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G İ R İ Ş 
 

Güneş Dönüşü horoskopu her yıl Güneşin doğumdaki konuma gelme zamanı 
için hazırlanan horoskoptur. Bu horoskop o sene içinde nelerin olacağını analiz 
etmekte kullanılır. Doğal olarak tek bir haritadan tüm yılın olaylarını görmek tam 
olarak mümkün olsaydı astrologlar gelecek için sadece Güneş Dönüşü horoskopu 
(Solar return chart) kullanırlardı ve yorum çok kolaylaşmış olurdu. Bu bakımdan 
analizin komple bir çalışma olduğu unutulmamalıdır. Örneğin haritada yıl içinde 
evlilik evinin aktif olduğu ama Doğum haritasında evlilik ile ilgili transitlerin, Dasa 
ve diğer ayrıntıların uygun olmadığı görülürse harita sahibine “Bu yıl içinde 
evleneceksin..” demek yanlış olacaktır. İşte bu noktadan analize bakarsak son 
derece karmaşık bir çalışma olduğu ve çok iyi bir gözlem yapılması gerektiği ortaya 
çıkar. 

 
Şimdi ilk olarak Başvuru sahibinin geçmişte başına gelmiş önemli bir yaşam 

olayını ele alacağız ve astrolojik verilerin nasıl yorumlandığını ve haritanın neleri 
açıkladığını görmek  ve astrolojiye meraklı kişiye göstermek açısından bir örnek 
çözeceğiz. Bu örnek olacak yaşam olayı tüm hayatı etkileyen ve özellikle bir kadın 
için çok önemli olan “Evlilik” olayı olacaktır. Başvuru sahibi (X) hanım daha önceki 
açıklamalarında ilişkisi ve evliliği için şu açıklamaları yazmıştır :  Çok büyük, derin 
bir aşk yaşadım ve o kişiyle 17 Eylül 1994 tarihinde evlendim..” Buradaki açıklama 
yaşam olayının derin ve anlamlı olduğunu ve horoskoplarda izlerinin olması 
gerektiğini göstermektedir. 

 
Batı tipi horoskopta Aslan burcunun tamamen 7.evde (evlilik) yerleştiğini 

görüyoruz. Aslan yöneticisi GÜNEŞ ile transit JÜPİTER 17.09.1994 tarihinde kavuşum 
yapmaktadır. Ağustos ayında transit ŞİRON (Chiron) ile natal (doğumdaki) Şiron 150 
derecelik açı yapmaktadır. Bu açıya Magi astrolojisinde “Princess Linkage” denir ki 
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biz “Sihirli Bağlantı” diyoruz ve evlilik veya güçlü bir beraberlik getirecek en 
önemli görünümlerdendir. 

 
Şu halde evlenme tarihinde Doğum haritasında güçlü evlilik işaretleri vardır. 

Şimdi aynı zamana (1994) ait Batı tipi Güneş dönüşü horoskopuna bakalım. Evlilik 
işaretlerini araştıralım. 

 
 

Evlenme yılına ait Batı tipi Güneş Dönüşü horoskopu 
 
 
Güneş haritasında her şeyden önce yılın nasıl olacağı işareti Yükselen 

yerleşiminde ortaya çıkar. Bu haritada Yükselen Yengeç burcundadır ve yöneticisi 
AY Yükselende, yani 1.evde yerleşmiştir. Duygusal ve ruhsal mutluluk verecek 
olayları göstermektedir. Haritada 7.Ev (Evlilik) Oğlak burcunda olup yöneticisi 
Satürn 9. evde yerleşerek aşk ve romantizm evindeki VENÜS ile üçgen (trine) 
görünüm yapmaktadır. Bu görünüm “aşk evliliği” sinyalidir. Haritada 5.evde 
yerleşen gezegenler “stellium” (gruplaşma) yaparak senenin romantizm yılı 
olduğunu belirtmektedir. Haritada 5.ev “Yaşam evidir” Mutluluk buradan anlaşılır. 

 
Burada ortaya çıkan sonuç Doğum haritası transitlerinin gösterdiği şekilde 

evlilik olayıdır. Evlilik evinde yerleşen Neptün ve Uranüs de değişimler ve büyük aşk 
işaretidir. Aynı zamanda evlilik ortağının nasıl birisi olacağını göstermektedir. 
Neptün derin bir aşkla sevilen ve ruh eşi olan birini, Uranüs de alışılmış olmayan 
farklı  (Bohem tipli) birini işaret eder. 

 
VEDİC  SİSTEMİNDE  OLAYIN   GÖRÜNÜŞÜ 

 
Vedic sisteminde Güneş Dönüşü haritasının adı “Tajaka” şeklindedir. 

Aşağıda evlenme yılına ait Tajaka haritalarının Rashi ve Navamsa şekilleri 
görülmektedir. 
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Evlilik yılına ait Vedic Tajaka horoskopları 
 
 
Tajaka haritasının analizinden önce yine Doğum haritalarına, transitlere ve 

Dasa’lara bakılır. Tajaka haritasında çok güçlü evlilik işaretleri vardır. Her şeyden 
önce evlilik temsilcisi VENÜS Rasi ve Navamsa haritalarında aynı evlere (Terazi) 
yerleşerek “Vargottama” olmuştur. Üstelik Terazi burcu Venüs’ün yönettiği 
burçtur. 

 
Rasi’de Yükselen (Başak) yöneticisi ile 7.Ev (Balık) yöneticisi Jüpiter terazi 

burcunda Venüs ile birliktedir. Büyük bir evlilik talihi işaretidir. Navamsa 
haritasında Yükselen burçta Ay yerleşimi mutlu olayı ve 7.evde burcun yöneticisi 
Venüs’ün yerleşimi de evliliği işaret etmektedir. 

 
Doğum haritasında Rahu Maha Dasa yaşanmaktadır ve Rahu evlilik evi ile 

görünüm yapmaktadır. Evlenme zamanında transit Jüpiter de terazi burcundan 
geçmekte ve Navamsa’da evlilik evi yöneticisi Güneş ile kavuşum yapmaktadır. İşte 
bu saydığımız işaretler analizde ortaya çıkınca  evlilik yorumu yapılır. 

 
 
2010  YILI  GÜNEŞ  DÖNÜŞÜ  (SOLAR RETURN)  HOROSKOPU 
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2010 Yılının Batı tipi Güneş Dönüşü  (Solar Return) horoskopu 
 
Güneş haritasının Yükselen burcu kişinin yıla nasıl yaklaşacağını gösterir. 

Haritada Yükselen Boğa burcudur ve Yükselende AY yerleşimi vardır.  Yükselenin 
doğum (natal) haritada düştüğü yer en fazla faaliyetin etkileyeceği alandır. Güneş 
yükseleni 23 derece Boğa’da ve bunun natal haritada düştüğü yer 4. ev yani 
yuvadır. Şu halde yıl içine yuva faaliyetleri veya yuva etkinlikleri önde gelecektir.  
Ancak Güneş haritasındaki Ay ile natal haritanın Satürn yerleşimi yuva evinde 
kavuşum yapmaktadır. Güneş haritasında Ay  kişinin yıl içinde kalbinin nerede 
olacağını (çarpacağını) gösterir. Ay ikizler burcunda ve 1. evdedir. Dışa karşı 
görünme yeridir ve bunda duygusallık ön plandadır.  Ay’ın zararlı bir görünümü 
yoktur. 4.evdeki Mars ile  altmışlık (sextile) açısı vardır. Duygusal olarak yakın 
çevredeki kişiler ile iyi ilişkileri ve bağları belirtmektedir. Bu işaret yuvaya gelen 
veya dönen bir erkek ile duygusal bağların kurulması şeklinde de yorumlanabilir. 
Ancak 5. evde yerleşen Satürn  bu erkeğe karşı yumuşamanın pek kolay 
olmayacağını belirtmektedir. Bu yerleşim kalbin soğuması ve duyguların savunmaya 
geçmesi olarak yorumlanabilir. Zaten yuvada Satürn ile birleşen Ay açıklamasında 
duyguları soğutan etkiler görülmektedir. Bunlar aynı zamanda acı veren veya 
soğutan işaretlerin belirtisidir. 

 
Güneş Yükseleni Boğa Burcunda : Maddi konular bu yıl içinde çok önemli 

olacaktır. Bu dönem maddi olanaklarınızı (finans) yükseltmek ve güçlendirmek için 
olumlu fırsatlar verecektir. Para kazanmakta yeni girişimler veya yeni faaliyetler 
oluşturabilirsiniz.  Özellikle Yükselen yöneticisi Venüs’ün 6. evde (iş evi) yerleşmesi 
ve Başucunda (Kariyer) yerleşen  Neptün, Jüpiter ve Şiron ile üçgen (trine) 
görünümler yapması iş hayatı ve kariyer için olumludur. Yılın özellikle kariyer ve iş 
hayatında olumlu geçmesi, yeni fırsatlar sunması beklenmelidir. 

 
Yıl içinde kendinizi çok daha fazla realist ve inatçı bulmanız mümkündür.  

İşlerin peşini bırakmayan, sorunları çözmeye uğraşan ve rüyalarını gerçekleştirmek 
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için çabalayan bir kişilik ortaya çıkmaktadır.  Bu arada dik kafalı ve başka insanların 
etkisinde kalarak gerginlik yaşayan birisi olmamaya dikkat edilmelidir. Bu yıl içinde 
güzel, çekici ve pahalı şeyleri ele geçirmekte ve sahip olmakta arzulu ve yetenekli 
olursunuz. Yıl içinde iş ve kariyer alanlarında temas edeceğiniz insanlar oldukça 
pratik ve hünerli kişilerdir ancak yabancılarla serüvenler yaşamak için çok arzulu ve 
hevesli görünmek ve çok hızlı davranmak doğru değildir. Böyle durumlar sizi 
beklentilerinize kavuşturmaz ve hayal kırıklığı oluşturur. Sabırlı olmak gerekir. 

 
Sanatkâr yapınız veya hevesleriniz varsa bu alanlara en uygun bir yıl 

gelmektedir. Yaratıcı olmak ve yenilikler ortaya koymak mümkün olur.  Özellikle 
mesleği yaratıcı alanları barındıran insanlar için önemli fırsatlar çıkar. Fiziksel 
olarak Boğa burcu boğazı, boyun bölgesini, trioid bezlerini  yönetir. Her zamandan 
daha fazla üşütmeye, soğuk kapmaya ve  larenjit olmaya meyilli sayılırsınız. Bu 
süreçte zengin kalori içeren gıdalara karşı çekim duymak ve kilo almak da olasıdır. 
Bu nedenle her zamandan daha fazla fiziksel eksersizler yapmak veya uzak kalmaya 
başlanan spor etkinliklerine dönmek gerekir. 

 
Bu dönemde hayatınızın dengeli olmasını veya hayatınıza denge getirmeyi 

çok istersiniz. Duygusal olarak  kendinizi çelişkili (tutarsız) duygular içinde 
bulmanız olasıdır. Bu süreçte sizi etkileyen insanlar burcun karşıtı olan Akrep 
insanları olur. Bunların sizin üzerinizde çok derin duygusal etkileri görülecektir. Bu 
süreçte birlikte olacağınız veya yakınlaşacağınız insanlara baskı uygulamak, 
kıskançlık göstermek veya sahiplenme duygusu yaşatmak olumsuz sonuçlar 
verebilir. Dost ve arkadaşlarınızı çok dikkatlice seçmeli ve eski bağlarınızı çok 
akıllıca idare etmeniz gerekir. Gerektiği gibi soğuk, mesafeli ve dikkatli 
davranmalısınız. 

 
Yükselen burcun natal (doğum) horoskopunda düştüğü ev sene etkinlikleri 

için önemlidir. Daha önce bu evin horoskopun 4. evi olduğunu belirtmiştik. 
 
Güneş Yükseleni doğum haritasının 4.evinde : 
 
Yıl içinde tüm dikkatin çevrildiği alan yuva (ev) olacaktır. Ev değiştirmek 

veya evde önemli değişimler yapmak görülecektir. Kendi yuvanızda köklerinizi 
güvene alacak ve dengeyi sağlayacak gerekli değişimleri yapacaksınız. Sonuç olarak 
size rahatlık, konfor ve moral verecek olan insanları ve şartları arayacaksınız. Bu 
dönem içinde ev satın almak veya  iş alanında varsa emlak işleri yapmak oldukça 
verimli sayılır.  

 
Güneş Yerleşimi 

 
 
Güneş Dönüşü Horoskopu (GDH) her yıl güneşin doğum yerine geldiği 

zamana göre hazırlanır demiştik. Güneşin yerinin değişmesi ve dolayısıyla doğum 
haritasından farklı bir horoskopun ortaya çıkmasının nedeni her dört senede ortaya 
çıkan “atık yıl”  yaşanmasıdır. Böylece güneşin doğum zamanından önce veya sonra 
aynı noktaya gelmesi 6 saatlik bir fark ortaya çıkartır. Güneşin yerleştiği evleri üç 
bölüme ayrılabilir : Birincil Evler, İkincil Evler ve Üçüncül Evler. Güneş yıllara göre 
evlerde ileri hareket etmez. Yani evlere göre hareketi ileri veya geridir.  
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İlişik haritada Güneşin (Solar) 6. evde yerleştiği görülmektedir. Güneş 
aktivitelerin yıl içinde hangi yaşam alanına yönleneceklerini yani bizim 
düşüncelerimizin uygulanacağı faaliyet alanlarını gösterir. Bu durumda harita sahibi 
2010 yılında genellikle iş ve sağlık konularını ağzından düşürmeyecektir.  
Geçmişteki sağlık deneyimleri ve bedenin gerek duyduklarını dinlemek suretiyle 
sağlık konusu genellikle olumludur. Yani yıl içinde fiziksel rahatsızlık büyük bir 
talihsizlik göstermeyecektir.  Sağlık sorunları dışarıdan bedene gelecek riskler 
olabilir. Örneğin grip virüsü kapmak gibi.  İhmalci yani üzerinde pek durmayan 
mizacınız varsa şimdi böyle sorunlar için hemen harekete geçmek gerektiğini 
biliyorsunuz. Sorunu hafife almak için artık nedenleriniz yok sayılmalıdır.  İş 
konusunu ele alırsak yeni girişimler veya projeler sizi meşgul edecektir. Yeni bir iş 
konusu veya projeler gündeme gelecektir. 

 
Güneş Görünümleri 

 
Güneş dönüşü haritasında Güneş ile Mars arasında görünüm olduğu 

anlaşılmaktadır. Horoskopta Güneş ve Mars arasında sert kare açı vardır.  Bu yıl 
içinde aşırı derecede agresiflik, acelecilik ve sabırsızlık meyli gösterirsiniz. 
Kızgınlığınızı zapt etmek oldukça zordur. Özellikle hüsrana uğrama veya beklediğini 
bulmama durumlarında duyguları kontrol etmek zorlaşır. Bu görünüm özellikle 4. 
evdeki Mars ile olduğundan yuvadaki erkek bireyler ile anlaşmazlıklar ve 
münakaşalar şeklinde ortaya çıkabilir. Sosyal hayatınızda kıskançlık ve çekemezlik 
veya dayanamamak gibi ruh hallerinin neden olacağı gerginlikler gözükebilir. Bu 
görünümün bir çeşit yansıması da skandal türü olaylardır. Kadın ve erkek arasındaki 
anlaşmazlıkların başka insanların gözleri önüne çıkmasıdır. 

 
Daha önce yılın önemli faaliyet alanları içinde ev aktiviteleri olduğunu 

açıklamıştık. O halde ev konuları içinde kazalar da yer alır. Özellikle yeni ev 
yerleşimi veya evde işler yaptırma sırasında ortaya çeşitli sorunlar çıkabilir ve 
insanın canı sıkılır.  Özellikle 6.evde Güneş ile Merkür arasında tam kavuşum dikkat 
çekmektedir. Bu şekildeki Merkür için “yanık” deriz ve mantık fonksiyonlarını 
etkiler. Örneğin insan yapacağı bir ev işinde düşüncesiz hareket edebilir ve bir 
kazaya neden olabilir. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Yine de büyük bir 
olumsuzluk çıkmayacağını haritada geri hareketli hızlı gezegen olmamasından 
anlıyoruz. Örneğin Mars, Merkür ve Venüs geri hareketli değillerdir. Bu da yıl için 
olumluluk fikrini pekiştirmektedir. 

 
Güneş Horoskopunda Ay İkizler Burcunda 

 
Güneş haritasında önemli yerleşimlerden biri de Ay pozisyonudur.  Ay 

gündelik aktivitelerimizin bir göstergesidir.  Güneş haritasında önemli bir ayrıntı 
varsa örneğin bir evlilik olayı gözüküyorsa bu olayı bir de Ay Dönüşü Haritasından 
(Moon Return Chart) incelemek yararlı olur. 

 
Buradaki haritada Ay İkizler burcunda ve 1. evde yerleşmiştir ve önemli 

görünümler yapmaktadır. Örneğin Başucu (MC) noktası ile üçgen (trine) ve Satürn 
ile üçgen açıları vardır. Bu da Ay enerjilerinin faal olacağını ve önemli 
fonksiyonlarda rol oynayacağını belirtmektedir. 
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Yılın duygusal olarak kendini alıştırma ve ayarlama süreci olacağı belli 
olmaktadır. Kendinizi çeşitli yönlere doğru çekilmekte veya zorlanmakta 
olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ve yıl içinde çok faal ve izlenen bir insan olarak 
bulacaksınız. İkizler burcunda ve yükselende yerleşen Ay insanı konuşkan, bilgili, 
insanların dinleyeceği birisi yapar. Adeta bulunduğu toplumda dikkatleri üzerine 
çeken birisi olur. Ay MC ile açı yaptığından bu yetenek ve özelliklerin kariyerde çok 
işe yarayacağı ve yarar sağlayacağı belli olmaktadır.  Eğer Ay zararlı görünüm 
alsaydı insanı sahne gerisinde veya perde arkasında bulunmaya itebilirdi. Oysa 
şimdi sahnenin tam ortasında yer alacağını ve dikkat çekeceğini göstermektedir. 

 
Ay’ın Yükselende olması yıl içindeki davranışların veya itici gücün duygular 

olacağını belli eder. Zararlı bir görünüm olmadığından itici gücün kıskançlık veya 
nefret gibi duygular olmadığı anlaşılmaktadır.  Bazı duygusal huzursuzluklar ani 
tepkilere neden olabilir.  Çevreye ve olaylara karşı aşırı sezgili olunması 
mümkündür ve değişken ruh halleri sıkça görülebilir.  Başka insanları etkileme 
zamanıdır ve bunun en fazla kariyer alanında etkili olacağı anlaşılmaktadır.  

 
Ay Güneş haritasında para evinin (2.ev) yöneticisidir. Şu halde yılın en etkin 

olayları ve faaliyetleri maddi alanlarda olacaktır. Bundan çıkacak çalkantılar ve 
ruhsal huzursuzluklar da paranın akışı ile bağlantılıdır. Ay ile bağlantılı yaşam 
olayları örneğin kadınlar ve daha ziyade iş hayatını ilgilendiren kadınlar ve 
yöneticiler, aile olayları ve beslenme konuları (gıda ve bununla ilgili konular) önde 
gelecektir.  Diğer insanların beklentilerinin tetiklediği duygusal yaşam yıl içinde 
sezgileri her zaman ön planda tutacak ve daha ziyade sezgilere göre kararlar 
verilecektir. Ay-Satürn iyi açısı ve yuva evindeki Mars ile iyi açısı aile çevresinde ve 
sevilen insanlara daha olumlu yaklaşılacağını ve anlayışlı olunacağını 
belirtmektedir.  

 
Ay-Mars ve Ay-Satürn iyi açılarına ek olarak Venüs’ün iyi açıları da 

düşünülürse yeni ruh halinin veya hayat olaylarına yeni bakışın daha anlayışlı 
felsefenin mutluluk vereceği belli olmaktadır. Duygusal olarak daha mutlu olunacak 
zamandır. Tabi çeşitli zamanlardaki ruhsal iniş çıkışlar yıl içinde heyecan verici 
olayların yaşanacağını göstermektedir. Güneş ile Merkür arasındaki kavuşum 
sorunlara ani çözümlerin yararlı olmayacağını, Güneş-Mars karesi özellikle erkekler 
ile anlaşmazlıkların kavgaya dökülmemesi gerektiğini ve sinirlere hakim olmaya 
çalışmanın yararını işaret etmektedir.  Güneş ile kariyer evindeki Jüpiter arasındaki 
kare açısının da insanın kapasite sınırları üzerinde çözümler arayacağını veya 
düşüneceğini belirtmektedir.  Kariyer olaylarının sahnenin ortasında yer alacağı 
doğrudur ancak insanın aşırı heves ve isteklerini fazla abartmaması gerektiği 
anlaşılmaktadır.  Bu konuda gerçekçi olmak gerekir.  Bu süreçte pozitif tutumlar ve 
hayal gücü oldukça işe yarar. Bu dönemde daha önce göze alınmamış riskler göze 
alınır. Burada önemli olan enerjilerin olumlu kullanılması ve yükümlenen işleri bir 
program içinde çözülmesini sağlamaktır. Burada insanın tutucu bir mizacı olması 
önemlidir. Başka insanların görüşlerini böylece paylaşmak mümkün olacaktır. Ayrıca 
önemli olan husus bitirilmesi gereken işlerin bitirilmesidir ki en fazla bunlara dikkat 
edilmelidir. 

Bu açının yıl içinde ortaya çıkan önemli bir sonucu da insanı aşırı savurgan 
ve cömert yapmasıdır.  Ayrıca sizden beklenen özeni göstermekte dikkatsiz, 
özellikle evrak işlerinde savruk yapmasıdır. Başka önemli bir etkisi de diyete yani 
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gıdaya dikkat etmemek ve yıl içinde kilo almaya meyil göstermektir. Özellikle 
karaciğer için sıkıntı yaratacak gıdalardan uzak kalmak gerekir. 

 
Güneş haritasının 2010 yılı için işaret ettiği en önemli yerleşimlerden bir 

tanesi de 9.evdeki Ay Düğümleri ekseninin Yükselen ile üçgen açı yapmasıdır.  
Düğümler düzlemi Venüs ile kare açı yapmaktadır. Bu durumda yaşam olaylarında 
talihin büyük rolü olacaktır. Romantik hayatta ortaya çıkacak sorunlar veya hayal 
kırıklıklarını atlatmak ve yeni bir yön vermek mümkündür. Ay Düğümleri düzlemi 
çok zor durumlarda ihtiyacımız olan olumlu enerjileri farklı bir boyuttan bulmaya 
yarayan eksenlerdir. Hani insan çok dar durumlarda iken “Hızır yetişti sanki..” 
denecek talih olayları yaşar. İşte yıl içinde böyle duyumların çok tadılacağı ve bir 
elin yardımcı olmak üzere uzanacağını hissetmek olasıdır.  

 
Güneş haritasında Venüs ilişkileri temsil ettiği kadar yaşanan yerin konfor 

ve güzelliklerini açıklar.  Ayrıca yıl içindeki finans durumunun aynasıdır.  Venüs’ün 
yerleştiği ev hangi çeşit ilişkilerin yer alacağını ve huzur vereceğini açıklar. 
6.evdeki Venüs ofis veya iş yeri düzenini ve buradaki ilişkileri (temasları) gösterir. 
Şu halde iş yaşamındaki iş arkadaşları veya beraber çalışılan diğer ilgilileri temsil 
etmektedir. Burada aşk veya cinsellik izi yoktur. Arkadaşlık, dostluk ve samimiyet 
vardır. Haritanın 5.evinde yerleşen Satürn cinsel ilişkilerde kısıtlamaları gösterir. 
Bu arada Satürn 11.evdeki geri Uranüs ile karşıt açı yapmaktadır. Özellikle giyim, 
davranış, hayat tarzı ve felsefesi çok değişik insanlara karşı mesafeli olmayı 
belirtir. Sosyal ilişkiler evindeki Uranüs insana tüm ilişkilerinde çok dikkatli olmak 
gereğini gösterir. 

 
Venüs’ün 6.evde yerleşmesi çalışma hayatının getirilerini ve maddi 

katkılarını belirtir. Venüs bu noktada kariyer evindeki  Şiron-Neptün-Jüpiter grubu 
ile üçgen açı yaparak olumlu getirileri ve avantajları belirtmektedir. Venüs ve 
Neptün görünümü aynı zamanda sevilen bir insan ile uyumlu gelişmeler ve romantik 
güzellikleri gündeme getirir. Venüs-Şiron görünümü yine romantik mutluluğu 
açıklar. Bu durumda maddi açıdan olumlu gelişmelerin duygusal alanda da ortaya 
çıkacağı görülmektedir. Venüs 6.evde aynı zamanda böbrekler ve boşaltım sistemi 
ile ilgili bir uyarıda bulunur. Böbrek taşlarından şikayeti olan birisi bu süreçte 
ağrılara karşı hazırlıklı olmalıdır. 

 
Güneş haritasında Mars dışa vurulan enerjileri temsil eder.  Bundan başka 

cinselliğin dışa vurumunu yani işlevini açıklar.  Mars 4.evde yerleştiğine göre dışa 
vurulan yani kullanılan enerjiler yuva ve ev ortamı için harcanacaktır. Mars’ın yuva 
evinde olması cinselliğin uygulanma alanının yuvada yani yaşanan mekânda 
olacağını veya böyle hareket edileceğini gösterir. Ancak, Mars-Güneş karesi bu 
amacın zorluklarını ve kısıtlanmasını belirtmektedir. Ayrıca enerjilerin 
kısıtlanmasının vereceği rahatsızlığı (ruhsal) belirtmektedir. Haritada 4.Ev sübjektif 
(içsel) hayatın yeridir ve ruhsal etkileri oluşturur. Cinsellik enerjisi de tatmin 
olmazsa ruhsal bazı  negatif etkiler oluşturacaktır. Bu da günlük hayattaki 
keyifsizlik ve hoşnutsuzluk demektir. 

 
Satürn sorumluluklar ve sırtlanan realiteleri gösterir. Burada 5.evde 

çocuklarla ilgili sorumluklar ve yapılması gereken işleri gösterir. Gezegen MC ile 
üçgen açı içindedir ve Kariyer sorumluluklarının en iyi derecede yükleneceğini ve 
sorumluluklarının başarı ile taşınacağını belirtmektedir. Uranüs yakın çevrede ve 
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arkadaşlar kuşağındaki ani değişimleri belirtmektedir. Bu ani değişimler yaşam 
mutluluğunu (5.ev) etkileyebilir ve burada yüklenen sorumluklar yıl içinde zor 
deneyimler yaşatabilir. 

 
Güneş haritasında 8.evde yerleşen Plüto ile 5.evdeki Satürn arasında kare 

görünüm vardır. Bu açının anlamı yaşanacak bazı olayların ölüm temasını 
çağrıştıracağı ve bu konunun düşünce alanında yer edineceğini göstermektedir. 
Plüto güç mücadelesini gösterir. Bunun sert açısı özellikle Satürn ile olanı güç 
mücadelesine girmemek gerektiğini yani bir ders vermek veya yanlışı ispatlamak 
için rekabete girmemek gereğini gösterir. 

 
VEDİC  SİSTEMİNDE  2010  TAJAKA  (GDH)  HOROSKOPU 

 

 
 

2010 Yılına ait Yıllık Güneş Dönüşü  (Varshaphal) haritası 
 
Vedic haritalarında haritanın gücü ve getirileri önce Yükselen burçtan analiz 

edilir. Yukarıdaki 2010 Tajaka haritasında Yükselen Burç Terazi’de olup burada 
burcun yöneticisi VENÜS yerleşimi görülmektedir. Yükselende yerleşen burcun 
yöneticisi haritaya büyük güç katar ki bunun anlamı 2010 yılının olaylarının 
olumluluk gösterdiği ve iyi bir yıl sayılması gerektiğidir. 

 
Tajaka haritasında 4.evde yerleşen JÜPİTER vardır.  Bu yerleşim 4.ev 

konularına (yuva) büyük olumluluk katmaktadır. Gerçi Jüpiter burada zayıf olduğu 
Oğlak burcundadır ve her şeyin mükemmel yürümeyeceğini, zahmetli ve zorlu 
olacağını belirtmektedir.  

 
Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır : 
 
1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi. 
2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi) 
3) Yıllık haritanın (Lognesha) Yükselen  Burç yöneticisi. 
4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi. 
5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi. 
 
Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın 

hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir. 
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MUNTHA 

 
Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. 

Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha 
yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın 
düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları  yaşam 
alanları içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya 
olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.  

2010 Yılının Tajaka haritasında Muntha  Balık burcunda ve 6.evde 
yerleşmiştir. 

Muntha yöneticisi JÜPİTER haritanın 4.evinde yerleşerek ev ve yuva ile 
bağdaşık alanların yıl içinde önem taşıyacağını vurgulamıştır.  

 
YILIN  YÖNETİCİSİ 

 
Yılın yöneticisi keza yıl içinde geçecek olaylara yön verecek bir etkendir. 

Yerleştiği ev ve doğal işaretleri yılı etkiler. Yıl yöneticisini bulmak için aşağıdaki 3 
kural göz önünde tutulur. 

 
1) Muntha burcunun yöneticisi 
2) Doğum haritasının Yükselen Burcunun yöneticisi. 
3) Yıllık (Tajaka) haritasının Yükselen burcunun yöneticisi. 
Bunlara ek olarak seçilecek gezegen Yıllık haritanın Yükseleni ile görünüm 

yapmalıdır. Eğer bu gezegenlerden hiç biri değilse Muntha yöneticisi Yılın yöneticisi 
seçilir. 

 
Muntha burcunun yöneticisi = Jüpiter 
Doğum haritasının Yükselen burcunun yöneticisi =  Satürn 
Tajaka’nın Yükselen yöneticisi =  Venüs 
 
Burada  Yılın yöneticisi olarak VENÜS sivrilmektedir. Zira haritada en iyi 

yerleşime sahiptir ve Yükselen ile görünüm yapmaktadır.  Bu arada Güneş 
haritasında Güneş yerleşimi de yükselende olup Venüs ile aynı evdedir. Şu halde 
2010 yılında Venüs etkinlikleri önde gelecektir. İyi bir yıl olacaktır. 

 
Doğum haritasının Yükselen Burcunun Yıllık haritada yerleşeceği ev yıl 

içinde olacakların alanlarını gösteren önemli bir yerleşimdir. Doğum haritasının 
Yükselen burcu Oğlak olup yönetici Satürn Güneş haritasında 8.evdedir. Burada 
yerleşen Ay vardır. Ay anne temsilcisidir. Yıl içinde anne ile ilgili sağlık sorunları 
ortaya çıkabilir. 

 
Şimdi olayların zamanlaması nasıl olacaktır diye bir soru aklımıza gelebilir.  

Yıllık haritanın zamanlama analizinde  “MUDDA DASA” kullanılır. Şimdi Mudda Dasa 
içinde önemli zamanlara bakalım. 

 
Venüs Mudda Dasa : 27.04.2010 -  28.06.2010 
Ay Mudda Dasa :  17.07.2010 – 17.08.2010 
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Venüs periyotu en iyi zamandır. Her şey olumlu gidecek ve büyük bir huzur 
duyulacaktır. Ay periyotu Satürn etkisi nedeniyle en zorlu ve duyguların en büyük 
zarar göreceği zamandır. Anne veya anne soyundan sevilen birine zarar gelme 
olasılığı büyüktür. 

 
Vedic   Doğum  Haritaları 

 

BALIK 
3.Ev 

 

KOÇ 
4.Ev 

 
TJÜPİTER 

BOĞA 
5.Ev 

SATÜRN 
AY 

İKİZLER 
     6.Ev 

BALIK 
2.Ev 

GÜNE� 

KOÇ 
3.Ev 

SATÜRN 

BOĞA 
4.Ev 

RAHU 

İKİZLER 
5.Ev 

 

KOVA 
2.Ev 

MARS 

YENGEÇ 
    7.Ev 
   KETU 

KOVA 
Yük.Burç 

1.Ev 

YENGEÇ 
6.Ev 

OĞLAK 
Yük.Burç 

1.Ev 
RAHU 

 
 

R A S İ 
 

DOĞUM 
HARİTASI 

ASLAN 
8.Ev 

OĞLAK 
12.Ev 

 
 

NAVAMSA 
 

GEZEGEN 
GÜÇLERİ 

ve 
EVL İL İK  

ASLAN 
7.Ev 
AY 

MERKÜR 

YAY 
12.Ev 

AKREP 
11.Ev 

MERKÜR 
VENÜS 

JÜPİTER 

TERAZİ 
10.Ev 

GÜNE� 
 

TSATÜRN 

BA�AK 
9.Ev 

YAY 
11.Ev 

AKREP 
10.Ev 
MARS 

JÜPİTER 
KETU 

TERAZİ 
9.Ev 

BA�AK 
8.Ev 

VENÜS 

 

Başvuru sahibinin Vedic Doğum ve Navamsa haritaları 
 

2010 Yılında yaşanacak Dasa :  Jüpiter – Rahu 
 
Güneş Dönüşü Haritasında yorumlar üzerinde son kararı vermeden önce 

Doğum Haritası (Rashi) ve Navamsa üzerinde transitleri ve yaşanan Dasa’lar ile 
bunların yöneticilerinin haritadaki yerleşimlerine bakacağız. Yukarıda görüldüğü 
gibi T.Satürn Kariyer evinden ve T.Jüpiter de yuva evinden geçmektedir. Her iki 
yaşam alanı yıl içinde etkin ve önemli olacaktır. Natal (Doğumdaki) AY yerleşimine 
göre transitlerin etkileri, Jüpiter ve Satürn transitlerinin yıl içinde ne zaman 
“Perdelenme” (Vedha) oluşturacakları da ayrıca incelenmelidir. Bu incelemelerden 
sonra Güneş Dönüşü Haritasının yorumu üzerinde karar verilir. 
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