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Bana özel!..

Daha küçük bir çocukken, sabahları uyanmak dünyanın en zor 
işi gibi gelirdi bana. O zamanlar kaloriferli evler yoktu İzmir’de. 
Sobalı evlerde, soğuğa uyanmak işkence gibiydi. Servise yetişmek 
için annemin telaşla koşturduğunu ve hemen hemen her sabah 
aynı şeylerin yaşandığını dün gibi anımsıyorum.

“Handeeee hadi kızım, servis kaçacak! Ne düşünüyorsun çek-
mecenin başında... Çıldırtacak bu kız beni, ay çok uyuşuk bu!”

Annemin bilmediği şey, bunun uyuşukluktan kaynaklı bir şey 
olmadığıydı. Evet, o dönemde de çok kararsızdım. “Formamın 
altına hangi renk çorap giysem?” diye dakikalarca çekmeceye 
bakan ve karar vermeye çalışan ben, en sonunda annemin olaya el 
atmasıyla birlikte derin bir oh çekerdim ama annemden paparayı 
yedikten sonra...

Yetenekli bir çocuktum. İlkokulda uzun bacaklarımdan dolayı 
önce atletizm ve cimnastik bölümüne seçilmiş, sonrasındaysa o 
dönemler çok moda olan saz kursuna yazılmıştım. Hafta sonları 
bir yandan saz kursuna giderken, diğer yandan folklorde ekip başı 
seçilmiştim ve devamlı turnuvalara katılmaya başlamıştık. 
Derslerim de fena gitmiyordu. Okulda yazım güzel diye sınıfta her 
derste her şeyi tahtaya yazan ve kompozisyon derslerinde güzel 
notlar alan bendim. İzmir Özel Fatih Koleji’ni kazandıktan sonra, 
İngilizce öğrenmenin yanı sıra, okulun voleybol takımına seçilmiş, 
ardından müzik bölümünde şarkı söylemeye başlamıştım. Her 
konuyu merak ediyor, her kursa gidiyor, sonra o konuyu öğrendi-
ğimi düşünerek başka bir alana atlamak istiyordum. 

Üniversiteyi kazandığım ve İstanbul’a ilk geldiğim dönemlerde 
ev arkadaşım Dilek bir gün bana “Sen ilişkisiz yaşayamazsın, senin 
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yalnız kalmaya tahammülün yok” dediğinde ilk başta ona gücendi-
ğimi, ama sonraları ne kadar haklı olduğunu söylemeden geçeme-
yeceğim. Sonraları otuzlu yaşlarımın ilk yıllarında ilk defa yalnız 
olmanın ve kendi kararlarımla yaşamanın ne demek olduğunu 
öğrendim. Hayat yolculuğunda hâlâ bir şeyler öğreniyor, hâlâ ken-
dimde beğenmediğim yanlarımı düzeltmeye uğraşıyorum.

Tüm bunları yaşarken, “Ben niye böyleyim?” diye düşündüğüm 
olmadı mı? Tabii ki oldu. Her dengesizlik yaşadığımda, dengemi 
sağlamamın ne kadar sürdüğünü gözlemlemeye başladım. Niye 
insanlara “hayır” diyemediğimi, niye hep onları kendimden daha 
fazla düşündüğümü, dışarıdaki insanlara yumuşacık ve anlayışla 
yaklaşırken, hep yanı başımda olanları neden incittiğimi anlamaya 
çalıştım ve hâlâ da bazı şeyleri anlamaya çalışıyorum.

Benim hangi burç olduğumu hemen anladınız değil mi?
Evet, gururla söyleyebilirim ki ben şaşkın, kararsız, yetenekli ve 

hep başkalarını düşünen, kendini başkalarının gözünden görmek 
isteyen, kendini sevdirmeye çalışan, dengesiz Terazi burcuyum...

Değiştiğimi mi sanıyorsunuz? Hâlâ öyleyim. Sadece artık hangi 
alanlara daha fazla isteğim ve yeteneğim olduğunu biliyorum o 
kadar. Beni kararsız ve biraz da dengesiz bulan sabırsız Yay 
annem, artık beni kabullenmiş durumda. Ben astrolojiden onun 
kişilik özelliklerini öğrendikçe, onunla olan işlerimde kendimi hız-
landırdım. Ben hızlandıkça, o da beni tembellik ve kararsızlıkla 
suçlamayı bıraktı. O beni kabul ettikçe ve tanımaya başladıkça 
aramızdaki o bitmek bilmeyen eleştiri senaryoları da kaybolmaya 
başladı. Şimdi ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor. Bir Yay burcu 
annesine sahip olarak dünyanın en şanslı insanı olduğumu gayet iyi 
biliyorum. 

Hayatımda değişmemi sağlayan ve gözlerimi açan astroloji 
sayesinde ne kadar çok yol kat ettiğimi bugün daha iyi görebiliyo-
rum. Astrolojiye olan saygım ve sevgim gün gittikçe artıyor. Bu 
kitabı hazırlarken, her bir çocuğun dünyasına girerken tam 12 tane 
çocuğum olduğunu hissettim. Onları besledim, büyüttüm, anlama-
ya çalıştım. Kimine sarıldım, kimini uzaktan sevdim. Hangi burç-
tan olursa olsun, hepsinde Allah’ın sıcacık suretlerini gördüm. 

Bir çocuğun kendi kişilik özelliklerine göre doğru yönlendirilirse 
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hayatta nasıl başarılı olacağını bildiğimden, geleceğimizin en büyük 
yatırımı çocuklarımızın burç özelliklerine göre kişisel potansiyelle-
rini, eğilimlerini ve zayıflıklarını görebileceğimiz harika bir kitap 
çıktı ortaya. Umarım benim bu yolculukta aldığım keyfi sizlerde 
yaşarsınız.

Öncelikle bu kitabı yazarken devamlı gülümsememe neden 
olan dünyalar tatlısı Yay annem Fehiman Koçdar’a, her zaman 
yanımda olan ve bir yıldır tembelliklerim ve hazırladığı kitap prog-
ramını devamlı sekteye uğratmam yüzünden neredeyse kalp krizi 
geçirmesine ramak kalan disiplinli ve zaman ustası Oğlak eşim 
Gürcan Yücel’e ve beni her koşulda destekleyen diğer annem 
İkizler Teyzoşum İclal Koçdar’a teşekkür etmek isterim. 

Bu kitabın içinde çocuklarıyla veya anneleriyle olan ilişkilerini 
ikiletmeden büyük bir samimiyet ve içtenlikle ortaya koyan, bana 
destek veren herkese, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. 
Onlar sayesinde bu kitap daha bir renklendi ve anlam kazandı. 
Sanıyorum, yazarken onlar da çok eğlendi ve çocuklarıyla, annele-
riyle olan ilişkilerini bir kez daha anımsadılar. 

Bana devamlı yardımcı olan gazeteci arkadaşım Oya Doğan’a, 
kitabı büyük bir heyecanla karşılayan Doğan Kitap ekibine, Deniz 
Yüce Başarır’a, Vahit Uysal’a, Handan Akdemir’e, tabii ki bu kita-
bın tasarımını yapan Hülya Aktaş’a ve astrolojiye olan ilgisinin bu 
kitap sayesinde daha çok arttığını söyleyen, tatlı mailleşmelerimizle 
kendisine minnettar olduğum Sevim Erdoğan’a çok teşekkürler... 

Sizleri seviyorum...

Hande Kazanova
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Astroloji notu!

Bazen özellikle 4 yılda bir artık yılın oluşmasıyla, Güneş bir 
burçtan diğerine geçerken gün olarak kaymalar oluşabilir. Bu kay-
malar bir günlük kaymalardan ziyade, saatlik kaymalardır. Ama 
çocuğunuzun doğum saati bu kayma zamanlarına denk gelirse, 
niye çocuğunuzun kendi burcunun özelliklerini göstermediğini 
anlayamazsınız. Örnek verecek olursak, 19 Şubat’ta doğan bir 
çocuğun burcu, aşağıda verdiğim şemada Balık burcu gözükürken, 
doğduğu yılda bir kayma varsa, son dereceden Kova burcu olabilir. 
Bunu anlamak için, çocuğunuzu ve hareketlerini iyi gözlemlemeli, 
hangi burca daha yakın olduğunu bulmalısınız. Her halükârda iki 
burç arasında doğanlar, her iki burcun özelliklerini taşıyabilirler. O 
yüzden aşağıda verdiğim tarihlerde doğan çocuklar için iki burcu 
da okumayı ihmal etmeyin. İşinizi sağlama almak için sevdiğiniz ve 
güvendiğiniz bir astroloğa da danışabilirsiniz.

 GÜN BURÇLAR
  20 Ocak Oğlak ve Kova
 19 Şubat Kova ve Balık
 20 Mart Balık ve Koç
 20 Nisan Koç ve Boğa
 20 Mayıs Boğa ve ikizler
 21 Haziran İkizler ve yengeç
 22 Temmuz Yengeç ve Aslan
 23 Ağustos Aslan ve Başak
 22 Eylül Başak ve Terazi
 23 Ekim Terazi ve Akrep
 22 Kasım Akrep ve Yay
 21 Aralık Yay ve Oğlak
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Burç Günleri Elementleri

Koç Burcu 21 Mart-19 Nisan Ateş

Boğa Burcu 20 Nisan-20 Mayıs Toprak

İkizler Burcu 21 Mayıs-20 Haziran Hava

Yengeç Burcu 21 Haziran-21 Temmuz Su

Aslan Burcu 22 Temmuz-22 Ağustos Ateş

Başak Burcu 23 Ağustos-22 Eylül Toprak

Terazi Burcu 23 Eylül-22 Ekim Hava

Akrep Burcu 23 Ekim-21 Kasım Su

Yay Burcu 22 Kasım-21 Aralık Ateş

Oğlak Burcu 22 Aralık-19 Ocak Toprak

Kova Burcu 20 Ocak-18 Şubat Hava

Balık Burcu 19 Şubat-20 Mart Su



         

 Element:  Ateş
 Nitelik:  Öncü
 Arketipler:  Savaşçı, öncü, lider, gözü pek, 
  hayatta kalan 
 Uğurlu günü:  Salı
 Madeni:  Demir, çelik
 Uygun taşı:  Elmas, pırlanta, yakut, ateş opali, 
  hematit
 Uyumlu renkleri:  Kırmızı, sarı, portakal rengi
 Uygun meslekler:  Doktor, askerlik, polislik, metal
  işleme,  ralli, cerrahlık, politika,   
  pazarlama, gazetecilik, şov 
  dünyası, sinema, mühendislik
Temsil ettiği organlar:    Baş ve beyin sistemi, yüz, adale, 
  safrakesesi 

a
“Ben!”

Koç  burcu Koç  burcu 
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Savaş Tanrısı Ares!
Yunanlılar, Mars gezegenini kendileriyle özdeşleştirip Savaş 

Tanrısı ilan etmiş, kanı ve kırmızıyı hatırlattığı için kızıl gezegene 
Savaş Tanrısı Mars’ın adını vermişlerdir. Mars yani diğer adıyla 
Ares, insanların birbiriyle savaşmasını çok severdi. Huzursuz bir 
Tanrı’ydı o. Cesareti düşüncesizceydi; atılır, katılır, enerjisi bitene 
kadar etrafına korku ve ölüm saçardı. Ama yenilmez değildi, mito-
lojide Herkül tarafından dövüldüğü, Athena tarafından yere serildi-
ği hikâyeleri de vardı. Eski Anadolu’da Mart ayı Ares’e adanmıştı. 
Bu ay bolluğu ve bereketiyle anılır, toprağın uyuyan kış mevsimi-
nin ardından bu ayda canlandığına inanılır ve ilkbahar şenlikleri dü-
zenlenirdi.

İşte bu şenliklerde doğan ilk burçtur Koç. Koç gibidir; sağlıklı, 
kanlı canlı, sevimli. İçindeki bitmek bilmeyen enerjiyle deneme ya-
nılma yoluyla hayatı şekillendirmek için uğraşır. Arzuları düşüncele-
rinin önüne geçer, içgüdüsel hareketleriyle adeta çevreyi yeniden ve 
bir an önce tanımak ister, belki de bu yüzden çok sabırsızdır. Do-
ğanın koşullarına bir an önce alışma isteği yüzünden, rekabetçi ta-
vırlarla yaklaşır her şeye. Sadece etrafındakilerle değil, kendiyle de 
mücadele etmek, dünyayla da savaşmak onu canlı kılar. 

Başlatmayı seven yapıları nedeniyle bir işi başlatmak Koçlar 
için kolaydır. Onun içindeki ateş, yeni bir fikir, yeni bir ideolojidir. 
İyi birer fikir adamıdır, ancak bir işi sonuna kadar götürmeyi bece-
remez, çabuk sıkılır ve vazgeçebilir. İçinde kocaman bir bebek ba-
rındıran Koç insanının ne dertleri biter, ne istekleri, ne problemle-
ri. İsteklerinin tümünün karşılanması gerektiğine inanır. Hayatı 
tutkuyla yaşayan Marslılar, hayatları boyunca bebek ruhlu kaldıkla-
rı için hem kışkırtıcı hem de kışkırtılmaya müsaittirler.

O, her insanın korkularından kurtulma, cesaret edinme ve is-
teklerinin önündeki engelleri kaldırmak için mücadele yönüdür. Bi-
zi herkese boyun eğmekten alıkoyan, “hayır” diyebilmemizi sağla-
yan gerçektir. O, özgür ve savaşçı bir ruhtur. Ares çocuklarıyla, 
burçlar kuşağının sevimli, atılgan, cesur, gözü pek çocuklarıyla baş-
lıyoruz...
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      Koç     Koç                   bebekleri

aa
     

0-3 yaş arası

Bir çocuk düşünün, anne karnından çıkmak için devamlı müca-
dele eden, dünyaya ilk “merhaba” dediğinde güçlü, kalın çığlığıyla 
“Ben geldim” diye haykıran. Daha ilk tanışmanızda ve gözlerinin 
içine baktığınızda bu çocuğun ne kadar sabırsız ve hevesli olduğu-
nu anlarsınız. Koç çocukları dünyaya güçlü ve etkili bir şekilde 
“Merhaba” derler. Adeta “Ben geldim, buradayım ve daha şimdi-
den her şeyi çok ama çok merak ediyorum” tavrıyla bakarlar etra-
fa. Çabucak gözlerini açarlar, her şeyi daha rahat görebilmek ve ne-
reye geldiklerini bir an önce anlamak için. 

İçgüdüsel davranan Koç bebeği, acıktığında tepkisini güçlü bir 
şekilde ortaya koyar, emzirirken bir sorun olursa çabucak sinirle-
nir. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız, ona ilgi göstermeniz, konuş-
manız ve fiziksel temasınız, sinirini ve inatçılığını hemen yatıştırır. 
Zira siniri çabuk geçer. Onunla devamlı temas halinde olun, konu-
şun, şarkı söyleyin, komik sesler çıkarın; çünkü bu çocuğun duyma 
ve görme duyusu diğer çocuklardan daha fazla gelişmiştir ve he-
men tepki vererek, ağlarken gülmesine ve şaşırmasına neden olabi-
lirsiniz.

Koç çocuğu, ilk dönemlerinde cana yakın, mutlu ve güleçtir. İlk 
aylarında kısa süreli uyur ve çabuk uyanır. Bu çocuğun devamlı te-
tikte olduğunu görebilirsiniz. Çabuk tepki veren Koç çocukları, yal-
nız bırakılmaktan hoşlanmazlar. Daha küçücük bir bebekken bile 
devamlı etraflarında birilerinin olmasını isterler, çünkü o zaman kar-
şı taraftan tepki alabilir ve böylece istedikleri etkiyi yaratabilirler. 

Eğer planlı ve düzeni seven bir insansanız, bu sevimli çocukla 
işiniz var demektir, zira Koç çocukları planlı ve rutin giden her şe-
yi daha doğduğu an itibariyle reddederler. O yüzdendir ki, Koç be-
beklerinin doğumunda hep beklenmedik bir şeyler olur. Sadece 
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annesiyle değil, başkalarıyla kolay iletişime geçen bu çocuklar, bu 
özellikleri sayesinde hemşire, bakıcı veya anneannenin onlara do-
kunmasında ve zaman zaman bakımını üstlenmesinde sorun çıkar-
mazlar. Onlar için tek bir şey vardır, o da isteklerinin hemen yeri-
ne getirilmesidir. Büyüyüp kocaman bir adam olduğunda bile, bu 
sabırsızlığı ve talepkârlığı başına hep dert açar.

Koç çocukları 3 yaşına kadar, deneyimlere dayalı öğrenirler. Sa-
bırsız olan bu çocuğa ne yapması gerektiğini söylerseniz, karşılığın-
da hemen olumsuz tepkiler alabilirsiniz. Onu olabildiğince uzaktan 
gözlemlemeli, yaptığı hareketlere ve davranışlara müdahale etme-
melisiniz. Gözlemlemeli ve devamlı yanında olmalısınız, zira göz 
açıp kapayıncaya kadar beşikten düşebilir, sürüklenerek sehpa ve-
ya masa benzeri eşyaların yanına gidebilir veya olmayacak bir eşya-
yı yutabilir. 

Dediğim gibi, deneyimleyerek öğrenmek isteyen bu minik be-
bek, çok sabırsız ve bir o kadar da laf dinlemezdir. Düşünmeden 
hareket ettiği için kazalara meyilli olabilir, özellikle Mars gezegeni 
Koç burcundaysa. Sürünmeden, emeklemeden, direkt yürümeye 
başlayabilir. Hep hareketli ve devamlı çevresiyle meşgul olan bu ço-
cuk, her şeyi çabuk kavrar ve çabuk öğrenir. Konuşmaya başladı-
ğında,  bitmek bilmeyen sorularıyla ebeveynlerini devamlı oyalar; 
hep kendine ilgi gösterilsin ve kendi dediği olsun ister. 

Tuvalet eğitimi, bazen savaşa dönüşebilir. Çok meşgul olan ve 
devamlı keşfetmeyi seven Koç çocuğu, tuvalet ihtiyacını söylemeyi 
veya görmeyi unutabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, sakin ol-
malı, onu desteklemeli ve kontrolü elinize almadan bir çözüm bul-
malısınız. Asla ona kızmayın veya onu görmezden gelmeyin, her şe-
yi ona sakince ve tatlılıkla açıklayın. Hatta bunu onun seveceği bir 
oyun haline getirebilirseniz, azimli ve öğrenmeye açık olduğundan 
diğer şeyler gibi bu eğitimi de çabucak algılayacaktır. 

Onu sakın diğer çocuklarla ve onların yaptıklarıyla karşılaştır-
mayın, o zaman kendisini güvensiz hissedebilir ve hayatı boyunca 
yaşayacağı her tür ilişkiyi bir mücadele gibi algılayabilir. 

Koç çocuğu devamlı düşer, kalkar, içindeki keşfetme arzusu acı 
duygusundan daha güçlüdür; o yüzden ona paşa çocuğu gibi dav-
ranırsanız daha büyük bir sorunla karşılaşmış olursunuz. Bırakın 
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düşsün, bırakın koşsun; Koç çocukları inanılmaz dayanıklıdır. Siz 
de bir ebeveyn olarak ona karşı güçlü, anlayışlı, sabırlı ve dayanıklı 
davranırsanız ilişkiniz gün geçtikçe daha da güçlenecektir.

aa
     

3-7 yaş arası

Diğer çocuklarla ve insanlarla iletişim halinde olmayı seven Koç 
çocuğu, bu yaşlarda inatçı ve mücadeleci yanlarını daha fazla ön pla-
na çıkarır. Diğer çocuklarla ilişkilerinde onların çok rahat bir şekilde 
diğerlerini yönettiğini ve üzerlerinde hâkimiyet kurduğunu görürsü-
nüz. Bu da diğer çocukların ebeveynleriyle zaman zaman sorunlar 
yaşamanıza neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, çocu-
ğunuzu başkalarının yanında azarlamamalı, aşağılamamalısınız. 
Çünkü o doğuştan lider, cesur ve idareyi eline alacak özelliklere sa-
hiptir. Oyuncakları sever ve paylaşımcıdır. Onunla eşyasını ve sevgi-
sini paylaşmayacak, taleplerine cevap vermeyecek çocuklara tepkisi 
yüksek sesle ve büyük olabilir. Sevdiklerini kıskanan bu çocuk, mü-
cadeleci olmadığı zamanlarda tatlı ve sevgi doludur. Aslında oldukça 
hassastır ve bazı olayları kişisel algılamaya müsaittir. Koç çocukları 
alay etmeyi, sataşmayı ve çeşitli muziplikleri çok severler. İlgilerini 
çekmek ve daha rahat iletişim kurmak için muzipliği kullanabilirsiniz. 

İlkokul dönemine kadar, fiziksel aktivitelerde bulunmak isterler, 
yerlerinde duramazlar. Top oyunlarına bayılırlar. Bilgisayar oyunların-
da daha çok maceraperest taraflarını ortaya çıkaracak oyunlara ilgi 
gösterirler. Bu yüzden sevimli cesur Koç çocuğunu erken yaşlarda ta-
kım sporlarına yönlendirebilirsiniz. Hem böylece içinde bulunan bit-
mek bilmeyen Mars enerjisini daha rahat akıtmasını sağlarsınız. 

Koç burcu çocukları kendi hareketlerinin sonuçlarıyla yüzleş-
meyi öğrenmelidirler. Ebeveynleri bu önemli dersi okul öncesinde 
çocuklarına anlatmalıdır. Özellikle devamı olan işler, sorumluluk-
lar, oyunlar bu çabuk sıkılan çocuğun daha iyi davranışlar geliştir-
mesine yardımcı olur.

Koç çocukları; en iyi, en büyük, birinci sıfatlarını herkesten ön-
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ce öğrenirler ve sevgilerinin ölçüsünü bu kelimeleri kullanarak gös-
terirler. Eğer çocuğunuz sanata veya yaratıcılık gerektiren alanlara 
daha fazla ilgi gösteriyorsa her zaman onu desteklemeli ve yanında 
olacağınızı belirtmelisiniz. Bu harika çocuk, her şeyi kendisi başlat-
mak isteyeceğinden, size bir fikrinden bahsettiğinde onu coşkuyla 
karşılayın ve önce onun kendisinin bu işi başlatmasına izin verin. 
Yardımlarınız kısa süreli olsun. Çok çabuk fikir değiştiren ve sıkı-
lan çocuğunuz dikkatini toplamakta sorun yaşarsa, üzerine çok git-
memeyi kendinize düstur edinin.

aa
     

Okul hayatı

Özgürlüğüne çok düşkün olan Koç çocukları okul hayatının ilk 
zamanlarında dikkatlerini derse vermekte zorlanabilirler. Düzenli 
ve organize olmakta zorlandıklarından ev ödevlerinde bazı sıkıntı-
lar yaşanabilir. Çok kolay öğrenirler, ama otoriteyle hep bir sorun-
ları vardır. Bu otorite, öğretmenleri de olabilir, siz ebeveynleri de. 
Çocuğunuzla doğru iletişim kurmak istiyorsanız, ne yaparsa yapsın 
onu destekleyeceğinizi ve seveceğinizi iyice anlatmalısınız. Ödev 
yapmaya zorlayacak emir cümleleri, diğer burçların aksine onu tam 
tersi şekilde etkileyebilir. Koç çocuğu kendisine ne yapılması ge-
rektiğini söyleyenlere karşı savunma kalkanlarını kaldırır. Anlayış 
ve sevecenlikle ödevlerini yapmanın neden gerekli olduğunu, ger-
çekte kim veya ne olmak istediğini ona dürüstçe sorar ve gerçekten 
ilgilenerek cevap vermesini beklerseniz, çocuğunuzun içindeki doğ-
ru hırsı harekete geçirebilirsiniz.

Mücadeleyi ve yarışı seven bu tatlı çocuğu yönetmeden yönet-
meyi aklınızdan hiç çıkarmayın. Ona tutamayacağınız sözler verme-
yin, almayacağınız oyuncakları vaat etmeyin. Çünkü o söylenenleri 
kolay unutmaz, ciddiye alır. Sporun her türlüsüne meraklı ve yete-
nekli olan Koç çocukları, öğrenim hayatlarında da muhakkak spor-
la uğraşmalıdır. İçlerindeki bitmek bilmeyen enerjiyi spora akıttık-
tan sonra çevrelerindeki insanlarla daha rahat anlaşacaklardır. 

Hırslı ve gücü arzulayan yapısıyla okul hayatında en fazla tartış-
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ma ve kavga içine giren burçlardan biri Koç burcudur. Eğer çocu-
ğunuzun başına böyle bir şey gelirse, gerçekte onu neyin harekete 
geçirdiğini, neden bu kavgaya girdiğini öğrenmelisiniz. Bu çocu-
ğun, bakış açıları farklı insanlara “Tamam” ya da “Peki” demeyi öğ-
renmesi gerekir. Hareketlerinin ve davranışlarının sonuçlarıyla yüz-
leşmeye başladığında, her zaman değil, gerektiğinde yanında oldu-
ğunuzu bilmelidir. Her daim, onun arkasını toplar, sorumlulukları-
nı siz üstlenirseniz, ileride daha büyük kavgalarla ve problemlerle 
karşılaşırsınız.

Genel olarak; hayatındaki her şeye yarış gözüyle bakan bu ha-
şarı çocuğun hayatta öğrenmesi gerekenler sabır, diplomasi ve 
uyumdur. Koç burcu çocuğunuza başkalarıyla değil, kendisiyle ya-
rışmasının onu yukarılara taşıyacak çok doğru bir hamle olduğunu 
öğretin. Ona destek olun, asla köstek değil... 

           Gezegenlere göre   Koç Koç                   
     çocuğu

 aaÇocuğunuzun Ay burcu Koç’taysa; her yönden hayatı 
bir macera olarak algılar. Gayretli ve şevkli bir çocuktur, ama 

sabırsızlığı başına sorun olabilir. Aniden parlayıp bir o kadar da ça-
buk sönen öfkesi nedeniyle, bazı konularda inat etmeyi sever ama 
asla kin tutmaz. Ay burcu Koç’ta olan çocuklarda güvensizlikten 
kaynaklanan sinirsel sorunlar görülebilir. Hızlı düşünen ve çabuk 
karar veren Koç çocuğu, konu duygusal alanlara geldiğinde huzur-
suz olur. Bu çocuğa öğretilmesi gereken, yardıma ihtiyacı olduğun-
da yardım istemekten çekinmemesidir. Öğüt verilmesinden sevmez 
ve baskı yapılmasından hoşlanmaz. Birçok işi aynı anda yapmaya 
çalışır. Bu çocuğun görme duyusu iyi gelişmiştir. 

C   C     aaÇocuğunuzun zihinsel özelliklerini veren Merkür’ü 
Koç’taysa; düşünmeden konuşabilir. Hayal gücü geniştir. 

Kendini kolay ifade eder. Liderlik özellikleri iletişiminde çok vurgu-
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ludur. Her zaman birinci olmayı ister. Biraz diplomasiyi ve uzlaş-
mayı öğrenmesi gerekebilir. Hissettiklerini dobra dobra söyler. İle-
tişiminde tartışmacı olabilir. Bu çocukların espri gücü gelişmiştir.

DDaaÇocuğunuzun Venüs’ü Koç’taysa; sevgi konularında 
ve ilişkilerde kıskançlık ve huzursuzluk görülebilir. İlişkilerinde 

daha çok kendini düşünebilir. Aşka bir yarış gibi bakar ve hep ula-
şamadığı veya onu zorlayan ilişkiler seçmeye yatkındır. Bu çocu-
ğun yetişkinliğinde daha sağlıklı ilişkiler kurması adına “Seni sevi-
yorum” sözcüğünün gerçek değeri öğretilmelidir. Ayrıca kendisini 
güvende hissetmesi için ona sık sık bunu söylemelisiniz ve onun da 
söylemesini teşvik etmelisiniz.

EEaaÇocuğunuzun Mars’ı Koç’taysa; fiziksel dayanıklılığı 
çok güçlüdür ve devamlı mücadele aradığını, savaşmayı sev-

diğini gösterir. Bu çocukta bitmek bilmez bir enerji vardır. Sabır-
sızdır, acelecidir bu da zaman zaman kazalar veya sakarlıklar yaşa-
masına neden olur. Mars’ı Koç burcunda olan çocuklar, küçük 
yaşlarda kazalara meyillidir. Genelde yüzlerinde bu kazanın izi ve-
ya lekesi olur. Tek başına yapılacak sporlar için bu konum iyi bir 
yerleşimdir. Çocuğunuzun enerjisini dengelemek için spordan fay-
dalanabilirsiniz.

FFaaÇocuğunuzun Jüpiter’i Koç’taysa; lider ve aktif davra-
narak, kendi şansını kendi yaratacağını anlatır. Girişimcilik 

ruhuyla hareket ederse şansının yüksek olacağının göstergesidir. 
Kişi hayatında başarılı ve lider özellikleri aktif olan biridir. Felsefe 
ve eğitime ilgisi olabilir. Bencilliğe ve en önce ben eğilimine hayat 
boyu dikkat etmelidir.

GGaaÇocuğunuzun Satürn’ü Koç’taysa; mukayese ve kuv-
vetli bir sebeplendirme gücü vardır. Sabır ve işbirliği hayat yo-
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lunda öğrenilmelidir. Ayrıca sebepsiz korkular ve fobiler ortaya çı-
kabilir. Çocuk, liderlik özelliklerini fazla ciddiye alabilir. Başkaları-
nın haklarını tanımakta zorlanabilir. Bu yüzden başkalarıyla işbirli-
ği içine girmesi gerektiğini öğrenmelidir.

          Annelerinin burcuyla    
                           Koç Koç 
            çocuklarının uyumu

aa  aa  KOÇ annesi ve KOÇ çocuğu

Koç annesi, çocuğunu kollarına ilk aldığında, sayısız farklı duygu 
hisseder. Adeta kendi çocukluğunu yeniden yaşar. Aynı burçlara 
mensup olan kişiler aynı eğilimlere veya zayıflıklara meyillidirler. 
Tabii burada anne olmaktan kaynaklı olarak Koç annelerinin ço-
cuklarından daha nazik ve kırılgan bir yapıda olacağını da göz ardı 
etmemek gerekir. Kısa süreli dikkatini toplayan, devamlı bir şeyler 
talep eden bu bebek, ilk zamanlarda istekleri ve huzursuzluklarıyla 
annesinin sabrını zorlayabilir. Oldukça yoğun bir programı olan 
Koç annesi, yine de bu sevimli bebeğini gittiği her yere yanında ta-
şıyarak, ilgisini üzerinden eksik etmez.

Siz bir Koç annesiyseniz, çocuğunuzun Koç olması bir anlam-
da avantajınıza olabilir. Çünkü onu anlayacak ve davranışlarını ken-
di çocukluğunuzla kıyaslayacak, belki de ebeveynlerinizin size ver-
dikleri veya vermedikleri konusunda daha rahat kararlar alabilecek-
siniz. Bir tek özgürlüğüne düşkün olan siz Koç anneleri, ilgi alanı-
nız sadece kendi çocuğunuz olmayacağından zaman zaman uğraş-
tığınız işlere bağlı olarak, çocuğunuzdan uzaklaşabilir ve duygusal 
olarak bağlarınızı koparabilirsiniz.  Bir de başkalarının ilgi alanları-
nı gayriihtiyarı kısıtladığınızdan, çocuğunuz büyürken onu da ge-
reksiz yere sıkabilir, yanlış davranışlarını gereksiz yere eleştirebilir-
siniz. Unutmayın siz de bir zamanlar kendi çocuğunuz gibi küçük-
tünüz ve onunla aynı türden davranmaya yatkındınız. Anlayışınızı 
ve sevginizi ondan eksik etmemeye çalışın.






