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Can Göknil
Burçlar Kuşağı



 



Evvel zaman içinde o garip alacakaranlıkta, Burçlar 
Kuşağı’nda yüzlere, kalplere hüzün çökmüş. Koç, Dünya’ya 
özlem duyduğu için Burçlar Kuşağı’ndan ayrılmak istiyor-
muş. Yeryüzü âleminde çocuk çobanın sürüsüyle otlağa 
çıkan üzüm gözlü, pembe burunlu koyuna gönlünü kap-
tırmış. Çocuk çoban kavalına üfledikçe, göklere süzülen 
ezgileri dinleyen Koç burcunun gözleri hasretle yaşarıyor-
muş. Gel gör ki pembe burunlu yeryüzünde, kendi ise 
göklerdeymiş. Bu hasrete daha fazla dayanamayan Koç, 
“Yıldızlarımın ömrü son bulmadan bir kez olsun çayıra ine-
yim,” diye Dolunay’a yalvarmış. “İznin sadece yarım gün,” 
demiş Dolunay, “gün sonu Burçlar Kuşağı’nın başına döne-
ceksin. Yoksa döngümüzü, dengemizi yitiririz.”

Koç vazifesinin başına kısa zamanda döneceğini söy-
leyerek yanından geçmekte olan ilk buluta atlamış. Rüzgârı 
da arkasına alınca kendini üzüm gözlü, pembe burunlunun 
yanı başında bulmuş. Sevgilisiyle koklaştıkça zamanın nasıl 
geçtiğinin farkına varmamış. Dolunay’a verdiği sözü unutu-
vermiş çünkü sevda böyle bir şeymiş.

KOÇ, 21 Mart-19 Nisan



Koç burcunun yokluğunda doğal dengeler bozulmuş ve afetler art-
mış. Doğum günleri o burca düşen bebekler hiç doğmamış. Nisan 
yağmurları kesildiğinden erken yazlar çoğalmış. Yakıcı sıcaklar bahar 
yeşilliklerini, çayırı çimeni kavurduğu için kuzular, sürüler hep telef ol-
muş. Çobanlar işsiz kalmış. Dünya’nın koruyucu melekleri Koç burcu-
nun Ay burçlarından biri olduğunu bildikleri için bu romantik serüveni 
hoşgörüyle karşılasalar bile onu hemen görevinin başına götürmüşler.

Burçlar Kuşağı’nın eksiği giderilince Güneş, geceyle gündüzü ve 
mevsimleri yeniden düzenlemeyi başarmış. Koç burcunu soracak olur-
sanız göklerden, kuzulayan koyunlara gülücükler yolluyor.







Söylencelere göre eski zamanlarda çok kötü şeyler ol-
muş. Yaşam neredeyse son bulmuş. Nasıl mı? Tüm canları 
yok edebilecek kudrette bir tufan yaşanmış! 

Dünya kurulduğunda tanrılar, kendilerine hizmet et-
mesi için çamurdan insanlar biçimlendirip onları önce gü-
neşte pişirmiş, sonra da rüzgârla kurutmuşlar. Ardından 
da onlara can vermişler. Böylece tanrılar hem yalnızlıktan 
kurtulmuş hem de günlük işlerinde yardımcılara kavuşmuş. 
Fakat zaman içinde insanlar, tanrıları öfkelendirmeye baş-
lamış. Kendilerini güçlü ve yeterli gördükçe kibirleriyle 
tanrıları görmezden gelmişler. Bu da gök halkını çok öfke-
lendirmiş. Böylece tanrılar, insanlığı cezalandırmaya karar 
verip bir tufan yaratmışlar. Her yerin su altında kalmasını, 
insanların yok olmasını istemişler. Uzun süreli sert yağış-
lardan kaynaklanan su baskınlarıyla taşan nehirler, sellere 
dönüşecek, hayatı felç edecekmiş. Gerçi şunu soran da 
olmuş: “Tüm canlılar yitsin mi? Kim kıyabilir yarattığının 
tümünü yok etmeye?” Şimşeklerle aydınlanan göklerin gür-
lemesi tanrıların öfkesinin habercisiymiş.

BOĞA, 20 Nisan-20 Mayıs



Nuh Peygamber büyük felaketi önceden sezmiş. Oğullarıyla birlikte 
sandal ağacından bir gemi yapmış ve gemiye erzak yüklemiş. Tanrıların 
koruduğu birkaç kişi ile yeryüzündeki canlılardan dişili erkekli türler ge-
miye binmiş. Böylece aylarca teknede yaşayarak tufandan korunmuşlar. 
Tufan gücünü kaybedince kutsal gemideki canlılar yeni yerleşimlerde 
çoğalarak yaşamı sürdürmüşler.

Yağışlar bahar aylarına rastladığı için insanlar Boğa burcunu seller-
den sorumlu tutmaya, hatta onun fırtına tanrısı olabileceğine inanmaya 
başlamışlar. Boğa boynuzlarının Hilal Ay’a benzemesi ve Ay’ın kendi 
döngüsü içinde gözden yitip sonra tekrar parlaması, Tufan’da görüldü-
ğü gibi yeniden doğuşu simgeliyormuş.








