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Theseus


I.	Tıpkı,	Ey	Sossie	Senekios,1	coğrafyacıların	dünyanın	
bil	medikleri	bölgelerini	haritalarının	kıyılarına	sürmeleri	
ve	“Öte		lerde	uzanan	bölgelerin	yabanıl	hayvanlarla	dolu	
su	suz	çöl”	ya	da	“yanına	yaklaşılmaz	bataklık”	ya	da	“İskit	
buzu”	ya	da	“don	muş	deniz”	oldukları	yolunda	açıkla-
malar	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	masalcıla-
rın	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	yayımladıktan	sonra	düşündüm	ki,	değil	mi	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	kenti-
nin	kurucusunu	yenilmez	ve	şanlı	Roma’nın	babası-
na	karşıt	ve	ko	şut	almaktan	daha	iyisini	yapamazdım.	

1Sossie	Senekios	(Plutark’ın	Roma’da	kalışı	sırasında	
kazandığı	dostlarından	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.



PLUTARK10

	Öyleyse	umalım	ki	öykü	sağın	Tarih	niteliğini	kazanacağı	
bir	düzeye	dek	Usun	arın	dırmasından	geçsin.	Ama	ne-
rede	güvenilir	olmaktan	uzak		la	şacak	ve	olası	bir	olguya	
benzemeyi	yadsıyacak	olursa,	antikçağ	öykülerini	hoşgö-
rü	ile	kabul	edecek	denli	incelik	gösterebilen	okuyucu-
larla	karşılaşmak	için	dua	edeceğim.

II. Theseus	bana	pekçok	bakımdan	Romulus’u	an	dı					rı		yor	
gö	rün	dü.	İkisi	de	evlilik	dışında	ve	belirsiz	ana-babalardan	
doğdukları	için	tanrılardan	gelmiş	bili			ni	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.	Dünyanın	en	ünlü	iki	kentinden,	Roma	ve	
Atina’dan	birini	Romulus	kurdu,	ötekini	Theseus	bir	yer-
leşim	noktası	yaptı.	İkisi	de	kadınlara	tecavüz	etmekle	suç-
landı.	Bun	dan	başka,	ikisi	de	yurtlarında	talihsizliklerden	
ve	aile	lerinde	kıskançlıklardan	kaçmayı	başaramadılar.	Ve	
eğer	en	az	şiirsel	abartma	ile	anlatılan	öykülerde	gerçekli-
ğin	yolunu	gösteren	birşeyler	varsa,	ikisinin	de	son	günle-
rinde	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	ya	nın	da,	
Pelo	pides’e.	Çünkü	Pelopides	varsıllığının	bü	yüklüğü	
nedeniyle	olduğu	gibi	çocuklarının	sayısı	nedeniyle	de	
Peloponez’deki	kral	ların	en	güçlüsüydü.	Kızlarından	
birçoğunu	önde	gelen	erkek	lerle	evlendirdi,	ve	oğul-
larından	birçoğunu	kentler	arasına	on	ların	egemenle-
ri	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.	

1Telemon	ve	Hektor.
2Homeros,	İlyada,	vii.	281.
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Bunlar		dan	Aris	to		teles1	tarafından	da	sözü	edilen	biri	
Pittheos’a	yük	le	nir:	—

“Bol ve kesin olmalıdır değerli birine söz verilen ödeme.”2

Ve	Euripides3 Hippolytos’tan	“kutsal	Pittheos’un	öğren-
cisi”	olarak	söz	ederken,	dünyanın	Pittheos	üzerine	ne	
düşün		düğünü	gösterir.	
Şimdi	çocuk	isteyen	Atina	kralı	Aigeos’un	Püthian	

rahi	besinden	ona	Atina’ya	gelinceye	dek	hiçbir	kadınla	
ilişkiye	girmemesini	buyuran	ünlü	kehaneti	aldığı	söyle-
nir.	Ama	keha	netin	sözlerinin	biraz	belirsiz	olduğunu	
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.”4

Pittheos	görünürde	bu	karanlık	sözlerin	ne	anlama	gel	-
diğini	çıkardı	ve	Aigeos’u	kızı	Aithras	ile	yatmaya	inan-
dırdı	ya	da	kandırdı.	Aigeos	daha	sonra	birlikte	olduğu	
kızın	Pittheos’un	kızı	olduğunu	öğrenince	ve	ondan	ço-
cuk	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	büyüdüğünde	kayayı	
kaldırıp	altında	bırakılanları	çı	karabi	lirse,	onu	bu	nes-
nelerle	birlikte	tam	bir	gizlilik	içinde	ve	yol	culuğunu	ola-
naklı	olduğu	ölçüde	herkesten	saklayarak	ona	gönderme-
sini	bil	dirdi;	çünkü	Pallas’ın5	ona	sürekli	baş	kal	dıran	ve	
çocuğu	olmadığı	için	onu	küçümseyen	oğul	la	rından	çok	
korkuyordu;	bunların	sayısı	elliydi.	Sonra	oradan	ayrıldı.

1Fragman	553.
2Pittheos,	Dize	370.
3Hippolitos,	11.	
4Bkz.	Euripides,	Medea,	674,	676	(Kirchhoff).
5Erkek	kardeşi	
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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	tanı-
dığı []	zaman	aldığını	söyler.	Dediklerine	göre	
Pittheos	tara	fın	dan	ye	tiş	tirildi,	ve	Konnidas	adında	bir	
bakıcısı	ve	öğretmeni	vardı.	Bugün	bile	Atinalılar	The-
seus	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	‘The-
seiae’	denilen	bir	yer	vardır.	Ama	saçını	yalnızca	başının	
ön	tarafından	kesti	—	tıpkı	Homeros’un1 Abanteler	için	
söylediği	gibi	—,	ve	bu	tıraş	tar	zına	yine	onun	onuruna	
‘Theseus’	adı	verildi.	
Saçlarını	bu	tarzda	ilk	kesenler	Abanteler	olmuştu,	ve	

bunu	kimilerinin	sandığı	gibi	Araplara	[]	öy-
künme	için	değil,	Misianlara	öykünme	için	de	değil,	ama	
savaşçı	bir	halk	oldukları	için	ve	göğüs	göğüse	çarpışmaya	
başka	her	ulustan	daha	alışkın	olarak	yakın	dövüşü	yeğ-
ledikleri	için	yapmışlardı.	Arkhilokhos	dizeleri	ile	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.”2 

Buna	göre,	düşmanlarına	saçlarından	yakalanmamak	
için	onu	bu	biçimde	keserler.	Ve	dediklerine	göre	Ma-

1Homeros,	İliad,	ii.	542.
2Bergk,	Poet. Lyr. Gr.	ii.	s.	383.
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ke	don		yalı	İsken	der	generallerine	Makedon	askerlerinin	
sakallarını	tıraş	etme	leri	buyruğunu	verdiği	zaman,	göz	
önünde	tuttuğu	şey	hiç	kuşkusuz	buydu,	çünkü	çarpış-
mada	bunlardan	ya	kalanmak	çok	kolaydı.

VI. Aithra	bir	süre	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	kentlerinin	koruyucu	
tanrısı	odur.	Adaklarda	ilk	meyvaları	ona	sunar	ve	parala-
rında	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	birleş-
miş	olduğunu	gösterince,	annesi	Aithra	onu	kayaya	gö-
türdü	ve	babası	ko	nusundaki	gerçeği	anlatarak	ondan	
Aigeos’un	bıraktığı	nes	neleri	yanına	almasını	ve	deniz	yo-
luyla	Atina’ya	gitmesini	istedi.	Theseus	kayayı	omuzlayıp	
kolayca	kaldırdı,	ama	yol	culuğunu	deniz	yoluyla	yapmayı	
reddetti,	üstelik	o	yolun	çok	daha	güvenlikli	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	hır-
sız	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	güç-
lerini	yerinde	ya	da	yararlı	hiçbirşey	uğruna	kullanmaz-
lardı.	Aslın	da	en	insanlık	dışı	davranışlarda	bulunmaktan	
haz	duyarlar,	üstün	güçlerinden	yabanıllık	ve	acımasız-
lıkta	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	uğramak-
tan	korktukları	için	övdüklerini,	ve	bunların	üstünlüğü	
ele	geçirecek	denli	güçlü	insanları	ilgilen	dirmediğini	
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düşünürlerdi.	Herakles	bu	ülkelerden	geçişi	sırasında	
bu	yaratıkların	bir	bölümünü	öldürüp	yoketti,	ama	ge-
çerken	gözünden	kaçan	kimileri	sıvışıp	gizlendiler,	ya	da	
aşağılıklarından	ötürü	gözardı	edildiler.
Bundan	sonra	Herakles	talihsizliklerle	karşılaştı,	ve	

İfi	tos’u	öldürdükten	sonra	Lidya’ya	[]	çekilerek	
uzun	bir	süre	Omfale’ye	kölelik	yaptı.	Bu	cinayetten	ötü-
rü	kendine	verdiği	bir	cezaydı.	O	zaman	Lidya	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	yo-

luyla	gidenler	için	tehlikeli	bir	yolculuktu,	ve	Pittheos	
haydutlar	dan	ve	hırsızlardan	her	birini	uzun	uzadıya	be-
timleyerek,	ne	tür	birer	canavar	olduklarını	ve	yabancı-
lara	neler	yaptıklarını	anla	tarak,	Theseus’u	deniz	yoluyla	
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	ta-
nık	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	erde-
mine	hayranlığı	öylesine	büyüktü	ki,	geceleri	düşlerinde	
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.	Çünkü	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	çocuklarıy-
dılar.	Buna	göre,	ünlü	kuzeninin	her	yerde	kötülere	karşı	

1Themistokles,	iii.
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çıkarak	karayı	ve	denizi	onlardan	temizlerken,	buna	karşı	
kendisinin	yolda	onu	bekleyen	serüvenlerden	kaçması-
nın	korkunç	ve	daya	nılmaz	birşey	olacağını,	bir	kaçak	
gibi	denizden	yolculuk	etmenin	ünlü	babasını1	onursuz-
laştıracağını	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	düşündü.	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	dur-
durmaya	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	
olduğunu	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	ol-
duğunu	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	Perigone	fundalık	ve	
sazlık	ve	yabanıl	kuşkonmazlarla	dolu	bir	yere	gitmişti	ve	
sanki	dilinden	anlıyorlarmış	gibi	çocuksu	bir	suç	suzluk	
içinde	bu	bitkilere	yalvarıyor	ve	eğer	onu	saklayıp	kur-
taracak	olurlarsa	bir	daha	onları	kesip	yakmayaca	ğına	

1Poseidon;	bkz.	bölüm	vi.	
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ye	minler	ediyordu.	Ama	Theseus	ona	seslenip	saygılı	
dav		rana	cağına	ve	hiçbir	kötülük	yapmayacağına	söz	ve-
rince	ortaya	çıktı.	Theseus	ile	birlikteliği	sırasında	ona	
Mela	nippos’u	doğurdu.	Daha	sonra	Theseus	onu	Oik-
halieoslu	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	gel-
mez	bir	düşmandı.	Theseus	tüm	büyük	işlerini	yalnızca	
zo	runluktan	yerine	getiriyor	görünmesin	diye	bu	do-
muzla	karşılaşmak	için	yolundan	ayrıldı	ve	onu	öldürdü.	
Ama	aynı	zamanda	yü	rekli	insanın	kötülere	yalnızca	öz-
savunma	uğruna	saldırması	gere	kirken,	soylu	hayvanlar	
ile	savaşta	yaşamını	tehlikeye	atmak	için	fırsat	araması	ge-
rektiğini	de	düşünüyordu.	Kimi	leri	Faiae’nin	bir	ka	dın,	
acımasız	ve	doymak	bilmez	bir	hırsız	olduğunu,	Krom-
mion’da	yaşa	dığını	ve	yaşam	ve	tavırlarının	pisli	ğin	den	
ötürü	Domuz	adıyla	anıldığını	ve	daha	sonra	The	seus	
tara		fından	öldü	rüldüğünü	söyler.
  
X. Bundan	başka,	Megara	sınırlarında	Skeiron’u	da	kaya-
lardan	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	tekme	ile	onları	kayalardan	aşağı	denize	
yuvarlardı.	
Ama	Megaralı	yazarlar	kabul	edilen	söylence	ile	çeli-

şerek,	ve	—	Simonides’in1	dediği	gibi	—	“tüm	antikçağı	
karşılarına	alarak,”	Skeiron’un	bir	zorba	ya	da	bir	hırsız	

1Fragman	193	(Bergk).
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olmadığını,	ter	sine	hırsızları	cezalandıran	biri	olarak	
iyi	ve	doğru	insan	ların	yakın	bir	dostu	olduğunu	söy-
lerler.	Çünkü,	derler,	Aiakos	tüm	Yunanlılar	arasında	
en	dürüst	insan	olarak	gö	rülür,	Sala	misli	Kikheros	Ati-
na’	da	tanrısal	tapınma	ile	onurlandırılır,	ve	Peleos	ve	
Te	lamonos’un	erdemleri	tüm	insanlarca	bilinir.	Şimdi,	
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	olanla-
rının	en	bayağı	olan	lar	la	aile	bağları	kurmaları,	karşılıklı	
	olarak	en	büyük	ve	en	değerli	sözleri	alıp	vermeleri	pek	
olası	değildir.	Der	ler	ki,	Theseus	Skeiron’u	Atina’ya	ilk	
yol	cu		lu	ğunda	değil	ama	daha	son	ra,	Eleu	sis’in	egemeni	
Diokles’i	atlatarak	kenti	Mega	ra	lı	la	rın	elinden	aldığı	za-
man	öldürdü.	Bu	öyküdeki	çelişkiler	bunlardır.
  
XI. Theseus	Eleusis’te	bir	güreş	karşılaşmasında	Arkad-
yalı	Kerkyon’u	yendi	ve	öldürdü.	Ve	biraz	daha	uzakta,	
Erineos’ta	Prokrostes	olarak	da	bilinen	Damas	tes’i	tıpkı	
onun	tüm	yabancılara	yaptığı	gibi	kendi	bedenini	ya-
ta	ğına	uydurmaya	zorlayarak	öldürdü.	Bunu	yaparken	
Herak	les’e	öykündü,	çünkü	bu	kahraman	ona	zorbalık-
ta	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	Ter-
meros’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	These-
us	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	za-
man,	Fita	lidae’nin	ırkından	insanlar	tarafından	karşıla-
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nıp	selam	landı.	Onlardan	o	sıralar	gelenek	olduğu	üzere	
kandan	arın	dı	rıl	mayı	isteyince,	onu	geleneksel	ayinlerle	
temiz	lediler,	ve	tanrılara	uygun	adaklar	sunulduktan	son-
ra	evlerine	çağırıp	ağırladılar.	Yolculuğunda	karşılaştığı	
ilk	incelik	bu	oldu.
Atina’ya	şimdi	Hekatombaeon denilen	Kronios ayının	se-

ki	zinci	günü	ulaştı.	Kente	geldiğinde	kamu	işlerini	tam	
bir	karı	şıklık	ve	dağınıklık	içinde	buldu.	Aigeos’un	ve	
bü	tün	bir	ev	halkının	özel	sorunları	da	büyük	sıkıntılara	
yol	açıyordu.	Çün		kü	Korint’ten	oraya	kaçan	ve	büyüleri	
ile	Aigeos’a	onu	çocuk		suzluktan	kurtaracağına	söz	ve-
ren	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	nedeniy-
le	herşeyden	korktuğu	için,	onu	Theseus’u	yabancı	bir	
konuk	olarak	ağırlamaya	ve	zehirle	ortadan	kal	dır		maya	
kandırdı.	Böylece	şölene	geldiğinde	Theseus	ön	ce		den	
kim	olduğunu	söylemenin	iyi	olmayacağını	düşündü	ve	
babasına	onu	bulup	çıkarması	için	bir	ipucu	vermeyi	is-
tedi.	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	payla-
rına	ününün	büyük	lü	ğünden	ve	yiğit	liğinden	ötürü	onu	
memnuniyetle	kabul	ettiler.	Ve	denir	ki,	ka	deh	düşerken	
zehir	şimdi	Del	finium’da1	çevresi	kapatılmış	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	oğulları	krallığın	onlara	düşeceğini	umuyor-
lardı.	Ama	The	seus’un	tahta	ardıl	olduğu	bildirilince,	

1‘Delfi-Apollonu’nun	 bu	 kutsal	 yerinin	Olimpieum’un	doğu	sunda	
olduğu	tahmin	ediliyor.
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ilkin	Erek	theos’un	ailesi	ile	hiçbir	akrabalığı	olmaksızın	
yalnızca	Pan	dion’un	evlatlığı	olan	Aigeos’un	kral	olması-
na,	ve	bunun	üstüne	bir	de	salt	bir	konuk	ve	bir	yabancı	
olmasına	karşın	Theseus’un	ona	ardıl	olma	ya	belirlen-
mesine	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	
gizleyerek	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	tümü-
nü	yoketti.	Bunun	üzerine	Pallas	ile	birlikte	olan	bölük	
dağıldı.	
Bu,	derler,	Pallene	kentinin	halkı	ile	Agnosios	ken			ti	-

nin	halkı	arasında	hiçbir	evlilik	yapılmamasının,	ve	gi-
derek	ha	ber		cilerin	orada	geleneksel	“Dinleyin insan lar!”/	
“Akouete leo!”/“”	duyurularını	yap	malarına	
bile	izin	veril	me	mesinin	nedenidir.	Çünkü	Leos’un	iha-
netinden	ötürü	‘Leo’	sesinin	kendisini	duymaktan	bile	
nefret	ederler.
  
XIV. Ama	hemen	işe	koyulmayı	ve	aynı	zamanda	halkın	
sev	gisini	kazanmayı	isteyen	Theseus	hemen	Tetrapolis’te1 
otu		ranlara	hiç	de	küçümsenmeyecek	zararlar	veren	Ma-
rathon	boğası	ile	dövüşmek	üzere	yola	çıktı.	Onu	yaka-
ladı,	sonra	kent	içinden	sağ	geçirerek	bir	gösteri	yaptı	
ve	daha	sonra	Delfi-Apollonu’na	adak	olarak	sundu.	He-
kale’nin	öyküsü,	ve	bu	başarı	üzerine	Theseus’u	kabul	
edip	eğlendirmesi	ger	çek	likten	bütünüyle	yoksun	görün-
mez.	Çünkü	kasaba	halkı	her	yerde	toplanır	ve	Hekale-
sia	dedikleri	bir	adağı	Zeus-Heka	los’a	sunar,	Hekale’yi	
onurlandırarak	ona	sanki	küçükmüş	gibi	‘Hekaline’	adı	
ile	seslenirlerdi,	çünkü	o	da	Theseus’u	eğlen	dirirken	

1Attika’nın	Marathon	ve	başka	üç	komşu	kasabayı	kapsayan	bir	bölge-
sinin	eski	adı.
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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	dönmesin-
den	önce	öldüğü	için,	sözü	edilen	onurları	konuksever-
liğinden	ötürü	Theseus’un	buyru	ğu	üze	rine	kazandı.

  
XV. Çok	geçmeden	Girit’e	verilmekte	olan	haracın	top-
la	yı	cıları	üçüncü	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,1	ama	
tanrılar	da	ülke	lerine	büyük	yıkımlar	getirmişti.	Üzerleri-
ne	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	sonucunda	onunla	bir	anlaş	maya	vardılar.	Buna	
göre	her	dokuz	yılda	bir	Girit’e	haraç	olarak	yedi	genç	
erkek	ve	bir	o	kadar	da	genç	kız	göndermeyi	kabul	ettiler.	
Öykünün	en	dramatik	biçimi	bu	genç	erkek	ve	kızların	
Girit’e	varır	varmaz	Labirentte	Mino	taur	tarafından	yo-
kedildiklerini	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.”2

 
XVI. Ama	Filokhoros	Giritlilerin	ne	olursa	olsun	bunu	
kabul	etmediklerini,	Labirentin	mahkumların	kaçması-
nı	önlemenin	dışında	rahatsız	edici	hiçbir	yanı	olmayan	
sıradan	bir	hapisha	ne	olduğunu	söylediklerini	anlatır.	

1Bkz.	Platon,	Yasalar,	s.	706.
2Nauck,	Trag. Graec. Frag.2,	s.	680.


