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Minotor Efsanesi 

Girit’in kralı  ve  Zeus’un oğlu Minos, denizler tanrısı olan amcası Poseidon’dan kurbanlık bir 

boğa ister. Poseidon, Minos’un arzusunu yerine getirir ve boğayı ona gönderir. Ancak 

boğanın güzelliği karşısında Minos’un gözleri kamaşır. Minos, kurbanlık beyaz ve güçlü boğayı 

kendisine saklamaya karar verir. Onun yerine başka bir boğayı kurban eder. 

Bunu öğrenen Poseidon, 

Minos’un bu davranaşına 

çok kızar ve Girit kralının 

karısı Pasiphae’ye  büyü 

yapar. Büyülenen 

Pasiphae, boğaya aşık olur 

ve başı boğa, vücudu insan 

olan Minotor’u dünyaya 

getirir. Minos, yarı boğa 

yarı insan olan bu yaratığı 

öldürtmek ister, fakat kızı 

Ariadne buna karşı çıkar. 

Kızını üzmek istemeyen 

Minos,  ünlü mimar ve 

heykeltıraş Daidalos’a bir hapis 

yaptırtmaya karar verir. Daidalos, Minotor’un içine hapsedildiği büyük bir labirent inşa eder. 

Bu öyle büyük bir labirenttir ki, içine girenin bir daha dışarı çıkması imkansızdır. 

 Bu arada Minos’un bir oğlu, Atina yakınlarında öldürülür. Bunun üzerine Minos, gemileriyle 

Atina’ya gelir ve Atinalıları her dokuz yılda bir, yedi genç kız, yedi 

de genç delikanlıyı Girit’e Minotor’a yem olarak göndermeye 

zorlar. Günün birinde Atina kralı Egeus’un oğlu olan 

Theseus, Girit’e Minotor’a sunulmak için gönderilir. 

Minos’un çok akıllı olan kızı Ariadne, Theseus’a aşıktır 

ve ona Minotor’u öldürebilmesi için yardım eder. 

Theseus’a bir yumak verir. Labirentin girişine küçük bir 

sopa diker ve yumağın bir ucunu direğe bağlar. 

Theseus, yün yumağını açarak, labirente ilerler ve 

Minotor’u yakalayıp öldürür. Tekrar ipi takip ederek 

labirentten çıkmayı başarır. 

Theseus, ipin ucunu kaçırmadığı için şanslıdır. 
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Minos’un ünlü mimarı ve heykeltıraşı Daidalos kimdir? 

Daidalos, hem mimar hem de heykeltıraştır. Labirenti inşa ederken kralı çok kızdırdığı için 

oradan kaçmak zorunda kalır. Kendisine ve oğlu İkaros’a balmumuyla yapıştırılmış tüyden 

kanatlar yapar.  Denizin üzerinde uçarken, İkaros’un kanatlarındaki balmumu  güneşe yakın 

uçtuğu için erir. Denize düşen İkaros ölür. 
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Aşağıdaki Türkçe sözcükleri Almancalarıyla eşle ve daha sonra defterine yaz! 

 

1  ipin ucunun kaçırmak      

2  Girit 

3  boğa 

4  balmumu 

5  tüy 

6  yumak 

7  heykeltraş 

8 mimar 

9    labirent 

10  büyülemek 

 

⃝ das Labyrinth 

⃝ die Feder 

⃝ das Wachs 

⃝ der Bildhauer 

⃝ das Wollknäuel 

⃝ Kreta 

⃝ den Faden verlieren  

⃝ verhexen 

⃝ der Stier 

⃝ der Baumeister 
 


