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Astroloji ve diğer okült bilimlerde en fazla ele alınan konu yaşam
uzunluğudur. Geçmiş çağların astroloji yöntemleri içinde horoskopun matematiksel
ölçümlerle ifade edilen yöntemlere dayanan ve kehanetler olarak açıklanan tarzlar
görülmekteydi. Örneğin, tıpkı Talih noktasının bulunmasına benzer bir işlem
yardımıyla kişinin yaşamının sonu, daha doğrusu yaşam uzunluğu hesaplanırdı. Bu
yöntemin el falındaki Hayat çizgisinin rolünü kapsadığını söyleyebiliriz. Orada bile
bazen uzun bir yaşam çizgisi, eğer sağlık veya kader çizgileri ile etkili bir yerde
kesilmişse bambaşka anlamlar içermektedir.
Yeryüzündeki pek çok kültür erken yaşlardaki ölüm olaylarını farklı bakış
açılarından yorumlamıştır. Böyle yorumlamalar bize erken ölümlerde farklı bir görüş
ve anlayış bulunduğunu göstermektedir. İnsanlığın ürettiği ve geliştirdiği felsefeler
genç yaşta yaşamını yitirmiş kişi için ölümünde tanrısal bir sır bulunduğunu ortaya
koyan tanımlamaları kapsamaktadır. İsa'dan iki asır önce yaşamış olan Roma'lı
Platus şöyle yazmıştır : "Tanrıların sevdiğidir ki, genç yaşta aramızdan ayrılır". Yine
İngiliz şairi Wordsworth bir şiirinde , "İyiler erken ölür., " diye başlamaktadır. Başka bir
edebiyat adamı Lord Byron da ; "Cennet değerli olanı erken ölene saklar,"
demektedir.
Erken ve beklenmedik yaşam sonu belki de ürkütücü ve meşum
gözüktüğünden şairler üzüntülü kalpleri teskin etmek için bunları yazmışlardır
diyebiliriz. Buna rağmen binlerce yıldan beri geleceği sorgulayan tüm doğaüstü
yöntemlerin baş konusu yaşam sonunu gösteren işaretleri aramak ve yorumlamak
olmuştur. Batı Astroloji alanında normal bir yaşam sonunu kişinin Doğum
horoskopundaki yerleşimlerden ve bakış açılarından ortaya çıkartmak ve bunu
gösteren belirli işaretleri seçmek üzerine kesin bir yöntem yoktur. Bazen sert bakış
açılarından tutturulan kehanetler olabilir fakat her durumda aynı sonucu vereceği
söylenemez.
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Beklenmedik yaşam sonunu doğum horoskopundan yorumlamak ise, büyük
bir yüzde ile doğrulanan örneklere bakılırsa olası görünmektedir. Bunun için ağır
gezegenlerin

zorlu

ve

sert görünümleriyle,

ileriki

yıllarda

transit yaparken

oluşturacakları etkileri incelemek gerekmektedir.
Astrolojide ölüm olayı eski İran ve Arap astrologlarının başlıca uğraşları
arasındaydı. Bunu bir yöntem olarak ortaya koyan hesaplar Mars ve Satürn
arasındaki açısal görünümlerin hesaplaması ile yapılıyordu. Astrolojide Hyleg adı
verilen,

"Yaşam

Sonu

Noktası"

ile

ölüm

zamanı

veya

hayatın

uzunluğu

yorumlanıyordu. Bu hesaplama yöntemine modern astrolojide artık itibar edilmese
de, doğum haritasındaki öteki işaretler ile beraber incelendiğinde şaşırtıcı sonuçlar
ortaya koyduğunu yaşam analizlerinde görmekteyiz.
Ancak

Vedik Astroloji istemi dışında bir astroloji ekolü yaşam sonunu

hesaplamakta tam başarılı olamamıştır. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip Vedik
(Jyotish) veya Hint Astrolojisi yaşam uzunluğunu gerçeğe en yakın şekilde
hesaplayan tek okültzm sistemidir.
BATI TİPİ HOROSKOP
Batı tipi doğum horoskopu değişik yöntemlere göre hazırlanır. Bunların içinde
en fazla kullanılan yöntem Placidius adını taşır. Bunların birbirinden farkları horoskop
tasarımında kullanılan ev sistemidir. Örnek kişi 18 Şubat 1946 günü İstanbul’da saat
19:30’da dünyaya gelmiştir. Aşağıda Batı tipi doğum horoskopunu veriyoruz.

Genç yaşta vefat eden erkek kişinin Batı tipi horoskopu
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Yukarıda horoskopu verilen erkek kişi 35 yaşında iken Mart 1981 içinde
intihar ederek ölmüş birisidir. Batı tipi horoskopta Geri (Retro) Satürn ile Mars
kavuşumu Ekliptik ekseninde yerleşmiştir. Ağır gezegenlerin hepsi geri hareketlidir.
Mars ile Neptün arasında kare görünüm olması intihar meylinin nedenidir. Yine de
Batı tipi horoskopta intihar edeceğini kesin olarak belirtmek ilk bakışta mümkün
değildir.
Ölüm evi olan 8.evin (Koç) yöneticisi Mars bize kötü gelecek konusunda fikir
verebilir.

Satürn ve Neptün görünümleri ani bir ölümü akla getirir. Batı tipi

horoskoptan yaşam uzunluğunu belirlemek de mümkün değildir. Bu konuda bize fikir
verecek kurallar yoktur. Vedik sisteminde ise sadece astroloji kurallarını sınayarak
hayat uzunluğunu hesaplayabiliriz.
Ünlü İngiliz futbolcu Colin Bell 26 Şubat 1946 tarihinde dünyaya gelmiş ve 05
Ocak 2021 günü vefat etmiştir. Bu iki kişinin horoskopları neredeyse aynıdır.
Yükselen Burç ve Ay yerleşimi farklıdır. Bunlardan birisi hayatta başarılı olamamış ve
ruhsal sorunları nedeniyle hayatına son vermiştir. Diğeri ise İngiltere’nin en başarılı
ve ünlü futbol oyuncusu olarak tanınarak dünya çapında bir isim sahibi olmuştur. Batı
tipi horoskoplardan bu kadar büyük gelecek farkı oluşturan kozmik işaretleri şüpheyle
karşılamak mümkündür. Oysa bunlara ait Vedik horoskoplar üzerinde bize farkları
gösteren çok etkili kozmik işaretler vardır. Bu iki kişinin Vedik haritalarında astroloji
meraklısı insanları büyüleyecek kozmik yerleşimler vardır.
BAŞARI VEYA BAŞARISIZLIK
Vedik sisteminde harita yerleşimleri, gezegenlerin özellikleri kadar kaderde
rol oynayan Yoga yerleşimleri vardır. Örneğin bir haritada “Laksimi Yoga” bulunması
bile hayatı büyük ölçüde etkiler. Laksimi Yoga birinci ev ile dokuzuncu ev ilişkisinden
ortaya çıkar ve insana başarılı bir hayat verir. Bu bir varlık, servet, başarı ile mutluluk
göstergesidir. 18 Şubat doğumlu kişinin Vedik haritasında Mars geri (Retro)
gezegendir. 26 Şubat doğum kişinin haritasında Mars ileri hareketlidir. Güçlü Mars
yerleşimi insanı spor alanlarında başarılı yaparak şöhret kazandırır. Bunun tersine
zayıf Mars yerleşimi başarısızlık ve kısa bir hayatın nedeni olabilir.
Aşağıda söz konusu kişilere ait Vedik haritalarda kaderin nasıl bir yol çizdiğini
göreceğiz.
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BAŞARISIZLIK VE KISA BİR HAYAT

18 Şubat doğumlu kişinin Vedik Rasi (Doğum) haritasında 1.ev (Aslan) ile
9.ev(Koç) arasında bir ilişki olmadığından Laksimi Yoga yoktur. Ekliptik ekseni RAHU
ucunda yerleşen Retro Mars ve Satürn 11.evde gelecek amacı ve başarma arzusunu
köreltiyor. Karma evi olan 5.evde (Yay) yerleşen KETU
gördüğünü simgeliyor.

karmik ödülün zarar

Vedik sisteminde yaşam uzunluğu hesaplamak için çeşitli

yöntemler vardır. Örneğin Amsayu Yöntemi , Pindayu yöntemi veya Jaimini yöntemi
gibi.

Bunların

hepsinde

haritadaki

gezegen

güçlerini

ve

diğer

özelliklerin

hesaplanarak kullanılmasını gerektirir. Daha kestirmeden ve kolay bir yöntem
Sekizinci ev yöneticisi metodudur.
Sekizinci Ev Yönetici Yöntemi
“Parasa ve Jaimini gibi Vedic bilgeleri yaşam uzunluğunu kabaca
hesaplamak için farklı bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu hesaplamayı yapmak için
öncelikle 1.Ev ile 7.Ev yönetici gezegenlerinden hangisinin daha kuvvetli olduğunu
bulmak gerekir. Bulunan evden itibaren sayılarak 8.Ev tespit edilir. Bu noktadan
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itibaren de 8.evin yöneticisinin yerleşimine bakılır. Eğer gezegen köşe evlerden
birinde (1, 4, 7, 10 evler) yerleşirse Uzun hayat (72-108 yıl) yorumu yapılır. Eğer
yerleşim Panaphara evlerden birinde ( 2, 5, 8, 11.evler) yerleşirse Orta uzunlukta
hayat (36-72 yıl) yorumu yapılır. Eğer yerleşim Apoklima evlerden birinde (3, 6, 9,12)
yerleşirse Kısa hayat (0-36) yorumu yapılır.”
Yukarıdaki Vedik Rasi haritasında

Yükselen Burç Aslan olup yönetici

gezegen GÜNEŞ olur. Yedinci ev Kova olup yönetici gezegen SATÜRN olur. Güneş
Kova burcunda zayıftır. Her gezegen yöneticisi olduğu burcun karşısındaki burçta
zayıflar. 7.evi yöneten Satürn ise İkizler burcunda ve 11.evde kuvvetlidir. Burası
gezegen için dost evidir. Bu durumda Kova burcundan başlayarak 8.evi bulacağız.
Sekizinci ev Başak burcu (2.ev) olur. Başak yöneticisi MERKÜR olup buradan
itibaren 6.ev ileride Kova burcunda yerleşmiştir. Bu yerleşim Apoklima evidir. Bu
nedenle kısa hayat işaretidir. Kısa hayat 0-36 arasındadır. Söz konusu kişi 35
yaşında ölmüştür.
YAŞAM SONU ZAMANINI GÖSTEREN İŞARETLER
Vedik Rasi haritasında yaşam sonu zamanını ve nasıl olacağını gösteren
kozmik işaretler vardır. Bunlarla ölüm zamanını ayrıca sınayabiliriz.
1) İkinci ev ve yedinci ev yönetici gezegeniyle birlikte bulunan gezegenin
Dasa sürecinde yaşam sonu gelebilir. Yaşam sonu Rahu Maha Dasa sonunda
gelmiştir. Rahu ile 7.evi yöneten Satürn birliktedir.
2) Sadesati süreçlerinde yaşam sonu olabilir. Transit Satürn Başak
burcundadır. Natal Ay Başak burcunda olduğundan Sadesati yaşanıyor.
3) Transit Satürn 8.ev ve 12.ev yöneticisinin evindeyken yaşam sonu
gelebilir. T.Satürn Başak burcundadır ve natal Ay da buradadır. Ay 12.evin (Yengeç)
yöneticisidir.
4) Yaşam sonu transit Satürn hesabi gezegenlerden biri olan MANDİ evinde
iken görülebilir. Mandi yerleşimi Başak burcundadır.
5) Yaşam Sonu Nasıl olacaktır ?
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Rasi haritasında 22.Drekkana yerleşimi yaşam sonunu belirler. Yaşam sonu
doğal olabildiği gibi anormal sayılan şartlarda ortaya çıkabilir. Doğal şartların yaşlılık
ve hastalıklar olduğunu biliyoruz. Doğal olmayan şartlar ise ölümün beklenmedik bir
zamanda olması, kaza veya intihar veya şiddetli bir olay (cinayet) hatta bunun suikast
olmasını kapsar. İşte, Rasi haritasında 22.Drekkana yerleşimleri için özel horoskop
bölümleri bize doğal olmayan yaşam sonu hakkında bilgi verecektir.
Aşağıda yer alan Drekkana Tablosu böyle durumları yansıtır.
Yaşam sonu tarzı : Ayudha (İntihar, Silah ve şiddet)
Yerleşim : Aslan 3.Drekkana ; Koç 3.Drekkana ; Yay 3.Drekkana ; Terazi
3.Drekkana ; İkizler 3.Drekkana ; Yay 1.Drekkana ; Koç 1.Drekkana ; Başak
2.Drekkana ; İkizler 2.Drekkana.
Rasi haritasında Yükselen Burç 28 derece Aslan burcunda olduğundan
22.Drekkana yerleşimi Koç burcunun 1.ondalığı içindedir. Bu nedenle yaşam sonu
nedeni şiddet dolu bir intihar olacaktır. Bu kişi apartmanın 5.katından aşağı kendini
atarak vefat etmiştir. (How to Judge a Horoscope – B.V. Raman. Shf. 94)
6) Yaşam sonunu getiren transitler : İntihar girişiminde T.Satürn natal Ay
evinde geçmektedir. T.Mars Balık burcundadır ve Başak burcu ile görünüm
yapmaktadır. T.Ketu Oğlak burcundadır ve N.Ay ile görünüm yapmaktadır. Sonuçta
natal Ay üzerinde zararlı tüm gezegenlerin sert enerjileri varken intiharın
engellenmesi gerçekten olanaksızdır
BAŞARILI VE UZUN BİR HAYAT
26 Şubat 1946 günü dünyaya gelen İngiliz futbol yıldızı Colin Bell’in Vedik
Rasi haritasında gezegen yerleşimleri Ay hariç aynıdır. Ayrıca geri (Retro) Mars ileri
harekete geçtiği görülüyor. Burada seçilecek meslek için Mars’ın ileri harekete
geçmesi çok önemlidir. Büyük sporcuların haritasında çok güçlü Mars yerleşimi olur.
Gezegen ayrıca 10.evde yani kariyer evindedir. Bundan başka Rasi haritasında
yogaların kralı olan “Laksimi Yoga” vardır.
Aşağıda Colin Bell’in Vedik haritalarını veriyoruz.
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Colin Bell’in Vedik haritaları

Doğum Zamanı Ayarlamasının Hayati Önemi
Colin Bell’in Vedik haritası ile önceki örnekteki harita arasın da çok az farklar
olduğu halde birbirine tamamen zıt iki insan ortaya çıkmıştır. Adeta siyah ile beyaz
renkler gibidir. Bunların başında Yükselen Burç farkı gelir. Bu noktada ortaya çıkan
önemli gerçek doğum zamanı ayarlamasının ne kadar hayati bir özellik taşımasıdır.
Bu iki örnek hamile bir kadının çocuk doğumunda zamanı ayarlamasının önemini
gösteriyor. Anne ve babalar için doğum zamanı ayarlanması mümkün ise muhakkak
bunun yapılmasından vaz geçmesinler. Doğal olarak bunu başarmak için eğitimli
kişiler olmaları ve maddi durumlarının iyi olması gerekir. Hayat boyu çocuğun kötü
kaderinin azabını çekmek yerine sağduyu sahibi olup ellerindeki fırsatı kullanmaları
gerekir. Doğum zamanı ayarlanmasının neler değiştireceğini burada verilen iki
horoskop gösteriyor.
Yaşam Uzunluğunu Etkileyen Kozmik İşaretler
Yaşam uzunluğu Vedik astrolojisine göre insan için en fazla 120 yıldır. Bunu
sağlayan en önemli kozmik eleman SATÜRN gezegenidir. Diğer gezegenlerin güçlü
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bir yerleşimde bulunmaları da büyük katkı sağlar. Gezegenin ve Yükselen Burç
yerleşiminin “Vargottama” olması yaşam uzunluğunu olumlu etkiler.

Vargottama

demek yerleşimin Rasi ve Navamsa haritalarında aynı burç olmasıdır. Yukarıdaki
haritalarda GÜNEŞ Rasi ve Navamsa haritalarında aynı burçta yani Kova burcunda
yerleşerek Vargottama olmaktadır. Ayrıca Yükselen Burç yerleşimi Rasi ve
Navamsa’da Başak burcunda olunca Vargottama olmuştur. Yaşamı uzatan etkenler
arasında kendi burcunda yerleşen gezegenler de olumlu etkiler sağlar. Örneğin
Satürn yerleşimi Oğlak, Kova, Boğa, İkizler, Başak ve Terazi burçlarında dost
evlerdedir. Koç, Yengeç, Aslan ve Akrep burçlarında düşman evde olduğundan
olumsuzdur. Tüm gezegenlerin dost ve düşman burçları gösteren tablo aşağıda
verilmiştir.

Örnek olarak verilen haritalarda Satürn yerleşimleri İkizler ve Boğa
burçlarında dost evlerde olduklarından iyi sayılan konumlardır. Bu durumda 18 Şubat
doğumlu kişinin 35 yıl, Colin’in 75 yıl yaşamasının nedenleri arasında farklı özellikler
ortaya çıkıyor. Örneğin Güneş ve Yükselen Burç vargottama gücündedir. Mars geri
hareketli (Retro) olması değişmiştir.

Vedik sistemi hayat uzunluğunu 120 yıl

gösterirken neden uzun ömür sahibi olanlar 70-80-90 lı yaşlarda vefat ederler ?
Hayatı 120 yıl yaşayacak olan insanın Vedik haritasında bütün gezegenler güçlü
yerleşimlerde olmalıdır. Bunun kozmik olabilirliği öncelikle gezegenin yönettiği veya
yükselimde olduğu burçta bulunmasıdır. Bu tür yerleşimler ne kadar yoğun olursa
hayat o oranda uzayacaktır. Böyle bir örnek haritayı daha sonra inceleyeceğiz.
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Yaşam Uzunluğunun Hesaplanması
Daha önce kural açıklamasını verdiğimiz sekizinci ev yönetici metodu ile
Colin Bell’in yaşam uzunluğunu hesaplayacağız. Bu işlemi maddeler halinde
veriyoruz.
a) Birinci ev ile yedinci evden hangisi daha güçlü bulmalıyız : 1.Ev Başak
olup yönetici MERKÜR olur. 7.Ev Balık olup yönetici JÜPİTER olur.Hangi gezegen
daha kuvvetli görmek için Jhora programı kullanılır.

Shadbala tablosunda Jüpiter’in Merkür’den daha güçlü olduğu görülüyor.
b)

Natal Jüpiter Terazi burcunda (2.Ev) yerleşmiştir. Buradan itibaren

sayarak sekizinci evi bulacağız. Buna göre 8.ev Boğa burcudur.
c) Bulunan Boğa burcunun yöneticisi VENÜS olup Kova burcunda
yerleşmiştir. Boğa’dan itibaren Kova burcundaki Venüs’e kadar olan ev sayısı 10 olur.
Onuncu ev Köşe (Kendras) evlerden biri olduğundan yaşam uzunluğu uzun hayat
(72-108) olur. Colin neden 75 yıl yaşamıştır ? Çünkü haritasında kendi burcunda
veya yükselimde olan gezegen

sayısı azdır. Satürn ile Merkür Burç değiştiren

gezegenlerdir. Güneş ve YB Vargottama olmuştur. Bir de Laksimi Yoga vardır. Bunlar
da 75 yıl yaşatmıştır. Sekizinci ev (Koç) yöneticisi MARS ile SATÜRN aynı evde
olunca insana 75 yıl ömür verir.
Yaşam sonu işaretlerinden önemli bir tanesi Transit Satürn Oğlak burcunda
ve natal Ay Yay burcunda olmasından ötürü Sadesati yaşanmasıdır. Natal Jüpiter
2.evde (Terazi) yerleşmiştir. İkinci ev maraka ev sayılır. Yaşam sonu maraka evde
yerleşen Jüpiter Maha Dasa sonunda gerçekleşmiştir.
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YAŞAM UZUNLUĞUNU ETKİLEYEN KOZMİK YERLEŞİMLER

Devlet adamı, siyasetçi ve yazar Cahit Kayra 11 Mart 1917 tarihinde doğmuş
ve 30 Ocak 2021 tarihinde 104 yaşında vefat etmiştir. Vedik haritasında SATÜRN,
VENÜS ile AY “Vargottama” gücündedir. Satürn Rasi ve Navamsa haritalarında
düşüşte olduğu Yengeç burcundadır ama aynı burçta olunca Vargottama olmaktadır.
Böylece zayıf olduğu burçta yerleştiği halde uzun bir hayat vermek durumunda
olması ilginçtir. Haritalarda Venüs Vargottama olduğundan 100 senenin üzerinde bir
hayat ortaya çıkmıştır.
Yaşam uzunluğunu hesaplamak için 1.ev ile 7.ev arasında güç araştırması
yapacağız. Rasi haritasında 1.ev daha güçlüdür. Balık yönetici gezegeni JÜPİTER
Koç burcundadır. Buradan itibaren 8 ev ilerleyince Akrep burcuna geliriz. Akrep
yönetici gezegeni MARS Kova burcundadır. 8.ev ile Mars arasında 4 ev vardır.
Kendra (Köşe) yerleşim ortaya çıkıyor. Bunun anlamı da uzun hayat demektir.
Doğum zamanına bağlı olarak Navamsa haritasında AY yer değiştirebilir. Ay
Başak burcunda olduğunda Vargottama olacaktır. Böyle olsaydı haritanın sahibi
birkaç yıl daha fazla yaşayabilirdi.
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Yukarıdaki Vedik haritaları ünlü bir medya ve spor dünyası insanı olan Halit
Kıvanc’a aittir. 18 Şubat 1925 günü dünyaya gelmiş ve halen 2021 yılında hayattadır.
Doğum gününde 96 yaşındadır. Rasi haritasında SATÜRN en kuvvetli olduğu Terazi
burcundadır. Ayrıca güçlü Satürn Navamsa haritasında zayıf olduğu Koç burcunda
olduğu halde uzun yaşam vermektedir. Yay burcunda yerleşen JÜPİTER ile AY
ortaya çok kuvvetli bir Yoga olan “Gajakesekari Yoga” çıkartmaktadır. Vedik
sisteminin en parlak ve kuvvetli Yogasıdır. Bu bir başarı, varlık, servet, ün ve uzun
hayat işaretidir. Dokuzuncu ev (İkizler) yönetici gezegeni MERKÜR ile 1.Ev (Terazi)
yönetici gezegeni VENÜS Oğlak burcunda birliktedir. Birinci ev ile dokuzuncu ev
yöneticileri bu nedenle “Laksimi Yoga” yapmaktadır. Bu bir başarı, hayatta yükselme,
varlık kazanma ve ünlü olma işaretidir.
Rasi haritasında Yükselen Burç Terazi olup Navamsa haritasında da
Yükselen Burç Terazi olunca Vargottama olmaktadır. Yükselenin böyle kuvvet
kazanması uzun hayatı gösterir.
Sekizinci ev yöneticisi yöntemiyle hayat uzunluğunu hesaplayacağız.
a) Rasi haritasında 1.Ev Terazi olup 7.ev Koç burcudur. Bunlardan en güçlü
olan 1.ev olur. Çünkü Yükselende yerleşen SATÜRN 4.ev ile 5.ev yöneticisi olarak
“Yogakaraka” gücüne sahiptir. Ayrıca Oğlak burcundaki VENÜS ile “Burç değiştiren
gezegen” olmaktadır.
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b) Terazi yönetici gezegeni VENÜS’ten başlayarak 8.evin konumunu
bulacağız. Bu durumda 8.ev Aslan burcudur.
c) Aslan burcunun yöneticisi GÜNEŞ olur. 8.Eve göre Güneş köşe (Kendras)
ev olan 7.evde (Kova) yerleşmiştir. Bu yerleşim yaşam uzunluğunun

72-108

arasında uzun hayat olacağını gösterir.
Rasi haritasında Yükselene göre gezegen yerleşimleri de olumlu evlerdedir.
Ayrıca Ay Düğümleri ekseni (Ekliptik) Rasi ve Navamsa haritalarında karşı evlerde
yerleşmişlerdir.
Kaderin iyi çalışması için doğum haritasının böyle olumlu yerleşimlere sahip
olması ve bunun sağlanması için doğum zamanının ayarlanması gerekir.

GİZEMLİ BİR İNTİHAR VE KISA BİR

HAYAT

Vedik astrolojinin nedenleri açıklamasında dikkatli bir görüş ve yetenekli bir
düşünme

gücü büyük rol oynar. Astrolojinin sadece burçlara göre günün nasıl

olacağını açıklayacağını günlük yaşamda gören birisi gerçek astrolojinin böyle bir
konu olmadığını Vedik sayesinde hemen anlayacaktır.

Burada gizemli bir intihar

öyküsünü ve kısa hayat işaretlerini göreceğiz.

İntihar eden kişinin Vedik haritaları
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Vedik haritaları verilen erkek kişi 17 Nisan 1999 tarihinde İstanbul’da
dünyaya gelmiş ve 15 Aralık 2020 tarihinde İstanbul’da

intihar ederek hayatını

noktalamıştır. Çok başarılı ve mükemmel bir eğitim yaparken vefat eden kişinin
yakınları ruhsal bir sorunu olmayan düzgün ve sevilen birisi olarak tanımlamaktadır.
Bu yüzden intihar olayı büyük şaşkınlık yaratmıştır. Vedik haritaları hayatı ve yaşam
sonu konusunda tüm bilgileri vermektedir. Aşağıda maddeler halinde bunları
açıklayacağız.
1) Rasi (Doğum) haritasında Yükselen Burç Yay olup yönetici gezegen
JÜPİTER 4.evde ve kendi yönettiği Balık burcunda yerleşmiştir. Burada Jüpiter ile
Merkür beraberliği eğitim alanlarındaki başarısını gösteriyor. Jüpiter kariyer evi olan
10.ev ile görünüm yapmakta ve 10.evi yöneten Merkür ile beraberdir. Bu yerleşim
Hukuk eğitimi göstergesidir.
2) Koç burcunda ve 5.evde yerleşen AY burada Satürn ve Güneş ile
birliktedir ve Terazi burcundaki MARS görünümü almaktadır. Zihin olguları büyük
zararlar görmektedir. “How to Judge a horoscope-B.V.Raman” kitabın 8.ev
bölümünde (Shf.88) şöyle bir paragraf vardır ; “Rasi haritasında eğer RAHU sekizinci
evde yerleşir ve Ay zararlı gezegenlerle birlikte olursa kişi ruhsal bozukluklardan
etkilenir.” Görüldüğü gibi Rahu 8.evdedir ve Ay zararlı gezegenler olan Güneş,
Satürn ve Mars görünümleri almaktadır. Bu kişinin yakınları psikolojik sorunları yoktu
deseler de olayın temelinde ruhsal sorunlar vardır.
3) B.V.Raman’ın kitabında Shf.94 içinde verilen Drekkana tablosunda
“Chatushpada” ölümün ortaya çıktığı Drekkana yerleşimleri arasında Yengeç
burcunun birinci ondalığı vardır. Rasi haritasında Yükselen Burç 4 derece Yay
burcunda olduğundan 22.drekkana yerleşimi Yengeç burcunun birinci ondalığındadır.
Ölüm şekli asılmak şeklinde intihar olur.
4) Üç farklı uzunlukta olan yaşam çeşitlerinden hangisinin olacağını anlamak
için Yükselen Burç ile 7.ev burcunun yönetici gezegenlerinin hangisinin daha kuvvetli
olduğunu bulmalıyız.
Rasi haritasında Yükselen Burç (Yay) yöneticisi JÜPİTER olurken 7.ev
(İkizler) yöneticisi MERKÜR olur. Aşağıda verilen Shadbala tablosundan hangisinin
daha kuvvetli olduğunu göreceğiz.
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Shadbala tablosuna göre Jüpiter Merkür’den daha kuvvetlidir.

Jüpiter

yerleşiminden başlayarak sekiz ev ilerleyerek 8.evi bulacağız. Sekizinci ev Terazi
burcudur. Terazi burcu yöneticisi olan VENÜS Boğa burcundadır. Buradan itibaren
8.ev ile arasında 6 ev vardır. Daha önce verdiğimiz açıklamaya göre Apoklima
evlerinden biri olan “6” sayısı çıkıyor. Bunun anlamı da 0-35 yaş arası olan kısa hayat
demektir. Vedik astroloji’de kısa hayatın tanımı “Alpayu” dur.
VEDİK TAJAKA HARİTASINDA ÖLÜM

Kısa bir yaşam olacağını

ZAMANI

hesapladıktan sonra yıllık Solar haritası olan

“TAJAKA” haritasından yaşanacak yıl içinde risk durumu araştırılır. Yukarıdaki Tajaka
haritası doğum gününden sonraki doğum gününe kadar olan süreci kapsar. Doğum
haritasındaki Güneş doğum zamanındaki noktaya gelme zamanı için hazırlanır.
Buradaki Tajaka haritası 16 Nisan 2020 için saat 09:53 zamanı için hazırlanmıştır.
Burada transit Güneş ile natal Güneş kavuşum yapar.
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Tajaka haritasında Yükselen Burç İKİZLER olup burada RAHU vardır. Aynı
zamanda ekliptik ekseni güney ucu olan KETU görünümü vardır. Yaşam uzunluğu evi
olan 8.ev Oğlak burcu olup burada Satürn, Mars, Ay ve Jüpiter stelyum yapmıştır. Bu
işaret yaşamsal sorunu gösteriyor. Yükseleni etkileyen Ekliptik ekseni de sağlığı
etkileyecek sorun göstergesidir. Muntha yerleşimi de dördüncü evdedir.
"Dördüncü evde"

yerleşen Muntha sağlığı bozabilir ve hayatınızdaki

zorluklarla yüzleşmenizi sağlar. Kalp huzuru bulmakta zorlanırsınız. Üzerinde
çalıştığınız bir projeniz varsa ertelenebilir yada bazı sorunlarla karşı karşıya
kalabilirsiniz. Gergin ve stresli bir dönemdir, yanlış anlamalar yüzünden zor durumda
kalmak olasıdır.

Tajaka Dasa tablosunda ölüm zamanı KETU Dasa içindedir. Yükseleni
etkileyen Rahu ve Ketu olduğuna göre neden ölüm Rahu Dasa zamanında değil Ketu
Dasa yaşanırken gerçekleşmiştir. Rahu yerleşimi “Aridra” nakshatra içindedir. Ketu
yerleşimi “Moola” nakshatra içindedir. Aridra takımyıldızı beşeri gruptadır. Ketu ise
demon denen kötü gruptadır. Bu nedenle intihar girişimi Ketu Dasa zamanında
olmuştur.Ayrıca Ketu ile yaşamı destekleyen Güneş arasında görünüm vardır.
Hayattan soğumayı ortaya çıkartmaktadır.

Astrolog Yücel SÜGEN
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