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ÖNSÖZ

Ezoterik astroloji “Yukarıda olan aşağıda olanın aynı-
sıdır, aşağıda olan yukarıda olanın aynısıdır” prensibi-
ni temel alan ancak bildiğimiz astrolojiden daha farklı 
açılımları taşıyan bir disiplindir.

Ezoterik astroloji için bir “giriş” kitabı yazmak 
aynı zamanda “giriş kitabı” mantığından uzaklaşmak 
demektir çünkü böyle bir kitap temel astroloji bilgi-
si olanlar için yazılmak zorundadır. Böyle bir kitapta 
temel astroloji bilgisi vermek bu kitabın amacını aşa-
cak, hacminin gereksiz yüksek olmasına neden ola-
caktır. Aynı şekilde bu kitabı alan okuyucunun temel 
bir ezoterizm bilgisine sahip olması da gerekmektedir. 
Ezoterizmin açıklanması bu kitabın amaçlarının çok 
dışındadır.

Bu kitabın asıl amacı her iki disiplini bilen ancak bu 
iki disiplinin nerelerde birbiri ile etkileştiğini, iç içe geç-
tiğini ve tarih boyunca nasıl olduğunu merak eden oku-
yucuya yapacağı araştırmalar için bir anahtar olmaktır.
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Ezoterik astrolojinin konuları burada temel bilgi 
olarak ele alınmış ve okuyucunun derinleşeceği konu-
da yardım etmek amacı da güdülmüştür.

Ezoterik astroloji tarih içinde eski medeniyetlerden 
gizli cemiyetlere kadar birçok yerde farklı biçimlerde 
görülmüş ve uygulanmıştır. Ancak okuyucu bu kitapta 
gizli cemiyetlerin özel ritüellerine ve bilgilerine sokul-
mamış, önce temeli kavraması esas alınmıştır. Bu ne-
denle gizli cemiyetler farklı bir araştırma konusu ola-
rak bırakılmıştır.

Bu nedenle okuyucunun bu kitapla birlikte derin-
leşeceği konuyu seçmesi ve çalışma planını belirlemesi 
de çok önemlidir.

Bu kitabın böylesine derin bir konuda bir başlangıç 
olması ve okuyucuyu kadim bilginin gizemli dehlizle-
rine sokabilmesi en büyük amacımızdır.
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GİRİŞ

Astroloji dünyada pek çok üniversitede okutulmakta, 
hatta bazı üniversitelerde lisanslı uzun yıllar süren bir 
eğitim programı olarak verilmektedir. Ancak yurtdı-
şında durum böyle iken, ülkemizde astroloji ne yazık 
ki yeterince tanınmamaktadır.

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında ülkemizde birkaç seç-
kin astrolog var iken ve astroloji çoğu yerde hurafe kabul 
edilirken, yüzyılın sonlarına doğru özel televizyonların 
açılması ile birlikte farklı bir süreç yaşanmaya başladı.
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Reyting kaygıları insanlara akıl almaz şeyler denetti. 
Gerçekte yetenek ve fikirlerinin dayanakları olmayan 
insanlar kendini göstermek ve fikrini duyurmak için 
fırsat buldu. 1990’ların başından itibaren çoğunlukla 
vakit öldürmekten başka bir işe yaramayan, öğle saatle-
ri kuşaklarında yayınlanan ve genellikle kadına yönelik 
programlarda astrolojinin yakınından bile geçmeyen 
insanlar ile tanıştık. Yapımcılar, programcılar insanı-
mızın teknolojiye açlığını ve bilinmeyene merakını 
kullandılar.

Yine 1990’lı yılların ortalarından itibaren ortaya 
çıkan alo telefon hatları ile 0900’lü hatlar gibi gerçek 
astrolojiden ziyade insanların zaaflarını kullanan, on-
ları bilgisizlik ve bilinçsizlikleri sebebi ile kandırmaya 
çalışan bir furya esti ülkemizde. Bu telefon hatlarının 
artık yasaklanması ile birlikte geriye kalan; entelektü-
ellerin, akademik çevrelerin ve biraz düşünen herkesin 
reddettiği basit falcılık uygulamaları oldu ne yazık ki.

Kitapçılara gittiğinizde ise birkaç önemli yazar ha-
riç, ismini bilmediğiniz yığınla insanın birbirini kop-
yalayarak yazdığı tuhaf kitapların vitrinleri doldurdu-
ğunu görüyordunuz. Astroloji, büyücülük veya falcılık 
başlığı altında yerini alırken, bir de Amerikalı, bence 
dünyanın en iyi astrologlarından biri olan Susan Mil-
ler’ın değerli çalışmalarını kopyalayan ticari kaygılı bir 
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yığın kitap çıktı. Kısacası taklit edilmeye çalışıldı. Ak-
lına bir fikir gelen ve astroloji ile birkaç satır ilgilenen 
herkes 12 burç, 12 mevsim, Güneş ve Ay ile ilgili yo-
rumlar yapmaya başladı.

Kısaca bugün hâlâ Türkiye’de bilimsel olup olmadı-
ğı tartışılan, aslında tüm dünyada pek çok okulu olan, 
pek çok üniversitenin bilim kabul ettiği bir sistemi, 
kadimlerin ilmini bir şekilde sulandırdık. Hep birlik-
te yıllardır bir sistemin nasıl ticari kaygılar ve bilgisiz 
insanlar elinde tuhaf ve anlaşılmaz bir boyuta geldiğini 
görmekteyiz.

Batı ülkelerinde modern astroloji 1900’lü yılla-
rın başından itibaren büyük ilerlemeler kaydederek, 
1800’lü yılların ortalarında kaybettiği popülaritesini 
yeniden kazanmıştır.

Astroloji pek çok üniversitede okutulmaktadır de-
miştik. Bazı üniversitelerde lisanslı uzun yıllar süren bir 
eğitim programı olarak verilirken, bazılarında 2 yıllık 
program dahilinde şekillenmekte, bazı prestijli eğitim 
kurumlarında ise mastır ve yüksek eğitim programla-
rı olarak astrologlara ihtisas kazandırılmaktadır. Zira 
astroloji, basit falcılık uygulamaları veya bunların bir 
derlemesi değildir.

Kadim bir ilmi öğrenmeniz için ilkönce ciddi dü-
zeyde matematik, en az amatör düzeyde astronomi 



Oğuzhan Ceyhan // Ezoterik Astroloji

-12-

bilmeniz, insan psişesinin ve psikolojisinin yapısına 
dair eğitim almanız, bunların devamında da astrolo-
jinin evrensel ve ezoterik sembollerini ve kendisine ait 
özel lisanını öğrenmeniz gerekir.

Batı’daki pek çok astroloji okulunda üstte saydığı-
mız konuların hepsi ile ilgili eğitimler alırsınız. Oku-
lunuzu bitirdiğinizde bir psikolog olmazsınız, ancak 
psikolojik astroloji uzmanı olarak çalışma hayatına 
dahil olursunuz.

Jungian veya psikolojik astroloji ile ilgili dünyanın 
en büyük akademisi ABD’nin Seattle kentinde bulu-
nan Kepler Akademisi’dir. Kepler Akademisi, yalnız-
ca bir astroloji üniversitesidir. Astroloji camialarında 
uzun yıllardan beri eğitim veren, yüzlerce bilimsel 
yazısı olan ve dünyaca ünlü pek çok bilimadamının 
da kabul ettiği önemli hocalar, Kepler Akademisi’nde 
görev yapmaktadır. Bu akademide astroloji haricinde 
sembol sanatı, anagram bilimi gibi uygulamalar öğre-
tilmektedir.

ABD’nin bu en önemli akademisini tanıttıktan son-
ra astrolojinin şu an için dünyada en çok okulu bulunan 
ikinci ülkesi İngiltere’ye bakalım. İngiltere; Galler Üni-
versitesi bünyesindeki kozmoloji ve astroloji alanında 
eğitim veren Sophia Center, 4 yıllık formal eğitim ve-
ren Londra Üniversitesi’ne bağlı LSA (London School 
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of Astrology), tam anlamı ile bağımsız olan, dünyadaki 
pek çok ödüllü astroloğun mezun olduğu, uzaktan eği-
tim veren 2 yıllık eğitim programlarına sahip Faculty 
of Astrological Studies gibi çok sayıda enstitü ve okula 
ev sahipliği yapmaktadır. Bu okullarda kozmobiyoloji, 
yani kozmosun biyolojik varlıklar üzerindeki etkileri, 
dolunay günlerinde cinayetlerin ve kazaların neden 
arttığı, kişilik yapımız ile gökyüzü bağlantıları gibi ko-
nular incelenmektedir.

İngilizce konuşulan ülkelerde bunlar cereyan eder-
ken, iki büyük Alman ekolünden biri olan Rudolf Ste-
iner’in kurmuş olduğu Antropozofi akademilerinde 
astroloji ile ilgili akademik gözlemler ve çalışmalar ya-
pılmaktadır. Bunun haricinde Münih, Berlin ve Köln 
gibi büyük Alman şehirlerinde, İsviçre’nin Basel ve 
Avusturya’nın Salzburg ve Viyana gibi kentlerinde de 
benzer akademiler mevcuttur. Moskova Üniversite-
si’ne bağlı Astroloji Akademisi, Pekin ve Şanghay’daki 
Çin astrolojisi ve Feng Shui akademileri de saymakla 
bitmez.

Gördüğünüz gibi dünyada astroloji ile ilgili me-
todik ve akademik çalışmalar yapan pek çok kurum 
bulunmaktadır. Pek çok astronom astrolojiyi araştır-
makta, 1910’lardan beri gündemde olan kuantum me-
kaniği ve belirsizlik ilkesi de Newton fiziğinden daha 
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ötede, en azından atom altı parçacık seviyesinde yeni 
ve farklı bir evren görüşü ortaya koymamız gerektiğini 
göstermektedir.

Bilim, istatistik ve gözlem ile çalışır. Metodiktir ve 
en önemlisi de evrenseldir. Fakat bilimin henüz tanım-
layamadığı evren modeli hakkındaki araştırmalarında, 
sonraki yıllarda teknoloji ile değil, çeşitli gözlem ve 
deneyler ile kuracağı yeni hipotez, tez-antitez-sentez 
üçlüleri ile birlikte şu an için bilimdışı görünen pek 
çok alanda da bilimsellik öngörülebilir. Ülkemizde ne 
yazık ki basit falcılık uygulamaları olarak anlaşılan ast-
roloji, ben ve benim gibi astroloji eğitimini yurtdışında 
tamamlamış birkaç uzman astrolog tarafından sizlere 
anlatılmaya çalışılmaktadır. Yazımı, yüzyılımızın dâhi-
si Albert Einstein’ın astroloji hakkındaki görüşleri ile 
bitirmek istiyorum:

“Astroloji, kendi başına bir bilimdir ve aydınlatıcı bir 
bilgi yığını ihtiva eder. Bana bir sürü şey öğretti, ast-
rolojiye çok şey borçluyum. Jeofizik bulgu; yıldızların 
ve gezegenlerin yeryüzüyle bağlantılı gücünü göz-
ler önüne seriyor. O halde astroloji de bir ölçüde bu 
gücü sağlamlaştırıyor demektir. Bu nedenle astroloji 
insanlığa hayat veren bir iksir gibidir.”
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NEDEN ASTROLOJİ?

Dünya ben onun için endişelenmesem de dönüyor.
Bazılarınız böyle düşünüyor, duyuyoruz, görüyoruz. 
Evrenin gizemlerinin sihirli kapılarını aralamak adına 
pek çok insan yolda. Kimi uzayda yıldız tozları arasında 
uydular ile boğuşuyor, kimi yerin derinliklerinde ma-
denler peşinde. Bazıları nefesinin yettiğince dağların 
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zirvelerinde saklı olanları arıyor. Herkes yapbozun bir 
parçası olarak büyük resmi oluşturmakta. Şu ya da bu 
şekilde bu yapbozun bir parçasıyız.

Bazen eylemsizliklerimiz bile bazı şeylerin harekete 
geçmesine neden oluyor. Seçimsizlik bile çoğu zaman 
seçimin kendisi haline dönüşüyor. Astroloji de gizemli 
dünyanın, gizemli evrenin kapılarını aralıyor. Peki bu 
bizi hâlâ niye ilgilendirsin ki?

Sayısız insan, sayısız aynı isim altında toplanma 
sebebi... Biz denilen şeyi defalarca ve o kadar çok kez 
oluşturuyoruz ki. İç içe geçmiş kümeler halindeyiz. Bi-
lim bizi bize anlatmak için türlü yöntemler ile gelece-
ğin kapılarını aralamaya devam ediyor. Bir tek astrolo-
jiye gerektiği kadar uğramıyoruz.

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü bizi ve biz denilen 
türlü buluşmalara dair gizemleri psikologları bile zaman 
zaman hayrete düşürecek şekilde gözler önüne seriyor...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü karmaşık görü-
nen şeyleri basitçe bize sunabiliyor...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü yaşadığım olay-
larda ne kadar payım olduğunu ve ne kadar çok deği-
şim yaratma şansım olduğunu bana gösteriyor...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü adaletsiz görü-
nen dünyanın adaletsizliğinin ne kadarının ve nasıl 
parçası olduğumuzu bize açık edebiliyor...
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Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü potansiyelin ge-
leceği yaratma gücüne ne kadar çok dokunma hakkı-
mız olduğunu bize gösteriyor...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü evrendeki me-
safelerin enerjisel düzeydeki yakınlığını ve ilişkilerini 
göstererek egosu büyük insanlığa büyük bir ders im-
kânı sunuyor...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü hangi katı insanlık 
ifadeleri arasında yüzdüğümüzü ve kendi geleceğimizin 
ne kadarını elimizde tuttuğumuzu bize izah ediyor...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü o olmadığında 
hayattaki hızımız, ödüllerimiz, başarılarımız, o olduğu 
zamandan çok daha az ve zorlu...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü fırsatlara hazır-
lıklı yakalanmamızı sağlıyor...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü yıllarca sürecek 
tecrübe dönemlerinden çok daha hızlı bazı farkındalık 
kapıları aralayabiliyor...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü bize zorunlu-
luklarımız, hedeflerimizi, yöntemlerimizi aydınlatmak 
için ışık tutuyor...

Astroloji bizi ilgilendirmeli çünkü kendimizi oluş-
turan duygusal, manevi, sorunsal yapıtaşlarını tanıma-
mızı sağlar. LEGO’nun parçaları gibi, bizi oluşturanları 
bize anlatır...




