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Çeviri 

Onur Güven 

 

Burçlar ve Derecelerinin Ezoterik Anlamları 

KOÇ 

0-1Derece Koç Projelere paldır küldür dalma,girişimcilik ve saflık. 

Felsefenin dibini anlama arzusu ve teoride kalamama 

1-2 derece Koç Yetenekleri mükemmelleştirme arzusu ve hayatta gerekli 

kaynakları elde etmek adına çabalayan. Dürüst,öz iradesi güçlü,kalıcı ve 

yeni bir plana hazır olan. 

2-2’30 ‘ derece Koç Hızlı ve keskin zeka,çok yönlü , dürüst, açık 

görüşlü,manevi hassasiyet,sezgisel ve merhametli 

2’30-3’ Koç Hızlı ve çevik,uyanık zihin, bir şeyleri oluşturma, çözüm 

üretme, zekası ile pratik yöne bulma, Arkadaş canlısı ve iletişimci 

3’-4’ Koç Memnuniyet verici ve kibar, Annelik eden, besleyici ve 

domestik, şehirden uzata yaşamaktan mutlu olan, doğa ile baş başa 

kalmayı seven. 

4’5’ Koç Güçlü iradeli, soylu ve asil, bireysel, kendine dönük. Güzellik ve 

zarafet duyguları barındıran,çoğunlukla zengin, sanatta başarılı, ev 

dekoru ve yaratıcılık. 

5’6’ Koç Temiz bir zihin ve zeka,Tutucu ve ve mütevazi,belki de çekingen 

6’7’Koç Sosyal , düşünceli ve nazik, psikoloji ve sosyoloji ile ilgilenen, 

iletişimci , hırslı değil. 
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7’-7’30 Koç İçgüdüsel, yoğun ve manyetik. Keskinlik algısı, cevapları 

araştırmak. 

7’30- 8’ Koç yoğun, iç güdüsel, duygusal ve sezgisel. Paylaşımcı değil. 

Duygusal kompleksleri olan. Deneyimlerden üzüntü ve eğlence duyan. 

8’-9’ Koç Arkadaş canlısı, eğlenceli,düşünceli ve dahi. Zarafete düşkün. 

Tam anlamıyla öfkeli ve hırslı değil. Birisinin yardımına koşan ve iş 

peşinde olan. 

9’-10’ Koç Yansıtıcı, her şeyi objektif değerlendiren. Gruplarla ve 

toplumla iyi çalışan. Sembolizm,meditasyon ve ezoterik konulara ilgili 

10’-11’ Koç Orijinal, yenilikçi ve aktif. Konservatif ve toplumsal 

düşüncelerin konforunu ve rahatını bozmasından nefret eden. 

11’-12’ Koç Anlayışlı, hassas,ve hayalci. Her şeyin üstesinden gelmek 

için çabalayan , kişisel güç peşinde olan. 

12’-12’-30 Koç Enerjik,itici , bireysel, diğerleri tarafından kolay 

yönetilemeyen ve etki altında bırakılamayan, inisiyatif alarak yeni 

ufuklara yelken açan. 

12’03 – 13’ Koç Enerjik ve başkaları tarafından baskı altına 

alınamayan.her hangi bir fikir ve temelle dayanak noktası bulup harekete 

geçen. 

13’-14’ Koç Düzgün ve doğru bir şekilde çalışmak için zaman alır. 

Besleme ve sağlık konuları ile yakından ilgilenen. 

14’-15’ Koç Her şeyi kolay kavrayan ve zeki.İyi iletişimci, adapte olabilen, 

gücünü çabuk tüketen. 

15’-16 Düşünceli,nazik,mutlu. Merhametli ve nazik. Sosyal ve toplumsal 

çalışmalara ilgi.Psikoloji ve diğer kişisel konulara ilgi. 
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16’-17’ Koç Doğal lider. Organize ve diğer aktiviteleri ayarlayan, adil kişi. 

17’-17’30 Koç Rafine ve nazik. İyi dengeli,yetenekli, yaşamın hangi 

alanına yönelirse yönelsin başarılı. 

17’30-18’Koç Seksüel doğasını saflaştıran, arıtan. Kritisize eden ve 

manipülasyona sokan. 

18’-19’Koç İlişkilere ilgi ve paylaşımcı olan. Evlilik bu kişi için çok 

önemlidir.  Karizmatik etki bırakabilir . 

19’-20’ Koç Seksüel,karizmatik, manyetik kişilik. Akademik ,içgüdüsel ya 

da dolaylı yollarla öğrenebilir. 

20’-21 Koç Geniş,objektif,girişimci. Rahatına düşkün ve seyahat eden. 

21’-22’Koç Temiz ve objektif . Girişimci bir ruh. İş konularında yetenekli. 

22’-22’30 Koç İlerici, orijinal ,girişimci. İş konularında aktif. İyimser ve 

başarılı. 

22’30-23’ Koç Zeki,Bilimsel,yetenekli ve iş konularında başarılı. 

Çalışkan.soğukkanlı ve mesafeli olabilir. 

23’-24’ Koç Sezgisel,idealist ve duyarlı,kendini feda eden.netlik 

kazanmaya çalışan.Ayrıştırıcı ve nesnel olabilir. 

24’-25’ Koç Bağımsız, dürüst ve basit. Bir fikrin ya da şeyin ne kadar 

gerekli, yararlı olduğuna bakarak hareket eden. 

 

25’-26’ Koç Mükemmel yetenekler, araç gereç ya da kaynakları hayatta 

avantaja çevirme. Kişisel potansiyelini hayatta büyük ideallere adamak. 
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26’-27’ Koç Meraklı, hızlı, yaratıcı bir zihin. Bir şeyler yapmak için 

kendine özgün yol ve metotlar bulan. Bilim ve iş konularında yetenekli 

olan. 

27’-27’30’ Koç Aileye,dine sosyal yapılara karşı ilerici bir tutum. 

Hümanist ve merhametli fakat duygusal değil. Aileyi ve insanlığı seven. 

Genellikle sosyal çalışmalar ve klinik psikolojisi için yardım gösteren. 

27’30-28’ Koç Hayalci, duyarlı,merhametli ve psişik. Sezgisel şekilde 

maneviyata dalan. Öz güvensiz, odaklanamayan,zihinsel berraklıktan 

yoksun. 

28’-29’ Koç yaratıcı, absorbe eden, idealist. Verici. Bazen abartılı ve 

tiyatral ifadeler. 

29’-30’ Koç Suçluluk psikolojisi ile hareket edebilen. Düzgün ve doğru 

çalışan. İrade gücü zayıf ve kolay etki altında kalabilen. Ruhsal ve 

parapsikolojik kaynaklara aç olan. 

 

 

BOĞA 

0’-1’ Boğa Doğayı seven ve hayatta dengenin ve uyumun güzelliğine 

inanan. Kolay etkilenmeyen, hoş eğilimler. Israrla bir görevde çalışmayı 

sürdüren, ağır ve başarılı bir şekilde tamamlayan. 

1’-2’Boğa İç dinamikleri kuvvetli .Yoğunluk,kendini ifade de sıcak ve 

nazik 

2’-2’ Boğa Hoş ve uysal. Konforu ve güzel şeyleri seven. Para hırsı ve 

cömertlik arasında ikilemler yaşama. 
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2’30-3’ Boğa Çok cömert. Ara sıra da kendine lüks eşyalar alabilir ve 

bunu bir başkası için de rahatlıkla yapabilir. Seyahatlerden çok hoşlanır. 

Rahatına düşkün ve sosyaldir. 

3’-4’ Boğa Zeki ve filozofvari. Bilim ve iş konularında yetenekli. 

4’-5’ Boğa Fazlaca zeki; orijinal fikirleri olan ve aktif.Bilim ve sanatta 

başarılı. 

5’-6’ Boğa Sağlam psikolojik inşa; diğerleri ile iyi ve sağla iletişimler. 

Zengin hayal gücü ve duyarlılık. Artistik ve edebiyat alanlarında 

başarılar. 

6’-7’ Boğa Güçlü sorumluluk bilinci. Kolay suçluluk psikolojisi 

yaşayan.Başkalarına karşı dürüst ve merhametli olabilen. Sosyal 

çalışmalarda yeteneklidir. 

7’-7’30’ Boğa Tutkulu, kibar , besleyici. İş konularında ağır ve yavaş, 

bazen ise tembel. Bahçe işlerini seven, evde takılan ve diğerleri ile sıcak 

iletişimde olan birisidir. 

7’30’-8’ Boğa Tutkulu,kibar,sevecen, güçlü iradeli. Evde olmaktan keyif 

alan ve ailesini geliştiren. 

8’-9’ Boğa Hızlı ve düşünmeye kolay adapte olabilen, ancak derinlik ve 

olgunluk eksikliği olan. Kendi bireysel potansiyelini geliştirmek için çaba 

sarf eden. 

9’-10’ Boğa Merhametli ve kibar. Kendini ailesine adamış. Hoşlanmadığı 

kişilerle birlikte olmaz. 

10’-11’Boğa Bireysel ve mükemmeliyetçi.Yaratıcı. Evi , onun kalesidir. 

11’-12’ Boğa Rafine. Görgülü. Konservatif. Düşünceli ve nazik. Herhangi 

bir konumda iyi çalışan. 
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12’-30 13’ Boğa İyi bir iş.i, herkesle adil olmaya çalışan. Hedonist ve 

zevk sahibi. Harmoniye önem veren. 

13’-14’ Boğa Samimi ve nazik. Manyetik. Medyumik.  İnsanları etki altına 

alabilen. 

14’-15’ Boğa Cömert ve zengin. Memnuniyet verici, ince ruhlu. Zarif. Mal 

varlığı yüksek ve başarılı. Başka bir işte başarılı. 

15’-16’ Boğa Dine ve felsefeye meyyal yapı. İnançlarına karşı hassas ve 

düşkün. 

16’-17’ Boğa Dinamik, iç güdüsel , çekici ve  yenilikçi. İş ve akademik 

çevrede etkin. 

17’-17’30-18’ Boğa Hayalci ve iç güdüsel. İlişkilerinde duygusal iniş ve 

çıkışlar yaşayabilen. Artistik ve duyarlı. 

17’30- 18’ Boğa Nazik ve kolay baştan çıkan. Harika bir irade gücü 

yoktur. Huzursuz ve dağınık.  Geleceğe dair endişeler taşıyan. İhtiyaç 

sahiplerine ve yardım isteyenlere karşı cömert ve yardım severdir. 

18’-19’ Boğa Güçlü duygular ve sorumluluk bilinci. Kolay baştan çıkan ve 

suçluluk duygularına yatkın. Çok cömert ve aç gözlü. 

19’-20’ Boğa Sessiz ve sakin. Oturaklı.Kolay baştan çıkan. Başkaları 

tarafından baskı altına alınan. Maddeci, Başarılı ve cömert. 

20’-21’ Boğa Yüksek zekalı. Çevik ve hızlı. Analitik, objektif görüşlü. Açık 

görüşlü. Filozofvari bakış açısı, karmaşık fikirleri gün yüzüne çıkarmakta 

usta. Finansal başarılara yatkın. 

21’-22’ Boğa Sembolizm ve psikolojiye meyyal. Sıcak ve merhametli. 

Objektif. 
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22’-22’30 Boğa Derin ve soylu duygular. Kendini ailesine adayan.Doğayı 

araştırmak, hayatın anlamını anlamaya çalışmak. 

22’30-23’ Boğa Kendi özüne karşı derinlik ve bireysel anlayış. Hayati ve 

enerjetik güç. Spiritüel anlamda reformist ve dönüşüme yatkın.Yenilikçi 

23’-24’Boğa Özel ve hassas. Bazı şeyler doğru olmayınca kolay rahatsız 

olan . Yaratıcı , yenilikçi. Orijinal fikirleri olan ve yetenekli. 

24’-25’ Boğa Denge kurmakta başarılı. İnce ve zarif, sofistike ve 

harmoniden anlayan. İlerici ve aktif. İş ve organizasyonlarda başarılı. 

25’-26 ‘ Boğa Romantik, seksüel. Büyük bir çekiciliği olan.Şairane ve 

artistik. Aynı zamanda diğerleri ile güç mücadelelerine giren. 

26’-27’ Boğa Cömert ve aç gözlü.Kumara eğilimli. Gelecek hakkında 

hayal kurmaya meyyal. 

27’-27’30’ Boğa Ruhsallığa ve felsefeye eğilimli. Edebiyat ve felsefe 

öğrencisi. Akademik anlamda çok zeki ve başarılı. 

27’30-28’ Boğa Güvenilir,sadakate önem veren. Dürüst. Güçlü 

sorumluluk duyguları olan. 

28’-29’ Boğa Zeki, orijinal ve enerjetik. Kendine güvenen. Dürüst ve 

kendinden emin, doğru sözlü. Patavatsız ve kör. 

29’30’ Boğa Yaratıcı ve duyarlı. Dürüst ve dobra. Sorumluluk duygusu 

baskın. 

İkizler 

0- 1’ İkizler Zeki , hızlı ve keskin, uyanık ve meraklı zihin. Yenilikçi ve 

öncü fikirler . Konsantrasyon ve kalıcılıktan yoksunluk. 
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1- 2’ İkizler iyi dengeli ve sevimli şahıs. Başkaları ile iyi iletişimci. 

Okumayı ve çalışmayı seven. 

2-2-30 ‘İkizler Çok hızlı, keskin zekalı. Konsantrasyon ve anlama  

bozukluğu yaşayan. Esprili ve konuşkan. 

2’30-3’ İkizler Çok hızlı ve keskin zekalı. Çok konuşkan ve esprili. 

Grup ve toplum çalışmalarında  başarılı. Kadın hakları savunucusu 

ve ruhsal değerleri koruyan. 

 

3’-4’ İkizler Domestik, kibar ,merhametli, aileye önem veren. 

Çevreden kolay etkilenen.  

4’-5’ İkizler Gruplarda lider.Öğretmen gibi, politik. Kendine 

güvenen. Kendini ülkesine ve ailesine adayan. 

 

5’-6’ İtaatkar, dikkatli , zeki ve keskin. Duyarlı ve etkili çalışan 

 

6’-7’ Yaratıcı , harmoni ve dengeye önem veren. Diğerlerine karşı 

adil ve dengeli. Herkese saygılı. Sosyal çevresi bazen onun 

amaçlarını boşa çıkarmaya çalışır. 

 

7’-7’30-8’ İçgüdüsel ve enerjik. Zorba ve bireysel 

7’30-8’ İkizler Çalışkan işçi. Yoğunluk ve içgüdüsel doğa. Arzularını saf 

ve rafine hale getirmek için çabalayan. 

8’-9’ İkizler Sosyal ve nazik. Rafine ve Kültürel eğilimler. Düzgün giyimli . 

İş yönü güçlü. 

9’-10’ İkizler Tutumlu , doğal kaynaklar konusunda çok aşırı sahiplenici 

ve tutucu. Zeki ve dikkatli 
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10’-11’ İkizler , ilerici ve alışılmadık tarafları olan. İlhamvari ,harmonik 

tutumlar. Teori ve sistemi bir araya getirip entegre eden. Toplum 

kurallarına baş kaldıran. 

11’-12’ İkizler Çok yaratıcı ,duyarlı ve sezgisel. Şairane ve artistik. 

Harmoni ve iyi algı. 

12’-12’30 İkizler Organize olma yeteneği. Dürüst, temiz ve ileri görüşlü. 

Yenilikçi ve dobra. 

12’30’-13’ İkizler dinamik ve kendine güvenen, dürüst , bireysel, öncü, 

sağlam çalışan. Zaman ,zaman ne konuştuğu kulağı duymayan, aşırı 

patavatsız. 

 

13’-14’ İkizler Tutkulu ve iç güdüsel. Artistik, sessiz ve kalıcı işçi. 

 

14’-15’ İkizler, hızlı ve keskin, uyumlu bir zihin. Hızlı öğrenen. Çok 

çalışkan. Zihinsel anlamda zaman,zaman yorgun düşen,tükenen. 

 

15’-16’ İkizler sosyal, kibar,samimi, Hırslı olmayan. Kendisini ailesine ve 

milletine adayan. 

16’-17’ İkizler Dışa dönük, girişimci. Rafine zevkleri olan ve rahatına 

düşkün. İyi liderlik eden. Zorba ve egoist yaklaşımları olabilen. 

17’-17’30 İkizler Sosyal ve insani ilişkileri güçlü,tutucu.Telaşlı ve olayları 

arkadaşları ve yakın çevresi ile kritisize etmeye müsait bir kafa yapısı. 
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17’30-18’ İkizler Tutucu,mütevazi kişilik. Titiz ve düzenli. Parsını ve 

kaynaklarını dikkatli harcayan ve asla savurgan özellikler taşımayan. 

Gönülsüz biçimde diğerleri ile kaynaklarını paylaşan. 

18’-19’ İyi dengeli, nazik ve sorumluluk sahibi. Sakin , tutumlu. 

19’-20’ Olgun ve manyetik özellikleri olan. Sessiz,kalıcı, disipline olmuş. 

Sıkı çalışma ile başarı elde eden. 

20’-21’ İkizler dışa dönük,girişimci. İş konularında başarılı. İleri görüşlü 

ve aktif. Büyük amaçlar uğruna seyahat etmeyi seven. 

21’-22 ‘ İkizler İyi zeka. Herhangi bir işe dayalı yetkinlik. Dikkatli ve 

tutumlu . Sorumluluk sahibi. Doğal kaynakları , parasını ve sahip 

olduklarına karşı aşırı tutucu hareketler. 

22’-22’30’ İkizler yaratıcı, ilerici ve orijinal fikirli. Uzak görüşlü fikirler. 

Bilim yeteneği olan. Toplum kurallarına uymayan. 

22’-30-23’ İkizler İlham,yaratıcılık ve orijinal fikirlerin sahibi. Dramatik ve 

şairane bir yaratım gücü.Alışılmadık yetenekler. Fakat periyodik anlamda 

hayat şartlarına bağlı olarak iniş ve çıkışların sonucu gelen büyüme. 

23’-24’ İkizler hayal gücü yüksek, psişik, idealist. Kendini feda eden ve 

ruhsal anlamda amaçların yüksek. Hırslı değil. Netlik ve 

konsantrasyondan yoksun olan. 

24’-25’ İkizler öncü ve hayalci, parapsikolojiye yatkın ve ruhsal fikirleri 

önemseyen. Ani fikirler ve spontan hareketler. Dürüst ve direkt. 

25’-26’ İkizler Sabırla ve azimler çalışan. Güvenilir ve doğru olan. Kibar, 

dürüst ve sorumluluk sahibi. 

27’*27’30’ İkizler Kendisini ailesine ve evine adayan. Ruhsal amaçlar ve 

insani şeyleri önemseyen. 
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28’-20’ İkizler Güçlü irade ve kararlılık. Çocukları ve doğayı seven. Kendi 

güzelliği ve görünümü konusunda kendini bilen. 

29’-30’ İkizler Hassas ve tutucu . Güzel sanatları seven. Bazen panik ve 

telaşlı. 

 

Yengeç 

0’1-1’ Yengeç Şefkatli ve nazik. Ev ve aile çevresine karşı aşırı merak ve 

göz önünde olma isteği. Hırslı ve hedef odaklı olmayan. 

1’-2’Yengeç Duygusal ve içgüdüsel. Güçlü yaratım gücü. Etkin ve 

kanalize olamayınca duygusal anlamda kıskanç ve sahiplenici olabilen 

2’-2’30 Yengeç Yumuşak ve nazik eğilimler. Ev hayatına düşkün.Kibar ve 

cömert. Savurgan olma eğilimindedir. 

2’30’-3’ Yengeç Enerjik, genişleme potansiyeli olan, girişimci ve bireysel. 

Liderlik özellikleri olan. Maddi anlamda başarılı ve cömert. Bazı insanlar 

onu aşırı dışa dönük,zorba ve gösterişli bulabilirler. 

3’-4’ Yengeç Temiz ve bağımsız görüş. Ciddi ve anaç yapı. Hırslı ve 

kendine güvenen. Kendini bireysel anlamda geliştirmek için mücadele 

eden.  

4’-5’ Yengeç Enerjik,bireysel, ileri görüşlü. Kaynaklarını ve bulunduğu 

çevreyi, derneği geliştirmeye yönelik bir karakter ve mizaç yapısı. 

Ekonomistler ve sosyal reformistler için iyi bir pozisyon. 

5’-6’ Yengeç Hayalci ve mantıksız. Gelecek odaklı yaşayan. Seyahat ve 

iletişime dayalı herhangi bir alanda iyi olan. 
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6’-7’ Yengeç çok keskin zeka. Analitik ve iletişime açık yön. 

Zaman,zaman kritisize eden. Kendine aşırı güvenen. 

7’-7’30 Yengeç Rafine sanat zevki. Giyimden anlayan. Yemek ,ev dekoru 

gibi zevkleri gelişmiş. 

7’30-8’ Yengeç Nazik, sıcak ve kibar. İyi artistik yetenekler. Doğayı ve 

çocukları seven. 

8’-9’ Yengeç Çok konuşkan. Düşüncelerini başkaları ile paylaşmaktan 

zevk alan. Nazik ve dengeli kişilik. 

9’-10’ Yengeç Anaç, merhametli, sezgisel ve sosyal. Eve dönük. Kırsal 

yaşama elverişli değil.  

10’-11’ Yengeç Ateşli, hayati ve enerjik. Gerekli kaynakları geliştirme 

konusunda becerikli. Alışılmadık biçimde inşa etme ve yaratma gücü. 

Binalar, tasarımlar vs. 

11’-12’ Yengeç Temiz, zeki, açık görüşlü. Narin ve ayrıştırıcı çalışmalara 

yatkın. 

12’-12’30’ Nazik, dengeli, harmonik kişilik. Kendine ailesine ve evine 

adayan. Yaratıcılık anlamında yetenekli olan. 

12’30-13’ Yengeç Sosyal ve narin. Samimi ve içten. Zarif. İnsanları rahat 

ettirmek için ne yapılacağını çok iyi bilen. Refah seviyesi iyi olan. 

13’-14’ Yengeç Alışılmadık yaratım gücü. Çalışma ve servis hayatını 

geliştirmek için çaba sarf eden. 

14’-15’ Yengeç Cömert, girişimci, sosyal. Hayatın zevklerinden 

güzelliklerinden tat alan. Diğerlerine hizmet etmeyi seven. 
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15’-16’ Yengeç yansıtan, Bağımsız. Diğerleri ile olan ilişkilerinde olgun 

ve onurlu davranış modelleri.Toplum ile olan ilişkilerinde yetenekli. Sıkı 

çalışma ve azim. 

16’-17’ Yengeç İş ve politikada başarı. Bilimsel anlamda yetenek. 

Kaynakların toplumsal anlamda örgütlenmesi ve dağılımı üzerine fikir 

yürütme özelliği . Para ve mallar üzerinde söz sahibi olma. 

17’-17’30’ Sezgisel , filozofvari görüş. Yüksek ruhani emeller. Sorumluluk 

sahibi ve sadık. 

17’30-18 Yengeç Sezgisel, aydın. Yüksek ruhsal görüşler. Orijinal ve 

yaratıcı hayal gücü. Diğerlerine karşı cömert ve yardım sever. 

18’-19’ Yengeç İyi hafıza.  Bilim ve sanatta başarı.Kendine güvenen, 

yenilikçi ve dürüst ve dobra. Zamanını doğru ve dürüst şeylere harcayan. 

19’-20’ Yengeç Güzellik konusunda iyi duygular. Zeki. Organize işler ve 

grup projelerinde iyi çalışan. Başkalarının ihtiyaçları için endişe 

duyan.Sosyal çalışmalar ve satan işlerinde başarı. 

20’-21’ Yengeç Hayat odaklı, yenilikçi. Ruhsal felsefeye karşı 

merak.Derinlik ve gerçekçilik, olgunluk ve konsantrasyon anlamında 

eksiklik.  

21’-22’ Yengeç Merhametli,hayalci , idealist ve duyarlı. Seyahat 

etmekten zevk alan, özelikle deniz aşırı yolculuklardan. Kendisini ev ve 

ailesine adayan. 

22’-22’30 Yengeç Cömert, fantastik ve gerçekdışı plan ve hayaller. Kendi 

yetenekleri ile övünen. Kumara meyyal. 

22’30-23’ Yengeç Enerjik, girişimci . Kendine güvenen, bireysel, 

egoist.Asil duygular. 
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23’-24’ Yengeç Keskin Kritik algı.Tartışmaya açık yapı. 

24’-25’ Yengeç Samimi ve keyfe düşkünlük.  Bağımsızlığını korumak ve 

meslek ve ailevi anlamda denge sağlamak için verilen çaba. 

25’-26’Yengeç Sanatsal anlamda yetenek,artistik yetenek. Güçlü aşk 

doğası. İyi sezgiler. Grup projeleri ve kuruluşlarda yetenekli. 

26’-27’ Yengeç Nazik ve kibar. Rahatlıktan ve hoş şeylerden hoşlanan. 

Zengin sanat yeteneği ve elbise düşkünlüğü. Grup projeleri ve 

organizasyonlarda yetenekler. 

27’27-30’ Olgun, sessiz ve hoş eğilimler. İnsani ilişkiler ve sosyal rollerde 

başarı. Organizasyonel faaliyetlerde başarı. Güzelliğe, doğaya ve güzel 

sanatlara düşkünlük. 

27’30-28’ Yengeç, Olgun, mülkiyetçi. Farklı bakış açısından bakma 

yeteneği. İyi zeka. Sakin bir gözlemci olmak yerine aktif bir katılımcı olma 

eğilimindedir. 

28’-29’ Orijinal ve alışılmadık fikirler. Planları tamamlamada gerekli 

kararlılıkları gösterememe ve zorluklar ile karşılaşma.Ekonomiye ilgi. 

29-30’ Yengeç Yenilikçi,canlı. Hayallere önem veren. Metafizik hakkında 

konuşmaya meyyal. Enerjisini çabuk sarf eden. 

 

Aslan 

0’-1 Aslan enerjik, bireysel, spontan. Öncü ve lider. Maceraya atılan, 

inisiyatif alan. 

1’-2’ Aslan İyi artistik yetenekler.  Kendini dev aynasından görebilen. İş 

konularında yetenekli, liderlik yetenekleri olan. 
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2’-2’30 Aslan Zeki, çabuk kavrayan. Organizasyon yeteneği ve lidelik 

becerileri. 

2’30-3’ Aslan Yüksek zekalı, Kesin ve Doğru düşünme yeteneğine sahip. 

Çabuk öğrenen. İçsel yetenekleri ve merhamet tutumu zayıf. 

3’-4’ Aslan Güçlü sorumluluk duygusu . Ailesine ve ülkesine karşı 

düşkünlük.Doğa ve dışarıya karşı derin sevgi. Konservatif ,temiz ve 

kendine özgü. 

4’-5’ Aslan bireysel, kendine güvenen, içe dönük, enerjik. 

Mükemmelliyetçi. Kendi yeteneklerini önemseyen,rafine zevkleri olan. 

5’-6 Aslan Rafine ve iyi huylu. Kabalıktan haz etmeyen. Telaşlı ve titiz.  

6’-7’ Nazik, kibar ve düşünceli. Başkaları ile paylaşım yapmaktan ve 

konuşmaktan hoşlanan. Dengeli ve uyum dolu bir yaşam için çaba sarf 

eden. Önemli kararları vermekte zorlanabilen. 

7’-7’30’ Aslan Karmaşık duygusallık. Duygusal anlamda kıskanç. Tutkulu 

, yoğun ve içgüdüsel. 

7’30’-8’ Aslan Kritisize edici ve onur kırıcı. Zelil edici. Tutkulu , içgüdüsel .  

8’-9’ Aslan Yaratıcı yetenekler. Zengin renkleri ve yüksek kaliteyi seven . 

İyi dengeli ve sağlıklı eğilimler. 

9’-10’ Aslan Koruyucu ve iş veren. Sessiz, olgun ve kendine güvenen. 

Belirli bir görevi sonucuna başarı ile ulaştırana kadar konsantre olma 

yeteneği. 

10-11’ Aslan Anlamlı, ileri görüşlü kişilik. Organizasyon ve gruplarda 

başarı.Spordan hoşlanan. Konsantrasyon,disiplin ve öz kontrol eksikliği. 



 

16 
 

11’-12’ Aslan cömert ve hayırsever. İhtiyacı olana yardım eden. Sosyal 

ve girişimci.  

12’-12’30 Aslan geniş görüşlü, öncü ve rahatına düşkün. Daima ileri 

görüşlü. Öğrenmeye dayalı konsantrasyon yeteneği. Seyahat ve 

gezmelerden hoşlanma. Eğlenceli ve iyimser. 

12’30-13’ Aslan Girişimci ve öncü. Olgun, filozofvari bakış açısı. 

Sebatkar,kararlı. Hayatını boşa harcamama konusunda gerekli teorik ve 

donanımsal özellikleri benimsemiş olan. 

13’-14’ Aslan Nazik ve kibar. İyi artistik yetenekler. Hayatta başarıyı 

yakalamak adına organize olan. 

14’-15’ Aslan Bilimsel görüş ve zihin. Hızlı ve doğru düşünme. 

Organizasyonel ve entelektüel sahada sıkı çalışma ve yetenekleri ile 

katkı sağlama. 

15’-16’ Aslan Merhametli, sorumluluk sahibi,sezgisel. Kendini adamış. 

Gruplar ve sosyal projeler içinde gönüllü yer alan. Psikoloji ve eğitim 

çalışmalarına karşı ilgi 

16-17’ Yoğun biçimde bireysel ve gururlu. Öğrenme yeteneği yoğun . 

Liderlik özellikleri olan. Toplumsal adet ve geleneklerden nefret eden. 

17’-17’30 Aslan Zeki. Keskin görüşlü. Muhafazakar. Kibar. İş ve 

organizasyon çalışmalarında yetenekli. 

17’30- 18’ Aslan Becerikli, muhafazakar ve kibar.Görünümüne dikkat 

eden. Cömert ve saygılı. 

18’-19’ Aslan Sosyal, nazik ve kibar. Kolay baştan çıkan. Aşk 

konuşmalarını seven ve diğerleri ile paylaşan. Cömert. İnsani anlamda 

katkı sağlamak isteyen.  
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19’-20’ Aslan Yoğun ve duygusal , merhametli ve içgüdüsel. Derin hisler 

besleyen. Evde duygusal olan. Cömert ve kendini feda eden. 

20’-21’ Aslan rahatına düşkün,açık görüşlü, girişimci. İş konularında ve 

sosyal hayatta başarılı. Abartıya müsait. 

21’-22’ Aslan  kalıcı ve sağlam. Olgun. Dürüst ve açık görüşlü. Kendine 

ve başkalarına karşı dürüst. 

22’-22’30 Aslan İş ve organizasyon çalışmalarında başarılı. Huzursuz ve 

spontan. Açık görüşlü ve anlayışlı. 

22’3*-23’ Aslan İş ve organizasyon ilişkilerinde başarılı.Yetenekli ve 

kibar. İyi artistik yetenekler. 

23’-24’ Aslan Cömert ve verici. Genellikle ihtiyaç sahiplerine özverili ve 

yardım sever. İyi artistik yetenekler. 

24’-25’ Aslan Dürüst. Yüksek anlayış sahibi. Boşuna zaman 

harcamayan. Artistik faaliyetlerde başarı. 

25’-26’2 Aslan dengeli kişilik. Kalp kalbe birlikte çalışmak. Güçlü şirketler 

ve görüşmeler. 

26’-27’ Aslan Dilbilimi, yazma ve konuşma yetenekleri. Bilimsel ve iş 

fikirleri. Temiz ve açık mental güç. Belirli formülasyonlara ve durumlara 

güncel ve önemli fikirsel tezleri analiz etme yeteneği. 

27’-27’30’ Aslan Psikolojik yetenek. Ailesine ve vatanına karşı güçlü his 

ve sorumluluk hissi.Yazarak ya da konuşarak derin merhamet ve 

hissiyatını ifade etme. 

27’30-’28 Aslan Ülkesi ve ailesine karşı güçlü hisler ve sorumluluk bilinci 

hissetmek. Merhametli. Dünyevi başarılar hakkında tasa etmeyen. 
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28’-29’ Aslan Fazla bireysel. İnsanlık adına liderlik kapasitesi yüksek. 

Ülkesine ve ailesine karşı aşırı fedakar. 

29’30 Aslan Nazik ve yapmacık. Evini ve mülkünü koruyan. Tüm 

insanları geliştirmek için çaba sarf eden. 

 

Başak 

0’01 ‘ Başak Rafine zevkler.Kabalıktan nefret eden. Koruyucu , iyi huylu 

ve muhafazakar. 

1’-2’ Başak Yoğun,eleştirel,zeki ve algısı yüksek.Bazen onur kırıcı . 

İstekleri olmadığında asabi ve alıngan. 

2’-2’30 Başak Rafine,kültürel eğilimleri olan. Kibar ve iyimser. Hayattan 

faydalanmayı bilen. İşçiliği ince başarılı. 

2’30-3’ Başak İnce zevkler sahibi. Kibar ve nazik. Cömert. Kaynakları 

kullanmanın en iyi yolunu bilen. Hayattan en iyi şekilde faydalanan. 

3’-4’Başak Kendini bir başkasına adamak ve onun idealleri 

doğrulduğunda yaşamak. Çok fazla mücadele 

edebilir.Adalet,kardeşlik,eşitliğe önem verme. 

4’-5’Başak İş ve dünyevi anlamda başarı.Düşünceli, seven, ancak 

samimi olmayan. Zeki ve aktif kişilik. 

5’-6’ Başak Hayalci, idealist ve duyarlı. Romantik ve derin aşka kolay 

düşen. Diğerlerine karşı dürüst.  

6-7’ Başak Enerjik,öncü ve lider, kendine güvenen. Sabır ve tahammül 

göstermekte zorlanan. Direkt ve dürüst.Bazen eleştirel ve alaycı. 
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7’-7’30’ Başak Fikirlerini artistik ve güzel bir biçimde açıklama yeteneği. 

Direkt ,dobra ,güç ve sevgi dolu konuşma yeteneği. 

7’-30-8’ Başak Sevgi dolu, kibar, cömert ve iyimser. Hayatta , yemek 

içmek, eğlenmeye düşkün. Coşkulu renkler, zengin tatlar onu büyüler. 

8’-9’ Başak Huzursuz ve başladığı bir şeyi bitirmeye dayalı 

konsantrasyon yeteneği zayıf. Geleceğe dair büyük umutlar ve amaçlar 

besleme. Seyahat etmekten zevk alma. Başarılı iletişimler sergileme. 

9’-10’ Başak Psikoloji için yetenekli. Şefkatli, sezgisel ,domestik. 

İnsanlarla iyi çalışan. Hayattaki güzellikleri çeken. 

10’-11’ Başak Kendini gerçekleştirmek için çaba sarf eden.Kendisi ile 

gurur ve bencilliği yüzünden mücadele etme. 

11’-12’ Başak Önemsiz şeylerden çabuk huzursuz olan.Kalıcı, hassas, iş 

konusunda sorumluluk sahibi. Ayrıntıcı, görev konusunda titiz. Kararsız 

durumlarda kalabilen. 

12’-12’30 Başak Denge ve uyum. Ilımlılık ve harmoni.Servet ve gücün 

tüm insanlara eşit dağılması gerektiğine inanan. 

12-30-13’ Başak Düşünceli, sofistike ve ilerici. İş konularında yetenekli 

kişi. Organizasyon yeteneği. Aktif iş yeteneği. Tüm insanlara karşı dürüst 

ve adil. 

13’-14’ Başak  Yoğun, içgüdüsel ve aktif. Kritik algı yeteneği. İleri görüşlü 

ve dinamik. Bilimsel ve finansal işlerin içinde yer alan. 

14-15’ Başak Hesaplı ve kitaplı. Hayattaki bir çok olumlu temaları 

kendine çeken. Evini ve ailesini seven. İş konularında başarılı. 

15-16’ Başak Sessiz , utangaç. Basitlik ve sebepsiz zenginleşmeden 

hoşlanmayan. Manevi idealleri uğruna çaba sarf eden. 



 

20 
 

16-17’ Başak Hümanist. İnsancıl değerleri önemseyen, ileri görüşlü. 

Orijinal ve gerçekçi hayal kuran. Cömert ve verici. 

17’-17’30 Başak Diğerlerini kolaylıkla etkileyen. Sezgisel,şairane,kendini 

feda eden. Dürüstlükten ve irade gücünden yoksun. 

17 30’-18 Başak Cömert ve herkese karşı yardımsever. Kendini feda 

eden,yaratıcı ve sezgisel.   

18’-19 Başak Enerjik, spontan. Oldukça cömert. Ekonomi, doğal kaynak 

ve servetini paylaşmayı seven. 

19’-20 Başak Dürüst ve pratik. Doğayı seven. İş hayatında başarılı. 

Ekonomiye meraklı ve insanlar ile servetini ve kaynaklarını paylaşan. 

20’-21’ Başak Keskin zeka,fikirleri hızla kavrayan. İnsanlar ile iyi 

iletişimci. Meslek takipçiliğinde başarılı. 

21’22’ Başak. Sevmeyi seven, hümanist ve düşünceli. Doğa da yaşamı 

seven . Doğal bilgeliği olan. İyi hafıza. İş hayatında ve sosyal ilişkilerinde 

başarılı. 

22’-22’30 Başak. Kişisel sorumlulukları karşılama konusunda büyük 

endişe. Güçlü irade ve kararlılık.  Doğanın basit bilgeliğini önemseme.  

Estetik,tat ve sanatsal eğilimleri olan. 

22’-23’ Başak Kişisel ve bir başkasının sorumluluklarını karşılamak için 

endişe duyan. Keskin zekalı.  Fikirleri kolaylıkla ve çabuk kavrayan. 

23’24’ Başak Keskin. Fikirlerini açıkça ,zekice ve hızla açıklama. Derinlik 

ve ilhamdan yoksun.Detaylar ve iletişimde başarılı. Muhafazakar, 

çekingen ve utangaç. 

24’-25’ Başak Olgun ve dengeli. Fikirlerini açık, anlaşılır ve ivedilikle 

sunan. Zeki ancak derinlikten yoksun. 
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25-26’ Başak Yoğun ve duygusal. İnsanları anlama iç güdüsü olan. 

Yaratıcı ve iyi yemek yapan. 

26-27’ Başak.İç dinamikleri iyi. Merhametli, sezgisel ve domestik. Hayal 

kurmay seven. Evinde oturmayı seven ve rahatına düşkün. 

27-27’30 Başak Sessiz, azimli ve çalışkan. Utangaç ve sessiz ama 

arkadaşları ile arası iyidir. Bazen hayatı fazlasıyla ciddiye alır. Spritiüel 

hedefleri başarabilir. 

27-30-28’ Başak Olgun ve sessiz. Ciddi ve bireysel. Başkalarının ve 

kendinin sorumluluğunu alabilen. Çalışkan ve liderlik özellikleri 

bulunabilen. 

28’-29’ Başak Aktif, zeki ve ilerici. İnsancıl değerleri olan. Grup 

normlarının baskısı altında bireyselliğini kaybetme tehlikesi barındıran. 

29’-30’ Başak Hassas ve idealist. Koşulsuz sevginin onun ideallerini 

yaşaması için yardımcı olduğunu bilir ve onu cömertçe yaşar.  

Terazi 

0’-01 Terazi İnsani ilişkilerle ilgili, psikoloji ve sosyolojiye meraklı. 

Diğerleri ile güç mücadelelerine giren. 

1’-2’ Terazi Kibar ve nazik. Kişisel harmoniye önem veren. Çok cömert. 

Diğerlerine karşı yardımcı ve besleyici. İyi artistik yetenekleri olan. 

2’-2’30 Terazi Her şeyi merak eder. Konsantrasyon ve derin düşünceden 

yoksun. Uzak görüşlülük ve teorilere dayanan spekülasyonlara açık. 

Konuşkan.İletişime önem veren ve çok seyahat eden. 

2’30-3’ Terazi Keskin zeka. Her şeyi merak eder.İletişim ve seyahat 

içinde olabilir. Yeteneklerini geliştirmeye meraklı ve bunu bir gerekçe 

olarak görür. 
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3’-4’ Terazi Merhametli ve içgüdüsel. Güçlü duygular. Yemek 

yapmaya ve diğer yaratıcı işlere karşı doğan bir yetenek. 

 

4’-5’ Terazi Kendine güvenen, bireysel ve dinamik, enerjik. Liderlik 

özellikleri olan, organizasyon işlerinde başarılı. 

 

5-6’ Terazi Kolay adapte olan, hızlı zihin. Muhafazakar. 

Konuşmaktan,yazmaktan ve seyahat etmekten zevk alan. 

 

6’-7 Terazi Sosyal ve samimi, nazik ve kibar. Diğerleri ile hoş ve 

nazik bir atmosfer yaratan. İletişime önem veren. 

 

7-7’30 Terazi Girişimci . İçgüdüsel ve hayatta nasıl başarılı 

olacağına dair görüşleri olan. Kimyevi ve resim işleri,parfüm 

işlerinde çalışabilir. 

 

7’30-8’ Terazi İç güdüsel. Olgun ve sessiz eğilimleri olan. 

Yeteneklerini geliştirmek için sıkı çaba sarf eden.Kaynakları , 

hayatında avantaja çeviren. 

 

8’-9’ Terazi Samimi, Girişimci, sofistike ve doğal eğilimleri olan. İş 

hayatında başarılı 

9’-10’ Terazi Olgun, yavan ve yansıtıcı, öz kontrolü yüksek. 

Objektif. Ailesi için sıkı çalışan. Gereksiz harcamalar ve lüksten 

nefret eder. 

 

10’-11’ Terazi Zihinsel yaratım. Yenilikçi ve ilerici. Reformist. 

Eksantrik. Spontan ve devrimci nitelikte bir yapı 
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11’-12’ Terazi Kendini kurban ederek çalışan. Toplumda yararlı bir 

rol bulma arzusu. Hassas ve Hayalperest. 

 

12’-12’30 Terazi Orijinal ve ileri görüşlü. Dürüst ve iradeli. İlişkilere 

kolay ve hızlı başlar. Beklenmedik şekilde mutsuz olur. 

 

12’30-13’ Terazi Dürüst ve samimi. Kendini kurban eden işçi. 

İlişkilerde zorlanmalar yaşayan . Kendini diğerlerinin hakimiyetine 

sokabilen. 

 

13’-14’ Terazi Nazik ve kibar . Cömert ve yardım sever. Kendini 

kurban ederek çalışan.Sosyal ilişkilerde yetenekli 

 

14’-15’ Terazi .Hızlı , hayalci. Ancak konsantrasyon ve hedef 

belirleyip ilerleme konusunda zaafı var. Gelecek adına bir çok fikri 

olan. 

 

15’-16’ Terazi kendini evine adamış. Aile üyeleri tarafından 

desteklenen ve korunan. 

 

16-17’ Terazi Enerjik, bireysel, kendine güvenen. Lider. Diğerleri ile 

ilişkilerinde dürüst. Otoriter. 

 

17’-17’30 Terazi Algısal, analitik ve kritik. Sosyal kumpasları görme 

yeteneği. Diğerleri tarafından kolaylıkla hayal kırıklığına 

uğrayabilen.  
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17’30-18’ Terazi Nazik ve zarif. Dikkatli, sorumluluk sahibi, güvenilir 

işçi.İş detaylarında iyi .Beslenme ve ekoloji, doğal yaşam 

konularına ilgi. 

 

18’-19’ Terazi Nazik,kibar. Çok verici ve diğerlerine yardımcı. 

Harmoniye ve güzelliğe önem veren. İş konularında başarılı. 

 

19’-20’ Terazi Sevgi dolu. İç güdüsel. Tutkulu.  Güzelliği takdir 

eden. Yeme ve diğer zevkler aşırı eğilimli. 

 

20’-21’ Terazi Etkileyici, açık sözlü, hoşsohbet,girişimci.İletişim ile 

ilgili . 

 

21’-22’ Terazi Olgun, ölçülü, yansıtıcı,istekli. Zeki. Akademik ve iş  

takibi.Geniş çaplı fikirlere ,iletişim ve seyahate ilgi. 

 

22’-22’3*’ Terazi Yaratıcı düşünce, Yüksek zeka. Tüm bilim 

dallarında başarı. Doğal ve spontan. 

 

22’30-23’ Terazi İleri görüşlü ve hümanist. Yaratıcı ve doğal 

yetenek. Psikolojide başarı.Evlilikte yenilikçi ve ilerici fikirler. Eğitim 

de başarı. 

 

23-24’ Terazi Sezgisel ve subjektif. Kendini kurban eden işçi ve 

ihtiyacı olana yardım elini uzatan. İdealist ve ruhsal değerler. 

Kendini evine ya da ailesine adamış. 
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24-25’ Terazi Başkalarının duygusal ve içsel ihtiyaçlarını iyi 

anlayan. Sosyal ve psikolojik çalışma sahası için yetenek. 

İdeallerini, ülkesini ve evini baskın bir şekilde koruma. 

 

25,-26’ Terazi Nazik , kibar, cömert. Mükemmel liderlik becerileri. 

Güçlü iradeli ve enerjik. İş konularında başarılı ve zengin haz 

sahibi. 

 

26-27’ Terazi Keskin zeka ve iyi anlayış. Bilimsel düşünce ve 

organizasyon yeteneği , liderlik becerileri gelişmiş olan. 

 

27’-27’-30’ Terazi Sıcak ve samimi. İnsanların iç ve duygusal 

ihtiyaçlarını iyi anlayan ve onlara yardım eden. Mesleki anlamda 

başarılı. 

 

27’30-28’ Terazi Merhametli, kibar ve nazik. Kamusal alanda 

başarılı olan. Kendini evine ve ailesine adamış. Öğretme ve 

hemşirelik konularında başarılı. Beslenme konularına meraklı. 

 

28’-29’ Terazi Bireysel. Kendine güvenen. Sorumluluk sahibi. 

Liderlik ve organizasyon yeteneği olan. Mükemmelliyetçi. 

 

29’-30’ Terazi Telaşlı,özel. İyi huylu, Muhafazakar ve çekingen. 

Kabalıktan ve zorbalıktan rahatsız olan. Sade ve rafine olan şeyleri 

seven. 

 

Akrep 
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0’ 1’ Akrep Sessiz , yoğun, manyetik. Herkese adil olmaya çalışır. 

İnsan haklarını savunur. Öz disiplin konusunda başarılı. 

 

1’-2’ Akrep Yoğun ,sessiz, karizmatik ve manyetik. Şifa gücü.  İç 

güdüsel biçimde mekanik ve elektrik işlerini anlama kabiliyeti ancak 

matematik ve sembolik konularında bu geçerli değil. 

 

2’-2’30 ‘Akrep  İş konularında refah ve servet kazanma kapasitesi. 

Onun güçlü ve sessiz hal ve tavırlarına diğerleri saygı duyar. 

Konfordan ve rahatlıktan haz duyar. 

 

2’30 – 3’ Akrep  İş konularında refah ve servetini artırma güdüsü. 

Savurgan ve cömert. Konfor ve hazzı seven. 

 

3’-4’ Akrep İş ve politik amaçlar konusunda dikkatli ve doğal bir 

yeteneği olan. Hayatını zenginleştirmek için mücadele sarf eden. 

 

4’-5’ Akrep Ruh hali sürekli değişen. Spontan,ani huzursuz ve aktif 

olan. İş ve kariyer hayatında refah elde etme becerisi. Zengin hayat 

yönü. 

 

5-6’ Akrep İdealist ve duyarlı. Hayatın basit zevklerinden mutluluk 

duyan. Gürültülü çevre ve rahatsızlık veren insanlardan huzursuz 

olan. Sessin çalışan ve hayal kuran. Yaratıcı çabalar ile dileklerini 

yerine getiren. 

 

6-7’ Akrep Çalışkan ve Azimli. Açık ve objektif anlayış. Büyük 

girişimler ve kendi özüne güvenen. Dürüst . 
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7’-7’30’ Akrep Nazik,kibar ,sevimli. Çocuklar ile çok iyi. Açık ve 

yansıtıcı düşünce. Konuşmaktan hoşlanan. Diğerleri ile dedikodu 

yapmayı seven. 

 

7’30-8’ Akrep Nazik ve sevimli. Hümanist ve ileri görüşlü. Eğitim 

hayatında alternatif metotlara duyulan ilgi. 

 

8-9’ Akrep Zeki. Spontan. Düşünceleri ani şekilde değişen. İş ve 

kamusal alanda yetenekleri olan. 

 

9’-10’ Akrep Evliliğe,eğitime ve aile temalarına dayalı yenilikçi ve 

ileri görüşlü fikirler. Ortak hayat yaşama konusuna meraklı. 

İnsanlar ve gruplar arasında çok fazla arkadaşı olan. 

 

10’-11’ Akrep Bireysel. Kendine güvenen, içine kapanık. 

Abartmaya eğilimli ve basit. Diğerlerine karşı dürüst. Yaratıcı ve 

hayal kurma konularında yetenekli. Drama ve pandomim 

oyunlarında yetenekli. 

 

11’-12’ Akrep Düşünceli,kesin ve zarif. Rafine ve yaratıcı.Diğerlerini 

çok fazla eleştiren. 

 

12’12’30 ‘ Akrep Kendini feda eden ve diğerlerine karşı cömert 

olan. Güçlü ya da otoriter kişiler tarafından kolaylıkla stres altına 

giren. Duygularının incinmesinden korktuğundan başkalarına karşı 

dürüst ve samimi değildir. 

 

12’30-13’ Akrep nazik ve başkalarına karşı saygılı Başkalarına 

karşı hizmet etme bilinci.Sorumluluk sahibi ve güvenilir çalışan. 
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13’ -14’ Akrep iç güdüsel, dinamik ve kendine güvenen, 

manyetik.Sıkı çalışan Boş konuşmayı sevmez ve doğru düzgün 

işini yapar. Öncü ruh. 

 

14’-15’ Akrep İş konularında başarılı. Hayatta serveti,refahı ve 

konforu sever ve bunun için çalışmaya gönüllüdür. 

 

15’ 16’ Akrep Yansıtıcı, Düşüncelere dalan. Olgun görünüm.Derin 

duygular ve konsantrasyon yeteneği. Zarafeti seven, Nazik ve 

kibar. 

 

16-17’ Akrep İnsancıl ve ileri görüşlü. Yaratıcı düşünceler. 

Organizasyon yeteneği.Psikoloji ve eğitime meraklı. 

 

17’-17’30 ‘ Akrep Hayal gücü yüksek ve duyarlı. Yaratıcı ve artistik 

yetenekleri olan. Kibar ve sevimli. Diğerlerinden kolay etkilenen 

 

17’30- 18’ Akrep Hayalci, alıngan ve duyarlı. Şairane, Diğerleri 

tarafından kolaylıkla etkilenen ve fikirlerine uyan.  

 

18’19’Akrep Hızlı, adapte olan. Huzursuz zihin. Fikirlerini 

paylaşmayı seven. Politika ve ekonomi anlamında tartışmayı 

seven. 

 

20’-21 Akrep. Konuşma ve şarkı söyleme yeteneği. Fikirlerini 

paylaşmayı seven. Sanat,müzik, psikoloji adı altında bir çok ilgisi 

olan. 
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20’21’ Akrep Kolay adapte olan zihin,Hızlı. Seyahat etmeyi seven. 

İletişim konularında başarılı. Grup ve kamusal alanda başarılı 

çalışmalar. 

 

21’-22’ Akrep Rasyonel mantığa uygun doğal filozofik yetenekler. 

Birlikte kulüplere ve komun hayatlarına katıldığı büyük bir aile 

arayışında olmak. 

 

22’30-23’ Akrep Bireysel, kendine güvenen, İçine kapanık, hırslı ve 

gururlu. Liderlik yetenekleri olan. Hayatında kendi bireyselliğini 

ifade edecek şeyler yapmak ister. 

 

23’24’ Akrep İyi zeka, Düşünceli ve diplomatik. Kibar ve nazik. 

Akademik ve iş hayatında başarılı. Öğretme yeteneği.Kendi 

bireyselliğini ifade edecek şeyler yapmayı isteyen. 

 

24’-25’ Akrep Diğerlerine karşı bir şeyler yapmayı seven. 

Başkalarını memnun etmeyi seven ve onların ihtiyaçları için çaba 

sarf eden. Kendi bireyselliğini kanıtlamak ,göstermek için çaba sarf 

eden. 

 

25’-26’ Akrep Sessiz,içgüdüsel. Kendine güvenen, 

yoğun.Keskin,eleştirel delici algısı olan. Yakıcı ve yıkıcı konuşma. 

 

26-27’ Akrep  Rafine, kültürel eğilimler. Kibar,muhafazakar. İş ve 

politik hayatta başarı. Konfor ve hayatın zevklerini seven. 

 

27’-27’30’ Akrep Net , müstakil ve objektif bakış açısı. Olgun ve 

sorumluluk sahibi, güvenilir. Basitliği ve kibarlığı seven. 
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27’30-28’ Akrep Temiz, bağımsız, objektif görünüm. Hoş,sakin ve 

mütevazi kişilik. 

 

28-29’ Akrep Tüm insanların adil ve eşit değerlere sahip olmasını 

isteyen.Hümanist ve yenilikçi , spontan. 

 

29’-30’ Akrep, Tüm insanların eşit,adil bir şekilde yaşamasını 

arzulayan. Duyarlı ve hayalci. Kendini kurban eden, ihtiyacı 

olanlara yardım eden. Diğerleri tarafından belki hakimiyet altına 

alınan. 

 

Yay  

 

0’-1’ Yay Aktif,girişimci, lider ve öcü. Direkt ve dürüst bir yapı. 

Huzursuz ve sürekli yeni umutlar peşinde. Öncü ruh. Spor yapmayı 

seven. Sebatsız olabilir. 

 

1-‘2 ‘Yay Zengin estetik ve artistik değerleri olan. Arkadaş canlısı 

ve kibar. Nazik. Pratik ve iyi iş çıkaran. Hoşgörü sahibi. 

 

2’-2’30 Yay Hızlı, kolay adapte olan. Huzursuz zihin, Konuşkan. 

Akıcı konuşan. Bir çok şeyi merak eden. Her hangi bir şeye 

kendisini adamakta zorluk çeken. 

 

2’30-3’ Yay Hızlı, adapte olan zihin. Akıcı konuşma 

gücü.Konsantrasyon ve derin düşünce için çaba sarf etmek. 
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3’-4’ Yay Cömert ve yardım sever. İhtiyacı olana veren. Diğerleri ile 

duygusal kontaklar kurabilen.Tutumlu. Doğal kaynaklara karşı 

meraklı. 

 

4-‘5’ Yay Hayata karşı olgun görüşlü. Hayat felsefesi bireycilik ve 

kendine güvenme üzerine kurulu. Bir çok şeyi iyi bir şekilde idrak 

edebilir.Kendi felsefesi ve değerlerine saygı duyar. 

 

5’-6’ Yay Çok zeki. Mantıklı ve bilimsel zekası güçlü. Analitik , 

düşünceli, keskin zekalı. Yaratıcı ve yenilikçi zeka. Mütevazi kişilik. 

 

6’-7’ Yay Zeki ve yenilikçi ve icatçı zihin. İş ve akademik konularda 

başarılı. Grup projelerinde etkili.İnsancıl ve yardımsever. 

 

7’7’30 Yay  Sezgisel,hayalci ve psişik. Onun ruhsal idealleri , 

içgüdüleri ile çatışabilir. Derin duygusal ve aşk deneyimleri. 

 

8’-9’ Yay Zengin, coşkulu. Samimi ve girişimci. Gelecekte büyük 

planlar ile ilgilenmek. İstek ve dilekleri için çok fazla çabalaması ve 

çalışması gerektiğini düşünmemek. 

 

9’-10’ Yay Dikkatli ve tutumlu. Basitli ve saflığı sever. 

Sessiz,mütevazi. Olgun .Disipline olmuş, güçlü öz kontrol. Ruhsal 

amaçları ve idealleri olan. 

 

10’-11’ Yay enerjik, kendine güvenen, hırslı, öncü ruh ve yenilikçi. 

Bilimsel ve mantıksal zeka. Temel ve gerekli olan değerleri 

önemseyen. Düzensiz ve rahatsız edici tavır ve tutumları olabilen. 
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11-‘12’ Yay Hayalci, Mitoloji , şiir,drama ve parapsikolojiye ilgi. 

Spordan, özellikle su sporlarından hoşlanan. Kendine güvenen. 

 

12’-12’30 Yay Enerjik, öncü ruh, kendine güvenen. Direkt ve 

dürüst. Spor yapmaktan hoşlanan . 

 

12’30-13 ‘ Yay Çalışkan , kendine güvenen, enerjik ve öncü ruh. 

Hoş ve kalıcı değerleri olan. Artistik yetenek, yaratıcı yetenekler. 

 

13’-14’ Yay Kendine güvenen.,Dürüst.Pratik ve iş konularında 

yetenekli. Diğerlerine hizmet etmek isteyen.Nazik ve kibar. 

Başkaları tarafından baskı altına alınmaktan nefret eder.Kalıcı 

artistik yetenekler. 

 

14-15’ Yay Kavram ve fikirleri hızlı kavrar. Akıcı konuşma tarzı. 

Nazik ve kibar. Diğerlerine hizmet etmeyi sever. 

 

15-16’ Yay Cömert ve ihtiyacı olanlara yardım eli uzatır. 

Başkalarıyla iyi duygusal ilişkiler kurabilir. Konuşkan ve belki 

dedikoducu. Finansal paylaşımlara açık. 

 

16-17’ Yay Bireysel ve kendine güvenen bir felsefesi olan. 

Konuşkan ve seyahat etmeyi seven. Akıcı konuşma biçimi. Keskin 

ve aydın düşünen. 

 

17-17’30 Yay Açık fikirli. Hızlı ve keskin. Analitik düşünce. 

Çalışanın detayları konusunda başarılı. Çok zeki ancak derine 

inme konusunda yaratıcı değil. Temiz ve muhafazakar bir 

görünüm. 
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17’-30-18’ Yay, açık fikirli, keskin ve net düşünerek çalışan. 

Detaylarda başarılı. Diğerleri ile duygusal bağ kurmadan başarılı. 

Muhafazakar ve masum görünüm. 

 

18-19’ Yay Kibar ve düşünceli. Merhametli. Diğerlerine karşı 

hassas. Tüm insanlara adil,paylaşımcı davranır. 

 

19’-20’Yay Sezgisel, duygusal , merhametli ve içgüdüsel. Diğerleri 

ile iyi duygusal bağ kurar. İçgüdüsel biçimde öğrenir . 

 

20-21’ Yay Geniş görüşlü ve huzursuz. Olgun ve sofistike eğilimler. 

Her şeye büyük resimden bakmaya meyilli, zengin.Liderlik 

özellikleri. Biraz zorba ve egoist olabilir. 

 

21’-22’ Yay Dikkatli ve cimri. Ekonomi,politika ve doğal kaynaklara 

ilgi . İş konularında başarılı ve seyahat etmeyi seven.  

 

22’-22’30’ Yay Orijinal ve yenilikçi fikirler. Ani önsezi ve dürtüsel 

hareketler. İş konuları,politika, sosyal reform ve bilim konusunda 

yetenekli. Seyahati seven. 

 

22’30-23’ Yay Yüksek zekalı, bilimsel düşünme, Orijinal ve yenilikçi 

zeka. Açıklık ve keskinlik için çaba sarf eden. 

 

23’-24’ Yay. Renkli hayaller kurma, Mitoloji,fantezi ve şairane bakış 

açılarına ilgi. İnsanların onun işine karışmasından rahatsız olan. 

Güven ve hırstan yoksun. 
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24-25’ Yay Dürüst ve doğru sözlü. Ancak kibarlıktan uzak. 

Kavramları ve fikirleri açıkça kavramak. Öncü Ruh.Yaratıcı.Kendi 

kendine motive edebilen. 

 

25’-26’ Yay Kibar ve arkadaşçıl. Diğerleri ile iyi iletişimci. 

Sorumluluk sahibi ve güvenilir. İş ve eğlence hayatında dengeli 

olan. 

 

26’-27’ Yay Keskin görüşlü. Konuşkan ve iyi bir hatip. Grup 

projeleri içinde yer almayı seven ve planlardan hoşlanan. 

Konuşmayı ve tartışmaları seven. Çok fazla merakı olan ancak 

konsantrasyon eksikliği çeken. 

 

27’-27’ 30 ‘ Yay Kibar, nazik ve cömert. Diğerleri ile uyumlu ilişkiler 

kurmayı seven. Evini ve evcil hayatı seven. Akademik başarı ve 

çalışma adına olumlu içgüdüleri olan. 

 

28’-29’ Yay Enerjik, kendine güvenen, dinamik ve hırslı. Onun 

hayat görüşü öz farkındalığa uyum ve bireyselliktir.İyi  ve olumlu 

anlamda liderlik yetenekleri. 

 

29’30’ Yay Keskin ve temiz düşünme biçimi. Yıkıcı ve iğneleyici 

konuşma biçimi. Seks konusunda şaşkın ya da tek taraflı bir 

tutuma maruz kalma. 

 

Oğlak 
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0’-1’ Oğlak Dalgın, bağımsız,düşünceli,inatçı. Gösterişsizliği seven. 

Dünyevi,iş ve politika konularında yetenekli. Adalet ve eşitlik 

ilkelerini savunan. 

 

1’-2’ Oğlak Sessiz,yoğun,azimli,olgun ve manyetik. Engelleri 

deviren. Delici ve iğneleyici. Kavrayış yeteneği güçlü ve son derece 

akıllı. 

 

2’-2’30 ‘ Oğlak Sofistike ,profesyonel pozisyonlara katılım isteği. 

Sosyal konumlarında diğerlerini etkileyebilen. 

 

2’30-3’ Oğlak İlerici, girişimci, yenilikçi, genişletici. Etkileyici kişilik. 

Dünyevi ve iş konularında başarılı. Politika ve ekonomiye ilgi duyan 

 

3’-4’ Oğlak Olgun eğilimler. Bilim ,matematik, iş konularında kalıcı 

işler başaran ve bu konuda yetenekli. İdrak kapasitesi iyi ve 

marifetli. 

 

4’-5’ Oğlak Meraklı, yenilikçi düşünce yapısı . Bilimsel meraklar. 

Mantıksız sosyal normlar ve adetlerden nefret eden.Ekonomik ve 

sosyal refah ile ilgilenen . Aynı zamanda alışılmadık kişisel 

özelliklere sahip olan. 

 

5’-6’ Oğlak Hayalci, hassas, psişik. Şairane, idealist, ruhsallık 

odaklı. Hayaller aleminde yaşayan. Zayıf mental konsantrasyon. 

 

6’-7’ Oğlak Kendine güvenen, bireysel. İnisiyatif alan ve diğer 

insanların rüyalarını yorumlama kapasitesi. 
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7-7’30’ Oğlak Yaratıcı yetenekler. Takdir toplayan hayal gücü ve 

güzel sanatlar. Kibar,sevecen ve merhametli. Diğerlerini anlama 

konusunda iyi sezgilere sahip. 

 

7’30’8’ Oğlak Sevecen, dürüst ve doğru sözlü. Yaratıcı çalışmalara 

karşı ilgi duyan.Evini ve ailesini seven 

 

8’-9’ Oğlak Hızlı ve aktif zihin.Bazen aceleci ve tahammülsüz 

,münakaşacı ve dik kafalı.İş başlatma konusunda bir çok fikri ve 

projesi olan ve bu konularda daima yenilikçi olan. Bir çok ilgisi ve 

bu konuda başarmak adına fokuslanma zorlukları olabilen. 

 

9’-10’ Oğlak   Ev ve ailesine karşı koruyucu. Ülkesine ve bulunduğu 

toprakları savunan.Diğerleri ile duygusal bağ kuran. Biraz duygusal 

olabilir. 

 

10-11’ Oğlak Sıcak ve uyumlu görünüm.Zenginliğe ve  gösterişe 

önem verme. Güçlü irade. İş konularında başarı ve Cömertlik. 

 

11’-12’ Oğlak Doğanın basit bilgeliğini anlar. 

Biyoloji,psikoloji,sağlık,doğal hayat konularına ilgili. Zeki ve keskin 

anlayış. Yaratıcılık. 

 

12-12’30’ Oğlak Harmoni ve güzelliğe önem verme. Açık fikirli,adil 

ve kavramları başka açılardan değerlendirme yeteneği. Çocukları 

ve doğal güzellikleri sevme. 
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12’30-13’ Oğlak Düşünceli, bağımsız,arı bir biçimde algılama. Hızlı 

ve adapte olabilen bir zihin.Akademik ,iş, politik anlamda 

yetenekler. Tüm insanlara karşı adil. 

 

13’-14’ Oğlak Meraklı,delici,keskin ,zeki ve hassas bir zihin. 

Kendine güvenen,gözü pek ve iç güdüsel. Tek taraflı, korkusuz 

amaç ve hedeflerin peşinde olmak. Zaman.zaman duygusuz ve 

sert. 

 

14’ 15’ Oğlak Sofistike , yayılmacı, girişimci.Her şeyi sorgulayan ve 

merak eden bir zihin.Bazen huzursuz ve seyahat etmeyi 

seven.Finans ve iş konularında başarılı. 

 

15’16’ Oğlak Olgun,sessiz görünüm. Basit ve sadelik yanlısı.Sebat 

, belirleyicilik ve adanma gibi konularda başarılı. Yakınları ile 

duygusal iletişim içinde olmayı sever, Ancak aşırı duygusallıktan 

haz etmez. Rüya sembolizmalarını iyi yorumlar. 

 

16-17’ Oğlak Hümanist özelliklere sahip. Modası geçmiş sosyal 

gelenek,örf ve adetlerden nefret eder.İyi psikolojik sezileri vardır. 

 

17’17’30 Oğlak İmajinatif,merhametli,psişik,spiritüel. Güzel aşk 

hayalleri ve idealleri daima bulunur.Domestik ,duyarlı, kolaylıkla 

baştan çıkan. Az da olsa bir irade gücü ve enerjisi var. 

 

17’30-18’ Oğlak Anlayışlı, hassas, hayal gücü yüksek, idealist, 

zaman,zaman hayallere dalan. Çok cömert, ihtiyacı olanlara 

yardım eden. Kumar ve spekülasyon gibi olaylar arasında yer 

alabilen. 
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18’-19’ Oğlak Enerjik, itici, öncülük eden. Kendine güvenen yapı. 

Direkt ve dürüst.Liderlik özellikleri olan  ve çevresini domine eden 

karakter. Çok cömert. 

 

19’20’ Oğlak ‘ Artistik ve yaratıcı yetenekler. Zengin, coşkun, renk  

artistik zevkler. Çok cömert,nazik,kibar. Çocukları seven. 

 

20’-21’Oğlak Hızlı, sade,arı bir analitik zihin. Fikirleri kolay ve hızlı 

biçimde kavrar. Akıcı konuşma özelliği. Orijinal olmayan ve katı 

yapısı olabilir. 

 

21’-22’ Oğlak Diğerleri ile duygusal anlamda iyi ilişkiler kurmaya 

çalışan. Ev ve aile hayatını seven. Nazik,kibar ve rafine. İyi hafıza. 

Rüya sembollerini anlama ve yorumlama. 

 

22’-22’30 Oğlak Bireysel, enerjik, kibar ve nazik. Sofistike zevkleri 

olan. İş konularında başarılı. Cömert ve ekonomiye ilgili. 

 

22’-30’ 23’ Oğlak Bireysel, enerjik, öz güvenli. Güçlü eşitlik ve 

yargıya sahip. Herkese eşit,mesafeli ve adil davranır. Liderlik 

özellikleri bulunur. Cömert 

 

23’-24’ Oğlak Doğu, adil ,detaylı düşünür. Kibar ve nazik. Diğer 

insanlara karşı eşit ve adil davranır. Bazılarına karşı ara sıra aşırı 

eleştireldir. 

 

24’-25’   Diğer insanlara karşı adil ve eşit davranma dürtüsü. 

Herkese mesafelidir. Önemli kararlar almakta zorlanabilir. 
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25’-26’ Oğlak içgüdüsel,cesur,düşünceli. Genellikle sessiz, ara sıra 

kırıcı ve iğneleyici konuşan. Manyetik ve karizmatik özellikler. 

Çekici ve matematiğe karşı doğal yetenekler. 

 

26’-27’ Oğlak hırslı, hayatta başarı odaklı. İş ve politika konularında 

başarılı. Çekici ,dinamik ve yayılmacı. 

 

27’27-302 Oğlak Olgun ,çalışkan ,sessiz ve kendine güvenen. 

Kalıcı ve belirleyici, disiplinli. İş ve dünyevi konularda başarılı. 

 

27’30-28’ Oğlak Azim ve kararlılıkla başarı elde eden. İş ve politika 

konularında başarılı.Sorumluluk ve olgunluk sahibi. 

Arı,tarafsız,bağımsız görüş. 

 

28’-29’ Oğlak İleri görüşlü ve yenilikçi. Girişimci. Hümanist ve 

insancıl aynı zamanda sosyal konforunu düşünen. Demode ve 

modası geçmiş şeylerden sıkılan. 

 

29’-30’ Oğlak Zengin,renkli hayal dünyası. Gelecek odaklı ve 

ihtiyaç duyduklarını elde etme konusunda konsantrasyon yeteneği. 

Kumar ve spekülasyona eğilimli. Hassas ve sezgisel. 

 

Kova  

0’1’ Kova Keskin ve analitik düşünen, Bilim ve sanatta başarı. 

Gerekli düşünce ve teoriler üzerinde düşünüp doğru biçimde 

harekete geçen. Öncü ve yenilikçi 
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1’-2’ Kova organizasyon yeteneği. Pratik ve iş konularında 

yetenekli. Biyoloji ,psikoloji ve eğitim konularına meraklı. Evlilik ve 

eğitim hayatında yenilikçi fikirler. İnsancıl . 

 

2’-2’30’ Kova Hızlı fikirler ve kavramlar üzerine düşünen. Tüm bilim 

dallarında başarı. Zeki, fakat olgunluk, filozofvari görüş açısından 

kısıt. Meraklı. Duygusal hafızasından çok zihni iyi. 

 

2’30-3’ Kova Sosyal çevre ve atmosfere hızlı ve kolay adapte olan. 

Spesifik açıdan bir çok ilgi ve odak noktası olan . Hayal gücü 

yüksek ve şairane. Cömert 

 

3’-4’ Kova idealist, hassas,duyarlı ve merhametli. İçsel ve ruhsal 

sahasına yönelik. İçe dönük. 

 

4-5’ Kova Asil ve bireysel. İyi liderlik özelliklerine sahip.Yetenekleri 

onu bazen yanlış anlaşılmaya olanak yaratacak derecede ele 

verebiliyor. Kumar ve spekülasyonlara açık. Cömert. 

 

5-6’ Kova Keskin, analitik,eleştirel zihin. Detayları iyi 

gözlemleyebilen zihin. Tartışmacı ve arıza bulmak isteyen. Ödün 

alma, borç alma konusunda dikkatli . 

 

6’-7’ Kova düşünceli ,nazik ve dürüst. Olgun ve dengeli kişilik. 

Sakin. Konuşmak ve okumaktan zevk alan. İletişim ve seyahat 

etmeye eğilimli. 
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7’7-30’ Kova Çekici, iç güdüsel kişilik. Kendine güvenen ve öncü 

özelliklere sahip. Genellikle sessiz, ara sıra iğneleyici. Fanatik 

görüşleri olabilen. 

 

7’-30’ Kova Çekici,güçlü iradeli, kendine güvenen. Evlilik ve 

evcimen yaşama arzu duymak. Yemek ve sekse aşırı eğilim. 

Akademik başarıya içgüdüsel anlamda eğilim. 

8’-9’ Kova Kibar ve iyimser eğilim. İş hayatında başarılı ve pratik. 

Zengin tat. Konfordan ve çevresi ile uyumdan zevk alır. Ancak 

hırslı değildir. 

 

9’-10’ Kova Olgun, ölçülü hareket eden, güçlü sorumluluk 

duygusuna sahip. Pratik ve güvenilir. Doğal güzelliklere hayran. 

 

10’-11’ Kova Orijinal, yaratıcı. Hızlı ve keskin,meraklı bir zihin.Fen 

ve matematik dallarına dair yetenek. Organizasyon yeteneği.  Bir 

hayli gergin sinir sistemi. Duygusal derinlik ve hassasiyeti zayıf. 

 

11’- 12’ Kova İdealist, ruhsal idealleri ve değerleri olan. Cömert. 

Kendini kurban eden. Hayalci ve şairane. Enerjisini kanalize 

edebileceği çok ilgi alanı var. 

 

12’-12-30’ Kova Meraklı zihin.Fikirleri, olayları hızlı kavrar.Algı ve 

gözlem yeteneği gelişmiş. Dürüst ve açık görüşlü. Problem 

çözmekten hoşlanan. 

 

12’-30’ 13’ Kova Direkt ve dürüst. Diğerlerine yardım etmekten 

hoşlanır. Hümanist , sosyal çalışmalar ile hareket edebilir. 
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13’-14’ Kova  Sezgisel, merhametli, domestik. Çocukları seven. 

Bahçe ve ev işleri ile uğraşmaktan keyif alan. Ev ve ailesine sadık. 

Beslenme ve doğal yaşama ilgi. 

 

14-15’ Kova Taze fikir ve hayaller. Akıcı konuşma. Farklı durum ve 

sosyal atmosferlere adapte olma ve ilgi uyandırma . Konuşmak ve 

hislerini başkalarıyla paylaşmaktan haz almak. 

 

15’-15’ Kova yardım sever, cömert ve kibar. Direkt anlamda, 

insanlar ve kişilerle çalışma. Hümanist ve insancıl. İyi liderlik 

özellikleri. 

 

16-17’ Kova Bireysel ve nazik, sosyal reformist. Otoriteye karşı 

isyankar. Egoist ve kendine dönük olabilir. İyi liderlik özellikleri. 

 

17-17’30’ Kova Hassas, keskin ve net bir zihin. Dikkatli ve ayırt 

etme gücü yüksek. Ekonomik ve politik anlamda başarılı. Kendine 

güvenen ve öz odaklı. 

 

17’30 – 18’ Kova Keskin ve analitik zihin. Dikkatli ve seçici. 

Ekonomi ve politikaya ilgi. Titiz ve değerlerine karşı hassas. 

 

18-19’ Kova  Olgun, oturaklı,rafine. Orta standartlarda bir yaşam 

tarzına sahip.İncelik sahibi, düşünceli, zeki . 

 

19-20’ Kova  Karizmatik. Çekici özellikleri ile diğerlerini 

etkileyebilen. Sessiz ve ara sıra iğneleyici konuşma tarzı.  
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20-21’ Kova Girişimci, diplomatik ve düşünceli. İş ve politika 

konularında başarılı. Olgun, sofistike ve insani ilişkilerde 

müteşebbis. 

 

21-22’ Kova  Sorumluluk sahibi ve güvenilir. Olgun ve muhakemeli. 

Açık görüşlü. Bazı durumlarda filozofvari. İş konularında başarılı. 

 

22’22’-30 ‘ Kova Hümanist, aktif ve ileri görüşlü. Orijinal fikirleri 

olan, aktif ve ilham dolu. Olgun , anlayışı geniş. Bilimsel,edebi , 

organizasyon ve iş konularında başarılı. 

22’-30 ‘- 23’ Kova Dinamik , kendine güvenen. İç güdüsel, 

alışılmadık. Güçlü kişilik. Orijinal fikirleri olan, ilhama açık. 

Bayağılık ve sıradanlıktan nefret eden. 

 

23’-24’ Kova Hayırsever, iç güdüsel, sezgisel. İdealist ve insancıl 

fikirleri olan.Mistik 

 

24-25’ Kova Çılgın zeka, Delilik. Güçlü manyetizma. Kendine 

güvenen ve iç güdüsel. Gerekli ve bilimsel adımlar atan. Bazen 

basiretsiz hareket eden. 

 

25-26’ Kova Hoş ve samimi. İyimser. Yetenekli.Girişimci. Hırslı 

değil. İş konularında başarılı. Hayattan tat almasını ve 

hoşlanmasını bilen. Hoş ve güzel bir çevreye sahip olan. Ailesini ve 

ev hayatını seven. 

 

26-27’ Kova Yöneticilik yeteneği. İleri görüşlü. Girişimci. Rahat 

kişilik.Başkalarıyla plan ,organizasyon, seyahat yapmak ve 

fikirlerini paylaşmaktan hoşlanan. 
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27’-27’30 ‘ Kova Kendisini ailesine ve vatanına adamış. İşinde 

sorumluluk sahibi ve güvenilir.  Zorunlu ve önemli görüşmelerinde 

aşırı endişe duyan. Yardımsever ve besleyici. Diğerlerine yardım 

etmekten haz duyan. 

 

28’-29’ Kova Sorumluluk sahibi, güvenilir ve dürüst. Sosyal 

reformlara ve düzen bozucu uygulamalara karşı. Liderlik özellikleri 

gelişmiş. 

 

29’-30’ Kova İç kontrolü yüksek.İhtiyatlı,dürüst ve muhafazakar. 

Bağımsız, kusursuz, keskin zekalı. Başkalarıyla gönülsüz 

paylaşımlarda bulunan. 

 

Balık 

 

0’-1 Balık Cömert, merhametli, kendini kurban eden. Başkalarıyla 

düşüncelerini, hislerini,mülkünü paylaşan. Bazen başkaları 

tarafından kolaylıkla baştan çıkan ve idare edilen. 

 

1’-2’ Balık İç güdüsel,sezgisel,duygusal,hisleri güçlü. Ruhsal ve 

dinsel öğretilere ilgili ve bu konularda fanatik görüşleri olan. 

 

2-2’3*’ Balık Dağınık,sosyal, müteşebbis. Zengin,renkli 

hayaller.Seyahatten zevk alan. Gelecek için gerçek dışı,fantastik 

hayalleri olan. İlgisine yoğunlaşmaya ne enerji ne de 

konsantrasyonu bulunmayan. 
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2’30-3’ Balık Hırslı ve girişimci. Servet edinir ve onu sonra 

düşünmeden harcayabilir. Para kazanma ve gelir elde etme 

konusunda endişeleri olabilir. İş konularında başarılı 3’-4’ Balık 

Olgun görüntü. Kendine güvenen. Disiplinli ve sorumluluk 

sahibi.Açık zihin. Zeki. Kalıcı başarılara imza atan. 

 

4’-5’ Balık Orijinal fikirleri olan. Öncü ve aktif . Toplumda 

yetenekleri ve bilgisi ile ön plana çıkabilen, kaynaklarını bireysel 

anlamda oluşturabilen ve dernekler ile paylaşan. 

 

5’-6’ Balık Sezgisel, kendini kurban eden , kibar ve şairane . Müzik 

ve artistik yetenekleri olan. Merhametli , idealist ve ruhsal aşk 

içinde. Kör kütük aşk içine girebilen. 

 

6-7’ Balık Aşırı cömert ve sevgisini veren.  Güzel sanatlar , doğal 

yaşam ve çevresini memnun etme konusunda başarılı. Dürtüsüyle 

kolay para harcayabilen. 

 

7’7-30’ Balık Kibar ve nazik. Doğal Başkasından etkilenmeyen 

doğal kişilik. Doğayı seven. İyi artistik yetenekler, müzik yeteneği 

ile donanmış. 

 

7’30- 8’ Balık Arkadaşlarını seven ve konuşkan. Söyleşilerden 

hoşlanan .İnsanlarla iyi ilişkiler kuran. Artistik yetenekler. 

 

8’-9’ Balık Fikirlerini açık biçimde ifade eden. Akıcı konuşan. 

Hayatta çok entelektüel boyutlara gelebilen. Rüya sembolizmasına 

hakim. 
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9’-10’ Balık  Domestik ve merhametli. Diğerlerinin duygusal 

problemlerini merak edip çözen. Rüya sembollerini yorumlayabilen. 

 

10-11’ Balık Yaratıcı çalışmalardan zevk alan. Diğerlerine hizmet 

etmeyi seven. Liderlik yeteneklerine hakim. Kendini ülkesine ve 

ailesine adayan. 

 

11’-12’ Balık  Detaycı, yaratıcı çalışan.  Zaman zaman diğerlerini 

iğneleyici biçimde eleştiren. Çocuklarla iyi anlaşan. Beslemeye 

meraklı. 

 

12’-12’ 30’ Balık Oturaklı, nazik görünüm. Cömert ve diğerlerinin 

ihtiyaçlarının farkında olan. Kim isterse, duygusal ihtiyaçlarının 

gereğini yapan. Kendini evine ve ailesine adamış . 

 

12’-30-13’ Balık Tüm insanlara karşı adil . Diğerlerine karşı hizmet 

etmekten keyif alan. Liderlik ve organizasyon yeteneği. 

 

13-14’ Balık dinamik , kendie güvenen , aktif ve enerjik. Hırslı ve 

amaçları uğruna güçlü hareket eden. Liderlik yetenekleri olan. İyi 

çalışan. Arasına başkasının bakış açısından bakan. 

 

14-15’ Balık Hırslı, girişimci , ileri görüşlü. Hayattan tat almayı 

bilen. İş hayatında , politikada , liderlik pozisyonlarında başarılı. 

 

15-16’ Balık Yüksek zekalı. Açık ve yalın düşünen. Kendini 

başarıya adayan . Efor sarf eden. 
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16-17’ Balık Marifetli, yaratıcı ve yüksek zekalı. İlham veren 

fikirlerine güvenen.Amansız öfke nöbetleri geçiren ve sinirli. 

 

17-17’30 Balık Sessiz, masum kişilik. Hayalci ve hassas. Sezgisel 

ve kendini kurban edebilen. Saflık kendini arıtma için çaba sarf 

eden. 

 

17’30-18’ Balık cömert ve kendini kurban eden. İhtiyacı olana 

yardım eden. Hayır kurumlarına katkıda bulunan. 

Hassas,duyarlı,hayalci ve sezgisel. Bazen ,kolaylıkla baştan çıkan. 

 

18-19’ Balık dürüst ve açık görüşlü. Duyarlı, düşünceli ve 

diplomatik yönleri olan. Para ve kaynaklar için mücadelelerde 

bulunan. 

 

19’-20’ Balık kibar, sevimli , duyarlı . Harmoniye önem veren. 

Psikoloji ve sosyal çalışmalarda başarılı olan. Güzel artistik 

yetenekleri olan. Bahçe işleri, beslenme ve ekonomi anlamında 

başarılı. 

 

20-21’ Balık İç güdüsel, Etkili zihin. Politika ve dinde başarı.  

 

21-22’ Balık Domestik ve duygusal. Yaratıcı yetenekler. O 

içgüdüsel anlamda nasıl yemek yapılacağını, resim yapılacağını, 

tamir yapılacağını bilir. Evlilik ve çocuk sahibi olma arzusu. 

 

22-22’30 Balık Kendine güveni olan, enerjik, güçlü iradeli. İyi liderlik 

özellikleri. Güçlü bakış açısı. Kolaylıkla insanları domine eden ve 

baskı yapan. 
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22’-30 -23’ Balık dışa dönük, müteşebbis ve ileri görüşlü. Sporu 

seven. İyi liderlik özellikleri ve girişimci yapı. İyimser ve kendine 

güvenen. 

 

23’-24’ Balık Kibar ve nazik. Zengin, sofistike görüntü. Güzel 

giyinen. İş ve ekonomi konularında başarılı. 

 

24’-25’ Balık Cömert, iyimser, nazik görüntü. Sosyal, diplomatik . 

Girişimci ve ileri görüşlü. İş konularında başarılı. 

 

25-26’ Balık Oturaklı ve sağlam görüntü. Kendine güvenen. Hırslı. 

 

26-27’ Balık Oturaklı, sofistike. Girişimci ve ileri görüşlü. Keskin ve 

açık bir zihin. Çalışma iradesi. Akademik ve iş yeteneği baskın. 

 

27-27’30 Balık Yalın ve objektif. Kendine özgün. Akademik ve iş 

konularında başarılı. Sürekli çabalamak ile yakalanan başarı. 

Oturaklı ve ketum görüntü. Sadeliği seven. 

 

27’30-28’ Balık Orijinal ve yaratıcı, soyut ve bilimsel düşünme 

konusunda başarılı. İş konularında başarılı. Kalıcı çaba ve efor 

sayesinde başarı elde eden. 

 

 

 


