Astro Evlilik Analizi

1

VEDİC VE BATI

SİSTEMİ İLE

EVLİLİK

ANALİZİ

Adı ve Soyadı : Bir Bayan Kişi
Doğum Bilgileri : 20 Şubat 1978 / İstanbul / 14:55
Özel İşaretler : Doğum tarihinde Yaz Saati uygulaması yoktur.
Başvuru sahibinin analiz konusunda açıklaması :
“Ne zaman evleneceğim ? Evlilik tarihimi
öğrenmek istiyorum ?”

ve nasıl bir evlilik olacağını

“Aşağıdaki analizi yapılan Bayan kişi 08 Kasım 2008 günü evlenmiştir.”

GİRİŞ

Burada yapılacak analiz sisteminde Batı Astrolojisi, Magi Astrolojisi
ve Vedic (Hint) Astroloji yöntemleri kullanılacaktır. Analizde Vedic astroloji
sistemine göre evlilik zamanı için tarih araştırılması yapılacaktır.
Batı tipi horoskop bize evlilik konusunda kişilik, mizaç ve duyguların
nasıl yapılandırıldığını açıklar. Magi Astroloji sisteminde CHİRON (Şiron) gezegeninin
yerleşimi ve transitleri de önemli ipuçları verir. Öncelikle 7. evin yerleşimine
bakılarak evlilik talihi konusunda bir fikir elde ederiz. Bu bilgileri VEDİC (Hint)
haritasında sınadıktan sonra yorum aşamasına geçeriz.
Aşağıda

Başvuru

sahibi

bayanın

Batı

tipi

görülmektedir.
BATI TİPİ DOĞUM HOROSKOPU

Doğum

horoskopu
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Başvuru sahibi bayanın Batı tipi doğum horoskopu

Batı tipi Doğum Horoskopunda Evlilik ile İlgili Yorumlar
(1) Evlilik evi (7.Ev) Oğlak burcunda yerleşmiştir. Bu yerleşim evliliğin erken
yaşlarda olmayacağını ve gecikeceğini göstermektedir. Evlilik evinde yerleşen
gezegen olmadığından evlilik zamanı için ŞİRON (CHİRON) transiti ile Evlilik evi
yönetici gezegeni SATÜRN transiti rol oynayacaktır.
(2) Horoskopta Yükselen Burç YENGEÇ olduğundan ve Erkeği temsil eden
Mars da Yengeç burcunda yerleştiğinden haritanın sahibi Yengeç özellikleri taşıyan
ve fiziksel yapısı da buna uygun erkekleri beğenecek ve ilgi duyacaktır.
Yükselen Yengeç yerleşimi için “aşk ve Seks meyli” PRAGMA tarzına girer.
Aşağıda bu tip ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
YENGEÇ Yükselen Burç : Normal düzeyden daha az canlılık sahibi melankolik
mizaçlı kişiliktir. Duyarlı, nazik, korkak ama çetin, dayanıklı ve hırslıdır. Güçlü
içgüdülerine dayanarak duygusal tepkilerde bulunur ve hareket eder. Arkadaş ve
aile çevresinde güven arar ve bunu karşısındakine verir. Romantik ve hülyalıdır. Aşk
ve Seks meyli "Pragma" tipine girer. Yengeç burcunu yöneten Ay horoskopta önemli
bir işlev yapacaktır. Yükselen Yengeç görünümü "Ay yüzlü", soluk benizli, hülyalı
bakışlı ve yuvarlak hatlıdır. Bazen utangaç, kararsız bir ifade ve ürkmüş bakışlar
taşır.
PRAGMA
Pragma stili aşk yönelimi mantıklı bir tarzı gösterir. Böyle olan kişinin
ilişkilerinde en azından başlangıçta tedbirli, soğukkanlı ve çekingen bir görünüm
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göze çarpar. Karşı cinsle ilişkisini mesafeli olarak ortaya koyar. Zaman geçip,
karşılıklı sevgi geliştikçe aradaki mesafe bir dereceye kadar azalır ama tamamen
ortadan kalkacağı beklenmemelidir. Yakın ve özel ilişkilerinde bile duyguları ve
heyecan uyandıran ihtiyaçları hakkında nadiren konuşacak olan bu kişi, bu
durumundan habersizmiş gibi davranacaktır. Partnerine karşı hislerini saklı tutacak
ve açıklamaktan kaçınacaktır. Bu durum ilişkilerinde başlı başına bir sorun olur.
İlişkilerinde dikkat ettiği ve önem verdiği ilk nokta sosyal statüdür. Kendi sosyal
mevkisine katkı sağlayacak eş arayacaktır. Maddi durumu iyi olan entelektüel veya
işinde isim yapmış, başarılı ve iyi bir aileden gelen insanlar onu çekecektir.
Bu kişi ilişkilerinde doğasından gelen bir tutuculuk göstererek geleneksel
aile yapısını tercih edecektir. Kendine uygun bulduğu ilişkisini evlilikle
yasallaştırmayı isteyecektir. Çocuklarla bezenmiş ve sağlam temellere oturmuş bir
ailenin en temel kurum olduğunu düşünecektir. Böyle birinin aşk ve seks stili
Pragma denilen mantıksal sevgi tarzıdır. Tüm aşk tarzları arasında en realist
olanıdır. Böyle birisi aşkı yaşamakla elde edeceği deneyimlerden fazla ilişkinin
sonucunu düşünerek kaygılanır. Aşık olunca duygusal, sadık ve hırslıdır. Ne
istediğini tam olarak bilerek geçimli ve uygun bir eş olacaktır. Çevresinde tanıdık
birisiyle ilişkiye başlarken eğitime ve aile geçmişine göre bir seçimde bulunacaktır.
Eşinin yükselen mevkisinden ve ona sağladığı saygınlıktan mutluluk duyacaktır.
Batı tipi horoskopta toprak burçlarında yerleşen gezegen yoktur. Bu
nedenle toprak grubu zayıftır. Bunun etkisi ilişkilerde hissedilir. Karar vermek ve
kararlarını uygulamak zor olur. Verilen bir kararı sonunu kadar takip eden ve bunda
ısrarlı olan bir tip değildir. Bu nedenle evlilikte bazı fırsatları kaçırabilir.
Haritasındaki toprak grubunun zayıflığını giderecek bir tarz uygulamalıdır.
MAGİ ASTROLOJİ SİSTEMİNE GÖRE ROMANTİK HAYAT
Magi astrolojisinde yapılan araştırmalar bize Chiron'un evlilik,
romantizm, aşk, para ve hamilelik gibi olayların temsilcisi ve yöneticisi olduğunu
göstermiştir.
İlişkiler söz konusu olduğunda Magi Astrolojisinde Chiron’un Jupiter,
Neptün, Satürn ve Venüs ile yaptığı açılar göz önünde bulundurulur.
Horoskopta Şiron (Chiron) ile belirttiğimiz gezegenler arasında zararlı
ya da faydalı etkileşim söz konusu değildir. Gerçi Şiron ile Satürn arasında 7
derecelik tolerans (orb) ile üçgen (trine) görünüm vardır ama Magi sisteminde açılar
3 dereceden fazla olmazlar. Bu durumda Güneş ile Şiron arasında “Karşıt Paralel”
açı görülüyor. Gök Ekvatorundan gezegenin mesafesi “Deklinasyon” olarak Kuzey
veya Güneyde yer alır. Güneş deklinasyonu 10 Güney 56 ve Şiron deklinasyonu 11
Kuzey 31 olduğundan “karşıt paralel” açı oluşmuştur. Bu açıya “Güvenme
bağlantısı” adı verilir. Anlamı şudur ; Haritanın sahibi kişi evleneceği kişide
dürüstlük arayacak ve ona güvenmek isteyecektir. Onu yarı yolda bırakacak birisini
düşünmeyecektir.
Batı tipi haritada Magi sisteminde “Princess Linkage” adı verilen Sihirli açı
veya bağlantı görülmüyor. O halde erken yaşta bir evlilik olmayacaktır. Aynı
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zamanda evlilik büyük bir aşk ve romantizm sonunda olmayacaktır. Halk arasında
bu çeşit evliliğe mantık evliliği adı verilir.
Batı tipi Horoskoptaki Transitlere Göre Evlilik Zamanı
Batı horoskopunu tamamlamadan önce gezegen transitlerine bir göz
atmakta yarar görüyoruz. Astrolojide her gezegen belli bir yörüngede sürekli
hareket halindedir. Gezegenler kendi yörüngelerinde ilerlerken zaman zaman diğer
gezegenlerle bir takım görünümlerin içersine girerler ki biz buna “gezegen
transitleri” adını veriyoruz. Hayatımızda
her yaşanan olayın başlaması ve
sonuçlanması “transit gezegenler” tarafından gerçekleşir.
Evlilik Noktası (EVN)
Evlilik için etkili olacak gezegenler ağır hareket eden ve Doğum
horoskopunda evlilikte rolü bulunan gezegenler olmalıdır. Bu arada hesabi horoskop
noktaları arasında yer alan ve “Arap Noktaları” denilen “Evlilik Noktası” Batı tipi
horoskopta 18 derece İkizler burcunda yerleşmiştir. Evlilik olayında transit Şiron ile
Evlilik Noktası arasında olumlu bir görünüm olursa evlilik talihi yükselir.
Evlilik transit (T) Satürn’ün yukarıda açıklanan nedenlerden 1.dönüşünü
tamamlamasına kadar olmayacaktır. Bunun anlamı da 28 yaşına kadar evlilik
gerçekleşmez. Bu durumda 2007 yılından sonra evlilik verecek transitler araştırılır.
Aşağıdaki horoskopta Kasım 2008 tarihinde ilk olumlu evlilik transitinin görüldüğü
Batı tipi horoskop görülmektedir.

Kasım 2009 tarihindeki T.Satürn ve T.Şiron görünümleri

Astro Evlilik Analizi

5

(A) Kasım 2008 içinde T.Şiron ile Evlilik Noktası (EVN) arasında Üçgen (trine)
görünüm oluşacaktır. Bu açı evlilik için olumludur.
(B) Kasım 2008 içinde T.Satürn ile T.Şiron arasında 150 derecelik Magi açısı
oluşmaktadır. Evlilikte rol oynayacak iki gezegen arasında gökyüzünde oluşan bu açı
evlilik için olumludur.
Batı tipi doğum horoskopundan elde edilen evlilik ile ilgili analiz bilgileri
bunlardan ibarettir. Aslında Batı tipi horoskopa nasıl donatıldığımızı gösteren ve
kimliğimizi açıklayan bir araştır. Geleceği görmek için en yararlı sistem Vedic
horoskopunu yorumlamaktır.

VEDİC (HİNT) ASTROLOJİ SİSTEMİNDE EVLİLİK ANALİZİ
Vedic sisteminde analize başlarken önce Başvuran kişiye ait Vedic
haritalarından Rashi (Doğum) ve Navamsa
(Evlilik) horoskoplarını kuracağız.
Aşağıda Vedic haritalar görülmektedir.
HOROSKOPLAR
BALIK
9.Ev
KETU
Darapada
KOVA
8.Ev
MERKÜR
GÜNE
VENÜS
OĞLAK
7.Ev

YAY
6.Ev

KOÇ
10.Ev

BOĞA
11.Ev
EVN

RASİ
DOĞUM HARİTASI

AKREP
5.Ev

TERAZİ
4.Ev
Upapada

İKİZLER
12.Ev
JÜPİTER
MARS

BALIK
8.Ev

YENGEÇ
Yük.Burç
1.Ev
AY

KOVA
7.Ev
VENÜS

KOÇ
9.Ev
SATÜRN
RAHU

BOĞA
10.Ev

İKİZLER
11.Ev
MARS

YENGEÇ
12.Ev

NAVAMSA

ASLAN
2.Ev
SATÜRN

OĞLAK
6.Ev

BAAK
3.Ev
RAHU

YAY
5.Ev
GÜNE

EVLİLİK

AKREP
4.Ev

TERAZİ
3.Ev
MERKÜR
JÜPİTER
KETU

ASLAN
Yük.Burç
1.Ev

BAAK
2.Ev
AY

Başvuru sahibine ait Vedic horoskoplar.
Haritalarda Venüs ve Mars “Vargottama” gezegenlerdir.

GEZEGEN PERİYOTLARI (VİMSOTTARİ DASA)
Vedic sisteminde doğumda Ay'ın yerleştiği Takımyıldız (Nakshatra) temel
alınarak progression (ilerletme) yöntemine göre hayat Gezegensel periyotlara
bölünür. Her periyot bir gezegen yönetimindedir. Gelecekte olacaklar bu
periyotlara göre belirlenir ve Vedic sisteminin en gizemli yöntemidir. Aşağıda
burada yer alan Doğum haritasının belirlediği Gezegen Periyotları (Dasa'lar)
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gösterilmiştir. Hayatın doğumla başlayan ilk periyodu " SATÜRN Dasa" olmaktadır.
Halen yaşanan periyot ise " KETU Dasa'dır."
Vimsottari Dasa
Satürn Dasa : 20 Şubat 1978
Merkür Dasa : 26 Temmuz 1988
Ketu Dasa : 26 Temmuz 2005
Venüs dasa : 26 Temmuz 2012
Güneş Dasa : 26 Temmuz 2032
Ay Dasa : 26 Temmuz 2038
Mars Dasa : 26 Temmuz 2048
Rahu Dasa : 26 Temmuz 2055
Jüpiter Dasa : 26 Temmuz 2073
Evlilik Zamanında Küçük Dasa
Biraz sonra açıklanacak Vedic kurallarına göre Evlilik KETU Dasa içinde
gerçekleşecektir. Ketu dasa 2005 – 2012 arasında geçmektedir. Burada açıklanan
yıllar içinde daha küçük Dasa hesaplanarak evlilik zamanı bulunur. Şimdi Ketu Dasa
içinde yaşanacak daha küçük Dasa’ları (Bhukti) bir tablo içinde görelim.
KETU DASA
Ke/Ke 26 Temmuz 2005
Ke/Ve 22 Aralık 2005
Ke/Gün 21 Şubat 2007
Ke/Ay 29 Haziran 2007
Ke/Ma 28 Ocak 2008
Ke/Ra 25 Haziran 2008
Ke/Ju 14 Temmuz 2009
Ke/Sa 20 Haziran 2010
Ke/Me 30 Temmuz 2011

Evlilik Noktası (Vivaha Samaha)
Harita sahibinin Vedic doğum haritasında Evlilik Noktası (Vivaha Sahama)
aşağıdaki formülden hesaplanan ve evlilik için Zodyak’ın en duyarlı noktasıdır :
Vivaha Sahama = Venüs boylamı – Satürn + Yükselen.
Bu formüle göre Vedic Rashi haritasında Evlilik Noktası BOĞA burcunun 23
derecesinde yer alır. Evlilik Noktası ile olumlu bir görünüm yapan Jüpiter kişiyi
evlendirebilir. Ayrıca doğum haritasında yerleşen gezegenlerin EVN ile yaptıkları
görünümler evlilik zamanını bulmakta yararlı olurlar.
Evlilik Zamanı
Navamsa haritasında Evlilik temsilcisi (Karakas) gezegen olan VENÜS ile
Ketu arasında görünüm vardır. Bu görünüm evliliğin Ketu Dasa içinde olacağını
gösteriyor. Ketu Dasa başlama zamanına bakarsak evliliğin 2005 yılından sonra
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olacağı görülüyor. Bunun haritaya yansıyan görünümü de Rashi’de Satürn ile Venüs
arasında görünüm olmasıdır. Satürn Aslan burcunda ve Venüs Kova burcunda
yerleşmiştir ve evliliği 1.Satürn dönüşünden sonra gerçekleştirir. O halde Ketu Dasa
içinde olması gerekiyor.
Bazen gecikmeler daha uzun zaman alır. Bu haritada gecikmenin fazla uzun
olmayacağı ve evliliğin muhakkak gerçekleşeceğini gösteren önemli bir işaret
vardır. Evlilik temsilcisi VENÜS Rashi ve Navamsa haritalarında aynı evlerde (Kova)
yerleştiğinden “Vargottama” adı verilen bir güç kazanmıştır ve muhakkak insanı
evlendirir ve iyi bir evlilik yaptırır.
Ketu Dasa içinde hangi Küçük dasa (Bhukti) içinde olacağını görmek için
Rashi haritasında EVN (Evlilik Noktası) ile görünüm yapan yerleşimlere bakarsak
karşımıza RAHU çıkar. Başak burcundaki Rahu ile EVN arasında Vedic kurallarına
göre görünüm vardır. Rahu 5,7 ve 9.evlerle görünüm yapar.
Bu durumda evliliğin “Ketu – Rahu” periyotunda gerçekleşeceğini buluruz.
Ketu-Rahu periyotu 25.06.2008 – 14.07.2009 arasında yaşanacaktır. Daha yakın bir
tarih araştırırsak Rashi ve Navamsa haritalarında 7.evlere bakacağız. Rashi’de Oğlak
ve Navamsa’da Kova burcu görülüyor. Her ikisinin yönetici gezegeni Satürn
olduğundan evlilik için uygun zaman “Ketu-Rahu-Satürn” periyotu oluyor. Bu
sürecin yaşanma zamanı Kasım 2008 içindedir. Bu durumda Vedic kurallarına göre
saptanan zamanın Jüpiter transiti ile doğrulanması gerekir. Kasım 2008 içinde
transit Jüpiter Vedic haritada Yay burcundan geçmekte olacaktır. T.Jüpiter Rashi
ve Navamsa haritalarında evlilik evlerinin yönetici olan Satürn ile görünümler
yapmakta olacaktır. Böylece bulunan zaman dilimi evlilik için uygundur.
Evlenme zamanı = Kasım 2008 içinde olacaktır.
Nasıl Bir Evlilik Olacaktır ?
Evliliğin kalitesi ve geleceği Rashi haritasında 12.evin Arudha Yükseleni olan
“Upapada Yükselen” (UL) ile analiz edilir. Upapada Yükselen Terazi burcunda
yerleşmiştir. Bulunduğu yerden JÜPİTER ve SATÜRN görünümleri almaktadır. Jüpiter
görünümü daima olumludur. Evliliğin başarılı olacağını gösterir. Satürn görünümü
de eşin yaşının daha büyük olacağını belirtir.

Dara Pada veya Kalatra Pada
Evlilik hakkında bilgiler veren Vedic haritalarda kullanılan “Dara Pada”
genel olarak eş hakkında açıklamalar yapar. Vedic Rashi haritasında Dara Pada
evlilik evinin (7.ev) Arudha yükselenidir. Bu yükselenden eşin karakteri ve kişiliği
analiz edilir. Vedic Rashi haritasında Dara Pada Balık burcunda yerleşmiştir.
Buradan ayrıca eşin bedensel (fiziksel) özellikleri de anlaşılır. Balık burcunda
yerleşen KETU vardır.
Dara Pada haritanın Yükselen burcuna göre 9.evde yani üçgen evde
yerleşmiştir. Bu yerleşim kişinin eşi ile arasında uyum ve ahenk olacağını ve iyi
anlaşacağını gösterir. Dara Pada Balık burcundaki Ketu’dan ve Başak burcundaki
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Rahu’dan görünüm almaktadır. Bu görünümler eşlin fazla çekici birisi olmayacağını
açıklar. Yani fiziksel olarak dikkat çekici değildir ama ruhsal özellikleri güçlüdür.
Rashi haritasında Jüpiter ile Venüs görünümü varsa iyi bir evlilik ve seçkin
bir eş işaretidir. Bu yerleşim özel bir yoga olup adı “ Satkalatra Yoga” dır.
Haritasında Satkalatra Yoga olan kişi olumlu sayılacak bir eş ile evlenir.
Rashi haritasında Kariyer evi olan 10.Ev (Koç) yöneticisi Mars ile Evlilik evi
(Oğlak) arasında görünüm vardır. Mars 5.ev ve 10.evlerin yöneticisi olarak
“Yogakaraka” gücündedir. Burada oluşan görünüm eşin büyük bir olasılıkla aynı iş
alanında veya aynı kariyere sahip birisi olacağını işaret ediyor.
NARAYANA DASA İLE EVLİLİK ZAMANI

Vedic sisteminde kullanılan ve yaşam olaylarının gerçekleşme zamanlarının
analiz edildiği diğer Dasa sistemi de “Narayana Dasa” dır.
Vimshottari Dasa zihinde beliren ve oraya doğru meyil duyulan olayların
zamanlamasını verir. Narayana Dasa ise gerçekten gelişecek ve olacak şeylerin
zamanlamasını verir. Yani Narayana Dasa hayatın pratik olguları için daha
geçerlidir. Narayana dasa doğum haritasındaki Yükselen burç ilerletilmesine
(progres) göre hesaplanır. Yani temel olarak Yükselen burca bağlı bir dasa
sistemidir. Aşağıda harita sahibine ait doğumdan itibaren 2018 yılına kadar Naraya
Dasa için Dasa Rasi ve zamanlama tablosu verilmiştir. Evlilik zamanı olarak
hesaplanan Dasa Rasi kutu içinde belirtilmiş olup (KOÇ) burcu olduğu görülüyor.

Narayana Dasa Tablosu

Narayana dasa tablosunda Dasa Rasi olarak görülen burç Doğum haritasında
(Rashi) Yükselen Burç olur. Bu durumda 2007-2009 arasında yaşanacak süreçte
Yükselen Burç Koç olacaktır. Aşağıda Koç Dasa Rasi olan Doğum horoskopu
verilmiştir.
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Balık
12.Ev
KETU
Kova
11.Ev
MERKÜR
GÜNE
VENÜS
Oğlak
10.Ev
Yay
9.Ev
T.Jüpiter

Koç
Yük.Burç
1.Ev

Boğa
2.Ev

KOÇ
Dasa Rasi
Haritası

Akrep
8.Ev

Terazi
7.Ev

İkizler
3.Ev
JÜPİTER
MARS
Yengeç
4.Ev
AY

Aslan
5.Ev
SATÜRN
Başak
6.Ev
RAHU

Narayana Dasa için Koç Dasa Rasi haritası

Yukarıda görülen Koç Dasa Rasi haritasında İkizler burcundaki Jüpiter ile
Evlilik evi olan 7.Ev (Terazi) arasında görünüm vardır. Kasım 2008 içinde Yay
burcundan transit geçecek Jüpiter ile Koç Yükselen arasında görünüm oluşmaktadır.
Haritada 7.ev Arudha Yükseleni olan “Dara Pada” İkizler burcuna düşüyor. Burada
yerleşen Jüpiter ile Yükselen yöneticisi mars Dara Pada ile görünüm yapıyorlar. Bu
durumda hesaplanan Koç Dasa Rasi zamanı (2007 – 2009) evlilik için olumludur.
Narayana dasa hesaplaması da evlilik için daha önce belirtilen tarihi
doğrulamaktadır.
Vashikaran Yantra
Vedic astroloji içinde yer alan çeşitli Yantra’lar içinde aşk, romantizm ve
evlilik şansı için kullanılan Yantra “Vashirakan Yantra” olup sevilen birinin aşkını ve
ilgisini sağlamak için enerjiler oluşturur. Evlilik talihi için kullanılır.

Vashikaran Yantra
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