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GÖKYÜZÜYLE TANIŞMAM

1979 yılının bir bahar sabahıydı.
8 yaşında hayaller kuran, kitapları arkadaşı gibi 

benimsemiş, etrafı çok kalabalık olmayan ama kafa-
sının içindeki derin kalabalıklarda kendini bulan bir 
çocuktum.

Doğuştan geçirdiğim rahatsızlığım nedeniyle so-
kaklarda büyüyemedim ama kitaplar evime dış dünya-
dan haberler getiren dostlarım oldu.

Çok meraklı bir çocuktum, okuma yazmayı erken 
öğrendiğim için elime geçen her şeyi okumaya çalı-
şırdım. Gökyüzüne sevdam o yaşlardan başlasa da o 
mayıs sabahına kadar ay benim için yalnızca ay dede 
demekti. Ay dede geceleri gelir gökyüzünü aydınla-
tır, canlılara ışık bana hayal olur, sabahları da gitme 
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zamanı gelen bir yolcu gibi evine dönerdi ve geceleri 
yeniden yatağımın başındaki pencerede ben ve kedim 
Markiz onunla buluşurduk.

1979 yılında, bir mayıs günü evdeki kütüphanede 
çok eski bir kitap buldum. Babam eski kitaplara me-
raklıydı, hâlâ ondan kalan bu alışkanlıkla sahafların o 
kendine has kokusunu çok severim.

Kitap tam da ulaşabileceğim bir yerde, bana “Beni 
al...” dercesine göz kırpıyordu.

Usulca kitabı elime aldım ve içinden rasgele bir say-
fa açtım. Açtığım sayfada kırmızı bir yıldızdan bahse-
diyordu. Ona eskiden Merih derlermiş. Sonradan bu 
yıldızın Mars gezegeni olduğunu öğrendim.

Eski kitaplar gezegenlerden yıldız diye bahsederler-
di. Merih, Zuhal, Müşteri gibi...

Kitaptaki rengine hayran olmuştum. 8 yaşındaki bir 
çocuk için rengi Pamuk Prenses’in sihirli elmasından 
farksızdı. Âşık olmuştum ona ve her aşk gibi daha de-
rinine inmek istiyordum. Kitapta beni bu aşkla gökyü-
zünde kavuşturabilecek formüller vardı.

O gün akşamı nasıl ettim bilmiyorum. Sanki zaman 
yavaşlamıştı ve güneşi alelacele evine gönderdim.

Nihayet gece olmuştu. Gökyüzünde o kırmızı-
lı sevgiliyi aradım. Göztepe’deki evimizin balkonu 
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Adalar’a bakıyordu ve önümüz açıktı. Kitap bana do-
ğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi öğretmişti. Ve ben o gece 
batıda sevgiliye kavuştum, sanki onu tanıyabilmem 
için göğsüne kırmızı bir karanfil takmış gibi kıpkır-
mızı bana bakıyordu ve Pamuk Prenses’in elmasın-
dan çok daha güzeldi.

Yalnız bu sevgiliye karşı kitapta okuduklarımdan 
dolayı içimde bazı kuşkularım da vardı. Güzel kırmızı 
ışığının altında ateş gibi yakan, yıkan, kanayan ve ka-
natan, acı veren ve zorlayan bir yapısı olduğunu öğren-
miştim. Yine de bu onu daha derinlemesine inceleme 
arzumdan beni alıkoyamadı.

Aradan iki gün geçmişti. Kırmızı ışığın kendini 
bana göstermesiyle hayatımızda adını anmışçasına te-
zahür etmesi çok uzun sürmedi. Belli ki o da kendini 
daha yakından tanıtmak niyetindeydi. İlk defa bu mi-
safiri o mayıs sabahı evimizde ağırladık.

“Oğuzhan yardım et!” Bu annemin sesiydi. Olabil-
diğince hızlı olmaya çalışarak sesin geldiği yöne doğru 
gitmeye çalıştım. Annemi banyoda buldum, yerde ya-
tıyordu ve çok kanaması olmuştu. Babama haber ver-
memi ve ambulansı aramamı söyledi. O yıllarda bizim 
evimizde telefon yoktu, komşulardan yardım istedim 
ve ambulans babamdan önce geldi. Sedye asansöre 
sığmadı ama tam o sırada babam evden içeri girdi. 
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Kendisi zamanında İstanbul GATA’nın bölüm komu-
tanlarındandı ve çok tecrübeli bir doktordu. Annemin 
ölmekte olduğunu fark ederek ilk müdahaleyi o yaptı. 
Hayatımda ilk defa kalp masajının ve suni solunumun 
nasıl bir şey olduğunu o gün gördüm. Annemin kalbi-
ne babam son anda bir iğne yapmıştı. Annem kurtul-
muştu ama benim çocukluğum o gün bitmişti ve ben o 
gün büyümüştüm.

2,5 yıl sonra...

Artık Mars benim için bir tutku değil bir korkuya dö-
nüşmüştü. Her çocuk gibi ben de annemi çok sever-
dim. Yine o yıldız aynı yerinde göründüğünde anneme 
bir şey olacağından korkuyordum. Çocukça endişeler 
gibi gözükse de aslında hiç de çocukça olmadığını çok 
yakında öğrenecektim.

10 yaşındaydım artık ve bir yaz akşamı gökyüzünde 
yine aynı yerde onu gördüm. Şimdi çok daha parlak ve 
büyüktü. Birkaç gün boyunca onu gözledim, gittikçe 
parlaklaşıyordu. Babam sert bir adamdı, onu hem çok 
severdim hem de çok korkardım. Yine de anneme bir 
şeyler olur endişesi korkumu bastırdı ve yanına gittim. 
Babama bu kırmızı yıldızla olan hikâyemi anlattım. 
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“Baba bu yıldız yine burada, anneme yine bir şeyler 
olabilir, yardım et, anneme bir şey olmasın...”

Babam tüm asker ciddiyetiyle döndü ve bana baktı, 
ne diyeceğini kestiremiyordum. Koskoca Ergül Komu-
tan’a böyle bir şey söylemek kolay mıydı?

Bir anda gülümsedi. “Benim oğlum eğer bunu araş-
tırdıysa altında bir şeyler olabilir, sen değişik bir ço-
cuksun” dedi ve o gece beraber Mars’ı izledik.

Babam Silahlı Kuvvetler sigarasını içerken o kırmı-
zı yıldıza endişeyle bakıyordu.

Ertesi gün annemin yanına gitti, eczaneden aldığı 
kanama önleyici ilaçları kullanması için onu biraz zor-
ladı. Tıbbi bilgisiyle önceden önlem alıyordu. Annem 
istemeyerek de olsa o ilaçları kullandı...

4 gün sonra...

Annem yine kanama geçiriyordu, fakat kullandığı ilaç-
lar sayesinde kanamayı daha az hasarla ve kontrollü bir 
şekilde atlattı, ameliyat oldu ve 2,5 yıl önce başlayan 
süreç orada sonlandı.

İşte bu benim astrolojiye başlama hikâyem... Göksel 
bir eşzamanlılığı 10 yaşında fark ederek, daha vahim 
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gelişebilecek bir olay için önlem alınabildiğini hayat 
bana öğretmişti. O zaman bazı sembolleri okuyarak 
ileride başımıza gelecekleri önceden anlamlandırabi-
leceğimizi ve hayata karşı bazen elimizden gelen bir 
şeyler olabileceğini anladım.

Çaresiz değildik ve Tanrı biz çocuklarına matema-
tiksel bir sembolizm hediye etmişti. Onu okuyabilir 
ve onun dilinden konuşabilirsek bir şeyleri çok net 
görebilirdik. Ben bunu çok erken yaşlarda fark ettim. 
Astroloji o günden beri benim ayrılmaz bir parçam ve 
vazgeçilmezim oldu.

Yıllar sonra profesyonel bir astrolog olduğumda, 
annemin haritasını inceledim ve Mars’ın o pozisyonu-
nun, annemin hep 8. evine denk düştüğünü fark ettim. 
Yüzümde istemsiz acı bir gülümseme oldu ve her şeyin 
bir matris olduğunu o gün anladım.

Bu dili öğrendiğinizde astrolojinin size anlatmak 
istediği pek çok şey olduğunu göreceksiniz.

Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır. O size 
aynayı bir kez çevirdiğinde tüm çıplaklığınızla kendinizi 
ilk kez görürsünüz ve kendinizle ilk kez o gün tanışır-
sınız. Bu insanın kendine kavuşması, geçmişini, bugü-
nünü ve geleceğini kucaklamasıdır ve bu muazzam bir 
şeydir... İşte, gerçek sihir budur.

Rahmetli boncuk gözlü anneme...
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Astrolojiyi ruhuma katmama vesile olan babam 
Ergül Ceyhan’a...

Bu yazıyı derleyip, kelimelerle ve çocukluğumla 
beni buluşturan, anımı anlatma cesareti veren, kızımın 
annesi astrolog sevgili Zeynep Öztürk Ceyhan’a teşek-
kürlerimle...
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OĞUZHAN CEYHAN KİMDİR?

KİŞİSEL BİR HİKÂYE

Edremit’in üç katlı güzel evlerinden birinde 1971 yılın-
da gözlerimi açtığım hayatım bu yaşa kadar şehirler ve 
ülkeler değiştirerek geçti. Pek çok ülke, kültür ve sayısız 
insan tanıma şansım oldu böylece. Olayları farklı bakış 
açılarıyla deneyimleyen insanları çeşitli eşzamanlılık-
larla tanıdım. Astrolojinin gizemli dünyasına yolculu-
ğa başladığım İngiltere’de insanları ve yaşamı tanımak 
adına eşsiz yatırımlar yaptım. Eğitmenlikleri en büyük 
alkışları hak eden, sahip oldukları bilgiler önünde eğil-
mek gereken kıymetli hocalarım oldu. Hocalarım hem 
astroloji duayenleriydi hem de oküler şifacılardı.

Hayatımın aynı zamanda ailemden uzak düştü-
ğüm bu dönemi, bildik yaşamlardan oldukça farklı ve 
kişiliğimi şekillendirici çok özel bir dönem olmuştur. 
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Hastanelerde çok vakit geçirdim. Hastalıklarla ilgili 
çok deneyimlerim oldu. Babamın doktor olması nede-
niyle onlarca, yüzlerce kez hastaların horoskoplarına 
baktım. Acılarının astrolojik anlamlarını araştırdım 
ve acılarını azaltmanın karmik imkânlarının peşine 
düştüm. Gördüğüm örnekler, acının, mutluluğun ve 
huzurun ayırdına varmamı sağlayacak çok şey öğretti. 
İnsanlara ümit ile mücadele gücü vermenin anahtarla-
rını bana hediye etti.

Bugün insanlarla paylaştığım güzel birliktelikleri 
o günlerde atılmış tohumlara borçluyum. Hocalarıma 
bana yaşamın karmik yasalarını daha iyi anlama şansı 
tanıdıkları için minnettarım.

1993’ten beri Türkiye’de profesyonel astrolog ola-
rak çalışmaktayım. Astrolojide ilgi alanlarım, özellikle 
tıbbi astroloji, karma, geçmiş yaşamdan getirmiş oldu-
ğumuz dönüşümsel eğilimler, öngörüm teknikleri ve 
mundalini astrolojidir. Karmik çözümler yapmaktan, 
eşzamanlılıkların kaynaklarını, sebeplerini araştırıp 
bulmaktan, Carl Gustav Jung’cu bakış açıları ve psiko-
lojik çözümlemeleri ile Adler’ci organodinamik yakla-
şımları çalışmaktan mutluluk duyuyorum.

İnsanın beynin bir salgısı olduğu felsefesi, beni her 
zaman rahatsız etmiştir. İnsanın ruh ve bedenden oluş-
tuğunu, ruhu ne kadar ergin, gelişmiş ve egodan uzak 
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ise, o derecede beynine ve bedenine sahip çıkacağına 
inanırım.

Ailemin uzun yıllar sahip olduğu sağlık kuruluşun-
da yapmış olduğum araştırmalarda, pek çok hastalığın 
astrolojik kökenli etkiler ile açıklanabileceğini defalarca 
görme fırsatım oldu. Hatta ağır depresyon dönemleri-
nin astrolojik Satürn döngüleri ile eşzamanlılıklar ya-
rattığına da pek çok kez şahit oldum. Şizofreni gibi has-
talıkların altında yatan sebeplerin, Satürn ve Uranüs’ün 
kendi içinde yaratmış olduğu çeşitli zorlayıcı açılar ol-
duğunu, çalışmalarımla pek çok bilimadamına, psiki-
yatra ve psikoloğa anlatabilme fırsatım oldu. Hâlâ ça-
lışmakta olduğum, fikirlerine saygı duyduğum psikiyatr 
ve psikolog dostlarımla güzel paylaşımlar yaşamaktayız.

Yurtdışında bulunan pek çok doktorla hastaların 
kanama zamanlarının periyodik yükseliş ve alçalma 
dönemleri ile ruhsal rahatsızlıkların hafifleyip arttığı 
dönemlere yönelik bolca takip yapmaktayız. Zorluk-
ları hafifletmenin ve donanımlı karşılamanın yollarını 
bulmaya çalışıyoruz.

Lise yıllarım bittikten sonra, üniversite dönemlerim-
de, uzun yıllar engelliler ve spor konusunda araştırmalar 
yaptım. Yedi yıl kadar, Türkiye birinci liginde basketbol 
oynadım ve antrenörlük yaptım. Ülkemizi pek çok kere 
çeşitli ülkelerde yapılan atletizm ve basketbol alanındaki 


