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Sunuş

Plutark İS birinci yüzyılın ortalarında, imparator Cladius’un ege-
menliği sırasında, Boeoteia’nın Kuzey bölgesinde küçük bir kent olan 
Khaeronea’da doğdu (yklş. İS 46). Orta durumlu ve yüksek kültür-
lü bir aileden geliyordu. Genel kültürel bir eği tim aldı. O günlerde 
hem Yunanlılar hem de Romalılar için en çe kici üniversite kenti olan 
Atina’da okudu. Bir Aristo te les ci olan ve Atina’ya yerleşmeden önce 
İskenderiye’de ders ler veren Mısırlı Ammonius’un öğrencisi oldu. 
Plutark’a bura  daki eği timi sırasında Ammonius’un evinde bir oda ve-
rildi ve birlikte kaldığı arkadaşlarından birinin Temistokles’in soyun dan 
gel diğini yazar. Kentine geri döndükten sonra, Plu tark kenti böl genin 
Roma valisine temsil etme görevine seçildi. Yazılarından anlaşıldığı gibi, 
Yuna nis tan’ da birçok yeri gez miş, Anadolu, Mısır ve İtalya’ya yolculuk-
lar yapmıştır. Aslında yaşamı konusunda bilgilerin çoğu için de kaynak 
ken di yazı larıdır. Roma’da belli kamu işleri ile görevlendirildi ve bu 
ne denle Demosthenes’e sunuş yazısında kendisinin be lirt tiği gibi Latin 
dilini öğre necek zaman bulamadı. Ama Yu nan dili Ro ma’da yazın sanatı 
ile ilgi lenen ve görgülü insan ların diliydi, ve kent eğitimli Yunanlılara, 
özellikle felsefecilere ku cak larını açmıştı. Bir Yunan felsefecisi ve Plato-
nist olarak, Plutark, tıpkı kendi ülke sinde küçük ama seçkin yakınlar ve 
dostlar çev resinde yaptığı gibi, Roma’da da konferanslar ver di. Günü-
nün önde gelen Roma lıları arasında büyük bir tanı şıklar çevresi oluştur-
du ve bunu korudu. Dün yanın politik özeğindeki insan ların kafa larını 
dolduran soru larla tanışıktı. Atina eği ti minden, çeşitli yolculuklardan, 
dip lomatik görev lerden, ılımlı bir yazın sal ünden ve Roma’da uzun 
bir kalıştan sonra, Plutark kitap ları, notları, konfe rans ları, denemeleri 
ve dingin ve uygar fel sefesi ile küçük kır evine çekilmiş ve orada yerel 
devlet işleri ve komşu Delfi’deki belli dinsel görevler tara fın dan pek 
bö lün meyen boş zama nını kullanarak konfe rans ve dene me le rinin 
taslaklarını geliş tirmiş görünür. Bun lar Moralia ortak adı altında günü-
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müze ulaşmıştır. Yine o sıra da ona başlıca ününü kazandıran yapı tını 
— Yunanlıların ve Romalıların Ya şam  ları — tamam la mıştır. Plutark Roma 
imparatorları Nero, Domitian ve Tra jan’ın hükümranlıkları sırasında 
yaşadı, ve dünyadan İS 120 yıllarında ayrıldığına gö re, Hadrian’ın im-
pa rator luk tahtına çıkışına sevinçle tanık olmuş olmalıdır. Dünyası o 
yaşarken sürekli olarak iyileş mişti ve şimdi ikinci altın çağına giriyordu.

Plutark’ın Timoxena adlı bir kızı vardı. Küçük yaşta yitirdiği kızı-
nın erken ölümü üzerine karısına yazdığı ünlü avunç mek tubunda 
Timoxena’nın sevgi dolu betimlemeleri bulunur. An la tıldığına göre, 
Roma Plutark’ın ölümünden sonra erde mini onurlandırmak için bir 
yontusunun dikilmesini istemiştir. 

***

Moralia’nın büyük bölümü Yaşamlar’dan önce yazıldı ve onlar için paha 
biçilmez bir önsöz ve yorumdur. Yaşamlar’ dan ayrı olarak, bize “şu ya 
da bu insanın yaşamını değil, ama insanların bütün yaşamını göz lem-
lemenin ahlaksal ve dinsel bakış açıları”nı anlatır. “Plu tark’ın yazıları-
nın her iki bölü münden, Yaşamlar ve Mora lia’dan, her birinin ötekini 
ta mam  ladığını ileri sürmek ileri gitmek olmayacaktır. Biri bize — ve 
bunun olanaklı olması ölçü sünde — antik çağın dün yasal eylemlerde 
neyi başar dı ğını anlatır. Öteki, benzer ola rak, düşünce dünyasında neyi 
hedef lediğini ve başardığını” (Trench, Plutarch, s. 90). Ama Yaşam lar’da 
bile Plutark tarih çi olmaktan çok ahlak çıdır, bireysel karakterleri insa-
nın ger çek değeri karşısında, evrensel bir insan doğası karşısında ölçer, 
ve klasik tini gereği insanın ve insanlığın özsel olarak ussal doğasına 
güçlü bir inancı vardır. Pla tonik bakış açısından, Duyunç, Türe, Erdem 
değer lerinin hırs, türe sizlik ve erdem sizlik ile kavgalarının topluluk yaşa-
mının dinamiğini belirlediği bir dönemin dingin, iyimser ve insanlığa 
saygı duyan bir çözüm le me sini üretir.

ELYAZMALARI, DÜZENLEMELER, ÇEVİRİLER

Yaşamlar’dan günümüze ulaşanların sayısı ellidir. Yirmi iki koşut Yaşam 
çiftinden on sekizi Karşılaştırma ile sonlanır. Bunların dışında dört tek 
Yaşam daha vardır: Artaxerxes, Ara tus, Galba, ve Otho. Çiftlerden birinin 
kendisi çifttir (Caius Gracchus ve Tiberius Gracchus’u Plutark Agis ve 
Kleomenes ile karşılaştırır). Bu yazılarda şimdi yitik olan on iki Yaşam’ın 
izleri vardır.

En eski olan ve en güvenilir olanlardan biri olan elyazması Loire 
Müzesi’nin Fransız Bölümünde St. Germanides-Prés manastırının kü-
tüphanesinde bulunan Codex Sanger ma nen sis’tir. 10’uncu yy’dan kalan 
bir parşömen olan bu elyazması Yaşamlar’dan yalnızca on beşini kapsar. 

İkinci en eski elyazması olan Codex Seitenstettensis bütününde en güve-
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nilir olanıdır ve Avusturya’da Waidhofen yakınla rın daki Seitenstetten 
manastırına aittir. On birinci yüzyıldan bir parşömendir ve Yaşamlar’dan 
on altısını kapsar.

Paris Bibliothèque Nationale’de bulunan on üç ve on dör düncü yy’a 
ait üç parşömen elyazması Yaşamlar ve Moralia’ yı kapsar. 

Koşut Yaşamlar’ın 1517 editio princeps yayımı Florence’da pek fazla gü-
venilir olmayan Florentin elyazmaları üzerine, 1519 Aldi yayımı göreli 
olarak birincilerden daha iyi olan Venedik elyaz maları üzerine dayanır. 
Plutark’ın toplu yapıtlarının ilk yayımı 13 ciltten oluşan ve daha iyi 
elyazmalarına dayandığı için ön cel lerinden daha iyi bir metin sunan 
1572 Paris yayımıdır. İki cilt olarak düzenlenen 1624 Paris yayımı textus 
receptus oldu ve bu Türkçe çeviride de sayfalama bu yayımdaki düzen le-
meyi izler. Daha sonra 12 ciltte 1774-82 Leipzig, 6 ciltte 1809-14 Paris, 
ve 5 ciltte 1852-55 Leipzig yayımları gelir. 

1559’da Koşut Yaşamlar’ın Jacques Amyot tarafından yapılan ve Fransa 
Akademisi tarafından tanınan Fransızca çevirisi çıktı. Sir Thomas North 
1579’da Yaşamlar’ın İngilizce çevi risini özgün Yunanca’dan değil ama 
bu son Fransızca çevi riden yaptı. Shakspeare Coriolanus, Jül Sezar ve 
Antony ve Kleopatra için bu çeviriyi kullandı. 1683’te Dreyden çok sa yıda 
çevirmenin başına geçerek onlara Yaşamlar’ın ‘Dreyden çevi risi’ olarak 
bilinen çevirisini yaptırdı. Kendi katkısı yal nızca Önsöz ve Plutark’ın 
Yaşamı ile sınırlı kaldı. İngilizce’ye ilk akademik Yunanca çeviri John ve 
William Lang horne kar deş ler tarafından yapıldı ve 1770’te yayım landı. 
North çevi risine göre yavan ve renksiz görülen bu çeviriden sonra, Art-
hur Hugh Clough ‘Dreyden çevirisi’ üzerine yedi yıl süren bir düzeltme 
ve iyileştirme çalışmasını üstlendi ve ürün 1859’ da Boston’da yayımlan-
dı. Varolan en iyi İngilizce çeviri olarak kabul edilir. 





THESEUS
EFSANE
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Theseus


I. Tıpkı, Ey Sossie Senekios,1 coğrafyacıların dünyanın bil medikleri 
bölgelerini haritalarının kıyılarına sürmeleri ve “Öte  lerde uzanan böl-
gelerin yabanıl hayvanlarla dolu su suz çöl” ya da “yanına yaklaşılmaz 
bataklık” ya da “İskit buzu” ya da “don muş deniz” oldukları yolunda 
açıklamalar yapmaları gibi, ben de, Koşut Yaşamlar üzerine bu yazıla-
rım da olası us lam  lama tarafından erişilebilecek ve olguları ele alan 
bir Tarih için temel olabilecek zaman dönemlerini tara dığıma gö re, 
daha erken dönemler için diyebilirim ki, “Bun ların öte sinde şair lerin 
ve masalcıların tansık ve uydur malarla do lu dün ya larından, bir kuşku 
ve belirsizlik dün ya sından başka birşey yoktur.” 

Gene de yasamacı Likurgus ve kral Numa üzerine olan bölümü ya-
yımladıktan sonra düşündüm ki, madem ki çalış mam beni böylesine 
gerilere getirdi, pekala daha da öteye Romu lus’a dek gidebilirdim. Ve 
kendime (tıpkı Aes khylos’un dediği gibi) —

“Kim böyle bir savaşçıyla dövüşmeyi göze alabilir?
Kimi çıkarayım karşısına? Kim bunu hak eder?”

diye sorarken, öyle göründü ki güzel ve ünlü Atina kentinin kurucu-
sunu yenilmez ve şanlı Roma’nın babasına karşıt ve ko şut almaktan 
daha iyisini yapamazdım. Öyleyse umalım ki öykü sağın Tarih niteliğini 
kazanacağı bir düzeye dek Usun arın dırmasından geçsin. Ama nerede 
güvenilir olmaktan uzak  la şacak ve olası bir olguya benzemeyi yadsıya-
cak olursa, antikçağ öykülerini hoşgörü ile kabul edecek denli incelik 
gösterebilen okuyucularla karşılaşmak için dua edeceğim.
 

1Sossie Senekios (Plutark’ın Roma’da kalışı sırasında kazandığı dost-
larından biri. Senekios İS 98 ile 107 yılları arasında dört kez konsüllük yaptı. Plutark ayrıca 
Demostenes’in ve Dion’un açılışlarında da ona seslenir ve böylece bu kitapları ona adamış olur.
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II. Theseus bana pekçok bakımdan Romulus’u andırıyor gö rün dü. İkisi 
de evlilik dışında ve belirsiz ana-babalardan doğdukları için tanrılardan 
gelmiş bilini yor lardı: —  

“Tüm dünyanın kabul ettiği gibi, ikisi 1 de savaşçıydı.”2 

İkisi de beden gücünü eşit bir düşünce dinçliği ile bir leş   ti riyordu. Dün-
yanın en ünlü iki kentinden, Roma ve Atina’dan birini Romulus kurdu, 
ötekini Theseus bir yerleşim noktası yaptı. İkisi de kadınlara tecavüz 
etmekle suçlandı. Bun dan başka, ikisi de yurtlarında talihsizliklerden 
ve aile lerinde kıskançlıklardan kaçmayı başaramadılar. Ve eğer en az 
şiirsel abartma ile anlatılan öykülerde gerçekliğin yolunu gösteren bir-
şeyler varsa, ikisinin de son günlerinde bile yurt taş ları ile çatışma içinde 
oldukları söylenir.

 
III. Theseus’un soyağacı baba yanında geriye Erek theos’a ve Attika’ya 
ilk yerleşenlere dek gider; anne yanında, Pelo pides’e. Çünkü Pelopides 
varsıllığının büyüklüğü nedeniyle olduğu gibi çocuklarının sayısı nede-
niyle de Peloponez’deki kral ların en güçlüsüydü. Kızlarından birçoğunu 
önde gelen erkek lerle evlendirdi, ve oğullarından birçoğunu kentler 
arasına on ların egemenleri olarak dağıttı. Bunlardan Theseus’un büyük -
ba bası olan Pittheos adında biri küçük Troezen kentinin ege meniydi, ve 
zamanının bilgisinde ve en büyük bil ge lik te yetiş miş olmakla ünlüydü. 
Günün bilgeliği başlıca şair He si odos’a büyük ününü kazandıran ve İşler 
ve Günler adlı kita bında bulunan ahlaksal ilkelerden oluşuyordu. Bunlar -
dan Aris to  teles3 tarafından da sözü edilen biri Pittheos’a yük le nir: —

“Bol ve kesin olmalıdır değerli birine söz verilen ödeme.”4

Ve Euripides5 Hippolytos’tan “kutsal Pittheos’un öğrencisi” olarak söz 
ederken, dünyanın Pittheos üzerine ne düşün düğünü gösterir. 

Þimdi çocuk isteyen Atina kralı Aigeos’un Püthian rahi besinden ona 
Atina’ya gelinceye dek hiçbir kadınla ilişkiye girmemesini buyuran ünlü 
kehaneti aldığı söylenir. Ama keha netin sözlerinin biraz belirsiz olduğu-
nu düşünen Aigeos Troezen’e giderek tanrının şu sözlerini Pittheos’a 
iletti: —

“Gevşetme şarap torbasının boynunu, halkın büyük başkanı,
Bir kez daha Atina kentine gelinceye dek.”6

Pittheos görünürde bu karanlık sözlerin ne anlama geldiğini çıkardı 
ve Aigeos’u kızı Aithras ile yatmaya inandırdı ya da kandırdı. Aigeos 

1Telemon ve Hektor.
2Homeros, İlyada, vii. 281.
3Fragman 553.
4Pittheos, Dize 370.
5Hippolitos, 11. 
6Bkz. Euripides, Medea, 674, 676 (Kirchhoff).
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daha sonra birlikte olduğu kızın Pittheos’un kızı olduğunu öğrenince ve 
ondan çocuk doğuracağı kuş kusuna kapılınca, bir kılıç ve bir çift sandal 
aldı ve bunları içine onları alabilecek denli büyük bir oyuğun üzerinde 
yatan irice bir kayanın altına gizledi. Bundan yalnızca prensese söz etti 
ve ona eğer ondan bir oğul doğuracak olursa ve eğer çocuk büyüdüğün-
de kayayı kaldırıp altında bırakılanları çı karabi lirse, onu bu nes nelerle 
birlikte tam bir gizlilik içinde ve yol culuğunu olanaklı olduğu ölçüde 
herkesten saklayarak ona göndermesini bil dirdi; çünkü Pallas’ın1 ona 
sürekli baş kal dıran ve çocuğu olmadığı için onu küçümseyen oğul la-
rından çok korkuyordu; bunların sayısı elliydi. Sonra oradan ayrıldı.

IV. Aithra bir oğul doğurunca, kimilerinin dediğine göre onu tanıtacak 
simgeler taşın altına koyulduğu [] için ken disine hemen Theseus 
adı verildi; ama başkaları ise adını daha sonra Atina’da Aigeos onu 
oğlu olarak tanıdığı [] zaman aldığını söyler. Dediklerine göre 
Pittheos tara fın dan ye tiş tirildi, ve Konnidas adında bir bakıcısı ve öğ-
retmeni vardı. Bugün bile Atinalılar Theseus şenliğinden bir gün önce 
bu öğretmen için bir koç kurban ederler, anısını Theseus’ un yalnızca 
resim lerini ve yontularını yapan Silanio ve Parra si os’a gös ter diklerinden 
çok daha haklı nedenlerle onur landırırlar.

V. O sıralar erkeklik çağına giren gençler için Delfi’ye gide rek tanrıya 
saçlarından bir tutam adamak henüz bir gelenek olduğundan, Theseus 
da bu amaçla Delfi’ye gitti, ve derler ki orada bugün bile onun onuruna 
‘Theseiae’ denilen bir yer vardır. Ama saçını yalnızca başının ön tara-
fından kesti — tıpkı Homeros’un2 Abanteler için söylediği gibi —, ve 
bu tıraş tar zına yine onun onuruna ‘Theseus’ adı verildi. 

Saçlarını bu tarzda ilk kesenler Abanteler olmuştu, ve bunu kimile-
rinin sandığı gibi Araplara [] öykünme için değil, Misianlara 
öykünme için de değil, ama savaşçı bir halk oldukları için ve göğüs 
göğüse çarpışmaya başka her ulustan daha alışkın olarak yakın dövü-
şü yeğledikleri için yapmışlardı. Arkhilokhos dizeleriyle buna tanıklık 
eder: —

“Ne gerilecek yaylar sımsıkı, ne de uçacak sapan taşları
Savaş başlayınca ovada; ama kılıçlar,
İnsana karşı insan, üstlenecek öldürücü işi;
Çünkü bu savaştır — ki onda usta olanlar
Euboia’nın efendileridir mızraklarıyla ünlü.”3 

Buna göre, düşmanlarına saçlarından yakalanmamak için onu bu biçim-
de keserler. Ve dediklerine göre Makedon  yalı İsken der generallerine 

1Erkek kardeşi 
2Homeros, İliad, ii. 542.
3Bergk, Poet. Lyr. Gr. ii. s. 383.
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Makedon askerlerinin sakallarını tıraş etme leri buyruğunu verdiği za-
man, göz önünde tuttuğu şey hiç kuşkusuz buydu, çünkü çarpışmada 
bunlardan ya kalanmak çok kolaydı.

  
VI. Aithra bir süre için Theseus’tan asıl babasını gizli tuttu, ve Pittheos 
tarafından babasının Poseidon olduğu yolunda bir haber yayıldı. Çünkü 
Poseidon’a Troezen halkı tara fından büyük saygı gösterilir, ve kentle-
rinin koruyucu tanrısı odur. Adaklarda ilk meyvaları ona sunarlar ve 
paralarında bir simge olarak onun üç dişli zıpkınını kullanırlar.

Ama gençliğinde Theseus bedensel dinçliğin yanısıra ona denk bir 
yüreklilik de sergileyince, ve ruhundaki gücün ona denk bir anlayış 
ve kavrayış inceliği ile birleşmiş olduğunu gösterince, annesi Aithra 
onu kayaya götürdü ve babası ko nusundaki gerçeği anlatarak ondan 
Aigeos’un bıraktığı nes neleri yanına almasını ve deniz yoluyla Atina’ya 
gitmesini istedi. Theseus kayayı omuzlayıp kolayca kaldırdı, ama yol-
culuğunu deniz yoluyla yapmayı reddetti, üstelik o yolun çok daha gü-
venlikli olma sına ve annesinin ve büyükbabasının bu ko nudaki dilek-
lerine karşın. Atina’ya kara yoluyla yolculuk çok tehlikeliydi, çünkü 
henüz yolun hiçbir bölümü açılmış değildi ve hırsız ve uğur suzlardan 
temizlenmemişti. 

Çağ gerçekten de öyle insanlar yaratmıştı ki, bunlar kol gücünde, 
ayak çevikliğinde ve beden gücünde sıradanın çok ötesindeydiler ve 
yorulmak nedir bilmezler, ama güçlerini yerinde ya da yararlı hiçbir-
şey uğruna kullanmazlardı. Aslın da en insanlık dışı davranışlarda bu-
lunmaktan haz duyarlar, üstün güçlerinden yabanıllık ve acımasızlıkta 
yararlanırlar, önlerine çıkan herşeyi çalar, çırpar ve yokederlerdi. Saygı 
ve dürüstlüğe, türe ve insanlığa gelince, pekçok insanın bu nitelikleri 
kendileri haksızlık yapacak denli yürekli olma dık ları ve hak sızlığa uğ-
ramaktan korktukları için övdüklerini, ve bunların üstünlüğü ele geçi-
recek denli güçlü insanları ilgilen dirmediğini düşünürlerdi. Herakles 
bu ülkelerden geçişi sırasında bu yaratıkların bir bölümünü öldürüp 
yoketti, ama geçerken gözünden kaçan kimileri sıvışıp gizlendiler, ya 
da aşağılıklarından ötürü gözardı edildiler.

Bundan sonra Herakles talihsizliklerle karşılaştı, ve İfi tos’u öldürdük-
ten sonra Lidya’ya [] çekilerek uzun bir süre Omfale’ye kölelik 
yaptı. Bu cinayetten ötürü kendine verdiği bir cezaydı. O zaman Lid-
ya gerçekten de büyük bir barış ve güvenlik dönemi yaşıyordu. Ama 
Yunanistan’da [] ve çev resindeki ülkelerde onları durduracak 
ve bastıracak hiçbir şey olmadığı için, eski suçlular kendilerini yeniden 
gösterdiler. 

Yolculuk bu nedenle Peloponez’den Atina’ya kara yoluyla gidenler 
için tehlikeli bir yolculuktu, ve Pittheos haydutlar dan ve hırsızlardan 
her birini uzun uzadıya betimleyerek, ne tür birer canavar oldukları-
nı ve yabancılara neler yaptıklarını anla tarak, Theseus’u deniz yoluy-
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la gitmesi için kandırmaya çalıştı. Ama görünürde Theseus çoktandır 
gizlice Herak les’in şanı için yanıp tutuşuyor, o kahramana aşırı değer 
veriyor, ve en büyük heyecanını onun nasıl biri olduğunu anlatanları, 
ama özellikle onu görmüş ya da onun bir eylemine ya da konuşmasına 
tanık ol muş olanları dinlemede bulu yordu. O günlerde, Miltidiades’ in 
kupa sından ötürü gözüne uyku gir mediğini söyleyen The mis  tok les’in 
kuşaklar sonra yaşa ya caklarını yaşadığı bütünüyle açıktı.1Theseus’un 
He rakles’in erdemine hayranlığı öylesine büyüktü ki, geceleri düşlerin-
de kahramanın eylemlerini görür, gün düzleri aynı tutku sürer ve onu 
benzer eylemlerde bulun maya kışkırtırdı.

  
VII. Ve bundan başka, kuzen oğulları oldukları için akra ba idiler. Çün-
kü Aithra Pittheos’un ve Alkmene ise Lisi dike’ nin kızıydı; ve kız ve erkek 
kardeşler olan Lisidike ve Pittheos ise Hippodameia’nın ve Pelopos’un 
çocuklarıydılar. Buna göre, ünlü kuzeninin her yerde kötülere karşı 
çıkarak karayı ve denizi onlardan temizlerken, buna karşı kendisinin 
yolda onu bekleyen serüvenlerden kaçmasının korkunç ve daya nılmaz 
birşey olacağını, bir kaçak gibi denizden yolculuk etmenin ünlü baba-
sını2 onursuzlaştıracağını ve gerçek baba sına soylu do ğuşunun kanıtı 
olarak soylu ey lem ler ve ba şarılar sun mak yerine yalnızca bir çift sandal 
ve kana bulaş mamış bir kılıç teklif etmenin ona yakışmayacağını düşün-
dü. Böyle bir ruhla ve böyle düşün celerle, hiç kimseye hiçbir haksızlık 
yapmama, ama ona zor balık yapacak herkesi püs kürtüp cezalandırma 
karar lılığı içinde yola çıktı.

VIII. Ve böylece ilk olarak Epidauria yakınlarında bir değ neği silahı 
olarak kullanan ve bu nedenle Değnekçi olarak bilinen Perifetes onu 
yakalayıp ilerleyişini durdurmaya çalıştığı zaman onunla dövüşerek 
onu öldürdü. Değnek hoşuna gittiği için onu alıp silahı yaptı, ve tıpkı 
Herakles’in aslan postu ile yaptığı gibi, onu kullanmayı sürdürdü. Ve 
tıpkı Herakles’in yendiği yabanıl hayvanın ne kadar büyük olduğunu 
tanıtlamak için postunu giy mesi gibi, Theseus da değneği gerçi onun 
tara fından ye nilmiş olsa da şimdi onun kendi ellerinde yenilmez oldu-
ğunu gös termek için taşımaya başladı. 

Peloponez kıstağında Çam-Bükücü olarak bilinen Sinis’i tam olarak 
daha önce kendisinin başka birçok insanı yokettiği yolda öldürdü. Bunu 
hiçbir alıştırma yapmadan ve bu ağaç ları bükme sanatı ile tanışmadan, 
ama doğal gücün tüm sanat ve alıştırmanın üzerinde olduğunu gös-
tererek yaptı. Bu Sinis’ in Perigone adında çok güzel ve alımlı bir kızı 
vardı. Kız baba sı ölünce kaçtı. Theseus onu her yerde aradı. Ama Perigo-
ne fundalık ve sazlık ve yabanıl kuşkonmazlarla dolu bir yere gitmişti ve 
sanki dilinden anlıyorlarmış gibi çocuksu bir suç suzluk içinde bu bitki-

1Themistokles, iii.
2Poseidon; bkz. bölüm vi. 
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lere yalvarıyor ve eğer onu saklayıp kur taracak olurlarsa bir daha onları 
kesip yakmayaca ğına ye minler ediyordu. Ama Theseus ona seslenip say-
gılı dav rana cağına ve hiçbir kötülük yapmayacağına söz verince ortaya 
çıktı. Theseus ile birlikteliği sırasında ona Mela nippos’u doğurdu. Daha 
sonra Theseus onu Oikhalieoslu Euritos’ un oğlu Dei o ne os’a verince 
yaşa mını onunla birlikte sürdür dü. Theseus’un oğlu Mela nip pos’tan 
İoksos doğdu ve bu oğul Ornitos’un Karia’ya götür düğü kolonide ona 
eşlik etti. İoksid ler denilen bir halk arasında hem erkeklerin hem de 
kadın ların bir aile göreneği olarak saz ya da kuşkonmaz yakmayıp on-
lara saygı göstermeleri ve onurlandırmaları bura dan gelir. 

IX. Faiae adını verdikleri bir Krommion domuzu vardı ki, yabanıl ve 
yenilmez bir hayvan ve küçümsemeye gelmez bir düşmandı. Theseus 
tüm büyük işlerini yalnızca zo runluktan yerine getiriyor görünmesin 
diye bu domuzla karşılaşmak için yolundan ayrıldı ve onu öldürdü. Ama 
aynı zamanda yü rekli insanın kötülere yalnızca öz-savunma uğruna sal-
dırması gere kirken, soylu hayvanlarla savaşta yaşamını tehlikeye atmak 
için fırsat araması gerektiğini de düşünüyordu. Kimi leri Faiae’nin bir 
kadın, acımasız ve doymak bilmez bir hırsız olduğunu, Krommion’da 
yaşa dığını ve yaşam ve tavırlarının pisliğinden ötürü Domuz adıyla anıl-
dığını ve daha sonra The seus tara fından öldü rüldüğünü söyler.

X. Ayrıca Megara sınırlarında Skeiron’u da kayalardan aşağı fırlatarak 
öldürdü. Anlatıların çoğuna göre, Skeiron yoldan geçenleri soyardı. 
Ama kimilerine göre, küstahlıktan ve den sizlikten ayaklarını yabancılara 
uzatır, onlara ayaklarını yıka malarını buyurur, ve onlar bunu yaparken 
bir tekmeyle onları kayalardan aşağı denize gönderirdi. 

Ama Megaralı yazarlar kabul edilen söylence ile çelişerek, ve — 
Simonides’in1 dediği gibi — “tüm antikçağı karşılarına alarak,” 
Skeiron’un bir zorba ya da bir hırsız olmadığını, ter sine hırsızları ce-
zalandıran biri olarak iyi ve doğru insan ların yakın bir dostu olduğu-
nu söylerler. Çünkü, derler, Aiakos tüm Yunanlılar arasında en dürüst 
insan olarak gö rülür, Sala misli Kikheros Atina’da tanrısal tapınma ile 
onurlandırılır, ve Peleos ve Telamonos’un erdemleri tüm insanlarca 
bilinir. Þimdi, Skeiron Kikhreos’un damadı, Aiakas’ ın kayınpederi, ve 
Peleos ve Telamonos’un büyükbabası idi, ve bu sonun cular Ske rion ve 
Khariklous’un kızı olan En deidos’un oğul ları idiler. O zaman, derler, 
insanların en iyi olanlarının en bayağı olan lar la aile bağları kurmaları, 
karşılıklı olarak en büyük ve en değerli sözleri alıp vermeleri pek olası 
değildir. Derler ki, Theseus Skeiron’u Atina’ya ilk yolcu lu ğunda değil 
ama daha son ra, Eleu sis’in egemeni Diokles’i atlatarak kenti Mega ra lı-
la rın elinden aldığı zaman öldürdü. Bu öyküdeki çelişkiler bunlardır.

1Fragman 193 (Bergk).
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XI. Theseus Eleusis’te bir güreş karşılaşmasında Arkadyalı Kerkyon’un 
hakkından geldi ve onu öldürdü. Ve biraz daha uzakta, Erineos’ta Prok-
rostes olarak da bilinen Damas tes’i tıpkı onun tüm yabancılara yaptığı 
gibi kendi bedenini ya ta ğına uydurmaya zorlayarak öldürdü. Bunu ya-
parken Herak les’e öykündü, çünkü bu kahraman ona zorbalıkta bulu-
nan ları her zaman tam olarak aynı şeyi onlara yaparak ceza lan dırırdı. 
Böylece Bousiris’i kurban etti, Antaeos’u güreşte, Kik nos’u teke tek 
dövüşte, ve Termeros’u kafatasını par ça la ya rak öldür dü. Aslında, söy-
lendiği gibi, “Termeros yara maz lı ğı” denilen şey ondan gelir, çünkü 
Termeros gö rü nürde karşısına çıkan ları kafasını onlarınkine vurarak 
öldü rürdü. Böylece Theseus da kötüleri cezalandırma yolunda ilerledi 
ve bunlar baş ka la rının onlardan gördüğü aynı zorbalığı ondan gördüler 
ve türeyi kendi türesizliklerinin tarzında kar şılarında buldular.

XII. Yolculuğunda ilerleyip Kefisios ırmağına ulaştığı zaman, Fita-
lidae’nin ırkından insanlar tarafından karşılanıp selam landı. Onlardan 
o sıralar gelenek olduğu üzere kandan arın dı rıl mayı isteyince, onu ge-
leneksel ayinlerle temiz lediler, ve tanrılara uygun adaklar sunulduktan 
sonra evlerine çağırıp ağırladılar. Yolculuğunda karşılaştığı ilk incelik 
bu oldu.

Atina’ya şimdi Hekatombaeon denilen Kronios ayının seki zinci günü 
ulaştı. Kente geldiğinde kamu işlerini tam bir karı şıklık ve dağınıklık 
içinde buldu. Aigeos’un ve bütün bir ev halkının özel sorunları da bü-
yük sıkıntılara yol açıyordu. Çün  kü Korint’ten oraya kaçan ve büyüleriyle 
Aigeos’a onu çocuk  suzluktan kurtaracağına söz veren Medea onunla 
bir lik te yaşı yordu. Theseus’tan ilkin Medea’nın haberi oldu, ve Aigeos 
onu tanımadığı için ve ilerlemiş yaşından ötürü kent te ki bölün me nede-
niyle herşeyden korktuğu için, onu Theseus’u yabancı bir konuk olarak 
ağırlamaya ve zehirle ortadan kal dır  maya kandırdı. Böylece şölene gel-
diğinde Theseus ön ce  den kim olduğunu söylemenin iyi olmayacağını 
düşündü ve babasına onu bulup çıkarması için bir ipucu vermeyi istedi. 
Et sunul du ğunda onu kesmek için kılıcını çekti. Kılıcı hemen tanı yan 
Aigeos zehirli kadehi yere devirdi ve oğluna sorular sor  duktan sonra onu 
kucakladı. Tüm yurt taş larını biraraya top lamış olduğundan, önlerinde 
onu kabul ettiğini açıkça bil dirdi. Onlar da kendi paylarına ününün 
büyük lü ğünden ve yiğit liğinden ötürü onu memnuniyetle kabul ettiler. 
Ve denir ki, ka deh düşerken zehir şimdi Del finium’da1 çevresi kapatıl-
mış olan yere dö kül  dü, çünkü orası Aigeos’un evinin bulunduğu yerdir 
ve ta pı  nağın doğusundaki Hermes’e Aigeos kapı sın daki Her mes denir.

XIII. Bundan önce, eğer Aigeos çocuksuz ölecek olursa Pallas’ın oğul-
ları krallığın onlara düşeceğini umuyorlardı. Ama The seus’un tahta 
ardıl olduğu bildirilince, ilkin Erek theos’un ailesi ile hiçbir akrabalığı 

1‘Delfi-Apollonu’nun bu kutsal yerinin Olimpieum’un doğu sunda olduğu tahmin ediliyor.



20 PLUTARK

olmaksızın yalnızca Pan dion’un evlatlığı olan Aigeos’un kral olmasına, 
ve bunun üstüne bir de salt bir konuk ve bir yabancı olmasına karşın 
Theseus’un ona ardıl olma ya belirlenmesine çok kızdılar ve savaş açtılar. 
İki bölüme ayırdılar ve biri başlarında baba ları olmak üzere Sfet tos’tan 
açıkça kente doğru yürür ken, ikin ciler kendilerini Gargettos’ta gizleye-
rek düş man la rına iki yandan saldırıda bulunmak amacıyla orada pusuya 
yattılar. Ama yan la rında Leos adında Agnosioslu bir haberci vardı. Bu 
adam The seus’a Pallasların tüm tasarlarını bildirdi. O zaman The seus 
hiç beklemeden pusuda yatanların üzerine atıldı ve tümünü yoketti. 
Bunun üzerine Pallas ile birlikte olan bölük dağıldı. 

Bu, derler, Pallene kentinin halkı ile Agnosios kentinin halkı arasında 
hiçbir evlilik yapılmamasının, ve giderek ha ber  cilerin orada geleneksel 
“Dinleyin insanlar!”/“Akouete leo!”/“” duyurularını yapma-
larına bile izin veril me mesinin nedenidir. Çünkü Leos’un ihanetinden 
ötürü ‘Leo’ sesinin kendisini duymaktan bile nefret ederler.

XIV. Ama hemen işe koyulmayı ve aynı zamanda halkın sev gisini kazan-
mayı isteyen Theseus hemen Tetrapolis’te1 otu ranlara hiç de küçüm-
senmeyecek zararlar veren Marathon boğası ile dövüşmek üzere yola 
çıktı. Onu yakaladı, sonra kent içinden sağ geçirerek bir gösteri yaptı ve 
daha sonra Delfi-Apollonu’na adak olarak sundu. Hekale’nin öyküsü, 
ve bu başarı üzerine Theseus’u kabul edip eğlendirmesi ger çek likten 
bütünüyle yoksun görünmez. Çünkü kasaba halkı her yerde toplanır ve 
Hekalesia dedikleri bir adağı Zeus-Heka los’a sunar, Hekale’yi onurlan-
dırarak ona sanki küçükmüş gibi ‘Hekaline’ adıyla seslenirlerdi, çünkü 
o da Theseus’u eğlen dirirken onun tam bir delikanlı olmasına karşın 
onu büyüklerin yaptığı gibi okşar ve ona böyle minik adlarla seslenirdi. 
Filok horos’un yazdıklarına göre, Hekale Theseus boğa ile dövüş meye 
giderken, eğer sağ ve iyi olarak geri dö nerse, Zeus’a adak sunacağına 
ant içtiği ama dönmesinden önce öldüğü için, sözü edilen onurları 
konukseverliğinden ötürü Theseus’un buyru ğu üze rine kazandı.

 
XV. Çok geçmeden Girit’e verilmekte olan haracın top la yı cıları üçün-
cü kez geldiler. Bu haraca gelince, birçok yazarın üze rinde anlaştığı 
öykü şöyledir. Androgeos bir ihanet so nu cunda Attika sınırları içinde 
öldürüldüğü için, yalnızca babası Minos ülkede yaşa yanlara sürekli sa-
vaş yoluyla bü yük bir rahatsızlık vermekle kalmamış,2 ama tanrılar da 
ülke lerine büyük yıkımlar getirmişti. Üzerlerine hem kıtlık hem de veba 
çökmüş, ırmakları kuru muştu. Bilicileri onlara eğer Minos’u yatıştırır 
ve onunla uzla şırlarsa tanrıların öfkesinin ve çek tikleri sefilliklerin sona 
ereceğini söyleyince, hemen haber ciler gönderdiler ve yaka rıları sonu-
cunda onunla bir anlaş maya vardılar. Buna göre her dokuz yılda bir 

1Attika’nın Marathon ve başka üç komşu kasabayı kapsayan bir bölgesinin eski adı.
2Bkz. Platon, Yasalar, s. 706.
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Girit’e haraç olarak yedi genç erkek ve bir o kadar da genç kız gönder-
meyi kabul ettiler. Öykünün en dramatik biçimi bu genç erkek ve kızla-
rın Girit’e varır varmaz Labirentte Mino taur tarafından yokedildiklerini 
ya da orada bir çıkış yolu bulamadan kendi başlarına dolanıp durarak 
sonunda ya şamlarına son ver diklerini anlatır. Euripides’in dediği gibi, 
Minotaur —

“Kırma bir yaratıktır iki tuhaf şeklin yarattığı,
Birleşmiştir onda iki ayrı doğa — insan ve boğa.”1

XVI. Ama Filokhoros Giritlilerin ne olursa olsun bunu kabul etmedik-
lerini, Labirentin mahkumların kaçmasını önlemenin dışında rahatsız 
edici hiçbir yanı olmayan sıradan bir hapisha ne olduğunu söylediklerini 
anlatır. Minos’un Androgeos onuruna oyunlar düzenlediğini, oyunu 
kazananlar için ödül ler olarak bu Atinalı gençleri verdiğini ve genç-
lerin bu sırada Labirentte tutulduklarını söyler. İlk oyunlarda utkuyu 
Mi nos’ un yönetimi sırasındaki en güçlü komutan olan Tauros adında 
hiç de yumuşak ve anlayışlı olmayan birinin kazan dığını, bu kişinin Ati-
nalı gençlere küstahça ve acımasızca dav randığını anlatır. Aristoteles’in 
kendisi de, Bottiaea Ana yasası2 üzerine incelemesinde, açıkça bu gençle-
rin Minos tarafından öldürül mediklerini, ama günlerinin geri kalanını 
Girit’te köle olarak geçirdiklerini düşünür. Ve Giritlilerin bir zaman-
lar eski bir andı yerine getirmek için ilk doğan ço cukları adak olarak 
Delfi’ye yolladıklarını ve bu Atinalı köle lerden doğan kimi çocukların 
onlara karışarak birlikte gön derildiğini, ama orada yaşamayı başarama-
dıkları için ilkin İtalya’ya geçerek Japigia yakınlarında yerleştiklerini 
ve ora dan yine Trakya’ya [] taşındıklarını ve Bottiaealılar adını 
aldıklarını, bu nedenle Bottiaealı genç kızların belli bir adağın sunuluşu 
sırasındaki tören sırasında eşlikte “Atina’ya gidelim” sözleriyle başlayan 
ilahiyi söy le diklerini anlatır. 

Bu bize bir dil ve yazın pınarı olan bir kentin düşmanlığını ka-
zanmanın bir insan için nasıl ağır birşey oldu ğunu gösterir. Çünkü 
Atina tiyatrolarında Minos’tan her zaman sövgüyle ve yergiyle söz 
edildi.3 Ne Hesiodos’un ona “muhteşem Mi nos” demesinin, ne de 
Homeros’un4 onu “Zeus’ un yakın bir dostu” olarak göstermesinin ona 
herhangi bir yararı oldu. Trajedi şairleri üstün geldiler ve sahnenin 
yüksek zemininden ona acımasız ve şiddet düşkünü biri olarak sövgüler 
yağdırdılar. Ve tüm bunlara karşın Minos’un bir kral ve yasamacı oldu-
ğunu, ve Rha da mantos’un onun yönetimi altında yargıçlık yaptığını, 
onun tanımladığı türe ilkelerinin bir koru yucusu olduğunu söylerler.

1Nauck, Trag. Graec. Frag.2, s. 680.
2Yitik.
3Platon, Minos, 320 d; Hesiodos, Catalogues (Loeb edition), frag. 74.
4Odysseia, xix, 179.



22 PLUTARK

XVII. Buna göre, üçüncü haracın zamanı geldiği ve genç oğulları olan 
babalar için kimlerin gönderileceğini belir le yecek olan kuraya oğul-
larını sunmak zorunlu olduğu için, halk arasında Aigeos’a karşı yeni 
suçlamalar dolaşmaya başladı. Başlarına gelen tüm sıkın tılara salt ken-
disi neden olan kişinin cezadan hiç pay almamasına içerleyen ve öfke 
duyan in sanlar şimdi bir de aynı kişinin krallığı evlilik dışı ve yabancı bir 
oğula bıraktığını, ama kendi yasal çocuk la rın ın ellerinden alınmasına 
hiç aldırmadığını gördüler. Tüm bunlar Theseus’u derinden etkiledi ve 
yurttaşlarının talihlerini gözardı etmenin değil ama ona katılmanın doğ-
ru olduğunu düşünerek ortaya çıktı ve kuraların nasıl sonuç la nacağına 
bakılmaksızın kendini önerdi. Yurttaşlar gösterdiği soyluluğa ve yürekli 
davranışa hayran oldular, ve Aigeos oğlunun ricalar ve yaka rılar yoluyla 
kandırılıp yolundan dön dü rülemeyeceğini gö rünce gençlerin geri kala-
nını belir lemek üzere kuraları çekti. Öte yandan, Hella nikos ise Atina’-
nın genç erkek ve kızlarını kura yoluyla gönder mediğini, ama Minos’un 
kendisinin gelip onları seç tiğini, bu kez tümünden önce Theseus’u 
ayırdığını ve bunu yaparken anlaş manın koşullarını izlediğini söyler. 
Anlaşmaya göre Ati nalılar gemiyi sağla ya cak, onunla birlikte yolculuk 
edecek genç  ler yanlarında her hangi bir silah bulun durmayacak, ve eğer 
Minotaur öldürü lecek olursa, ceza sona erecekti.

İlk iki ödeme sırasında hiçbir güvenlik ya da geri dönüş umudu bes-
lenmediği için tekne denize kara bir yelkenle açıl mıştı. Herkes gençle-
rin kesin yokoluşlarına doğru gittik le rin den emindi. Ama bu kez These-
us babasını yürek len dirip ona orada Mino taur’u haklayacağı konu sun da 
gü ven ve övünç dolu sözler söyleyince, Aigeos kap tana bir başka yel ken, 
beyaz bir yelken daha verdi ve ondan eğer geriye The seus ile birlikte 
dönerse beyaz yelkeni, eğer onun la birlikte dö ne mezse tali hsizlik sim-
gesi olarak kara yelkeni açmasını istedi. 

Öte yandan, Simonides1 Aigeos tarafından verilen yel kenin beyaz de-
ğil, ama “yaş meşe ağacının narin çiçeği ile boyanmış kırmızı bir yelken” 
olduğunu ve bunu güven lik lerinin bir göstergesi yaptığını söyler. Dahası, 
Simoni des’e göre, geminin kaptanı Amarsias’ın oğlu Fereklos idi. Ama 
Filok horos Theseus’un ona Salamis’ten Skiros tarafından gön derilen 
Nausithous’u kaptan yaptığını ve pruva da gözcü ola rak Faiakos’u aldığı-
nı, çünkü Atinalıların o sıralar ken dilerini henüz denizciliğe vermedik-
lerini, ve Skiros’un bu iyiliği seçilen gençlerden biri olan Menesthes’in 
kızının oğlu olduğu için yaptığını söyler. Theseus’un Falerum’da Skiros 
tapınağının yakınında yaptırdığı Nausithoüs ve Faiakos anıt larında bu-
nun için kanıt vardır, ve Kibernesia adı verilen şen liğin ya da Kaptan 
Þenliğinin onların onuruna kutlandığını söylerler. 

XVIII. Kura çekildikten sonra Theseus adı çıkanları Prüta neia’ dan2 ala-
1Fragman 54 (Bergk, Poet. Lyr. Graeci, iii.4 s. 413).
2Prütaneia, : kamu salonu.
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rak onlarla birlikte Delfi’ye gitti ve orada Apollon’a onlar adına ken di 
‘yakarı simgesi’ni adak olarak sundu. Bu simge kutsal bir zeytin ağacının 
çevresi beyaz yün sarılı bir dalıydı. Duasını ve tapınmasını tamamladık-
tan sonra, Muni khion ayının altıncı gü nü denize açıldı. O gün geldiğin-
de, şimdi bile Atinalılar tanrıyı hoş  nut etmek için genç kızlarını Delfi’ye 
gönderi rler. Anla tıl dığına göre, ona Delfi bilicisi tarafından Afro dit’i 
kılavuzu yapması, ve yolculuğuna eşlik ederek onu yönet me si için tan-
rıçaya çağrıda bulunması bildirildi; ve ona deniz kıyı sında bir dişi keçi 
kurban ederken keçi birden erkek bir keçi ye döndü. Bu nedenledir ki 
tanrıça Epitragia ikinci adını almıştır.

XIX. Girit’e ulaşınca, birçok tarihçinin ve şairin anlattığı gibi, ona aşık 
olan Ariadne’den ünlü ipi aldı. Labirentin dolam baçlarından nasıl çı-
kacağını ondan öğrendikten sonra Mino taur’u öldürdü ve Ariadne ve 
genç lerle birlikte yelken açıp yola çıktı. Ferekides Theseus’un ayrıca 
Giritlilere ait tek nelerin diplerini delerek onu izle melerini önlediği-
ni de söyler. Ve Demon’un anlatısına göre, Minos’un generali Tauros 
Atina’ya doğru yelken açan Theseus tarafından limanın ağ zında yer 
alan bir deniz çarpışmasında öldürülür.

Ama Filokhoros’un1 öyküsüne göre, Minos yıllık oyunları izler ken, 
ödülü daha önce de olduğu gibi Tauros’un kazan  ması bekleniyordu. 
Başarısından ötürü kendisine diş bileyenler çoktu, çünkü karakteri ve 
davranışları nedeniyle gücünden nef ret ediliyordu. Pasifae ile çok faz-
la yakın ol makla da suç la nı yordu. Buna göre, Theseus listelere girme 
ayrıcalığının kendi si ne de tanınmasını isteyince, Minos ona izin verdi. 
Girit’te kadın la rın oyunları seyretmeleri gelenek olduğundan Ariad ne 
de ora day dı. Theseus’un görünüşüne vuruldu ve tüm hasım larını ye-
nerken gösterdiği atletik us talığa hayran oldu. Minos da ondan özellikle 
güreşte Tau ros’u yenip küçük düşür düğü için çok hoşnut kaldı. Böylece 
gençleri Theseus’a gö nül lü olarak geri verdi ve Atinalıların ödemek 
zorunda ol dukları haracı kaldırdı.

Kleidemos ise çok gerilerden başlar ve olay ların öykü sünü kendine 
özgü tutkulu havasıyla verir. Tüm Yu na nis tan’ın kabul ettiği bir buyruk 
vardı, der, ve buna göre hiçbir yerden beş kişiden daha çoğunu kap-
sayan hiçbir tek nenin denize açıl masına izin verilmeyecek, ve yalnızca 
Ar gous’un denizi korsan lardan temizlemek için yelken açan komutanı 
Jason bu kuralın dışında kalacaktı. Ama Daidalos bir tecim teknesi ile 
Girit’ten Atina’ya kaçınca, Minos buyruğa aykırı olarak savaş gemi leriyle 
onu izledi. Bir fırtına tarafından yolundan saptırılıp Sicilya’ya [] 
sürüklenince orada yaşamına son verdi.2 Ölümünden sonra Atinalılarla 
arası iyi olmayan oğlu Deu kalios onlardan Daidalos’u kendisine tes lim 
etme leri isteminde bu lununca, ve eğer reddedecek olur larsa Mi nos’un 

1Bkz. bölüm xvi.
2Bkz. Herodotus, vii. 170; Diodorus, iv. 79.
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onlardan rehine olarak aldığı gençleri öldür te ceği gözdağını verince, 
Theseus yumuşak bir yanıt verdi ve Dai da los’u teslim edemeyeceği bil-
dirdi, çünkü Erektheos’un kızı Meropes’in oğlu olan Dai dalos onun 
kendi kuzeniydi. Bu arada kendisine özel bir filo oluşturmaya girişti 
ve tasarının büyük bir gizlilik içinde ger çekleşmesini sağlamak için bu-
nun bir bölümünü ülkede kamu yollarından uzakta olan Thi moetados 
kasabasında tutarken, geri kalanını Troezen’de Pittheos’un yönetimine 
bıraktı. Tek ne leri hazır olduğunda, yanına Daidalos’u ve kılavuzları 
olarak Girit’ten gelen sür günleri alarak yelken açtı. Giritlilerden hiç 
biri tasarını bil mediği ve yaklaşan teknelerin dost olduğunu düşün-
dük leri için, Theseus kısa sürede kendini limanın efen disi yaptı, ve 
hemen adamlarını karaya çıkararak daha düş manları yak laştığını haber 
almadan Knossos’u ele geçirdi. Sonra Labi rentin kapısının önündeki 
bir çarpışmada Deu kalios’u ve tüm muhafızlarını kılıçtan geçirdi. Þimdi 
işlerin başında Ariadne olduğu için, onunla anlaşıp genç rehineleri geri 
aldı ve Atina lılar ve bir daha onlarla savaşa giriş me yeceklerine yemin 
eden Giritliler arasında sürekli bir dostluk kurulmasını sağladı.

XX. Bu olaylar üzerine ve ayrıca Ariadne üzerine daha başka birçok 
öykü daha vardır, ama bunlar birbirleri ile tutarlı de ğildir. Kimileri 
Theseus tarafından terkedildiği için kendini astığını söyler; başkaları 
denizcileri tarafından Naksos’a götürül düğünü ve orada Dionysos ra-
hibi Oinaros ile birlikte yaşa dığını, ve Theseus’un onu başka bir kadını 
sevdiği için terket tiğini anlatır: —

“Panopeidos’un çocuğu Aigles için tutkusu gerçekten de korkutucuydu.”1

Megaralı Hereas’a göre Peisistratos bu dizeyi Hesiodos’un şiirleri arasın-
dan silmiştir, tıpkı buna karşı Atinalıları hoşnut etmek için Homeros’un 
Cehennem’ine şu dizeyi katması gibi:—

“Theseus, Peirithoos, tanrıların güçlü çocuğu.”2

Dahası, kimileri Ariadne’nin gerçekte Theseus’tan Oino pion ve Stafilos 
adında oğulları olduğunu söylerler. Aralarında Kios lu İon da vardır ki, 
doğduğu kent üzerine şu dizeyi yaz mış tır:—

“Bunu bir zamanlar Theseus’un oğlu Oinopion kurdu.”3

Þimdi bu efsanevi öykülerin en ünlüsü diyebilirim ki herkesin dilin-
dedir.

Ama bu olaylar üzerine Amathosioslu Paion’un anlatısı tüm baş ka-
larından ayrılır. Yazdıklarına göre, Theseus kar nında onun çocuğunu 
taşıyan ve çalkantılı denizden aşırı öl çüde rahatsız olan Ariadne ile birlik-

1Athenaus, s. 557 a. 
2Homeros, Odysseia. 11.631.
3Bergk, Poet. Lyr. Gr. ii. 4 s. 254. 
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te bir fırtına tarafından yolun dan çıkarılıp Kıbrıs’a [ saptırılınca 
kadını yalnız başına kıyıya çıkarır, ama kendisi tekneye yardım ederken 
yeniden denize sürüklenir. Adanın kadınları Ariadne’yi  dostça karşılar 
ve arkada bırakılmaktan duyduğu sıkıntıyı avutup yatıştırmak için elle-
rinden geleni yaparlar. Ona Theseus’un ağzından düzmece mektuplar 
yazarak eline teslim ederler, ve doğum sancıları başlayınca ona gereken 
her hizmeti yerine getirirler. Ama kendisi çocuğu doğmadan ölünce 
onu  onurlu bir törenle gömerler. Paion bunun dışında Theseus’un geri 
döndüğünü, onu yitirmekten çok sarsıldığını, ayrılırken ada hal  kına 
para bırakarak onlardan Ariadne için adakta bu lun  ma larını istediğini, 
ve onun onuruna biri gümüş, öteki bronz iki küçük yontu yaptırdığını 
yazar. Ayrıca Gorpiaios ayı nın ikinci gününde onun onuruna sunulan 
adak sırasında genç erkeklerden birinin yere uzanarak sesle ve davranışla 
doğum sancısı çeken bir kadına öykündüğünü, ve mezarının bulun duğu 
elma bahçesine Ariadne Afrodit adını verdiklerini anlatır. 

Kimi Naksoslular da kendilerine özgü bir öykü anlatırlar. Onlara göre 
iki Minos ve iki Ariadne vardır ve bunlardan biri, derler, Naksos’ta 
Dionysos ile evlenerek ona Stafilos ve karde şi   ni doğurmuş, ve daha 
sonraki bir zamana ait olan ikincisi ise Theseus tarafından kaçırılmış, 
daha sonra onun tarafın dan terkedilerek yanında mezarının yeri bu-
gün bile gösterilen Korkine adında bir bakıcı ile Naksos’a gelmiştir. 
Bu Ariad ne de orada ölmüştür ve anısı ada tarafından birinciden ayrı 
bir yolda onurlandırılır, çünkü ilk Ariadne için şenlik genel bir neşe ve 
coşku havası içinde kutlanırken, buna karşı ikincisi adı na sunulan tüm 
adaklara ada halkı yas ve üzüntü içinde katılır.

XXI. Girit’ten dönüşünde Delos’a uğrayan Theseus orada tanrıya adak 
sundu ve tapınağında Ariadne’nin ona verdiği Afrodit imgesini adadı, 
genç Atinalılarla birlikte dans etti. Labirentteki dolambaçlı geçişlere bir 
öykünme olan ve belli ölçülerde dönüş ve geri-dönüşlerden oluşan bu 
dans De los lular tarafından onun anısına bugün bile yapılır. Di kair khos’-
un anlattığına göre, Deloslular bu tür dansa Turna derler, ve Theseus o 
dansı başın yalnızca sol yanından alınan boy nuzlardan (kerata) yapıldığı 
için Keraton adı verilen altarın çevresinde dönerek yapmıştır. Derler ki, 
Theseus ayrıca De los’a atletik yarışmaları da getirdi, ve kazananlara bir 
palmiye verme geleneği o zaman onun tarafından başlatıldı.

XXII. Dahası, denir ki Attika kıyılarına yaklaştıklarında yolcu luk larının 
mutluluk verici başarısından duydukları se vinç öylesine büyüktü ki, 
Aigeos’a güvenlik içinde ulaş tık larını gösterecek yel keni çekmek ne 
Theseus’un kendisinin, ne de kaptanın aklına geldiği için, Aigeos 
umutsuzluğa kapılarak kendini kayalardan aşağı attı ve parçalandı. 
Ama Theseus kıyıya çıkıp yelkeni açtığı zaman Falerum’da tanrılara 
söz vermiş olduğu adakları kendisi sundu, ve daha sonra kente güvenle 
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geri dönüşünün haberini bildir mek üzere bir haberci gönderdi. Ha-
berci insanların çoğunun krallarının ölümü üze rine derin bir üzüntü 
içinde olduklarını, ama geri kalanların, beklenebileceği gibi, getirdiği 
haberler den büyük sevinç duy duklarını ve onu karşılamak ve iyi haberle-
rinden ötürü çe lenklerle donatmak üzere heyecan içinde beklediklerini 
gördü. Bunun üzerine çelenkleri kabul etti, ama onları haber çubu-
ğunun çevresine asarak deniz kıyısına geri döndü. Ora da Theseus’un 
tanrılara adaklarını henüz sunmamış oldu ğunu gördü ve kutsal ayini 
rahatsız etmemek için uzakta bekledi. Ama sunular tamamlandıktan 
sonra, Aigeos’un ölüm haberini duyurdu. Bunun üzerine kalabalıktan 
acı dolu bir haykırış yükseldi ve hiç beklemeden hızla kente doğru 
yola çıkıldı. Derler ki bu nedenle bu güne dek Oskhoforia Þen liğinde1 
taçlandırılan haberci değil ama haber cinin çubu  ğudur, ve adak tören-
lerinde bulunanlar “Eleleu, İou, İou / ” diye haykırır-
lar, — birinci haykırış genel likle acele içinde olan ya da utku kazanmış 
insanlardan, ikin cisi ise düşkırıklığı ve şaş kınlık içinde olanlardan gelir. 

Theseus babasını gömdükten sonra Pianepsinos ayının yedinci gü-
nünde Apollon’a ant içti; çünkü o gün güvenlik içinde kente geri dön-
dükleri gündü. Derler ki o gün her tür baklagili kaynatma geleneği 
de buradan doğdu, çünkü The seus tara fından sağ ve sağlam olarak 
geri getirilen gençler yiyecek le rinden arta kalanları biraraya getirerek 
tümünü tek bir ortak kazanda kaynattılar ve hep birlikte yediler. Yine 
o şenlikte Eiresione dedikleri ve çevresine yün dolanmış bir zeytin da-
lını geçit töreninde taşırlar. Theseus yakarıda bulun duğu sırada buna 
benzer birşey kullanmıştı. Zeytin dalı darlı ğın sona er diğini belirtmek 
üzere her türden sunu meyvalarla donatılır, ve yürüyüşlerinde gençler 
şu şarkıyı söylerler: —

“Eiresione, getir bize incir ve ekmek en güzelinden,
Getir bize çömlek çömlek bal, ve bedenlerimizi ovmak için yağ,
Bir kupada güçlü şarap getir ki, keyifle gidebilelim yatağa.”

Ama kimi yazarlar bu ayinlerin Atinalıların bu yolda ilgilen dikleri 
Herakleidae’nin2 anısına olduğunu söyleseler de, ço ğun  luk yaşanan 
olayları yukarıda anlattığım yolda kabul eder.

XXIII. Theseus’un gençlerle yola çıkıp güvenlik içinde geri döndüğü 
otuz kürekli tekne Atinalılar tarafından Demetrios Falereos’un3 zama-
nına dek saklandı. Zaman zaman eskiyip çürüyen tahtaları çıkarır ve yer-
lerine daha sağlam olan yeni lerini takarlardı. Böylece gemi felsefecilerin 

1 bir bağ bozumu şenliği. Þenlik sırasında üzer lerinde üzüm salkımlarıyla 
asma dalları Atina’dan Falerum’a doğru yapılan geçit törenlerinde taşınır. Bkz. ayrıca 
bölüm xxiii.

2Herakles’in ölümü üzerine, çocukları tiran Euristheus’un gaza bından kaç mak için 
yakaranlar olarak ellerinde taşıdıkları dallarla Atina’ya geldiler.

3Makedonyalı Kassander’in Atina’daki temsilcisi,  İÖ 317-307. Bkz. Platon, Fedon, s. 58.
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‘büyüme’ konu sundaki mantıksal sorularının bir bakıma yaşayan bir ör-
neği oldu. Kimileri teknenin değişime karşın aynı kaldığını savu nurken, 
baş kaları ise teknenin bundan böyle aynı tekne olma dığını ileri sürdüler.

Atinalıların bu güne dek kutladıkları ve Oskhoforia Þen liği ya da 
Dallar Þenliği dedikleri şenlik de Theseus ta rafından başlatıldı. Çünkü 
denir ki, yanına kura ile belirlenen genç kız ların tümünü almak yerine 
bunlardan ikisini tanıdığı güzel ve kadınsı yüzlü ama atılgan ve atak 
karakterli iki genç erkekle değiştirdi. Onlara sık sık sıcak banyolar al-
dırıp güneşten uzak tutarak, saçlarına uygun bir biçim ver  direrek ve ten-
lerini krem lerle yumuşatıp çehrelerini gü zel leştirerek dış görünüşlerini 
hemen hemen bütünüyle değiştirdi. Ayrıca onlara konuş ma larında, 
giyinmelerinde ve yürüyüşlerinde olanaklı ol du ğu ölçüde kızlara öy-
künmeyi ve göze çar pa bilecek hiçbir ay rım bırakmamayı öğretti. Sonra 
onları Girit’e gitmek üzere hazır lanan genç kızların arasına kattı. Geri 
döndüklerinde, kendisi ve bu iki genç erkek yürüyüş ko lunun başına 
geçtiler ve şimdi asma dallarını taşıyanların dizildikleri gibi dizilerek 
bir geçit töreni yaptılar. Bu dalları Dionysos ve Ariadne’nin onuruna 
ve öyküdeki rollerinden ötürü taşırlar; ya da, daha doğrusu, ülkeye 
sonbaharda, bağ bozumu zamanında geri döndükleri için taşırlar. 

Deipnoforoi ya da ‘çorba-taşıyıcılar’ dedikleri kadınlar kurada adları 
çıkan genç erkeklerin ve kızların annelerine öykünme olarak törene 
katılır ve sunulardan pay alır lar, çün kü bu anneler ellerinde ekmek 
ve etle çocukları için gel meyi sürdürürler. Yine şenlikte öyküler anlat-
ma gele neği de sür dü rülür, çünkü anneler o zaman tehlikeye atılmak 
üzere olan oğullarını ve kızlarını rahatlatıp yürek len dir sin diye onlar 
için öyküler yaratıp anlatmışlardı. Böyle ayrıntılar Demon’un tari hin de 
bulunacaktır. Dahası, Theseus için kut sal bir yer seçi lerek orada onun 
için bir tapınak yaptırıldı, ve Minotaur’un haracını sağlayan ailelerin 
üyele ri nin Theseus için sunulacak adağa katkıda bulunmaları karar laş -
tırıldı. Bu adağın gözetimi Pitalidai ailesi tarafından üstle nil di, ve The-
seus böylelikle onlara önceki konuk se ver lik le ri nin karşılığını ödedi.1

XXIV. Babası Aigeos’un ölümünden sonra Theseus büyük ve harika 
bir tasar geliştirdi, ve Attika’da oturan herkesi tek bir kente yerleştirdi, 
böylece o zamana dek çevrede dağınık olarak yaşayan ve herkesin ortak 
çıkarı için kolayca biraraya topar lanamayan, aslında zaman zaman ken-
di aralarında an laş  maz lığa düşüp birbirleriyle savaşan insanları tek bir 
kentin tek bir halkı yaptı. Köy köy dolaşarak, bir kabileden bir baş kasına 
giderek onları tasarladığı şeye inandırdı. Orta durum lu olanlar ve yok-
sullar çağrılarına hemen yanıt verdiler; güç lülere kralsız bir hükümet 
ve bir demokrasi ya da halk-erki için söz verdi. Bunda kendisi yalnızca 
savaş sırasında ko mutanlık üstlenmeyi ve yasaların koruyucusu olmayı 
sür dürecek, ama başka her şeyde herkes eşit konumda olacaktı. Arala-

1Bkz. bölüm xii.
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rından pek ço ğu nu bu konuda kolayca inandırmasına karşın, başkaları 
ise daha şimdiden çok artmış olan gücün den korkarak ve nasıl yürekli 
ve kararlı olduğunu bilerek, an laşmak için zorlanmak ye ri ne inandırıl-
mayı yeğlediler. Böylece çeşitli topluluklardaki devlet evlerini, konsey 
salonlarını ve yüksek memurlukları dağı tarak ve şimdi üst kentin olduğu 
yerde tek bir ortak devlet evi ve konsey salonu yaparak, bütün kente 
Atina adını verdi ve ortak bir şenlik ve adak töreni düzenleyerek buna 
Panathenea adını verdi. Ayrıca Hekatombaeon ayının on altıncı gününde 
kutladığı ve bugün de kutlanan Metoikia ya da Göç Þenliğini başlattı.

Sonra, söz verdiği gibi, krallık gücünü bir yana bırakarak hükümeti 
düzenlemeye girişti ve bunu da tanrıların kutsa ması ile yaptı. Çünkü 
kentin ve yeni hükümetin talihi üzerine Delfi bilicisine danışmak için 
gönderdiği kimselerden şöyle bir yanıt almıştı: —

“Theseus, Aigeos’un kalıtçısı, Pittheos’un kızının oğlu,
Gerçekten de çoktur senin kalenin alanı içerisinde
Sınır ve yazgılarını babamın verdiği kentler.
Öyleyse sağlam ve güvenli dur, ve endişelenme,
Kese yüzecek onu kucaklayan dalgaların üzerinde.”

Ve daha sonra şöyle haykıran Sibyl’in bu kehaneti kente yine lediğini 
söylerler: — 

“Gömülebilir kese, ama izin verilmeyecek batmasına.”

XXV. Kentini daha da büyütmeyi isteyerek, tüm insanları kentin 
yer lileri ile eşit koşullarla oraya çağırdı, ve “Tüm insan lar buraya 
gelin”/“” sözleri, dedik lerine göre, bir bakıma 
tüm uluslar için bir devlet kurduğu zaman Theseus’un yaptığı bir 
duyuruydu. Bununla birlikte, demok rasisinin kente doluşan her tür 
kalabalık tarafından dağıtılıp bozulmasına izin vermedi. Halkı soylu-
lar, çiftçiler ve za naatçılar olarak ayıran ilk o oldu. Soylulara dinsel 
ayinlerin gözetilmesi, yüksek memurların saptanması, yasaların öğre-
tilmesi ve Göğün istencinin yorumlanması gibi işleri verdi. Bütün kente 
bir bakıma bir ayrıcalıklar dengesi getirdi. Soy lular onurda, çiftçiler 
yararlılıkta, ve zanaatçılar sayıda geri kalanlara üstün olacaklardı. 
Aristoteles’in dediği gibi, halktan yana bir eğilim gösteren ve kendi 
saltık egemenliğinden vaz geçen ilk Theseus oldu. Gemiler kataloğun-
da yalnızca Atina lılardan bir “halk” olarak söz eden Homeros da buna 
tanıklık ediyor görünür.1

Theseus para da bastırdı ve ya Marathon boğasının ya da Minos’un 
generali Tauros’un anısına, ya da yurttaşları tarıma yöneltmeyi istediği 
için, parayı bir öküz imgesi ile damgaladı. Derler ki Yunanlılar arasın-
da “on öküz” ve “yüz öküz” gibi deyimlerin sık işitilen değer terimleri 
olarak kullanıma girmesi bu para dizgesinden gelir.

1Homeros, İlyada, 2.547.
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Megara’nın topraklarını sağlam bir biçimde Attika’ya kat tıktan son-
ra, Kıstak üzerine ünlü sütunu dikti. Sütun üzerine toprak sınırlarını 
gösteren iki dizeli bir yazıt kazılıdır. Bun lardan Doğuya doğru olanı —

“Orası İyonya’dır, Peloponez değil”

ve Batıya doğru olanı —

“Orası Peloponez’dir, İyonya değil,”

der. 
Bundan başka, Herakles’e öykünerek burada oyunları kurum sal-

laştırdı. Öylesine tutkuluydu ki, Yunanlıların o kah ramanın düzenlemesi 
ile Zeus’un onuruna Olimpiyat Oyun larını kutlamaları gibi, onun seçi-
mine göre de Poseidon’un onuruna İstmian Oyunlarını kutlayacaklardı. 
Çünkü orada daha önce Melikertes’e adanan oyunlar gece kutlanırdı 
ve bir gösteri ve kamu şenliği olma biçiminden çok dinsel bir ayin bi-
çimindeydi. Ama kimilerine göre İstmian oyunları Skei ron’un anısına 
düzenlenirdi ve bununla Theseus aralarındaki akra balıktan ötürü öldü-
rülmesinin kefaretini ödetmeyi is temişti. Çünkü Skeiron Kanethos’un 
ve Pittheos’un kızı olan He niokhe’nin oğluydu. Başkalarına göre ise 
oğulları Skeiron değil ama Sinis idi, ve oyunlar Theseus tarafından as-
lında onun onuruna düzenlenmişti. Bu ne olursa olsun, Theseus Korint-
liler ile bir anlaşma yaptı ve buna göre İstmian oyun larına gelen Atinalı 
konuklara onları oraya getiren devlet gemisinin tam açılmış yelkeni 
tarafından kaplanacak denli büyük bir onur yeri sunacaklardı. Bunları 
bize Halikarnoslu [] Hellanikos ve Andron anlatır.

XXVI. Ayrıca Filokhoros ve başka birçoklarının anlattığına göre, He-
rakles ile birlikte Amazonlara [] karşı bir seferde Eukseine 
Denizi’ne [Kara Deniz] de bir yolculuk yaptı, ve yiğitliğinin bir ödülü 
olarak Antiope’yi kazandı. Ama ara larında Ferekides, Hellanikos ve 
Herodoros da olmak üzere yazarların çoğunluğu Theseus’un bu yolcu-
luğu He rakles’in zamanından sonra kendi komutası altındaki bir filo 
ile yaptığını ve Amazonu tutsak ettiğini yazar. Bu daha olası öyküdür. 
Çünkü ona eşlik edenler arasında başka hiç birinin herhangi bir Ama-
zonu tutsak almasından söz edilmez. Ve Bion bu Amazonu bile bir hile 
ile yakalayıp kaçırdığını söyler. Amazonlar, der, doğal olarak erkekleri 
severlerdi, ve kıyı larına çıktığı zaman Theseus’tan kaçınmak bir yana, 
ter sine onun için gemilerine armağanlar gönderdiler. Ama The seus 
arma ğanları getirenlerden birini, Antiope’yi gemiye da vet ettikten son-
ra hemen yelken açıp onunla birlikte uzaklaştı.

Ve Nikaia’da Bithynia kentinin bir tarihini yazan Mene krates adında 
biri Theseus’un gemide Antiope ile birlikte o kıyılarda bir süre dolaş-
tığını, ve ona bu yolculukta eşlik et mek üzere aynı gemide Atinalı üç 
genç adamın bulunduğunu ve bunların Euneos, Thoas ve Solois adında 
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üç kardeş olduk larını yazar. Bunlardan sonuncusu, der, geri kalanların 
ha beri olmaksızın Antiope’ye aşık oldu ve gizini yakın dost larından yal-
nızca birine açarak onu Antiope’ye tutkusunu açıklaması için kullandı. 
Antiope girişimi çok kesin bir dille geri çevirdi, ama soruna temkinli 
olarak ve kibarca yak la şarak, olanlar konusunda Theseus’a herhangi 
bir yakınmada bulunmadı. Bunun üzerine Solois umutsuzluk içinde 
kendini bir ırmağa attı ve boğuldu. 

Genç adamın başına geleni ve bunun nedenini öğrenen These us 
olan bitenden büyük üzüntü duydu ve üzüntüsünün doru ğunda iken 
aklına bir zamanlar Delfi’de bilicinin ona bildirdiği bir kehanet geldi. 
Çünkü orada ona Püthian rahi besi tara fından eğer bir gün yabancı 
bir toprakta büyük bir üzün tüye kapılacak ve derin bir acı duyacak 
olursa, orada bir kent kur ması ve izleyicilerinden bir bölümünü 
onu yö netmek üzere orada bırakması buyrulmuştu. Bu nedenle 
orada bir kent kura rak Püthian tanrısından ötürü ona Püthopolis, 
ve yakından geçen bir ırmağa genç adamın onuruna Solois adını 
verdi. Solois’in kardeşlerini kentin başkanları ve yasa ma cıları olarak 
orada bıraktı, ve yanlarına Atina’nın soy lu la rından biri olan Hermos’u 
kattı. Yine ondan ötürü Pitho polisliler kent teki bir yere Hermes Evi 
derler, ve ikinci sesliyi yanlışlıkla değiş tirerek onuru bir kahramandan 
bir tanrıya aktarırlar.

XXVII. Amazonların Attika’ya saldırılarının kökeni ve nedeni buydu — 
bir saldırı ki Theseus tarafından ne önemsiz ne de kadınca bir girişim 
olarak görülmüştür, çünkü kamplarını kentin kendisinin içerisinde 
kurabilmek ve Pniks’in yakın la rında ve Museum denilen tepede gö-
ğüs göğüse dövüşebil mek için, ilkin çevredeki kırlık alanı ele geçirmiş 
ve böylece dur durulamadan kente yaklaşmış olmaları gerekirdi. Ama, 
Hella nikos’un yazdığı gibi, uzun bir kara yolculuğu yapmış ve Kimme-
riko Boğazını donduğu zaman geçmiş olmaları kuş ku lu bir öyküdür. 
Gene de neredeyse kentin tam ortasında kamp kurmuş oldukları kesin-
dir ve bunu hem çevredeki yer lerin bugün bile taşı dıkları adlar, hem de 
savaşta düşenlerin gömütleri ve anıtları yeterince doğ ru lar.

Orduların kendilerini göstermelerinden sonra, uzun bir süre için, her 
iki yanda da saldırıya başlama konusunda bir duraksama ve gecikme 
görüldü. Ama sonunda Theseus, bir bilicinin buyruğuna boyun eğerek 
‘Korku’ya [] adak sunduktan sonra, kadınlarla savaşa başladı. 
Bu Boedromion ayında oldu ve Atinalılar bugüne dek o ay geldiğinde 
Boed ro mia Þenliğini kutlamayı sürdürürler. Çok fazla ayrıntı verme-
ye istekli olan Kleidemos Amazonların sol kanadının bugün de Ama-
zoneum denilen yere dek uzandığını ve sağlarıyla Khrisa’da Pniks’e 
dokunduklarını, ve Atinalıların Museum’ un arkasından çıkarak bu ka-
nat ile çarpışmaya girdiklerini, ve ölenlerin gömütlerinin Khalkodonos 
türbesi yanında şimdi Peiraika kapısı denilen kapıya götüren yolun her 


