
 

• Elementi : Toprak  
• Özelligi : Dayanikli, sabirli  
• Yönetici Gezegeni : Satürn  
• Metali : Kursun  
• Ugurlu Günü : Cumartesi  
• Ugurlu Sayisi : 8  
• Ugurlu Tasi : Lal  
• Ugurlu Renkleri : Kursun rengi, koyu kahverengi, nefti  
• Ugurlu Çiçekleri : Siyah gül, kadife çiçegi, kamelya  
• Ugurlu Kokulari : Kamelya, çam, fulya  
• Ugurlu Müzik : Folk müzik  
• En Belirli Özelligi : Inat  
• En Büyük Ideali : Yükselmek  
• En Büyük Hatasi : Merak  
• En Büyük Arzusu : Basa geçmek  
• En Büyük Yetenegi : Medya, yöneticilik  

 
Oglak karakterini kavramak, bir esintiyi yakalamaktan baska bir sey degildir. simdi bir Oglak'i inceleyin onu nerede 
bulacaksiniz? Kendisini yetistirebildigi ve yükselebildigi her yerde... 
 
Ilerleyebildigi ve gizli ihtiraslarini daha da gelistirebildigi her yerde onu bulabilirsiniz. Oglak'la savasmak 
faydasizdir. En iyisi onun yaptigini yapmak. Bu burcun fiziki özelliklerini farketmek her zaman kolay olmaz. 
Oglaklar kemikli ve kalin, ince ve çelimsiz, ya da sisman ve yumusak olabilirler.  
 
Her zaman Satürn kisiligini saran hafif bir melankoli ve ciddiyet havasi vardir. Hiçbiri, Satürn'e has disiplin ve 
kendini inkar etme etkisinden gerçek anlamda kurtulamaz. Oglak'larin bir çogunun güçlü ayaklari vardir ve uygun 
ayakkabilar giyerler. 
 
Elleri maharetli, sesleri ekseriye düz ve rahatlaticidir. Muhtemelen bu seste gururunuzu oksayici ve ikna edici bir 
nezaket sezeceksiniz. Bunlar bikmadan, yorulmadan, amansizca ; hakaretleri, baskilari, hayal kirikliklarini ve her 
görevi hazmederek, sükunetle durmadan çalisirlar. 
 
Çok tatli sekilde romantik olan Oglak'lar vardir. Oglak'in saygisini kazanmak istiyorsaniz, sakin geleneklere karsi 
gelmeyin. Pek az Oglak ihtiraslarini gizlemeyi unutur. Yaptiklari isin en üst mevkiine geçmedikçe de çalismayi hiç 
reddetmezler. Sonra inatçi keçiligi tutar ve tirmanmaya merdivenin en üstünden baslamakta israr eder, çünkü 
oraya ait oldugunu hissetmektedirler. 
 
Dogal olarak böyle bir davranis kasvetli, karamsar, soguk ve bencil bir insan yaratir ki, bu insani tatmin etmek 
mümkün degildir. Ancak bir iki kere sert taslara toslamasi genellikle dogru yolu bulmasi için yeterli olur. 
 
Pek azi bir kenara çekilip baski altinda tutulan bir heyecanla tebessüm ederken ve ayagiyla müzige tempo 
tutarken yakalanir; ama bunlar asla bir içki sofrasinin üstüne atilacak cesareti bulamazlar. O düzgün, biçimli Oglak 
burnunun baska insanlarin islerine sokuldugunu, ya da Satürn dilinin dedikodulara karistigini az görürsünüz.  
 
Kendisinden istenmedikçe ögüt vermeye pek hevesli degildir, ama onun pratik zekasindan yararlanmak istediginiz 
zaman hiç tereddüt etmeden ve ciddi bir sesle size akil verecektir. 
 
Ayni zamanda, sizin bu ögüdü tutmanizi da bekleyecektir. Oglak görev ve sorumluluk duygusunu ve aksilikleri hos 
görüyle karsilamayi iyi ögrenmistir. Yaslari ilerledikçe kuvvetleri ve hastaliga dayanikliklari da artar. Korku, süphe, 
üzüntü ve kasvet mikroplardan daha öldürücüdür. Oglak'larin yasama gücü harkuladedir.  
 
Öyle utangaç ve tatlidir ki... Belki biraz inatçidir ama yine de naziktir. Pek de zararsiz görünür. Oglak kendini 
güçlendirmek için zaaflariniz, kendini begenmelerinizden, kiskançliklardan faydalanmayi da ihmal etmez. 

 


