


Olgu Ilgın, Marmara Üniversitesi Halkla ilişkiler Bölü-
mü mezunu; 13 yıl Demirören şirketler grubu ve Teknosa gi-
bi çeşitli firmalarda satış pazarlama, eğitim ve organizasyon 
departmanlarında yönetici olarak çalıştı. 

Çocuk yaşlardan itibaren ilgisini çeken gökyüzü ve yıldız-
ların onu taşıdığı yer, bugün geldiği nokta oldu. Uranyen as
trolog Sevilay Ericdem’den astroloji eğitimi aldıktan sonra, 
bunu profesyonel hayatına taşıyarak, bireylere ve kurumsal 
şirketlere astroloji danışmanlığı yapmaya başladı. Kurumsal 
hayatında; Satışta 8 alışkanlık, iletişim ve beden dili, etkili 
iletişim teknikleri, iş geliştirme eğitimi, hızlı okuma gibi eği-
timler alan Ilgın, astroloji ile beraber diğer spiritüel disiplin-
lerle de ilgilenerek bu konularda eğitimler almaya başladı.   
Reiki ve  kundalini master, tarot ve numeroloji, bilinçaltı di-
li, thetahealing ve acsess bars eğitimlerine katıldı. 

Halen Akşam gazetesinde, astroloji köşe yazarlığı yapan 
Ilgın, ayrıca birçok kişisel gelişim ve kültür merkezinde se-
miner ve workshop’lar vermeye devam ediyor.
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Küs müyüz Tanrım?

Olgu Ilgın



Güçlük kolaylıkla beraberdir, 

kendine gel ümidini kesme! 

Mesnevi’den Her Güne Bir Hikmet 



Bu kitap; bizi her türlü sınavdan geçirerek zorlayan,  
daraltan ama büyük tecrübeler katarak sabır gibi büyük  

bir erdemi kazandıran bir SATÜRN kitabıdır...
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Önsöz 

Ülkemizde, çok az insan astrolojinin gerçekten ne işe ya-
radığını biliyor, danışmanlık alanların çoğu astrolojinin ke-
hanet potansiyelini; bir çeşit fal olarak değerlendiriyor. Hat-
ta astroloji danışmanlığı almayı, normal fal ücretinden daha 
fazla para ödendiği için ulaşılmaz olarak görüyor ve bu ne-
denle değerini anlayamıyor. 

Astrolojinin ne olduğunu ve değerini benzerleri üzerinden 
anlatmak istiyorum. Nasıl bugün yatırım yapmak istediği-
nizde, bir borsa danışmanı ile anlaşma yapıp birikmiş para-
nızı ne şekilde değerlendirebileceğinize dair tavsiyeler alıyor-
sanız ve borsa danışmanlarının ekonominin gidişatına göre 
para ve nakit akışındaki tahminlerine güvenip yatırımlarını-
zı ona göre değerlendiriyorsanız, astrolojinin de aynı mantık-
ta çalıştığını anlayabilirsiniz. 

Ekonominin gidişatını anlatan televizyon programlarında, 
ekranın altında, firmaların borsa değerlerinin tahmini yük-
seliş ve düşüşlerini gösteren haber bültenleri de daha mo-
dern tabirle “yatırımcı danışmanlığı” görevini yapıyorlar. 

Ülkemizde “menkul değerler yatırım uzmanlığı” adı altın-
da bir meslek var ve bu kişiler sabahtan akşama kadar fir-
maların mali veri ve dengelerini inceleyerek onlar için tah-
mini bir değer belirliyorlar. Ülke borsasını ve ekonomik nab-



zı 7/24 ellerinde tutuyorlar. Yaptıkları şey, tek kelimeyle fi-
nansal verileri değerlendirerek “tahmin” yürütmek... 

Aynı şekilde sokağa çıkmadan önce televizyonu açıp hava 
durumu hakkındaki bilgilere bakıyorsunuz. Spiker size bu-
lutlu veya yağmurlu bir havanın beklendiğini, tahmini ha-
va sıcaklığının örneğin, 20 dereceyi bulacağını söylüyor. Yine 
ülkede koskoca bir Meteoroloji Genel Müdürlüğü var. Yap-
tıkları şey, gökyüzündeki hava dalgasının derecelendirmesi-
ni yaparak tahmini bir veri ortaya sunmak. Sundukları ve-
ri için kimse onlara hesap da sormuyor. Koskoca meteorolo-
ji müdürlüğünü arayıp, “Siz bize 20 derece demiştiniz, bakın 
ben hava sıcaklığını ölçtüm, 21 dereceymiş” demeyi düşün-
müyoruz. Neden? Çünkü yaptıkları şeyin bir tahmin olduğu-
nu ve aşağı yukarı, yaklaşık bir değerle havanın yarın nasıl 
olabileceği hakkında bir fikir verdiklerini biliyoruz. 

Bu gibi ve daha birçok alanda, neredeyse bir “meslek” ola-
rak insanlar, “tahmin” ya da “yorum” güçlerini kullanarak 
para kazanıyorlar. 

İşte tam olarak bu noktada astrolojinin sadece ve en ba-
sit anlatımıyla bir “yorum sanatı” olduğunun anlaşılması ge-
rekiyor. Ancak astroloji tamamıyla bilimsel verileri kullanır. 
Özellikle, astronomi, matematik ve istatistik bilimleri ile ay-
nı alt tabana sahiptir. Dolayısıyla etkilerinden bahsetmek 
daha kesin ve net olur.

Ancak burada hassas bir çizgi var tabii. Kutsal ve Tan-
rısal inancımızla ters düşmemeli ve bunu korumaya devam 
etmeliyiz. Gerçekten de astrolojinin en önemli özelliği onun 
TANRISAL boyutudur. Yani kadersel süreçlerimizi, var oluş 
amacımızı yakalamanın yolu bu sistemi anlamaktan geçiyor. 
Astroloji, doğum haritanızdaki gezegenler, burçlar ve onların 
yaptığı açılar incelenerek kişiye özel bir kimlik oluşturmayı 
sağlar. 

16



17

Burada astrolojinin ne olduğundan çok “ne işe yaradığı” 
sorusuyla yola çıkılırsa daha tatmin edici bir cevap alınaca-
ğı kanısındayım. 

Aynı meteoroloji örneğinde olduğu gibi, dışarı çıkacaksı-
nız, yanınıza şemsiyenizi almalı mısınız almamalı mısınız, bu-
nu bilmek faydalıdır. Şemsiye hava yağmurluysa çok gerek-
li olabilir ama değilse de boş yere taşımak bir eziyettir. Bura-
da kesin veriler peşinde değilsinizdir. Şöyle üç aşağı beş yuka-
rı “Acaba şemsiye alsam mı?” sorusuna bir cevap arıyorsunuz-
dur. Çünkü, insan yaşamı boyunca, sokağa çıkarken “şemsiye 
almalı mı” gibi basit bir kararda olduğu gibi pek çok konuda 
karar almak durumunda kalır; önünü görmek ister . Mesela: 

– Yarın bir iş görüşmesi için randevu alsam mı? Kendimi 
ve potansiyelimi iyi ifade edebilecek miyim? 

– Pazartesi günü bütün sınıf önünde bilgisayar ödevimi 
sunacağım, inşallah kekelemem veya son dakikada bir sorun 
çıkmaz. 

– Kız arkadaşıma evlilik teklif etmek istiyorum. Acaba 
hayır cevabı alır mıyım? Ya da hangi gün uygun? 

– Taşınmam lazım, ev sahibi ile aram bozuldu, istediğim 
gibi bir ev bulabilecek miyim? 

– Bu yeni iş benim için hayırlı olacak mı? 
– Evliliğimde mutlu olacak mıyım? 
– Ne zaman iş bulacağım? 
– Ne zaman evleneceğim? 
– Sağlık durumum düzelecek mi? 

Bu ve benzeri milyonlarca soru, sorun haline gelir günde-
mimizi işgal eder. Yine insan hayatı boyunca önemli yaşam 
dönemeçlerinden geçerken de, kendisini gerçekten zorlaya-
cak konu ve koşullarla ilgilenmek zorunda kalır. Sorularımı-
za cevaplar ararız ve bizim için son derece hayati önem taşı-
yan konularda önümüzü görebilmeyi isteriz. 
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Astroloji doğru verilerle, doğru şekilde analiz edip yorum-
landığında, önümüzdeki etkileri gösterebilen bir yol haritası-
dır. Ancak iradenin sadece ama sadece bizde olması gerekti-
ğini anlamamızı da talep eden bir yol haritasıdır; bir rehber-
dir. Bunu en güzel ve basit şöyle açıklayabilirim: “ASTRO-
LOJİ BAŞIMIZA GELEN ETKİ İSE, KADER ONA VERDİ-
ĞİMİZ TEPKİDİR.” 

Her birimiz her ne kadar önemli dönemeç zamanlarında 
önümüzü görerek kendimizi garanti altına almak istesek de, 
adım atmaktan, karar vermekten, bir bilinmeyene uzanmak-
tan korksak da, sistem net bir bilgiye ulaşmamıza imkân 
vermez. Astroloji ise tüm sorularımızda ya da sorunlarımız-
da potansiyel etkileri daha gerçekçi bir yaklaşımla görmemi-
zi sağlar. 

O zaman astroloji, bize rehberlik edecek, zor zamanları-
mızda tercih yapmamızı kolaylaştıracak ya da o zorluğun al-
tında yatan nedeni bulmamızı sağlayacak bir aydınlatma 
lambasıdır diyebilirim. 

Çünkü sistem bizden kendi irademizi kullanmamızı ister. 
Ve irade de yalnızca Satürn’e götürür bizi. Satürn başlı başı-
na irade demektir. 



Hayat zorlaşınca, 
çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca

Niye yaratıldık? Yaşam bazen neden bu kadar zor? 

Bu benim başıma niye geldi? Ne zaman bitecek? Ne zaman 
geçecek? Hiç bitmeyecek mi? Bu ve benzeri soruları eminim 
hayatımızın bazı dönemlerinde hepimiz sormuşuzdur. Kim 
sormamıştır ki! Böyle zamanlarda gerçekten bir çıkış arıyo-
ruzdur, kurtulmak istiyoruzdur o yaşadığımız zorlu süreçten. 
Cevap ararız. Çoğu zaman bulamaz, tam bir sessizlikle karşı-
laşırız. Cevap aramak insani bir yaklaşımdır ve gayet normal-
dir. Peki cevabı kim arıyor? Biz mi? Biz kimiz? Biz dediğimiz 
bu beden mi? Zihnimiz mi? Ruhumuz mu? Yoksa hepsi mi? 

Cevabı arayan bedenimiz ve madde planındaki bizizdir 
aslında; çünkü ruh bir cevap aramaz, çünkü ruh zaten bilir! 
Sadece yüksek frekansa sahip olan ruh, düşük frekanstaki 
bedene girdiği anda yani doğduğumuz anda her şeyi unutur 
ve işte o zaman insanın yolculuğu başlar. Ruhun sonsuz yol-
culuğu hapsedilmiş bedenlerimizde başlamıştır. Yaşam sına-
vının temeli de budur. 

Yaşam dışardan bakıldığında bir insan için çok kısa. Ancak 
yaşam yolculuğu esnasında zor ve uzun geçişleri olan bir serü-
ven. Her birimiz içimizdeki Survivor ruhunu ortaya çıkarma-
yı öğreniyoruz. O, ruhumuz, daima gizemini korumaya devam 
ederken, biz insanlar da onun bu gizemini çözmeye çalışıyoruz. 






