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GÜNEŞ  DÖNÜŞÜ (Sun Return)  Analizi Ne  Demektir  ? 

Her yıl güneşin doğum gününde doğum haritasındaki noktaya gelme tarih ve 

zamanı için hazırlanan horoskopun Vedik astrolojisindeki adı “Tajaka” veya 

“Varshaphal” haritası adı verilir.  Tajaka haritasının analizi her yıl doğum gününden 

başlayıp sonraki doğum gününe kadar ki 1 yıllık süreci kapsar. Vedik Solar analizin 

Batı tipi Solar analizden çeşitli üstünlükleri vardır. Örneğin Tajaka haritasında da 

Dasa sistemi vardır. Yaşanacak yıl içinde zaman her biri bir gezegen tarafından 

yönetilen zaman aralıklarına bölünür. Böylece yıl içinde olumlu veya olumsuz 

zamanları görebiliriz. 

TAJAKA  HARİTASI  İÇİN    ÖRNEK 

Tajaka haritasının yaşanacak Güneş (Solar) yılında olacakları nasıl 

gösterdiğini bir örnek ile açıklayacağız. 29 Nisan 2006 günü evlenen kişi için 

hazırlanan 2006-2007 Tajaka haritasında evlilik işaretlerini yorumlayacağız. Aşağıda 

kişiye ait 2006 Tajaka Navamsa haritasını veriyoruz. Bu noktada Vedik sisteminin bir 

üstünlüğü daha ortaya çıkıyor. Batı sisteminde tüm analiz ve yorum tek horoskop 

üzerinde yapılır. Vedik sisteminde ise çeşitli Bölüşümlü haritalar (Vargas) vardır. 

Örneğin, Navamsa haritası Evlilik haritasıdır. Bu nedenle evlilik analizinde Tajaka 

Navamsa haritası incelenir. Aşağıda evlenen kişinin Tajaka Navamsa haritası 

verilmiştir.  Eğitim başarısı için “Siddhamsa” (D24) haritası faydalıdır. Bu konuları 

kapsayan “İLERİ VEDİK ASTROLOJİSİ” adı kitabımız kullanılabilir.  Tajaka Analizi 

için bize başvurabilirsiniz. 
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Tajaka Navamsa (Evlilik) haritası 

 

Tajaka Navamsa haritasında sadece evlilik konusu analiz yapılır. Yükselen 

Burç İkizler olup burada VENÜS yerleşmiştir. Gezegen evlilik temsilcisi (Karakas) 

olduğundan bu haritada önemlidir. Venüs ile Evlilik evi 7.Ev (Yay) arasında görünüm 

vardır. Yedinci evin yönetici gezegeni JÜPİTER ile AY Boğa burcunda yerleşmiştir. 

Boğa Venüs burcudur. Bu iki gezegenin kavuşumu ortaya “Gajakesekari Yoga” 

çıkartır. Ayrıca 1.ev yönetici gezegeni MERKÜR ile 9.Ev yönetici gezegeni SATÜRN 

arasındaki görünüm ortaya Laksimi Yoga çıkartır. Bu iki Yoga Vedik sisteminin en 

önemli ve parlak yogalardan ikisidir. Bu açıklanan işaretler Navamsa haritasının 

yaşanacak yıl içinde evlilik yaşanacağını göstermektedir. Bu haritanın gösterdiği 

evlilik olayının zamanlaması Dasa tablosundan öğrenilir. 

Tajaka Dasa tablosu çeşitli yöntemlere göre yapılır ama en pratik olan 

“Mudda Dasa” tablosudur. Bu tabloda Vimshottari Dasa sistemine göre dizilişler 

olduğundan kolayca anlaşılabilir. Mudda Dasa tablosunu aşağıda veriyoruz. 

Mudda Dasa uygulaması bir Vimshottari Dasa sistemidir. 
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Tajaka Dasa tablosu VENÜS Dasa ile başlamaktadır. Venüs Dasa 14 Mart 

2006 günü başlıyor ve 14 Mayıs 2006 günü sona eriyor. Burada açıklanan tarihler 

arasında evlilik gerçekleşir. Daha yakın bir zaman aralığı tespit etmek istersek 

tabloda Venüs satırı üzerinde fare ile tıklama yaparak Venüs Maha Dasa için 

Antardasa tablosunu açarız.  Aşağıda tabloyu veriyoruz. 

 

Tajaka haritasında Venüs maha dasa içindeki antardasa tablosunda evlilikte 

rol oynayacak elemanlara bakacağız. Bunların başında MUNTHA yönetici gezegen 

gelir. Navamsa haritasında Muntha Oğlak burcunda yerleştiğinden yönetici gezegen 
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SATÜRN olur. Tabloda Satürn antardasa 22 Nisan 2006 – 02 Mayıs 2006 arasında 

yaşanacaktır. Evlilik tarihi olan 29 Nisan 2006 tarihi bu zaman dilimi içindedir.  Bu 

araştırma sırasında Navamsa haritasında evlilik evi olan 7.ev (Yay) yöneticisi 

JÜPİTER de alınabilir. Bu şekilde evlilik zamanı 1 hafta tolerans ile saptanabilir. 

 

TAJAKA  HARİTASINDAN  SOLAR  YILIN  MADDİ  BAŞARISI 

Vedik Solar (Tajaka)  Horoskopun (Rasi)  2. evi toprak burcu ile bağlantılıdır 

ve bu nedenle “varlık” evidir. Gerçekten maddi talihi  yıl için horoskopta yara almış 

mıdır ? Yoksa, dünyevi alanlarda daha sağlam ve şanslı mıdır ?  Yılın getirisi ne olur. 

Yıllık Varlık ve Servet Kazanma Başarısı 

Bu araştırmadan sonra harita sahibinin Yıllık  Varlık ve servet kazanma talih 

yüzdesini hesaplayacağız. Bu hesaplamada aşağıda verilen Gezegenlerin Shadbala 

güçleri tablosunu kullanacağız. Bu tablo kişiye özeldir ve sadece yaşanan solar yılı  

(2006-2007) kapsar.  

Vedik Tajaka haritasında Para evi olan 2.ev Başak burcu olup   yönetici 

Merkür köşe ev olan 7.evdedir ve kuvvetlidir. Burada en önemli işaret Merkür 

üzerinde JÜPİTER görünümü olmasıdır. Maddi açıdan talihli bir yıl olacaktır. 
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İkinci evde yerleşen KETU maddi kazançların genellikle okült alanlardan ve 

araçlardan geleceğini gösteriyor. Astroloji çalışmaları, kitapları vs şeyler olur. 

Varlık ve Servet yüzdesi ;   Tajaka haritasında, Yükselene göre 2.ev, 5.ev, 

9.ev, 11.ev yöneticisi ShadBala değerlerinin toplamını önce dörde bölmek sonra 100 

ile çarpıp yeniden 600 sayısı ile bölerek elde edilir. Bu değerleri JH Vedik astroloji 

programından alabiliriz. 

 

2.Ev yöneticisi =  Venüs                               =  517  (Shadbala gücü) 

5.Ev yöneticisi =  Satürn                               =  356 

9.ev yöneticisi =   Venüs                               =  383 

11.Ev yönetici =   Merkür                              =  517 

 

Toplam = 1773 / 4 x 100 / 600  =  74  bulunur. 

Varlık ve servet talihi Solar yıl için  % 74 olarak bulunmuştur. 

Varlık ve servet yüzdesi 50’nin üzerindeyse başarılı birini gösterir. Eğer bu 

değer 75 üzerindeyse  yıl içinde varlıklı  olacak yani önemli miktarda para veya varlık 

kazanacak    insanı gösterir. Burada ortaya çıkan sonuç maddi bakımdan  yıl içinde  

çok iyi bir maddi talih yaşatacak  kazancı olacak   kişiyi göstermektedir.  Harita sahibi 

için bulunan %74 değeri  genel ölçülere göre verimli ve yüksek sayılır.  

Astromistik başvurularında Solar Analiz istekleri  önemli bir yüzdeye sahiptir. 

 


