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KÖTÜ  KADERİN   SUÇLUSU   KİM    OLACAK  ? 

DEPREMDE  CAN  VEREN   FUTBOLCUNUN    GİZEMLİ    KADERİ 

Türkiye’nin güney doğu bölgesindeki 11 kenti yerle bir eden büyük bir 

deprem faciası 6 Şubat sabahı yaşandı. Kuvveti 7,8 olan deprem çağın felaketi 

olarak tanımlandı. Aynı anda 3 deprem olduğu ve 9 saat sonra bölgede 7,6 

kuvvetinde başka bir deprem daha  görüldü. Kobe depreminden (1995)  kısa bir süre 

sonra Japonya’da olduğumda parçalanan bir otoyol köprüsü görmüştüm. Böyle bir 

betonu yıkan güç nasıl bir şeydir diye düşünmüştüm. Büyük Hanşin depremi denen  

7,2 gücündeki depremde 6 binden fazla insan ölmüştü. Türkiye’de ise hasar ve 

kayıplar korkunç boyutlarda oldu. Tarihte 1509 yılındaki depreme halk “Küçük 

kıyamet” demişler. Yaşanan son deprem her halde “Büyük kıyamet” olmalı ! 

Yıkılan kentlerden Hatay’da bulunan  futbol ligindeki Hatayspor takımının 

oyuncusu   Ganalı Christian Atsu gizemli kaderi ile uluslararası medyanın konusu 

oldu. Hatay’da depreme kurtarma ve yardım ekipleri ancak 3.günden sonra 

ulaşabildi. Atsu, 5 Şubat akşamı oynanan lig maçında uzatma dakikalarında gol 

atarak takımına 3 puan kazandırmıştı. Daha önceki gelişmelere göre başka bir futbol 

takımına geçmek için gece 23’de bir uçakla kentten ayrılmayı planlamış. Ancak maçı 

kazanma mutluluğu içinde kentten ayrılmayı iptal ederek yaşadığı apartmana   

dönmüş. Deprem gece 04.17’de olduğunda binanın tümü yıkılmış. Oradan çok az 

sayıda insan kurtulmuştu. Kurtarma çalışmaları sırasında iyi bir haber çıkmamıştı.  

Sonunda depremden 12 gün sonra Atsu’nun enkaz altındaki cesedi 

bulunmuştu. Medya onun gol atmasıyla değişen kaderini gizemli bularak konuşmaya 

başlamıştı. Ölümle yaşamak arasındaki ince çizgi bu olayda kafaları karıştırmıştı. 
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Oysa depremden bir gün sonra Atsu’nun doğum horoskopunu incelediğimizde ölmüş 

olacağını hesaplayıp  enkazın araştırılmasını beklemeye başlamıştık. Zira enkazlar 

altından 10 gün sonra bile canlı insanlar çıkıyordu. Bir noktada hata yapmamız 

mümkün olacağından kaderin çizdiği yaşamı değerlendirmek için beklemeye karar 

verdik. Astroloji gerçekten bir mucizeler bilimidir. Hayatın çeşitli temaları içinde 

bulunan ölüm konusu   astrolojinin dikkatle yaklaşmayı gerektiren hassas bir   

meselesidir. 

Doğum haritasındaki  ölüm için kozmik  işaretleri incelerken deneyimli ve 

bilgili bir astrolog değilseniz kesin yargılarda bulunmamaya dikkat edilmelidir. Fakat  

doğum horoskopu öyle mistik bir kurgu sunar ki beklerken bile umudunuz fazla 

olmaz.  Christian Atsu için doğum haritasında ortaya çıkan kozmik işaretler özellikle 

deprem tarihinde yadsınamayacak kadar risklidir. Bu konuda araştırmamızı iki yönlü 

yapacağız. Birinci yol bilimsel verileri kullanmaktır. İkinci yol da insanların asırlardır 

ilgisini çeken  mistik  uygulamaları denemektir.  

VEDİK  ASTROLOJİ  SİSTEMİNDE  KADERİN   GERÇEKLEŞMESİ 

Kader değiştirilemez bir gelecek  olgusudur. Ancak deprem felaketinde 

ölenlerin kader kurbanı olduklarını ileri süren politikacılar önemli bir konuyu atlıyorlar. 

Kaderi gerçekleştiren doğum haritasının sahibi mi yoksa onunla hiçbir ilgisi olmayan 

yabancı birisi midir ? Astroloji’de bu husus daha önce incelenmemiştir. Olaya sadece 

kader demek eksiktir. Kaderi gerçekleşmesinde tanımadığımız bir insanın suçu 

olabilir veya kaderi gerçekleştiren haritanın sahibi kişi olabilir.  

Bu konuyu bir örnekle açıklığa kavuşturalım. Araba kullanan birisi kurallara 

aykırı olarak yüksek süratle giderken karşı şeride geçerek karşıdan gelen arabaya 

çarparak birini öldürürse kaderin gerçekleşmesinde bireysel olarak suçludur. Aracıyla 

giderken kurallara aykırı olarak bir dönemece çok süratli girip direksiyon hakimiyetini 

kaybeden sürücünün arabası takla atarak şarampole uçar ve  insan ölürse 

gerçekleşen kader tamamen kendi suçu olur. Bu durumlarda kaderin 

gerçekleşmesinde suç işleyen taraflar farklıdır ve işlenen suçun bir cezası olmalıdır. 

Kendi kusuru yüzünden hayatını kaybeden birisi için söylenecek bir şey olamaz. 

Zaten hayatını kaybederek cezalandırılmıştır. Deprem olayında kurallara aykırı 

şekilde inşa edilen bir evde ölen kişinin kader diyerek geçiştirilmesi yapılamaz. Ancak 

burada bizim amacımız başka insanların suçunu gösteren horoskop işaretlerini  
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belirlemek olacaktır. Bunun için depremde hayatını kaybeden Christian Atsu’nun 

doğum horoskopu temel alınacaktır. Astroloji’de bu konu ilk kez incelenmektedir. 

“Felaketlerimizin nedeni olarak güneş, ay ve yıldızları suçlarız” 

Shakespeare’in Kral Lear oyununda perde 1, sahne 2 bölümünden alınmış 

replik insanların gökyüzü konusundaki düşüncelerini özetlemiş. Aslında kozmik etkiler 

gerçektir ama bundan kurtuluşun reçetesi incelenmemiştir. Deprem olayında 

kurallara uygun olmayan yerleşimlerde hatalı yapıların inşaatı  engellenmiş olsa 

kaderin çalışması da durdurulmuş  olurdu. Bu nedenle gökyüzünü suçlamak yerine 

kozmik nedenleri araştırmak  insanlar için daha faydalıdır. 

Christian Atsu’nun doğum haritası belirli bir zamanı gösteren ölüm 

işaretleriyle doludur. Bu bir kaderdir. Fakat kaderi gerçekleştiren şey onun hatası 

olmamıştır. Depremin hemen arkasından kurtarma çalışmaları başlatılmış olsaydı 

gene bir şansı olurdu. Çünkü doğum haritası aynı zamanda ani bir ölümü 

göstermiyor. 

VEDİK   HARİTALAR 
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Christian Atsu, Gana, Ada Foah’da 10 Ocak 1992 günü dünyaya gelen bir 

futbolcuydu. Dünyanın ünlü kulüplerinden Porto, Chelsea ve Everton’da oynamış son 

olarak da Hatay’da yerleşip şehir kulübünde oynamaya başlamıştı. Vedik Rasi 

haritasında Yükselen burca yerleşen Mars üzerinde Jüpiter görünümü sporcu 

yeteneğini ve kariyer evini yöneten Merkür de spordan hayatını kazanacağını 

göstermektedir. Hesabi bir gezegen olan GULİKA 11.evde (Terazi) yerleşerek kariyer 

başarısını yansıtmaktadır.  Gulika 11. evdeyken, kişi iyi bir maddi başarı ve mutluluğa 

sahip olabilir. Oğullarından  mutluluğu alacaktır. Ünlü ve çekici olabilir. İyi bir karısı 

vardır. Bir topluluğunun başı olabilir. İş alanında her güce, tanınmaya ve mevkie 

sahip olacaktır. Hayatta kazanacağı başarıyı gösteren önemli bir Yoga vardır Rasi 

haritasında. Birinci evin (Yay) yönetici gezegeni JÜPİTER dokuzuncu evde (Aslan) 

yerleşiktir.  Bu yerleşim “Laksimi Yoga” yapar. Laksimi Yoga başarı ve varlık 

işaretidir. 

 

Christian Atsu ve ailesi 

Yaşanan  Dasa 

Deprem günü Atsu’nun Rasi (Doğum) haritasına göre yaşanan Dasa “Satürn 

– Jüpiter Dasa” olduğu görülüyor. Yaşam sonunu belirleyen maraka gezegenlerden 

birincisi 2.evi (Oğlak) yöneten Satürn olacaktır. Maha Dasa yani Büyük Dasa 

yöneticisidir (2005-2024). Jüpiter ile 8.evi (Yengeç) yöneten Ay arasında görünüm 

olduğundan  Jüpiter de maraka (ölüm getiren) gezegendir. Bu nedenle yaşanan dasa 

içinde ölüm riski vardır. 

Sadesati 
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Yaşanan süreçte “Sadesati” adı verilen hayatın en zor zamanlarından biri 

yaşanmaktadır. Sadesati transit Satürn ile natal Ay arasındaki ilişkiden ortaya çıkar. 

T.Satürn natal Ay’a göre 12.evden (Oğlak) geçerken Sadesati 1.kısmı başlar. 

T.Satürn natal Ay evine girince (Kova) Sadesati en zor zamanı yaşanır. T.Satürn 

Balık burcuna girince Sadesati 3.periyotu yaşanır. Sadesati 2.periyotunda yaşanması 

mümkün olan sorunlar aşağıda gösterilmektedir. 

Zirve Aşaması (Peak) : Sade Sati'nin zirvesidir.  T.Satürn N.Ay evinden 

(Kova) geçmektedir. Genellikle Satürn'ün bu aşaması en zor olanıdır. Satürn'ün 

doğumdaki natal Ay üzerinden geçişi sağlık sorunlarını, karakter bozulmasını, 

ilişkideki sorunları, zihinsel rahatsızlıkları ve üzüntüleri gösterir. Bu dönemde 

başarıya ulaşmakta zorlanılır. Sıkı çalışmanızın sonuçlarını alamayabilirsiniz ve 

kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.  

Yapınız ve bağışıklık sisteminiz güçlü olmayacaktır. Depresyon, bilinmeyen 

korku veya fobiden mustarip olabilirsiniz. Düşünme, eylem ve karar vermede netlikten 

yoksun olmak olasıdır. Ruhsal olarak etkilenir olacak ve doğanın sorunlarından 

etkileneceksiniz.  Burada belirtilen doğa sorunları deprem, su baskını, kasırga ve 

hortum gibi doğa felaketleridir. 

Kozmik Ölüm İşaretleri 

Transit Satürn ile sekizinci ev (Yengeç) yöneticisi Ay görünümü olası bir 

yaşam sonu göstergesidir. Deprem günü T.Satürn ile N.Ay aynı evde (Kova) 

bulunduklarından kozmik ölüm işareti ortaya çıkıyor.  

Rasi haritasından ölüm yerini de görebiliriz. Ölüm yerini sekizinci ev gösterir. 

Sekizinci ev (Yengeç) ölüm evidir. Yengeç burcu “Öncü Burç (Movable) olduğundan 

yaşam sonu doğum yerine çok uzak bir yerde olacak demektir. Bu durumda Gana 

doğumlu bir insan için Hatay başka bir kıtada bir noktadır. 

Gulika yerleşimi Terazi burcundadır.  Doğumda  KETU görünümü alıyor. 

Deprem tarihinde transit Ketu Terazi burcunda ve Gulika evindedir. Bu nedenle 

yaşam sonu riski ortaya çıkar. Gulika yöneticisi Venüs 12.evde (Akrep) yerleşmiştir. 

Deprem tarihinde T.Mars Boğa burcunda olunca Venüs ile görünüm yapar. Bu da 

zararlıdır. Mars Yükselen Drekkana yöneticisidir. Bu nedenle zararlıdır. 
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Yaşam sonu işaretleri arasında olan 64.Navamsa  Satürn için hesaplanırsa 

Aslan burcundadır. Deprem tarihinde 64.Navamsa T.Satürn, T.Rahu ve T.Mars 

görünümleri almaktadır. Bunlar da yaşam sonu işaretidir. 

22.Drekkana 

Vedik Rasi haritasında 22.Drekkana yerleşimi yaşam sonu  hakkında mistik 

bilgiler verir. Nerede olacağını ve nasıl olacağını öğrenmek mümkün olur. Drekkana 

“ondalık” demektir. Bir burç 30 derecedir ve içinde 3 ondalık bulunur. 

22. Drekkana Nasıl Hesaplanır:  

22. Drekkana'nın Derece, Dakika ve Saniye cinsinden değeri = 210⁰ + 

Yükselen Boylamı olacaktır.  

Örnek: Rasi’de Yükselen = Yay 12⁰ 47’ ”  olan haritada hesap yapalım. 22. 

Drekkana'nın yerleşimi  = 210⁰ + 12⁰ 47'  = 222⁰ 47’ = Yengeç 12⁰ 47'  olur. Yengeç 

burcunun 2. ondalığı, yani MARS  tarafından yönetilen  22. Drekkana olacağı 

bulunur. 

Satürn Oğlak burcunda 2.ondalıktadır ve Yengeç 2.ondalık ile görünüm 

yapar. Bu ondalığın yöneticisi Mars olduğundan yaşam sonu anormal ve zorlu bir 

çarpma (deprem) kaynaklanacak demektir. Ancak Satürn görünümü ölümün açlık, 

susuzluk ve zihin travmasından olacağını gösterir. Bu durumda deprem sırasında bir 

çarpmadan değil bir yere sıkışıp kalmaktan dolayı ölüm gelmiştir. Depremden sonra 

geçen on gün ölüme neden olmuştur. 

 

Christian Atsu burada öldü 

KADERİN  GERÇEKLEŞMESİ 
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Depremin yaşam sonu tetikçisi olduğu anlaşılıyor. Ancak ölümün suçlusu 

kimdir ? Christian Atsu kendi hatası nedeniyle mi ölmüştür ? Bunu anlamak için Ay 

Düğümleri (Ekliptik) ile 12.ev arasındaki ilişkilere bakmamız gerekir. Zararlı 12.ev 

veya yöneticisi aldatma veya dolandırılma gibi olayları yönetir. Eğer araba çarpması, 

silahla vurulma ve zehirleme gibi yaşam sonu olayları olsaydı Ay Düğümleri ile 

sekizinci ev ilişkisine bakılmalıdır. 

Rasi haritasında 12.evin (Akrep) yöneticisi MARS olup 1.evdedir. Yükselen 

Burç Rahu-Ketu ekseninden zarar görmektedir.  Ayrıca deprem zamanında T.Rahu 

Koç burcundadır ve 1.ev ile görünüm yapmaktadır. Bu nedenle yaşam sonu yani 

kaderin gerçekleşmesi binaları sağlam  veya kurallara göre yapmayan 3.şahısların 

suçudur. Bunların içinde resmi makamlar, binanın yapımcısı, inşaat mühendisi ve 

çalışan ustalar olacaktır. Yukarıda verilen deprem yeri fotoğrafında inşaatın ne kadar 

baştan savma yapıldığı görülmektedir. 

Depremde bazı inşaat yapımcıları kendi yaptıkları binaların yıkılmasında 

hayatlarını kaybetmiştir. Bunun gibi olaylarda kaderin gerçekleşmesinde vefat eden 

kişinin suçu vardır. Sonuç olarak  korkunç depremin ve orada can veren Christian 

Atsu’nun astroloji mucizesini anlamamıza büyük katkısı olmuştur. 
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