarpmaktadır. Yoga; köşe evlerden birinde yerleşen Jüpiter ve Ay görünümleri
ile oluşur. Rashi haritasında Ay ve Jüpiter Yükselen burçta yerleşerek güçlü bir yoga
oluşturmuşlardır. Yoga sayesinde harita sahibinin hayatta beklentilerine kavuşması
mümkündür. Yoganın yerleştiği evde çocuk evi yöneticisi Satürn de bulunmaktadır. Böylece
hayatta en fazla önem verilen çocuk sahibi olmak ve onu yetiştirmek gibi annelik içgüdüleri
fazlasıyla tatmin olacaktır.

Kshetra Sphuta (Yumurtalık verimi)
Çocuk sahibi olmak için sağlıklı üreme organlarına sahip olmak gerekir.
Vedic sisteminde rahim ve yumurtalık sağlığını ve çocuk yapma potansiyelini
gösteren özel bir analiz vardır. Kadın için yapılacak analizin adı “Kshetra Sphuta”
olur. Kadın haritasında Jüpiter,Mars ve Ay boylamları toplanarak Kshetra Sphuta
yeri bulunur.

Jüpiter boylamı = 163,04
Mars
“
= 77,45
Ay
“
= 159,05
____________________________________
Toplam
= 399,54 – 360 = 39,54 = 9,54° BOĞA olup dişi burçtur.
Kadın haritasında çocuk konusunda yumurtalık verimi için Kshetra Sphuta
dişi burçlardan birinde olmalıdır. Yerleşim dişi burçlardan Boğa’da olduğundan
çocuk için doğurganlık sorunu yoktur. Kadın Rashi haritasında çocuk sahibi olmak
için en önemli işaretlerden bir tanesi JÜPİTER ile Kshetra Sphuta arasında görünüm
olmasıdır. Yukarıdaki haritada Boğa burcundaki Kshetra Sphuta ile
Başak
burcundaki Jüpiter arasında görünüm vardır ve çocuk sahibi yapmak için verimli
olduğunu gösterir. Kshetra Sphuta’dan sonraki 5.evde Jüpiter yerleşmesi çocuk için
verim işaretidir.
Kadın Rashi haritasında geç çocuk sahibi olmanın işaretleri vardır. Kadın
haritasında çocuk olayını geciktiren Satürn yerleşimidir. Satürn gecikme ve sorunlar
işaretidir. Satürn ile Çocuk temsilcisi (Putrakaraka) gezegen Jüpiter birlikte başak
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burcunda yerleşmiştir. Eğer Kshetra Sphuta gibi olumlu işaretler olmasaydı daha
başka gecikme sorunları ortaya çıkabilirdi.
Burada yer alan yerleşimler ve transitler bize çocuk doğumunun zamanını
ve sağlığını göstermektedir. Bundan ortaya çıkan gerçek şudur ; gökyüzü işaretleri
ve yazgı tüm hayatın ve yaşanacakların birer şifresidir.
Shri Santan Gopal Yantra

Vedic astroloji sisteminde çocuk için kullanılan Yantra budur. Çocuk sahibi
olmak, hamile kalınca çocuğun düşürülmesini önlemek ve çocuksuz kalmamak için
kullanılan bir Yantra’dır.
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