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Eski mitlerdeki tanrılar , davranışları ve özellikleri bakımından insanları 

andırmaktadırlar. Yunan mitlerinin tanrıları ve tanrıçaları bu duruma çok güzel birer 

örnek oluştururlar. Hazza düşkün, yemeyi ve içmeyi seven bu ölümsüz varlıklar, 

genellikle insanların işlerine karışır ve dünya   onların oluşturduğu düzene göre 

yönetilir. Krallar, tanrılar ve tanrıçalar için şölenler düzenler, onların gönüllerini hoş 

tutmaya çalışırlar. Hatta bazen tanrılar insan suretine bürünerek insanların arasına 

karışır, onlarla beraber yaşam sürerler. Bu nedenden dolayı mitolojilerin kendi 

dönemlerinin insanının bir portresini çizdiğini söyleyebiliriz; Tanrıların insanları kendi 

suretlerine bakarak yarattıkları düşünülecek olursa, bu durum şaşırtıcı değildir.  

 Hazza olan bu düşkünlük, beraberinde diğer insani özellikleri de getirmektedir. Tıpkı 

yarattıkları canlılar gibi, tanrılar da hazza yönelip acıdan kaçarlar, tanrılar da sever, 

tanrılar da nefret eder, tanrılar da korkar, tanrılar da kıskançlık duyar; üstelik tanrılar, 

ölümsüzlüklerine ve kudretlerine rağmen daha fazla güç istemeye de eğilimlidirler. 

Tanrıların taht kavgaları ve tahta çıkanların güçlerini kaybetme korkuları, 

ölümsüzlükleri nedeniyle daha da büyük bir etki yaratır; çünkü ölüm, düşmanları 

ölümlüler gibi yok etmeyecektir. Güçlerini kaybettikten sonra geri almanın tek yolu 

düşmanı hapsetmektir, ancak o düşmanın hapis kalacağı da meçhuldür. Tanrılar ve 

tanrılarla insanlar arası çatışmaların kıskançlık, güç arzusu, kudretlerini kaybetme 

korkusu, çapkınlık ve bunların birleşimlerinden meydana geldiği söylenebilir. Bu 

insani özelliklerin tanrılar arasında korkunç çatışmalara neden olması, bize önemli bir 

ders vermektedir aslında. 

 İlk güç çatışması, evrenin tahtına oturan ilk tanrı ile ortaya çıkmıştır. Toprak Ana 

Gaia, kendisine eş olsun diye gökyüzünü yani Uranos’u yaratır ve ondan pek çok 

çocuğu olur. Ancak bir süre sonra Uranos tahtından indirilmekten korkar. Bu korku o 

kadar dehşet vericidir ki çocuklarını Gaia’nın karnına geri iter. Gaia bu yüzden müthiş 

bir acı çekmektedir ve bir süre sonra bu duruma dayanamaz. Yer’in derinliklerine iner 

ve çocuklarına seslenir; onlardan Uranos’u tahttan indirmek için yardım ister. Sadece 

Kronos, en güçlü ve cesur oğlu, ona yanıt verir ve yardım etmeyi kabul eder. Gaia 

Kronos’a kendi elleriyle bilediği bir tırpan verir ve Kronos, babasının yanına giderek o 

keskin silahın tek hamlesiyle Uranos’un erkeklik organını koparır. Uranos, acılar 

içinde yere düşer, artık gücünü kaybetmiştir. Kronos kardeşlerini Yer’in 

derinliklerinden çıkarır ve tahta oturarak Kâinatın Efendisi olur, kendisine eş olarak da 

kardeşi Rhea’yı alır. Bu huzurlu zamanlar, bir süre sonra Kronos’un da içini 

kaplayacak olan dehşet yüzünden fazla uzun sürmeyecektir. 

 Bir süre sonra Kronos, tıpkı kendisinin babasını tahttan indirmesi gibi, kendi 

çocuklarının onu tahttan indirmesin den korkmaya başlar. Mutlak gücünü kaybetmek 

istemez ve bu yüzden Rhea’nın doğurduğu bütün çocukları yutmaya başlar. Rhea, ilk 

başlarda bu duruma sesini çıkarmasa 

 bile bir süre sonra buna dayanamaz, çünkü çocuklarını birer birer kaybetmek ona 

büyük bir acı vermekte, onu hiddetlendirmektedir. Kronos ise bunu kâinata beraber 

hükmetmeleri için, güçlerini kaybetmemeleri için yaptığını söyleyerek onu 

rahatlatmaya çalışmaktadır; ancak Rhea, bir zamanlar sevdiği eşinden artık nefret 

etmektedir. Öfkeli anne, Gaia’ya danışır ve Gaia ona bir sonraki çocuğunu 

gizlemesini, yerine çocuğu boyutunda bir taşı kundaklayıp Kronos’a götürmesini 



öğütler. Rhea tüm nefretine rağmen Kronos’un yanına gider ve onunla birlikte olur. 

Bu birliktelikten doğan çocuğun adını Zeus koyar ve ardından onu su perilerinin 

yanına bırakıp, annesinin öğütlediği gibi bir taşı kundaklayarak Kronos’un yanına 

koşar. Zeus’un gürlemesini Kronos da duymuştur, ancak Rhea, elindeki taşla onu 

kandırır ve Kronos taşı memnuniyetle yutar. Zeus gizlilik içerisinde büyütülür ve 

yetişkinliğe erdiğinde, annesi Rhea’nın öğütlediği üzere babasını tahttan indirmenin 

yollarını aramaya başlar. Bu yolu ona bir titanid olan Metis gösterir ve ona 

kardeşlerini Kronos’un midesinden çıkaracak bir iksir verir. Zeus, bu iksiri bir kadeh 

nektara koyduktan sonra Kronos’un yanına gider ve onu nektarı içmeye ikna eder. 

Kronos, nektarı içtiğinde Zeus’un kardeşleri olan Poseidon, Hades, Demeter, Hera ve 

Hestia’yı kusar. Güçsüz kalan Kronos tahttan indirilir ve Zeus Olimpos tahtına geçer. 

Elbette bu durumdan memnun kalmayanlar olur, sonuçta titanlar ve titanidlerin büyük 

bir kısmı hala Kronos’u desteklemektedir. Bu nedenle ortaya çıkan Titanlar 

Savaşında Olimpos tanrıları zor da olsa galip geleceklerdir. 

 Ancak tahttan indirilme korkusu, Uranos’un soyunda genetik gibi görünmektedir. 

Zeus, kendisine yardım eden Metis ile birlikte olur, ancak Uranos ona rüyasında 

görünür ve Metis’in çok güçlü bir çocuk doğuracağını, bu çocuğun onu tahtından 

düşüreceğini söyler. Kehanet niteliğindeki bu rüyadan korkan Zeus, Metis’in yanına 

gider, ancak Metis onun niyetini anlamıştır. Uzun süren bir kovalamacadan sonra 

Metis kaçmak için sinek kılığına bürünür, ancak Zeus bir kuşa dönüşerek onu yutar. 

Zeus kehaneti engellediği için memnundur, ancak bir süre sonra kafasında bir ağrı 

baş gösterir. Bu ağrı, alnında oluşan bir yumruyla giderek artar ve en sonunda Zeus 

Hephaistos’tan kafasındaki yumruyu yarmasını ister. Hephaistos bu isteğe itaat edip 

yumruyu yarınca, açılan yarıktan zırhlı ve mızraklı bilgelik tanrıçası Athena fırlar. 

 Ellerinde tuttukları gücü koruma ve Kainatın Efendisi olma arzusu, tahta çıkan 

tanrıların böyle güçten düşmesine, güç isteyen tanrıların ise küçük düşmesine neden 

olmuştur. Buna örnek olarak Poseidon, Hera ve Athena’nın Zeus’u tahttan indirmek 

için bir araya gelmesi örnek verilebilir. Denizlere hükmetmeye doymayan 

Poseidon’un amacı daha fazla güç elde etmekken Hera eşi Zeus’un devamlı başka 

kadınlarla birlikte olmasından kıskançlık duymakta, Athena ise Zeus’un insanlığı iyi 

yönetmediğini düşünmektedir. Ancak çıkardıkları isyan işe yaramaz ve Zeus onları 

birer birer cezalandırır. Daha fazla güç ve insan kazanma arzusu Poseidon’la Athena 

arasında da çatışma çıkmasına neden olur. Kendilerine tapınak kazanma yarışına 

giren ölümsüzlerin yaptıkları yarışmayı Athena kazanır ve bunun sonucunda Atina 

şehri doğar. 

 Kıskançlığın mitolojide en fazla çatışmaya yol açan unsur olduğu söylenebilir. Buna 

örnek olarak Hera’nın Zeus’la birlikte olan kadınlara yaptıklarından, Athena’nın 

kendisinden daha iyi olduğunu düşünen kadınlara verdiği cezalardan ve en sonunda 

da meşhur Truva Savaşı’nda bahsedilebilir. 

 Zeus’un çapkınlıkları ve Hera’nın kıskançlığı birbirine çok bağlıdır. Zeus, Leto ile 

birlikte olup onu hamile bıraktığında Hera’nın öfkesi, Leto’nun doğum yapacak bir 

toprak parçası bulamamasına neden olur, yer ondan kaçar. Ancak gezen bir ada 

olduğu için Hera’nın öfkesinden kaçabilecek ufak bir toprak parçası ona yardım 

etmeyi kabul eder ve bu adada Apollon ile Artemis doğar. 



 Hera’nın Io’ya yaptıkları da oldukça meşhurdur. Bu mit, Zeus’un Hera’nın 

rahibelerinden biri olan Io’ya âşık oluşunu anlatır. Hera birlikteliklerini keşfetmesin 

diye Zeus Io’yu bir ineğe dönüştürür, ancak Hera bunu fark eder ve Zeus’tan ineği 

kendisine hediye etmesini ister. Zeus onun bu isteğini yerine getirdikten sonra Hera, 

Zeus ile birlikte olamasınlar diye ineğin başına yüz gözlü canavar Argos’u bekçi 

olarak koyar. Zeus ise Io’yu kurtarmak için oğlu Hermes’ten yardım alır, Hermes 

canavarı flütü ve masallarıyla uyutur. Hera, Io’nun kurtulduğunu öğrendiğinde onun 

başından ayrılmayan bir at sineğini üzerine salar ve Io’yu huzursuzca dünyada 

dolaşmaya mahkum eder. Mitler, zulüm dolu uzun bir yolculuğun ardından Io’nun en 

sonunda Mısır’a kaçtığını, Zeus’un ise onu orada insana dönüştürdüğünü 

anlatmaktadır. 

 Hera’nın bir başka kurbanı ise Semele’dir. Tanrılar, insanlar onların kudretlerine 

dayanamayarak yandıkları için gerçek suretleriyle ölümlülere görünememektedirler. 

Bu durum Semele ve Zeus’un gizli buluşmalarında devamlı dile gelir. Hera onların bu 

gizli ilişkisini öğrendiğinde ise yaşlı bir kadın kılığına girerek Semele’nin yanına gider 

ve onu Zeus’u gerçek suretinde görmesi konusunda kandırır. Semele’nin ısrarları 

sonucu Zeus tüm kudretiyle Semele’nin karşısına çıkar, ancak Semele buna 

dayanamaz ve yanmaya başlar. Zeus, ölen sevgilisinin karnındaki çocuğu kurtarır ve 

doğacak güce erişene kadar onu kasığında taşır. 

 Hera, Zeus’un Alkmene ile birlikteliğinden olan oğulları Herakles ya da diğer adıyla 

Herkül’e yaptıklarıyla intikamını almıştır. Kuzeni Eurystheus’un onun yerine tahta 

çıkması için Herkül’ün doğumunu geciktirmiş, onu öldürmeleri için arkasından zehirli 

yılanlar yollamıştır. Hatta en sonunda onu delirterek eşini ve çocuğunu öldürmesine 

neden olmuştur. Herkül yaptığından pişmanlık duyarak kuzenine gider ve Eurystheus 

ona yapması için on iki tehlikeli iş verir, ancak bunun arkasında da Hera vardır. Hera, 

bu işlerin ölümcül tehlikesinin Herkül’ü öldürmesini ummaktadır aslında. Amazonları 

Herkül’e karşı kışkırtır ve hatta Herkül’ün savaştığı canavarların hemen hemen hepsi 

Hera’ya aittir. 

 Kıskançlığı nedeniyle verdiği cezalarla ünlü olan bir başka tanrıça da Athena’dır. 

Athena, ölümlülerin ölümsüzlerden üstün olduklarını düşünmelerine büyük bir öfke 

duymakadır ve ölümlülere sert cezalar vermektedir. Bu cezalara maruz kalanlardan 

biri de Arachne’dir. Arachne, mitin popüler bir versiyonuna göre, bir çobanın kızıdır ve 

küçük yaştan beri işlemeler yapmaktadır. Ancak yaptığı işlemeler o kadar güzeldir ki 

farklı diyarlardan insanlar bu işlemelere bakmak için onun yanına gelmektedir. 

Arachne, becerisinin Athena’nınkinden daha üstün olduğu ile böbürlendiğinde Athena 

yaşlı bir kadın kılığına girer ve Arachne’yi tanrıçadan af dilemesine dair uyarır. Ancak 

Arachne, sözlerini geri çekmez ve hatta Athena aksini düşünüyorsa, tanrıçanın 

kendisiyle yarışması gerektiğini söyler. Bu sözller üzerine Athena gerçek suretine 

bürünür ve işleme yarışı başlar. Athena tanrıların ölümlüleri kendilerine eş gördükleri 

için cezalandırdıkları anları ve tanrıların kudretini gösteren bir işleme yaparken, 

Arachne’nin işlemesi tanrıların utanç verici anlarını resmetmektedir. Üstelik 

Arachne’nin işlemesi o kadar güzeldir ki Athena öfkelenir, işlemeyi kapar ve 

paramparça eder. Tanrıçanın hiddetinden korkan Arachne kendisini asar, ama 

Athena pişman olarak onun ölmesine izin vermez ve sonsuza kadar işleme yapsın 

diye onu bir örümceğe çevirir. 



 Bir başka mit ise Medusa ile ilgilidir. Medusa tüm mitlerinde güzel bir varlık olarak 

tasvir edilir, ancak Ovid’in şiirlerinde Medusa ölümlü ve güzelliği yüzünden erkeklerin 

peşinde koştuğu bir kadındır. Bu mitte Poseidon Medusa’ya tecavüz eder, ancak 

bunu Athena’nın tapınağında yaptığından dolayı Athena öfkelenir ve Medusa’nın 

saçlarını yılana dönüştürür ve suratını ise o kadar korkunç hale getirir ki ona bakanlar 

anında taşa dönüşür. Daha sonrasında Medusa’nın kafası kesilir ve bunun 

sebeplerinden birisinin güzelliğini Athena ile karşılaştırması olduğu da söylenir.  

 İnsanların kendisinden daha iyi olabileceği düşüncesine dayanamayan 

ölümsüzlerden biri de Apollon’dur. Bir satir olan Marsyas, ışığın, sanatın ve tıbbın 

tanrısı olan Apollon’u bir müzik yarışmasına davet eder. Ancak Apollon bu yarışmada 

hile yapar; Marsyas’ın kendisinden daha iyi flüt çaldığını fark ettiğinde yarışmanın 

kurallarını değiştirir ve enstrümanları ters çevirerek çalmayı ister. Apollon lir 

çaldığından dolayı o bunu kolaylıkla yapar, ancak Marsyas flütünü tersten çalamaz, 

çünkü enstrüman buna uygun değildir. Yarışmayı bu şekilde kazanan Apollon, 

Marsyas’ı bir ağaca asarak derisini yüzer; ancak yer, gök, peri kızları, tüm varlıklar 

onun arkasından ağlar ve onların gözyaşları, Marsyas’ın kanıyla karışarak Marsyas 

Nehrini yani diğer adıyla Çine Çayı’nı oluşturur. 

 Ancak Yunan mitolojisinde kıskançlık ve güç çatışmasının en büyük örneği Truva 

Savaşı’dır. Bu savaşın çıkış nedeni ise nifak tanrıçası Eris’ten başkası değildir. 

Ölümlü ve ölümsüz herkesin davet edildiği Peleus ve Thetis’in düğününe, sorun 

çıkaracağı düşüncesiyle Eris davet edilmez. Bu duruma çok öfkelenen Eris ise 

Olimpos Tanrılarının oturduğu masaya üzerinde “En Güzele” yazan altın bir elma 

fırlatır. Bu altın elma Afrodit, Athena ve Hera’nın ortasına düşer. Üç tanrıça, bu elma 

nedeniyle kavgaya tutuşurlar. Düğündeki ölümsüzlerin hiçbiri bu kavgayı bitirmeye 

çalışmaz, çünkü birini savunurlarsa diğer ikisinin düşmanlığını kazanmaktan 

korkmaktadırlar. Zeus, elmayı üçünden birine verme kararını Truva prensi Paris’e 

bırakır. Paris’in gerçek kimliğinden haberi yoktur, çünkü kehanetler onun Truva’nın 

sonu olacağını söylemektedir ve bu nedenle uzaklarda bir çoban olarak yetiştirilmiştir. 

Üç tanrıça süslenerek Paris’in karşısına çıkarlar. Ancak Paris 

 elmayı kime vereceğine karar veremez ve bu yüzden üçü de genç adama vaatte 

bulunur. Athena ona zekâ, savaş becerisi ve en büyük savaşçıların yeteneklerini, 

Hera büyük bir politik güç ve bütün Asya’nın kontrolünü, Afrodit ise ona dünyanın en 

güzel kadını olan Spartalı Helen’in aşkını vereceğini söyler. Paris Afrodit’i seçer ve 

elma tanrıçanın eline dokunduğu anda dünyanın en güzel kadını olan He len, Paris’e 

âşık olur. Bunun sonucu ise, Paris’in Helen’i kaçırması ve Akhalılarla Truvalılar 

arasında çıkan kanlı bir savaş olur. Güzellik yarışmasını kazanamayan ik i hiddet dolu 

tanrıça ise savaş sırasında Truvalıları yok etmek için ellerinden geleni yaparlar.  

 Kıskançlık duygusu, sonsuza kadar yaşayacak ve ölümlülerden daha kudretli olan 

tanrıları ve tanrıçaları yollarından bu kadar saptırabiliyorsa, bu duygunun insanların 

davranışları üzerindeki etkilerine şaşırmamak gerekir. Bu mitlerdeki davranışları 

incelemek oldukça önemlidir, çünkü her ne kadar bu tanrılar mitlerde insanları 

yaratsa da insanların da bu tanrıları yarattığı açıktır. Dolayısıyla her iki taraf da 

birbirlerinden parçalar içermekteler. Bu nedenle mitolojinin o dönemin insanının 

psikolojisini ve davranışlarını anlamamızda önemli bir kaynak olduğu söylenebilir. 



Hikayeler, içlerinde anlatıldıkları toplumun izlerini ve derslerini taşımaktadırlar. 

Günümüz insanını anlamanın bir yolu da bu insanın şimdiki düşüncesinin nasıl 

evrildiğini keşfetmektir.  

 Leyla Navaro mitolojide de çok geçen haset ve rekabeti anlattığı kitabında şu 

tanımlamalara yer vermiştir .”Ruhumuzda tutkuyla pençe atan çetin bir duygudur 

haset ; sahip olunmayan -ya da sahip olunmadığı sanılan ( güzellik , başarı, zenginlik 

, ilişki vb.) -bir özelliğin bir başkasında görülüp tutkulu bir şekilde arzu edilmesidir 

.Haset “Onda var , bende neden yok? “ düşüncesini uyandırır. Bu düşünce eziklik, 

eksiklik , küçük düşmüşlük  duygularını harekete geçirir . Bu kıyaslamaya ( bilerek ya 

da bilmeyerek ) neden olan kişiye karşı nefret, öfke duygularını kabartır .Haset çoğu 

kişide   saldırganlık ve zarar verme içgüdüsüyle harekete geçer .Böyle durumlarda 

haseti alevlendiren kişiye kötülük yapmak , onu yok etmek , gücünü azaltmak , onun 

hakkında kötü konuşmak , arkadaş çevresinden dışlamak gibi çeşitli zarar veren 

eylemler gerçekleştirilir veya en azından bu tür tepkiler düşlenir .Hasetin can 

yakıcılığı kadar , tepkilerin zarar vericiliği de çoğu zaman sıkıntı yaratır ve bunlar 

çelişkiye sokan ruhsal durumlar doğurur. 

 Eski Ahit ‘te Habil ve Kabil ‘in kıskançlık kavgası , yani Tanrı gözünde biricik 

kalabilmek için Kabil’in öz kardeşi Habil’i öldürmesi bunun en bilindik örneklerindendir 

.Yol açtığı ilkel yok etme güdüsü nedeniyle haset , dini söylemlerde en birincil 

günahlardan biri olarak zikredilir ve yasaklanır.Ortadan kaldırma gibi ilkel içgüdülere 

yer verilmediğinde , farklı yöntemler denenir .Küçük düşürücü söz ve davranışlarda 

bulunmak, şikayet etmek , ayağını kaydırmak , hakkında asılsız dedikodu çıkarıp 

dışlanmasını sağlamak ve benzeri manevralar ki bunları saldırganlık çerçevesinde 

tanımlayabiliriz. 

 Karşı tarafa zarar verdiği kadar , haset kişinin kendine de zarar verir .Sabit fikir 

halinde haset edilen kişiyi düşünmek , onun hakkında durmadan konuşmak ,sabit 

fikirle sürekli kendini onunla kıyaslamak , zihni yorar ve enerjiyi tüketir . Bu tutum aynı 

zamanda kişinin kendini kronik bir şekilde kızgın , küçük düşmüş , enerjisiz, çökkün 

ya da küskün ve kindar hissetmesine neden olur . 

 Hasete kıyasla kıskançlık var olanı kaybetme duygusudur .Sevgi, dikkat , özen, 

pozisyon,statü, dostluk, arkadaşlık, yakınlık gibi özel ve önemli durumları , 

başkasının devreye girmesiyle kaybetme kaygısı kıskançlığı üretir . 

 Rekabet ise haset ve kıskançlığın sonucunda ortaya çıkan bir çakmak ateşi gibidir 

.Arzu edilenin ( mevki , mal varlığı , ilişki vb.)elde edilmesi ya da var olanın 

yitirilmemesi için girişilen çetin mücadele isteğidir. 

 Sonuçta haset olmayanı arzu etmek ; kıskançlık olanı kaybetmeyi istememek 

üzerine kuruludur . 

 Haset özgüvenle ters orantılıdır .Özgüvenimiz ne kadar düşükse , haset de o oranda 

yükselir.Özgüvenini inşa edip perçinlemek kişiyi kendi yaptığına odaklar ve 

başkalarıyla gereksiz kıyastan kurtarır .Özgüven gibi  doygunluk ve şükran duyguları 

da hasete panzehir gibidir.Haset  ne kadar  kıyasa , yokluk ve eksikliğe  odaklıysa , 

şükran duygusu da o de nli kişinin kendine , doygunluk ve varlığına odaklıdır .Şükran 

duygusu bardağın sadece boş tarafına bakmaktansa ya da sadece başkalarının 



bardaklarına odaklanmaktansa , kendi bardağının dolu olan kısmına odaklanmayı da 

destekler .Olaya haset edilen cephesinden bakarsak haset duyulmak , eğer kişi 

farkındaysa onu imrenilen , özenilen konuma getirdiği için , ona bir nevi üstünlük 

yaşatır . Bu üstünlük duygusu geçici bir haz verdiğinde , kişi kendi performansını , 

başarısının bir yan ödülü gibi algılayabilir .Ancak çevresel ve toplumsal üstünlüğünü 

sürekli şekilde başkalarında haset uyandırarak perçinlenmeye talip olanlar , sahip 

olduklarını veya başarılarını cömertçe sergileyerek haset duygusunu kışkırtmak 

yolunu seçebilirler .Başkalarında haset uyandırmak ve bundan özel bir haz ve tatmin 

almak bazı kişiler tarafından başvurulan bilinçli , yarı bilinçli veya bilinçaltı 

savunmadır . 

 Bazen de kişi çevresinden dışlanmamak ve yakın ilişkilerini kaybetmemek adına 

kendi benliğinden ödün verir ; onu özel yapan ve öne çıkaran gıpta yaratabilecek 

niteliklerinden vazgeçer ; çevresiyle ‘eşit-miş’ gibi davranarak onu özel kılan renklerini 

soldurur.Karşı taraftan gelebilecek haset ve rekabetin saldırganlığı karşısında 

mücadele etmektense , geri çekilip çevresine uyum sağlamak , sessiz kalmak ve bir 

nevi uykuya geçmek bilinçaltı savunması olarak ortaya çıkar .Buna ‘ouroboros 

sendromu’ denir .” 

 Psikolojik ve mitolojik kaynaklara değindikten sonra gelelim astrolojik anlamda haset 

, kıskançlık ve rekabetin hangi burç, gezegen, ev ve açılarla ilintili olduğuna 

..Özgüven bildiğiniz gibi Venüs gezegeninin anahtar kelimeleri arasındadır .Rekabet 

ve haset ise Mars ve bir üst oktavı Pluto ile ilgilidir .Bu gezegenlerin düşük ya da 

zararlı burçta olması , birbirleriyle yaptıkları sert açılar ayrıntılı olarak incelenmelidir 

.Kıskançlığın kaybetme korkusu kaynaklı olduğundan yola çıkarak korkulardan 

sorumlu Satürn, Mars ve Ay’ın birbirleriyle yaptığı açılar , özellikle gizli düşman evi 

olan 12. Ev, açık düşman evi olan 7. Ev ve yine dışardan gelen kötülüklerle ilgili olan 

8. Ev yerleşimlerine bakmak  gerekir .Tüm burçların kendine özgü kıskançlığı vardır 

ancak sahiplenme , tutmak ve bırakmakla en çok alakalı  olan burçlar , Venüs ve 

Mars yönetimindeki  boğa -akrep burçlarıdır  .Bu burçlar 1-7 aksındaysa ikili ilişkilerde 

, ortaklıklarda , evlilikte  ve fiziksel görüntüyle ilgili, 2-8 aksındaysa başkalarının sahip 

oldukları , para , yetenekler, cinsellik,mal mülkle ilgili , 3-9 aksındaysa eğitim, bilgi , 

iletişim , kardeşler , yabancılarla  ilgili , 4-10 aksındaysa iş, mevki , kariyer , aile , ev 

ile ilgili , 5-11 aksındaysa çocuklar , aşk, sevgili, arkadaşlar , gruplarla ile ilgili , 6-12 

aksındaysa iş, verimlilik , hizmet , iş arkadaşları ile ilgili rekabet , haset , kıskançlık 

durumları yaşanabilir . 
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Ocak 2017 

 

Kaynaklar 

Estin, C. ve Laporte, H. (2002). Yunan ve Roma mitolojisi (15. baskı). (M. Eran, 

Çev.). Ankara: TÜBİTAK Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1987). 

 Hamilton, E. (1942). Mythology. New York: Back Bay Books. 



 Öztürk, Ö. (2016). Dünya mitolojisi. Ankara: Nika Yayınevi. 

 Elif Öykü  Us -Pivolka cilt 7  

 Leyla Navaro -Haset ve rekabet 


