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‘‘Dişi ve eril prensiplerin bütünleşmesi, hayatın 

sürekliliğini sağlar, aralarındaki zıtlıklar ise 

dinamizmi ve evrimi tetikler.  

Bu nedenle yüzünü güneşe dönen çiçekler gibi 

birbirine döner Ademoğlu ile Havvakızının 

gönülleri, ama yine de aralarında süregelen 

çözümsüz bir çatışmadır aşk.  

Bazı aşklar kısa sürer, bazıları uzun… Fakat her biri 

bizi ustaca eğitir. Büyümektir en büyük maceramız, 

ve aşk toprağımızdaki tohumlara verilmiş bir su 

gibidir…’’  

      MaiMira Yazıları 
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İLİŞKİNİN NİTELİĞİ 
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INTRO 

Sevgili Danışan, 

Bu analizde öncelikle sizin ve partnerinizin natal 

haritalarınızı inceleyerek duygusal yapınızı ve 

ilişkideki tutumlarınızı tanımlamaya çalıştım. Sonra 

da ilişkinin doğasını ve her ikinizin ilişkide 

üstlendiğiniz rolleri değerlendirdim.  

Umarım bu çalışma, kafanızdaki soruların 

cevaplarını bulmanız  ve ilişkinin akışı boyunca sizin 

için hayırlı olan kararları almanız konusunda size 

destek olur.  

Keyifli okumalar   
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AŞK ORTAKLARI 
 

 Bir aşk ilişkisinin doğasını 

çözümlemek için önce aşk ortaklarından başlamak 

gerekir. Bir kişinin aşk ilişkisi içindeki tutumunu 

belirleyen birçok faktör vardır. Kişiye özel haritada 

bazı gezenlerin aldıkları konumlar, bize o partnerin 

duygusal karakterini, ilişkilerden beklentilerini, 

zaaflarını, kör noktalarını ve önemli tercihlerini 

belirleyen öncelikleri gösterir.  

 

KADIN – EVE  
 

Doğum anına göre çıkartılmış harita, Eve’in zeki, 

yaratıcı, sosyal yönü kuvvetli, mert, duygusal ve 

idealist bir kişi olduğunu göstermektedir. 

Oğlaktaki Güneş, Yükselene yerleşen Aslan, Koçtaki 

Ay ve Kovadaki Venüs bileşkesi tavırları ve 

enerjisiyle klasik kadınlardan ayrıştığını, biraz zor 

ulaşılan ve meydan okuyan bir edaya sahip  
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olduğunu düşündürmektir. Ancak yükselen ile 

üçgen açı yapan ay Eve’e oldukça dişi bir görünüm 

vererek tavrıyla hoş bir tezat oluşturmakta ve daha 

fazla ilgi çekmesini sağlamaktatır. 

Haritada birçok gezegen içinde bulundukları 

burçların son derecelerine yerleşmiştir. Bu özelliği 

gösteren bir haritanın sahibi genellikle zorlu hayat 

dersleri ile eğitilir. Ay – Güneş – Mars ve Merkür 

arasındaki zıt ve kare açılar Eve’i duyguları, zihni, 

içgüdüleri ve varoluş biçimi arasındaki çatışmaları 

çözümlemek, karşılaştığı her koşul altında dengeleri 

yeniden üretmek zorunda bırakmaktadır. Buna 

karşın Satürn, Neptün, Jüpiter, Pluto gibi ağır 

etkili gezegenlerin yaptıkları uyumlu açılar, güçlü 

bir ruhu olduğuna işaret etmekte ve ihtiyaç 

duyduğu çözümleri geliştirmesi için Eve’e destek 

vermektedirler. 

Koçtaki Ay ve Beşinci evde konumlanan Güneş-

Merkür bileşimi nedeniyle duygusal ilişkilerinde, 

oldukça aktif ve sıcak bir yaklaşımı vardır. Kalbinin 

sesini dinleyen, gözünü budaktan sakınmayan ve 

ani kararlarla ilişki yaşayabilen bir kadındır. 

Venüs’ün Kovadaki yerleşimi ilişkilerde idealist 

olmasına, geleneklere bağlı kalma ihtiyacı 

duymamasına neden olur ve güçlü bir zihinsel 

iletişim kurduğu kişilere yöneleceğine işaret eder. 3. 



 

 8 

  8  

Evde Terazi’de yer alan Mars ise ilişkilerdeki 

iletişim arayışını destekler. Eve, klasik kadın erkek 

rollerinin yaşanmadığı, fikir paylaşımlarının yoğun 

olduğu, denge, uyum ve karşılıklı saygının, kişisel 

özgürlük alanlarının korunduğu ilişkileri tercih 

etmektedir. Bu nedenle, bağımlılıktan değil, özenle 

korunan bağlardan yana olması beklenir. İlişkinin 

zor dönemlerden geçtiği zamanlarda, Mars’ın fazla 

ağır basarak, aşırı sorgulayıcı olması ve ilişkiyi ya 

hep ya hiç aşamasına getirmesi mümkündür. 

Neptün’ün Pluto ve Merkür ile yaptığı yumuşak 

açılar Eve’e neredeyse efsunlu bir konuşma yeteneği 

verir. Sözleriyle ve sesiyle partnerini etkilemesi, 

hatta baştan çıkarıcı konuşmalarla ilişkiye renk 

katan biri olması mümkündür. 

6. evdeki Venüs ve 3. Evdeki Mars arasındaki üçgen 

açı günlük hayatında ve ilişkilerinde uyumlu ve 

dengeli davranmaya özen gösterdiğini ortaya 

koyar. Bu durumda Eve, ilişkiye dinamizm katan 

fantezilere açık olmakla beraber, seviyesiz ve 

sağlıksız bulduğu cinsel yaklaşımlardan uzak 

kalmayı tercih edecektir. 

Güneşin Jüpiterle karşıt konumu ve Uranüs ile 

yaptığı ılımlı açı Eve’i yeniliklere açık, deneysel, 

eksantrik ve kendine özgü tutumuyla toplum içinde 

dikkat çeken biri haline getirmektedir. Ayın 9. 
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Evdeki yerleşimi yaş, din, ülke ve konum itibariyle 

farklı olan kişilerle ilişkiye yatkınlık verir. 

Çevresinde, kimseden onay almadan kendi 

tercihlerini yaşayabilecek bir kadın olduğu 

düşüncesini uyandırabilir. Ancak Güneşin Satürn ve 

Neptün ile yaptığı olumlu açılar kendi üzerinde 

disiplin uygulayabileceğine işaret eder. Başkalarının 

yönlendirmesine kulak asmayabilir ama kendi 

inançlarını hayata geçirmek konusunda çok kararlı 

davranabilir. Haritasındaki bu özellikler Eve’i, 

manevi doyum verdiği ve anlamını koruduğu sürece 

sıradışı koşullarda gelişen ilişkileri yaşamaya açık 

hale getirmektedir. 

Yükselen Aslan, 1. Evindeki 8. Ev yöneticisi Pluto 

ve 5. Evindeki Yükselen yöneticisi Güneş onun 

tutkulu, dramatik, gururlu, gösterişli, baskı altında 

tutulmaya rıza göstermeyen, kendini fikir ve 

inançlarını her durumda ortaya koyan bir kişi 

olduğunu anlatır. Koçtaki Ay da, bu ateşli mizacı 

destekler. Ancak Eve etki alanı geniş ve parlak 

kişiliğine rağmen, bencil ve duyarsız olabilecek bir 

kadın değildir. 

Yükselen ile kavuşan sabit yıldız Regulus Eve’in asil 

bir kalbe sahip olduğunun işaretidir. İlişkilerinde de 

dürüstlük, açıklık ve adalete önem verecek, aşık 
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olduğu erkek karşısında onurlu duruşunu muhafaza 

edecektir. 

11. evin bitiş çizgisinde Yengeçte konumlanan 

Jüpiter, Eve’in ayrım göstermeden herkese sevgi ve 

anlayışla yaklaştığını gösterir. Jüpiterin, 4. Ev 

çizgisindeki Neptün ve 8. Ev çizgisindeki Chiron-

Satürn kavuşumu ile oluşturduğu büyük üçgen, 

onun manevi gelişim ve insani hizmet odaklı bir 

yaşam amacı olduğunu ifade eder. Dolayısıyla, 

ilişkiler Eve için yaşam amacına hizmet eden bir 

basamak gibidir. 6. Evde Kovada yer alan Venüs, 

aşk ilişkilerini bile içselleşmiş bir görev bilinciyle 

yaşadığına işaret eder. 

Ay burcu olan Koç, 7. Evini kesen Kova, 5. Evini 

kesen Yay ve Juno’nun yerleştiği Aslan burcundan 

erkekler Eve’e cazip gelebilir. 

Çocukluğu duygusal çatışmalarla yüklü bir aile 

ortamında geçmiş olabilir. 9. Ve 5. Evler arasındaki 

Ay-Güneş-Merkür karesi manevi yapıları ve 

tutumları itibariyle uyuşamayan ebeveynleri 

olduğunu düşündürmektedir. 9. Ve 3. Evler 

arasındaki Ay-Mars karşıtlığı, Eve’in insanlarla 

iletişiminde yaşadığı ani çıkışların, düşüncelerini 

bazen ölüm kalım mücadelesine dönüştürerek 

savunmasının ve yaşadığı duygusal patlamalarının 
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altında yatan nedenin, anne ve baba arasındaki 

gerilimler olduğunu göstermektedir. 

Eve, hem annesiyle zıt bir kişilik yapısına sahiptir, 

hem de babasının benimsediği davranış modeline 

alternatif bir duruş sergilemeyi arzu etmektedir. 

Duygusal ilişkilerinde anne-baba arasında yaşanmış 

sorunların bir modelini üretecek kişilere yönelebilir. 

Juno’nun Ay ve Kuzey Düğümü ile yaptığı kare 

açılar duygusal çatışmalarını tetikleyen erkeklerle 

ilişkiye girme ihtimalini desteklemektedir. Juno’nun 

12. Evinde yer alması da, karmik bağları olan veya 

bilinçaltındaki hayaletleri uyandıran kişileri, 

kendine çekmesine neden olur. 

Yedinci ve sekizinci evler arasındaki çizgide yer alan 

ve Satürnle kavuşum halinde olan Chiron Eve’i 

incitici duygusal ve cinsel deneyimlere açık hale 

getirmektedir. Satürn’ün 8. Evde Balıkta yer 

alması nedeniyle cinsel ilişkilerde – özelllikle ilk 

gençlik yıllarında - tutukluk yaşayabilir, cinsel 

hazza ulaşmakta zorluk çekebilir ya da cinsel 

deneyimleriyle manevi ihtiyaçlarının örtüşmediğini 

düşünerek rahatsızlık duyabilir. 2. Evden 180 

derece açı yapan Pluto da ‘’değerleri’’ ile pratikleri 

arasındaki zıtlıkların altını çizmektedir. 

İdealize ettiği erkeğin (Juno) 12. Evinde olması 

nedeniyle, Eve ilişkilerinde tam bir bütünleşme 
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yaşamayı, adeta birbirinin içinde eriyen kimliklere 

dönüşmeyi arzu eder. Buna karşın ego 

çatışmalarına yatkın kişilerle yaşadığı tutkulu 

aşklar, Eve’i ilişkinin akışına boyun eğerken, 

kendine olan saygısını ve kimlik bilincini muhafaza 

edebilmek yönünde eğitir. 

Duygusal ve kişisel gelişim yolunda ilerledikçe, 

bilinçaltındaki anneyle babayı barıştırmaktan 

vazgeçip, kendi hikayesini yazması gerektiğini 

farkedecektir. 

Chiron’u ile Güneş-Merkür bileşkesi arasında sekstil 

açı olan Eve, doğal bir şifacıdır. Yaralı şifacı 

Chiron’un yolunu izlerse, duygusal ve cinsel 

deneyimlerinden edindiği farkındalığı, başkalarının 

problemlerine çözümcü yaklaşmak ve zamanla 

kendi ilişkilerini de objektif değerlendirmek için 

kullanabilecektir.   

ERKEK – ADAM  

 

Adam, dışarıdan bakıldığında tam bir cemiyet 

insanıdır.  
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7. evde konumlanan İkizler Güneşi nedeniyle çevresi 

geniştir. Hem kadınlar hem erkeklerle kolay iletişim 

kurar. İlişkiler onun doğal yaşam alanıdır. Onlarla 

büyür, onlarla öğrenir, acı ve tatlı hayat derslerini 

ilişkiler üzerinden alır.  

Şans Noktası’nın (Pars Fortunae) 7. Evde ve güneşi 

ile üstüste olması, Kuzey Düğümü’nün 3. Evde ve 

Merkür’ünün de 7. Evde ve özburcu İkizler’de yer 

alması onun yakın ilişkileri ve hayat ortaklıkları ile 

kendini gerçekleştiren bir insan olma özelliğinin 

altını çizmektedir. 8. Evinde ve Yengeç’te yer alan  

Mars da Adam’ın daima kaynak paylaşımı ve 

ortaklık gerektiren işlere yöneldiğini ve ona her 

anlamda destek ve yarar sağlayacak insanlarla ilişki 

kurup bunları korumaya gayret ettiğini gösterir. 

Adam, fikir, tutum ve çıkar birliği içinde olduğu 

insanlardan kolay kolay kopmayacak, ancak bu 

ilişkilerin onu beslemediğini farkettiği anda yeni 

arayışlara yönelecektir.     

Adam varlıklı olduğu ve şanslı hissettiği dönemlerde 

oldukça keyifli ve cömert bir yaklaşım sergileyecek 

ve ‘’Herkesin Sevgilisi’’ modunda davranacaktır. 

Bu durumda, birlikte olduğu kadın da Adam için 

ortaklık içinde olduğu bir kişi gibidir. Onu 

arkadaşlarından ve çevresinden daha üstün tutması 

beklenmez. Zaten Venüs-Uranüs sekstili onu 
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kısıtlamayan ilişkiler aradığını gösterir. 5. Evde ve 

Koçta yer alan Juno da, onun kişisel hedeflerine ve 

özgürlüğüne müdahale etmeyen, kendi ayakları 

üstünde duran, kişisel hedeflerine ortak ve destek 

olacak güçlü kadınları tercih etmesini sağlar.  

Güneşi ile 11. Evden üçgen yapan Jüpiter, Adam’a 

daima dört ayak üstüne düşen bir kedi gibi keyifli 

ve rahat bir görünüm sağlar. Şansından ve insanlar 

üzerindeki etkisinden fazlasıyla emin ve bu nedenle 

de biraz rahatına düşkün biridir.    

İlişkilerine verdiği tüm öneme rağmen, 2. ve 11. 

Evler arasındaki Ay-Jüpiter karesi, çıkarları ile ters 

düşen insanları gözardı etmeye yatkın olduğuna 

işaret eder. 2. Evde Oğlak Burcuna yerleşen Ay 

onun önce kendi güvenliğini ve maddi çıkarlarını 

dikkate alarak davranacağını, duygularını 

bastıracağını, sahip olduklarını korumaya odaklı 

davranacağını gösterir.   

Adam, tüm rahat dış görünüşüne rağmen, iç 

dünyasında gergin ve çatışmalı bir insandır.  

Yıldız haritasında İkizler kadar, Akrepsi ve Başaksı 

özellikler de ön plana çıkmaktadır. Yükselende yer 

alan Akrep, Adam’ın yaşamı kazanılması gereken 

bir mücadele olarak gördüğünü ifade eder. 

Yaşamındaki her işe, her duruma ve her insana 

tutkuyla ve fethetmek üzere yaklaşır.  
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10. evini kesen ve MC’yi ağırlayan Başak burcu 

Adam’ın iş hayatında çok kararlı, titiz ve sistemli 

çalışan bir kişi olmasını sağlar. Yine 10. Eve 

yerleşen Pluto, Akreplere özgü tutkulu tavrın iş 

hayatına da birebir yansımasına neden olur. 6. 

Evinde ve Boğa’da konumlanan ve Pluto ile üçgen 

açı yapan Satürn, iş hayatına yönelik hırslı ve 

kararlı yaklaşımın daha da güçlenmesini sağlar. Bu 

alanda yaşayacağı başarısızlıkları hazmetmekte 

zorluk çeker.  

Güney Ay Düğümü Başakta ve 9. Evde yer 

almaktadır. Adam için hayatını kontrol edebileceği 

sınırlar içerisinde sürdürmek çok önemlidir. Oysa 

bu yaşamdaki amacı Balıkta yer alan Kuzey 

Düğümü’nün işaret ettiği gibi, kendini 

sınırlamamak ve hayatın döngülerine güvenmektir. 

Adam, değişime teslim olmak ve olayların onun 

istediği gibi değil olması gerektiği gibi geliştiğine 

iman etmek konusunda sıkıntı çekmektedir.  

Teslim olmak konusunda yaşadığı çelişkinin başlıca 

nedeni çocukluk yıllarında evinde yaşadığı 

olaylardan dolayı zedelenen kimlik duygusudur. 4. 

Evde, Koçta yer alan Chiron, Adam’ın geçmişte 

hissettiği güçsüzlük duygusunu kompanse etmek 

için, sürekli güçlü ve kontrollü görünmeye 

çalışmasına, hatta vücut çalışmaları yaparak, 

fiziksel acı ve güçsüzlük hissini tekrar yaşamamak 
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için önlem almasına neden olmuştur. Mars’ın doğal 

yeri olan sekizinci evde yer alması nedeniyle de, 

gücü önemsediği ve tehdit altında hissettiği 

durumlarda gözü kara davranacağı ortadadır.  

Güçsüz görünme korkusu onun kendini zayıf 

hissettiği durumları kadınlardan da gizlemesine ve 

onlar karşısında her konuda yeterli görünmek için 

çaba sarfetmesine neden olacaktır.  

Oysa 12. Evde ve Yükseleni ile kavuşum halinde 

olan ve 2. Evdeki Ay ile olumlu açı yapan Akrepteki 

Neptün, ona merhamet duygusu ve kabul etmek 

istemediği bir manevi açıklık vermektedir. Adam, 

sıklıkla maddi ve manevi değerleri arasında 

kalmaktadır. Bu çelişkiden rahatsız olduğu için de 

kendini ve çevresindekileri çeşitli bahanelerle ikna 

ve kısmen aldatma yoluna gidebilir. Zaman zaman 

da kendine acımaya yatkınlık gösterir.  

Neptün’ün 2. evdeki Ay ve 8. Evdeki Venüs ile 

yaptığı olumlu açılar, onun aşkı da idealize 

etmesine ve ideal kişi olarak gördüğü kadınlara 

çekilmesine neden olmaktadır. Ancak 8. Evinde 

Aslanda yer alan Venüs ile 2. Evinde Oğlakta yer 

alan Ay’ın arasındaki karşıtlık, aynı  zamanda bir 

kadına beslediği tutkuyu, zaaf olarak gördüğünün, 

bir kadının cazibesine kapıldığı zaman kişisel 

değerleri ile ters düşebilecek veya ona maddi zarar 
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verebilecek kararlar almaktan korktuğunun 

göstergesidir.  

Adam 8. Evde yer alan Venüs nedeniyle sekse 

oldukça düşkündür. Onda ten tutkusu yaratan 

kadınlara zaaf duyar. Bağlanmaktan hem kaçınır 

hem de birlikte olduğu kadını sahiplenmek ve 

kıskanmaktan kendini alamaz. Haritasındaki İkizler 

etkisinin yoğunluğu nedeniyle, bağlanmaktan 

duyduğu korkuya karşın, 8. Ev temasından dolayı, 

gizli tutulması gereken ilişkiler, onda ekstra bir 

tutku oluşturur. 

Öte yandan, Satürn’ün, Venüs tarafından yönetilen 

Boğa’da ve 6. Evde yer alması, Adam’ın hijyene ve 

bakımlı görünüme fazlasıyla önem verdiğini 

gösterir. Venüs’ün konumu da hem kendi dış 

görünümüne önem verdiğini hemde bakımlı, 

gösterişli, alımlı kadınları çekici bulduğunu ifade 

eder. Temizliğine, giyimine özen göstermeyen, 

toplum içindeki davranışlarına ve etikete dikkat 

etmeyen kadınları, güzel de olsalar cazip bulması 

düşünülemez.  

Son olarak Adam’ın Yengeç’teki Mars nedeniyle aile 

kavramına ve ailesi kabul ettiği kişileri, yakın 

akrabalarını korumaya ve kollamaya fazlasıyla 

önem verdiğini söylemek gerekir.  
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İLİŞKİNİN DİNAMİĞİ 

  
 

İlişkinin dinamiğini incelerken iki kişisel haritanın 

birbiri üzerine oturtulması ve bir kişinin 

gezegenlerinin diğer kişinin haritasında düştüğü 

evler ve etkileşime girdiği gezegenlerin 

incelenmesine dayalı Synastri yöntemini  

kullanıdım. Bu yöntem, ilişkide kişilerin oynadıkları 

rollerin belirlenmesini ve birbirlerinden etkilenme 

biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlar.    

Analiz başvurusu sırasında İlişkinin bugüne kadar ki 

akışı hakkında bazı bilgiler aktarılmıştır. Bunlara 

analizin sonundaki ekler kısmından erişebilirsiniz. 

Sinastri analizine göre, Adam ve Eve arasında 

karşılıklı çekim, beğeni, paylaşılan zevkler ve yoğun 

tutku getiren astrolojik etkileşimlerin yanısıra, az 

sayıda ama tamamen uyumsuz bir kimyaya işaret 

eden açılar da mevcuttur.  

Eve’in ayı Adam’ın, Adam’ın Ayı da Eve’in 5. Evine 

düşmekte ve Marsları birbirlerinin 11. Evlerini 
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ziyaret etmekte, Ayrıca Adam’ın Güneşi de Eve’in 

11. Evine girmektedir.  

Bu durumda Adam ve Eve’in ortak bir çevreyi 

paylaşıyor olmaları muhtemelen eğlenceli, hareketli 

bir ortamda karşılaşmalar sonucu bir araya 

gelmeleri beklenir.   

Eve’in Venüsü Adam’ın 3. Evindedir. Bu konum 

müzik, şiir, edebiyat gibi sanatsal zevkleri 

paylaştıklarını ve ortak zevklere sahip olmanın 

onların ilişkisinde karşılıklı beğeniyi arttırıcı bir rol 

oynadığı düşünülebilir.  

Eve’in Güneşi ile Adam’ın Uranüs’ü arasındaki 

üçgen açı da, birbirinin düşünce sistemini uyaran 

ve hızla gelişen romantik yakınlık veren bir etkiye 

sahiptir. Eve’in kişiliği, Adam’ı hayatında değişiklik 

yapmak konusunda teşvik etmekte, Adam’la 

birlikte olmak ise Eve’e sıradışı bir heyecan 

vermektedir.  

Adam’ın natal haritasında, aradığı kadını ‘’iyi bir 

ortak’’ olarak gördüğünü ifade etmiştik. Eve’in 

güneşi ve merkürü Adam’ın 2. Evine girmekte ve 

Güneşi ile birleşmektedir. Eve kişiliği ve fikirleriyle 

Adam’ın ona çok değer vermesini ve güven 

duymasını sağlamaktadır. Adam, Eve’in enerjisine 

mıknatıs gibi çekilmekte ve kendini onun yanında 

mutlu hissetmektedir. Sürekli beraberlikte sık 
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görülen bu açı yoğun bir fiziksel arzu da verir.  

Ancak Eve’in çok dominant bir tutum takınması 

halinde, Adam ondan soğuyabilir. 

Eve’in Ayı ise Adam’ın Güneşi ile 60 derece açı 

yapmaktadır. Bu konum, Eve’in Adam’dan  karşı 

uyumlu bir elektrik alacağını ve kendini onunla 

birlikte olduğu zamanlarda rahat ve korunmuş 

hissedeceğini gösterir.  

Eve’in Güneşi ve Merkürü Adam’ın Aslandaki 

Venüsü  ile zıt konumdadır. İkili, ailevi yapı, 

alışkanlıklar, düşünce sistemi gibi konularda 

taşıdıkları farklılıklara rağmen birbirini çekici 

bulmaktadır. Eve’in Yükselen burcunun da Aslan 

olması, Adam’ın onu fiziksel görünüm ve tavır 

itibariyle beğenmesini sağlamakta,  karakter 

itibariyle alıştığı kadınlardan farklı olması ise 

Adam’ın gözünde cazibesini arttırmaktadır.   

Adam’ın Venüs’ünün, Eve’in Jüpiter’i ve Juno’su ile 

kavuşum halinde olması, kadının kalbini 

kazanmasında etkili olmuştur. 

Adam’ın Venüs’ü Eve’in 12. Evine girmektedir. Bu 

derin bir duygusal bağın ve şefkatin göstergesidir. 

Bu tanıdıklık duygusu, fiziksel yakınlaşmalarını da 

kolaylaştırmıştır.  
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Eve’in Mars’ının Adam’ın Jüpiter’i ile kavuşum 

halinde olması, tarafların kendilerini ilişkinin 

coşkusuna kaptırma eğilimine işaret eder. Eve’in 

Neptün’ünün Adam’ın Yükseleni ile kavuşması da, 

Adam’ın bir dönem ilişkiyi çok idealize etmesine ve 

kendini gözü kara tercihler yapmaya hazır 

hissetmesine neden olabilir. Ancak Neptün’ün  

yanılsamaları geçicidir. Adam’ın bir süre sonra kafa 

karışıklığı yaşaması ve hata yaptığını düşünerek 

geri çekilmesi olasıdır.  

Eve’in Satürn’ü ile Adam’ın Plutosu arasındaki zıtlık 

da, ilişki hakkında Eve’in daha kararlı 

davranacağına, Adam’ın ise daha tutkulu bir 

yaklaşım sergilemesine karşın tutarlılık göstermekte 

zorluk çekeceğine işaret eder.  

Synastry analizinde iki tarafın birbirinden duygusal 

ve fiziksel olarak yoğun etki almalarına karşın 

temel bir uyumsuzluk içinde olduklarını ortaya 

koyan işaretler de mevcuttur; 

Adam ve Eve’in ayları arasında ve yükselenleri 

arasında kare açı vardır.  Bu durum karşılıklı 

olarak tercih ettikleri tutumları ve yansıttıkları 

duyguları anlamakta ve uygun karşılıklar vermekte 

zorlandıklarını gösterir. Özellikle fikir ayrılığı 

yaşadıkları dönemlerde sert çatışmalar 
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yaşayabilirler ve birbirlerine verdikleri tepkiler 

aralarının tamamen soğumasına neden olabilir. 

Haritaları arasındaki en ağır açılardan biri de 

Adam’ın Satürn’ünün, Eve’in Venüs’üne kare 

yapmasıdır. Bu ilişkide Satürn’ün sorgulayıcı, 

kısıtlayıcı, bencil, rahatsız edici ve mütecaviz 

yanları ortaya çıkar. Venüs sahibi bu açı altında 

mutsuz deneyimler yaşar. Adam’ın bazı 

davranışları, Eve’e çok kaba ve uygunsuz gelebilir. 

Genellikle de ilişki sürdüğü müddetçe birçok 

ekonomik problem su yüzüne çıkar.   

Sonuç itibariyle, bu iki insanın birbirine 

yakınlaşmak için birçok sebebi olsa da, bir arada 

kalmakta zorlanacakları açıktır. Yine de bu ilişkinin 

kadersel bir teması vardır; 

 

  



 

 23 

  23  

İLİŞKİNİN POTANSİYELİ 

 

Davison analizi ilişkiyi kendi karakteri olan bir vaka 

gibi ele alır. Kompozit harita olarak tanımladığımız 

bu çalışma ilişkinin taşıdığı potansiyeli tanımlamak 

için yararlıdır.  

Adam ve Eve’in kompozit haritasında da tema 

Synastry ile aynıdır; hem birliktelikten kaçınmayı 

hem de sürekli hale getirmeyi imkansız kılan 

kadersel etkiler ilişkiyi belirlemektedir.  

İlişkinin Davison yöntemiyle çıkartılmış ortak 

haritasını incelediğimizde, 6. Ev güneşi dikkat 

çekmektedir. Bu konum, ikilinin bir görevi 

tamamlamak üzere yanyana geldiğini ifade eder. 

İlişkinin amacı ruhlarının yarım kalmış derslerini 

birlikte tamamlamaktır. Güneşin kader noktası 

Vertex’le ve geçmiş yaşamları temsil eden Güney Ay 

Düğümü ile kavuşum halinde olması da bu 

varsayımı destekler.  

Kompozit Güneşlerinin Güney Düğümü’nde yer 

alması daha önceki yaşamlarında da benzer bir 

yakınlığı deneyimlediklerine işaret edebilir. Bu 
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bağlantı, synastride tanımlanan içsel yakınlık 

duygusunu destekler niteliktedir.    

Haritada yine 6. Evde birleşim halide olan Jüpiter, 

Uranus ve Pluto, bu ilişki aracılığıyla çok yoğun bir 

değişim enerjisinin Eve ve Adam’ın hayatlarına 

çekilmiş olduğunu belirtmektedir.  

Davison haritasında 7inci, ve 12inci evlerin de ön 

plana çıktığını görüyoruz.  

Kompozit Yükselen ilişkide yaşı büyük olan kişinin 

özelliklerini tanımlar. Eve, Adam’dan 2 yaş 

büyüktür.  

Yükselen Koç’la Kavuşum halinde olan Satürn de 

Ayı Koçta olan Oğlak burcu Eve’i tanımlamaktadır. 

Alçalan Nokta (DC) üzerinde ise Adam’ın İkizler 

Güneşini temsil eden Merkür yer almaktadır. Adam 

ve Eve ilişkinin güneşi olan Terazi’nin kefeleri gibi 

haritanın iki tarafına konumlanmışlardır.  

7. Evde yer alan Venüs ve Juno, ilişkinin Adam’ın 

idealize edilmiş kadını bulma dürtüsü ile 

tetiklendiğini ortaya koymaktadır.  

Venüsün, 5. Evdeki Mars ile yaptığı 60’lık açı, 

kararı ve ilişkinin gelişimini kolaylaştırmıştır. 

Ancak ilişkiyi başlatan ve bitiren daima Satürn’ün 

yani Eve’in kararları olacaktır. 12. Evdeki Chiron 
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ve Ay kavuşumunun ortaya koyduğu gibi, Eve, bu 

ilişkide aşkın doğası hakkında acı veren ama önemli 

bir ders alır ve bu dersi Satürniyen tavırlar 

aracılığıyla Adam’a da yansıtır. 

Bu ilişkinin belli aralıklarla gündeme gelme 

potansiyeli taşımakla birlikte, süreklilik sağlaması 

beklenmez. Ancak yaşananlar sonucunda Adam ve 

Eve’in kendileri ve ilişkilerdeki tercihleri hakkında 

aldıkları dersler, ikisinin de yaşamında kalıcı 

dönüşümlere yol açacaktır.  
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BİTİRİRKEN… 

 

‘‘Yeryüzüne birlikte geldiniz ve ölümün ak kanatları 

günlerinizi bölene dek birlikte olacaksınız. Ama 

bırakın da tanrısal alemin rüzgarları esip 

dolanabilsin diye biraz boşluk kalsın aranızda.. 

Birbirinizi sevin, ama mecburiyetlerle bağlanmayın. 

Bırakın yüreklerinizin sahilleri arasında gelip giden 

bir deniz olsun sevgi. Birbirinizin kadehini aşkla 

doldurun ama eğilip de içmeyin aynı kadehten. 

Ekmeğinizi bölüşün, ama aynı lokmayı dişlemeye 

kalkmayın. Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin 

birlikte, ama ikinizin de ayrı kimlikler olduğunu 

unutmayın. Çünkü lavtadan dağılan müzik aynı, 

ama nağmeleri çıkaran teller ayrıdır. Yüreklerinizi 

birbirine bağlayın ama biri ötekinin saklayıcısı 

olmasın. Zira ancak hayatın elidir yürekleri 

avucunda tutan. Hep yanyana olun, ama birbirinize 

fazla sokulmayın, çünkü aynı tapınağa omuz veren 

sütunlar da ayrı durur birbirinden ve birbirinin 

gölgesinde boyveremez bir meşe ile bir selvi…’’  

      Halil Cibran 
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EK BİLGİLER 

 

İlişkinin seyri hakkında verilen aşağıdaki bilgiler, 

yapılan analizlerle bütünlük sağlamaktadır; 

Eve ile tanıştığı sırada Adam kanuni olarak evlidir 

ancak yaklaşık 1 yıldır eşinden ayrı yaşamaktadır. 

Tanıştıkları günden başlayarak açık bir biçimde 

Eve’le birlikte olma isteğini dile getirmiştir. 

Eve başlangıçta erkeğin sosyal konumundaki 

belirsizliği dikkate alarak çekimser davranmış ve 

Adam’ın ısrarlı tekliflerini geri çevirmiştir.   

Ancak aralarındaki fiziksel ve duygusal çekim bir 

süre sonra ilişkinin başlangıcını tetiklemiştir.  

İlişki 3-4 boyunca sorunsuz gelişmiş ve Adam Eve’e 

karşı sürekli artan bir bağlılık ve ilgi göstemiştir.  

Tam bu evrede eşi yeniden birlikte olmak önerisiyle  

Adam’la ilişkiye geçmiştir. Eve de Adam’ın ikilemde 

kaldığını farkettiği için, onu  ilişkilerine son 

vererek, eşine dönmesi konusunda desteklemiştir.  

Ancak kısa bir süre sonra Adam, eşiyle aralarında 

hiçbir problemin hallolmadığını söyleyerek, Eve’e 

yeniden birlikte olmayı teklif etmiş ve Eve bu teklifi 

kabul etmemiştir.  
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Eve astrolojik analiz için başvurduğunda bu olayın 

üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmiştir. Bu süre içinde 

Adam Eve’i aramaya sürdürmüş ve duygusal 

bağlılık kurmadan, cinsel birlikteliği devam 

ettirmek konusunda ısrar etmiştir. Eve’in 

tekliflerini reddetmesi karşısında da üslubu giderek 

sertleşmiştir.  

   

  


