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MEDEIA'NIN ÖZETl 

!ason, beraberinde Medeia olduğu halde 
� geldiği Korinthos'ta boranın kıralı Kreon'un kızı 

Glauke ile niş�nlanır. Kreon tarafından nefye
dilmek üzere olan Medeia, Korinkhos'ta daha bir 

--�-----

gün kalmak içip müsa.a_��il olur. 
Bu Jutfa teşekkür makamında olmak üzere çocuk
lariyle Gla�-e'fe--ııediye olarak bir elbise ile bir 
altın taç gönderir. Yeni gelin bu hediyeleri 
kullandığı için bayatını kaybeder y_e__Kreoı.t�ızını 
kocakladığı iÇin- ·O--da beaberee ·ölür. Medeia 
kendi ·_çocuklarını öldürür ve Güneş'ten aldıg"' ı 

----- --=--

ejderhalar koşulu bir araba üstünde Atina'ya 
gider ve orada Pandion'un oglu Atgeus ile evle.:. 
ni;:- �here�ydes i�öides:M�ıa
son'u pi§irmek suretiıle _ _gençlett!!diğini iddia 
ederler. Babas� _ __ Aison hakkında «dönüŞlev> mu- . 
harriri şunları yazar: 

<<Der�a.� altın. ... �ell_����de kayaattığı ilaçlar 
vasıta.�lı'l.� ve becerikti bir zeki ile Aison'un 
iJıtiı�!�-'i���-- gidererek� . oıiu �5-�-=-bürn�nda 
sevimli bir ôeliKa.d1ryapar:»--

Aiskhylos, Dionysos'un Sütnin�leri �dlı ese
rinde, Me�eia' nın Dionysos'un·- sütnin elerini de 



kocalariyle beraber pişirerek gençleştirdiğini an-· 
latır. ·staphilos'a göre Medeia Iason'u kendisine 
mahsus bir E.!R.Üe J!!.4ürür : Onu eskiliğinden 
dolap·-çö��k üzere b�İ;nan Argo · gemisinin al-
tında _y�tmağa_!fay�t e�,l_Ç!.i_g�_!Dini!! .. ��!De� IasÔn'
un başına düşer ve onu öldürür. 

Dikearkhos,un Hellasta h�at'ında ve 4risto'
nun Hatırat'ında anlattıkianna göre . Euripides, 
Neophron'nıı. .. ��ın.! __ düzelterek. benimsemiştir. 
Oqu, Iasol.!._ ve .rakibesi bilimdaki plinını kurar
ken ağlar ·gösteraiği için ·-ıfedeia.,ın. ·. karaiterini 
bozmakla itham ederler. Fakat ··p-atetiKve·mevzuu 
�tf'itiliariyle lıaŞlangı--a:··;ethederler. 
TJ�alc:hidas is.e Euripides�in· ··tıpkı-- -Homeros'un 

· �muattar elbis��:l: .. 8�!�i-��1'.ek_��.I!���-!�» cümle-· 
si�td'ü"ğ��:._giJ?LşJ,t"�y:.ı._.bpzduğu için beğenmez . 

..... ... .___ . .._ . .  _ _.iı. ...... -;:..,-· . •  



GRAMERel ARİSTOPHANES'lN 
ÖZETI 

Kreon'un ku�ı Glauke ile evlendiğliçinlason'a 
düş�an olan Medeia Kreon ve kendi çocukla· 
riyle beraber Glauke'yi · öldürür ve Iason' dan 
ayrılarak Aigeus tle beraber yaşar: Mevzu (diğer) 
iki ( tragedia muharriri) tarafından kullanılmış 
değildir. 

D.ramın sahnesi Korinthos'tur ve koro şeh
�n kadı���a�ürekkeptir. Proloğu Medeia'
nın sütni�esi. söyler. Dram 87 nci Olimpiyad'm 
ı inçi senesinde, Pythodoros'un arkhonluğu za
manında oynandı. Euphorion birinci, Sophokles 
ikinci, · Medeia, Philoktetes, Diktys ve satirik bir 
dram olan Hasatçılar'la Euripides üçüncülüğü 
kazandı. 

Sahne Korfnthos'tadır. Dekor Medefa'nın 

evfnf .2österlr. Bir esir kadın nden çıkar. 

SOTNINB 
Keşki Argo gemisi Kolkhislilerin toprağına 

doğru uçuşunda, k�yı.ı lAcivert Sy�plegad'lardan 



6 

daha ileriye geçmeseydi! Pelion vadilerinin çani
ları balta altında .düşerek Pelias için altın yapa-

S ğıyı arıyan kahramanların ellerini kürekle silih
landırmamış olsaydı. Bunlar olmasaydı, hanıınım 
Medeia, kalbi Iason'un aşkıyle · çılgın lotkos 
memleketinin sudarına doğru yelken açmazdı 
ve Pelias'ın kızlarını babalarını öldürmeye kan· 

ıo dırmıyacağı için burada, Korinthas toprağında 
kocası ve çocuklariyle beraber oturmıya�aktı. 
Sığındığı toprağın heınşehrilerine hoş görünmek, 
bunun için de her şeyde Iason'la uyuşmak isti
yordu; karı ile kocayı bir husumetin ayırmadığı 

15 zamanlarda bu, eıı' iyi selaınet yoludur. Halbuki 
bilikis, herşey ona düşınan kesildi · ve en aziz sev
gilerinde bile onu hırpaladılar. Kendi Ç«:?Cuklarına 
ve eşiae ihanet eden !ason, memleketin mutlak 
hakimi olan Kreon'un kıziyle evlenerek şahane 

20 bir izdivaç yaptı. Biçare Medcia'ya gelince, o, 
şimdi bakaretin darbesi altında yeminleri, en 
büyük rehine olan el sıkmalarını yidederek 
yüksek çığlıklada ağlıyor; Iasön'un, iyiliklerine 
karşı yaptığı mukabeleye tanrıları şahit tutuyor. 
Kocasının hakaretini hissettiği günden beri vücu
dunu kedere bıraktı, günlerini göz yaşları içinde 

25 geçirerek, yemeden, içmeden uzanmış yatıyor, 
ne gözlerini kaldırıp kimseye bakıyor, ne de 
yüzünü topraktan ayırıyor, bir kaya parçası ve
yahut denizierin dalgası gibi, dqstlannın ihtar 

30 ve tenbihlerine karşı sağırdır.' Bununla beraber, 
bazı defa, bembeyaz boynunu çevirerek sevgili 



babasına, .memleketine ve şimdi kendisini istihkar 
ederek giden adamı takip için ihanet ettiği 
evine, içiıl için ağlıyor. Bahtsı� kadın, şimdi 
felak,etin darbeleri ona baba toprağını terk et
memekle neler kazanılacağını öğretti. Çocukla- 35 
rını artık sevmiyor, onları görmekten hoşlanmı-
yor .. Umulmaz . kararlar vermesinden korkuyorum. 
Ruhu şiddetlidir. Kendisine fena muamele etme
lerine tahammül edemiyecektir; onu tanıyor 
ve [Gizlice yatağının serili olduğu odaya girerek 

. böğrüne zehirli bir kılıç saplamasın, yahut 40 
da hükümdarı ve kocasını öldürerek başına daha · 

büyük bir felaket getirmesin] diye titriyorum. 
Çünkü o korkunçtur. Ve, kinine meydan okuyan, 
zafer çelengini güçlükle kazanır. 45 

Fakat işte, ·koşu idmanlarını bitiren çocuklar 
geldiler, annelerinin felaketine hiç aldırış etmi
yorlar. Genç ruhlar acıya alışkın değildir. 

Medefa'nın iki o�lu bir ihtiyar köle ta
rafından takip edlldi�i halde 2irerler. 

lAl.A 
Hanımımın

_ 
ihtiyar hizmetçisi, nıçın böyle 

tek başına yüksek sesle kederlerini söyliyerek 
kapılara dayanmış duruyorsun ? Medehi sensiz so 
durmaya nasıl razı oluyor? 

SOTNINB 
Iason'nun çocuklarını gezdiren ihtiyar, efen

dilerin felaketleri, iyi köle için bir azaptır, onla-



MBDBiA 

55 no kalbieri bunun tesirini duyar.· Bana 8elince 
kederim o dereceye vardı Id, buraya gelerek hanı
mımın talihsizliklerini toprağa ve göğe haykır

mak istedim . 

LALA 
O talihsiz kadın, hala şikayetlerine bir son 

vermedi mi ? 

StJTNINE 
Ne güzel hayal! Iyi ama� gördüğün henüz 

60 ıstırabının başlangıcıdır, daha ortası bile. değil. 
LALA 

Zavalli deli! Eğer efendiler hakkında 
böyle şeyler söylemele doğruysa. Yeni felaket
lerine dair bir şey bilmiyor mu? 

SOTNINE 
· İhtiyar, başka ne var ? Lutfet, anlat! 

ULA 
Hiçbır şey. İlk sözlerimden pişman oldum . 

StJTNINE 
. . 

65 ( Y al varan bir işareti�) Sakalın hakkı için, 

kölelik arkadaşından bir şey saklama,eğer lizımsa 
söyliyecekİerini kimseye açmam. 

LALA. 
Mukaddes Peirene suyu etrafında ihtiyarlaı

rın oturduğı• yerde tavla oynıyanlara yaklaş· 
mıştıin, orada dinlemez gibi görünerek . bir �o
nuşma işittim. Bu çocukların� memleketin laralı . 
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Kre�n tarafından, .anneleriyle beraber Kor�nthos 10 
toprağından kovlilacağı söyleniyordu. Bu haber 
doğru mudur? Bilmiyorum. Dilerim, doğru 
olmasın! 

SOTNINE 

Anneleriyle kavgalı da olsa, Iason oğulla
rına bu suretle muamele edilmesine razı olacak mı? 75 

. Eski sıhriyet yerini yenisine bıraktı, onlarsa 
bizi sevıaezler. 

S0TN1NE 

Mevcut talihsizliği bitirmeden, eiki felakete 
bir yenisini daha ilave edersek vay halimize!  

Hiç olmazsa sen bir şey söyleme ve sus! so 
-Çünkü· hanımın bunu bilmesi ·zamanı değildir. 

SOTNINE 

Çocuklar, babanızın... size neler yaptığını 
işitiyor musunuz? 

Gebersin; hayır, efendimdir, kıyamam ; fakat 
işte kendi soyuna fenalık yapıyor. 

lyi ama, hangi faıııi böyle hareket etmez? ss 
Herkesin kendisini komşusuna - bazılarının haklı 
olarak, bazılannın da menfaat yüzünden - tercih 
ettiğini bugün. mü iştitiyorsun? 
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SOTNlNB 
Eve giriniz yavrularım, �er şey düzelir. Sa-

90 na gelince, mümkün olduğu ltadar onları uzakta 
tut; ümitsi�lik içinde bulunan bir anneye yaklaş
tırma. Çoktan beri onlara, her hangi bir .çılgınlı
ğa hazırmış gibi ko.rkunç gözlerle bakıyor. Emi
.nim ki darbelerini birinin üstüne .indi.tmeden 
hiddeti sönmiyecektir. Hiç olmazsa acısını dost· 

95 lar değil, düşmanlar çdtsin. 
Melodram. 

MEDEtA 
(lferden) Oh; ne kadar talihsizim! Bedbaht, 

ne acılardır bunlar; bdttım artık; niçin ölmüyo
rum? 

SOTNlNE 

lşte. böyle sevgili çocuklar; annenızın kalbi 
heyecanda . ve hiddeti üstünde. Haydi acele edin. 

100 Eve girin, daha çabuk; gözüne görünmekten ve 
yanına yaklaşmaktan sakının; vahşi tabiatından 
ve hiddetli ruhunun meŞum · taşkınlıklarıodan 
kendinizi koruyun. Haydi, şimdi çabukça girive· 

105 rin .. (Çocuklar lala ile eve gire_rler) Bu yükseleı;ı 
hıçkırık tufanının . birazdan daha şiddedeneceği 
mulıakkaktır. Istırapların ısırdığı bu mağrur 

no kalb, bu zaptı güç ruh kim bilir neler yapacak! 

MEDEIA 
(lferden)Ah, talihsiz kadin�ztirap çeki-

yorum, yüks.ek sesle hıçkıracalt kadar ıstı�p çe
--------=---
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kiyorum. Nefret edilecek bir annenin melün ço
cukları, bal:>anızla beraber seberseniz de bütün 
ev yıkılsa. .� -- . ·---

---

S OT NIN B 

Ah; zavallı kadın. Babalarının şaşkınlıkla- 115 
. rında · oğullarının ne kababati var? Onlardan ne 
diye nefre�ÇocuklarıD!�on 
h�ıne geliiiiş acılar içinde, siz . ezileceksiniz ------diye ne. kadar korkuyorum. Hükümdarların arzu-
lan . korku�!i .. :!l! ... ���at et�ierl;�'1ıemeır daima . 120 
efen� yaptıkları için mddetlerini z.orla yener-
ler. Müsav��-- Jçi.nde yaşamaya alışmak daha iyi-
dir; liiÇ olmazs� benim için, dilerim, nasibiin 
büyüklüklerden uzak, emin bir köşede ihtiyarla-
mak · olsun. Hçı, �çyin ortaşı insan oğulları için 125 

en rahat ve faydalısıdır. İfratta ise bilikis fani-
İer · ıçın--miiiitil J;ıiçhlr

-
kıymet yoktur. Bir tan-

rı bir hanedana bir kere ·kızdı mı, büyüklük en 
ağır belalara sebebolur. 130 

· On beş I(orlathos'lu �_ğın orkestraya 
girer!e!� -.'Y.'����!�!P:"ejijiı:.-W.. aalerl esna
sında sessizce dlzilirler. 

KORO 
Sesini işittim, talihsiz Kol�l?is'li kadımil ---pğ

liklarmı i§ittim. Henüz sukunel hulmamtş. Söyle 
ihtiyar, rife kapılı efiile hıfkirıklar işittim 'lle 135 
se11diğim bir et�in kederleri ile müteessir oldum. 
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Melodram. 
StlTNINB 

Senin ev dediğin artık kalmadı. Bütün bun
lar bundan böyle yoktur. Onu bir kıral kızının 

140 yatağı zaptetti. Ve yatak odasında, hanımım hiç
bir .dostun sözleri kalbini ısıtmağa muktedir ol
maksızın,· günlerini azapla tük�tiyor. 

MBDBIA. 
(lferden) Ab; mukaddes ate�in oku başım· 

145 dan geçsin. 1 Yaşamaktan artık ne faydam var? 
1Jılffiii:l,-61Ktım. Oliim gelsin -;e ben bu: nefret 
ettiğim hayattan kürtulayım. ------.. 

KORO 
lşittin mi? Ey Zetıs, 11e ey toprağın ve aydın-

ıso li ğın tanrılt!rı, -��_l!tsı;J..e_e�e nasil feryatletliyor! 
�şılması hile �f oliin·-.Ja iiiği-ne diye 
istiyorsun, zavalli çılgın? Bcelin -�lip If!.IJ.ığ_; za· 
man insan o -ulları i in daima erkendir. Bu dua-. 

155 ı atiyen yapma; kocan ijla bir kaTı;,>-·;;,;. 
y�a, onu Zeus' a havt:ITie1:-ren.;li;7ıM��etfenme, 
kocanın a"iti;;;;;J,;;··-·;,çr;y;;;;i h�le .ke;dini 
hiiliiiii. 

-

MBDBIA 
160 (lferden) Büyük Zeus ve sen mukaddes 

Themis bu mellı.n kocanın beni kendisine 
� .  

. 

------------- · .  ------·-·-- ••.. . ... . · 

[1] Zeus'un yıldınmı bana çarpsın • • •  mAnasında. 
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· . bağladiğı yeminlerden sonra çektiklerimi sizler 
görünÜz. Ah, han..!,.· k�rşı yapmağa cesaret 
ethKieri -hakuet�, onu ·ve kansını oturdukla-�Ji.i!i'�i�J.��!���E!!�a �örse!J!! Ey ha- 165 
bam, ey öz kardeşimi öldürdükten sonra şerefsiı-

• • ... � �.1 ıı ........ 'lııi1A S . , . 

ce·k�,!ğ!._�.�t!_�duğl;am belde! 
SOTNINB. 

Sözlerini, nezirterin ve vaitlerin belcçisi 
olan Themis., ile faniler yanında yeminierin tutul- ı 70 
masını taahhüt �den Zeus'u imdada çağıran çıl
gınlıklannı işitiyor ·musun? Hanımımın hiddeti 
öyle az bir şeyle geçmiyecek. 

KORO 
Gözlerimize görünmesini ve kulağının sözle

f'imizi işitebilmesinT nastl temin etmeti? Belki . ı 75 
-kii11iliif'"(iğırlaştif'an hiddeti

-
ve f'ubundaki arzuyu 

·-untiiür. Hir olmazsa ben dostla1'ı"""if!. irin elimden 
gelen gayrette kusuf' göstermiş· olmıyayım. Git 
ve. onu huf'aya evden dışaf'ıya getir, kendiJinin ıso 
dostu olduğumuzu söyle. Fakat acele et,. evdeki
Ine· hif' fenalığı dokunmadan bunu yap, baksana, 
ıstıf'ahı gittik re artıyor. 

Melodram. 

SOTNINB 
İtaat edeceğim, .ı fakat hanımımı kandıraca

ğımdan şüphe. ediyorum; sırf senin hoşuna gitmek 185 
için bunu yapacağım .. Bununla beraber içlerinden 
birisi bir şey söylemek için yanına yaklaştığı za .. 
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man hizmetçilerine yavrusunu yeni doğuran bir 
dişi aslamn korkunç gözleriyle b�kıyor. Bizden 

ı 

190 evvel gelen insan oğulları için kör ve her çeşit 
hikmetten mahrum diyenler hata etmiş olmazlar: 
Ziyafetler, bayramlar, eğlenceler için ilahiler, 
şarkılar, işte kulaldarı okşıyarak hayatı şenlendir
mek için bulmuş olduklan şey; fakat faoilerio 

195 korkunç kaderlerine gelince · hiçbirisi onları mu
siki ile, rebap konserlerinin nağmeleriyle hafif
letmek çaresini bulamadı� Halbuki evleri yıkan 
korkunç talihsizlikler ve ölümler onlardan geli
yor. Faoilerio taganni ile tedavi edecekleri şey-

200 ler bunlardı, yoksa iyi hazırlanmış ziyafetlerde 
ses şişirmek neye yarar! Yemeğin lezzeti fi�e
ri kendi başına neşelendirecek kudreti haizdir .. 

(Eve girer) 

.KORO 

Y atağtna ihanet ·eden fena koça ifitı yük-
205 selttiği uzun hırkırıkları, fmlıytm feryatlarım, 

acintn ysnilmiyen Çığlıklarını işittim/ bakaretin 
darbesi altında, vaktiyle kendisini Hel,las'ın 

210 karşı kıyl/tJrtna doğru karanlık dalgalar arasın
·dan, enginin tuzlu_ genilliğine afılan boğaza 
ktJdar, götüren yeminler ilahesini, Zeus'un ikinci 
kausı Themis'i it�tdada fağı,-ıyor. 

Kapı · açılır, Medeia arkasında sütnine 

oldutu halde Koroya dotru llerler: sol
eun ve şaşkın yüzünde henüz yaş görünür. 
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ci MEDEtA 
Korinthos'lu_ kadınlar, beni ayıplamamaruz 

için evden çıktım. Çünkü ben gevşeklikleri yü-, 215 
zü�na bir kayıtsıE..ık �öhreti. kazanmış 
ola,Q__birçok iyi .faniler tanırım. Bunlardan bir 
kısmını kendi gözlerimle gördüm·, bazılarını da 
işittim. Insanl-ar kalbin derinliğine kadar nüfuz 
et� basit bir ba ış üzerine kendilerine hiç-
bit_ fenal_!ğı dokunm•)'anlara dü�man olurlarsa � onların gözünde yok demektir. "Zaten ya- 220 
bancı için devlete karı�mak bir vazifedir ve 

en bunu yap�anlar ibi, hemşebrilerini, onlar 
ra ın an tanımamı·� oldu w u için azametıy e in-

�n şe ır ıyı e beğenmem. a a ıç e e-
.oieden maruz kaldığım bu ��_ise benim ruhumu 225 
kırdı. Benim işitn 6fiti.- Hayat isteğini kaybet-

. .tim.. Y � _şimdi gq�Üarıln, ölm�� gıpta _ ettiğim 
bir şey oldu. Benim için hayatta her şey olan 
buıiü iim.flt gayet iyi anladım; kocam insanların 
e(l_kö§sü ol�.:_

'
'Ya� ve 4ii§!i�n!�ri!!...eıı bi- 230 

Ç!resi biz, kadınlarız. Evvela kendiıiıize bir koca 
sat�n- �lmak ve vilaidun.:ıuza bir . efendi vermek 
'için para sarfına me��u!�z. Bu felaketten dah.a 
can yakıcı bir felaket var. Asıl mesele budur: İyi 
koca mı ola ca�� yoksa fena koca mı? Çünkü ko- 235 
casını terk etmek kadıglu_ için ayıp-.bi.r--1eydir. 
V e _ _?�ları _ reddetınek - bizim için memnudur. 
Sonra bu yeıii itiyatlar. ve kanunları.n_ hükmüne 
giren· k-adnun,- evinde kendisini tanımadan, yata-
ğını paylaştığı adama karşı nasıl muamele ede-
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240 ceğini bi� için kahin olması lazım�ır� V. azi
femizde muva7laKımırsak, kocamız müşterek_ ha
yae_n boyunduruğunu, ağırlığı�ıı- . kabul_ ederse, 
yaşamak Jyı-btrşeydil';--'f'öKsaolmelidir. Bir er· 
� hayatindalibıktı mı, ���nin bıkkınlıkla-

245 r_!ıiı. _l!�Y.tmak i'iD ��.!!. _ _gider. [Bir . dosta 
·-yeyahut keJ!�U��-�� . .!'�.,.--a�kad�!!._ müracaat 
eder.] Fakat bizim gözlerımız bır tek ınsana bağ· 

,-.lı. kalır. Bizrın··Içrn-evae·�-�-te1ifikesi�öliiiijan bir 
hayat eçiri omz.'derfer:- ·auôitilca�-ciii'Şünce! Oç �.s _____ l,_,�-•··,,.,·-"-"-··�··�•M•,o,-·'-·"''''"•''� .... ., .,._. .·,··••• -'• '·'-' >',',·•��· 

25�a ka��- ei.�-:-�!!!�!!!!�E�C! ...... ��!ı!��, .. ���l!�?Iayı 
b.i.(iek ���- �Qğ!.ırJP!Y.4Lt�r�Ji. -���rdim. Fakat 
seninle ben aynı dili kullanamayız. Senin burada 
memleketin, baba evin, hayat üstünlüklerin__ye 
nihayet dostl�ının �'!!_iyeti _ _!ar. Ben ise yalnız, 

255 ml:mlekefsızim, beni yabancı bir . tot';;ktan bir 
av _gibi_ kaçıran bk_kog,.qmJiaka�-yleJCarşı 
karşıy�� �nasız, kardeşsiz J:lulunuyorum. Yanına 
giafp. talilısiziijin;&;· .

. 

�;�kta de�iı; . �tacak tek ak
raoaiii-J)ile. yok. İşte senden-istediğim şey: Acı-

260 lanmın bedelini kocama ödetecek ve kendine kız 
vereni ve onunla evleneni cezalandıracak bir 
yol, bir çare bulabilirsem, susmaklığındır. Bir' 
kadın tabii hallerde korkaktır, lcavgada ve de-

265 mir karşısında korkar, fakat yatağının, hakları
nın çiğneodiğini görürse ondan ·daha kanlı ruh 
olmaz. · 

KORO BA.ŞI 
Sana itaat ede

_�
�ği�, __ kocanı · hakkıyle ceza

landıracaksiiı, -1\k��ja. Felake(lerine ağlamana 
· --- -::....� 
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hayret etmiyorum. Fakat işte memleketin kıralı 
Kreoiı yeni ·kararlarını tebliğe geliyor. 270 

Ihtiyar kıral Kreon, elfnde asa, maiyeti 
tarafından taklbedildifl halde girer. 

KRBON 

(Medeia'ya) Ey asık · çehreli kadın, öfkeli 
zevce Medeia, sana söylüyorum. Iki çocuğuola 
beraber bu . topraktan derhal çık. Ben bu emre 
nezaret için buradayım. Ve sarayıma seni, hu- 275 
dutlarımızın ötesine atmada� dönmiyeceğim. 

MBDEIA 
Ah, · felaketim şimdi tamamlandı, biçare ben. 

Düşmanlanm bütün yelkenleri yıktılar ve bat
maktan kurtulmak için meydanda hiçbir selamet 
çaresi, limanı yok . Bununla beraber bütün fela
ketime rağmen bir sual: Kreon beni niçin nef- 280 
yediyorsun ? 

KRBON 

_Başka· sebepler aramak beyhudedir. Senden 
korkumdan! Kızıma, çaresi bulu nmıyacak bir 
fenalık yapatsın diye korkuyorum. Bu korkuma 
birçok sebepler hak veriyor. Sen birçok fena 

. işlerde mahir ve ehilsin, üstelik de evlilik döşe- 285 
ği nden ayrıldın . diye müteessirsin; dem_ek isti
yorum ki - bunu bana haber · verdiler - kızını 
vere� babayı, gÜveyi ve gelini felaketle tehdi
detmişsin . Ben bahsettiğin felakete düşmeden 

2 
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290 evvel ihtiyat tedbiri alıyorum. . Sonradan göster
diğ im zafa acı yaşlar dökmektense düşmanlığını 

şimdiden üzerime çekmek daha iyidir. 

MEDEfA 
Hey hat, Kreon, . şöhretim yüzünden ba1ıma 

birçok belalar gelmesi bugün ilk defa olmuyor. 
Tabiatın akıllı yarattığı bir adam, hiçbir zaman 

295-. eviatıarına. aleladeyi geçen . bir bilgi vermemeli-.... . :.. dir. Bir avarelik şöhretioden başka bu yüzden 
' üstelik bir de hemşehrilerinin fenalık istiyen 

hasetlerini kazanır. 

Oihillere yeni bir bilgi mi getiriyorsun? .On· 
ların üzerlerinde bir alim değil, boş, kimseye 
faydası dokunmaz bir insan tesiri

' 
yaparsın, .başka 

bir tarafta, hatta işlek tananmış zekalardan yüksek 
300 olduğuna hükmetseler bile şehirde bir yük gibi 

telakki edilirsin. · Benim de talihim böyle oldu. 
Malıaretim yüzünden bir kısım halk ' benden nefret 
ettiler. Bazıları da. bana tembel dediler; bazıları 
da aksini söylediler. Bir kısmı d� -bana doğru
dan doğruya . düşman kesildi. Bilgim de pek 

305 uzaklara gitmez. Ne olursa olsun, sen benden 
çekioiyorsun, bir şey yapacağım diye korkuyorsun. 
Ben hükümdadata karşı hareket edecek tabiatta 
değilim. Oniimüzde böyle titreme Kreon. Sen 
bana ri e yaptın Kreon ? lstediğin adama ku:ını 

310 ve.rdin. Ben sade kocamdan nefret ediyorum, 
·senin hareketin bana doğru görünüyor. Bugiin 
ben senin saadetini kıskanmıyorum. Kızuıızı ev-
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lendiriniz, mesut olunuz. Fakat bırakınız ben de 
bu toprakta oturayım. Uğradığımız haksızlığa 
gelince, ondan bahsetmeyiz. Bizi bizden çok kuv- 315 
vctliler yendi. 

KRBON 

Sözlerin pek yumuşak; fakat be� bir felaket 
hazırlıyor�un diye ta içimden titriyorum, sana 
olan itimadım gittikçe azalıyor. Çünkü hiddetle 
taşan bir kadından ve aynı suretle hiddetli bir 
erkekten ziyade, insan susmasını bilen hilekardan 320 
korkar� Binaenaleyh çarçabuk git; uzun sözü_n 
lüzumu yok, kararım. sarsılmaz bir karardır ve 
hiçbir hile seni yanımızda alıkoyamaz. Madem ki 
sen düşmanımsın. 

MEDEfA 

(Jüçakar bir hareketle kıra/m dizleri�ıi ku
caklıyarak) Dizierin hakkı, yeni gelinin başı için. 

KREON 

Beyhude sözler, ben� kandıramazsın. 
MEDEfA 

Ricalarıma aldırmadan beni kovacak ınısın? 
KRBON 

Kalbim seni evime tercih etnıiyor. 
MEDEfA 

Ey vatanım, bugün seni nasıl özlüyorum. 
KREON 

Benim için çocuklarımdan daha luyDıetli bir 
şey yoktu.r. 

325 
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MEDEIA 

Heyhat; faniler için aşk ne büyük feliketmiş. 

KREON 
Ben bunun ahvale ve şeraite göre değiştiği 

fikrindeyim. 

MEDEIA 
Ey Zeus! Felaketlerimin sebebi senin gaza

bından kurtulmasın. 

KRBON 

Defol buradan, deli kadın ve beni dertten 
kıırtar. 

.MEDEIA 

Dert bi7lm nasibimizdir ve biz onsuz kal
mayız. 

KRBON 
335 ('A{tiiyetini işaret ederek) Maiyetimin kollan 

seni zorla kovacaktır. 

MEDEIA 

Ah! Bunu yapma Kreon, ricamı dinle .. 
KRBON 

Kadın, görüyorum bize zahmet vereceksin. 
MEDEIA 

. Gideceğiz: Ricam bu değil. 

KREON 

O halde çarçabuk gözümün önünden kaybo
Jacilğın yerde ne diye ayak tepiyorsun? 



MEDEIA 

MEDEtA 

Bir tek gün! birak beni, bugün kalayım; 340 
sefer hazırlıklarımızı göreyim. Madem ki baba, 
çocuklarının tatibi ile alakadar olmuyor, çocuk
larımı geçindirecek bir şey bulayım. Onlara . acı! 
Sen de babasın. İyilik istemen tabiidir. Teessürüm 
kendim 'için ve gideceğim i.çiri ·değildir; onlar 345 
için, onların talihsizlikleri için ağlı yorum. 

K.RJJ.ON 

Em�imde bir zalim emrine benziyen taraf 
yoktur;· ve çok defa merhamet bana meşum 
olmuştur. Kadın, bugün de bir. hata işlediğimi . 350 
sanıyorum, bununla beraber, ricam kabul ediyorum. 

(Ayağa kalkan Medeia'ya) Fakat peşinden sana 
söylüyorum: Yarın doğacak güneşin ilahi meşa-
lesi, seni ye . çocuklarını hudutlarımızın içinde 
görürse öleceksin, bu kati sözdür. Şimdi, madem 
ki kalman lazımdır, bir gün, ama . yalnız bir gün 355 
kal. Bu müddet içinde korktriğum f�laketlerden 
birisini başa çıkaramazsın. (Maiyetindekilerle 
ftkar) 

·Melodram: 
KOROBAŞI 

Zavallı kadın !ı Heyhat! Talihsiz, ne acılar 
çekiyorsun! Adımlarını nereye çevireceksin? Hangi 
misafirperverliğe sığınacaksın? Seni felaketten 
kurtaracak bir evi, ·bir toprağı bulabilecek misin? 360 
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Medeia, bir tanrı nasıl kurtuluşsuz dert dalgalaı-ı 
ile yolunu kapamış? 

MEDEfA 

Felaketim tamdır, kim bunun aksini söyliye-
365 bilir ? Fakat işler böyle devam edeceğine şimdi

den inanıp hükmetmeyin; istikbal dün evleııen
lere korkunç anlar ve kız evine müşkül imtihan
lar saklıyor. Zanneder misiniz Id bir menfaatim, 
yahut da tasarla:dığım bir hile olmasaydı, bu ada
ma bu kadar yalvarırdım ? Ona ne bir söz söy-

3711 ler, ne de ellerimle dokuourdum. Fakat bamakati 
o kadar ileriye götür�ü ki, beni memleketten 
kovarak planlarımı altüst edebilirkeo, bugün için, 
kalınama ·müsaade etti. Ve ben bu tek gün için
de üç düşmanımı da ceset haline sokacağıın. Ba
ba, kız ve kocam. Onlara karşı, benim için, bir-

3 75 kaç tür�ü ölüm yolları açılıyor. Fakat dostlar, ilk 
önce hangisinden gideceğimi ·bilmiyorum. Zifaf 
evine ateş mi koyacağım, yoksa sessiz adımlarla 
yataklarının serili olduğu daireye girerek böğür-

380 lerine zehirli bir kılıç mı sokacağım ? Fakat bir 

müşkül beni durduruyor : Eğer eşiği geçerken 
yakalanır ve istediğimi yapamazsam ölüm üm düş
manlarımı güldü·recektir. En iyisi kestirme yoldan, 
bilhassa. ustası. olduğumuz yoldan gitmek, onları 

385 zehirle yenmektir. Peki haydi böyle olsun, işte 
öldüler. H�mgi şehir · beni kab�l edecek? Hangi 
cömert adam bana yurdunu sığınak yapacak ve 
beni çatısının altına alarak müdafaa edecek ? 
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B?yle bir adam ·yok. O halde bir aıı daha bek- 390 
!iyelim. Bana sığınacak ·emin bir yer görünürse 

hile ile ve gürültüsüzce onların ölümüne yü�ü
rüın, fakat çaresiz bir felakete düştijğümü görür-

sem, o zaman ölecek olsam bile, kuvvete müra-

caat ederim ve kılıç elde onları öldürürüm. Ha-
yır, bilhassa takdis ettiğim ve kendime yardımcı 395 
olarak seçtiğim tanrı' nın ocağıının en gizli kö

şesinde oturan · Hekate'nin · hakkı için, onlar-
dan hiçbirisi kalbiıni azapta bıraktığından dola-

yı gülmiyecektir. Bu evlenme, bu birleşme ve 
beni kovan bu nefiy kararı onlar için acı ve şe
ametli olacaktır. Haydi Medeia, haydi, planların- 400 
da ve hilelerinde bütüıı ·bilgini kullan. Haydi 

müthiş işe doğru ileri, cesaret zamanı g�ldi. Sa-
na nasıl muamele edildiğini görüyoı·sun. Sen ki 
asil bir. babanın kızısın ve güneşin neslindensin, 

Iason'un Sisyphos kaniyle evlenmesi 
·
seni gü- 405 

lünç yapmamalıdır, sen bilgiçsin : Ve nihayet, 
tabiat, biz kadınları iyilik hususunda tamamiyle 

elverişsiz yarattı ise, fenalık için, evet hiç ol-
mazsa fenalık için bizden daha ehli yoktur. 4.10 

KORO 
Mukaddes ne birler, m em balarına doğru fıkı

yorltır; adalet ve ber şey tersine döt1dii. Erkek
ler bileniri dolabım kuruyor ve tatırılara besle
nen inanf sarsılıyor. Fakat vaziyetim halkın sesi
nin bir dönüşü ile şerefli bir şöhrete bağlana
çaktır. Kadın taifesi. ifin ehemmiyet saati geldi: 



Artık kulağa hoı gelmiyen bir gürültü kadmları 
420 ezmiyecek. Eski muganni/erin kasideleri beninı 

ihanetimi teşhirden vazgerecekler. Nağmeler Tan
rısı Pboibos, bizim rubumuzıı rebabın ilbamlı 

425 şarkısindan nasipsiz bıraktı, yoksa ilahiyi erkek
lerin aleyhine revirirditn. Zanıan uzun koşusunila 
bizim_ irin olduğu kadar erkeklerin hakkında da 

430 söylenec_ek epeyce ıeyler tedarik etmiştir. 
Işte böylece, seiı, kalbitı fılgınl�klar irint!e, 

deniz ·kayalarıntn rift sınırını aşarak baba eviiZ
den fOk uzaklara geldin ve . şimdi yatağındaıı 

435 mahrum, kocasız, bir gurbet toprağında yaşıyor
sun. Zavallı kadın, üstelik de bakaretle · nefyedi
liyorsun. Yeminiere hürmet gitti; büyük Helltt 

440 yurdunda utanma artık kalmadi; göğe urtu. Sana 
gelince , talibsiz kadın, ıstıraplarından seni uzak 
tutacak bir baba evinden mabrumsun, tenden 

445 daha kuvvetli . ol11n bir 'başka . kıralife evinin er
.keğini aldı. (!ason girer.) 

450 

I ASON 

Ters ve geçimsiz bir huyun insana nasıl. de
vasız bir dert olduğunu bugün ilk defa olarak 
değil, belki . çok kereler tecrübe ettim. Daha 
kuvvetliterin iradesine, mütevekkil bir ruhla kat
lanarak bu, toprakta, bu evde· oturabi tirdin; şim· 
di çılgınca sözlerin seni memleketten kovuyor. 
Ben senin sözlerinden müteessir değildim ; Iason 
için insanların en kötüsüd�r demekte serbestsin. 
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Fakat hükümdarlar hakkında söylediğin söz
lerden biricik karın, nefiyle cezalandırılman 
oldu, bunu bil! Ben kendi hes.abıma, . hiddetle-
nen Kıralın gazabını teskine çalıştım, senin bu- 450 
rada katmanı istiyordum. Fakat sen deliliğe 
daima fasıla vermeksizin, · efendilere bakareti 
terketmiyordon! Bunun için . kovulacaksın. Bu
nunla beraber, bu anda bile ben dostlarımı inkar 
etmedim ; kadın, beni buraya getiren senin tali-
bine ihtimam etmek arzusudur. Böyle parasız, 460 
pulsuz çocuklarla beraber kovulmanı; herhangi 
bir şeyd�n mahrum kalmanı. istemiyorum, menfa, 
ardı sıra birçok dertleri getirir. Evet, sen istedi-
ğin kadar bana nefret beste, ben senin fenalığını 
istiyemf'm. 

Iason'un son sözleri üzerine Medeia ona 
do�ru döner ve sfikt\t içinde uzun bir 
zaman ouu gözleriyle sfizer. 

MBDBIA 
Alçak rezil, dilim alçaklığını yuzune vur- 465 

mak için daha ağır bir sıfat bulamıyor. Demek 
karşımızdasın, sen ki bizim can düşmanımızsın. 
{Ve benim için olduğu gibi ilahlar ve bütün 
insaıi nesli için de böylesin.] Dostlarına fenalık 
yaptıktan sonra 01n!arın yüzüne bakmak bir ce
saret, bir şecaat degildir; bu sadece bütün insani 4 70 
ayıpların en kötüsü olan hayasızlıktır. Bununla 
beraber gelmekle iyi yaptın. Sana hakaret ede· 
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·ıi5 relç ben kalbimi boşaltacağım, sen de beni ister 

istemez dinliyeceksin. Baştan başl
ı
ıyacağım. · Seni 

ateş nefesli boğaları boyunduruğa alıştırmak ve 
ölüm tarlasını ekmek için gönderdikleri zaman, 
ben senin hayatını kurtarmıştım. Bunu Argo ge-

. misine seninle beraber binen bütün Yunanlılar 

480 bilirler; altın yapağıyı, mütaaddit kıvrımlı hal

kalariyle sararak, uyku uyumadan muhafaza eden 
ejderhayı öldürmüş ve senin için selamet ışığını 
parlatmıştıın. Kendim de seninle beraber Pelion

daki Iolkos şehrine gelebilmek için, akıldan zi-
485 yade hislerinıle hareket ederek, babama ve evime 

ihanet ettim, Pelias'ı çocuklarının darbeleri -al
tında, en zalim ölümle öldürttüm, ve senin için her 
türlü. korkuyu ortadan kaldırttım. İşte bizden. bu 

iyilikleri gördüğün · halde sen, ey erkeklerin en 
alçağı, sen bize ihanet ettin. Çocuk sahibi oldu-

4'.10 ğun halde yeni bir zifaf hadesine girdin; . zü
riyetsiz olsaydın bu izdivacı arzu etmen affedile
bilirdi. Yeminlerine · ihanet ettin, bilmiyorum o 

zamanki tanrıların artık hükmetmediklerine 

mi inanıyorsun, yoksa in,sanları yeni kanunlarlll 
ida.re etti�lerini mi sanıyorsun? Çünkü bana k!lrşı 

495 ihanetinin farkındasın. Ah, daima senin elinin 

dokunduğu bu sağ el ve dizler !.. Bu sefilin ne 
kadar beyhude yere, okşamalarına tahammül et
mişim! O mi derimizde ne kadar aldanmışız. 

(Bir sükı2t) 
Haydi, bir dost gibi fikrini soracağı�. Doğ-

500 rusunu istersen senden iyilik bekliyemem, fal<:at 
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ne olursa olsun; sorgularım namussuzluğunu iyi-
ce meydana koyacaktır. Şimdi ben nereye gide-
yim ? Seninle beraber gelmek için ihanet etmiş 
olduğum vatanıma ve 

. 
baba evime mi döneyim ? 

Yoksa Pelias'ın bedbaht kıziarına doğru mu gi
deyim ? Babalarını kendilerine öldürtmüş oldu-
ğum bu kızların yanlarında ne güzel bir kabul 
bulurum.! Çüıikü bu böyledir, aile sevgilerine 505 
karşı düşmanlık yaptım ve iyi geçiıimem lazım 

gelenlerle, senin hoşuna gitmek için, müc;adeleye 

·girdim. Sen de bunlara mukabil birçok Yunan 
kadınlarını benim saadetime gıpta ettirmedin 
değil! Doğrıısu, beğenilecek ve sadık bir koca- �ı o 
sın, eğer ben güvenecek bir dost ve yüzüstü bı
rakıl�ş çoçuldarımla, bu memleketten kovulmuş 

olarak kaçarsam, hakikaten çocuklarını ve seni 
felaketten kurtarmış olan kadını bÖyle sefalet 

içinde dolaşır görmek bu yeni güvey için iyi bir 
·leke olacaktır ! s ıs 

Ey Zeus, insanlar, üzerlerinde adileri ayırd 

etmek · için hiçbir tabii nişane taşımazlarken, 
onlara ne diye altını kalpından ayırmak için 
emın çareler verdin ? 

KOROB�l 
Kavga eden dostları biribirine çattıran hid- 520 

d.et müthiş ve tedavisi güç bir şeydir. 

I ASON 
Kadın, görülüyor ki fena konuşan bir adam 

olnıamaklığım ve dilinin. d uçar olduğu gevezece 
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ifrattan kendimi korumak ıçın, önünde iyi bir 
gemi tayfası gibi yelken kırmam lazım geliyor. 
Madem ki sen, hizmetlerini bu kadar .övüyorsun, 
o halde ben de söyliyeyim ki, seferimin selame
tini ilahlar ve insanlar arasında yalnız Kypris'ten 
biliyorum. Sen, şüphesiz zekisin; f�kat, aşkın 
sakınılmaz okiarı ile beni kurtarmua mecbur �i�p.u sqtemek sana zor geliyor� Her ne ise, 
btı noktayı fazl;=lrurcalam�k istemiyorum; bana 
ne yüzden yardım etmiş olursan ol� ""bundan şi-

K���çi de�iİi� ; .. b���n��--·-betaber sen .. k�rtuluşiı-
mu.n b.��eli_.�.!��-�!s .x.erw..lı..� oJ��k!ndan fazlasını 
ardi�;- �.ıilatayım: Evv�la . barbar�nileket 
y�ne Yunan toprağı ika�etgahın oldu, a a eti 

· öğrendinz. kuvvetin keyfine _gÖre degıl, karluna 
gore laşamayı -�iıJıorsqn. Bütün Yunanlılar İl· 
ıD'iiiitanıdılar ve sen şöhret kazandın; dünyanın 
bir �nda oturmuş olsaydın senden bali'Setmi
yeceklerdi. Bana gelince,- ben kendi hesabıma, 
talihim insanları üstünde--: _dtırdurıiııyacaksa, ne 
ev!!!J.de altan, ne de O�us�_ses���� _güzel. 
bir ·ses ararım. ---··· 

Işte seferim hakkında şöyliyeceğim şeyler; 
bu . .ın�nakaşaya da seıı... se�boldun::-K!ralın kızı 
ile evlenmem için yaptığın serzenişlere. gelince, 
bu ·ışte e\•velfakfllılık,� sonra fazilet, v�. nihayet 

. sa a ·ve çocuklarıma bir--dostluk 
göst�aıgimi i��!..ruceğim . (Medeia'nın kızgın 
bit' iŞ�ine) Dur, kızma! lotkos toprağını 

�-_:_-::!ı,. �-----� • .._ 

terkle p�jJ��ülmez I��ketler sürük-
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.)iyerek buraya geldiğim zaman, benim gibi bir 
menfl için bir kıral kızı ile evlenmekten daha 
mesut nasıl bir iş olabilirdi ? Bu, seni. gazap
Iandıran sebeplerden, sana olan kinimdeq., ya- 555  
huF yeni bir kadın ihtirasiyle çıldırdı�n ol
madığı. gibi, ka�ahk bir._�mdan 
d�değildir. Çocuklarım bana yetişir, bunu tek-
rara h� görmü19rum. 

Ben, - esas nokta . budur - kendimize ihtiyaç
I�E_���--!!�k, geçim ka)!gısız bir h!_Vat temin 560 
etm�.· isti;yorduiJI. Çünkü fakitin dostlarının 
kaçtığını ve kendisi.��en uzaklaştıklarını biliyor· 
düm. Bundan · başka, çocuklarıma atalarıila layık 
bir terbiye vermek ve senden doğan çocuklara 

<:; . 
ka.,Se�Ier ı�tiŞtirerek aniatı aynı . seviyeye çı· 
kartmak ve nesiimin birliğiyle saadetimizi kur
ma�. Çünkü senin başka oğullara �e 
ihtiyacın· var ? Halbuki yaşıyan çocuklanma, ge- 565 
lecek çocuklarımla hizmet etmekte menfaat görü
yordum : Iyi düşü_nmemiş miyim ?Kıskançlik kalbini 
hiddetle doldurmasaydı, sen de :bunu kabul eder-
din. Fakat siz kadınlar, - eğer aşkınız doğru giderse 
her şeyinizi. tamam zannedersiniz ; bilakis ona S i O  
ufak bir fenalık erişti mi, en karlı ve en parlak 
fikir veya teşebbü� . sizin için en fena şey olur. 
Faniler, kadınlar hiç mevcud olmadan, büsbütün 
başka bir yoldan evlat sahibi olabilmeliydil.er, o 
zaman insan oğul lan, ısttrabı tanımazlardt. 5 7 5  
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KORO BAŞI 
Iason, sözlerini mahirane hazırladin; bununla 

ı 

· beraber fikrimce - sözlerim beklediğin gibi olma-
sa da - sen · kadınına ihanet ederken adaleti 
gözetmiyorsun.  

MEDEfA 

(Kendi kendine konuşur gibi ) Evet, birçok 

580 noktalarda ben birçok insanlada ihtilaftayım. 

Ben kendi hesabıma haksızlığı söz ustalığı ile 
birleştirenleri son derece şiddetle mahkum ede
rim. Haksızlığı sözleriyle ınahirane surette ört
mekle iftihar eden, her cinayeti cüretle yapiyor 
demektir. Fakat becerikliliği uzağa gitmiyor. 

(Iason'a dönerek) Sen de ı,arşıma güzel elbise

lerini ve beligatini göstermek için gelmiş olma. 
585 Tek bir kelime seni ürkütecektir. Eğer alçağıiı 

biri olmasaydm b� evlenmeyi benim rızamla 
yapardın, çoluk çocuğundan habersiz olarak 
değil. 

I ASON 
Sen. ki bugün bile kalbinin şedit gazabını 

teskine nıuvafakat etmiyorsun, sana evlenmenı
den bahse.tseydim tasavvurlarıma tam rıza ve-

590  rirdin ! 

MEDEIA 
Sen i t u tan o değildir : Bir barbar kadı nla 

evliliğin, ihtiyarlığını şerefsiz yapacaktı . 
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lASON 
Burasını iyi bil, ben, bir kadın için bt! 

prenses ile evlenmedim ; bunu söyledim : Seni 
kurtarmak ve çocuklarıma evimin. destekleri ola- · 595  
cak kıral kardeşler yetiştirmek · istiyordum. 

MEDBIA 
Beni yasta bırakacak bir saadet, kalbimi 

yırtacak bir . refah benden uzak olsun. 

I ASON 
Arzularını ne yolda · değiştireceğini ve ne 6Qo 

surede daha akıllı görünebileceğini biliyor musun ? 
Saadet katiyen sana meşum görünmesin ve iyi 
bir baht iÇinde iken kendini bahtsız saııma. 

MEDEfA 
Saçma, senin bir sığınacak yerin var. Fakat 

ben herkes tarafından terk edilmiş olduğum hal· 
de gutbete gideceğim. 

I ASON 
Bunu sen kendin istedin : Kendinden. baş- 605 

kasını ittiham etme. 
iUEDEIA 

Ben mi, acaba bir kadın alarak ve sa na iha
n e t  ederek mi ? 

IASO;N 
Kıra l 'a dinsizce beddualar yaparak ! 

MEDEfA 
Senin evine de felaket getireceğim ! 
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IA.SON . 
610 Bunu bil : Seninle bundan fazla müıiakaşa 

etmiyeceğim. Eğer çocuklar ·için, yahut kendin 
için malımdan bazı yardımlar istersen söyle. Ben 
sana cömert bir elle vermeye ve sana iyi mua
mele edecek. ev sahiplerine şükran hediyeleri 
göndermeye hazırım. Bunları reddetmekle sen 

615 . deliliğini · ispat edeceksin. Kadın, hiddetine ni
hayet ver, kazanırsın. 

MEDBIA 

Senin tanıdıklarına gitmiyeceğim ve .senden 
bir şey almak istemem. Malını kendine · sakla. 
B.ir keyif düşkünü adamın hediyelerind� fayda . 
yoktur� 

IASON 
Hiç olmazsa - tanrıları şahit gösteririm ki -

620 arzum senin ve çocuklar için elimden geleni yap
maktır. Fakat iyilikler senin hoşuna gitmiyor ''e 

· inatçılığın . dostlarını reddediyor. Böyle yaptıkça 
derdin çoğalacaktır. 

MBDBIA 

(Eliyle onu kovarak ) Git. Evini görmekte 
geciktikçe yeni karına hasretin artıyor. Git ve 

62.5 düğününÜ tamamla. Belki zifafını bir gün inka�a 
mecbur kalacaksın . Tanrılar . bu sözümü işitiyo�

J ar. (Iasotı çıkar ) 
KORO 

Aşkın oklat•t ktıvvetle is(lbet ederse insan.ltWa 
ne iyi şöhret ve 11e de fazilet geiirir; fakat K yp-



MEOEIA 33 

1'is insanın yanına mutedi.l su1'ette yanaşı1'sa o 630 
zaman hirbi1' tan1'ı onun . kadar · rekici ve tatlı 
olmaz. Ey tanrıra, dilerim birbir zaman altın 
yayının 1 arzunun ik sirine batırılmış sakinılmaz 

. okttntl bana karşı revirmiyesin ! 
By tanrıra, benim irin itfeti, tatıriların bu e1ı 635 

güz�l hediyesini muazzez kıl. Ta ki, gazabı esna-
. sında; Kypris, kalbimi yabancı bif' yatak irin 

ale11liyet'ek beni kızgın mücadele/ere ve teskin 
olunmaz def'tlere sokmasın,· senin iyi düşünül-
müş kararların evlilerin hayatını tanzim ederek, 64.0 
ailelerin sükunetine hizmet etsin! 

Ey vatanım, ey evim, kendimi senden uzak, 
bir sefalet bayatı ve ac1klı kederler irinde, yersiz, 645 
yurisuz sürünürken göf'miyeyim. Olüm, ölüm 
daha evvel gelsin ve beni alsın, giinleYime niha-
yet versin; kederlerin en büyüğü babalarımızın 650 
toprağından mahrum edilmektir. 

Bunu gözlerimiz. gôrdii., başkalarının rivaye
liyle söylemiyeceğim: bu zalim tecrübede, sana 
acıyacak, kol art�cak ne bir memleketin, ne de 655  
bir dostun var. Kendilerine saf bir kalbi ararak 
dostlarını taziz etmiyen nankô1' kahroisun! Böy- 660 
leleri hifbir zaman benim dostum olmıyacaktır. 

Soldan, yolcu baştıeı ve maatosu ile 
Afgeus girer. 

AIGEUS 

Sana selam, Medeia. Kimse dostlarına bun

dan güzel bir mukaddeme ile hitabedemez. 
3 
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MEDEIA 
Sana da selim Hakim Pandion'un oğlu Aigeus. 

Bu memlekete nerden geliyorsun ? 

· '  · ·  . A.lGBUS 
. . 

Phoibos'un kadim . ma bedini yeni terkettim. 

· MliDEIA . 
Dünyanin ilhamlı ·göbeğinde · �e yapıyordun ? 

AIGBUS 

Evlat sahibi olmanın çaresini arıyordum. 

MEDEIA 

670 Tanrım ! Bugüne kadar çocuksuz mu yaşadın ? 

AIGBUS 
Çocuksuz. Bir tanrı bize bu talihi nasibetti. 

MBDElA 
Kadın aldın mı, yoksa bekir mı kalmıştın ? 

AIGEUS 

Zifafın kanuniarına boyun eğdik. 

MBDEIA 

O halde, Phoibos sana çocukların için ıı:e 
dedi ? 

AIGEUS 

675 Insan aldının güç anlıyacağı şeyler söyledi. 

MEDBIA 
Tanrının sözünü öğrenmemiz mümkün müdür ? .  
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AIGBUS 

· Şüphesiz ; çünkü· anlaşılması bilgiç bir z�kaya 
muhtaçtır. · 

MBDBIA 

Ne söyledi ?. Eğer dinliyebilir�em söyle. 
AIGBIJS 

Şarap küpünden çıkan �yağı çözmemekliğimi . • .  

MBDBIA 
Ne yapmadan evvel, yahut hangi memlekete 

gitme(jen evvel? 

AIGBUS 

Babalarımın ocağına varmadan evvel. 
MBDEIA 

Hangi ihtiyaç gemini bu memlekete sevk 
ediyor ? 

AIGBUS 

Trezene havalisine hükmeden Pittheus adın
da biri var . . 

MEDEfA 
İşittiğime göre son derece dindar olan 

Pelops'un oğlu imiş . 
AIGEUS 

Hatifi ona anlatmak istiyorum . 

. MBDBIA 
Evet, bu adam alimdir ve bu işlerde pişmiştir. 
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AIGBUS 

Benim için de bulunabilecek yardımcıların 
eiı iyisidir. 

MBDBIA 
Babtın açık olsun, dilerim arzuların yerine 

gelsin. 

. AIGBUS 

(Medeia"nın yüzüne dikkatle bakttrak) Fakat 
bu karanlık göz, bu solgun çehre niçin ? 

MBDBIA 
690 Aigeus, kocam erkeklerin en alçağıdır. 

AIGBUS 
Ne söylüyorsun? Kederlerini bana açıkça anlat. 

MBDEIA 
Benim tarafımdan hiçbir fenalık görmediği 

halde Iasoiı bana hakaret . etti. 

AIGBUS 

Ne yaptı ? Daha açıkça söyle. 

MBDBIA 
Evini bir başa kadının emri . altına soktu. 

AIGEUS 

695  Böyle alçakça bir işe cesaret edeceğini zan-
. netmem ! 

MEDEfA 
Bu böyle. Dün sevmekte olduğu bizleri · bu

gün hor görüyor. 
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AIGEUS 
Aşık mı oldu, yoksa sana nefre�nden mi? 

MEDBIA 
Büyük bir aşk yüzünden ailesine ihanet etti. · 

AlGEUS 

Ah, eğer söylediğin kadar alçaksa ona yazık
lar olsun. 

MEDhlA 
- Bir Kıral kızı ile evlendi. 

AIGEUS 

Ona lcızını kim verdi ? Tamamla hikayeni ! 

.. • "J MEDEIA 

Korinthas memleketine hükmeden Kreon. 

AIGEUS 
· Bu takdirde Icederin mazur görülür, kadın. 

MEDEfA 
Bana olanlar oldu ; bir de üstelik buradan 

kovuldum� 

AIGEUS 

700 

Kimin tarafından ? Bana yeni bir felaket 705 
daha haber veriyorsun. 

ı 

MBDEIA 
· r; � ��;{ Kreon b�ni Korinthas toprağından nefye

diyor. 



38 MEOEIA 

· AIGBUS 
Iason buna müsaade ediyor mu ? Bu da fena 

şey. 

MBDBIA 
Söylediğin� . bakılırsa, hayır, fakat iradesi 

buna katlanıyor. (Aigeus'un ayaklarına kapana
rak) Sakalın ve ayakların hakkı için sana yalva-

71 0 rırım. Talihsizliğimize acı, merhamet et. Beni met
ruk bir halde bırakma ; .�� memleketine, evine. 
�ağına �abul et. Bu suretle· tanrılardan istediğin 

7 1 5 çÖcukları elde eder ve sen de bahtiyar olursun. 
Burada bulduğu.D: ganimeti bilmezsin : Kısırlı
ğına nihayet vereceğim ; senden bir zürriyet mey
dana getireceğim ! Tanıdığım iksi.rlerin bu mezi
yetleri vardır. 

AIGBUS 
720 ( Onu kaldırarak) Kadın, birçok sebepler 

beni sana bu lütfu bahşetmeye teşvik ·ediyor. İlk 
önce tanrılar, sonra doğuşlarını bana vadettiğin 
çocuklar, çünkü bu bütün mev�diyetimin peş�n
de koştuğu bir emeldir. O halde işte benim sana 
söyliyeceğim : Eğer benim topraklarıma gelirsen, 
vazifem olduğu üzere seni himayeye çalışacağım. 

725 Kadın ; se�n için yapabileceğim şeyler bunlardır : 
Seni bu topraktan dışarıya çıkarmaya razı olamam. 
Adımlarını bu memleketin baricine sevk etmek 
sana kalıyor. 

Beni misafir edenlerin, bana serzenişe hakları 
730 olmasını istemem. 
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MEDBIA 
Bu böyle olacaktır ! Fakat eğer valderinin 

bir rehinesine de sahibolursam, seni övmekten 
başka işim kalmaz. 

AIGBUS 
Itimadın yol' mu? Hangi güçlük seni dü

Şündürüyor? 

MBDBIA 
Itimadım var. Fakat Pelias ve Kreon Hane

danları benim düşmanımdır. Yeminlerle bağlı · ·735 

· olursan beni almak istedikleri zaman, ellerine 
teslim edemezsin. Sadece sözle tanrılara yemin 
etmeden taahhüt ed�rsen, onların dostu görüne-
bilir ve müba§irin nidası üzerine kararını değiş
tirebilirsin. Ben zayıfıın. Onlar zengindirler ve bir 
kıral hanedanındandırlar. 740 

AIGBUS 
Kadın, oldukça ihtiyadı bir dil kullanıyor

sun !z Fakat madem ki bu, sana iyi görünüyor, � 
halde ben de böyle hareket ederim. Benim için 
en iyi cihet düşmaniarına ıİıazeretim olduğunu 
göstermektir. Bu suretle senin divan d�ha sağ-
lamlaşır ! Yemin edeceğim tanrı�arı s�yle. 745 

MEDBIA 
Dünyanın toprağına, babamın babası Güneşe 

ve bütün · tannlara yemin et. 
AIGEUS 

Neyi yapmağa, yahut neyi yapmamağa ? Söyle. 
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\. ..  � 

MEDEIA 
Beni toprağından hiçbir zaman kovmamaya 

7so ve eğer düşmaniarımdan birisi beni oradan ayır
mak isterse, sen yaşadığın müddetçe arzuola beni 
ona teslim etmemeye. 

AIGBUS 
Buna toprak, parlak ışıklı Güneş ve bütün 

tanrılar hakkı için yemin ediyorum. Dediklerinf 
yapacağım. ·  

MEDEfA 
Kafi. Fakat bu yemini tutmazsan kendine 

nasıl bir ceza kabul edersin ? 

'MGBIJS 
755 Abitlerinden dönen fanilerin müstahak oldu-

ğu cezayı. 

MBDEIA 

Güle güle git ! · Her şey yolunda. Ben de 
düşündüklerimi yaptıktan ve arzumu tatmin et
tikten sonra mümkün olduğu kadar · çabuk mem
leketine geleceğim._ " 

Melodram 

KORO BAŞI 

760 (_Aigeus' a maiyetiyle berab�r fıkarken)  Maia-
nın oğlu, yolculara yolunu gösteren Tanrı seni 
evine kavuştursun ve adımlarını koşturan rüya 
dilerim çarçabuk tahakkuk eder. Aigeus, sen 
bana bir kalb adamı olarak göründün. 
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MBDBIA 

Ey Zeus. Ey Zeus'un adaleti olan Güneşin 
ışığı ! Şimdi dostlar, düşmanlarimıza karşı kaza- 165 
nacağımız zafer güzel bir zafer olacak. Bu zaferin 
yolundayız. Şimdi düşmantarımın tam cezalarını 
görecelderini ümidediyorum. Çünkü bu adam, 
teknemizin en çok zahmet çektiği taraftan, tasav· 
vurlarımızın emin limanı gibi, Pallas'ın şehrine 
ve Akropolis'ine giderken demir atacağım liman 
gibi . göründü. Bütün tasavvurlanmı sana söyliye· 7 70 
ceğim. Pek eğlenceli olmıyan bir lisanı dinle : 

Hizmetçilerden birisini, yanımıza gelmesi 
için lason'a göndereceğim. Gelince ona tatlı 775 
sözler söyliyeceğim : Arzularının benim de arzo
larım olduğunu ve bize ihanet ederek Kıralın kızı 
ile eylenmesini beğendiğimi; bunlann çok karlı 
ve mesut kararlar olduğunu söyliyeceğim. . Ken
disinden çocuklarımın b�rada · kalmasını istiyece-
ğim. Bunu onları düşman bir menılekette, oğul
larımı düşman hakaretine bırakmak için değil, 780 
fakat Kıral'ın kızını · öldürmek için istiyorum. 
Çünkü onları, bir ellerinde hediyeler olduğu 
halde, menfadan · ku,rtulmaları için geline gön· 
dereceğim ; ince bir tiil ve iyi işlenmiş bir altın 7 85 

• 

taç. Elbiseyi alır ve vücuduna giyetse sefilce 
geberecektir ve genÇ kadınla beraber ona doku
nan herkes de; ·bu hediyelere süreceğim zehirler 
işte böylesine .zehirdir. Fakat burada lisanımı 790 
değiştiriyoruro ve bundan sonra yapmamız lazım 

c ·  
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· gelen şey için ağlıyorum. Çünkü çocuklarımı 
öldüreceğim; hiçbir kimse onları kurtaramaz : 

ı 

Ve Iason'un bütün evini yıktıktan sonra, çok 
795 sevgili · çocuklarımın kaatili ol�n ben bu nefrete 

layık cinayet peşimde olduğu halde şehirden 
çikacağım. Düşt:Qanlarımın maskarası olmak ! Hayır, 
buna tahammül edemeni dostlar. 

Onları öldürmekten vazgeçelim ! Hayadarı 
neye yarıyacak ? Benim ne va tanım, ne evim, · ne 

soo de felakete karşı sığınacak yerim var. Tanrıların 
yardımı ile, bize yaptığını ödiyecek olan bir 
Yunanlının sözlerine · kanarak baba evini terket
tijim gün günah işledim. O, · benden doğan 

'Çoeukları bir daha canlı göremiyecek ve genç 
karısı da ona bir başka çocuk . vermiyecektir. 

805 Çiinkü o sefil kadın zehirlerimle sefilce 
ölecek. Kimse beni zaif ve aciz zannetmesin. Ben 
bunun ta�amiyle · aksiyim. Hayırbab dostlarıma 
iyilikte ne kadar ileriye varırsam, düşmanlarıma 
kötülükte de o kadar ileriye giderim. En �erefli 

8 10 hayat bu suretle yaratılmış ruhlara aittir. 
KORO BAŞI 

Madem ki sen bize tasavvurlarını anlattın, 
o halde ben de hem sana iyilik, h_�m de insani 
kanunlara yardım etmek isterim. Bu işler senden 
uzak olsun ! 

MBDBIA 
Başka türlü olması imkansızdır. Fakat ·senin 

bu sözlerinin bir mazereti var. Sana benim gibi 
815 zalimce muamele etmediler. 
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KORO BAŞI 
Kadın, ciğe.rlerinin meyvasını öldürmeye ce

saret edecek misin? 
MBDBJA 

Bunu yapacağım, kocamı hiçbir şey bundan 
daha kuvvetle kalbinden ısırama.z. 

KORO BAŞI 
V e hiçbir şey de seni bedbahtların eı:ı bed-

bahtı yapamaz. 
· 

MBDBIA 
İş başına ! Bundan · böyle her tüllü konuşma 

beyhudedir. (KaP!.nın 1anındt!_ ayakta duran süt- 820 
nineye) Git ve Iasoıı'u getir. Emniyet istiyen 
bÜtün işle�a gördürüriim. Eğe-r hanımına 
iyfhizm�tmek istersen ve eğer kadıns_ın ka
radarıma dair bir şey söyleme. (Sütnine sahneyi 
t�rk eder.) 

_.. 

KORO 
Brekhtheus'un rocukları her zaman mü

reffeh yaıadılar. ltf.esut Tanrıların ve !slila lanı- 825 
mıyan mukaddes bir toprağın rocukları olan on. 
lar, en büyük hikmetler/e beslenir/er; daima en 
parlak havada, vaktiyle mukaddes ·  Pieria' lıların, 830 
dokuz sanat perisiniıı sarııın Harmonia'dan _doğ-
muı oldukları söylenilen o yerde y41arlar. 

Hikaye edildiğine göre Kypris, onların mem- 835 
teketlerine üflemek ifin Kephisos'un sularından 
tatlı nefesli 'hafif sabah riizg�rları toplarmıJ; sar-
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840 ları üstünde daima güzel kokulu bir gül relengi 
varmış ve her faz_iletin yardımcıları olan aşk-

845 ları hikmetin yanıbaşına oturmaya gönderirmiş . 

. Mukaddes nehirlerin, Kephis ve llissos'u• bel.:
desi, daima iyilere konuk olan toprak nasıl · 
seni, bir evlat kaatili olan seni hemşerilerinin 

. 850 arasına kt�bul eder? Çocul?larına in/lireceğin dar
beleri düşü,z, tasariadığın cinayeti; hayır! Di2le
tin hakkı irin bütün · kudretimiz/e yalvarıyoruz, 

855 fOCUklartm öldürme; fO.cuklarının kalbine kor-
kunf bir cüretin darbelerini inairebilecek cesa
reti ruhunun ve kolunun neresinde bulabilecek-

860 sin? Bu k'ürüklere bakarken nasıl göz·yaşı dök
meden kaatilliği kabul edeceksin? Onünde rocıık
ların diz rökmüş yalvarırken sen sert bir kalble 

865 ellerini kana boyayamazsın. 

I ason peşinde siitnine ile girer. 
I ASON 

Rican üzerine geldim. Bütün düşmanlığına· 
rağmen seni dikkatle dinliyeceğim. Kadın, ben
den ne istiyorsun ? 

MEDBLA 
!ason, deminki sözlerimi affetmen1 rica ederim. 

870 Biribirimize verdiğimiz aşk nişanelerinden sonra 
benim kızgınlık anlarıma karşı müsamahalı ol
malısin. Bana gelince, ben düşündüm ve kendi 
. kendime serzenişler yaptım. <<Talihsiz kadın ! Doğ-. 
ru kararlar karşısında bu çılgınlık ve düşmanlde 

875 niçin ?. Niçin bu memleketin hüküm.darlarına ve 



bir prensesle evlenerek çocuklarıma kardeşler 
yetiştirmek istiycrek menfaatimize en münasip 
tarzda hizmet · eden bir · kocaya düşman · muame· 
lesi yapmalı ?  Bu hiddeti bırakmıyacak mıyım? 
Tanrılar bizim için bu kadar iyi şeyler yaparken 
taşıdığım bu duygular nedir? Benim çocuklarım 880 
yok mu? Kendimizin bu yerde garip ve dostsuz 
olduğumuzu unutuyor muyum ? Bu düşünceler 
bana bütün ihtiyatsızlığımı .ve hiddetimin boşlu
ğunu anlattı ; şimdi, sana hak veriyorum ve bu 
yeni izdivacını akla uygun bularak kendi çılgınlığı- 885 
ma hük:mediyorum. ·Tasavvurlarına iştirak etmem 
ve onları tamamlamak için, yeni yuvana yardım 
etmem ve genç karına karşı ihtimam göstermek-
ten zevk almam · lazım getirdi. Fakat biz ne isek 
oyuz -aleyhimizde bulunmak istemiyorum ! - fakat, 
nihayet kadınız, bunun için sen ,hakarette beni 890 
taklid etmemeli ve çocuklara çocuklukta cevap 
vermemeliydin. Razı oluyoruz ; evet, o zaman 
çılgındık. Fakat şimdi, daha iyi kararlar verdim. 
(Evine doğru döner ve Çağırır) Çocuklarım, ço
cuklarım gelin, dışarı çıkın. ( Çocuklar peşlerinde 895  
Lala olduğu halde görünürler. )  Babanızı selam
lamak ve bizimle beraber ona bitabctmek için 
buraya gelin ! Dostlarımza karşı olan kininizi 
annenizle beraber unutun. Artık barıştık, hidde
timiz düştü. Sağ elini tutun ( Çocuklar oabtda.rina 
el verirken) Heyhat !  Gizli bir felaket fikri içi- 900 
me doğuyor ! Çocuklarım böyle . kollannızı uzat-
mak için uzun zaman yaşıyacak mısınız .? ( Göz 
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ya§ları dökerek) Talihsiz ! Ne kadar da göz yaşı 
dökmeye hazır ve korku 'içi�deyim ! Babanızla 

905 kavgam nihayet bitmişken gözlerim yaşla doluyor. 
KORO BAŞI 

Benim de gözlerimden · yaş dalgaları fışl"rı
yor. Bari bu felaket dalı� uzaklara gitmese.! 

IASON 
Kadın, maziden şikayet etmeden hali beğe

niyorum : Cinsinizin, bir başka izdivaçla karşılaş-
9 10 tığı zaman kocasına karşı hiddedenmesi tabiidir. 

Fakat fikrini değiştirdin ; ve zamanla - burası mu
hakkak- en münasip şekli kabul .ettin. Bu aklı başın
da bir kadın gibi hareket etmektir. (Oğullarına 
doğru dönerek ) Size gelince, çocuklarım, babanız 
sizi ihmal etmedi ; tanrıların yardımiyle, bol bol 

915 · istikbalinizi temin etti, ve bir gün burada, Korin
thos'ta sizin, kardeşlerinizle beraber ön safa ge
çeceğinizi sanıyo�. Siz yalnız büyüyünüz, gerisi 
babanızın ve size karşı lutufkar olan. tanrıların 

920 işidir. Sizin, büyüyerek düşmanlarıma faik birer 
genç olduğunuzu görecek miyim? ( Yüzünü örten 
11e ağ li yan Medeia' ya) Bu ne ! Gözbebeklerini 
niçin yaş dalgasına gark ediyorsun ? Niçin .beyaz 
yüzünü çevitiyorsun ? Niçin sözlerimi istemiyerek 
dinliyorsun ? 

MEDBIA 
925 Hiç. Bu çocukları düşünüyordum. 

I ASON 
Rahat ol. Ben onlarıo istikbalini temin 

ederim. 
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i\fBDBIA 
Sana itaat edeceğim : Sözlerinden §üphe 

edemem. Fakat kadın kısmı zaif bir mahluktur, 
ve tabiatı ağlamaya müsaittir. 

IASON 
Bu çocuklar için neye bu kadar ağlıyorsun?  

MEDEfA 
Onları ben doğurdwn. Sen onlara ömür te· 

meiıni ederken ben kederlenerek kendi kendime 
bu temenni tahakkuk edebilecek mi diye soruyor
dum. 

Fakat asıl, sana bahsetmek istediğim mese
leye gelelim : Bir kısmı söylenmişti ; şimdi geri
sini söylemek istiyorum. Kıral beni uzaklaştırmak 
istiyor ; ve ben k�ndim için, en hayırlı şeklin, seni 
ve hükümdarları, burada kalarak rahatsız etme· 
mek olduğunu anlıyorum. Çünkü onlar beni aile
lerine düşman biliyorlar. Bu yüzden ben bu 
memleketi teri( ediyorum. Fakat çocuklar ? Onla
rın senin tarafından büyütülmeleri için, Kreon' dan 
onları nefyetmemesini rica et. 

I ASON 
Yumuşatabilir miyim ? Bilmem. Fakat bunu 

sınamak vazifemdir . 

. MEDEIA 
Hiç olmazsa karına söyle� Babasından çocuk-

· ların nefyedilmemesini istesin ! 
· 

930 

935 

940 
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I ASON 

Şüphesiz, onu kandıracağım, buna eminim. 

MEDEIA 
945 Evet, eğer o da diğerleri gibi kadınsa. Za· 

ten bu teşebbüste ben de sana yardım edeceğim. 
Ben ona bugün insanların elinde dolaşan hedi
yeler arasında en güzelleri - hem de, buna emi· 
nim� · çok daha güzelleri . · addedilen hediyeleri 
göndereceğim. İnce bir tül ve altında bir taç. 

950 Çocuklar eline verecekler. '(Eve dönerek) Haydi ! 
Çabuk bir hizmetçi hediyeleri buraya getırsın. 
Sende bir yastığa beraberce baş koyacak mükem· 
mel bir koca bulmakla ve vaktiyle babamın ha· 
bası olan Güneşin, torunlarına hediye ettiği ziy· 
netlere sahibolmakla bu kadın bir · kere değil, 
bin kere mesut olacak. 

Bir hizmetçi Medeia'nın çocuklara teslim 

edeceği tülil ve tacı · getirir. 

955 Bu düğün hediyelerini elinize alınız çocuk· 
lar ve Prenses' e, bahtlı zevceye götürün. Bunlar 
kabul etmek istemiyeceği hediyeler değildir. 

I ASON 
Zavallı çılgın ! Ne diye kendi elinle kendi 

malını böyle israf ediyorsun ? Kralın evinde tüJ 
960 ve altın eksik mi zannediyorsun ? Onları sakla, 

verme. Karım benimle alakarlarsa şahsımı servete 
tercih edecektir, buna eminim. 
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MBDBIA. 
Bana bunu katiyen söyleme. Hediyelerin, 

hatta tannları bile yumuşatacağını · ve altı-
nın flmler üzerinde her sözden daha kuvvetli 
olduğunu söylerler. Kader onun tarafındandır .ve 965 
tanrılar bugün onun bahtına müsaittir. Genç-
tir, saltanat sürüyor. Evlidarımı · menfadan kur
tarması için sadece altınımı değil, hayatımı bile 
veririm. Haydi çocuklarım, zengin eve gidin ve 
haoımıma, babanızın yeni karısına yalvarın. Ona 9 70 
ilk önce bunlari takdim edin ; çünkü her şey-
den evvel bu hediyeleri bizzat eliyle kabul etmesi 
lazımdır ve sizi nefiyden kurta:rmasım rica edin . 

. Ça)ıuk gidin ve muvaffak olur olmaz annenize 
bekledigi güzel haberi getirin. 975 

Çocuklar, lason ve Ula l le  beraber uzakla
şırlar. 

KORO 
Şimdi benim artık .- hifbir ümidim kalmadı : 

Çocukların hayatları mabı1olmuş dimıekti1·. Şinı
diden ölüme doğru yol alıyorlar . . .  Genf gelin, 
o bedbabt kadın, altın şeridi1ı belasını kabtti 980 
edecek! I<.umral saflarına, bizzat kendisi, iki 
eliyle Halles'in ziynetini koyacak . 

Güzellikleri ve ölmez partltıları onun , tülii 
ve altın tacı giJınıesine sebebolacak ve zifaf 
elbisesini ancak yeraltında giyecek . Işte talihsiz 9 8 5  
gelinin diişeceği ağ, · mtıkadder ölüm: Meıtlm 
lıtzaktan kurtulamıyncak! Sana gelince ey bed-

4 
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bahtl Kırallarta birleıen günahkar koca, bilmeden 
rocuklarma, fo cuklarının hayt!tına ve . genf karma 
herkesin nefret ettiği ölümü davet ediyorsun. 
Kaderini ·anlamakta ne kadar yamlıyorsun. 

Hain bir kocanın; baıka bir yatağı paylaşmak 
irin ihanet ettiği zijaj yatağının yiizünden, '.öz ro
c-uklarınt öldürecek olan talihsiz mıne, 1imdi ben se
tıin talihsizliğine fttğlıyorum� 

LALA 
Hanım, işte oğulların, onları nefiyden affet

tiler, ve genç prenses hediyeleri sevinçle ellerine 

1 005 aldı. Orada · çocuklarla barıştılar. Fakat, talihin 
sana güldüğü bu anda bu değişik çehre niçin ? . 
Yüzünü neye döndürüyor ve niçin sözlerimi se· 
vinçsiz dinl iyorsun ? 

MBDBIA 
Heyhat !  

LALA 
Verdiğim müjde hiç de layık olmadığı bir 

kabulle karşılaştı. 
MBDEIA 

Heyhat ! Bir darbe daha ! 
LALA 

Bilmem bir felaketli haber vermiş olmıya
ı oı o yun ?  Yanlışl ıkla iyi bi r müjde verdiğimi mi 

zannettinı ? 
JW.BDBIA 

Verdiğin h�ıber  a s l ı nd a  n e  i se od u r . Seni 
ayıp�aınıyorum, 
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Bu endişeli sözler ·ve bu yaş tufanı niçin ? 
MBDBI.A 

Lazım da onun için, ihtiyar. Sonunu düşün
meden tanrılada ben öyle şeyler kurduk ki ! 

Cesaret, çocukların bir gün seni de bLl top- ı o ı s  
rağa sokarlar. 

MBDEIA 
Ben daha evvel başkalarını toprağa sokaca

. ğım, talihsiz ben ! 
LALA 

Bununla beraber, evlatlarından ayrılan ilk 
ana sen değilsin. Bir !ani, talibin darbelerini 
sükiiiıetle karşılamalıdır. 

MBDEIA 

Böyle yapacağım, fakat eve gir ve çocukla-
rımla her günkü gibi meşgul . ol ;  (Lala safıııeyi 1 020 
terkeder) yavrularım, yavrularım ! Demek sizin, 
beni kendi felaketime bırakarak annesiz otura
cağınız bi r memleketiniz, bir . eviniz var. Ben sizi 
doya doya sevmedeıı, saadetinizi görmede1;1, sizi 1 025 
evlendirmeden, �ifaf yatağınızı süslemedeıı ve 
düğün i.i nüzde meşale ta şımadan başka bir mem
l ekete, ·m en fa ya gideceğim ! Ah ! Zavalli bedbalıt 
kadın � Demek sizi beybude yere büyüt_tüm, . bey-
lıude yere sıkıntı çektim ve doğumuıı zaliın an - 1030  

. ..... �. 0. 1#. 
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lannda beyhude yere acılarla parçalandım. Vak
tiyle sizin üstünüzde çok ümitler kurmuştum. İh· 
tiyarlığımı besliyecektiniz, öldüğüm zaman elle· 
riniz beni dindarca gömecekti. Bu benim için 
insan oğullarının kıska nacağı ,bir talihti : Şimdi 

1 035 ise tatlı hayaller bitti. Ben sizden . ayrı, ömrümü 
acı ve · keder içinde geçireceğim. Ve sizin de, . sev
gili . gözleriniz bir daha annenizi görmiyecek, siz 
bir başka aleme gitmiş olacaksınız. 

V ah, eyvah ! Niçin bana · doğru bakıyorsu-
l 040 n uz ? Çocuklarım, niçin bu son tebessümle gülü· 

yorsunuz ? Ah, ne yapmalı ? Kadınlar, bu ço
cukların parlak gözleri karşısında kalhim taham
mül etmiyor. Yapamıyacağım ; elveda ey tasavvur
lanm, deminki tasavvurlarım, çocuklarımı mem-

1 045 leketten dışarıya götüreceğim ! Babalannı bu ço
cukların felaketiyle müteessir etmek için, ·f�lake
timi iki misli yapmak muhakkak lazımdır ! Ha
yır, kendi elimle değil ! Elveda tasavvurlarım ! · 

Fakat ne hislerdir bunlar ? Düsmanlarımı . . . 

1 050 cezasız bırakarak aleme gülünç mü olacağım ? Bir 
.kere cesaret lazım, böyle yumuşak şeyler · dü:
şünmekle ne alçaklık ediyorum ! Oğullarım eve 

1 055 girin (Çocuklar · fekilif'ler) .  
Hayır, kalbim, hayır, sen d eğil ! Bu cinayeti 

y�ipma ! Bırak bedbahtları yaşasınlar ! Bu çocuk
ları ölümden esirge. Bizden uzakta bile  yaşasa

l a r · yine seniiı saadetini teşkil ederler. . 
Hades'in müntaldm cinleri hakkı için hayır ! 

· ı  060 Benim için oğul larını düşmanın zulmüne terketti 
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denıniyecek. He:r ne suretle olursa olsun eninde 
sonunda öleceklerdir ve madem ki. bu zaruridir, o 
halde nasıl ilk önce onları dünyaya getirdimse 
şimdi" de öylece öldÜreceğim. · 

Bu işten geri dönmek yoktur ; ok yaydan 
çıkmıştır. Eminim ki şimdi taç başında, · genç 1 065 
prenses tüller içinde can veriyor. O halde ma-
dem ki ben en büyük talihs.izllğin yoluna giri
yorum ve onlara daha fena bir yolu takibetti
receğim, çocuklanma veda etmeliyim. (Eve do ğ-
ru ;ştWet · yapar, rotuklar görünürler. ) Verin , 

çocuklar, verin . annenize ' sağ ellerinizi sıksın. 1 0 7 0  
(Oğullarını kolları. arasında sıkarak ve öpe-

. ,-ek) Ey . çoculdarımın sevgili .elleri, sevgili du
dakları, yüzleri ve asil çizgileri ! Her ikiniz de 
mesut olun� Fakat orada ! Buradaki saadetinizi 
babanız mahvetti . Ey tatlı kucaklaşma, evlattarı-
mın taze derileri ve tath nefesleri ! Gidin, gidin ! 1 0 75  
(Onla,-ı kendinden uzaklaştırı.r ve eve yollar.) 
Çocuklarıma bakabilecek kudretim kalmadı, dert-
lerim beni ezdi. Evet, yapacağım fenatığı biliyo-
rum ; fakat ihtiras kararlanmı yıkıyor ve insan-
ların en büyük felaketlerine o sebebolur. 1 080 

Melodram : 
KORO BAŞI 

Bundan evvel de çok defalar, daha müşkül 
babisiere iştirak , ettim ve kadın cinsinin uğraş-

ması miioasip olınıyacak · derecede mühim olan 
m�selelere yanaştım. Çünkü biz kadınların da 1 085  
bize hikmetten bahseden bir Musa'mız vardır. 
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Şüphesiz, hepimizin değil : Musa'lara yabancı ol
mıyan pek az kadın vardır ; belki bin de bir 

Binaenaleyh bunu söylerim ki : ana, baba 
1 090 olmak tecrübesini geçir�iyen faniler öbürlerinden 

çok mesutturlar. Çocukları olmadığı için onların 
faniler için saadet v�ya keder olduğunun farkın-

1 095 da olmazlar ·ve bu yokluk onları birçok eziyetten 
kurtarır. 

• . 
. .  

Çocuk sahibi olanların ise, bütün ömürlerince . 
1 100 birçok üzüntü ile kendilerini yiyip· bitirdilderini ,i / 

görürüm. Evvela onları iyi bir surette yetiştirmek "·� � 
ve onlara, yaşamaları için bir şeyler bırakmak is
terler ; sonra acaba seeiyeleri zayif ını, yoksa sağ
lam mıdır ? diye üzülürler. Bu onlar için gizlidir. 

1 1 05 Nihayet, her fini için bütün kederlerin en 
büyüğünü söyliye�eğim : İşte bütün bunlara çare 
buldular ;  çocukl�ır gençlik çağına yetişti, tabiat· 
ları namusludur, fakat eğer karlerin arzusu böyle 

1 1 1 0 ise, ve ecel, onların vücutlarını beraber götürerek 
Hades'e doğru uçarsa ! Bir zürriyet sahibi olduk
ları için kendilerini tanı·darın gazabına uğramış 
görürlerse ve dertlerine hepsinden da4.a zalim 

1 1 15 olan bu acı eklenirse ; fanilerin bu işten kazanç
ları nedir ? 

MEDEIA 
Dostlar, uzun zamandanberi, öte tarafta 

neler olacağını gözetHyerek hadiseleri bekliyor
dum. İşte Iason'un maiyetinden birisini gördüm. 

J:: . 
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Sık nefesi garip bir felaket haber vermeye gel- 1 120  
diğini anlatıyor. 

Ağır adımlarla lason'uıı bir hiımctçisi 
girer. 

SAl 
�y, bütün nizarnların dışında kalan korkunç 

bir cinayeti işiiyen kadın, Medeia, kaç! ller ne 

v�sıta ile olursa: olsun; gemi, araba.. kaç ! 

MEDBIA 
N e oldu ki kaçınam lazım gelsin ? 

SAl 
Genç Frensesle babası Kreon şimdi senın 1 1 25 

zehrinin kurbanı · olarak öldüler. 

MBDEIA 
Güzel haber ! Bundan böyle seni velinimet

leriın ve dostlarım arasında sayacağım. 

SAl 
Kadın ne diyorsun ? · Aklın başında mı, yoksa 

çıldırdın mı ? Kıral hanedanını yıktıktan sonra, 1 1 3 0  
bu haberden titriyeceğin yerde seviDiyorsun ? 

MBDBIA 
Sana verecek cevabım var, fakat dostum 

beyceana lüzum yok ; söyle nasıl öldüler ? Eğer 
aanın en son haddinde öldülerse sevincimi iki 
misli yapacaksın. l l 3 5  

SAl 
Çocukların, babaları ile düğün evine gelip 

girdikleri zaman senin ıstırabınla müteessir olan, 



56 MEDEIA 

biz esirler buna sevindik, ve derhal · kulaktan 

1 140 kulağa yavaşça, kocanla aranızdaki dargınlığıiı 
geçtiği haberi tekrarlandı. Biri çocuklarının 
elini, biri kumral saçlarını öpüyordu, ben de 
sevinç içinde çocuklarını kadınların dairesine 

kadar takibettim. Senin yerini alan kadın, çocuk-
l l45 ları görmeden evvel Iason'a sevgi ile bakıyordu. 

Fakat çocuklarının girdiğini görünce gözlerini 
yumdu ve beyaz yüzünü çevirdi. Kocan, genç 

1 150  kadının hiddetini teskine çalışıyordu : Ona, «dost

lara karşı düŞmanlık gösterme ! diyordu, kızgın
lığını teskin et ve başını çevir ! Kocanın dostları 

senin de dostların olsun. Bu hediyeleri 
·
kabul et 

ve beni seversen, babandan bu çocukları nefyet-
1 155 rnekten vazgeçmesini iste.» Elbiseyi görünce ken

dini fazla tutarnadı ve kocanın istediği her şeyi 
yaptı. Çoeuklar ve baban evden uzaklaşmamışlat
dı ki o alaca renkli tülü, giyrnek için aldı. Altın 

1 1 60 taç s�çlarının büklümleri üstünde olduğu halde� 
yüzünün hareketsiz hayaline gülümsiyerek bir 

aynanın berraklığında başını düzeltti. Sonra, 
koltuğundan kalktı, bu hediyeterin sevinci içinde 

1 1 65 bembeyaz · ayaktariyle odayı baştan başa dolaştı 

ve birçok defa topuklarının üzerine dikilerek 
eteklerine baktı. Fakat sonra müthiş bir manzara 

g9ründü. Rengi değişti, vücudu bükülmüş, .  bütün 
1 1 70 azası titrediği halde gerildi. Ve yere düşmemek 

için kendisini koltuğa ancak atabi14i. İhtiyar bir 
hizmetçi, bunu şüphesiz Pan yahut da başka bir 
tannnın gazabından zannett�ği için olacak, bir dua 
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çığlığı çıkardı. Fakat, ağzından beyaz bir köpük 1 1 7� 
geldiğini ve gözbebeklerinin kaydığını ve viicu· 
dundan kanın çekildiğini gördü. O zaman sesi dua 

yerine feryadü figana · başladı. Derhal · esirlerden 
biri babasının olduğu yere, bir başkası yeni kocaya 
gelinin başına geleni haber vc�meye koştu ve 
saray baştan aş.ağıya koşuşan ayak sesleriyle doldu. l l 80 

Aradan henüz iki dakika ya geçmiş ya geç
memişti ki sesini tekrar . . bularak ve kapanmış 
gözlerini açarak bedbaht gelin uyandı. Iki büyük 
belanın hücumu arasında idi . Bu başındaki altın 1185  
taç kavurucu bir . alev tufanı saçıyor, çocukla· 

rının hediyesi olan ince tül talihsiz kadının beyaz 
tenini kemiriyordu. 

·
Koltuğundan kalktı, ateş 

içinde.  olduğu halde kaçmaya ba§ladı. Tacı ha· 1 1 90 
şından atmak için saçlarını iki tarafa sallıyordu. 
Fakat altın taç kımıldamıyor, saçiara yapışmı ş  
duruyordu, ve o saçlarını salladıkça alev de par· 
taklığını artırıyordu. Nihayet ıstırabına yeniterek 1 195 
bir baba gözünden başka kimsenin tanıyamıya· 
cağı bir halde toprağa düştü. Artık ne gözlerinin 
şekli, ne yüzünün güzelliği seçilebiliyordu. Alev 

ile karışık kan, başının tepesinden akıyordu. Ve 1200 
etleri ' kemiklerinden, zelıri� görünmez dişleri 
altında, çarnsakızı gibi ayrılıyordu. Ne korkunç 
manzara idi bu ! · Herkes cesede · dokunmaktan · 

korkuyordu, cünkü talihi bize bir ders olmuştu. 
Işte o anda, beabaht baba, felaketten habersiz, · 1205  
b

.
irdenbire odaya girdj ve ölünün üzerine atıldı, 

derhal hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Onu 
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kolları arasında sıkıyor ve. şu sözleri söyliye.rek 
öpüyordu : Zavallı .çocuk ; bu kadar haince bir 
ölüm sana hangi elden geldi. • Bir mezara ben
ziyen bu ihtiyarı senden mahrum eden kimdir ? 

1 2 1 0 Ölüm beni seninle beraber alsın çocuğum. Şika
yetlerine ve hıçkırıklarına nihayet verdiği zaman 
ihtiyar v·ücudunu doğrultmak istedi. Fakat bir 
defnenin daUarına sarılan sarmaşık gibi, beyaz 
tüle bağlı kalmıştı. Müthiş bir mücadele oldu . . 

1 2 1 5 O ayağa kalkmak istiyordu . ve onu aksi tarafa 
çekiyordu. Bu çeki� şiddetlendi mi ? İhtiyar etleri 
kemiklerinden ayrılıyordu. Nihayet talihsiz adam 
felaketi yenemiveceğini anlıya rak bundan vaz
geçti, ve can verdi. 

1 220 Kız ve ihtiyar baba şimdi yanyana yatı-
yorlar. Göz yaşları dökülecek felaket . . .  

(Medeia'ya ) Sana hiçbir şey söylemek iste
ıııem. Sen bunun cezasını kendin göreceksin, 
insanların talibine gelince, ben onu ötedenberi 
bir gölge, geçici bir şey addettim. Hiç tereddüd -

1 225 etmeden söyliyeyim ki ince hesaplar yapan ve 
derin düşünür geçinen finiler en ağır surette 
çarpılırlar. 

Çünkü insan oğullarından hiçbiri mesut de
ğildir : Belki iyi tesadüfierin dalgası birine ötc-

1 2 3 0 kinden biraz fazla muvaffakıyet getirebilir. Fakat 
saadete gelince ; hayır ( Çekilir ) 

KORO . BAŞI 
Tanrılar bugün Iason'un başına hak ettiği 

bir takım. felaketleri getireceğe benziyor. Ah, 
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bedbaht Kreon' un kızı, senin talihsizliklerine ne 1235 
kadar acıyoruz, sanki lason'la evlenmedin, onun-
la, Hades'in kapılarına doğru gittin . 

MBDB1A 
Dostlar, kararım verilmiştir ; çocuklarımı 

çarçabuk öldürüp memleketten uzaklaşmak, bura
da · gecikerek çocuklarımı, daha düşman bir elin 
· öldürücü darbelerine teslim etmek istemem. Ne 
suretle olursa olsun öleceklerdir. Ve madem ki 
bu lazımdır, o halde onları ilk önce dünyaya 1240  
getirdikten sonra yine biz öldüreceğiz ! Haydi 
kalhim zırhlan ; müthi� ve zaruri cinayeti ikmal 
etmekte niçin gecikiyoruz ? Haydi zavallı eli� , 
tut kılıcı, tut, ve sana bir ıstırap hayatı açacak 
olan kapıya "doğru yürü ; korkaklık yok ; çocukla- 1 245 
rın senin sevgiiiierin olduğunu ve onları senin. 
�ünyaya getirdiğini düşünme. Hiç olmazsa bu 
an için oğullarını unut, ve sonra ağla ; çünkü 
onları öldürmekle iyi yapacaksın, bununla bera- . 
her onlar senin için muazzezdir. Ve ben bir. bed- 1 2 5 0  
baht olacağım. (Eve girer) 

KORO 
Ey toprak ·ve sizler, ey güneşin parlıyan t§ık

ları; om1 gürün, kendi teninin· ·kaatilJ olan kanlı 
elini fOcuklarımn üstüne götürmeden bu meıum 'ka-
dmı görün, hu focuklar senin altın nesiinin birer 1 255 
dalıdır. Bir tanrı kammn insan eliyle .. dökülmesi kor-
ktlnf bir 1eydir. Haydi, �eus'tan doğan 'ftydmlık, bay-
di git, onu tut, durdur bu sefil kadını ve i�tikam 
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cinleri tarafından /e�jktr!tlmış kan dökücü Erinys'i 
1260 evden kov. Sympleyad'lartn, bu koyu 14civert kaytl

ların misafir sevmez gefidini terk etlen annelik ezi

yetleri beyhude yere imiş, demek sen svgili evlat
larını beyhude yere do ğurdun. Bedbabt '/ladın, lbu 

1265 ağır azap ne diye ruhuna fÖküyor? Nirin ktttttil kin 
se1zde aşkının yerini alıyor? kanının lekesi fanilerin 
üstüne röküJ1or. Kendi sülalesinin kmttilleri ';çin h

Jedikleri 'Cinayetin ·büyüklüğü derecesinde tanrtların 
elleriyle evleri üzerine yıkılan tstwapkm uyanelırt-

1210 yor. 
ÇOCUKLAR 

(lferden) Ah ! 

KQRO BAŞI 

Çocukların seslerini i§itiyor musun ? Bu ses
leri duyuyor musun ? 

Ah talihsiz kadın, bahtsız kadın. 

ÇOCUKLARDAN BIRI 

(/ferden ) Eyvah ne yapmalı ? Annemin elin
den nereye kaçmalı ? 

öBtJR ÇOCUK 
(If erden ) Bilmiyorum sevgili kardeş, öleceğiz. 

Koro'nun kadınlan ı;aşıraıış halde evin 
kapısında çırpınırlar. 

KORO B.AŞI 
1 2 75 Içeriye girip çocukları ölümden kurtarmalı 

mı ? Benim fikrim budur. 
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ÇOCUKLARDAN BIRI 

( 1 çerden) Evet, tanrılar hakkı _için, bizi kur
tarın, zamanıdır. 

iJBtJR ÇOCUK 

(If erden) · Çünkü biz tam ağın kenarı nda. 
kılıç altındayız. 

KORO BAŞI 
Bedbaht, demirden veya kayadan mıydın ki 

ciğerlerinin · meyvası olan çocuklarını böyle öl- 1280 
dürdün ? Bana dediklerine göre geçmişte yalnız 
bir tek kadın çocuklarına ·kıymıştır. 

BIRINCI PARASTAT 
Tanrıların delirttiği Ino, Zeus'un karısı ken-

disini evden kovduğu zaman, ... . . . 1 285 
KORO BAŞI 

O zaman, talihsiz kadın, çocııklarını öldür
mek için acı dalgalam atıldı. 

IKINCI PARASTAT 
Deniz kıyılarının üstünden bir sıçrayışta, her 

-ikisini de ölüme götürdü. 

KORO BAŞI 

Daha görülmemiş n�ler olacak kim bilir ? 
Ey kadı n l a rı bu kadar sefil yapan evlenme, sen 1 2 90 
Ianilere ne azaplar verdin ! (Iaso� are/e ile girer) 
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62 
I ASON 

1 295 Burada, evin yawnda, ayakta gördüğüm ka-

dınlar ; korkunç cinayetin faili  Medeia hala 
evde mi ? Yoksa kaçarak uzaklaşti mı ? Eğer Kıralın 
evine olan borcunu vermek istemezse, yerin al
tında saklansın, yahut da kanadianarak esir�n 
derinliklerine yükselsin. Memleketin hükümdar
larını öldürdükten . sonra, cezasını çekmeden bu 

1 3 0 0  evden kaçacağını mı zannediyor ? Fakat ben on
dan ziyade çocukları merak ediyorum. Ölenlerin 
ailesi, kendileİine yaptığı fenalığın cezasını ona 
misliyle çektirirler, anneleri tarafından işlenen 

1 305 çirkin katlin intikamıııı çocuklara ödetirler diye 
korkuyorum, bunun için çocuklarımın hayatını 
kurtarmaya geldim. 

KORO BAŞI 
Talihsiz. !ason, sen felaketinin derecesini bil

miyorsun. Yoksa bu sözleri söylemezdin. 

IASON 
Ne var ? Beni de mi öldürmek istiyecek ? 

KORO BAŞI 

Çocukların anne eli tarafından vurularak 
öldüler, 

IASON 
1 3 1 0  . (Sarsılarak ) E y  tanrılar, ne demek i st iyor-

sun ? Ah kadın, sen be11i öldürdün. 
KORO BAŞI 

Bil ld endişe ettiğin bu çocuklar artık yok tur. 
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I ASON 
Onları evde mi öldürdü? Dışarda mı ? 

KORO BAŞI 
Kapıları aç, onları boğazlanmış göreceksin. 

IASON 
· (Evin adamlarını yüksek se�le çağırark) · 

Çabuk sürgüleri çekin hizmetçiler, kilidi boşa!-
. tın ; ta ki çifte felaketimi, ölen çocuklarıını 1 3 1 5  
göreyim. (Korkunç bir hareketle ) O kadının da 
cezasını vereceğ im. 

Kimse cevap vernıedi�fnden kapıya atıl ır, 
o zamaıi, evin üstünde kanadlı ejderleri ı ı  
taşıdığı bir arabada iki ceset SlÖrllnür .  

MEDEtA 
Bu kapıları sarsmakta ve kırmakta ne fayda 

var ? Cesetler le, her şeyi yapan beni mi arıyor�un ? 
Beyhude zahmet etme ! Eğer beni işitiyorsan, 

· söyliyeceğini söyle ; fakat elin bana, katiyen do- 1 320 
kunamaz ; babaiQın babasının, Güne§in bi:�: e, düş-
man bir kola karşı siper olarak verdiği arabanın 
bu meziyeti vardır. 

I ASON 
Zebani ! Kadınlar içinde tanrıların benim 

ve j nsan oğullarının en ziyade nefret ettiği kadın ! 
OnJ �t rı dünyaya getird�k ten sonra , çocukhırıcıın U 2 5  
iistüne kı l ıç çekmeye cesaret ettin v e  benden 
çocuklarımı ala rak beni öldürdün. Bu rezaletten 
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sonra da, en kafirce işi yapmışken, güneşi ve 
toprağı seyredebiliyorsun. · Ölüm senin üzerine 
olsun ! Bugün aklım başıma geldi, fakat evinden 

1 1 30  ve barbar memleketinden babasına ve kendisini 
hesliyen toprağa ihanet eden bu korkunç belayı 
bir Yunan evine getirdiğim ğün, o başımda d�- .  
ğildi. Peşimden gelen intikam cinini tanrılar 
bana musaHat ettiler, çünkii güzel tekneli Argo 

1 335  gemisine bindiğin zaman kardeşini öldürmüştün. 
Başlaman işte böyle· oldu. Sana bu sözleri söyli
yenin karısı olup bana çocuklar verdikten sonra 

onları kıskançlığıiıa ve ihtirasına
· 

kurban ettin. 
Hiçbir zaman bu cinayete cesaret edecek bir 

1 340 Yunanlı kadın bulunamazdı, bense sen� onlara 
terci.h ettim. Ben, kendimi mahvetmesi için bir · 
diişmanla, bir dişi aslan-hayır, Tyrrhenia'lı Skylla• � 

dan daha vahşi bir kadınla birleştim . .  Fakat sen 
1 3 45 o kadar hayasızsın ki hiçbir hakaret sana tesir 

etmez. Defol, namussuz, mülevves, evlat kaatili. 
Bana gel ince, ben talihime ağlıyabilirim. Yeni 
evlenıncmden m u rat almadım, dünyaya getirip · 
büyüttüğüm çocuklara gelince, onları karşımda 

1 350 canlı görtip konuşacağım yerde cesetlerini görü
yorum. 

1 3 55  

MEDEIA 
Eğer alemin babası Zeus benden ne . gördü

günil ve bana ne yaptığını bilmeseydi bu sözlere 
verecek çok . cevabım vardı. Sen, benim aşkıma · 
hakaret ettikten sonra, hayatı�ı benimle alay edere�, 

benimle eğlenerek rahat geçiremezdin, Prenses de 
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öyle ; ve sana kızını veren Kreon da beni memle
ketten cezasinı Çekmeden kovamazdı. Şimdi bana 
dişi aslan Skylla, Tyrrhenia'lı demekte serbestsin. 
Ben senin kalbine darbe darbe üstüne indirdim. 1 3 60 
Sen bunu istedin. 

I ASON 

Sen de ıstırap · çekiyorsun ve benim azapla
rima iştirak ediyorsun. 

MEDEIA 
Evet. Fakat, madem ki sen bu kadar keder

lisin, benim acım boşa gitmemiş demektir . . .  

I ASON 
Çocuklarım, anneniz ne kötii ana imiş. 

MEDBIA 
Oğullarım, sizi bir babanın deliliği mahvetti. 

I ASON 
Hayır, onları benim · kolum öldiirmedi. 1 3 65 

MEDEfA 
Senin hakaret ve yeni nikahın öldürdü. 

I ASON 

Onları yatağına kurban etmeyi münasip gör
dün. 

MEDEtA 
. Bu felaketin bir . kadın için küçük bir şey 

olduğuna mı kanisin ? 
5 . 

. ' 
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IASON 
Eğer afif ise evet� Fakat sende her şey rezi

lettir 

MBDBIA 
1370 ( Cesetleri göstererek) Bunla.r artık yaşamıyor-

lar. Senin azabın buradadır. 

I ASON 
Onlar eteklerine yapışmış amansız münta

kimler halinde yaşıyorlar. 
MBDBlA 

Tannlar fenalığı ilk önce kimin yaptığını 
biliyorlar. 

I ASON 
O halde senin kötü düşüncelerini biliyorlar 

demektir. 

MBDBIA 
Lanet. Ben seriin hırçın ı,onuşmandan nefret 

ediyorum. 
I ASON 

1375 Ben de seninkinden. Fakat bunu bitirmesi 
kolaydır. 

MBDBIA 
Nasıl acaba ? Ne yapman lazım ? Benim de 

arzum budur. 

I ASON 
Bu ölüleri gömmeme · ve onlara ağlamama 

müsaade et. 



MBDEIA 67 

MJIDBIA 
ŞüphesiZ hayır. Onları ben kendi elimle gö

meceğ�. Yükseldilderin Tanrıçası Hera'nın ma· 
bedine götüreceğim; ta ki hiçbi_!_ dij�an mezar- 1380 
larını yıkarak ·onlara hakaret -�tniesin. Vebu Sisy� 
phos to�da bir ziyafet, ve bü��-merasim 
yapaca"'"gız.-Bu- .diıısi_�-::J;!!ıayeJlrl-··-- kefareti olması 
i�n: �-seWlf�, ben, Er;khth��s 

-
toprağına, 

.. --· ..________-�---·-·-· · · ·-----

Pa.t;ı�_oıı'.un oğlu . Aigeus'un evinde oturmaya gi- 1385 
diyorum. Sen, mj.istahak old':l:��-- -g!bi,_ş�f.i!. adam, 
���!�_ğl.çççksio, Argo gemisinin bir parçası ka-
fana çarpacak·· :;e··-ı;u-suredi yeıl.C"evlenmenin acı 
akı6etıru. · ğörecefisuı:- · · ·- ·-:-· · " ·  · · · · ·· · -- · 

I ASON 
Ah ! Seni çocuklarının Eriny'si ve cinayetle- · 

rin intikamını alan, adalet perisi mahvetsin. 1 390 
MEDBIA 

Seni hangi tanrı, hangi ilihi kudret dinler, 
ey yeminini tutmayan, misafirlerini aldatan adam ! 

IASO'N 
V ah, eyvah ; namussuz mahlôk, evlat lcaatili ! 

MBDBl..t 
Haydi. Karını gömmeye eve git. 

I ASON 
Iki çocuğumdan mahrum olarak oraya gidi- 1 395 

yorum. 
MEDBIA 

Göz yaşların �aha bir şey değil, ihtiyarlığı 
bekle. · · 

I ASON 
Sevgili çocuklar ! 
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MBDBIA 

Annelerinin, senin değil. 

IASON 
�ıınun için . sen de onları öldürdün ! 

MEDBIA 
Evet, seni bedbaht etmek için. 

I ASON 
. . 

Heyhat ! Oğullarıriıın sevgili dudakhırı, talih· 
1400 siz yavrular ! Onlan kucaklamaya susuzum. 

MBDEIA 

Şimdi onlara hitabediyorsun, onlar için ağ
lıyorsun ; o zaman yarundan uzaklaştınyordun. · 

. . . .. .. .  

I ASON 
Tanrıların aşkına çocuklanmın taze tenleri

ne elimi sürmeme müsaade · et ! 

MBDElA 

tıiıkansız, bu havaya atılmış sözdür. (Kanadi; 
·araba kaybolur) 

l.ASON 
1405 Zeus ; bu iğrenç evlat kaatilinin,. bu dişi as-

lanın bize nasıl muamele ettiğini görüyor musun ? 
Madem ki ağlamak, muktedir olduğum yegane 
şeydir, hiç 9lmazsa çocuklanma · ağlıyayım ve 
Tannları imdadıma çağırayı.m, tannlar şahittir ki 
onlan öldürdükten sonra ellerimle onlara dokuo
marnı ve vücutlarını gömmeyi de bana menettiıi. 
Ne olurdu keşke onları böyle senin darbelerin 
alttn1da ölmüş görmektense dünyaya getirmeseydim ! 

.Jı 
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KORO BAŞI 
(Koro orkestradan fekili�ken) Zeus OJym- 141 5 

pos'ta birçok hadiselerin nbımıdır .  ve Tanrılar 
beklenmiyen birçok şeyler hazırlarlar ; ·bekle-
nen tahakkuk etmez, ve üliihiyet beklenmiyene 
yol verir. . 

Bu dram işte bundan çıkmıştır. 

S O N 
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