
 

Galileo, kainatın matematik diliyle yazılmış büyük bir kitap olduğunu söyler. 

Platon , akademisinin kapısına ‘Geometri bilmeyen bu kapıdan içeri giremez’ 

yazdırmıştır… Gerçekten astrolojiyle ilgilenenlerin bizzat tanıklık ettikleri üzere, 

sisteme hakim olan sayıların yasası, mükemmel ve şaşmaz bir şekilde çalışır. 

Buradan yola çıkarak, Türkiye’deki terör ve şiddet olaylarıyla ilgili yaptığım bir 

çalışmanın sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum . 

 

Her haritada önemli olaylara sebebiyet veren bir derece bulunur ..Şiddet 

olaylarıyla ilgili olarak aşağıda verdiğim tarihlerin haritalarını incelediğimde 

Türkiye natal haritasında, her seferinde “13 DERECE BALIK “noktasının 

tetiklendiğini tespit ettim. Bu noktada Uranus gezegeni vardır ve kadersel 

olaylara sebebiyet veren güney ay düğümü ile kavuşmaktadır .Bu derecenin bu 

kadar etkili olmasının bir diğer nedeni bir ucu terazi burcundaki Mars , Merkür ve 

Satürn’e ( burada orb farkı olmasına rağmen, stelyum olduğu için kavuşum 

enerjisi taşımaktadır ) ,diğer ucu aslan burcundaki Neptün ‘e giden ve yine son 

derece kadersel olaylara yol açan YOD açı kalıbının apeksinde bulunmasıdır. Bu 

derece , haritada adeta dinamo taşı niteliğindedir. Bu nokta tetiklendiğinde , 

bütün ağır gezegenler , ay düğümleri , Satürn , Mars , Merkür ve büyük su 

üçgenindeki diğer gezegenler de aktifleşmektedir . 12. Evdeki ay da burç ötesi , 

orb dahili , bir çok olayda Pluto ile kavuşum enerjisinde çalışmaktadır . Bu 

yüzdendir ki olaylarda 13 derece ve Merkür , Satürn ‘nün bulunduğu 24 derece 

birbirine bağlı olarak çalışır . İnceleyenler bilir , 24 derecedeki gezegen 

tetiklenmeleri de önemli olan olaylarda çok görülür . Biri tetiklendiğinde , diğeri 

de tetiklenir .Türkiye haritasındaki Pluto / Uranüs / Venüs, Jüpiter büyük su 

üçgeni ise bu enerjileri daha da aktive eder .Transitteki gezegenlerin bu 

derecelerle olan açısal irtibatı olayların öngörülme aşamasında özellikle takip 

edilmelidir . 

Kişisel gezegenler ( Merkür,Venüs , Mars ) ve ışıklar ( Güneş, Ay)sadece tetikleyici 

unsurlardır .Toplumsal ( Satürn , Jüpiter ) ya da ağır gezegenlerin ( Neptün, 



Uranüs, Pluto) bu derecelerle artı/eksi 3 derece orbla açısal irtibatı olayların 

ortaya çıkma zamanlarını verir . 

 

Son yıllarda gerçekleşen terör olaylarının tam metni ve haritalar aşağıdaki gibidir: 

20 07 2015 Suruç –saat 12 00 Şanlıurfa  

2015 Suruç saldırısı, 20 Temmuz 2015’te yerel saatte 12:00 civarında Şanlıurfa 

ilinin Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısı. Saldırıda 34 kişi öldü, 

100’den fazla kişi yaralandı. 

11 05 2013 saat: 13 55 Reyhanlı, Hatay 

2013 Reyhanlı bombalı saldırıları, 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı, Hatay’da 

düzenlenen iki ayrı bombalı saldırı. Saldırıda 52 kişi ölmüş, 146 kişi yaralanmıştır 

10 10 2015 saat: 10 04 Ankara, Altındağ 

2015 Ankara saldırısı, 10 Ekim 2015’te yerel saatle 10:04 civarında Ankara ilinin 

şağında düzenlenen bombalı Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kav

intihar saldırısı. 

05 06 2015 saat: 17 55 Diyarbakır 

2015 Diyarbakır mitingi saldırısı, 5 Haziran 2015 tarihinde yerel saatle 17:55’de 

Halkların Demokratik Partisi’nin Diyarbakır’daki seçim mitinginde meydana gelen 

rıdır. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden iki gün önce bombalı saldı

düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 400’ün üzerinde kişi de yaralandı. 

27 07 2008 saat: 21 45 Güngören, İstanbul 

2008 Güngören patlaması, 27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul’un Güngören 

ilçesinde ardı ardına iki bombanın patlatılması sonucu; 5’i çocuk olmak üzere 18 

kişinin ölmesi ve 154 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay 

20 11 2003 saat: 10 55 İstanbul 

 

15 11 2003 saat: 09 30 İstanbul 

düzenlenen  15 Kasım günü Bet İsrael Sinagogu ile Neve Şalom Sinagogu’na

intihar saldırılarından beş gün sonra, 20 Kasım günü, Beşiktaş ilçesinin Levent 

mahallesindeki HSBC genel müdürlüğü binası ile Beyoğlu’ndaki Birleşik Krallık 

Başkonsolosluğu önünde birkaç dakika arayla birer bomba yüklü aracın 

har saldırıları gerçekleşti. Her iki saldırıda saldırganlar dahil patlamasıyla inti

toplam 30 kişi öldü, 450’nin üzerinde kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Her iki 

Kaide’nin Türkiye yapılanması tarafından gerçekleştirildiği tespit -saldırının da el

edildi. 

20 08 2012 saat: 19 45 Gaziantep 

Ağustos 2012 Gaziantep saldırısı, 20 Ağustos 2012’de PKK tarafından Şehitkâmil, 

Gaziantep’te düzenlenen terör saldırısı. Saldırıda 10 kişi ölmüş, 9’u ağır 66 kişi 

yaralanmıştır. Saldırı, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü düzenlenmiştir. 

22 05 2007 saat: 17 20 Ankara 

2007 Ankara intihar saldırısı, Türkiye’nin Ankara ilinin Altındağ ilçesinin Ulus 

semtinde bulunan Anafartalar Çarşısı önünde, 22 Mayıs 2007 günü 18.30 



sıralarında meydana gelen intihar saldırısı. Patlamada 8’i Türk, 1’i Pakistan 

vatandaşı olmak üzere 9 kişi öldü, 121 kişi de yaralandı. 

09 11 2005 Hakkari 

2005 Şemdinli olayları, 9 Kasım 2005’te Hakkari ili Şemdinli ilçesindeki Umut 

Kitabevinin bombalanması olayıdır. 

24 05 1993 saat: 03 00 Bingöl 

Bingöl Katliamı , Bingöl-Elazığ karayolunda araçların yolunu kesen PKK militanları 

, usta birliklerine giden ve askerliklerini tamamlayıp memleketlerine dönmekte 

olan üniformasız askelerin olduğu otobüsleri durdurarak 33’ü asker , 40 kişiyi 

olay yerinin yakınında kurşuna dizerek katletti 

12 ocak 2016 saat: 10 20 İstanbul 

Sultanahmet meydanında canlı bomba saldırısı..10 ölü, 15 yaralı 

17 subat 2016 saat: 18.30 Ankara 

Askeri servis aracına bombalı saldırı Yaralı sayısı 61, ölü sayısı 18.. 

13 mart 2016 saat: 18.45 Ankara 

Bombalı saldırı 34 ölü, yüzlerce yaralı .. 

19 mart 2016 saat: 10 .55 İstanbul 

İstiklal caddesinde patlama.. 

31 mart 2016 saat: 17.00 Diyarbakır 

Patlama 

27.04.2016 saat: 17.25 Bursa 

Bursa kent merkezinde Ulucami yakınında saat 17.25’te büyük bir patlama oldu, 

3 kişi yaralandı. Bursa Valiliği, patlamanın sebebinin canlı ilk belirlemelere göre 1

bomba olduğunu açıkladı. Canlı bombanın öldüğü bildirildi 

01.04.2016 saat 09.30 Gaziantep 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde patlama meydana geldi. Gaziantep Valisi 

Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 1 polisin şehit olduğunu 9’u polis 13 yaralı 

olduğunu belirtti. 

01.04.2016 saat: 21.50 Diyarbakır -Dicle 

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından bombalı araçla 

düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 26 kişi yaralandı. 

10 05 2016 saat: 16.30 Diyarbakır 

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde teröristler polise yönelik bombalı saldırı 

düzenledi. Bir çay bahçesinin önünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen 

saldırıda ilk belirlemelere göre 45 kişi yaralandı. 

12 05 2016 saat: bul16 30 İstan  

İstanbul’da saat 16.30 sularında Sacaktepe’de bulunan Kara Havacılık Alay 

Komutanlığı’ndan çıkan servis aracının geçişi sırasında Osmangazi Caddesi’nde 

üzerinde park halinde bulunan bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada 5’i 

i yaralandı.asker 3’ü sivil 8 kiş  

07 06 2016 saat: 08 40 İstanbul 

İstanbul Beyazıt’ta çevik kuvvet aracına bombalı saldırı..Üçü ağır 36 yaralı ,7 polis , 



4 sivil olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti .. 

28 06 2016 saat: 21.50 İstanbul 

İstanbul Atatürk havalimanında canlı bomba saldırısı..28 ölü, 60 yaralı .. 

15.07.2016 saat: 22.00 İstanbul /Ankara 

Darbe girişimi Çok sayıda ölü ve yaralı .. 

18.08.2016 saat: 09.15 Elazığ 

Elazığ emniyet müdürlüğü önünde patlama .Üç polis şehit , 217 yaralı .. 

09.10.2016 saat: 09.45 Şemdinli 

PKK , 5 ton bomba yüklü kamyonetle intihar dalışı yaptı .10 asker , 8 vatandaş 

şehit oldu 

04 11 2016 saat: 08 00 Diyarbakır 

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nde sabah saatlerinde büyük bir patlama 9 ölü, 

100 yaralı.. 

10 12 2016 saat: 22 27 İstanbul 

Bombalı saldırı.38 şehit , 116 yaralı .. 

17 12 2016 saat: 08 45 Kayseri 

Erciyes Üniversitesi önünde halk otobüsüne bombalı bir araçla saldırı düzenlendi 

01 01 2017 saat: 01 15 İstanbul 

Ortaköy de bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı 39 ölü,çok sayıda yaralı… 

05 01 2017 saat: 16 10 İzmir 

Adliye önünde bombalı araç patlatıldı İlk belirlemelere göre 11 kişi yaralı.. 

Bütünün hayrına olması dileğimle… 

Kaynak gösterilmeden paylaşılamaz… 

 Aslıhan K.( Astro Data ) 

Ocak 2015-2017  

www.onurguven.org  
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