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ÖZET 

Tarihin bilinen en eski çağlarından bu yana bilinen hiçbir kehanet metodu insanları astroloji ölçüsünde ilgilendirmemiştir. Astroloji, 

gezegenlerin ve yıldızların insan ilişkileri üzerindeki etkisini tahmin etme veya belirleme sanatıdır. Kelimenin kökeni Yunanca astron, yıldız 

+ logolar (söylem) kelimesinden gelmektedir. Şimdiki yaşamda ve önceki yaşamlarda yapılan iyilik ve kötülüklerin anlatımı, bunların bu 

yaşamdaki sağlık veya hastalık sonuçları, yani olayların ne zaman ve nasıl gerçekleştiği, astroloji aracılığıyla açıkça bilinmektedir. Küresel 

bir salgının, çökmekte olan bir ekonominin ve siyasi belirsizliğinin ortasında insanlar yaşamlarında netlik arayışına girmişlerdir. Covid 19 

pandemisinin insanlık üzerindeki yoğunlaşmış yıkımının giderek kaygı yarattığı son dönemlerde astrolojiye ilgi artarken, astrolojinin siyasi 

ve ekonomik öngörüleri ile pandemi süresince astroloji önemli kazanımlar sağlayan sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada astroloji 

ve Covid 19 pandemisi arasındaki ilişki ele alınacaktır.  
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ABSTRACT 

Since the oldest known periods of history, no known method of prophecy has concerned humanity as much as astrology. Astrology is the art 

of projecting or determining the effects of planets and starts on human relationships. The root of the word consists of the Greek words of 

Astron (star) and Logia (study of). The narration of good and bad deeds done in the present life and past lives, the health or disease outcomes 

of these in this life, that is, when and how events took place, are clearly known through astrology. In the middle of a global pandemic, an 

economy that is crashing and political uncertainty, people have gone into a search for clarity in their lives. While the interest in astrology has 

increased in recent times where the intensified destruction of the COVID-19 pandemic has created an increasing level of anxiety, with its 

political and economic projections, astrology has become one of the sectors that provide significant outcomes. This study will discuss the 

relationship between astrology and the COVID-19 pandemic.  
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1. GİRİŞ 

Astroloji gökyüzündeki hareketler ile dünyadaki olayların, koşulların ve durumların bağlantısını araştıran bir 

bilim dalıdır. Fizik ve kimya gibi pozitif bilim dallarından çok farklı olmasına rağmen başlı başına teknik bir 

çalışmadır. İnsanı karakterize eden özelliklerin ortaya çıkışının karmaşıklığını anlamak için, astrolojide 

olduğu gibi sözde bilimsel olarak kabul edilen teoriler de varlığını sürdürmektedir. Kendini tanıma rehberi 

olarak astrolojiye olan popüler ilgi, varsayımlarına yönelik ampirik kanıtların yoksulluğuna rağmen, 

1960'ların ortalarından beri artmaktadır.1  

Astrolojinin bir bireye sağlayabileceği en önemli fayda bireyin kendisini tanımasına rehberlik etmesidir. 

Doğanın ritmini ve bunun dünyadaki yansımalarını sürekli takip eden astroloji, doğası gereği öngürüyü de 

içermektedir. Bir insanın, bir ülkenin veya yeryüzünde önemli olayların zamanları gezegen döngüleri 

sayesinde saptanabilmektedir. Bu gezegen döngüleri, gezegenlerin hareketlerini adeta bir saatin akrep ve 

yelkovanı gibi kullanarak doğada vakti gelen olaylara veya değişimlere işaret edebilir. Bu, bir doktorun, bir 

meteoroloji uzmanının, bir deprem uzmanının veya bir borsa uzmanının yaptığından farklı bir şey değildir. 

Hatta söz konusu uzmanlar eğer astrologlarla işbirliği yaparlarsa bu öngörülerinde daha isabetli olabilirler, 

çünkü astrologlar teknikleri ve birikimleri sayesinde öngörülemez olanı bile saptayabilmektedirler. 

Astroloji sürekliliğini insan türünün henüz doğadan ayrılmadığı erken dönemlerden itibaren sürdürmüştür. 

Modern astroloji 4000 yıldan fazla süredir gözden geçirilen ve güncellenen gözlemler üzerine inşa edilmiştir. 

Günümüz astrolojisi Mezopotamya ve Rönesans astrolojisi değildir. Psikoloji, jeoloji ve ekoloji gibi çeşitli 

bilim dallarından etkileşimler olmuştur. Eski zamanlarda olduğu gibi, bugün de, astroloji değerini 

kanıtlamaya devam etmektedir.2 

                                                           
1 Fabiano Koich Miguel ve Lucas de Francisco Carvalho, (2014), “Relações entre traços de personalidade mensurados por testes psicológicos e signos 

astrológicos”, https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712014000300016&lng=pt&tlng=pt  Erişim 12.04.2021 
2 Barış İlhan, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, Ankara, 2004, s.13-14. 
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Araştırmacı İngiliz Peter Marshall dünyanın farklı medeniyet merkezlerindeki başlıca "astrolojik" 

geleneklerin Çin, Hindistan, Mezopotamya, Mısır, Orta Doğu ve Avrupa’da olduğunu ifade etmektedir ve şu 

sonuca varmaktadır: “Görüntülerdeki farklılıklara rağmen, insanlar arasındaki ilişkileri anlamak için aynı 

arayış var, insanlar, zaman ve kosmos” 3 

Tarih boyunca Roma İmparatorlarından, Büyük İskender’e İngiltere’deki Tudor Hanedanından, Bohemyalı 

Fredrick’e kadar kral ve kraliçelerin saray astrologları bulunmaktaydı. Hatta bazı papalar ve kardinaller de 

astrologlara danışmışlardır. İslam dünyasında Doğu’da ise ilm-i nücum olarak gelişen astroloji kısa sürede 

sistematik bir hüviyet kazanarak saraylarda kendine yer bulmuştur. Özellikle Abbasilerden itibaren bütün 

İslam saraylarında “Müneccim” (Astrolog) bulunmuştur. Müsbet ilimlerin aktivite kazanmasına kadar da 

astroloji saltanatını sürdürmüştür. Buluş ve keşiflerin artması ve özellikle astronomi ilminin gelişmesi, 

astroloji hakkındaki kuşkuların da oluşmasına yol açmıştır. Maddeciliğin bilime ve hayata hakim olduğu 

dönemlerden itibaren astroloji etkisini kaybetmeye başlamıştır. Ancak, Batı’da, diğer ilimlerle birlikte ve 

yeni bir disiplin içinde ele alınmaya başlanınca astroloji yeniden dikkatleri üzerine toplamaya başlamıştır. 

Bugün dünyada ve özellikle ABD’de birçok ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar çok daha önceden, yıldız ve 

gezegen hareketlerine ve bunların yaptıkları açılara göre doğru olarak belirlenebilmektedir.4 

Özellikle son yıllarda gazetelerden, dergilere, TV, internet ve çeşitli yayın organlarında astrolojinin en çok 

ilgi gören popüler kültür ürünlerinden birisi olduğu söylenebilir.  Gördüğü yoğun ilgiyle birlikte astroloji 

önemli bir pazara sahip olarak insanların maddi manevi yatırım yaptığı bir sektör haline gelmiştir. Astroloji 

üzerine çeşitli yayınlar hazırlanmakta, sosyal medyada sayfalar açılmakta ve böylece alınıp satılan popüler 

kültür ürünü bir tüketim aracına dönüştürülmektedir. Bu alanda uzman olarak adlandırılan astrolog olarak 

isimlendirilen kişiler tarafından para karşılığı seanslarla özel doğum haritaları ve gelecek tahminleri 

çıkarılmakta, astrolojik danışmanlık yapılmaktadır. 5 

Pek çok insan pandemi zamanını anlamlandırmak için göksel modeller ile zamansal olaylar arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi olan astrolojiye yönelmiştir. Özel görüşmelerden, medyadaki burç tahminlerine kadar, 

insanlar kısa vadede pandeminin ne zaman sona ereceğini, uzun vadede ise hayatlarını siyasi ve ekonomik 

boyutta nasıl etkileyeceğini bilmek istemektedir.  Popüler astrologların  Covid-19'la ilgili siyasi ve ekonomik 

tahminleri astrolojik hizmetlerin yüksek talep  görmesine neden olmuştur.   

2. KÜRESEL SİYASET VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ASTROLOJİK ETKİ 

Astrolojik perspektife göre, Jüpiter, sıradan bir düzeyde refah, finans ve bankacılık, eğitim ve insan 

kaynakları anlamındadır. 29 Mart 2020'den 5 Nisan 2021'e kadar Jüpiter, Satürn ile birlikte Oğlak 

burcundadır. Bu, tüm dünyada ekonomik sarsıntıların hissedilebileceği bir dönem olacağı anlamına 

gelmektedir. Bu dönemde ekonomik düzeyde, bireyin fiziksel kurumlara ve kısıtlamalara bağımlılığının 

parçalandığına tanık olunabilecektir. Satürn / Plüton'un birleşmesinin 2020 dönemi muhtemelen kısıtlayıcı 

olsa da, Jüpiter ve Satürn'ün bunun ötesindeki birleşimi, ekonomik, sosyal ve politik zorlukları yönetmek 

için yeni yaklaşımlara yol açabilecek yeni çözümler sunmaya yardımcı olacaktır. Bu anlamda, Jüpiter / 

Satürn birleşimi umut da vermektedir. 80'lerin başına dönüp bakarsak, dünyaya, Neoliberalizm veya 

ekonomik liberalizme hâkim olmaya başlayan, az bilinen, ekonomik ve ideolojik bir gelişmenin yükselişini 

görüyoruz. Aynı zamanda benzer bir muhafazakarlık dalgası ve popülist, siyasi liderler için daha fazla talep 

görüyoruz. Bahsedildiği gibi, 80'lerde Satürn / Pluto ve Jüpiter / Satürn'ün eşzamanlı olarak ortaya çıkması, 

pandemiyle başlayan zaman dilimine ilginç bir paralellik yaratıyor ve bu nedenle, bazı benzer temaların ve 

eğilimlerin ortaya çıktığının görülmesi muhtemel olacaktır. 6 

Jupiter en son Oğlak burcundayken, onun zayıflama işareti 9 Aralık 2008’den 19 Aralık 2009’a kadar 

sürmüştür. Bu mortgage krizinin dünyayı salladığı bir zamandı ve dünya ekonomisi yeni bir düşüşe geçmişti. 

Kriz, Büyük Buhran'dan bu yana ABD'nin en kötü ekonomik felaketiydi. Basında çıkan haberlere göre, 

Amerika Birleşik Devletleri'nde borsa düştü ve 2007'nin sonları ile 2009 yılları arasında yaklaşık 8 trilyon 

dolar değer kaybetmiştir. İşsizlik artarak Ekim 2009'da yüzde 10'a ulaştı ve emeklilik hesapları 

buharlaşmıştır. Moody's Analytics'e göre, toplamda, Büyük Durgunluk, 2008'in ikinci çeyreğindeki 

durgunluk öncesi zirve ile en düşük seviye arasında küresel ekonomik büyümede 2 trilyon dolardan fazla bir 

                                                           
3 Paulo Roberto Grangeiro Rodrigues, Astrologia e personalidade: o efeito do conhecimento das características do signo solar em variáveis medidas 
pelo 16 pf. , São Paulo, Instituto de Psicologia, 2004. 
4 M.Ali Bulut ve Yaşar Sönmez, Astroloji Ansiklopedisi, Milliyet, 1991, s.1-10. 
5 Türkan Düztepe, Popüler Kültür Ürünü Olarak Gazetelerin Astroloji Köşelerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, 2005, s. 6-7. 
6 “2020: In the Shadow of Saturn and Pluto”, (11 January 2019), https://www.kosmicmind.com/kosmicmind/2019/1/9/in-the-shadow-of-saturn-and-

pluto-2020-and-beyond Erişim 13.04.2021 

https://www.nytimes.com/2020/05/09/style/coronavirus-astrology-predictions.html
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-life-coronavirus-virtual-astrology-tarot-card-readings-tt-0410-20200410-po2x6yw5tncvvnpevstsmdlxca-story.html
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-life-coronavirus-virtual-astrology-tarot-card-readings-tt-0410-20200410-po2x6yw5tncvvnpevstsmdlxca-story.html
https://www.kosmicmind.com/kosmicmind/2019/1/9/in-the-shadow-of-saturn-and-pluto-2020-and-beyond
https://www.kosmicmind.com/kosmicmind/2019/1/9/in-the-shadow-of-saturn-and-pluto-2020-and-beyond
https://www.kosmicmind.com/kosmicmind/2019/1/9/in-the-shadow-of-saturn-and-pluto-2020-and-beyond
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kayba veya yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüşe yol açmıştır. Amerika’da iş kayıpları 2008 sonunda rekor bir 

hızla 2,6 milyona veya İkinci Dünya Savaşı sonrası altmış yıldan fazla bir süre içinde en yüksek seviyeye 

çıkmıştır. Bu kötü senaryonun arkasında güçlü astrolojik nedenler vardır. Jupiterin Oğlak burcunda olması 

bir bankacılık ve mali krize yol açmıştır. Bu uğursuz kombinasyonlar gayrimenkulü ifade eden 4. evde 

meydana gelmiştir. Hiç şüphe yok ki, gayrimenkul sektörü finansal çöküşün ardından en kötü etkilenen 

sektör olmuştur.  2020’ye gelindiğinde, Jupiter Oğlak burcuna geri döndüğünde ekonomi üzerindeki etkinin 

çok daha büyük, daha derin ve daha geniş olabileceğini öne sürmek için yeterli astrolojik kanıt var olmuştur. 

Birincisi, sadece Jüpiter Satürn'den etkilenmeyecek; aynı zamanda güçten düşecektir, yani en zayıf 

konumundadır. Ancak burada, etkinin en çok küresel ekonomide, özellikle de ABD ve Avrupa ekonomisinde 

hissedileceğini belirtmek gerekir. Ayrıca, Satürn'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, Ay'ın Kova burcuna 

yerleştirilmesinden bu yana ABD için ani değişimler ve kargaşa dönemi başlangıcına işaret ettiğini 

unutmamak gerekir.7  

ABD 2020'deki başkanlık seçimlerinde Satürn / Plüton döngüleri genellikle ilerici, sosyal değişimlere karşı 

yaygın, küresel tepki dönemleridir. Astroloji son zamanlarda 1940’larden beri görülmemiş geniş bir kültürel 

kabul görmektedir. Kişisel bilgisayarların gelişiyle başlayan değişim, internet ile hızlanmış ve sosyal medya 

aracılığıyla yeni hızlara ulaşmıştır. Pew Araştırma Merkezi’nin 2017 anketine göre, Amerikalıların 

neredeyse yüzde otuzu Astrolojiye inanmaktadır. “Astrology and Popular Religion in the Modern West” 

kitabının yazarı olan bilim insanı Nicholas Champion’un savunduğu gibi, güneş burcunu bilen, yıldız falına 

bakan veya partnerinin burcunu okuyan insanların sayısı çok fazladır. Trend Tahmin Şirketi WGSN iki yıl 

önce dolunay partileri ve alternatif terapiler gibi eğilimleri izleyen milenyum kuşağı ve maneviyat hakkında 

bir rapor açıkladığında “Yeni Maneviyat Yeni Normdur” tespitini yapıyordu. Times ise 2020’de, “How 

Astrology Took Over the Internet” başlıklı bir makalede “astrolojinin geleneksel ruhani bir uygulama kadar 

ilgi çekici bir içerik olarak geri dönüşünden” bahsetmiştir. Astrolojinin popülaritesi, genellikle dinin düşüşü 

ve ekonomik güvencesizliğin yükselişinin bir sonucu olarak insanların kriz zamanlarında inanacak bir şeyler 

aramasıyla açıklanmaktadır. İlk astroloji gazetesi, borsadaki çöküşün ardından Ağustos 1930’da İngiliz 

gazetesi Sunday Express için görevlendirilmiştir. Gazetenin içeriği, Prenses Margaret'in doğumuydu ve 

 “Yeni Prenses İçin Yıldızların Öngördükleri” o kadar popülerdi ve o kadar dikkat çekiciydi ki, gazete onu 

sıradan bir film haline getirmiştir.8 

Tarihçi Benson Bobrick 2005 tarihli kitabı The Fated Sky'da "Astrolojinin kalbindeki fikir, bir kişinin 

hayatının - veya karakterinin ya da doğasının - doğum anındaki gezegen modeline karşılık gelmesidir," diye 

yazmıştır. Böyle bir fikir, dünya tarihi kadar eskidir ve her şey doğdukları anın izini taşımaktadır. Batı 

astrolojisinin kökenleri eski Mezopotamya'dadır ve Mısır, Yunanistan, Roma İmparatorluğu ve İslam 

dünyasına yayılmıştır. Astroloji, insanların ne zaman ekin ekeceklerine ve savaşa gireceklerine karar 

vermelerine yardımcı oldu ve bir kişinin kaderini tahmin etmek ve karakterini yorumlamak için 

kullanılmıştır. Bobrick'e göre Theodore Roosevelt, doğum haritasını çizim odasında bir masada tutmuş ve 

Charles de Gaulle ve François Mitterrand astrologlardan tavsiye almıştır. Astroloji, siyasi düşmanları kasıtlı 

olarak yanıltmak için de kullanılmıştır. 1942 ve 1943'te Müttefikler, diğer şeylerin yanı sıra Müttefiklerin 

Alman denizaltı operasyonlarının pusuya düşmesini gizlemeye çalışan Der Zenit adlı sahte bir astroloji 

dergisi dağıtmışlardır. Ronald Reagan'ın Genelkurmay başkanı, Reagan'ın "hemen hemen her büyük hareket 

ve karar" öncesinde bir astrologa danıştığını söylemiştir. Buna Grenada ve Libya'daki askeri eylemler ve 

Mikhail Gorbaçov ile silahsızlanma müzakereleri de dahildi. Bazı taraftarlar için astroloji depremlerden 

sosyal medyanın yükselişine kadar her şeyi açıklayabilirdi. 9 

Covid 19 ile ilgili başlıca endişe, virüs, 11 Eylül'ün sahip olduğu ve geçmişteki küresel pandemilerin yaptığı 

gibi yaşama, çalışma ve sosyalleşme şeklimizi dramatik bir şekilde değiştirecek mi? olmuştur. Kesin olarak 

söylemek için henüz çok erken, ancak sosyal, siyasi ve ekonomik olarak değişen bir gerçekliğin ipuçları 

görünmeye başlamıştır. Kesin görünen bir şey, virüsün halihazırda oyunda olan güçleri hızlandıracağıdır. 

Ancak virüs sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür belirsizlikten kaçınması muhtemeldir. Stanford 

Üniversitesi'nde fütürist olan Paul Saffo, "Küçük parçalara ayrılmaya başladık" demiştir. Eurasia Group 

başkanı Ian Bremmer, virüsün Çin'i "yumuşak güç süper gücüne" dönüştürdüğünü söylemiştir. Stratejik ve 

                                                           
7 Neeraj Dhankher, “Impact Of Coronavirus On Economy & Job Market: An Astrological Perspective”, (19 Nisan 2020), 

http://www.businessworld.in/article/Impact-of-Coronavirus-On-Economy-Job-Market-An-Astrological-Perspective/19-04-2020-189579/  Erişim 

03.04.2021. 
8 Christine Smallwood, (28 October 2019),  “Astrology in the Age of Uncertaınty”,  https://www.newyorker.com/magazine/2019/10/28/astrology-in-

the-age-of-uncertainty  Erişim 04.04.2021 
9 Ibid. 

http://www.businessworld.in/article/Impact-of-Coronavirus-On-Economy-Job-Market-An-Astrological-Perspective/19-04-2020-189579/
https://www.newyorker.com/magazine/2019/10/28/astrology-in-the-age-of-uncertainty
https://www.newyorker.com/magazine/2019/10/28/astrology-in-the-age-of-uncertainty
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Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ndeki riskler ve öngörü grubu yöneticisi Sam Brennan, "Bu gerçekten 

Batı'nın gerileme anı olabilir" diye eklemiştir.10 

Belirsizlik insan deneyiminin bir parçasıdır. Hayatta kontrolümüzün olmadığı pek çok şey olduğu gerçeğini 

kabul etmek zor olabilir ve Covid ile kaygılar arasında insanlar her zamankinden daha fazla belirsizlikle 

mücadele etmek zorunda kalmaktadır.11 Woodlawn'dan tam zamanlı ve bir astrolog olan Dayna Lynn 

Nuckolls , astrolojinin kendimizi, deneyimlerimizi ve içinde yaşadığımız dünyayı anlamanın bir yolu 

olduğunu şu sözlerle ifade etmektedir: 

“Nihayetinde kontrolün bizde olduğunu hissetmek istiyoruz. Salgın ve ekonomik belirsizlik zamanlarında, 

insanlar tam olarak neyi kontrol ettiğimizi ve bize verilen sınırlı zamanı nasıl kullanacaklarını netleştirmeye 

meyilli hissediyorlar. Bunu ayırt etmek zor olabilir. Ancak astroloji, aksi takdirde eksik olacağımız netliği 

sağlayan araçlar sunuyor ”12 

Ekonomik ve kozmik olarak başka hiçbir şeye benzemeyen 2020 yılında, astroloji önemli kazanımlar 

sağlayan sektörlerden biri gibi görünmektedir. Küresel bir salgının, çökmekte olan bir ekonominin ve 

belirsizliğinin ortasında insanlar netlik aramaktadır. ABD astroloji uygulaması geliri 2019’da % 64.7 artarak 

yaklaşık 40 milyon Dolara çıkmıştır.13 

Mevcut dönemin başlangıcından önce, sektör, ekonomik gerilemeyi nispeten asgari düşüşlerle atlatan 

birkaç isteğe bağlı endüstriden biriydi. Artan işsizlik ve daha büyük kişisel mali kaygılar, birçok 

tüketiciyi mali ve kariyer danışmanlığı için psişik hizmetlere yönelmeye itmiştir.14 IBISHWorld’e göre 

mistik hizmetler 2016'dan 2019'a% 1,4 oranında büyümüştür. Sektörün tamamı 2,2 milyar dolar 

değerindedir. "Koronavirüs astrolojisi" terimi Google Trendlerde çok arananlar listesinde olmuştur. 

" Astroloji " nin kendisi yıl boyunca aramalarda yüksek kalmıştır ve pandemi boyunca popülaritesi 

artmıştır. Ancak istikrarı bozan bir pandemi, daha fazla insanı astroloji aramaya sevk etmiş olsa da, 

endişeleri ille de virüsle ilgili olmamıştır. Kariyerlerinin ne olacağı hakkındaki merakları da çok fazla 

olmuştur. Astrologlara Ocak ayındaki Stürn-Plüton kavuşumu en son AIDS salgını başladığında yaşanmıştır. 

2021 astrolojik tahminlere göre ise yılın ilk çeyreğinde pandemi ile mücadele devam edecek ve Mayıs’tan 

Temmuz’a kadar ekonomide ve aşılamada biraz gelişme olabilecektir.15 

Mart 2020 ortasında yayınlanan özel koronavirüs raporunda suçlu olarak küçük ama güçlü gezegen Pluto 

görülüyordu. Pluto ise “büyük mali konularla, kitleler halinde insanlarla ve virüslerle ilgileniyordu. 

Astrologlar bazı ülkelerin neden diğerlerinden daha fazla etkilendiğini açıklarken İtalya örneğini vermiştir. 

İtalya, İkizler Burcu tarafından yönetiliyordu ve Haziran ayı vatandaşlarının İtalya’nın birleşmesini kutladığı 

aydır. İkizler, akciğerleri yönetiyor bu yüzden de İtalya bu kadar sert etki almıştır. Çünkü koronavirüs 

ciğerlere saldırıyordu. Astrologların Virüsün 2020 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında “şiddetleneceğini” ve 

ardından yaz aylarında zayıflayacağını, ancak sonbaharda tekrar kıpırdanacağını ve muhtemelen Aralık 

ortasına kadar uzanacağını tahmin etmeleri birçok önde gelen sağlık uzmanının virüsün ilerleyişi 

hakkında önceden tahmin ettikleri ile de örtüşüyordu. 16  

3. ASTROLOGLARIN COVİD 19 İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLERİ 

Astrologlar 2020 yılının çeşitli açılardan zorlayıcı ve stresli olacağının işaretlerini vermiştir. 2020’de 6 tane 

tutulma yaşanacak olması ve çoğu gezegenin geri harekette olması da olumsuzlukların yaşanabileceği 

yorumlarını güçlendirmiştir. Astrolog Ömer Döşer, Eylül 2020’den itibaren ihracatın artacağını ve 2022’den 

itibaren eski ekonomik modelle vedalaşılacağını, 2024’ün sonlarından itibaren günümüzdeki iş modellerinin 

çoğunun yok olacağını düşündüğünü ifade etmiştir. Döşere göre 2020’nin başrol oyuncusu Donald Trump ve 

Boris Johnson’dır. Ekonomisi çok iyi görülen Almanya’nın da bu yıl sıkıntıları olacaktır. Döşer, Jüpiter, 

                                                           
10 Steve Levine, (2 April 2020),  “How the Black Death Radically Changed the Course of History”, https://gen.medium.com/how-the-black-death-radically-

changed-the-course-of-history-644386f5b803  Erişim 04.04.2021 
11 Hilary George-Parkin, ( 9 February 2021), “So many are newly turning to astrology – but why? A perfect storm of factors has driven a surge in 
looking to the stars for truth”, https://www.bbc.com/worklife/article/20210205-why-astrology-is-so-popular-now ,  Eriişim 05.04.2021 
12 Hannah Herrera Greenspan, (10 April 2020),  “Astrology, tarot and other spiritual readings are helping people cope with the coronavirus — and 

they’re available online “, https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-life-coronavirus-virtual-astrology-tarot-card-readings-tt-0410-20200410-
po2x6yw5tncvvnpevstsmdlxca-story.html  Erişim  05.04.2021 
13 “U.S. Astrology App Revenue Grew 64.7 % to Nearly 40 Million in 2019”, (2020),  https://sensortower.com/blog/astrology-apps-2019-revenue-

downloads  Erişim 04.04.2021 
14 Psychic Services Industry in the US - Market Research Report, (2019), https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/psychic-services-

industry/  Erişim 04.04.2021 
15 Kaplan, Juliana ve Stenberg, Mark , (2020) , “Meet the astrology entrepreneurs who turned an awful 2020 into a boom for the $2.2 billion 
industry”, https://www.businessinsider.com/astrology-industry-boomed-during-pandemic-online-entrepreneurs-2020-12   Erişim 04.04.2021 
16Hayley Phelan, (2020) “Will Coronavirus Kill Astrology?”, https://www.nytimes.com/2020/05/09/style/coronavirus-astrology-predictions.html , 

Erişim 06.04.2021 

https://thepeoplesoracle.com/
https://thepeoplesoracle.com/
https://gen.medium.com/how-the-black-death-radically-changed-the-course-of-history-644386f5b803
https://gen.medium.com/how-the-black-death-radically-changed-the-course-of-history-644386f5b803
https://www.bbc.com/worklife/article/20210205-why-astrology-is-so-popular-now
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-life-coronavirus-virtual-astrology-tarot-card-readings-tt-0410-20200410-po2x6yw5tncvvnpevstsmdlxca-story.html
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-life-coronavirus-virtual-astrology-tarot-card-readings-tt-0410-20200410-po2x6yw5tncvvnpevstsmdlxca-story.html
https://sensortower.com/blog/astrology-apps-2019-revenue-downloads
https://sensortower.com/blog/astrology-apps-2019-revenue-downloads
https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/psychic-services-industry/
https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/psychic-services-industry/
https://www.businessinsider.com/astrology-industry-boomed-during-pandemic-online-entrepreneurs-2020-12
https://www.nytimes.com/2020/05/09/style/coronavirus-astrology-predictions.html


ASR JOURNAL                                                                                                        Open Access Refereed & Indexed & Journal  

 

599                                             Year 2021, Vol:6, Issue:24 (MAY)                                                                                                                                     

Satürn, Plüton’un üçünün aynı burçta Oğlak’ta bir araya geldiği çok önemli tarihler var olduğunu, M.Ö. 1894 

Babil Krallığı’nın kuruluşu örneğini vererek, o günden beri üç gezgenin Oğlak’ta ilk kez bir araya geldiğini 

söylemiştir. 2020 Kasım’dan sonra bu dönüşümün içine girildiğini vurgulayan Döşer, bildiğimiz ekonomik 

sistemlerin sonuna geldiğimizi, ABD’nin astroloji haritasının bize bunu gösterdiğini belirtmiştir.17 

Döşer, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün kısa zamanda sona ermeyeceğini ve en az 2 yıl içinde çeşitli 

dalgalanmalarla süreceğini öngördüğünü söylemiştir. Astrolog Dinçer Güner ise Koronavirüsün ikinci 

dalgasının 21 Haziran’dan sonra gelebileceğini söylemiştir. Güner, pandemi dönemi ile ilgili sözlerine şöyle 

devam etmiştir: “Yeni dünya düzeninde, kağıt paranın ve petrolün etkisi azalacak. Dijital paralara geçiş 

süreci başlayacak. Tek bir para birimi üzerinden bütün ticaretler başlayacak çünkü Kova çağına giriyoruz. 

Bu çağda, dünya üzerinde baskıcı rejimler ortadan kalkacak. Özellikle 2021'de dünya üzerinde ciddi 

ayaklanmalar çıkacak. Baskıcı toplumlardaki insanlar kendi ideolojilerine karşı harekete geçecek.” 

Astrolog Hande Kazanova ekonomik gelişmelere dikkati çekmiştir. Ekonomi boyutunda zorlu bir süreç 

geçirebileceğinizi belirten Kazanovai, Satürn’ün Temmuz sonuna kadarki aşamada, vergi ödemeleri, dış 

borçlar alanında hareket edeceğini ve İşten çıkarmaların yoğun yaşanabileceğini söylemiştir. Kazanovai’ye 

göre, 2021 yılının Şubat ayında, krizin boyutu netleşecek ve Aralık itibariyle kendini gösterecektir. Esas kriz, 

tüm dünyayı etkileyecek olan 2022-2025 yılları arasında gerçekleşirken 2020 yılı bu açıdan bir final yılı 

olacaktır. 

Astrolog Zeynep Turan da öngörülerini şöyle sıralamıştır : “Türkiye İran ilişkileri yılın ikinci yarısında bolca 

gündeme gelirken, 1979 yılında Satürn - Başak döngüsünde rejim değiştiren İran, yönetim konusunda kendi 

tarihinde ilkleri yaşayabilir. İran’ın haritasına göre söylemem gerekir ki; İran kesinlikle rejim değişikliklerine 

gidecek. Bununla ilgili tüm emareleri bu yıl görebiliriz.*Mayıs ayından itibaren yeni göçmen yasaları ile 

karşılaşabiliriz. Ülke dışına giriş ve çıkışlarda farklı siyasi düzenlemeler söz konusu olabilir. Bu süreçlerde 

Akdeniz oldukça konuşulabilir.”18 

Astrolog Ayşe Coşkun Koray’a göre, 21 Aralık’ta Jupiterin Satürn gezegeni ile kavuşması yeni düzeni, yeni 

sistemi, yeni çağı yani önümüzdeki 200 yıllık bir süreci belirleyecek büyük bir başlangıcı ifade etmektedir. 

Kova çağına geçişle birlikte yeni sistemlerin ortaya çıktığı hümanist bir sistem hüküm sürecektir. 2020 tüm 

başlangıçların yılı olarak nitelendirilebilir. 2020’nin başından itibaren görülen salgın hastalıklar, ekonomik 

zorluklar, savaşlar ve diğer zorluklarla bir kısıtlama haline girilmiştir. İşyerleri evlere taşınırken eğitimde 

online sisteme geçilmiştir. Görüşmeler ve konferanslar online yapılmaya başlamıştır. Ülke başkanları dahi 

yüz yüze görüşme yerine online görüşmeyi tercih etmeye başlamışlardır. Kova çağına geçişle birlikte yeni 

sistemlerin ortaya çıkmaya başlaması, tümüyle hümanist ve bireyin ön planda olduğu, daha çok insanlarla 

birebir iletişim ve etkileşim içinde, ekonomik sistemle para birimlerinin tamamen değiştiği, belki de Avrupa 

Birliği’nin ortadan kalktığı, para birimlerinin tamamen sanal dünyaya kaydığı teknolojik ve elektronik 

yeniliklerle teknoloji çağına geçiş dönemine girilecektir.19 

Astrolog Sevilay Eriçdem 2021 yılında, "Gökyüzü etkilerini dünya çapında değerlendirirsek, özellikle 

Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da ciddi anlamda olaylar bekliyorum fakat Türkiye'de bu olayların en 

azından hafif ve geçici isyanlar şeklinde olacağını öngörüyorum. Aşı ile ilgili gelişmelerde de mayıs ayına 

kadar da bir ilacın bulunacağını inanıyorum. Astrolojik faktörler bunu işaret ediyor. Aşamalı olarak da 

yayılacağını ve 2022'nin sonlarına kalmadan bu konunun tamamen biteceğini öngörüyorum" öngörüsünde 

bulunmuştur. Astrolog Sevilay Eriçdem, pandemiyle birlikte artan ilgiyi değerlendirirken, "Astrologlara her 

zaman çok ilgi vardı. Pandemi sürecinde özellikle böyle olacağını biz astrologlar olarak ön görmüştük. 

Astrolojinin tarihi açısından da bakacak olursanız bu dönemde ciddi anlamda toplumları ilgilendiren olaylar, 

salgınla bağlantılı olayların olabileceğini bütün astrolog arkadaşlar görmüştü. Pandemi sürecinde bunun 

olması şöyle normal; insanlar çünkü daha çok öngörü ve gelecekle ilgili bilgi almak istiyorlar. Hem ülke 

olarak, hem de toplum olarak nereye gidiyoruz? Hem bireysel, hem de kolektif anlamda cevaplar arıyorlar. 

Dolayısıyla astroloji bu konuda çok ciddi anlamda yardımcı ve rehber olabilen bir etkiyi çalıştırıyor" 

demiştir.20 

                                                           
17 “3 ay önce salgını tahmin etmişler: 2020 çok büyük başlangıçların yılı!” , (31 Mart 2020),  https://indigodergisi.com/2020/03/salgin-tahmin-2020-
cok-buyuk-baslangiclarin-yili/ Erişim 11.04.2021 
18 “2020'nin ikinci yarısında Türkiye’de ve dünyada neler olacak?”, (08.06.2020), https://www.intell4.com/2020nin-ikinci-yarisinda-turkiyede-ve-

dunyada-neler-olacak-haber-186944 , Erişim 07.04.2021 
19 “Pandemide astrologlara ilgi arttı: 2021'de bizi neler bekliyor?”, (25.01.2021), https://haberglobal.com.tr/yasam/pandemide-astrologlara-ilgi-artti-

2021-de-bizi-neler-bekliyor-90076  Erişim Tarihi 11.04.2021 
20 Ibid.  
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Yakınlarda TikTok'taki en ciddi astrolog ilan edilen Maren Altman ise 10 ay içerisinde YouTube videolarını 

bir avuç insanın seyrettiği birinden milyonu aşkın izleyici olan bir fenomene dönüşmüştür. Salgının ilk 

aylarında TikTok'a giren Altman'ın viral olan ilk videosu mizahi içerikli "Neden Yıldız Burçlarınızdan 

Nefret Ediyorum?" idi. Fakat daha sonra Trump'ın yenilgisini ve ABD Başkanlık Seçici Kurulu'nun 

bileşimini doğru tahmin ederek puanını iyice yükseltmiştir. Daha da yakınlarda Bitcoin fiyatındaki artışı ve 

ABD hisse senetleri piyasalarındaki hareketlenmeleri doğru tahmin etmiştir. Altman, mali astrolojinin en 

sevdiği alan ve iş olduğunu kendini bu alanda geliştirmek istediğini ifade etmiştir. Halen bir kaç bin 

müşteriye haftalık ya da aylık abonelik karşılığında tahminlerini yollayan Altman, paralı kurslar da 

düzenlemektedir. Altman müşterilerinin çoğunun 30'lu yaşlarında ve geçmişte astrolojiye ilgi duymuş 

insanlar olduğunu söylemiştir.21 

4. PANDEMİDE ASTROLOJİYE ARTAN İLGİNİN NEDENLERİ 

Google Trends'e göre (Google aramalarındaki eğilim rakamları) 2020 içinde "doğum haritası" (birth chart) 

terimi aramaları beş yılın en yüksek düzeyine ulaştı ve astrolog olarak geçimini temin eden bir çok kişi 

salgın dolayısıyla ilan edilen kapatma dönemlerinde işlerinin son derece iyi yürüdüğünü söylemektedir. 2020 

yılında aylık aktif kullanıcı sayısı bakımından en hızlı büyüyen sosyal medya platformu TikTok, Yıldız 

Burçları diline yeni bir kuşağı taşıdı ve en başarılı astroloji hesaplarını internet fenomenleri haline getirdi. 

Geçen yıl dünyanın bir çok yerinde sevdiklerini kucaklayamayan, işini kaybeden ve yakınlarına veda eden 

çok geniş bir kesim için internetin sayılı bir kaç rahatlama kanalından biri olduğu düşünülürse, daha önce 

astroloji ile ilgilenmemiş bu kadar çok insanın, ileriyi görebilmek için yüzlerini yıldızlara dönmesine çok da 

şaşırtıcı olmamıştır. Charm Torres, "astrolojinin, herkesten ve her şeyden gerçekten koptuğumuz 

hissettiğimiz bir zamanda, bizi hayata ve bizden daha büyük bir şeye bağlayabilen bir yönü var" demiştir. 

Yine de son bir yıl içinde büyüyen ilginin arkasında bu "her şeyden ve herkesten kopuş"un rolü olsa da 

teknolojik buluşlar ve yeni kuşakların (Z kuşağı) değişen inanç dünyasının da bu patlamanın arka planını çok 

daha önceden oluşturduğunu not etmek gerekmektedir.22 

Koronavirüsün insan hayatındaki hakimiyeti her geçen gün artarken insan psikolojisindeki en büyük baskı da 

süresiz belirsizlikler olmuştur. 12 Ocak 2020’de Satürn ve Pluton kavuşumuyla birlikte Koronavirüs 

yayılmaya ve duyulmaya başlamıştır. 2019 yılında yeryüzü sahip olduklarımız, ekonomi gibi konuları temsil 

eden toprak elementindeki tutulmalar, gezegenlerin de toprak elementindeki önemli açıları ve kavuşumları 

bize 2020’de artarak devam edeceğini de gösteren doğal afetler, ekonomik sistemde zorluklar, tıkanmalar, 

salgın hastalıklar, politikadaki güç savaşları, ülkeler arası çatışmalar ve savaşların habercisi olmuştur.23 

Covid 19 salgını tüm dünyada iş yapış şekillerini yeniden biçimlendirmeye başlamıştır. Yeni dönemde 

müşteri deneyimini yöneten ve tüketici taleplerini doğru değerlendiren markalar rekabetten sıyrılarak öne 

geçmenin formülünü bulmuş olacaktır. Salgın döneminde online platformların kullanım oranı büyük ölçüde 

artmıştır. Bu durumdan astrolojide etkilenmiştir. Özellikle online danışmanlıklar ve online eğitimler 

sayesinde astroloji küresel krizden çalışma ortamı açısından en az etkilenen sektörlerden biri haline 

gelmiştir.24 

Aşı ne zaman bulunacak, aşı yaptırayım mı, ne zaman iş bulacağım” gibi sorulara yanıt arayan corona virüs 

mağdurları, gelecekle ilgili haber verdiği iddia edilen kişilere giderek daha fazla başvurmaya başlamıştır. 

Salgınla birlikte artan işsizlik ve gerileyen ekonomiyle karşı karşıya kalan insanlar astrologların kapısını 

daha fazla çalmaya başlamıştır. Covid 19 öncesi dönemle pandemi süreci arasında astrologlara sorulan soru 

tipleri de değişmiştir. İnsanlar daha önce daha çok ilişkilerinin gidişatını merak eden bireysel sorular 

sorarken pandemiyle birlikte “ülkemize ne olacak”, ülkenin ekonomik durumu ne olacak” , “işim kapanıyor 

iş hayatıma nasıl dönebilirim” şeklinde daha kolektif sorular sormaya başlamıştır. Covid 19 ile birlikte 

insanlar önce ülkelerinin daha sonra kendilerinin durumunu merak etmeye başlamıştır. Covid 19 sürecinde 

İnsanlardaki kaygı ve belirsizlik duygusu astrolojiye ilgiyi artmıştır. Çoğu astrolog randevularının 2-3 yıl 

boyunca dolu olduğunu açıklamıştır.25 

                                                           
21 “Astroloji Bugünlerde Neden Çok Popüler ?”, (23 Şubat 2021),  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56156152  Erişim 11.04.2021 
22 “Astroloji bugünlerde neden çok popüler?”, (23 Şubat 2021), https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/astroloji-bugunlerde-neden-cok-populer-
1815752  Erişim 11.04.2021 
23 “Koronavirüs’ün Astrolojik Analizi”, (20 Mart 2020),  https://www.plumemag.com/koronavirusun-astrolojik-analizi/  Erişim 08.04.2021 
24 “Covid 19’un Öne Çıkardığı Dijital İşler”, (18 Nisan 2020), https://www.ekonomist.com.tr/girisim-kobi/covid-19un-one-cikardigi-dijital-isler.html  
Erişim 11.04.2021 
25  Burcu Okutan, “Pandemide Neden Astroloji ve Fala İlgi Giderek Artıyor?”, (18.03.2021), 

https://tr.sputniknews.com/columnists/202103181044059896-pandemide-neden-astroloji-ve-fala-ilgi-giderek-artiyor/  Erişim 11.04.2021 
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Kanada'lı astrolog Charm Torres, Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte, kendisine başvuranların 

sayısının arttığını söylemiştir. Salgın nedeniyle birebir seans yapmadığını fakat yüzlerce müşterisiyle internet 

üzerinden bir araya geldiğini ifade etmiştir. Müşteriler ülke içinden olabileceği ülke dışından olanlar da 

vardır. Kimisi salgında sevdiklerini kaybederken kimisi eğlence veya restoran sektöründeki işini kaybettiği 

için yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Kimisi ise evde bu kadar boş zamanı nasıl geçireceğini 

bilememektedir. Ortak yanları bir tür destek, bağ kurma arayışı ve kendini bulma arzusundan oluşmaktadır. 

Son zamanlarda çok sayıda kişi sorularının yanıtlarını astrolojide aramaya başlamıştır. İnsanların gerçekleri 

yıldızlarda aramaya iten faktörler olmuştur. Hayat salgında birçok noktada durma noktasına gelince insanlar 

kendi içlerine dönmek ve hayatlarını gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. Instagram'daki "meme" 

hesapları ve Co-Star Sanctuary gibi cep telefonuna indirilebilen astroloji uygulamalarının kamçıladığı bu ilgi 

ABD'de Trump'ın başkanlığı İngiltere'de Brexit süreci gibi belirsizliklerle de beslenmiştir. Fakat 2020'de 

astrolojiye ilgi görülmemiş boyutlara ulaşmıştır.26 

Ancak bugün çoğu insanı astrolojiye çeken şeyin daha çok psikoloji ile ilgisi vardır. Carl Jung'dan etkilenen 

psikolojik astroloji, doğum haritasına - bireyin doğumdaki kozmosla ilişkisini gösteren bir şema - ruhun 

temsili olarak davrandı ve bunu amaç, potansiyel ve kendini gerçekleştirme gibi şeyler hakkında açıklama 

yapmak için kullanmıştır. Ancak, bir psikolojik danışmanın bir semptomun köklerini ortaya çıkarmak için 

aylar hatta yıllar geçirebileceği terapinin aksine, astroloji yanıtlara daha hızlı ulaşmayı vaat 

etmektedir. Yaygın yanlış anlamalara rağmen, bir astrolog falcı değildir. Bir grafik okumasında, geleceği 

tahmin etmez; müşteriyi kendisine anlatır.27 

5. SONUÇ 

Astroloji, öngörülerinin ispat edilebilen yanlışlığına rağmen, pandemi döneminde insanlarda özelden politik 

alana, ekonomi ve medyaya kadar büyük bir ilgi ile karşılaşmıştır. Bir iş olarak astroloji 2020'de birdenbire 

ortaya çıkmamıştır. Zaten yükselişte olan bir endüstriyken pandeminin yarattığı kaygı ve yaşamı değiştiren 

koşullarıyla birlikte yükselişi hızlanmıştır. Astrologlar, talepte, rezervasyon programlarında büyük artışlar 

gördüklerini ve her zamankinden daha fazla insanın zanaatlarını öğrenmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 

Covid 19 pandemisi, gün ışığına çıktığı anda, astrologlar arasında bir tarihsel-astrolojik çağdan 

diğerine sınırsal bir geçişin merkezi olarak kolayca yorumlanmıştır. Uzun süreli izolasyon ve istikrarsızlık, 

dünyanın dört bir yanındaki toplumları yavaşlamaya, kaynaklarını değerlendirmeye ve kozmik ufukta beliren 

hem felaket hem de hayırlı yeni gerçekliklere hazırlanmaya zorlama yolu olarak yorumlanmıştır. Astrolojik 

olarak Covid-19 pandemisi, muhtemelen yeni bir dönüm noktası, siyasi, sosyal ve ekonomik değişimin 

tetikleyicisi gibi görünmektedir. 

Pandemi döneminde popüler kültürde artık pazar değişmeye başlamıştır. Tüketicilerin bir zamanlar bir 

astrologu şahsen ziyaret etmek veya bir telefon yardım hattını aramak zorunda olduğu yerlerde, astroloji 

uygulamaları her ikisinde de mevcut engelleri ortadan kaldırmıştır. Kullanıcıların mobil cihazlarında 

astrolojik bilgilere erişme kolaylığı, toplumsal faktörlerden dolayı bu tür bilgiler için artan bir kitle ile 

birleştiğinde, türün popülerliğini arttırmada ve onu uygulama üreticilerinin gittikçe artan bir ilgi bulduğu yer 

haline getirmede önemli roller oynamıştır. 
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