
ASTROLOJİ VE AŞK – İlişkilerin Kimyası 

CUPIDO/ EROS – Asteroidinin Mitosu  

 

Güzellik ve aşkın tanrıçası Venüs çok kıskançtır. Yeryüzünde ondan daha 

güzel bir genç kadın olduğunu duyar. Bunun üzerine küplere biner ve oğlu 

Cupidoyu kıza yollar. Ona der ki; 

 

"Bu kızı aşk oklarınla vuracaksın  ve onu bu dünyadaki en çirkin yaratığa 

aşık edeceksin!" 

 

Cupido annesinin sözünden çıkamaz ve okları ile birlikte yeryüzüne iner.  

Kızı vuracakken oku elinden kayar ve sivri ucu da parmağına batar. Cupido 

o anda kıza deliler gibi aşık olur. Ancak, annesinin emri çok nettir. Bunun 

üzerine Pshyce'nin evine bir mesaj gönderir. 

Bunun tanrıların bir isteği olduğunu ve Psyhce'nin hiçbir ölümlüyle 

evlenmemesi gerektiğini bildirir . Ayrıca, dağın en tepesine gidip 

evleneceği korkunç canavarla yaşaması kaderine kazındığını da mesaj da 

ekler. 

 

Psyhce kaderiyle yüzleşmek için dağın tepesine gider ve ulaştığında da her 

yeriin karanlık olduğunu görür.Birden etrafını ılık bir rüzgar sarar ve aslında 

bir sarayda olduğunu fark eder. Sıcak bir banyodan sonra uykuya dalar.  

Gece, Cupido onu ziyarete gelir. Geceler boyunca karanlıkta Cupido,  

Psyche'yi ziyarete devam eder ve hep gün doğmadan ayrılır. 

Günler geçtikçe Psyche kocasını yüzünü merak etmeye başlar. Ya kocası 

gerçekten iğrenç bir canavarsa? 

 "Neden beni merak ediyorsun?" der Cupido ya . "Seni sevdiğimi biliyorsun 

ve tek istediğim senin de beni sevmen."  

Psyche de görmediği kocasını seviyordur aslında ama, günler ilerledikçe 

onu daha çok merak eder. 

Bir gün kocası uyurken, bir mumu alıp Cupidonun yüzüne doğru tutar.  

Kocası o kadar güzel ve tatlıdır ki, bu görüntü karşısında elleri titrer ve 

elinden kayan mum Cupidonun omzuna düşer. Acı içinde kolu yanmış 

olarak uyanan Cupido aşkına kalbi kırık bir şekilde son sözlerini söyler. 

 



"Seni sevmiştim ve tek istediğim bana güvenmendi. Ama güven gitttiğinde 

aşk da gider!" bu sözlerle birlikte kızı terk eder ve annesi Venüs' ün evine 

döner. 

Onu sinir kriziyle bekleyen Venüs, emirlerine karşı gelip bir de kıza aşık 

olduğu için oğlunu bir mahkum gibi sarayında tutsak alır. 

Günler ve geceler boyunca Psyche kaybettiği aşkını arar, ancak sonuç bir 

hiçtir. En sonunda Venüs'ün tapınağına gider ve ona yalvarır. Venüs ise 

hala daha çok kızgındır. 

"Onayımı almak için sana vereceğim görevi yapmalısın!"der 

"Bu kutuyu al ve yer altına git. Oranın kraliçesine şunu sor, Persephone, 

güzelliğinin bir kısmını bu kutuya koyar mısın?, ardından kutuyu al ve bana 

geri dön." 

Psyhce görevi kabul eder ve yeraltına iner.  

İlerlerken bir ses duyar, 

"Bu parayı sandalcı Charon'a vermek için al ve bu keki de Cerberus'u(3 

başlı köpek)geçmek için al. Sakın unutma! Kutuya güzelliği koyunca onu 

sakın açma!". Böylece görevi başarır Psyhce, ama yolda geri dönerken 

merakına bir kere daha yenik düşer ve kutuyu açar. Kutuyu açtığı anda da 

derin bir uyku onu sarar ve yere yığılır. 

 

Bu sırada Cupid'in kolu iyileştirmiştir. Koluyla birlikte kırık kalbi de 

iyileşmiştir ve böylece içindeki aşk yeniden tutuşmuştur. Annesinin 

sarayından aşkını aramak için kaçar. Onu bulduğunda, önce yıkılır, ancak 

ardından üzerindeki yoğun uykuyu alır ve onu kendine geri döndürür. Kıza 

dönüp; 

 

"Bu kutuyu al ve anneme götür, tıpkı söz verdiğin gibi. Ben kısa zamanda 

döneceğim ve her şey yoluna girecek." der ve uçarak gider. 

 

Cupido Jüpiter'e, tanrıların kralına, gider, Ona, Psyhce'yi bir ölümsüz 

yapmasını ve evliliklerini kutsaması için yalvarır. Jüpiter bunu kabul eder 

ve Psyche'yi bir ölümsüz yapar. Ve böylece, Olimpos da yeni hayatlarına 

başlarlar. 

Bu mitolojinin simgeledikleri: 

 

 

 



Not; 

Buradaki ana konu Ruhun herçek aşkı arayışıdır... Aşk Cupido, ruh da 

Psyche'dir. Zaten Psyche (psişe) de ruh demektir. Günler ve gecelerce 

aşkını araması hikayedeki somut örnektir. 

Ayrıca, ruhun gizemlere karşı duyduğu merakı da temsil eder. Okuduğunuz 

üzere Psyhce 2 kere merakına yenik düşüp başına iş açmıştır. 

 

Peki ya Aşk nedir? 

AŞK 

* Epithemia – Aşkın daha Dünyevi, maddesel,Boğa burcunun vurgusunda bir 

Aşk  

* Phileo –  Aslan burcu yönetiminde , romantik ve dramatik Aşk tarzı  

* Eros –  Derin, duygusal , su tipi, Akrep burcunun  vurgusunda bir Aşk  

* Agape – Kova burcu ile ilişkilendirilir. Özgürlükçü ve hümanist / özgeci bir 

Aşk 

 

Özetle 

Epithemia ( Toprak- Tutkulu - Güdüsel Aşk) Sen benimsin. Çünkü gözlerimi 

seninle açtım. Seni Seviyorum. 

Phileo ( Ateş- Aşk- Sezgisel) Seninle olduğumda kendimi sevinçli ve 

coşkulu hissediyorum. Çünkü Seni Seviyorum. 

Eros( Su-Tutkulu Aşk, subjektif) Yoğunluk hakim. Tutku ve arzu ile Seni 

Seviyorum. 

Agape ( Hava- Aşk – Nesnel) Bu tamamen benzersiz . Seni Seviyorum. 

 

ELEMENTLER  

 

ATEŞ 

Koç – bireysel, dik başlı, öfkeli, girişimci, bencil 



Aslan-  yaratıcı, kendine güvenen, dramatik, romantik, gururlu,  

Yay - sorumsuz, iyimser neşeli, samimi, bilgili, nasihatçi 

 

TOPRAK 

Boğa -  güvenilir, sadık, gelenekçi , inatçı, iştahlı, sabit 

Başak - ayrımcı, çalışkan, titiz, mükemmeliyetçi, yetenekli, analitik, 

eleştirel 

Oğlak - iddialı, çalışkan, muhafazakar, güvenilir,kontrolcü 

HAVA 

İkizler - konuşkan, meraklı ,iştahlı, capcanlı, çok yönlü, kolay sıkılan, 

yüzeysel 

Terazi - kararsız, ince ruhlu, diplomatik, düşünceli, sevimli, tarafsız, 

romantik 

Kova -  gözlemci, fedakar, yenilikçi, eksantrik, duygusuz, düşüncesiz 

 

SU 

Yengeç  - güvenlik arayışında, koruyucu, empatik, sarıp sarmalayan, 

korkulu, karamsar 

Akrep - yoğun, düşünceli, acımasız, kindar, tutkulu, gizli 

Balık - şefkatli, ilham veren, tutkulu, ruhsal, psişik, romantik, hayalci, 

idealist 

 

GEZEGENLER 

Venüs - şehvet, zevkler, sevgi, şefkat, değerler, sevmek - istemek, 

manyetik çekim 

Mars - cinsel dürtü,  istediğini elde etme yeteneği 

Güneş - temel amaç, çekirdek benlik, kimlik, canlılık, ruh, kendini ifade, 

'baba' ile ilişki 



Ay - zevk bölgesi, alışkanlıklar, içgüdüsel reaksiyonlar, duygusal tepkiler, 

'anne' ile ilişki 

Merkür - iletişim tarzı, düşünme, kendini ifade şekli 

Satürn - taahhüt tarzı, bağlayıcı(tutkal) ilişkiler, sorumluluk 

Yükselen burç -  kişilik, 'yüz' 

 

 

 

 

Ünlü birlikteliklerden bazıları 

Nicole Kidman ve Keith Urban - 2006 yılından bu yana birlikte 



Brad Pitt ve Angelina Jolie - 2005 yılından bu yana birlikte 

Charles ve Camilla – 2005 yılından beri birlikte 

Justin Timberlake ve Cameron Diaz - 2003 yılından bu yana birlikte 

John Travolta ve Kelly Preston - 1991 yılından bu yana birlikte 

Paul ve Linda McCartney - 1969-1998 (Linda'nın ölümüne kadar) 

Elizabeth Taylor ve Richard Burton - 1964-1974 ve 1975-1976 

John'un suikast ayrılmış - John ve Yoko 

Paul Newman ve Joanne Woodward - hala birlikteler… 

 

Onur Güven 

Bir makaleden çeviridir. 


