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Kader

geleceğinin oluşum planıdır. Örneğin çocuk dünyaya geldiği

zamandan itibaren nasıl bir hayatı olacağını planlayan gizemli yöneticidir. Bunu
sağlayan

gücün

ne

olduğunu

bilmiyoruz

ama

zamanlamasını öğrenebiliyoruz. Örneğin ne zaman

Astroloji

bilimin

yardımıyla

ve ne olacak sorularını

çözebiliriz. Hatta yaşam sonu zamanını, nasıl olacağını ve nerede olacağını ortaya
çıkartan Vedik astroloji sisteminin binlerce yıllık geçmişi vardır. Bu kadar uzun zaman
içinde modern çağlarda ortaya çıkan tek değişim çocuk sahibi olmakla ilgilidir. Antik
çağlarda çocuğun olmayacağını gösteren bir horoskop modern çağlarda ilerleyen tıp
bilimi sayesinde insanı çocuk sahibi yapabilmektedir. Zaman geçtikçe bundan sonra
astroloji’de değişimin

yaşam uzunluğunda olmasını bekleyebiliriz. Modern çağın

olanakları yaşamları uzatmaktadır. Vedik sisteminde insan hayatının uzunluğu en
fazla 120 yıldır. Bunu başaran insan sayısı azdır ama hayat şartları yakın gelecekte
hayat uzunluğunu herkes için 120 yıl yapacaktır.
Astroloji’nin yanıt veremediği en önemli konu hayatın her alanını kontrol eden
gezegen gücünün bunu nasıl sağladığıdır. Örneğin yüksek tansiyon hastası olan
birinin transit Mars-natal Uranus kavuşum zamanında ortada bir neden yokken neden
tansiyonu fırlar ? Horoskopun 8.evinde yerleşen natal Mars üzerinden transit Satürn
geçerken neden araba kazası olur ? Hangi gizemli kuvvet bunu yapmaktadır ? Belki
de bu soruların yanıtlarını asla bilemeyeceğiz. Kader var olduğunu hep gösterecek
ama neden olduğunu açıklamayacaktır. Hayatımızdaki olayları incelersek kaderin
oluşumunda Ay Düğümlerinin baş rol oynadıklarını görebiliriz. Ay Düğümleri tek
başına kaderin gizemli patronu olmaktadır. Varlık sahibi olmak, aşırı cinsel haz
peşinde koşmak veya beklenmedik bir yaşam sonunda Ay Düğümleri hazırlayıcı
olduklarını gösterirler. Özellikle Vedik astroloji’de yer alan Yoga yani Gezegen
bileşimleri

hayatımızı yönetirler. Bu konuda toplum hayatında çok ses getirmiş

olaylardan birini inceleyip yaşamda kaderin gizemli rolünü açıklayacağız.
OLAY
Son 50 yılın tarihini bilen günümüz insanları arasında Kennedy ailesini
tanımayan insan sayısı çok azdır. Örneğin erkek çocuklardan büyük olanı

ABD

Başkanı John Kennedy Dallas’da suikasta uğrayıp canından olmuştu (1963) .
Ortanca kardeş Robert Kennedy olaydan beş yıl sonra Los Angeles ta vurulmuştu
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(1968). En küçükleri olan Ted Kennedy ise bir kaza yüzünden yılın dedikodu konusu
olmuştu (1969) Bu kazanın iki kahramanı olan Ted Kennedy arabayı sürüyordu ve
hayatını kaybeden Mary Jo Kopechne arabada yolcuydu. Bu iki farklı insanın Vedik
Doğum haritaları karşımıza Ay Düğümleri gizemini çıkartmaktadır.
KAZA
18 Temmuz 1969'da Senatör Robert F. Kennedy’nin 1968 başkanlık adaylığı
için çalışan Bayan Kopechne, "Kazan Dairesi kızları" olarak bilinen ve penceresiz
ofislerinden dolayı adlandırılan beş kampanya çalışanı arkadaşıyla bir toplantı
partisine katıldı.
Massachusetts'teki

Chappaquiddick

adasında kiralık bir kulübede

düzenlenen partiye, Robert’in küçük kardeşi Ted ve bazıları kampanyada çalışmış
olan beş kişi daha katıldı.
O gece ne olduğu, on yıllar sonra bile belirsizliğini koruyor. Ve birçoğu
skandalın - Ted’in ölümcül kazayı bildirmesindeki 10 saatlik gecikmeyle, otopsi
yapılmaması ve Kopechne’nin ölümünü çevreleyen olaylarla ilgili en temel soruları
yanıtlamaktan kaçınma tavrıyla başlayan skandalın, Beyaz Saray’a ulaşmasını
engellediğine inanılıyor.

Kazanın olduğu dar köprü (Dike Bridge)

18 Temmuz 1969 gecesi, Ted Kennedy’nin arabası Chappaquiddick
Adası’ndaki Dike köprüsünden çıktı ve aşağıdaki suya uçtu. Araba ters düştüğünde
Ted’in erkek kardeşi Bobby için 28 yaşındaki kampanya çalışanı Mary Jo Kopechne
içeride kaldığından boğularak öldü. Kazadan sağ kurtulan Ted Kennedy 10 saat
boyunca polise haber vermediği için suçlanarak 2 ay hapis cezası aldı.
Olayın akıllarda kalan gizemi, Kopechne’nin vücuduna hiçbir zaman otopsi
yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Martha’s Vineyard'da görevli bir tıp
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doktorunun boğulduğuna karar vermesi ve otopsinin gereksiz olduğunu söylemesinin
ardından, 20 Temmuz Pazar günü cesedi bir helikopterle adadan alınarak ailesine
götürüldü. Ancak çoğu insanda bu durum şüpheler bıraktı. Bazıları Kennedy polise
haber vermek için 10 saat beklemeseydi muhtemelen genç kızın kurtarılabileceğini
savundu.

Mary Jo Kopechne

Bir sigorta satıcısının kızı

olan Mary Jo Kopechne, 26 Temmuz 1940'ta

Pennsylvania'nın Forty Fort köyünde doğdu. New Jersey'deki Caldwell Kadınlar
Koleji'nden mezun olduktan sonra, George'un sekreteri olarak çalıştığı Washington'a
taşındı.

Köprüden uçan arabanın denizden çıkartılışı

Bölge Savcısı Edmund Dinis daha sonra Kopechne’in cesedinin otopsi için
mezardan çıkarılmasını istedi, Bu talep Kennedy’nin yardımcıları ve başlangıçta
kızlarının
ebeveynleri

ne zaman ve tam olarak nasıl öldüğünü anlamayan Kopechne’nin
tarafından

reddedildi.

Kopechne’nin

kuzeni

Georgetta

Potoski,
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Kopechne’nin ebeveynlerinin daha sonra muhalefetinden “şimdiye kadar yaptıkları en
büyük hata” olarak pişman olduklarını söylemiştir.
Kopechne’nin ölümünü çevreleyen koşulları araştırmak için soruşturma
kazadan altı ay sonra Ocak 1970’te başladı. Kennedy ve Kopechne ile ölüm gecesi
bir araya gelme partisine katılanların ifade vermeye zorlanacağı tek zamandı.
Kopechne’in cesedini arabadan çıkaran dalgıç John Farrar, "Bilinçli olarak
varsayılan bir pozisyonda" bulunduğunu söyledi, Wecht bunun kızın

hemen

boğulmadığını ve son nefesi için mücadele ettiğini gösterdiğini söylemiştir. Farrar
daha sonra tanık kürsüsünde buna tanıklık ettiğinde, yargıç James Boyle'un
mahkeme kayıt memuruna Farrar'ın ifadesinin bu kısmını yırtmasını söylediğini
hatırlıyor. Farrar burada şöyle diyor: “Soruşturmada kesintiye uğradım çünkü Yargıç
benden nefes aldığına dair hiçbir şey duymak istemiyordu. Suyun altında nefes
aldığına dair kesin kanıtım olmasına rağmen, bunu duymak istemedi”. O gece
yeniden birleşme partisine katılan beş kadından biri olan Rosemary Keogh, beş yıl
sonra Boston Globe'a şunları söyledi: “Bana kalırsa, sadece başından beri gerçekten
ne olduğunu bilen bir kişi var ; Ted Kennedy. "
Açıklamalardan biri de şöyleydi : “Her şey Ted’in politik kariyerini korumakla
ilgiliydi ve Mary Jo başından beri unutulmuştu. Günler geçtikçe adının geçtiğini
neredeyse hiç duymadınız. Ve hala bu güne kadar öyle görünüyor. "
Senatörün arabadan kurtulduğu zamanla kazayı polise haber verdiği zaman
arasında geçen 10 saatte tam olarak ne olduğu bilinmemektedir.
Bir hafta sonra Kennedy, hikayesindeki tutarsızlıkları ve kazayı bildirmedeki
gecikmesini açıklamaya çalıştığı televizyonda bir konuşma yaptı - “Bir duygu
karmaşası“ yaşadığını ”söyledi: keder, korku, şüphe, bitkinlik panik, kafa karışıklığı ve
şok. " Bu olayın kapsadığı açıklamaları geniş şekilde vermemizin nedeni daha sonra
Doğum haritalarına nasıl yansıdıklarını göstermek içindir. Önce Mary Jo’nun Vedik
haritalarını inceleyeceğiz. Genç yaşında ve trajik bir kazada hayatını kaybetmesini
gösteren astroloji işaretlerini göstereceğiz. Her iki haritada kaderin hayatımızı ne
kadar gizemli dokunuşlarla istediği yönde etkilediğini anlayacağız.
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KADIN İÇİN VEDİK HARİTALARI

1) Kadın Rasi (Doğum) haritasında “Kala Sarpa Yoga” vardır. Rahu (Kuzey
Düğümü 3.evde (Başak) ve Ketu (Güney Düğümü) 9.evde (Balık) yerleşmiştir. İkisi
arasında çekilen kırmızı hattın bir tarafında toplanan tüm gezegenler kısaca KSY
şeklinde gösterilen zararlı Yoga oluşturur. Rahu 3.evde olduğundan ortaya çıkan
KSY’nın adı “Vasuki” olur.
Vasuki Kalsarpa Yoga : Rahu 3. evde ve Ketu doğum haritasında 9. evde
olduğunda, Vasuki Kalsarpa yoga yaratılır. Bu Yoga'dan etkilenen kişi, profesyonel
yaşamında olduğu gibi özel hayatında da çok mücadele etmek zorundadır. Şansı o
kadar güçlü olmayabilir ve arkadaşları veya akrabaları tarafından aldatılma şansı
yükselmiş olabilir.
Vasuki Kalsarpa Yoga'nın Olumsuz Etkileri Kardeşlerle anlaşmazlık. Düşman
Sayısında Artış. Eski ve Derin Dostluklar zararlı Olabilir. Anlaşmazlık ve
Meslektaşlardan

Destek

Beklenmemesi.

Sıradan

Yaşamdan

Ayrılma.

Aile

Yaşamından Erken Ayrılma. Yüksek Öğretimde Engeller veya zorluklar yaşanabilir.
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Vasuki Kalsarpa Yoga'ya sahip olan bir kişi, yazılı, sözlü (yayın) veya dijital
olarak herhangi bir biçimde izlenmeyi başarır. İletişim alanında bir tür ayrıcalığa sahip
olmayı bekleyebilir. Listelerindeki Kalsarpa Yoga ile toplumun onlarca yıllık
tabularından kurtulmak isteyen devrimciler ortaya çıkabilir. Hayatın çeşitli yönlerinde
insanları kayırmak için gerçekleri uydurma ve kullanma yeteneğine sahip olurlar.
Vasuki Kalsarpa Yoga ile, çok sayıda kısa egzotik veya denizaşırı gezinin
yapılması mümkün olabilir ve bunlardan faydalar sağlanır.
Mary Jo Vasuki KSY nedeniyle bazı sorunlar yaşayacağı gibi tam da siyaset
yapan birinin ekibinde çalışacak özelliklere sahip olur. Ancak izlenen yol aynı
zamanda onun hayatını kaybetmesine neden olacaktır.
2) Sekizinci Ev (Kova) ile görünüm yapan MARS 1.evde yerleşmiştir. Şiddetli
bir yaşam sonu göstergesidir. Denize uçan arabaya deniz suyu dolarken Mary kapı
veya camı açarak dışarı çıkamamış boğularak can vermiştir. Diğer yandan Balık
burcunda yerleşen AY, Ketu ile Satürn arasında kalmıştır. Bu durumda ortaya
Papakartari Yoga çıkıyor. Satürn 8.ev yöneticisi olduğundan Ay ile ilişkisi yaşam
sonunun boğularak olacağını belirtir. Olayın yıllarca süren dedikodularında Mary’nin
daha önce öldürülüp arabaya konulduğu görüşü de konuşulmuştu. Oysa astroloji
genç kadının boğularak öleceğini ve bir cinayete kurban olmayacağını açıkça
gösteriyor.
3) Ekliptik (Tutulum) ekseninde Ketu ucunda yerleşen AY psikolojik sorunları
olan insanı ortaya çıkartır. 12.evde ve İkizler burcunda yerleşen Venüs de romantik
ilişkilerin sorunlu olacağını gösteriyor. Navamsa haritasında Venüs Rahu’dan
görünüm alıyor. Evlilik evi olan yedinci evde geri hareketli ve 8.evin yöneticisi Merkür
var. Evliliği gerçekleştiremeyen ve sonu gelmeyecek ilişkilere giren bir kadın ortaya
çıkıyor.
4)Kennedy ile Mary arasında Eşleşim (Sinastri) sonucunda %90 uyum
çıkmaktadır.

Böyle uyum sahibi kadın ile erkek daha ilk görüşte birbirinden

hoşlanırlar. Aralarındaki kıvılcım romantik ilişkiye neden olur. Belli ki Ted Kennedy
ağabeyi Robert Kennedy seçim çalışmalarında Mary ile tanışarak ilişkiye girmiştir.
Ancak Ted evli ve 2 çocuk babası olduğu gibi ayrıca bir de metresi vardı. Hatta Mary
arabayla sulara gömüldüğü gece önce metresini arayıp olayı anlatmıştı. Metresi daha
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sonra onun kafasının çok karışık adeta bunalımda olduğunu söylemiştir. Bunun
nedenini ayrıca Ted’in Vedik haritasında göreceğiz.
Kennedy ile Mary arasında ilişki olduğu anlaşılıyor. Haritalara göre bu
ilişkiden en büyük zararı görecek kişinin Mary Jo

olduğunu anlıyoruz. Hayatını

kaybetmiştir. Kennedy’nin kullandığı arabada ölüme terk edilmiştir.
5) 18 Temmuz 1969 günü Transit Satürn Koç burcundan geçmektedir.
Gezegen 8.ev yöneticisi natal Satürn ile kavuşumdadır. T.Satürn, N.Venüs ile
görünümdedir. Ayrıca 8.evde bulunan Transit Ekliptik ekseni Rahu noktası yaşam
sonu işaretlerden birini oluşturuyor. Burada en önemli yaşam sonu işareti T.Satürn
N.Ay’a göre 2.evde bulunmasıdır. Yani “Sadesati” süreci yaşayan Mary Jo hayatının
en zor zamanlarından birindedir.
SONUÇ : Mary Jo’nun Vedik haritaları romantik hayatındaki zayıflıklarını,
sonu gelmeyecek ilişkisini ve KSY ile belirlenen kötü sonunu gösteriyor. Vasuki
Kalsarpa yoga insanın arkadaşlarından zarar göreceğini gösterir. Mary Jo için yapılan
duruşmalarda iş arkadaşları şahitlik yaparak yardım etmemişler adeta Kennedy
yanında yer almışlardı.
ERKEK İÇİN VEDİK HARİTALARI
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1) Ted Kennedy Rasi (Doğum) haritasında VENÜS Balık burcundadır ve
Ekliptik ekseni Rahu ucundadır. Venüs-Rahu beraberliği şehvetli ve maceraperest
olan kadınlara düşkün bir erkeği gösterir.
2) Evlilik evi olan 7.Ev (İkizler) yönetici gezegeni MERKÜR 3.evde (Kova)
Mars ile Kova arasında kalarak “Papakartari Yoga” ortaya çıkmıştır. Bu durumda
evlilik alanı zarar görür ve bu işarete sahip erkek eşine sadık kalmaz. Ayrıca
ilişkilerinde de başarı ve mutluluk yüksek değildir.
3) Jüpiter ile Venüs arasında görünüm olması iffetli ve eşine bağlı bir kadın
göstergesidir. Bu bir yogadır. Satkalatra adını alır. Kendisi sadık olmasa da eşi ona
sadık olur.
4) Satürn ile sekizinci ev (Yengeç) arasında görünüm olması uzun bir hayat
işaretidir. Bu görünüm en az 75 yıl sürecek bir hayat verir. Ted Kennedy 2009 yılında
ölmüştür.
5) Olay günü Transit KETU Aslan burcundadır. T.Ketu Aslan burcundaki Ay
ile birliktedir. Vedik sisteminde bu transitin yorumu aşağıda verilmiştir.
Transit Ketu Natal Ay ile birlikte :
“Depresyon, kabuğuna çekilmek, aşırı duygusallık ve karamsarlık, melankoli
ve kasvet kişinin tüm yaşamını sarsar. Karşı cins ile olumsuz beraberlikler kurulur ve
olumsuz davranışlar hayal sukutuna yol açar.
Yuvadaki huzuru korumak zorlaşır ve eve gerilimli bir atmosfer çöker. Bu
bakımdan ev hayatına aşırı dikkat ve özen gösterilmelidir. Normal günlük yaşamda
terslikler ve karışıklıklar çıkar. Düzelmekte olan şartları başkalarının bozmasından ve
kazançları önlemesinden sakınılmalıdır.”
Görüldüğü gibi natal Ay ile T.Ketu beraberliği uzun süreli bunalımlı bir periyot
oluşturur. Kazadan metresine bahseden Kennedy için kadın çok kafası karışık ve
kendinde değildi derken bu durumu açıklamıştır. Bunun temelinde suçluluk duygusu
da olabilir. Belki kimsenin olmadığı sahile arabasıyla gitmesinin nedeni cinsel ilişki
için olabilir. Beraber olduktan sonra kadının korkunç şekilde ölmesi Kennedy için çok
sarsıcı olmuştur.
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6) Rasi haritasında transit RAHU Kova burcundadır. Burada yerleşik natal
MARS vardır. Rahu ile Mars enerjileri araba kullanırken kaza olasılığını ortaya
çıkartır. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Böyle bir kozmik olgu bulunduğuna göre
kazanın bazı kişilerin düşüncelerine göre uydurma olma ihtimali azalıyor. Haritada Ay
Düğümleri neredeyse natal gezegenlerin çoğu ile görünüm yaparak zihin dengesini
alt üst etmektedir. Kennedy bu nedenle kendisinden çok uzaktaki bir kadınla
telefonda konuşurken bile aklı karışmış olarak görünmektedir.
SONUÇ

: Kennedy haritasında Ekliptik ekseninin etkileri vardır ama

haritasındaki natal gezegenlerin neden olduğu kadın düşkünlüğü onun zayıf tarafıdır.
İlişkilere girmek ve bir noktasında hata yapması olasıdır. Ancak Satürn kendi burcu
Oğlak’ta, Mars kuvvetli olduğu Kova burcunda ve Jüpiter de yükselimde olduğu
Yengeç burcunda olduğundan bir suç işleyecek ve bir kadına bilerek zarar verecek
bir karakteri yoktur. Kazaya sebep olması kadar Mary Jo’yu kurtarmak için girişimde
bulunmaması tamamen Ay Düğümlerinin kafasını karıştırmasından ortaya çıkmıştır.
Ted Kennedy 25 Ağustos 2009 günü beyin kanseri hastalığından öldüğünde
Transit SATÜRN Aslan burcunda natal Ay evindeydi. Bu özel duruma Vedik
sisteminde “Sadesati” adı verilir. Transit Rahu Oğlak burcundaki natal Satürn ve
transit Ketu da Yengeç burcundaki Jüpiter ile beraberdi. Böylece yaşam sonunu
getiren kozmik nedenler arasında Ay Düğümlerinin olduğunu görüyoruz. Sekizinci
evde Jüpiter ile birlikte olan transit Ketu kanser hastalığının işaretidir.
Yaşamı yöneten güçler içinde patron olan önemli elemanların başında Ay
Düğümleri gelmektedir.
GERÇEKTEN LANET VAR MI ?
Kennedy ailesi için lanetli sözü çok kullanılmıştır. İki erkek çocuğun suikast
sonucu öldürülmeleri ve küçük çocuğun bir kaza sonucu genç bir kadının ölümüne
neden olması yüzünden Başkanlık yarışına girememesi çok konuşulmuştur. Kazanın
olduğu Chappaquiddick adasının bulunduğu Martha’s Vineyard tatil beldesindeki
evine gelmek üzere New York’tan kendi kullandığı uçakla yola çıkan Başkan John
F.Kennedy’in tek erkek çocuğu JFK Jr. Okyanusa düşen uçakta hayatını kaybetmişti.
Uçakta yanında eşi ile baldızı da vardı. Kaza 16 Temmuz 1999 günü olmuştu. Dikkat
edilirse aynı adadaki araba kazasında amcasının bir genç kadının ölümüne neden
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olduğu gün tarih 18 Temmuz’du.

Doğum haritasındaki Ay Düğümleri eksenin

(Ekliptik) onun için de lanetli bir tetikleme yaptığını görebiliriz. Aşağıdaki harita JKF Jr
için doğum bilgilerine göre hazırlanmıştır. Uçağın düştüğü 16 Temmuz 1999 günü
etkili olan Transit Satürn ve Mars ayrıca gösterilmiştir.

Her şeyden önce Vedik Rasi (Doğum) haritasında Ay düğümleri ekseni Ay –
Yükselen

Burç ekseninde

kaybetmesini,

Ay

yerleşmiştir.

etkilenmesi

ise

Yükselen

uçakla

Burç etkilenmesi hayatını

yolculuk

yapmaması

gerektiğini

anlamamasını sağlıyor. Çünkü kaza günü transit Satürn Koç burcunda ve transit
Mars da Terazi burcunda olup yolculuklara zarar vermektedir. Eğer bu konuda bir
lanetten bahsetmek gerekirse Ay Düğümleri eksenidir.
Rasi haritasında 3.evin (Terazi) hava burcu olması, burada yerleşen
Merkür’ün KETU görünüm alması ve uçak kazası günü Transit Satürn ve Mars
tarafından etkilenmesi kozmik lanet çemberinin nasıl çalıştığını

gayet net

açıklamaktadır.
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