
KARMİK ÖRNEKLEMELER  

Astroloji , geçmiş hayat formlarının size nasıl yardımcı olabileceğini  

anlamlandırmanızda yardımcıdır.    

Judy Hall  

Çeviri: Onur Güven 

  

Karmik astroloji sizin önceki hayat formlarınızdaki depo karmalarınızı 

ve kredilerinizi bu hayat planınıza nasıl ve neden getirdiğinizi 

aydınlığa kavuşturur.  

  

Güneş Burçlarının Karmik Göstergeleri  

Karmanın nasıl çalıştığını anlamak ve onun etkilerine bir anlamda 

hakim  olmamız , doğum haritamızdaki püf noktaları bilmemiz adına 

bize büyük anlamda yardımcı olacaktır. Güneş burcunuz bu anlamda 

elbette önemlidir.  

Demek istediğim; Güneş , bizim özümüz, benliğimizin sonsuz varlığın 

içinde ki güçlü bir tezahürü olduğudur ve üstüne basarak belirtmek 

istediğim şey ise, ruhumuzun kesinlikle deneyim alanının anlatan 

önemli bir noktadır.   

Güneş- Ay  Koç ise;  

Kişi ben merkezci ancak buna rağmen maneviyat arayışında 

olduğundan varlığın ebedi bir parçası olduğundan tekrar enkarne 

olmuştur. Ancak , ben merkezci ve egoist bir yapısı olabilir. Bunun 

nedeni, kendi özünü tam anlamıyla bulamayışı olabilir. Ego 

problemleri görülür. Ay Koçta ise, birey benliğini özümsemiş ve  



bireyselleşebilmiş demektir. Spontan, direkttir. Karmasından getirdiği 

şövalyelik ve düşünmeden atlama hikayesi burada da devam 

edecektir.  Bu plan genelde bir şeyin inisiyatifini alma ya da bir şeyi 

temsil etmek ile ilgili karmalar olduğunu gösterebilir.   
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Güneş – Ay Boğa ise;  

Boğa ,kişinin kaynakları ve becerilerini ortaya koymak ve sergilemekle 

ilgilidir. Pragmatik ve dünyevi anlamda topraklanmayı simgeler. 

Fiziksel beden ve dünya nın uyumu / 5 duyuyu özümsemek esas 

karmik unsurdur. Bunun karması, maddi güvence sağlamak ve bunu 

sağlayarak ruhlsa öze doğru ilerlemektir. Ay Boğada ise , sakin, kendi 

merkezinde güvenlik ihiyacını bulmuş demektir. Materyalizm, algılar 

ve dünyada yer edinmek çok önemli ihtiyaçlar arasındadır.    

  

Güneş- Ay  İkizler ise;  

İletişim ile ilgili karma olabilir. Kendini bulmak ve iletişim kurarak 

kendi özünü tamamlamak ister.  İletişim sayesinde kendi özünü 

yakalar, güven kazanır. Çok yönlü olması, bir çok yolu deneyimleme 

arzusu onu yeni ufuklara taşır. Varoluşu keşfetmek ister. Bir çok 

yolları araştırır. Ay İkizler ise , duygusal ihtiyaçlarını iletişim ile ele 

alabilir. Öğretim, yaymak, kelimeleri kullanarak karmayı yönetir.  

  

Güneş – Ay Yengeç ise;  



Duyguları ve ihtiyaçları gidermek, beslemek için reenkarne olur. 

Annelik ve evcimenliği de bunun işareti sayılır.  Burada yerleşen Ay, 

Bu burcun karmik probleminin kendi ailesi ve evine karşı aşırı 

titremesi, desteklemesi üzerine olduğunu vurgulayabilir. Yengeç 

insanların refahı ve esenliği için çabalayabilir.   

Sosyal hizmet uzmanlığı, yiyecek – içecek hizmetleri ile ilgili işler ile 

kendini tamamlamaya çalışabilir.   

Güneş – Ay Aslan ise;  
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Bu ruh, dünyaya adını altın harflerle kazımaya adaydır. Yüreği ile 

yaşar. Ay Aslan da ise , gönlüne göre yaşamayı öğrenmesi karması/ 

ödevi olabilir. Kibirli ve otoriter olmamalı. Dikte etmemeyi 

öğrenmelidir. Doğal bir aktör, şovmendir.   

Güneş – Ay Başak ise;  

Hizmet ve ayrıştırmak en büyük karması olabilir. Cinselliği ertelemek,  

bakireliğini korumak onun ödevi olabilir. Ancak karması da bu yönde 

olabilir. Bunu aşması gerekebilir.  Başak, iyi ve sadık bir hizmetci 

olmalıdır. Temizlemek , düzeltmek , organize etmek karması olabilir. 

Ayrıca zanaat işçisidir. Tahıllar ve hasatlar ile uğraşabilir.   

Güneş- Ay  Terazi ise;  

Karması ilişkidir. İlişki yaşayacak ancak istikrar üzere bunu devam 

ettirmesi gerekir. Ay Terazi ise, ilişki sorunları üzerinde muhakeme 

yapmalıdır. İçsel denge ve uyumunu ilişkiler yaşayarak bulması 

gerekebilir. Uyum yaratamaz, denge kuramazsa ruhsal yıkım 



yaşayacaktır.  Diplomasi müzakereler, evlilik  vs önemli yer tutmuş 

olabilir.   

  

Güneş – Ay Akrep ise;  

Ruh çok karanlık yerleri keşfetmeye hazırdır. Köşe ve uçtaki yerleri 

çok iyi gördüğünden ve zamanında deneyimlediğinden tüm 

travmaları da daha önce yaşamıştır. İnsanların gölge yanlarını çok iyi 

çözer ve bilir. Doğum , ölüm ve yeniden doğuşun işareti sayılır. 

Karması , iyileştirmek , ihya etmektir. Kendini  ve etrafını olumlu 

anlamda iyileştirmek karmasını çözer.  Geçmiş karmasında,simya, 

okültizm, tıp ,polislik, araştırmacılık çok büyük yer tutar.   
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Güneş – Ay Yay ise;  

Yay, hayatın derin anlamını sorgular. Ruhu anlamak ve 

anlamlandırmak esas amacıdır. Amaçlarını bilmek ve hedefe 

kilitlenmek karması olabilir. Macera ile kendi özünü tanır. Sorularına 

tek tek yanıt bulmak ister. Ay yay da ise, taahhüt getirmeyen 

birliktelikler onu cezp edebilir. Geçmişinde, rahip, filozof, öğretmen, 

kumarbazlık gibi jüpiterian dürtülerin tezahürleri ile hayatını idame 

ettirmiş olabilir.   

Güneş – Ay Oğlak ise;   

İstikrar, hayatın zorlukları, maneviyatını yakalamasında önemli olmuş 

olabilir. Topluma katkı sağlamak ve o toplumun içinde sayılır bir 

konumda bulunmak önemli olabilir. Ay Oğlak ise, ruhun bilgeliği ve 



duygularını zapt etmekte zorlanabilir ancak bunları paylaşmakta kısıtlı 

davranabilir. Karması bilgeliğini ve akıl hocalığını insanlarla paylaşmak 

olabilir. İnsanlığın depo karmasını içgüdüsel ve bilinçdışının getirdiği 

bir biçimde üzerinde taşıyabilir / Atlas sendromu. Denizden çıkan keçi 

sembolü Oğlağın sembolü olarak bilinir. Geçmişinde, yargıç,avukat, 

yönetici, öğretmen ya da güç kademelerinin birinde yer almış olabilir.   

Güneş  - Ay Kova ise;  

Bu ruh devrimcidir. Çok daha ileriyi gören bir yapıdır. Ay Kova da , 

soğuk, ve yalnızlığı sever. Duyguların donduruculuğu mizacına da 

yansır. Ruhun ve toplumun gelişmesi esas hedeftir. Sığılık ona göre 

değildir.  Karması, özgür düşünce ve yenilik olabilir.  Sınırların dışına 

çıkması lazımdır.  Geçmiş yaşamlarında; bilim adamı, astrolog, 

devrimci olabilir  

Güneş - Ay Balık ise;  
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Ebediyettir. Aydınlanmak esas karması olabilir. Bu dünyaya bir 

kefareti ödemek için geldiğini ve hemen gitmesi gerektiğini 

anlayabilir. Ay balık, sezgisel, duyhusal aşırı merhametlidir.  

Dünyadan kaçmayi isteyebilir. Fantezilere önem verir. Hayalcidir. 

Balık- kurtarıcı – kurban eğilimlidir. Geçmişinde, her türlü bakıcılar, 

dindarlar, keşişler, psişikler, cadılar(wicca), warlocks.   

  

Karmik Göstergeler  

Güneş: Kendine değer verme, öz saygı , öz güven , babalık  

Ay: Duygusallık, merhamet ve Annelik  



Merkür: Zihin ve iletişim  

Venüs: Aşk,sevgi,iletişim.  

Mars; İrade ve hakkını arama  

 

Karmik Evler   

6.ev  

Pluto Neptün , buradaysa hastalığın kesinliğini gösterebilir/ 

Jinekolojik ….Satürn altıncı eve yerleştirilerek bakılmalıdır.   

7.ev  

İlişkiler evidir. Geçmişteki yapıyı ortaya koyabilir. Neptünü buraya 

yerleştirmek, mükemmel bir aşk için yerinde bir durum ortaya 

koyabilir. Geçmişte yanılsamalar ve sanrılardan müzdarip bir bireyi 

ortaya koyabilir.  Pluton burada ise, güç mücadeleleri , fırtınalı ancak 

güçlü ilişkiler nedeni olabilir.   

12.ev  
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En önemlisi 12.evdir. Depo karmadır. Gezegenler burada pusudadır. 

Mars , saldırganlık , Venüs burada ise sevgi,romantizm ve erotizm 

verir. Gezegenler bu evde genel tanımlarına göre değerlendirilebilir.   


