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Astrolojide aralarında bir klasik açı olmasa bile, gezegenleri birbirine bağlayan önemli birçok nokta vardır. 
Bu noktalardan biri de antiscia’dır. 
 
Antiscia çoğul ifadesi olup Latincedeki tekil ifadesi antiscium’dur. Helenistik dönemde bilinen Yunanca 
ifadesi ise antiscion idi. Antiscia’dan bahseden ilk yazarlar Astronomica’da Marcus Manilius (1.yy) ve 
Carmen Astrologicum’da Sidonlu Dorotheus’dur (1.yy). Her iki yazar da antiscia'yı tanımlamaktadır, ancak 
henüz bu teknik bir terim değildir. Onun yerine makalede daha sonra detaylandıracağım gibi onları emir 
veren ve itaat eden burçlar olarak biliyorlardı.  
 
Firmicus Maternus’un (4.yy) antiscia adını kullanan ilk yazar olduğuna inanılmaktadır. Kendisi ayrıca 
kitabında antiscia üzerine bir bölüm ayırarak detaylı örneklendiren tek klasik yazardır. Kitabı Matheseos 
Libri VIII’de kendi zamanında farklı ekollerde okullar olduğundan ve antiscia’nın bu ekol farklılığında 
oynadığı rolden bahsetmektedir: (2) 
 
“Babilliler bütün tahminlerini duodecatemorion'a (her burcun 12’ye bölünmesi, 2.5 derece) Ptolemy ise 
antiscia'ya bağlarlar ve biz ikisini de yaparız.” 
 
Antiscia’nın daha önceki astrologlar tarafından kullanıldığını ve kendisinin de onların gelenekleri üzerine 
inşaa ettiğini açıkça belirtmiştir: (3) 
 
“Yunanlıların antiscia’sı geleneklerle sonradan gelenlere aktarılmıştır. Kimsenin bu konunun Yunanlılar 
tarafından tartışılmadığını düşünmesini istemiyorum. Çünkü Ptolemy bile antiscia’dan başka bir teori 
izlemiyor. Antiochus bile Dünya ortada yer aldığı için Terazi’nin Koç'u görmediğini söylediğinde sanki bir 
ayna ile antiscia teorisine ulaşmış gibi duruyor. Öte yandan, yıldızlarla çok doğru tahminlerde bulunan ve 
çok akıllı bir adam olan Sidonlu Dorotheus, dördüncü kitabında antiscia’nın hesaplanmasını çok açık bir 
şekilde açıklamıştır.” 
 
Bununla birlikte 1.yy. astroloğu Antioch’lu (Antakya’lı) Vettius Valens kitabı Antoloji’de antiskioi moira (4) 
terimini zaten (aynı şekilde ifade edilerek) üç farklı bölümde kullanmış, ancak maalesef ayrıntıya girmemişti 
(5). 
 

Genel olarak antiscia, Firmicus'un da açıkladığı gibi, hesaplandığı gezegenin vekili (yer tutucusu) olarak 
kabul edildi: (6) 
 
“Bu nedenle, harita hesaplanırken birbiri ile açı yapmayan gezegenlerin bazılarının antiscia yolu ile 
birbirlerine bağlanmış olup olmadıklarına bakılmalıdır.” 
 

Bu bir gezegenin diğer bir gök cismi ile kavuşum, altmışlık, kare, veya karşıt açı yapabileceği gibi,  antiscium 
yolu ile de açı yapabileceği anlamına gelmektedir. 
 
Antiscia’nın bir doğum veya horary (saat) haritasında işaret ettiklerini anlamak için öncelikle şu hususları ele 
almamız gerekir: 

 Zodyak burçlarının Gündönümü (solstice) çizgisinden yükselmesi ve alçalması  

 Dik ve eğik yükselen burçlar arasındaki fark 

 Emir veren veya itaat eden burçlar  
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Antiscia’nın Tanımı 
 
Antiscia Gündönümü (solstice) çizgisinin ayna noktalarıdır: Güneş’in ekvatoral düzlemde maksimum 
deklinasyonuna 23°4’ kuzey (0° Yengeç) veya güney yönünde (0° Oğlak) ulaştığında oluşan ekliptiğin 
üzerindeki iki noktadır. Bir gezegen (P) ve gezegenin antiscium’u (A) gündönümü noktalarına eşit mesafede 
olan burçlardadır. P ekliptiğin yükselen yarısında iken A ekliptiğin gündönümü çizgisine (solstice) eşit 
uzaklıkta ki alçalan yarısındadır.(7) 1. Figür bunu göstermektedir. Gezegen 1 ekliptiğin yükselen yarısında 
yer alırken karşısında, Antiscia 1 ekliptiğin alçalan yarısında yer almaktadır. Aynısı gezegen 2 ve gezegen 3 
için de geçerlidir: ikisi de ekliptiğin alçalan yarısındadır ve bu nedenle antisciaları ekliptiğin yükselen 
yarısında yer almaktadır. 
 
 

 
 

      Figür 1: Yükselen / Alçalan Ekliptik                                                       Figür 2: Uzun (Düz) veya Kısa (Eğri) Yükselimli Burçlar 

 

Etimoloji 
 
“Yunanca'da iki sonlu bir sıfat vardır: antiski-os ve antiski-on, antiskios hem erkek hem de dişi için 
kullanılırken antiskion nötrdür. Bu sıfat, köküne bakıldığında iki Yunan sözcüğünden oluşur: ‘anti’ = aleyhine, 
önünde, gibi ve skia= gölge (eşit derecede gölge yapan) Antik Yunanca da "antiskia" kelimesi yoktur. 
'Antiscia' kelimesi, Yunancada bulunmayan sözcüğün İtalyanca dişi versiyondur. Bir sıfat dişi bir sözcüğe 
eşlik etmek için kullanıldığında örneğin 'moira' da olduğu gibi hem erkek hem de dişi için kullanılan 'oı' 
ifadesini tutar. İsim olarak skios da mevcut değildir, bunun yerine 'anti' ile birleşik olmayan, tek başına 
kullanılan isim skia (gölge) vardır. (8)” 
 

Her ne kadar antiscia, antiskios’un etimolojik olarak doğru şekli olmasa da uzun zamandan beri bu şekilde 
kullanılmaktadır, bu nedenle ben de antiscium (tekil) ve antiscia (çoğul) kelimelerini kullanmaya devam 
edeceğim. 
 
Bildiğimiz gibi gündönümleri (soltice) yılın en uzun gününü (21 Haziran, Güneş 0° Yengeç) veya yılın en uzun 
gecesini (21 Aralık, Güneş 0° Oğlak) temsil edereler. Dolayısıyla bağlantıyı sağlayan gezegen (antiscium) 
horoskopta ışık ile gölge arasındaki ilişkiyi tarif eder: ne kadar gün ışığı ne kadar gece gölgesine (karanlığa) 
denk gelir. Gündönümleri dışında, her günde bir miktar gün ışığı/gece gölgesi eksiktir. Sonuç olarak, ikisi de 
birbirini tamamlar. 
  
Güneş ışığı geleneksel astrolojide önemli bir role sahip olduğundan burçlara ışıklarının artmasına veya 
azalmasına bağlı olarak farklı bir güç verildiği açıktır. Işığın arttığı burçlar gölgenin hüküm sürdüğünden daha 
farklı çalışır. Işık ileri doğru iten bir motor gibidir: her şey görünür durumdadır ve yapılması gereken işler 
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yapılabilir. Geceleyin karanlıkta ise daha güvensiz oluruz ve nereye gittiğimize dikkat etmemiz gerekir, 
duyularımız uyanık olabilir, ancak onlar da geri çekilmeye ayarlanmıştır. 
 

Gündönümü Çizgisi 
   
Antiscia'nın hesaplanması literatürde bir soruna 
işaret eder. James Herschel’in Porphyry 
çevirisinde açıkladığı gibi eski astrologlar hala 
15° Yengeç / Oğlak’taki gündönümü 
hesaplamaları ile çalışıyorlardı. (9)  Onların 
arasında Oğlak burcunda olan bir gezegeni 
gündönümü çizgisinin sağından soluna 
aynalayan Sicilyalı Marcus Manilius’dur. Bu 
nedenle antiscia çiftleri şunlardı: 
 Oğlak - Oğlak 
 Kova - Yay 
 Balık - Akrep 
 Koç - Terazi 
 Boğa - Başak 
 İkizler - Aslan 
 Yengeç - Yengeç  
Ayrıca Porphyry (234 CE) ve İskenderiyeli 
Paulus'un (350 CE) bu sistemi kullandığına dair 
kanıtlar vardır. (10) 

                                                                                 Figür 3: Marcus Manilius’a göre Antiscia 
 

Üç yüzyıl sonra yaşayan Firmicus Maternus,  0° Yengeç 
/ Oğlak için hesaplanan gündönümleriyle çalıştı ve bu 
nedenle hesaplamaları, Dünya ekseninin geriye doğru 
dönen hareketini (presesyon) hesaba katan daha 
güncel astronomik verilere dayandı. Bu yüzden Oğlak 
burcunda olan bir gezegeni 0° çizgisine göre aynaladı. 
Böylece gezegenin antiscium’u çizginin diğer 
tarafındaki Yay burcuna düştü. Bu nedenle, 
Maternus’un antiscia çiftleri şunlardır: 
 

 Oğlak – Yay 

 Kova – Akrep 

 Balık – Terazi 

 Koç – Başak 

 Boğa – Aslan 

 İkizler- Yengeç 
Bu antiscia çiftleri günümüzde hala kullanılmaktadır. 
 

Figür 4: Firmicus Maternus’a göre Antiscia                       
 

Kısa (Eğri) ve Uzun (Dik) Yükselimli Burçlar 
 
Oğlak burcundan İkizler’e kadar olan burçlar ekliptiğin yükselen yarısı boyunca yer almaktadır. (11) 21 
Aralık'taki kış gündönümü ve Güneş’in Oğlak burcuna girmesiyle günler uzar ve ışık artar. Bu burçlar doğu 
ufku boyunca eğik yükselirler. Bu nedenle tamamen yükselmeleri iki saatten daha kısa sürer. Işık yavaş 
yavaş artar.  
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Figür 5: Dünya Ekseninin Eğimi 

 
Yengeç’ten Yay burcuna kadar olan burçlar ise nispeten düz bir şekilde yükselir ve bu nedenle Doğu ufku 
üzerindeki son derece yükselene kadar iki saatten fazla zaman gerekir. Bu burçlar ekliptiğin alçalan yarısı 
boyunca bulunur ve ışıkları yavaşça azalır. 
 
Eski kitaplarda, genellikle “hızlı yükselen burçlar” ve “yavaş yükselen burçlar” ile ilgili referanslar buluyoruz. 
Sadece gündönümlerinde burçlar tam olarak iki saate ihtiyaç duyar. Bu kavram, klasik astroloji için o kadar 
temeldir ki, Pers astroloğu Sahl Ibn Bishir (9. yüzyıl) kitabının giriş bölümünün üçüncü paragrafında daha 
burçları değişken, sabit ve öncü diye ayırmadan önce bundan bahseder. (12) 
 
“Ve bunlardan altısı, dik (uzun) biçimde yükselen burçlardır. Diğerleri altısı ise eğri (kısa) yükselir. Dik 
biçimde yükselenler Yengeç burcunun başlangıcından Yay burcunun sonuna kadardır. Bunların mesafeleri 
uzunluklarından fazladır, bu yüzden yükselmeleri iki saatten fazla alır. Eğri biçimde yükselenler ise Oğlak 
burcundan İkizler burcuna kadardır. Bunların mesafeleri uzunluklarından azdır,  bu yüzden yükselmeleri iki 
saatten daha kısadır.” 
 
Uzun ve kısa yükselimli burçlar arasındaki fark bir cetvel ve masa yardımıyla kolayca canlandırılabilir. Cetveli 
bir masanın kenarından direkt yukarı doğru götürürseniz, eğik bir şekilde ilerlettiğimiz cetvelden daha uzun 
sürdüğünü görürsünüz. 
Özetle, antiscia kısa yükselen bir burcu uzun yükselen bir burç ile eksik olan ışığı tamamlayarak 
ilişkilendiriyor diyebiliriz. 
 

Emir Veren ve İtaat Eden Burçlar  
 
Eski astrologlar doğada olan her şeyi astrolojik çıkarımları yapmak için yakından izledikleri için, bu iki farklı 
Zodyak yükseliş yolunun özel bir önem taşıdığının farkındaydılar. Dik yükselen burçlar yaşamın en parlak 
dönemindeki güçlü ve dosdoğru bir kişi gibi görünürken, uzun yükselen burçlar daha çok yeni yürümeye 
başlayan çocuğa benziyordu.  
 
Bu güç dengesine istinaden Alcabitius (10. yy) olarak da bilinen Al-Qabisi, şöyle yazıyor: (13) 
“Ve kısa (eğri) yükselenler uzun (dik) yükselenlere itaat eder; yani Yengeç burcu ile başlayarak aynı 
boylamda olan iki burç birbirine itaat eder; İkizler Yengeç’e (itaat eder), Boğa Aslan’a, Koç Başak’a, Balık 
Terazi’ye, Kova Akrep’e ve Oğlak Yay’a.” 
 

Böylece Al Quabisi bir noktaya daha vurgu yapıyor: bazı burçlar diğerlerine itaat ederler. 
Al Biruni’de (973-1048) Al Qabisi’nin görüşünü paylaşıyor: (14) 
 
“Kısa (eğri) yükselimli burçlara “itaatkâr” denir çünkü aynı paralelde yer alan iki burç karşılaştırıldığında 
alçalan kısmında yer alan burç günlük harekete göre önce gelir ve yükselen kısımda olan burç sonrasında 
gelir. Dolayısıyla önceki sonrakine emir verir, sonraki ise itaat eder.”  
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Maalesef Al Qabisi ve Al Biruni’nin ifadeleri Ptolemy’in Tetrabiblos’unun bize ulaşan çevirileri ile çelişiyor. 
Ptolemy emir veren/itaat eden burçları gündönümü çizgisine değil, ekinokslara bağlar (vurgu benimdir). 
(15) 
 
“Benzer şekilde, 'emir veren' ve 'itaat eden' isimleri Zodyak’ın bölümlerine de uygulanır. Ekinoksal 
burçlardan aynı uzaklıkta yer alırlar çünkü eşit paralellerde yer alır ve aynı zaman diliminde yükselirler. 
Bunlardan yaz yarımküresindekilere 'emir veren' ve kış yarımküresindekilere 'itaat eden' denir. Çünkü güneş, 
yaz yarımküresindeyken gündüzü geceden daha uzun ve kışın daha kısa yapar.” 
 

Bu ifade biraz garip geliyor, çünkü Koç burcundan Terazi burcuna kadar olan burçların hepsi gün ışığında 
artmıyor, aksine Yengeç’ten başlayarak kısalıyor! 
 
Öte yandan Ptolemy, gündönümü çizgisinden eşit derecede uzak olan burçları eşit güçte olan birbirini 
seyreden  burçlar olarak kabul eder.(16) Ben ekinoks kelimesinin yazım hatası olabileceğine ve diğer 
yazarların yanlış kopyalandığına inanıyorum. Çünkü Ptolemy bundan başka her yerde Oğlak burcunun kışı 
yarattığından bahseder (Oğlak-İkizler arası kış burçlarıdır) ve Yengeç-Yay arası burçlar yazı yaratır. (17) 
Böylece Ptolemy’nin ifadesi de bunu yazan Sidonlu Dorotheus (75 CE) ile aynı olacaktır: (18) 
 
“Bir kişinin istediği her konunun başında sonunun iyi ya da kötü olacağını görebilmek için kısa ve uzun 
yükselimli, değişken ve çift gövdeli burçlara ve Yükselen’de yer alan sabit yıldızlara bakın. (…) Uzun (dik) 
yükselimli burçlar Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Yay’dır. Çünkü gün içinde iki veya daha  fazla saat 
yükselirler. Kısa (eğri) yükselimli burçlar Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa ve İkizler’dir. Çünkü gün içinde iki 
saatten az yükselirler. O zaman bir işin başlangıcında Yükselen burcun dik veya eğri olmasına bak.  Eğer 
yükselen eğri burçlardan biri ise istenen şey zor, yavaş, zahmetli ve beraberinde zorluklarla gelecektir.” 
 
Bunun anlamı, dik yükselen burçlarda işin eğri yükselen burçlara göre daha kolay, daha az sorun ve zahmet 
içereceğidir. 
 
Dorotheus ayrıca yukarıda belirtilen ifadelerin sadece burçlar için geçerli olduğunu gösterirken, içlerindeki 
gezegenlerin bu ifadeleri değiştirebileceğini söylemiştir. (19) Bu zorluklar Dünya’ya doğru yükselen burçların 
materyal dünya, sorumluluklar ve kısıtlamaya eğilimleri ile bağlantılı olabilir. Uzun (dik) eğilimli burçlar ise 
adeta gökyüzüne tırmanıyor gibi görünüyor. 
 
“Daha sonra, yedi gezegenin pozisyonuna bakın. Çünkü işe Yükselen eğri bir burçta iken başlandıysa ve 
Yükselen’in içinde uğurlu gezegenlerden herhangi biri bulunuyorsa, uğurlulardan birisi Yükelen’e bakıyorsa, 
Tanrı’nın izniyle bu problemi ortadan kaldıracak ve bu çalışmanın başarısına yardım edecektir. Eğer Yükselen 
dik burçlardan biri olsa ancak kötücül gezegenlerden herhangi biri Yükselen’de yer alıyorsa veya ona 
bakıyorsa, iş gecikebilir, zahmetli ve çok uğraştırıcı olabilir.” 
 
Eğer ekinokslar Ptolemy’nin yaptığı gibi “emir veren/itaat eden” burçların ayrımı olarak kullanılırsa 
gruplamalar Koç-Başak ve Terazi-Balık olacaktır. Ancak böyle yapıldığında dik ve eğri yükselen burçlar 
(örneğin Yengeç ve Koç) birbirine karışacak ve hızlı ve yavaş veya kolay ve zor arasındaki fark artık bir anlam 
ifade etmeyecektir. Ne yazık ki, Ptolemy bu ilke ile çalışan tek kişi değildi. Onun çağdaşı Vettius Valens de bu 
şekilde çalışıyordu. (20) 
 
İskenderiyeli Paulus (4.yy) muhtemelen ondan kopyaladı ve Astrolojiye Giriş kitabında kullandı. Bu kafa 
karıştırıcı çünkü Paulus eğri yükselen (itaat eden) burçların “ayrılan” bir doğaya sahip olduklarından 
kaçaklar, uzun mesafeli seyahatler veya yasal eylemler için uygun olduğunu özellikle vurgulamıştır.  
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Antiscium Hesaplaması 
 
Günümüzde gördüğümüz gibi aşağıdaki burçlar gündönümlerinden eşit uzaklıkta bulunmaktadırlar: 

 Yengeç- İkizler 

 Aslan- Boğa 

 Başak- Koç 

 Terazi- Balık 

 Akrep- Kova 

 Oğlak- Yay 
 
Antiscia hesaplaması oldukça kolaydır. Gezegenin derece ve dakikasını 30°'dan çıkartarak antiscium 
derecesini ve dakikasını elde ederiz. 
 

Örneğin, bir gezegenin 12°28' Boğa’da olduğunu varsayalım. 12°28'’i 30°'den 
çıkarırsak, 17° 32' kalır. Boğa’nın antiscium’u Aslan'da olduğu için, bu 
gezegenin antiscium’u 17° 32' Aslan’da olacaktır. 
 
14° Terazi'deki bir gezegenin antiscium’u 16° Balık'ta bulunur. 2°47' Koç 
burcunda bir gezegenin antiscium’u 27° 13' Başak burcunda bulunur. 

 
Antiscia hesaplarken William Lilly gibi bazı yazarların antiscium için açı farkı kabul etmediğini de belirtmek 
gerekir. William Lilly açının partil olmasını ister. Şahsen ben danışanlarımın haritalarında 3°’ye kadar olan 
açıların çalıştığını gördüm.  
 
 

Doğum Haritaları 
 
Ceonius Albinus 
Firmicus Maternus, örnek haritasında 
antiscia kullanımını çok ayrıntılı olarak 
göstermektedir. (23) Bunu yaparken, 
sadece antiscia’yı diğer gezegenlerle 
açılar (kavuşum, üçgen, karşıt veya 
altmışlık) yönünden değerlendirmekle 
kalmayıp aynı zamanda bir gezegenin 
antiscia’sını gönderdiği evi de (o evde 
gezegen olmasa bile) hesaba kattığını 
göstermiş oluyor. (24) 
 
Harita sahibinin babası yıllarca sürgünde 
yaşamıştır. Bu durumu Firmicus özellikle 
dört antiscia ile açıklamıştır:  
 

 Güneş’in Terazi burcundaki 
antisciumu 

 
“Balık burcu antiscium’unu Terazi 
burcuna, Terazi de Balık burcuna 
gönderir. Böylece Balık burcunda yer alan Güneş ve Jüpiter antiscium’unu Terazi burcuna gönderir. Güneş’in 
bu burçta herhangi bir asaleti bulunmaz ve düşük konumdadır, ayrıca 12.evde (cacodaemon/kötü ruh evi) 
yer almaktadır. Bu babasının ailesinin mütavazi kökenini ve babası için de skandal bir sürgünü 
göstermektedir. Kuvveti ve gücü Balık burcundan Terazi burcuna, 12. evdeki antiscium’una taşınan Jüpiter 
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antiscium’u vasıtasıyla kişinin babasına ve kendisine karşı büyük düşmanlar uyarmış ve onların kazanmasını 
sağlamıştır.”    
 

 Güneş’in controantiscium’u Satürn’e karşıt 
Ayrıca Firmicus, Güneş Satürn ile karşıt açı yaptığından antiscia’ın da karşıt açı yaptığını açıklamaktadır. 
Satürn’ün Koç burcunda ki antiscium’u Güneş’in Terazi burcundaki antiscium’u ile karşı açı yapmaktadır. Bu, 
en yüksek otoritenin (Güneş) sürgün emrini verdiği anlamına gelir (12. evde antiscium). Aynı zamanda, 
Satürn‘le bağlantılı olan Güneş bir aşağılanma, alçalma veya toplumsal düşüşü tarif eder. 6. evdeki 
antisciumu ise emirleri gösterir. 
 

 Ay’ın antiscium’u İkizler’de 
Firmicus aynı zamanda Ay’ın antiscium’unun İkizler burcuna düştüğünü ve Mars ile üçgen açı yaptığını 
vurgulamaktadır. Ay büyüdüğünden ve Mars da onun 8.evdeki antiscium’una doğru ilerlediğinden bu açı 
özellikle zordur. Çünkü Mars kişinin fiziksel bedenini temsil ediyor (yükselen yöneticisi) ve Ay’ın 
antiscium’umu da 8.evde bulunuyor. Öte yandan Ay fiziksel bedenin doğal yöneticisi iken Mars ise 
saldırganlığın doğal yöneticisidir. Ancak Firmicus bu açıyı “genel engel” olarak görüyor: adam özgürce ve 
istediği yere hareket edemedi. 
 

 Mars’ın antiscium’u Yükselende  
Mars antiscium’unu 4. evden Yükselen’deki Akrep burcuna gönderiyor ve Albinus'u kendi ülkesinde fiziksel 
olarak tehdit ediyor. 
 
Adolf Hitler (25) 

 
Hitler’in doğum haritasında iki ayrıntı özellikle dikkat 
çekiyor. 
 
Konuşma gücüyle kitleleri neredeyse hipnotize ettiği 
biliniyor. Sözcüklerin kendisinden ziyade taşıdıkları 
güç önemliydi. Çok uygun olarak Merkür'ü Koç 
burcunda yer alıyordu, kelimelerin akışı yoğundu. 
Merkür 7.evde olduğu için izleyiciye (halka) yöneldi. 
Merkür Mars’ın dekanında, Satürn’ün hududunda, 
ona ayrılan bir üçgen açı yapıyor. Bu da onun emir 
veren tonunu ve ırkçı söylemlerini açıklıyor. (Satürn 
dışlanma, ayrımcılık vb. sembolize eder)  
 
Merkür’ün antiscium’u Başak'ta 12. evde (4°11') yer 
alıyor. Burada onun “gizli düşmanları” bulunuyor. 
Başak uzun (dik) yükselen bir burç ve Koç’taki 
Merkür’e ne yapacağını söylüyor.  
 

Dolayısıyla Hitler’in yaptığı, kitleleri “gizli düşmanlardan” haberdar etmek değildi (eğer 7.evde olsaydı böyle 
olurdu) bu Hitler’in paranoyasıydı (12.ev).   
  
Fark ettiğim ikinci nokta, Hitler ile millet arasındaki yakın ilişkiydi. Yükselen yöneticisi Venüs 8.evde Mars ile 
kavuşuyor. Bu Mars milyonlarca insanın toplu halde öldürülmesinden sorumludur. Gece gezegeni olan Mars 
bu gündüz haritasında kendi sektinde tersinde ve ayrıca sürgündedir (zarardadır). İki gezegen de 4. Evi 
(ulusu) yöneten Satürn’ün antiscium’u ile kavuşuyor. Bu iki gezegen aynı zamanda Satürn ile bir kare açı 
yapıyor ancak bu ayrılan bir kare açı iken antiscium ile kavuşumları kalıcıdır. 11. evde ki Satürn demografik 
grupları tanımlarken, gezegen Yahudilik ile de ilişkilendirilmiştir. Hitler’in yükselen yöneticisi Venüs’ün, Mars 
ve Satürn’ün antiscium ile kavuşması ise yeni bir gösterge kazandırıyor. 
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Johannes Trithemius (26) 
Trithemius, modern şifrelemenin habercisi olan 
steganografinin mucididir. Trithemius bir keşişti 
ve bir din adamı olarak açıkça ilgilenemediği 
astroloji ve gizli bilimler gibi şeylere ilgi 
duyuyordu. Cornelius Agrippa ve Paracelsus'un 
öğretmenleri arasındaydı. 
 
Yükseleni sır seven Akrep burcunda ve yükselen 
yöneticisi 5.evde (tutkunun evi) aynı zamanda 
astroloji ve sihir ile ilgili olan 9.ev yöneticisi Ay ile 
kavuşuyor. İki gezegenin de antiscia’sı sırların 
veya bu durumda şifrelemenin evi 12.evde yer 
alıyor. Ve 12.ev 5.eve emir veriyor. 12. evin 
yöneticisi olan Venüs 6. evde bulunuyor ve kişisel 
yetenek ve yetkinliklerini gösteriyor. 
 
Trithemius şifrelemeyi (12.ev) büyük pratik 
becerisi (6.ev) ile kendi yetkinliği haline getirerek kendi zamanında mutlak bir yenilikçi (Venüs Koç) oldu. 
Aynı zamanda, içerik benzer düşünen insanlar içindi (11. evdeki Venüs). 
 
Şifreleme, bir Merkür-Satürn ilişkisi olarak da düşünülebilir. Satürn 3. evi yönetirken (öğrenme ve yazma), 
Merkür simya gibi dönüştüren süreçleri gösteren 8. evi yönetiyor. İki antiscia Trithemius’un 1. evinde yaşam 
görevini oluşturuyor. 
 

 

Ted Bundy  
 

Ted Bundy her yaştan en az 30 kadına tecavüz edip 
öldüren bir Amerikan seri katili idi. Bazılarının kafalarını 
kesip buzdolabında sakladı. Ayrıca bozulmanın ileri 
aşamalarındaki kadavralarla seks yaptı. 
 
Kadınların doğal yöneticisi olan Venüs, peregrine 
durumda ve zararda olup Jüpiter’den uzaklaşmaktadır. 
Mars 5.evde GAD ve Ay ile kavuşum yapmaktadır: seks 
ve fiziksellikle ilgili sorunlar. Mars ve Venüs birbirlerini 
görmüyorlar (aversion) ancak geri giden Venüs Mars’ın 
16°38' Yengeç burcunda ve hapis olmanın evi 12.evde 
yer alan contrantiscium’u (antiscium karşıtı) ile üçgen 
açı yapmaya doğru ilerlemektedir. 
 
Satürn (7.ev yöneticisi), yani kurbanları, 1.evde (onun 
ellerinde) ve zarardadır. Satürn’ün antiscion’u 16°38' 
Kova burcunda yer aldığından Venüs ile de karşıt açı 

yapmaktadır.  
 

Kadavralarla seks: Venüs 4.evde (mezar) ve Merkür (kurbanların 8.ev yöneticisi) ile kavuşuyor.  
 
 
 

https://www.astro.com/astrology/aa_article190903_e.htm?fbclid=IwAR2hPrTV4j1SvvQ4KfsTgdm3EueOCTzaSZl7HnTRQAaB6Iy_BXY-4jcz1ew#_edn26
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Horary Astroloji (Saat Astrolojisi) 
 
Antiscia saat astrolojisinde de çok önemlidir.  
 
İngiliz astrolog William Lilly 17.yy şöyle yazmış: (27) 
“Antiscion aynı özellikte ve iki tropik burcun (Yengeç ve Oğlak) ilk derecesine aynı uzaklıkta olan burçlardır. 
Örnek ile daha basit olacaktır. Güneş 10° Boğa burcunda olduğunda 20° Aslan ile Yengeç burcunun ilk 
derecesine aynı uzaklıkta olacaktır. Dolayısıyla 10° Boğa burcundaki Güneş’in antiscion’u 20° Aslan 
burcundadır. Güneş antiscion’u ile aynı derece ile kavuşum ya da açı yapan yıldız veya gezegene özelliklerini 
veya etkisini aktarır.”  
 

Onun örnek haritası olan “denizdeki gemi” (28) bir 
gemi sahibinin gemisinin batıp batmadığı ve 
dolayısıyla sigorta kapsamındaki bir olay olup 
olmadığı ya da sadece gecikmiş olduğu sorusuyla 
ilgilidir. 
 
Bir dizi başka göstergelerle birlikte, Lilly Mars’ı 
11.evin (şans, yardımcılar, deniz kurtarıcıları) ve 
Şans Noktasının yöneticisi olarak bulur. Mars kendi 
antiscium’unu tam Yükselen’in üzerine gönderiyor. 
Aynı zamanda 11.evde yer alan Jüpiter 
antiscium’unu 2.evde yer alan Aslan’a gönderiyor. 
Bu nedenle Lilly müşterisine gemisinin tehlike 
atlattığını ama şimdi malları ve ekipmanlarının 
güvende olduğunu ve herhangi bir ekonomik kayba 
maruz kalmayacağını söylemiştir. 
 
 

 Çeviren: Aylin Tezcan Beyazoğlu 
 
 
Yazar’ın Notu: Meslektaşım ve arkadaşım Sharon Knight'a bu makalede kullanılan bazı kaynak metinlerinin (orijinali Almanca olarak 
Meridian-Fachzeitschrift für Astrologie dergisinde yayınlanan) İngilizce tercümesini sağlamadaki yardımları için teşekkür ederim.   
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