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Gök ekvatoru ile Tutulum dairesi kesişme noktalarına RAHU (Kuzey Ay 

Düğümü) ve KETU (Güney Ay Düğümü) denir. Gezegenlerin günlük hareketleri gibi 

Ay Düğümlerinin de her zaman değişen konumları vardır. Bunlar burç ve derece 

olarak açıklanır. Ay Düğümlerinin hareketleri genel olarak geri (Retro) hareketlidir. 

Güneş ve Ay tutulmaları bu eksen üzerinde Güneş ve Ay yerleşimlerine göre ortaya 

çıkar. Örneğin, 20 Nisan 2023 günü tam Güneş tutulmasında Güneş ve Ay,  Rahu 

(Kuzey Ay Düğümü) üzerinde birleştiğinde olacaktır. Tutulma güney yarım kürede 

gerçekleşecektir. 

Görüldüğü gibi Ay Düğümleri (Rahu-Ketu) maddi noktalar değildir. Yani 

gezegenler gibi bir kütlesi yoktur. Bunlara hayali nokta da denemez. Çünkü belirli bir 

astronomi olayından ortaya çıkarlar. Yine de maddi kütlesi varmış gibi insan 

hayatında önemli etkileri ve rolleri vardır. Bu nedenle manyetik noktalar olarak 

görülebilir. En önemli etkileri kader ve karma üzerinde görülür. İnsanın hayatını 

değiştirirler. Doğumun mucize gibi bir zamana rastlaması aslında Ay Düğümlerinin 

eseridir. Büyük insanları ortaya çıkartırlar. 

“Rahu-Ketu ekseninin burçlarını yöneten gezegenlere karmik  kontrol 

gezegenleri denir.” 
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Örneğin, Rahu İkizler burcunda ise yönetici Merkür, Ketu Yay burcunda 

olacağından yönetici Jüpiter Karmik kontrol gezegenidir. İşte bu  burçların yönetici 

gezegenleri karmayı yönetecektir. Bu da önemli olayları hayata sokar. 

Ketu karmanın giriş noktası olduğu için, ketu burcunu yöneten gezegene 

gelen ya da geçmiş yaşam, karmik kontrolü denir. Rahu'nun gezegen yönetici burcu, 

bu yaşamdaki karmik dağılımı kontrol eder. Bu nedenle karmik dağıtım kontrolü 

olarak adlandırılır. Karmik kontrol gezegenlerinin, haritada nereye düştüklerine ve 

diğer gezegenlerle yaptıkları açılara bağlı olarak güçlü etkileri vardır.  karmik kontrol 

gezegenlerinin diğer gezegenlere yaptığı açılar, karmik anlayışta büyük önem taşır. 

Bu şekilde okunan haritalar ruh düzeyinde yorumlanır ve bu, sonuçta 

kişiliğinden, arzularından, geçici hastalıklarından ve duygusal hayal kırıklıklarından 

çok daha fazlası olan birey için sonsuz derecede daha fazla anlam taşır. 

İzini sürebildiğimiz en önemli gezegen kombinasyonlarından biri, eğer karmik 

kontrol gezegenleri bir aradaysa (Kavuşum), başka hiçbir gezegen kombinasyonu 

olmasa bile, insanı harika bir talihli  yapacaklardır. 

Karmik kontrol gezegenleri ne zaman bir araya gelse, mütevazi bir 

doğumdan (geçmişten)  gelse bile kişiyi geliştirip yükseltecekler, ama aynı zamanda 

bazı  zararlı gezegen etkilenmeleri varsa onu yok edeceklerini veya  onu alaşağı 

edeceklerini söyleyebilirsiniz. 

Söz konusu insan  kraliyet doğumluysa ve Raja yogası karmik kontrol 

gezegeni tarafından etkileniyorsa, krallığın tadını çıkaramaz veya krallığı uzun süre 

elinde tutamaz birisi olur. Ancak kişi çok mütevazi ortamlarda doğsa bile  raja yogası 

karmik kontrol gezegenleri tarafından yüceltilirse bir kral  gücünde olacaktır. 

Ketu'nun  bir görünüm ile yardım ettiği Raja yoga, kişiyi harika  birisi yapacak 

ama aynı zamanda onu mahvedebilecektir. Ama işin içine Rahu dahil olduğunda ve 

Raja yoga zararlı  etkilenmediğinde kişi güçlerin tadını çıkaracak, ömür boyu ölene 

kadar başarılı olacaktır. 

Ay düğümlerinin yaşamdaki etkileri ve önemleri özellikle Rahu ve Ketu’nun 

“Vargottama” olduğu haritalar için çok önemlidir.  Vargottama demek Rasi (Doğum) 

ve Navamsa haritalarında Rahu ve Ketu’nun aynı burçlarda yerleşmesi demektir. 
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Vargottama olan gezegen haritanın en kuvvetli gezegeni olur ve temsil ettiği karakter 

özellikleri yükselim yaparak olumlu sonuçlar verir. Rahu ve Ketu vargottama olunca 

kişiyi hayatta başarılı yapar ama eğer Rasi haritasında Karmik Kontrol Gezegenleri 

zararlı yerleşimler yaparsa işler tersine dönebilir. Normal bir haritada hayatın düşüş 

zamanı dehşetli olmayabilir ama vargottama Rahu-Ketu bulunan haritada düşüş çok 

korkunç olabilir. Örneğin bir siyasetçinin suikasta uğraması veya hapse düşmesi gibi. 

Karmik kontrol gezegenlerinin ve Ay Düğümlerinin somut etkilerini 

inceleyeceğimiz bu bölümde tarihte derin etkiler oluşturmuş önemli kişilerin 

haritalarını ele alacağız. Burada yer verilen kişilerin kaderini Karmik  Kontrol 

Gezegenleri ve Ay Düğümlerinin ne kadar derinden etkilediğini göreceğiz. Karma 

konusunu anlamak için en önemli adım budur. 

 

KRALİÇE  2. ELİZABETH 

 

İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya gelmiş ve 

İngiltere tarihinin en uzun görevde kalan kraliçesi olarak  8 Eylül 2022 tarihinde vefat 

etmiştir. Bu kadar uzun bir hayat ve görkemli saltanatı gösteren mükemmel bir 

doğum haritası olmalıdır. 
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Elizabeth’in Rasi haritasında ilk göze çarpan özellik Ay Düğümleri (Rahu-

Ketu) Vargottama olmasıdır. İkizler burcunda Rahu ile Yay burcunda yerleşen Ketu 

benzer şekilde Navamsa haritasında da olduğundan Vargottama olmaktadır. Bu 

durumda Karmik Kontrol Gezegenleri MERKÜR ile JÜPİTER olmaktadır. Analizi 

aşağıda maddeler içinde vereceğiz. 

1) Öncelikle Ay Düğümleri Vargottama olduğundan önemli bir başarısı 

olacaktır ve toplumda tanınmış birisi olacaktır. Ancak karmayı oluşturup yönetecek 

Jüpiter ile Merkür etkileşimleri kaderini tayin edecektir. 

2) Karmik gezegenlerden Jüpiter Yükselen burçta (Oğlak) yani 1.evde 

yerleşmiştir. Aynı burçta bulunan MARS tam kavuşum yaparak önemli bir Yoga 

yapıyor ; “Guru-Mangal Yoga”. 

Guru Mangal Yoga, çok hayırlı bir yoga olarak kabul edilir. Kişiye başarı ve 

refah getirir. Bu yoga doğum haritasında varsa, o zaman  kişi yüksek düzeyde bir 

zeka ve canlılıkla kutsanmış olması muhtemeldir. Bu yoga karakterini ve özelliğini 

tanımlayacaktır. 

Bu iki gezegenin birleşimi kişiye sinerji bir etki verir ve kişi bu hayatta son 

derece başarılıdır. Astrolojik olarak bu kavuşum oldukça faydalıdır. Mars'ın gücü ve 

Jüpiter'in zekası pozitif titreşim yaratır. Üstelik Mars ve Jüpiter birbirleriyle dosttur. Bu 

kavuşumun en iyi yanı, bu gezegenlerin her ikisi de aynı evi edinirse, sonucun 

oldukça olumlu olmasıdır. Bu iki gezegenin birleşimi faydalıdır, ancak en iyi sonuç, 

gezegenlerin yükselimde olması durumunda olur. Mars 4.ev ve 11.evde güçlüdür. 

Gezegen 7.evdeki Ay ile görünümü “Guru-Chandra” yoga yaparak yükselimdedir. 

Jüpiter ve Ay görünümü de “Gajakesekari Yoga” gibi Vedik sisteminin en mükemmel 

yogasını yapmaktadır. Bu durumda bu harita gerçekten bir kraliçenin işareti sayılır. 

Bu haritayı zirveye taşıyan özellik Jüpiter’in Karmik Kontrol gezegeni olmasıdır. 

Saltanat, görkemli  ve  uzun bir ömür ile mutlu bir evlilik hayatı gösteriyor.  

3) Bu kombinasyon birinci evde meydana gelirse, o zaman kişinin ömrü  uzun 

ve sağlığı iyi  olacaktır. Yöneticilikte  iyi bir itibar ve mükemmel sonuçlarla varsıl ve 

şöhretli  olacaktır. 
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4) Karmik kontrol gezegenleri zararlı evleri (6,8,12.evler) yöneten 

gezegenlerle birlikte değildir.  Bu durumda saltanatı yıkacak veya kaybettirecek bir 

olay gerçekleşmez. Bütün hayat olumlu ve mükemmel geçer. 

5) Rasi haritasında Jüpiter “Atmakaraka” gezegendir. Aynı zamanda Jüpiter 

Karmik Kontrol Gezegeni olduğundan ve 1.evde yerleştiğinden karma olarak en 

yüksek dereceyi gösteriyor. Böyle bir kombinasyon kolay rastlanan kozmik bir olay 

değildir. Ender rastlanacak bir hayatı ortaya çıkartıyor.  

 

  BAŞKAN  J.F. KENNEDY 

 

ABD Başkanı J.F.Kennedy 29 Mayıs 1917 tarihinde dünyaya gelmiş ve 

görevde iken 22 Kasım 1963 günü vurularak öldürülmüştür.  Amerikan siyasi tarihinin 

en kanlı ve dehşet veren olaylarından biridir. Yukarıdaki Vedik haritalarında 

astrolojinin mucize bir sistem olduğunu gösteren kozmik işaretler vardır. 

1) Rasi (Doğum) haritasında Rahu İkizler burcunda ve Ketu Yay burcundadır. 

Bu durumda Karmik Kontrol Gezegenleri JÜPİTER ile MERKÜR olacaktır. Navamsa 

haritasında ise Rahu Başak burcunda ve Ketu Balık burcunda olunca Karmik Kontrol 
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Gezegenleri Jüpiter-Merkür olarak aynıdır. O halde Ay düğümleri arasında kozmik bir 

bağ vardır. Bu bağ kişinin tanınmış birisi olacağını belirtiyor.  

2) Venüs Rasi haritasında 2.ev (Terazi) ve 9.ev (Boğa) yöneticisi olarak 

“Yoga-karaka” gezegendir ve kendi burcunda olduğundan yükselimdedir.  Karmik 

Kontrol gezegeni olan JÜPİTER Boğa burcunda Venüs ile beraber olunca harita 

sahibinin yaşamda önemli bir kişi olacağını vurguluyor. 

3) Rasi’de zararlı sekizinci ev (Aslan) yönetici gezegeni GÜNEŞ de Boğa 

burcunda yerleşmiştir. Burada bulunan Karmik Kontrol Gezegeni Jüpiter bundan 

büyük zarar görecektir. Bu kozmik işaret onun ihtişamının zirvesinde olduğu bir 

sırada büyük yıkıma uğrayacağını vurgular. 

4) Benzer şekilde  diğer Karmik Kontrol Gezegeni olan MERKÜR zararlı 

8.evde Koç burcunun yöneticisi güçlü MARS ile beraberdir. Merkür Yükselen Burç 

Başak yöneticisi olduğundan hayat anahtarıdır. Merkür bu evde güçlü Mars ile birlikte 

olduğundan kişiyi çok önemli birisi yapacak ama aynı oranda hayatın bir noktasında 

vuracaktır. Merkür Atmakaraka olduğundan düşüş felaket seviyesinde olur. 

5) Silah ve şiddet gezegeni Mars ölüm evi olan 8.evin (Koç) yöneticisi olarak 

buradaki Karmik Kontrol Gezegeni Merkür için şiddet dolu bir yaşam sonu verecektir. 

Merkür ve Mars ayrıca Satürn görünümü alıyor. Satürn Pushya takımyıldızındadır ve 

yönetici Satürn olduğundan yıkım verecektir. 

6) Kennedy 22 Kasım 1963 günü vurulduğunda “Jüpiter-Jüpiter Dasa” 

yaşıyordu. Jüpiter Karmik kontrol gezegenidir.  Jüpiter Krittika takımyıldızındadır ve 

yönetici Güneş olur. Güneş de 12.evin yöneticisidir. Ölüm zamanı işaretidir. Jüpiter 

ayrıca  7.evin (Balık) yöneticisi olduğundan “Maraka” yani ölüm veren gezegendir.  

Bunlara göre yaşam sonu zamanıdır. 

7) Yaşam sonu zamanında (22.11.1963) transit Rahu 18 derecede İkizler 

burcundadır. Benzer şekilde transit Ketu da 18 derecede  Yay burcundadır. Yani Ay 

Düğümleri natal derecelerde kavuşum yapmaktadır. Bu da 4.ev (aile) ve 10.ev 

(Kariyer) alanlarındaki yıkılışı gösteriyor. 

8) Yaşamdaki Dasa periyotları yaşanacak olayları gösterir.  Kennedy Başkan 

olduğunda (20.01.1961) yaşanan periyot “Rahu-Ay Dasa” olmuştur. Ay Rahu 
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yerleşimine göre 9.evdedir. Ayrıca Rahu ve Ay Nakshatra olarak Venüs 

yönetimindedir. Venüs de 9.evde ve kendi burcunda olduğundan Yogakaraka  

gezegendir. Böylece hayat olaylarında gezegenin Nakshatra yöneticisinin önemli rolü 

olduğu görülüyor. 

. 

SİYASETÇİ    R. TAYYİP  ERDOĞAN 

Karma yöneten gezegenlerin bahşettiği makamlara yükselen Türk siyasetçisi 

Recep Tayyip Erdoğan da listede yer almaktadır. Belediye Başkanlığı ile başlayan 

makamlar Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmasıyla devam etmiştir. Sahip olduğu 

Vedik Doğum haritası ve diğer Bölüşümlü (Divisional) Vedik haritalar gerçekten 

hayatın sihirli değneğinin varlığını göstermektedir. Bu hayatta ortaya çıkan başarının 

nedeni bir savaşta kahramanlık göstermek, insanlığa bir buluşla hizmet etmek veya 

mükemmel bir eğitimle zirveye çıkmak değildir. Başarının açık ve net yapımcısı sahip 

olunan doğum haritasının karmik işaretleridir. Bu da mükemmel bir doğum 

zamanında dünyaya gelmekle gökyüzünün talihli gök kuşağının enerjisinden 

faydalanmaktır.  

R.T. Erdoğan, 26 Şubat 1954 günü İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yaşam 

bilgilerini kullanarak hesaplanan doğum zamanı “05:50” dir. Rektifikasyon yöntemi ile 

bulunan doğum zamanı için verilen 2 erkek ve 2 kız çocuğu olması, evlenme tarihi, 

Anne ve babasının vefat tarihleri ile  önemli başarı basamaklarını geçme zamanlarını 

gösteren Dasa’lardır.  

Öncelikle  “Saptamsa” (D7) yani Vedik Çocuk haritasından doğum zamanı 

hesaplamasını sınayacağız. Bu kişin 4 çocuğu olmuştur. Çocukların sırasına göre 

cinsiyetleri şöyledir : (1) Erkek, (2) Kız, (3) Erkek, (4) Kız. 

SAPTAMSA   VEDİK   HARİTASI 
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Yukarıdaki Saptamsa (Çocuk) haritası rektifikasyon ile hesaplanan “05:50” 

doğum zamanına göre hazırlanmıştır. Haritanın Yükselen burcu Akrep olup 1.evdir. 

Diğer çocuk evleri ve çocukların cinsiyetlerini gösterelim. 

Birinci Çocuk : Saptamsa haritası erkek (Baba)  ve kadın (Anne) kişiler için 

farklıdır. Erkek için birinci çocuk evi yükselene göre 5.ev olur. Kadın kişi için birinci  

çocuk evi 9.ev olacaktır. 

Birinci çocuk evi olan 5.ev Balık burcundadır. Burcun yönetici gezegeni 

Jüpiter olup Koç   burcu evinde yerleşmiştir. Koç burcu erkek burç olduğundan ilk 

çocuk cinsiyeti erkek olmuştur. 

İkinci Çocuk  : Saptamsa haritasında 2.çocuk evi ilk çocuk evinden sonraki 

3.ev veya Boğa (7.ev)  burcudur. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs olup erkek 

burç olan İkizler’de yerleşmiştir.  Vedik temel kuralına göre yönetici ikizler burcunda 

olursa doğacak çocuğun cinsiyeti Kız olur. (Temel Vedik Astroloji kitabı shf.85). Buna 

bağlı olarak ikinci çocuk kız olmuştur. 

Üçüncü Çocuk : Saptamsa haritasında 3.çocuk evi ikinciden sonraki üçüncü 

ev yani  Yengeç burcu veya 9.evdir. Yengeç burcunun yönetici gezegeni Ay Aslan 

burcundadır ve burası erkek burç olduğundan üçüncü çocuk cinsiyeti  erkek olur. 

Dördüncü Çocuk : Saptamsa erkek haritasında 4.çocuk evi  Başak burcu 

(11.ev) olacaktır. Başak burcunun yönetici gezegeni olan Merkür İkizler burcundadır.  

Vedik kuralına göre ikizler erkek burç olduğu halde kız çocuk verecektir. Böylece 

dördüncü çocuğun cinsiyeti kız olur. 



9 
 

Aslında cinsiyetleri farklı çocuklar olduğundan doğum zamanını 

hesaplamakta  en sağlam rektifikasyon aracı Saptamsa haritası olur.  Bu noktadan 

sonra Karmik kontrol gezegenlerini ve başarıya giden sonra da düşüşü gösteren  

kozmik yolu inceleyebiliriz. 

 

VEDİK  HARİTALAR 

 

 

 

Yukarıda verilen Vedik Rasi ve Navamsa haritası gerçekten hayatta çok 

büyük başarılar verecek  parlak  kozmik mükemmelliğe sahiptir. Ay Düğümleri (Rahu-

Ketu) her iki haritada aynı burçlarda (İkizler-Yay) olduğundan Vargottama olmaktadır. 

Bunlardan başka Güneş, Mars ve Ay da Vargottama olmuşlardır. Yükselen Oğlak 

burcuna göre 5.ev (Boğa) ve 10.Ev (Terazi) yöneticisi VENÜS “Yogakaraka” yani 

kuvvetli ve seçkin gezegendir.  
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Jüpiter ve Ay Gajakesekari Yoga yapmaktadır. Jüpiter-Mars görünümü 

“Guru-Mangala Yoga” yapmaktadır. Ay-Mars beraberliği “Chandra-Mangala yoga” 

yapmaktadır.  Venüs 10.ev yöneticisi ve Merkür 9.ev yöneticisi olarak Para evinde 

(2.ev) yerleşerek “Rajayoga” yaparak çok büyük maddi talih vermektedir.  Yükselen 

Burç (Oğlak) yöneticisi SATÜRN yükselimde olacağı Terazi burcunda olduğundan 

çok yüksek makamlara getirecek ve uzun bir yaşam verecektir. 

Kozmik olarak mükemmel bir haritada bir araya gelen görkemli kurgunun 

sorun yaşatacak yeri Ay yerleşimidir. Ay düşüşte olduğu Akrep burcunda ve zararlı 

Mars ile birlikte iki zararlı gezegen (Satürn-Rahu) arasında kalarak “Papakartari 

yoga” ortaya çıkmıştır. Bu zararlı bir yoga olup insana ruhsal sorunlar verir.  Ayrıca 

Yükselen evi (Oğlak) 2.ev ve 12.evde yerleşen iki zararlı (Rahu-Güneş) arasında 

kalarak “Asubha Yoga” yapmıştır. Bu zararlı yoga başka insanların servetleri 

üzerinde  düşmanca arzular besleyen bir karakter oluşturur.  

Karmik kontrol gezegenleri olan Jüpiter ve Merkür bu kişinin hayatına neler 

verecek bunları inceleyeceğiz. 

 

KARMİK  KONTROL  GEZEGENLERİ 

 

Karmik kontrol gezegeni olan MERKÜR 2.evde (Kova) ve Yogakaraka Venüs 

ile 8.evi yöneten Güneş ile birlikte yerleşmiştir. Bu durumda ikinci ev Rajayoga 

olmaktadır. 

1) Merkür 2.evde olunca karmik etkiler harita sahibini çok yükseklere çıkartır. 

Hayatın bir insana bahşedeceği pek çok ödülün sahibi olacaktır. Büyük ikbal sahibi 

birisi olur. Özellikle mütevazi bir hayat şartlarından geçerek bu noktaya gelecektir. Bu 

da sahip olacağı  mucizevi değerlerin görkemini açıklar. 

2) Kurala göre Karmik kontrol gezegeni rajayoga gezegenlerle birlikte olunca 

nasıl ki görkemli bir hayat sahibi yapıyorsa yine kurala göre zararlı 8.evi (Aslan) 

yöneten Güneş ile birlikte aynı evde olunca kişiyi hayatta yükseldiği en yüksek 

noktada iken aşağı alacaktır. Bu olayın benzerini Başkan Kennedy aynen yaşamıştı.  

Kennedy Rasi haritasında Karmik Kontrol Gezegeni Jüpiter zararlı 12.evi yöneten 
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Güneş ile beraberdir. Kennedy hayatının en görkemli zamanını yaşarken suikaste 

kurban gitmişti. 

Böylece R.T.Erdoğan da kurala göre hayatının en tepe noktasında iken 

saltanatı kaybedecektir. Burada aklımıza gelecek soru bu kaybın ne zaman 

yaşanacağı olur. R.T. Erdoğan’ın Rasi haritasındaki Dasa zamanlarında neler 

olduğuna bakalım. Bunları araştırmak için önce Vimshottari Dasa tablosunu 

vereceğiz. 

T.R.Erdoğan’ın Vimshottari Dasa tablosu aşağıda  verilmiştir. Halen yaşanan 

“Rahu-Rahu Dasa” tabloda altı kırmızı ile çizgili gösterilmiştir. 

 

 

Vimshottari Dasa tablosu 

 

a) Evlenme tarihinde (04.07.1978) yaşanan periyot  “Venüs-Venüs Dasa” 

olmuştur. Venüs evlilik temsilcisidir. Böylece Venüs Dasa içinde evlilik 

gerçekleşmiştir. 
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b) Belediye Başkanlığı için girdiği seçimde (15.01.1994) yaşanan periyot  

“Venüs – Satürn Dasa” olmuştur. Venüs kariyer evi olan 10.evin (Terazi) yöneticisidir. 

Satürn de kariyer evi olan 10.evdedir. Böylece kariyer başarısı vermiştir. 

c) Annesinin vefat tarihinde (24.11.2011) yaşanan periyot “Ay-Merkür Dasa” 

olmuştur.  Anne evi olan 4.Ev (Koç) yöneticisi Mars olup gezegen Akrep burcunda Ay 

ile beraberdir ve Merkür ile görünüm yapmaktadır. Bu nedenle anne vefat zamanını 

göstermektedir. 

d) R.T. Erdoğan ilk cumhurbaşkanı olma tarihinde (10.08.2014) yaşanan 

periyot “Ay-Venüs Dasa” olmuştur. Ay nakshatra olarak “Anuradha” 

takımyıldızındadır ve yönetici gezegen Satürn olur. Satürn kariyer evi olan 

10.evdedir. Onuncu ev Terazi burcundadır ve yönetici gezegen Venüs olur. Böylece 

yaşanan Dasa buna uygundur. Ayrıca cumhurbaşkanı gibi bir makamın işareti Satürn 

olur. Satürn Yükselen Burç yöneticisi ve Terazi burcunda yükselimde olarak en 

kuvvetli durumdadır. 

e) Karmik kontrol gezegen yerleşimi R.T.Erdoğan’ın en yüksek makamda 

iken bunu kaybedeceğini gösteriyor. Bunun işareti ne olabilir ?  Halen yaşanan 

periyot “Rahu-Rahu Dasa” olup tabloya göre  16.01.2025 tarihine kadar sürmektedir. 

Rahu yerleşimi 12.evdedir. Bulunduğu nakshatra  “Uttarashada” olup takımyıldızın 

yöneticisi GÜNEŞ olur. 

Güneş Rasi haritasında zararlı 8.ev (Aslan) yöneticisidir ve gezegen 2.evde 

Karmik kontrol gezegeni olan Merkür ile birliktedir. Vedik kuralına göre  hayatta 

ulaşılan zirveden düşme zamanıdır. Bu durumda R.T.Erdoğan,  “Rahu-Rahu Dasa” 

yaşanırken sahip olduğu mevki ve itibarı kaybetme riski yaşayacaktır. Bu periyot 

içinde Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağından ilk akla gelecek risk 

seçimi kaybetmek olabilir.  
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PAKİSTAN  CUMHURBAŞKANI   ZÜLFİKAR  ALİ   BUTTO 

Zülfikar Ali Butto, 1973'ten 1977'ye kadar Pakistan'ın dokuzuncu Başbakanı, 

1971'den 1973'e kadar Pakistan'ın dördüncü Cumhurbaşkanı olarak görev yapan 

Pakistanlı bir avukat ve politikacı. Aynı zamanda Pakistan Halk Partisi'nin 

kurucusudur. 1979'da idam edilinceye kadar partinin başkanlığını üstlenmiştir 

Larkana’da doğan  ve Kaliforniya Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nde 

eğitim gören Butto, Başkan İskender Mirza'nın kabine üyelerinden biri olarak siyasete 

girmeden önce Lincoln's Inn'de avukatlık eğitimi aldı ve sırasında birkaç bakanlığa 

atandı. Halk Partisi 1977'de yapılan parlamento seçimlerinde rakibinin iki katı oy 

alarak kazandı seçimleri muhalefetin hile yapıldığı iddiasıyla şiddet ülke çapına 

yayıldı. Aynı yıl 5 Temmuz'da Butto, ordu komutanı Muhammed Ziyâ ül 

Hak tarafından askeri bir darbeyle devrildi ve 1979'da Pakistan Yüce 

Mahkemesi tarafından siyasi bir rakibin öldürülmesine izin verdiği gerekçesiyle 

tartışmalı bir şekilde yargılanıp idam edildi.  

 

Ali Butto’nun Vedik haritaları. 

 

Karmik Kontrol Gezegenleri yerleşimleri ile ilgili kurala bir göz atalım ; 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaliforniya_%C3%9Cniversitesi_(Berkeley)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oxford_%C3%9Cniversitesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0skender_Mirza
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lincoln%27s_Inn
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed_Ziy%C3%A2_%C3%BCl_Hak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed_Ziy%C3%A2_%C3%BCl_Hak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pakistan_Y%C3%BCce_Mahkemesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pakistan_Y%C3%BCce_Mahkemesi
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Bildiğimiz  en önemli gezegen kombinasyonlarından biri şuydu ; Eğer karmik 

kontrol gezegenleri bir aradaysa (Kavuşum), hindu astrolojisinin oryantal metnine 

göre herhangi bir yoga oluşturmak için başka bir gezegen kombinasyonu olmasa bile, 

harita sahibini  sevindireceklerdir. Bu yoga tutulmuşsa (Ekliptikte) , doğan kişi yine de 

hayatında harika olacaktır, ancak bu kombinasyon kişiyi  hayatın bir yerinde  

mahvedecektir. Pakistan Başbakanı  Ali Bhutto buna örnek sayılır. 

Vedik Rasi (Doğum) haritasında görüldüğü gibi Tutulum gezegenleri Rahu 

Akrep burcunda ve Ketu da Boğa burcunda yerleşmiştir.  Bütün gezegenler ekliptik 

eksenin bir tarafında yerleşince ortaya Kalasarpa Yoga çıkmıştır. Bu zararlı bir 

yogadır. Rahu ve Ketu’nun yerleştiği burçları yöneten Mars ve Venüs “Karmik Kontrol 

Gezegenleri” olmuşlardır.  Gezegenler Akrep burcunda kavuşum yapıyor. Bu 

durumda haritanın sahibi hayatta başarılı olacak ve yüksek mevkilere gelecektir. 

Ancak Karmik Kontrol Gezegenlerinin kavuşumu Ekliptik eksenin Rahu 

ucundadır. Böyle bir yerleşim hayatı gelecek bir zamanda mahveder. Gözden 

düşürür, suçlanır ve ağır cezalar görür. Pakistan’ın tanınmış bir ailesinin üyesi olan 

Ali Butto çok güçlü olmasına rağmen idam edilmiştir. Onun kızı olan  Benazir Butto 

da Başbakan görevinde iken  bir seçim mitinginde suikaste uğramıştır.  

Ali Butto’nun ölüm tarihinde transit Satürn Aslan burcundan geçerken  

Boğa’daki natal Ay ile “Kandaka Satürn” yapıyordu. Bu kare geçiş Ay’dan sonraki ilk 

kare olduğundan çok zararlı ve şiddetlidir. 

Dikkat edilirse Rasi haritasında Kalasarpa Yoga vardır. Bütün gezegenler 

Ekliptik ekseni bir tarafında toplanmıştır. Zararlı ve yıkıcı bir kozmik olaydır.  Bu 

yoganın gezegen yerleşimine göre 12 farklı biçimi vardır. Rahu 12.evde ve 6.evde 

olursa “Sheshnag Kalsarpa Yoga” ortaya çıkar.  

Sheshnag Kaal Sarp Yoga, kişiyi anlaşmazlıklar,  mahkeme davaları, mali 

durum, borçlar, şiddetli düşmanlar, hastalıklar, meslek sorunları,  ruhsal problemler, 

gecikmeler, kayıplar, talihsiz olaylar, bağımlılıklar, ahlaksızlıklar ve bir dizi sorunla 

rahatsız edebilir.  Sheshnag Kaal Sarp Yoga, meslekle ilgili sorunlar yaratabilir. 

Dolayısıyla etkisi altındaki insanlar, meslekleriyle ilgili birçok  sıkıntı yaşayabilirler. 
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BAŞBAKAN    ADNAN   MENDERES 

Cumhuriyet devrinin idam cezası verilen ünlü Başbakanıdır. Astrolojik olarak 

siyasette yükseklere çıkıp sonra da düşmesi kötü bir kaderi olduğunu gösteriyor. 

Menderes, Ege bölgesindeki Aydın’da yaşayan  çiftlik sahibi  varlıklı bir ailenin 

çocuğuydu. Kayıtlara göre 1899 yılında dünyaya gelmişti. Doğum zamanı 

rektifikasyon yöntemiyle   22 Kasım 1899 bulunmuştur. Vedik haritaları aşağıda 

verilmektedir. 

Rasi haritasında Yükselen Burç Balık olup yönetici gezegen JÜPİTER 9.evde 

yerleştiğinden “Laksimi Yoga” yapmıştır. Bu bir varlık ve başarı işaretidir.  

 

Menderes’in Vedik Haritaları 

Ay Düğümleri (Ekliptik) ekseni Boğa-akrep  arasında yerleşmiştir. Bu 

durumda Karmik Kontrol Gezegenleri Venüs ve Mars olmaktadır. Gezegenler akrep 

burcunda beraberdir ve birleşmiş sayılır. Bu kozmik işaret hayatta büyük başarılar 

elde etmeyi ve yükselmeyi gösterir. Böylece kişiyi Başbakan yapmış ve 1950-1960 

arasında popüler ve güçlü şekilde siyasi alanda yıldız olmuştur. Ancak bazı siyasi 

sorunlar nedeniyle ordu tarafından yapılan darbe ile düşürülmüş ve yapılan 

mahkemeler sonucunda 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilmiştir. İşte bu felaket 

sonucun mimarı da Karmik Kontrol Gezegenlerinin (Mars-Venüs) Ekliptik ekseninde 
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yerleşmesidir. En kötü ve zararlı kozmik olaydır. Ölüm tarihinde transit Satürn Oğlak 

burcundaydı. Natal Ay Yengeç burcunda olduğundan “Kandaka Satürn” yaşanıyordu. 

Bu da sürecin riskini gösteriyor.  

 

Menderes’in Batı tipi Doğum horoskopu yukarıda verilmiştir. Burada Ekliptik 

ekseninde stelyum yapan gezegenler hayatta iki uç arasında gidip gelen bir kader 

çizmektedir. Zaten astroloji’de gezegenlerin bu dağılımına “Tahterevalli tip” denir.  

Toprak burçlarında gezegen yoktur ama ateş burcunda gezegenler stelyum 

yapmıştır. Bu ateş sonunda kendi kaderini de yakmıştır. Başarılı bir evlilik, aileye 

mutluluk verecek çocuklar gösteriyor. Dokuzuncu evdeki stelyum  inancın siyasette 

kullanılmasını net olarak göstermektedir.  Başucuna yakın Satürn de siyasi 

karakterini, bu alandaki gücünü ve toplumdaki etkisini belirtmektedir. 

20 Mart 2023 

Astrolog Yücel SÜGEN & Özlem SÜGEN 


