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INTRO 

Her çocuk evrenin mimari tarafından oluġturulmuġ  eġsiz 

bir tasarımdır. Tıpkı eġi benzeri olmayan bir KAR TANESİ 

gibi… Doğum haritası ise, bu tasarımın iki boyuta 

indirgenmiġ bir tasviridir.  

Sunduğum analiz, çocuğunuzun düġünce biçimini, duygu 

dünyasını, yeteneklerini, beklentilerini, desteklenmek ve 

parlatılmaya ihtiyaç gösteren yanlarını ortaya 

koymaktadır. Bunun yanısıra, onun geliġimini 

desteklerken daha verimli sonuçlar elde etmeniz için 

baġvurabileceğiniz stratejiler ve yararlı minik çözümlere 

de değinmeye çalıġtım… 

Dilerim bu çalıġma, meġakkatli ve kutsal annelik 

yolculuğunuzda, en ihtiyacınız olduğu zamanlarda 

kalbinizde bir küçük ıġık yakıverir  

Yaġamınızın ailenizle birlikte huzur, sağlık ve bolluk içinde 

geçmesini,  dilerim. 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Kristin Demirci  
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KİMLİK KARTI 

Her aile kızından ‘’Bizim 

Küçük Prenses’imiz’’ diye 

bahseder. Ama pek az 

çocuk bu tanıma Kızınız kadar uygun olabilir; zaman 

zaman kendine dönük olsa da girdiği her ortamda ayırt 

edilen bir kiġilik, duru bir güzellik, karġı konulması güç bir 

gülümseme, seri ve zarif hareketler, geliġkin ve seçici bir 

damak tadı ve estetik anlayıġı, ne istediğini bilen ve 

isteklerini kime/nasıl yaptırtabileceğini büyük bir isabetle 

belirleyen bir iliġki yönetimi yeteneği, gözlemci ve pratik 

bir zeka, hayat istediği gibi gitmediğinde küçük yeġil bir 

erik gibi tadından yenmese de, keyfi yerinde olduğu 

zaman içten dıġa doğru taġan bir coġku ve enerji pınarı… 

İġte astrolojik göstergelerin tariflediği Kızınız böyle bir 

çocuk.  

Kızınız’ın Güneġi Baġak’ta ve 12. evde. Yükselen de 29 

derece ile Baġağa yerleġiyor. Bu çifte vurgu, kiġiliğindeki 

Baġak etkisini bir hayli arttırsa da, 1. Eve giren 

Terazi’deki Merkür ve Venüs, Kızınız’ın Terazi burcunun 

özelliklerini de yoğun olarak taġımasını sağlıyor.  

Acele ettirilmeyi sevmeyen, sindire sindire öğrenen, ama 

yaptığı herġeyi kusursuz yapmaya özenen, baġarısız veya 

hatalı bir duruma düġtüğünde son derece tedirgin olan bir 

çocuk.  
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Dikkatli, alıġkanlıklarına bağlı, hatta bazı tercihleri 

konusunda takıntılı olması mümkün. Bebekliğinden beri 

damak tadı konusunda aġırı hassasiyet göstermesi, 

kokulara ve seslere çok duyarlı olması, alıġmadığı tarzda 

hazırlanmıġ yemekleri, gözüne güzel görünmeyen 

kıyafetleri reddetmesi ve temizliğe düġkün olması beklenir. 

Yemek ve uyku saatleri gibi rutinleri kolay benimser ve 

düzeni bozulduğunda huzursuz olup, sızlanabilir. Etrafında 

tanıdığı ve güvendiği insanların bulunmasını talep eder ve 

onların ilgi ve beğenisini elinde tutmak için çaba gösterir. 

Yeni tanıdığı kiġilere ise, ısınması biraz zaman alabilir.  

Müzik, renk ve dizayn içeren her aktiviteye büyük bir 

zevkle katılabilir ve el becerilerinin geliġkin olması beklenir. 

Ancak biraz sakar olması da mümkündür.  

Hareketli sosyal ortamlarda bulunmayı sever. Baġarılı 

olabileceğini düġündüğü konularda öne çıkmak için gayret 

sarfeder ancak cesareti kolay kırılabilir. Yaptıklarıyla 

beğenilmekten, örnek gösterilmekten son derece motive 

olur, fakat eleġtiriyi, azarlanmayı, reddedilmeyi 

kabullenmek konusunda çok zorlanabilir. Olumsuz 

karġılanmaktan korktuğunda, içine çekilip, duygularını ve 

düġüncelerini kendisine saklamayı tercih edebilir. Bu 

nedenle hoġgörü ve disiplinin hassas dengesi ile 

yetiġtirilmesi gerekir.   

Kızınız’ın birinci evi oldukça güçlü gezegen etkileri alıyor. 

Hem 1. Evin yöneticisi olan Merkür, hem de ikinci Evin 
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yöneticisi olan Venüs’ün Benlik Evi’nde olması nedeniyle 

Kızınız’ın hem kendinden hem de yaġamdan yüksek 

beklentileri olmasını beraberinde getirecektir. Olumlu 

teġvikler gören bir çocuk olması halinde, yaġıtlarına göre 

daha yüksek bir medeni cesaret göstermesi ve taleplerini 

ve görüġlerini dile getirmekten çekinmemesi  beklenir.  

2. Evi Terazi kestiği için küçük yaġlardan itibaren, 

güzelliklere düġkün ve seçici bir tavır sergilemesi 

mümkündür. Değer yargıları içinde, hak ve adalet 

kavramları ön plana çıkacaktır. Merkür’ün Terazi’de 

olması iletiġimde özenli davranma, yargıda tarafsızlık ve 

kiġileri değerlendirirken söz ve davranıġlarındaki 

tutarsızlıkları kolayca farkedebilme özelliği verir. Onunla 

konuġurken paylaġtığınız değerler ile, sergilediğiniz 

davranıġların birbirini tutmasına özen göstermenizi 

öneririm. Zira, uyumsuzlukları çok kolay farkedecek ve 

özellikle ergenlik çağında bunları sizinle tartıġma konusu 

haline getirebilecektir.  

Bir yetiġkin olduğunda ise, ona sunulanlar ile kolay tatmin 

olmayacak, standartlarını, değerlerini ve önceliklerini 

baġkalarının yönlendirmesi ile değil, kendi deneyimleri ile 

belirlemeyi tercih edecektir.  

3. evi Akrep burcunun etkisindedir. Akrep’in modern 

yöneticisi olan Pluto da 3. Evde yer almaktadır. Akrebin 

klasik yöneticisi olan Mars ise 11. Evdedir. Kızınız’ın güçlü 

bir sözel algı ve ifade yeteneği vardır. Hafızası da çok 
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güçlü olacak, yazılı ve sözel olarak aktarılan bilgileri 

hatırlamak, iliġkilendirmek ve bunlara referans vererek 

değerlendirmeler yapmak konusunda baġarı gösterecektir.  

Pluto’nun da 3. evde yer alması düġünce ve ifadenin 

analitik niteliğini yükseltip, iletiġim gücünü arttıracaktır. 

Kızınız insanları etkilemek ve yönlendirmek için sadece 

doğru ifadeleri seçmenini yeterli olduğunu erken 

farkedecektir.  Manipulatif olmaya yatkındır. Sözleri 

duygu durumuna bağlı olarak bazen sihir, bazen silah gibi 

kullanabilir. Onu rahatsız eden duygu ve düġüncelerini 

yazarak rahatlama eğilimi de gösterebilir. Yalnız lütfen 

kutsal mabet niteliğindeki bu ‘’Dear Diary’’leri gizlice 

okumaya filan kalkmayın! İntikamı acı olabilir . 

Mars’ın da 11. Evde yerleġmesi ve Güneġi ile kavuġum 

halinde olması, sosyal ortamlarda gövde gösterisi 

yapmaya yatkın olduğunu ve güç elde etmek için çevresini 

ve iletiġim yeteneğini kullanacağını gösterir. Rekabet 

karġısında çalıġma arzusu kamçılanır ve kolay pes etmez. 

Baġkalarını da kendisiyle birlikte ortak bir amaç için 

çalıġmaya ikna edebilir. Bu yerleġim liderlik özellikleri 

vereceği ve için çok değerlidir. Ancak, bu yeteneğinden 

yararlanabilmesi için, iletiġimde dürüstlüğün önemi ve 

kiġilerin özgür iradesine müdahale etmenin adil bir tutum 

olmadığı konularında, eğitilmelidir.  
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3. evdeki Pluto’nun bir özelliği de, kardeġlerle olan 

iliġkilerin güç savaġlarına dönüġebilme kapasitesidir. 

Kardeġine duyduğu sevgi ile, onun anne-babasının ilgi ve 

sevgisini paylaġmasına duyduğu tepki, Kızınız’ın içsel 

çatıġmalar yaġamasına neden olabilir.  

4. ev, baba evinin yapısını ve aile iliġkilerinin kiġi 

üzerindeki etkisini temsil eder.  4. ev Yay ile baġlamakta 

ve Oğlak 4. Evde kapalı kalmaktadır. Oğlaktaki Chiron da 

4. Evdedir. Kızınız annesini güvenli bir kale ve bir 

mükemmellik timsali olarak görecek, ancak hayatının baġ 

kahramanı daima babası olacaktır. Baba ile iliġkilerin 

değiġken bir nitelikte olması ve Kızınız’ın ondan yeterli ilgi 

görmek ve onayını almak konusunda sürekli endiġeler 

taġıması mümkündür.  

4. ev yöneticisinin 11. Evde olması, klasik astrolojide iyi 

ġans ve bolluk göstergesidir. 

5. ev yaratıcılık evidir. Kızınız’ın 5. Evini Kova burcu 

kesmektedir. Bu burcun klasik yöneticisi Satürn 9. Evde, 

modern yöneticisi Uranüs ise yine 5. Evde yerleġmiġtir. 

Ayrıca Neptün de 5. Evde yer almaktadır. Bu gezegen 

konumları Kızınız’ın yaratıcı, enerjik, idealist ve sıradıġı 

yetenekler sergileyen bir yetiġkin olacağına iġaret 

etmektedir. Kızınız aklına koyduğu pek çok ġeyi 

yapmasına imkan veren, geniġ bir beceri yelpazesine 

sahiptir. Onun için asıl sorun, hangi hedefe yönlenmek 

istediğine ve  hangi riskleri taġıyabileceğine karar vermek 
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olacaktır. Enerjisini fazlaca dağıtıp, aġırı yorulabilir veya 

sürdürülmesi mümkün olmayan sorumluluklar alabilir. 

Yüksek beklentileri ve hem kendine hem de yakın 

çevresine fazlaca güven duyma eğilimi nedeniyle  zaman 

zaman hayal kırıklığına uğrayabilir. 5. ev Kızınız’ın en 

zayıf ve en güçlü yanlarını barındırmaktadır. Bu nedenle 

de haritada Aġil’in topuğu gibi iġlemektedir.  

6. ev, gündelik hayat rutinlerimiz ve sağlığımız 

hakkındadır. 6. Evin baġlangıcında yer alan Balık 

Burcunun modern yönetisi Neptün 5. Evde, klasik 

yöneticisi Jüpiter ise 11. Evde yer almaktadır. Balık aynı 

zamanda evlilikler ve ortaklıklar alanı olan 7. Evin 

baġlangıcını da kesmektedir. Bu durumda Kızınız’ın 

gündelik hayatı tat alabileceği hale getirmeye çalıġan, ona 

coġku vermeyen iġleri, iliġkileri, yaġam biçimlerini de 

sürdürmek istemeyen biri olması beklenir. Kızınız tam bir 

ekip insanı ve yaġadığı her ortama dinamizm getiren bir 

kiġi olacaktır. Gündelik sorumlulukları ve iġ ortamlarını 

paylaġtığı kiġilerle, dostça ve yakın iliġkiler kurmayı, ya da 

zaten özel hayatında da yakın olduğu kiġilerle iġbirliği 

yapmayı tercih edecektir. Eġ ve sevgililerini de, yakın 

arkadaġları veya birlikte çalıġtığı kiġiler arasından seçebilir. 

Zaman zaman bu tercihlerinden dolayı zarar görmesi ve 

özel hayat – iġ hayatı sınırlarını çizmediği için, bir alanda 

yaġanan fırtınanın diğer alana da birebir yansımasından 

dolayı, ani çöküntüler yaġaması mümkündür.  
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8. ev, bize ait olmayan ya da doğası itibariyle akıġını 

belirleyemediğimiz kaynakları kullanmakla ilgilidir. Para, 

cinsellik ve yaġam enerjisi bu evin konuları içindedir. 

Kızınız’ın haritasında 8. Ev Koçla baġlamaktadır. Koç’un 

klasik yöneticisi Mars 11. – 12. Ev sınırında, modern 

yöneticisi Pluto ise üçüncü evdedir.  Bu gezegen 

konumları, Kızınız’ın yakın çevresini, akrabalık iliġkilerini 

ve sosyal network’ünü, kendine yeni kaynaklar yaratmak 

için çok rahatlıkla kullanabileceğini gösterir. İletiġim 

becerisi ve geniġ ilgi alanları onun çıkmaza girdiği anda 

yepyeni çözümler üretmesini sağlayacaktır.  

8. ev aynı zamanda Boğa burcunda olan Ay’ı da 

barındKızınıztadır. Boğa, sabit ve kalıcı değerlerin 

temsilcisidir. Ay’ın içinde en rahat ettiği burçlardan 

biridir ve kiġiye ayakları yere basan bir duygusal tavır 

verir. Ay’ın bu konumu, Kızınız’ın 5. Evdeki Neptün’ün 

verdiği aġırı idealist ve yanılgıya açık tutumunu 

dengelemesini sağlayacaktır.  

Ay’ın kiġinin haritasında anneyi temsil etmesi ve Boğa’nın 

yöneticisi olan Venüs’ün 1. Evde yer alması, sizin Kızınız’ın 

kiġiliğinin ve değerlerinin oluġmasında büyük rol 

oynayacağınızı gösterir. Ayrıca maddi-manevi desteğe 

ihtiyaç duyduğu zamanlarda ilk baġvuracağı insan da siz 

olabilirsiniz.  

9. ev eğitim, felsefe, din ve yabancı ülkeleri temsil eder.  

9. evin baġlangıcında da Boğa vardır. Yöneticisi Venüs 1. 
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Evde olduğu için, Kızınız öğrendiği tüm değerleri ve 

yaġam felsefesini birebir hayatına yansıtmak isteyecektir. 

İnançlarında samimi ve görüġlerinde ısrarcı olabilir. Ayrıca 

yurtdıġı bağlantılı iletiġim ve giriġimlerin onun kiġisel 

geliġimine katkıda bulunucağı ve kısmet getireceği de 

söylenebilir. Yurtdıġında eğitim görebilir. 

10. ev toplumsal mevki evidir. İkizlerle baġlaması ve 

Yönetici Merkür’ün 1. Evde olması, Kızınız’ın zekası, 

iliġkileri ve zihinsel yetenekleri ile tanınmaya ve baġarı 

kazanmaya yatkın olduğunu gösterir. Entelektüel 

hırslarını tatmin eden iġler yapmak ve bunları toplum 

önünde sergilemek isteyecektir.  

11. ev, dostlukları ve toplumsal sorumlulukları temsil 

eder. Aslan’ın etkisindeki bu ev aynı zamanda Jüpiter ve 

Mars’ı da barındırmaktadır. Kızınız’ın girdiği topluluklarda 

kabul görmeyi önemsemesi beklenir, zira Aslan 

farkedilmeden ve onay almadan yaġayamaz. Kızınız da 

yetenekleriyle parlayan, çekici bir kiġilik ve 

etrafındakilerin iyiliğini ve mutluluğunu gözeten, cömert 

bir dost olacağı için, bu onayı kazanmakta 

zorlanmayacaktır. Sadece Mars’ın güneġle yaptığı 

kavuġuma bağlı olarak, zaman zaman çok dominant 

davranması ve kendini fazla ön plana çıkarttığı için 

kıskançlık ve gizli düġmanlık gibi enerjilerin oluġumunu 

tetiklemesi mümkündür.  
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11. Ev yöneticisi Güneġ’in 12. Evde olması, insan 

psikolojisini çözümlemek konusunda büyük yetenek verir 

ve kiġinin çevresindekilere karġı hassas ve merhametli 

olmasını sağlar.  

12. ev bilinçaltımızla olan iliġkimizi ve evrensel irade ile 

bütünleġme eğilimimizi tanımlar. Güneġ’in 12. Evde 

yeralması ve bu evin baġlangıcındaki Baġak burcunun 

yöneticisi Merkür’ün 1. Evde olması, Kızınız’ın kendi 

davranıġlarının temelindeki nedenleri çözümlemeye ve 

varlığının anlamını sorgulamaya yatkın olacağını gösterir.  
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SAĞLIK 

Sağlık her insanın hassasiyet 

gösterdiği bir konudur. Çocuklarının 

sağlığıyla ilgili uyarılar ebeveynleri 

fazlasıyla endiġelendirebilir. Bu 

nedenle öncelikle ġunu belirtmemde fayda var; astrolojik 

haritadan hareketle tanımlanan eğilimler sadece birer 

potansiyele iġaret etmektedir. Çocuğunuz, bazı fiziksel ve 

manevi koġulların tetiklemesiyle bu gibi sağlık sorunlarıyla 

karġılaġabilir. Ancak bunların hiçbiri mutlak ve çözümsüz 

değildir.   

Kızınız fiziğinde aileden birinin genetik özelliklerini belirgin 

olarak yansıtıyor olabilir. Birinci evindeki Venüs ona 

güzellik, cazibe, sağlık ve uzun ömür verir. Merkür ise 

fiziksel disiplin ve uzunca bir boy verecektir.  

Venüs’ün olumsuz transit almasına bağlı olarak da geçici 

hastalıklar – soğuk algınlığı vb.- yaġanabilir. Yine 

Venüs’ün güneġle yaptığı 45'lik açıya bağlı olarak zaman 

içinde tiroit ve böbreküstü bezlerine bağlı problemler 

yaġanması ihtimali doğabilir. Insülin direnci ve polikistik 

over gibi birbirini tetikleyen sorunları engellemek için 

ġekerli gıdalar konusunda dikkatli olunması ve düzenli 

spor yapılması yararlı olur.  

Kızınız’ın astrolojik kombinasyonunda toprak ve hava 

etkisi ağırlık taġımaktadır;  
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Toprak grubu burçlar bronġit, sinüzit gibi solunum yolu 

problemlerine yatkın olurlar. Ayrıca sindirim 

problemlerine karġı da dikkatli olmaları, ağır gıdaları 

sınırlı miktarda tüketmeleri gerekir, zira bünyeleri bunları 

proses etmekte zorluk çeker. Bu da karaciğer sorunlarına 

neden olabilir. Haritasında çok etkili olan Baġak burcunun 

dıġ etkenlere adaptasyon sağlamak konusunda zorluk 

çektiği bilinir. Vücut kimyası bazı dönemlerde belli 

maddelere karġı aġırı hassasiyet gösterebilir. Vücudun 

bağıġıklık sistemini koruyan ve kendini yenilemesini 

sağlayan vitamin ve mineralleri almayı ihmal etmemesi ve 

bol su içmesi gerekir.   

Hava grubunun sorunu ise, genel itibariyle enerjisini 

dengeleyememek yönündedir. Bu da uyku sorunları, 

ajitasyona yatkınlık, strese karġı dayanıksızlık, 

hiperaktivite gibi problemler verir. Düzenli olarak B-grubu 

vitaminler ve balıkyağı kapsülleri kullanması, yararlı 

olabilir.  

Jüpiter’in Aslanda olması bünyeyi kuvvetlendiren bir 

faktördür. Ancak aġırı terleme ve stresli durumlarda 

nabzın yükselmesi ve sırt ağrıları gibi etkiler de verebilir.  

Kızınız’ın haritasında Uranüs-Mars karġıtlığı 

bulunmaktadır. Çok küçük yaġlardan itibaren dikkatsizlik 

ve sakarlık gibi nedenlere bağlı irili ufaklı kazalar 

yaġayabilir.    
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 EĞITIM & KARIYER  

Kiġinin haritasında yetenekleri, eğitim 

alabileceği konular ve para 

kazanabileceği alanlar ve toplum 

içinde yer edinmesini sağlayacak 

faktörler hakkında bilgi veren evler vardır.  

3. ve 5. Evler bize kızınızın yeteneklerini, 9. Ev ise eğitim 

almaya yatkın olduğu konuları tanımlayabilir. 1, 6. Ve 

10. Evlerinin niteliği ve bu evlerin yöneticilerinin 

yaptıkları açılar, toplum içinde oynayacağı roller ve 

mesleki tercihler, 2. Ve 8. Evler ise para kaynakları 

hakkında fikir verir. Bu evlerden ve bu evlere 

konumlanmıġ olan gezegenlerin açıları hakkında giriġ 

bölümünde verdiğim bilgileri tekrar etmeyeceğim. 

Doğrudan doğruya, bu göstergelerden hareketle Kızınız’ın 

eğitim ve kariyer potansiyeli hakkındaki yorumlarımı 

aktaracağım;  

 Kızınız çok zeki ve algıları geliġkin bir çocuktur. 

 İlk ve orta öğrenim yıllarında, fen ağırlıklı 

konulardan ziyade, sözel ve matematik temelli 

derslerde baġarılı olması beklenir.  

 Yaratıcı yetenekleri çok belirgindir. Özellikle sesin 

ve sözün kullanılabileceği tüm sanat dallarına ve 

akademik disiplinlere ilgi duyması mümkündür.   
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 Spor konusunda da ortalamanın üzerinde bir 

yeteneğe sahiptir. Müzik ve spor onun için 

standart eğitiminin yanısıra düzenli olarak 

yürüttüğü uğraġlar olabilir. İlgilendiği spor ve 

müzik dallarında, uzmanlaġmasını sağlayacak 

eğitimler alması beklenir.  

 Kızınız yüksek öğrenimini fen ağırlıklı konulardan 

ziyade, iġletme, halkla iliġkiler, basın-yayın gibi bir 

konuda yapmaya yatkınlık gösterecektir. Sözel 

ifade yeteneği, sosyal cazibesi ve organizasyonel 

becerileri, bu alanlarda baġarılı olmasını 

destekleyecektir. Uluslararası hukuk da oldukça 

ilgisini çekebilir.  

 Çocukluk ve ilk gençlik döneminde, anne babasını 

örnek alarak, doktor olmak istediğini düġünmesi 

ve uzun bir süre bu ideali sahipleniyor görünmesi 

mümkündür. Ancak pratikte bu yolu takip 

etmeyebilir. Ġayet tıp alanında çalıġırsa da, 

psikiyatri dalını tercih etme olasılığı yüksektir. 

Baġka bir ihtimal de, psikoloji eğitimi alması ancak 

bunu insan kaynakları benzeri bir iġ yapmak için 

kullanmasıdır.  

 Ayrıca spor veya müzik gibi bir uğraġı eğitimiyle 

paralel olarak devam ettirip, istediği takdirde bu 

becerilerini kariyer fırsatına çevirebilir. 

 Fotoğrafçılık da zevk aldığı bir yan uğraġ olabilir. 

Zira estetik ve görsel denge duygusu oldukça 
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geliġmiġtir. Televizyon haberciliği, program 

yönetmenliği, reklamcılık gibi konular da, ilgi 

duyabileceği ve zevk alabileceği meslek konularıdır.    

 Yüksek eğitimi için bir süre yurtdıġına gitmesi, ya 

da yurtdıġında yaġamasını sağlayacak bir meslek 

edinmesi olanak dahilindedir. 

 Yaġamı boyunca birden fazla iġ alanını deneyeceği 

ve farklı konulardan para kazanacağı 

görülmektedir. Ne iġle uğraġırsa uğraġsın, mutlaka 

bunu bir zevk ve tutku haline getirecek, zevk 

almadığı ve iddialı olma arzusu duymadığı hiçbir 

iġi de sadece para kazanmak için yapmak 

istemeyecektir.  

 Ayrıca seçtiği her meslekte hızla yükselmesi ve 

yönetim pozisyonuna gelmesi ya da bağımsız bir 

konumda çalıġması beklenir. Yaptığı iġler ve 

mesleki baġarılarıyla toplum içinde saygın bir isim 

elde etmek isteyen bir yetiġkin olacaktır.  

 Kızınız, ekip çalıġmalarını tercih edecek ve iyi bir 

ekip lideri olacaktır. Ancak giriġtiği ortaklıklar ve 

iġbirliklerinde zaman zaman umduğunu 

bulamaması, gizli rekabet ve fırsatçılık gibi 

tavırlarlar karġılaġması mümkündür.   

 Ani kararlar vermesi, hesaplanmamıġ riskler 

alması ve taviz vermeyi reddetmesi gibi nedenlerle 

iġ hayatı ve mesleki baġarı çizgisi iniġli çıkıġlı 

olabilir.   
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 Geniġ düġünmeyi ve zevk için harcamayı 

sevdiğinden, ayrıca onu hep dört ayak üstüne 

düġüren ġansına da çok güvendiğinden, parasını 

hesapsızca kullanabilir.  

 Haritasındaki göstergeler, maddi konularda da 

fırsatlar getiren arkadaġlıklar ve iletiġim ağları 

kuracağına ve yalnız kendi çabasıyla değil, miras 

ve evlilik yoluyla da zenginlik elde edeceğine iġaret 

etmektedir. 

 

 

  



 

19 
 

AİLE İLİĠKİLERİ 

Aile iliġkileri bizim yaġam hakkındaki 

senaryolarımızın oluġmasına büyük 

katkıda bulunurlar. Aile içinde 

öğrendiğimiz sevgi ve güven duygusu bir ömür kalbimizin 

üzerindeki bir ġemsiye gibi görev yaparak, bizi daha sonra 

girebileceğimiz ortamların olumsuz etkilerine kapılmaktan 

korur.  

Ebeveynlerimiz arasındaki iliġkinin yapısı, kadın-erkek 

iliġkilerinin doğası hakkındaki fikirlerimizi oluġturur ve 

çoğu kez yetiġkinlik dönemimizde seçeceğimiz 

partnerlerde aradığımız özellikleri belirler. Aile yaġantısı 

gergin olan insanlar ise, partnerleri ile iliġkilerinde 

ebeveynleri arasındaki çatıġmaların benzerlerini üretmek 

eğilimi gösterirler. Zira bu denklemi çözerek, huzursuz 

bilinçaltlarını rahatlatmak ihtiyacı duyarlar.  

Bu bölümdeki analiz analizi talep eden müġterimizin 

evliliği hakkında özel bilgiler içerdiği için ayrıntıları 

paylaġılmamıġtır.  

Eġinizle evliliğiniz, xxxxxxxxxxxxxxxx 

Siz de eġinizin hayatına xxxxxxxxxxxxxx 

Ancak kiġilikleriniz ve duygularınızı ortaya koyma 

biçiminiz,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Baba olmak konusunda xxxxxxxx  

Siz ise anneliği xxxxxxxxxxx 

ANNE - ÇOCUK 

İliġki haritanız, genel anlamda çok olumlu 

ve besleyici bir anne-kız iliġkisine iġaret 

ediyor. Siz Kızınız için daima hayata 

güven ve düzen getiren kiġi olacaksınız. Sizin varlığınızı 

hissetmek bile, kızınızın kendini kötü hissettiği 

zamanlarda herġeyin yoluna girebileceği konusunda bir 

umut teġkil edecektir.  

Haritanızda anne olmanın size kısmet getirdiğini 

düġündürecek göstergeler vardır. Çocukların annelerinin 

kariyerine kısmen engel oluġturması beklenir. Ancak sizin 

durumunuzda, Kızınız’ın doğumuyla birlikte mesleki 

yaġantınızda yeni fırsatlarla karġılaġmanız ve daha cesur 

kararlar vererek, büyüme imkanlarını değerlendirmiġ 

olmanız  mümkündür.  

Eğer reenkarnasyon diye bir inancınız varsa, Kızınız’ın 

daha önceki yaġamlarınızdan birinde birarada olduğunuz 

bir ruh olabileceğini gösteren iġaretler mevcuttur. Bu 

çerçevede düġünmeseniz dahi, Kızınız’ın size sahip 

olduğunuz bazı yetenekleri farkettirmek, onları 

geliġtirmek yönünde sizi zorlamak ve ruh derslerinizi 

pekiġtirmenize vesile olmak gibi bir misyonu vardır. Onun 
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yaġamının ġekillenmesine yardım ederken, kendinizi de 

ġekillendirdiğinizi net olarak farkedeceksiniz.  

Kızınızın sizi her anlamda kendine örnek alması, özellikle 

sanat ve estetikle ilgili zevklerini, uygun olan davranıġ ve 

konuġma biçimleri konusundaki referanslarını, daima sizin 

etkinizle ġekillendirmesi beklenir.  

Kızınızın kafasının çalıġma biçimi size çok tanıdık gelebilir. 

Bu nedenle ona bazı konuları anlayacağı ġekilde aktarmak 

sizin için çok zor olmayacaktır. Ancak duygusal tepkilerini 

çözmekte zorlanabilirsiniz. Zira olayların ikiniz üzerinde 

bıraktığı etkiler ve duygusal sorunlarla baġetme 

yöntemleriniz biraz farklı olabilir.  

Siz, Kızınız üzerinde her anlamda çok güçlü bir otorite 

sahibisiniz. Ayrıca onun disipline olması, yararlı yaġama 

alıġkanlıkları kazanması konusunda da en etkin olan 

kiġisiniz. Olaylar karġısındaki serin ve sakin yaklaġımınız, 

onun üzerinde çok etkili olmaktadır. 

Güçlü kiġiliğiniz ve Kızınız’ın gözünde ‘’mükemmel’’i temsil 

eden sosyal kimliğinizle, çok etkili bir model teġkil 

ediyorsunuz. İdeallerinin çıtasını çok yukarıya koyması için 

Kızınız’ı farkına varmadan zorluyor olabilirsiniz. Siz ona 

‘’benim gibi ol’’ demeseniz de, o içten içe bunu yapması 

gerektiğini düġünecektir. Bazen de ‘’baġedilmesi ve üstüne 

çıkılması imkansız’’ bir prototip olduğunuzu düġünerek, 

kendisini yetersiz hissetmesi ve zaman zaman buna tepki 
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olarak sizin değerlerinizle kavga etmesi mümkündür. Bu 

çatıġmacı eğilimlerle, özellikle ergenliğe geçiġ döneminde 

karġı karġıya gelebilirsiniz.  

Zaman zaman sizi, arkadaġlarının annelerine 

benzememekle, daha ‘’anaç’’ bir tavır çizmemekle dahi 

suçlayabilir. Bunun temel nedeni sizin ġefkatsiz olmanız 

değil, onun ‘’rekabet edilmesi kolay’’ bir anneyi tercih  

etmesidir .  

Kızınız, bazen sizinle boy ölçüġme hevesini içine girip ters 

düġse de, temelde en büyük maddi ve manevi desteğini 

sizden alacaktır. Haritası, yetenekli olduğu konularda 

annesi tarafından destekleneceğini ve kollanacağını 

doğrulamaktadır. Zaman zaman onun yaratıcı faaliyetleri 

için ilham kaynağı dahi olabilir, veya verdiğiniz fikirler ile 

onda ani düġünce parıltıları oluġmasını sağlayabilirsiniz.  

 

BABA - ÇOCUK 

Kızınızla babasının arasındaki iliġkiyi  

‘’tutkulu ve fırtınalı’’ diye tanımlamak 

hiç de yanlıġ olmaz. Baba-kız birbirlerini iki aġıkta 

görülecek bir coġkuyla sevmekte, ancak aynı ölçüde de 

sert tartıġmalar yaġama potansiyelini taġımaktadırlar. 

Bunun temel nedeni birbirlerini fazlasıyla idealize etmeleri 

ve karġılıklı olarak yüksek beklentiler koymalarıdır. 

Duygusal bağ kurmak ve birbirlerini anlamak konusunda 



 

23 
 

fazla sıkıntı çekmemeleri beklenir. Ancak birbirlerinden 

dolayı hayal kırıklığına uğrama potansiyelleri de 

mevcuttur.  

Kızınız babasıyla geçirdiği vakitlere çok değer vermektedir. 

Bazı sanatsal yeteneklerini babasından almıġ olabilir. Bu 

durumda bu konularda yaptığı çalıġmalarla ilgili, ondan 

ilgi ve teġvik görmeyi arzu edebilir. Ancak babasının ona 

düzenli olarak vakit ayırmaması, ya da yaptıklarına 

beklediği kadar ilgi ve beğeni göstermemesi onu fazlasıyla 

incitecektir.  

Babası Kızınız’ın çok yetenekli ve zeki olduğunu 

düġünmekte, hatta kızını kendisine benzetmektedir. 

Haritaların temel özellikleri incelendiğinde, Kızınız’ın 

sosyal cazibesi, hızlı düġünüp, ilginç fikirlerle ortaya 

çıkmaya yatkın olması, benimsediği dramatik dıġavurum 

tarzı ve sanatsal yetenekleri, babası ile oldukça fazla 

paralellik göstermektedir. Babası, kendisini örnek alan 

kızını yönlendirmekten büyük zevk alabilir. Ancak, Kızınız 

onun beklediği gibi davranmadığında veya ayırmak 

istediğinden daha fazla zamanını talep ettiğinde verdiği 

tepkiler, bazen cesaret kırıcı olabilir. Yine de Kızınız 

babasının ilgisini çekmek için yeni yöntemler bulmaktan 

vazgeçmeyecektir. 

Kızınız çocukluk ve ergenlik yıllarında, babasının istediği 

gibi bir insan olmak düġüncesiyle kiġisel hedeflerini, onun 

beklentilerine paralel olarak  belirleyebilir. Ancak, ilerleyen 
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yıllarda tercihleri daha farklı yönlere doğru ağırlık 

kazanabilir ve babasının buna sert tepki göstermesi, onay 

ve maddi destek vermeyi reddetmesi söz konusu olabilir.  

Baba-kız arasında tutkulu bir bağlılık olmasına karġın, 

eġinizin xxxxxxxxxx 

Bazen ebeveynlerin dıġa vurmadıklarını zannettikleri böyle 

duygular ve endiġeler, çocuklar tarafından çok küçük 

yaġlardan itibaren hatta anne rahmindeyken bile 

hissedilmektedir. xxxxxxxxxxxxx 

Baba-kız yıllar içinde birbirlerini farklı konularda incitip, 

hayal kırıklığına uğratma kapasitesine sahiptirler. 

Aralarında her zaman açıklanamaz bir cazibe olacak, yine 

de babayla iliġkiler Kızınız açısından hep bir endiġe unsuru 

oluġturmaya devam edecektir.  Ve eksiklik korkusu 

yaġadığı her konu için, sizin tarafınızdan duygusal olarak 

desteklenmeye ihtiyaç duyacaktır. 

 

KARDEĠLİK BAĞLARI 

Dıġarı yansıttığı davranıġ biçimi ne 

olursa olsun, kardeġinin doğumu 

Kızınız’ın gündemine düġen bir bomba etkisi yaratmıġtır. 

Evde varlığını hissettiği bütün gerilimler, kardeġinin de 

ortama dahil olmasıyla onun için daha fazla endiġe konusu  

haline gelebilir.   
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Anne-babasının, kardeġ sahibi olmaya uyum göstermesini 

beklediklerinin farkındadır. Sizin gözünüzdeki değerini 

kaybetmemek adına, tepkilerini bastırması ve ‘kardeġine 

aġırı düġkün bir abla’ rolünü benimsemesi mümkündür. 

Hala sevilen bir çocuk olduğunu görmek için de, 

babasından ve sizden daha fazla ilgi talep etmesi ve 

zaman zaman sıradıġı davranarak sahne almaya eğilim 

göstermesi söz konusu olabilir.  

Kardeġ sahibi olmak, Kızınız üzerinde disipline edici bir 

etki oluġturacaktır. Özellikle ön planda olma ve kontrolsüz 

tepkiler verme eğilimini törpülemeyi, bu sayede 

öğrenebilir. Kardeġi onun duygu dünyası ve sorumluluk 

anlayıġının geliġiminde önemli bir rol oynayacaktır.  

Zaman içinde, Kızınız’ın iliġkide dominant bir rol 

üstlendiğini gözleyebilirsiniz. Ona olan sevgisinde ve 

koruma güdüsünde samimi olması beklenir. Ancak, aile 

içinde kaybettiğini düġündüğü etkinliği, kardeġi üzerinde 

belirleyici olarak kompanse etmeye çalıġması mümkündür. 

Kardeġinin haritası, oldukça zeki ve yetenekli bir çocuk 

olduğunu ortaya koymaktadır. İnsancıl ve araġtırmacı 

nitelikleri yüksek bir bilim adamı olma kapasitesi 

sergilemektedir. Karġılıklı açıları, Kızınız’ın kardeġine 

kendini geliġtirmesi için yol göstermek, çevre edinmek, 

mesleki baġarı kazanmak konularında destek olmak 

isteyeceğini göstermektedir.   



 

26 
 

İkisi de, sosyal yanı güçlü ve girdikleri çevrelerde etkili 

insanlar olmaya yatkındırlar. İkisinin de, hayat içinde 

aktif ve idealist bir tutum benimsemeleri, sıradıġı tercihler 

yapmaları ve birbirleri ile sürekli temas içinde hareket 

etmeleri beklenir. Ancak, kiġilik çatıġmalarına girmeleri de 

kaçınılmaz olabilir. Zira dıġavurum biçimleri, tamamen 

zıttır. Bu aynı zamanda ikisinin de birbirlerini gözleyerek,  

önemli dersler çıkartabileceklerine iġaret etmektedir.  

Ortaya çıkması olası bir tema; Kızınız’ın kardeġiyle 

iliġkisinde xxxxxxxxxx 
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HAYAT YOLU 

Astroloji her yaġamı ruhsal 

geliġimimizdeki bir basamak olarak 

görür. Çocuğunuz, yaġamı boyunca 

haritasındaki Güneġ Burcunun 

misyonunu gerçekleġtirmeyi öğrenir. Bunun yanı sıra, Ay 

Düğümleri, yıldız paranları, Satürn, Pluto, Neptün gibi 

ağır gezegenler ve çocuğunuzun natal haritasıyla etkileġim 

halinde olan sabit yıldızlar da hayat yolu hakkında bizi 

aydınlatabilmektedir.   

 

Kızınız’ın İkizlerde yer alan Kuzey Ay Düğümü 9. Eve 

yerleġmiġtir. Bu durumda yaġam yolunda alması gereken 

öğretiler, 3. ve 9. Evlerin bulunduğu eksenin temalarına 

yoğunlaġmaktadır. Bu eksenin temel meselesi, yaġamda 

elde ettiği bilgi ve deneyimlerden senteze ulaġmak ve 

çatıġan bileġenlerden, çözüm üretebilmektir. Yaġamın 

farklı deneyimlerle önüne getirmesi beklenen dersler 

ġunlardır; 

 

 Güncel durum ve detayları gözden kaçırmamak 

ama büyük resmi ve uzun vadeli hedefleri düġünerek 

davranmak, 

 Düġünce ve projelerini hayata geçirecek sebatı 

göstermek,  

 Pratikte uygulanabilir planlar yapmak,  

 Amacı bahane ederek, meġru sayılmayacak araçlar 

kullanmamak, 

 Zamanını ve maddi kaynaklarını verimli kullanmak, 

 Aġırı iyimserlik ve kötümserlik arasında gidip 
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gelmek yerine, beklentilerini daraltıp, yapılması 

gerekene odaklanmak. 

 

12. Ev yöneticisinin aynı zamanda 1. Evin de yöneticisi 

olması ve güneġin 12. Evde yer alması, Kızınız’a yaġ 

ilerledikçe idrak edilen bir manevi derinlik 

kazandıracaktır.  

 

Yaġamı boyunca hem kendini hem de hayatın anlamını 

sorgulayacaktır. Ateistlikten, budizme, kabaladan, 

panteizme kadar birçok inanç ve değer sistemini inceleyip, 

hiçbirine ikna olmayabilir.  

 

Mars 29. derece Aslan'da Regulus kraliyet yıldızıyla 

kavuġumdadır. Büyük ġans ve asalet veren bu yıldız Mars 

kavuġumuyla takım lideri özellikleri ortaya çıkaratacaktır. 

Yüksek enerjisi, güçlü ritm duygusu ve mücadeleci kiġiliğini 

Regulusa borçludur.  

 

Ay Menkar sabit yıldızıyla kavuġumdadır. Duygusal 

seviyelerde evrensel bilince karġı sorumluluk duyan bir 

ruhun ifadesidir. Her davranıġının ve tercihinin yüksek 

enerjisi, toplumun genelinde etkili olacak ve dikkat 

çekecektir.  

 

Ay'ın Vega sabit yıldız paranıyla da yükselmesi, 

karizmatik, büyüleyici, ġefkatli bir lider olan bir çocuğun 

doğumunu vurgular. İnsanlığın ihtiyaçlarına yönelik iġler 

yapmak için dünyaya geldiğini hissedecektir.  

 

Güneġ'in Zosma yıldız paranıyla yükselmesinin dersi ise 
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suçluluk, yetersizlik, kurban psikolojisiyle mücadele etmesi 

gerekliliğidir.  

 

Betelgeuse sabit yıldızının MC'de bulunması, Kızınız'ın 

kendine güvenini ve kendisine bahġedilmiġ Tanrı vergisi 

yetenekleriyle baġarılı olacağının bir diğer iġaretidir. 

Kızınız mücadeleden yorulmayan, yol gösterici bir 

savaġçıdır. Baġarı engellere takılmadan gelecektir.  

 

Uzun bir süre yaġamın anlamını sahip olduklarına ve 

kontrol ettiklerine yükleyecektir. Bu dönemde, aġırı 

fedakarlık ile bencillik, katı mantık ve hayalcilik arasında 

gel-git’ler yaġayabilir. Ancak yaġadıkları kendi gücünün 

sınırlarını sorgulamasına neden olacaktır. Olgunluk 

döneminde, onu yıpratan endiġelerinden ve iç 

çatıġmalarından kurtulması, kendiyle barıġık kalmaya 

daha fazla önem vermesi, mesleki deneyimlerini genç 

insanlarla paylaġmak, onları eğitmek konusunda da çok 

çaba sarfetmesi beklenir.  
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YAKIN DÖNEMLİ ETKİLER 

Kızınız, 2009 yılının Ekim ayı itibariyle 

7 yaġ civarında yaġanan ilk Satürn 

Dördünü’nü tamamlamıġtır. Bu 

dönemde baġlamıġ olacağı bütün eğitimlerden yarar 

görmesi ve gözle görülür ilerlemeler kaydetmesi beklenir.  

Geçtiğimiz seneden beri Satürn 1. Evinde ilerlemektedir. 

Bu nedenle kimlik algısı, dıġ görünüġü, davranıġ biçimleri, 

dıġa vurumları konusunda değiġimler yaġaması doğaldır. 

Bu nedenle son 1 senesi onun açısından biraz güç geçmiġ 

olabilir. Ağustos-Eylül 2010 döneminde onunla ilgili bir 

psikolojik danıġmanlık almanın gerekli olup olmayacağını 

sorgulamıġ olabilirsiniz.  

2011 yılı ile birlikte, 5 yaġından bu yana devam etmekte 

olan içine kapanıklık ve kendinden ġüphe etmeye yatkın 

halini terketmeye baġlayacak, fiziksel değiġimlerinden 

daha hoġnut olacak ve kendine güveni artacaktır. Artık 

daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu ve onu 

küçümsememeniz gerektiğini ifade etmeye çalıġırken 

tkaındığı ciddi tavırlar, sizi epeyce gülümsetebilir… 

2010 Aralık ve Ocak ayı boyunca evde kendine ait 

alanlar talebinde bulunabilir. Evde çalıġmak için daha 

rahat ortamlara ihtiyaç duyduğunu iddia edebilir. Eğer 

taġınmak gibi bir fikriniz varsa, örneğin Kızınız'a yeni 

evde daha rahat alanlar önererek onu rahatlatabilirsiniz. 
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Ya da odasında daha az çocuksu ve onun zevkine daha 

uygun değiġiklikler yaparak gönlünü hoġ edebilirsiniz.  

Aralık 7 ila 15'i arasında rekabetçi bir ortamda bulunur, 

bir yarıġma veya sınava girerse, baġarı sağlayabilecektir. 

Ayın 11'inde onunla ilgili kararlarınızda acele etmemeniz 

gerekebilir. Ocak sonundan itibaren sporla ilgili bütün 

meselelerde geliġme ve baġarı sağlayabileceği bir senenin 

içine girecektir. Takım lideri ya da en favori sporculardan 

biri olabilir. 

2011 senesinde kuracağı arkadaġlıklar, ortaklıklar 

yaġamında kalıcı olabilir. 

Mart ayında Jüpiter'in 8. eve girmesiyle cinselliği merakı 

artacaktır. Bunun yanısıra belli harcamalar yapmak 

istediğine dair sizden harçlık talebinde de bulunursa 

saġırmamak gerekir . 

2011 Haziran - Eylül arasında bir taġınma gerçekleġebilir 

gibi görünmektedir. Aynı süreçlerde Kızınız kimlik bilinci 

konusunda yeni bir aġamaya geçecek ve kiġisel değerlerini 

oluġturmak konusunda geliġmeler gösterecektir. Temmuz 

ve Ağustos aylarında yurtdıġıdaki bazı yarıġmalara gitmesi 

için teklifler alabilir.  

Bu yıla dek, anne ve babasının çevresinde ġekillenmiġ olan 

yaġamının zenginleġmesi ve yeni ifade alanları bulması 

nedeniyle, 2011’in kendine olan güveni açısından yeni bir 

zirve olacağı söylenebilir.   
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ÖZEL SORULAR 

Bu bölümde baġvuru formunda dile 

getirdiğiniz özel soruların cevaplarını 

bulabilirsiniz; 

KIZIMI HAYATI BOYUNCA MOTİVE EDECEK, HAREKETE 

GEÇİRECEK, İLGİSİNİ ÇEKECEK  KONULARI, OLAYLARI, 

DAVRANIĠLARI MERAK EDİYORUM; 

Kızınız güzel ve kıymetli olan herġeye ilgi duyacaktır. 

Kendine has bir zevk anlayıġının çok küçük yaġlardan 

oluġmaya baġlamıġ olması gerekir. Sanatın her türü onu 

ilgilendirecek ve heyecanlandıracaktır. Algı seviyesini aġıp 

onu sıkmadan, ilgisini çekecek unsurların altını çizerek ve 

mümkünse bunu bir ailece yapılan bir faaliyet haline 

getirerek sergiler, müzeler, konserler, tiyatro ve dans 

gösterileri gibi performansları izlemesini sağlayabilirsiniz. 

Kızınız’ın hafızası çok kuvvetlidir. Sizinle ve babasıyla 

birlikte yaptığı herġey onu son derece memnun edecek, 

bir ömür boyu bu gezilerden öğrendiği bilgiler aklından 

çıkmayacaktır.  

Hareketli ve parlak olan herġeyle ilgilenecektir. Güncel 

akıġa, hayatın ritmine kapılmaya eğilimlidir. Bu nedenle 

yüzeyde kalan algı ve tepkiler göstermeye de yatkınlık 

gösterebilir.  
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Ona olaylar, tutumlar, insanlar arasında iliġkisellik 

kurmayı öğretmeniz, sebep-sonuç bağlantılarını 

farketmeye teġvik etmeniz yararlı olacaktır.  

Ancak kendi çıkarımlarınızı dikte etmek yerine, nasıl 

bakması gerektiğini öğretmeye özen gösterin. Ya da onu 

böyle oyunlara ve kurgu yapma yeteneğini geliġtirici 

egzersizlere yönlendirin. Yöntemi algıladığı zaman, 

çevresindeki birçok kiġiden daha hızlı ve kapsamlı 

sonuçlara vardığını görüp ġaġırabilirsiniz.  Zira kızınız 

oldukça özel bir kafa yapısına sahiptir.  

ÖĞRENCİLİK HAYATI BOYUNCA ÖĞRENMESİNİ, DERSLERE 

İLGİSİNİ SAĞLAYACAK,KOLAYLAĠTIRACAK  ĠEYLER 

NEDİR? 

Eğitim&Kariyer bölümünde aktardığım gibi Kızınız zeki ve 

birden çok konuda yetenekli bir çocuktur. İyi bir öğrenci 

olmaya gayret etmesi beklenir. Zira sürekli hareket 

halinde olan zihnini doyuracak uğraġlara ihtiyaç 

duymaktadır ve bu nedenle öğrenmek onun için bir 

zevktir. Okul kurallarına uyum sağlamak konusunda da 

istekli olması beklenir, zira büyüklerinin onayını almaya ve 

girdiği ortamlarda baġarısı ile sivrilmeye önem 

vermektedir. Ancak hareketli ve çok yönlü olduğu için, 

dikkatini toplamakta ve tatmin olmakta zorlanabilir.  

Kafasının iġleyiġ biçimi nedeniyle, bilimsel konulardan 

ziyade, sanatsal ve sosyal alanlara yetenekli olabilir. Ancak 
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‘matematiksel yaklaġımı ve akıl yürütme yöntemlerini’ 

kullanarak, fen derslerinde de yeterli performansı 

sağlamayı öğrenebilir.  İlk baġta beklenen baġarıyı 

gösteremediği konularda ġevkinin kırılmaması için, ona 

öğrenmeyi öğretmek ve onun algısını kolaylaġtıracak 

destekler vermek gerekecektir.  

Bununla ilgili olarak ilk sorunuz kapsamında ve bölümün 

en sonuna yerleġtirdiğim ‘’eğitilmesi gerken konular ve 

parlatılmaya ihtiyaç gösteren özellikler’’ kısmında öneriler 

sunmaya çalıġtım. Umarım yararlı olur.  

İLERİDE MESLEK SEÇİMİNDE ONUN İÇİN UYGUN 

SEÇENEKLER (YAPMAKTAN HOĠLANACAĞI KONULAR) 

NELER OLABİLİR? 

Eğitim ve Kariyer konusunda çok ayrıntılı bir analiz 

aktarmıġtım. Bu analizde değindiğim konularla ilgili 

ayrıca spesifik bir sorunuz olursa, benimle bağlantı kurun. 

Memnuniyetle cevaplamaya çalıġırım.  

HAYATINA GİRECEK İNSANLARIN (ARKADAĠ,SEVGİLİ,EĠ)  

SEÇİMİNDE ONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER OLACAK? 

Kızınız, yaġı ilerledikçe sosyal anlamda parlayan bir kiġi 

olacaktır. Dikkat çekici, neġeli, cömert ve yardım-sever 

doğası, insanların ona mıknatıs gibi çekilmesine neden 

olabilir. Aynı zamanda belirgin yöneticilik yetenekleri 
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göstermesi nedeniyle, genellikle girdiği ortamlarda 

dominant bir karakter sergilemesi olasıdır.  

Zeki, kültürlü, aktif bir genç kız olacağı için, arkadaġlarını 

da onunla benzer zevk ve ilgileri paylaġan, renkli, hatta 

sıradıġı olmaya yatkın kiġilerden seçecektir. Bazen iyiniyeti 

ve kendisine muhtaç olduğunu düġündüğü kiġilere zaaf 

duyması nedeniyle, çevresi tarafından kullanılması 

mümkündür. Onu öven ve sürekli olarak haklı gören 

kiġilerin, samimi olmayabileceklerini, biraz acı deneyler 

yaġayarak öğrenebilir. Kendine ve idealize ettiği kiġilere 

aġırı güven duyması nedeniyle, hatalı tercihler yapabilir. 

Temkinli olmayı öğrenmesi için, önce hatalı olabileceğini 

kabul etmesi gerekecektir. Bu da zamanın ona vereceği 

uzun derslerden biri olacaktır.   

Kızınız’ın temelde aġk fikrini idealize etmesi ve küçük 

yaġlardan itibaren platonik aġklar yaġamaya yatkınlık 

göstermesi beklenir. Çok beğenilen ve birçok kiġi 

tarafından ulaġılmak istenen bir genç kız olabilir. O ise, 

ideallerindeki ulaġılmaz erkeği arayacak ve bu idealin içine 

oturduğuna inandığı kiġilerin, sorunlu yanlarını 

görmezden gelmeye yatkın olacaktır. 

Birden fazla evlilik veya çok sayıda iliġki yaġaması, önce 

tam aradığımı buldum diye düġünüp, kolayca hayal 

kırıklığına uğraması mümkündür. Yaġadığı ilk evlilik 

deneyiminin ardından, aġkın kısa ömürlü bir hayal 

olduğuna karar verip, iliġkiler konusunda radikal bir 
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tutum benimseyebilir. Ya da tam tersi bir eğilimle, ilk 

evliliğini ona sosyal konum ve maddi güven sağlayacak 

biriyle yapıp, daha sonra mutlu olmadığına karar vererek 

ayrılabilir.  

Kiġiliğinin ve sosyal yaġamının oturmasıyla birlikte, daha 

açık ve dostça iliġkiler yaġayabileceği partnerlere 

yönelmesi mümkündür. Kendini kariyer alanında ifade 

ettikçe, duygusal iliġkiler temel tatmin ve duygusal onay 

alanı olmaktan çıkacak, olgunlaġtıkça yaptığı iġlerin 

sonuçları, iliġkilerinden daha önemli olmaya baġlayacaktır. 

Erken çocuk sahibi olması beklenmez. Çocuk sahibi olduğu 

takdirde, onun geliġimine her yönden destek olan ve 

sıradıġı yeteneklerini ortaya çıkartmasına yardım eden bir 

anne olmak isteyecektir.  

SPOR VE MÜZİĞİ HAYATININ BİR PARÇASI YAPMAK 

İSTİYORUZ. ONUN EĞİLİMLERİ NEDİR?  

Analizimde de ayrıntılı olarak aktardığım gibi, spor da, 

müzik de Kızınız için zevk aldığı ve rahatlıkla kariyer 

haline getirmeyi dahi düġünebileceği konulardır. Bu 

konularda ona destek vermeniz, kendine duyduğu güvenin 

artmasını sağlayacaktır. Daha önemlisi; sporla ve müzikle 

ilgilenmek, hem onun kendini disipline etmesini ve 

enerjisini yönlendirmeyi öğrenmesini sağlayacak, hem de 

doğasında varolan ‘’sosyal kabul görme ve liderlik etme’’ 
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eğilimlerini olumlu ve üretken bir yolla gerçekleġtirmesine 

fırsat verecektir.   

KIZIMIN PARLATILMAYA İHTİYAÇ OLAN YÖNLERİ 

NELERDİR? HAYATI BOYUNCA ZORLUK ÇEKECEĞİ, 

KENDİNİ YETİĠTİRMESİ GEREKEN KONULAR NELER 

OLACAK? 

Bu iki soruyu birleġtirerek yanıt vermeyi daha pratik 

buldum. Zira evren bize birçok özellik verir. Bunları 

amaca uygun kullanmayı öğrenmek gücümüzü ve 

etkinliğimizi arttırırken, eğilimlerimizi ve yeteneklerimizi 

hesapsızca ve sorumsuzca kullanmak bizi zayıf düġürür. 

Baġka bir deyiġle, zaaflarımız ve gücümüz aslında birdir. 

Farkı yaratan bunları yönetmeyi öğrenmektir.  

Kızınız zeki, algıları açık ve ilgi alanları çok çeġitlilik 

gösteren bir çocuktur. Dikkatini ve enerjisini odaklamakta 

zorluk çekebilir. Özellikle etrafında ilgisini çeken aksiyonlar 

geliġtiğinde, zihni kolayca onlara doğru yönlenecektir. 

Geliġme çağına doğru ilerlerken, arkadaġları ile gevezelik 

yapmak, Internette gezmek, sosyal olayları takip etmek, 

yakın çevrede olup biteni gözlemek, onu her zaman 

cezbedecektir. Fiziksel enerjisi de bir hayli yüksek olduğu 

için ağır tempolu rutinler içinde kolaylıkla bunalabilir.  

Bu durumda yardımcınız olacak özellik, Kızınız’ın düzenli 

olmaktan hoġlanmasıdır.  Fiziksel faaliyetler de içeren 
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programlı bir günlük yaġam, Kızınız’ın odaklı 

davranmasına yardım edebilir; 

Öncelikle, yüksek fiziksel enerjisini düzenli spor yaparak 

disiplinli bir biçimde harcamasını sağlamanızda fayda 

vardır. Ekip sporlarına ya da grup halinde çalıġılabilen 

sporlara yönelmenizi öneririm. Bu tip sporlar ona aynı 

zamanda sosyal iliġki ihtiyacını giderebileceği bir ortam 

sağlayacaktır. Haritasında varolduğu görülen organizasyon 

ve yönetim yeteneklerini de, bu tür ekip sporlarında 

yapıcı bir biçimde ortaya koymayı öğrenebilir.   

Kızınız’a zevk duyacağı faaliyetlerle görevlerinin 

bileġkesinden oluġan ayrıntılı bir günlük program sunmak 

çok iġe yarayabilir. Belli süreler arasında bir iġi 

tamamladığında, istek duyduğu birġeyi yine belli süreler 

arasında yapabileceğini söylerseniz ve bu programı 

gözetim altında takip etmesini sağlarsanız, kızınız buna 

uyum gösterecektir. Ancak programı netleġtirirken sizinle 

uzun uzun pazarlık edeceğini unutmayın ve bu süreci iyi 

yönetmeye gayret edin. Zira küçük politikacınız, 

bahaneler üretmek, kendini acındKızınız, sizin 

yaptıklarınızın ve yapmadıklarınızın listesini sunup bedel 

istemek ve baġka çocuklara verilen hakları örnek 

göstermek gibi ayrıntılı uzlaġma stratejilerini büyük bir 

baġarıyla kullanacaktır .  

Ona verdiğiniz sözleri tutun. Bu konuda çok hassas 

davranacaktır. Tutamayacağınızı farkettiğinizde önceden 



 

39 
 

bildirin ve bir telafi programı sunun. Aksi takdirde ona 

yaptırım uygulama gücünüzü kaybedebilirsiniz.  

Görevi de olsa baġarıyla bitirdiği iġlerin sözünü etmeyi ve 

‘’iġi’’ takdir etmeyi ihmal etmeyin. Önemli olanın ve değer 

taġıyanın ‘’iġ’’ olduğunu idrak etsin. İnsan olarak sevilmek 

ve olduğu gibi kabul edilmek ile ‘’yaptığı iġin’’ kabul 

görmesi arasındaki farkı mutlaka anlaması gerekir. 

Yapması gereken ġey için aġırı derecede övgü ve ekstra 

ödül bekler hale gelmemesine dikkat edin. Zira sizin ve 

babasının onayına zaten aġırı derece düġkündür. Ancak, 

görevlerini yapan bir çocuk olmanın, onu saygıdeğer bir 

insan haline getirdiğini hissetsin ve bunun verdiği gururu 

taġımaya alıġsın. Bu deneyimler ona, yaġamı üzerinde söz 

sahibi olmanın, kendini kontrol etmekten geçtiğini fark 

ettirecektir. Görev sözkonusu olduğunda belli bir süre için 

zevki ertelemeyi ve tamamlamıġ iġin sonuçlarından zevk 

almayı öğrenmek, Kızınız’a bütün yaġamı boyunca ihtiyaç 

duyacağı bir avantaj sağlayacaktır. 

Kızınız kaba ve saldırgan bir kiġiliğe sahip değildir. Hatta 

bu tarz görüntüler oluġturmaktan rahatsız olması 

beklenir. Ancak açık ve gizli bir biçimde buyurgan olmaya, 

ortamları ve insanları belirlemeye yatkınlık göstermesi 

beklenir. Zira kontrolü dıġında geliġen olaylar ve umduğu 

gibi sonuçlanmayan durumlar onda içsel bir tedirginlik 

meydana getirmektedir. Düzene koyamamak, hakim 

olamamak, eksik kalan uçlar görmek onda, ‘’güçsüzlük’’ 
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algısı yaratmaktadır. Kendisine karġı müsamahasız olduğu 

gibi, baġkalarıyla empati kurmakta da zorlanabilir. 

Bazen hayat bizim tahmin ve tercihlerimizin ötesinde 

geliġir. Çabalarımız sonucu değiġtirmeyebilir. Ancak bu bir 

iġe yaramadıkları anlamına gelmez. Evrenin harcanan her 

enerjiyi uygun bir ġekilde kullanmak için gizemli 

yöntemleri vardır… Kızınız bu sisteme güven duymak 

konusunda –birçok insan gibi ama belki de onlardan biraz 

daha fazla- zorlanacaktır. Hayal kırıklığı ile baġedebilmek 

için, önemli olanın elinden gelenin en iyisini yapmak 

olduğuna inanmaya ve hem kendisine hem de baġkalarına 

karġı ‘’ġefkatli ve anlayıġlı’’ olmayı öğrenmeye ihtiyacı 

vardır.  

Kızınız klasik anlamda ‘’duygusal’’ bir insan değildir. 

Haritasında su elementi eksiktir. Buna karġın yoğun bir 

hava ve toprak etkisi vardır. Fazlasıyla ‘’ġimdi ve burada’’ 

yaġayan bir çocuktur. Belirsizliklerle ve ertelemelerle 

baġetmekte zorluk çekmektedir. İlgilenme–sıkılma, sevinç-

hüzün, tatminkarlık-hoġnutsuzluk gibi zıt algı ve duygu 

durumları arasında hızlı dalgalanmalar yaġamaya açıktır. 

Üstelik o anda yaġamakta olduğu içsel süreci fazla ciddiye 

almak ve abartılı bir biçimde yansıtmak gibi bir eğilim de 

gösterebilir. Zira aklı, duygu durumunda olan 

dalgalanmaları proses etmekte zorlanmaktadır. Kızınız da 

bunları dıġa vurup, somut aksiyon taleplerine dökerek iç 

dengesini bulmaya çalıġmaktadır.  
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Zihni etrafında olup biteni hızla algılayan bir radar 

gibidir. Bu kadar fazla bileġeni bir arada farketmek, onda 

tedirginlik oluġturmaktadır. Zira algılarını kullanılabilir 

veriler haline dönüġtürmek ve tanımlamak konusunda 

zorluk çekmektedir. Bu nedenle zaman  zaman size 

anlamsız gelen hassasiyetler gösterebilir, aġırı talepkar 

görünebilir veya ilk bakıġta ġımarıklıktan kaynaklandığı 

düġünülebilecek bir ‘’tantrum’’ geçirebilir. Aslında bir 

panik krizi geçiriyor olması çok mümkündür.  

Böyle zamanlarda ona ‘’saçmalamamasını’’ söylemek bir 

iġe yaramayacaktır. Kızınız’a diyafram nefesi almayı ve 

aldığı nefesi yavaġ yavaġ geri vermeyi öğretin. Huzursuzluk 

ve telaġ eğilimi göstermeye baġladığında onunla birlikte 

nefes alıp verme egzersizi yapın. O zaman, siz de 

kendinize daha rahat hakim olabildiğinizi ve bu çalıġmayı 

yaparken birlikte gülmeye baġlayabildiğinizi hayretle 

göreceksiniz . Bu arada nefes kontrolünü sağlamak ve 

söze dökemediği duygusal gerilimini atmak için ‘’ġan 

eğitimi’’ almasının da çok faydası olabilir.  

Belirleyemediği ortamlar, ummadığı ya da sonuçlarını 

değiġtiremediği olaylar olduğunda, ‘’dengesini ve umudunu 

korumak’’ konusunda ona duygusal destek verin ve 

zamanın umulmadık çözümler getiren ‘’değerli bir bileġen’’ 

olduğunu fark etmesini sağlayın. Unutmayın; Kızınız 

baġkaları tarafından sunulan varsayımları ve çıkarımları 

kabullenmekte zorluk çekecek ama birbirini destekleyen 
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sebep-sonuç iliġkileri önüne konduğu zaman kendi kendine 

çıkartacağı dersleri asla unutmayacaktır.  
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BİTİRİRKEN… 

Anne babalar çocuklarını gelecekten sakınamazlar. Ancak, 

onları hayata hazırlamak için yapabilecekleri iki önemli 

ġey vardır; bazı temel değerlere her durumda sahip 

çıkmayı öğretmek ve ne yaġarlarsa yaġasınlar, onlara 

duyduğunuz sevginin asla eksilmeyeceğinden emin 

olmalarını sağlamak.   

Halil Cibran, bu gerçeği çok güzel dile getirir;  

‘’Sizin diye bildiğiniz evlatlar gerçekte sizin değildirler. 

Onlar kendilerini özleyen Hayat'ın oğulları ve kızlarıdırlar. 

Sizler aracılığıyla dünyaya gelmiġlerdir ama sizden 

değildirler. Sizlerin yanındadırlar ama sizlerin malı 

değildirler.  

Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düġüncelerinizi asla, 

çünki onların kendi düġünceleri vardır. Onların bedenlerini 

barındırabilirsiniz ama Ruhlarını asla, çünki onların 

Ruhları geleceğin sarayında oturur ve sizler düġlerinizde 

bile orayı ziyaret edemezsiniz. 

Kendinizi onlara benzetmeye çalıġabilirsiniz, ama onları 

kendinize benzetmeye çalıġmayın hiç… Çünki hayat ne 

geriye gider ne de geçmiġle ilgilenir! 

Sizler, evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları 

yaylarsınız. Yayı gerenin elinde seve seve bükülün! Çünki 

oku atan O güç, uzaklaġan okları sevdiği kadar, elindeki 

sağlam yayı da sever .... ‘’ 

Halil CİBRAN   


