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6NS6Z 

Dort ayri dalda (Yunan, Latin, lslam, Dogu) }ay1mlad1g1m1:. 
Buyuk Klasikler, dunya uygarliklarmm temel ta?lari olan kultur 
eserlerini Turk okuruna iletmek amacm1 guduyor. Herhangi hir 
uygarlig1 kavramanm, onun temel degerlerini benimscmenin bi
ricik yolu: bu uygarlig1 meydana getiren bilim, felsefe ve edebi
yat urunlerini yakmdan tanimak, bu kaynaklardan dogrudan dog
ruya yararlanmaktir. Bundan oturu, aslinda bir butu11 meydana 
getiren dunya uygarligmm i�indeki yerimizi daha iyi belirlemek. 
bu uygarliga yarat1c1 bir �ekilde kat1lmak i�in temel ve klasik 
eserlerle kendi dilimiz arac1lig1yle ili�ki kurmam1z zorunludur. 
Alt1 yuz y1ll1k ge�mi�imizde, son iki yuz y1la gelinceye kadar tam 
anlam1yle i�inde bulundugumuz lslam ve Dogu uygarliklarmm 
temel eserleri'ni dilimize yeterince kazandird1g1m1z, halk kitlele
rine mal ettigimiz soylenemez. Ote yandan, son iki yuzyildir yo
neldigimiz Bat1 uygarligm1 da sadece teknik bir uygarlik olarak 
ele ald1g1m1z ve bundan oturu �ogunlukla yanilg1ya du�tugumu7 
biliniyor. Ne Tanzimat doneminde, ne de daha sonra Cumhuri
yet (:agma gelene kadar. Bat1 kulturunun dogrudan dogruya te
meli olan Yunan - Latin du�uncesinin ana urunleri, yani bilim, 
felsefe. edebiyat ve sanat eserleri uzerinde gerektigi gibi duruldu. 
Bu donemlerde teknik ve pratik bilimlerin d1�mda, temel ve kla
sik Bat1 eserlerinin dilimize kazand1r1lmas1 i�in hemen hi� bir 
�ey yap1lmad1. Cumhuriyet �agmda bu ihtiyacm duyulmaya ba}
lad1gm1 ve tek tek ki�ilerin sistemli olmayan baz1 �ali�malar yap-
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ttgmt, ayrtca devletin, once duzenli bir �ekilde ba�layan, sonra 
tavsayan ve en sonunda bir yana btraktlan geni� bir �eviri ve ak
tarma i�ine giri�tigini goruyoruz. 

Hurriyet Yaymlart, Yunan, Latin, tsldm ve Dogu uygarltkla
rmrn temel bilim, f else/ e, edebiyat ve sanat urunlerini Turk oku
runa JJerirken, gerektigi gibi kar�tlanmayan bu buyuk ihtiyaci gi
dcrmek ve ger�ek bir kultur hizmeti yapmak bilinci ve amactyle 
hareket ediyor. Hurriyet Yaymlart nm Biiyiik Klasikler dizisinde, 
Yunan, Latin, lsldm ve Dogu Klasik eserlerinden on iki cilt ya
ytmlandt. Simdi de Latin Klasiklerinin yeni kitabt olarak Lucre
tius' un Evrenin YaplSl'm sunuyoruz. 

H0RR1YET YA YINLARI 
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GiRi� 

Lucretius'un hayati hakkmda hemen hi� bir §ey bilmiyoruz. 
Baztlar1 onun soylu bir Romah oldug-unu soylilyorlar. Olilm ve 
dog-um tarihlerinin 1.0. 95 ve 55 oldug-u kabul ediliyor. Ki§ilig-i 
hakkmdaki bu bilglsizlig-imize rag-men, Lucretius'un, Roma ede. 
biyati ve dil§ilncesi i�lnde oynam1§ oldug-u rolil, ortaya koydug-u 
cserin deg-erlnl ve daha sonra yaptig-1 etkiyi a�1k�e. gorilyoruz. 

Alt! kitaptan olu§an yedi bin dort yilz dizelik eseri Evrenin 
Yap1s1, dlinya §iirinin en bilyilk orneklerinden biridir. Eserin orjL 
nal ad1 De Rerum Naturd'd1r ve kelime kelime �evrilecek olursa 
E11Yanin Tabiati t!zerine ya da Evrenin Tabiati t!zerine anlam1. 
ne. gelir. Lucretius, bu goz kama§t1r1c1 uzun §iirinde, varhklann 
ozilnil ve yap1sm1, evrenin temel niteliklerini anlatmak istemi§. 
tir. Bundan otilril, eserin �evirisinin ba§hg-1 olarak, bugilnkil dL 
limize en uygun oldug-unu dil§ilndilgilmilz Evrenin Yapisi adm1 
se�tik. 

Eski �ag-Iarm §iiri, genellUkle og-retici, bilgi verici ve yol 
gosterici bir §iirdir. Ozellikle didaktik §iir diye tanman tilr, feL 
sefe, bilim, ahH!.k ya da belli bir sanat ya da zanaat konusunda 
bilgi veren bir killtilr ilrilnildilr. Bugiln bize hayli garip gelmesL 
ne rag-men, eski �ag-Iarda, §iirin bOyle bir gorev yilklenmi§ ve 
yerine getirmi§ oldug-u besbellidir. Eski Dog-u §iiri ve etkisinO.e 
kald1g-1m1z !siam §iiri de, bilgi vermeyi, yol gostermeyi, dog-ru. 
Ian ac;iklamay1 onemll bir gorev olarak yilklenmi§tir. Esk1 §iL 
rimizde, tarih, bilgelik, felsefe, ahH!.k gibi konule.rm s1k s1k ele 
ahnd1g-1m ve en onemli §iir yarah§larmm bu alanlarda ger�ek. 
le§tirildig-ini biliyoruz. Eskiden, §airin eg-itici ve aydmlahc1 bir 
gBrevi oldug-tl, bugilnkilnden �ok daha kesinlikle ve ku§kuya yer 
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vermeyecek bi�imde kabul ediliyordu. Bundan otilrii, §airlerin, 
didaktik eserler vermeleri, yani ogreticl ve egitici konulari ele 
almalari da kimseyi §a§1rtm1yordu. BatJ diinyasmm kiiltiir kay_ 
nagm1 olU§turan Yunan edebiyatmda, bu tiir eserlerin ilk ornek_ 
Jeri verilmi§ti. Hesiodos'un, ahlak ogiitlerinl ve tar1m i§lerini a_ 
<;;1klayan b1ler ve Giinler'1; tanr1lar1n nereden ve nas1! dogdugunu, 
evrenin kaynagmm ne oldugunu a�1klayan Theogonia adh uzun 
§iirleri yazd1gm1 biliyoruz. -Onlii Yunan filozofu Empedokles de 
(!.0. 493-433), felsefesini a�1klamak amac1yle bir didaktik §iir 
yazmu1t1. 

Yunan kiiltiiriiniin Roma iizerindeki etkisi, bu iilkenin ede
biyatmda da didaktik §iirin on plana ge�mesine yo! a�ti. Latin 
§iirinin babas1 olarak kabul edilen Ennius, giiniimiize ancak 
ufak bi:iliimleri kalan bir�ok didaktik §iir yazm1§tl. Arna, to.I. 
yiizy1lda, Lucretius, Evrenin Yapwi'yla bu tiiriin en biiyiik or_ 
negini verdi. 

Lucretius, felsefe konularm1 ele aJd1g1 eserinde, her :;ieyden 
once, maddeci Yunan filozofu Epikuros'un rt.O. 341-271) ogre. 
tisini a�1klamak amacm1 giidiiyordu. Bilindigi gibi, Epikuros, 
daha onceki Yunan filozoflarmdan Leukippos ve Demokritos'un 
etkisinde kalm1§tl. Bu iki dii§iiniir, evrenin maddl: bir yap1s1 oL 
dugunu ve atomlardan meydana geldiginl ileri siiriiyorlard1.. EpL 
kuros'a gore, biitiin varhklar, maddi olan ve siirekli devinim 
halinde bulunan atomlardan olu§mU§tu. Maddenin yam s1ra bir 
de bo§!Uk ya da bo§ uzay (mekan) vard1. Atomlar, uzay i�inde 
dii§iip duran dopdolu, som, bO!iinmez ve ortadan kald1rilmaz 
varhklard1. Bizimkine benzer ba§ka diinyalar vard1 ve cvren 
sonsuzdu. Atomlar1n sadece belli bir boyutu, belli bir bi�imi ve 
kiitlesi vard1. Lucretius'un, ilk tohumlar, kurucu pari;actklar diye 
de adland1rd1g1 atomlar, sm1rs1z devinimleriyle, bir bile§imden 
bir ba§kasma ge�erek, �e§itli ve say1s1z var!Iklar1 olu§turuyor_ 
du. 

Biitiin bu a�1klamaJar1 yaparken, Epikuros ve Lucretius, her 
§eyden once, ahlakla yani insanm dogru ya§amas1yle ilgili bir 
amac1 ortay1 koymak istiyorlard1. Bu ama�, insanoglunun, bat1! 
inan�lardan ve Oliim korkusundan s1yr1larak goniil rahat!Igma 
kavu§mas1 ve mutlu olmas1d1r. Bundan otiirii, Epikuros�ular ve 
Lucretius, fizige ili§kin konulan, sadece, insam batJI inan�lar
dan ve oteki diinya korkusundan kurtarmak, goniil rahat!Igma 
kavu§turmak ve mutluluga ulaiitirmak amac1yle ele a!Ir ve in_ 
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celerler. Lucretius, insanoglunun mutlu olmayu�mm temel ne

denlerinl, dinle ilgili batil inan<;larda ve yiikselme ya da toplum 

i<;inde kendini gosterme h1rsmda buluyordu. Bu onyargilardan 

kurtulmas1 i<;in de, dii§iincesine ve aklma giivenmesinin; mad_ 

deci felsefeyi kabul etmesinin gerekli oldugunu dii§iiniiyordu. 

Ba§ka bir deyi11Ie, tanr1lar1n diinya i§lerine kar111mad1gm1; ru_ 

hun Oliimlii oldugunu ve bundan otiirii bir oteki diinya bulun_ 

mad1gm1 ve orada ceza gormek diye bir 11eyin soz konusu olma_ 

d1gm1 kabul etmesi, insanoglunun mutlu olmas1 i<;in yeterllydi. 

Lucretius, insana ve onun ozgiirliigiine de giiveniyordu. !nsan

oglunun ozgiir olarak davranabilecegini kabul ediyordu. trade 
ozgiirliigii dedigimiz bu durumu da, atomlarm diiz bir <;izgi iz_ 

leyerek §a§maz bir bi<;imde diiljITlemeleri ( devrinmemeleri); ki

mi za.man bu diiz <;izgiden lja§arak ya da saparak beklenmedik 

devinimler gostermeleri ile a<;1khyordu. Boylece, temeli madde 

ve zorunluk olan bir diinyada, ozgiirliigiin de yer ald1gm1 a<;1k_ 

hyordu. 
Qagmm biitiin bilgilerini, ak1l ve gozlem siizgecinden ge<;L 

rerek bir ansiklopedi ortaya koymak isteyen Lucretius ,bunu �L 
rin ve hayalgiiciiniin etkileyici havas1yle de peki11tirmek iste

mt§ ve bugiine kadar benzerini gormedigimiz bir se.nat eseri or_ 

taya koymu§tu. Lucretius, §iir sanatmm biitiin ara<;larin1 bii_ 

yiik bir ustahk ve yarat1c1hkla uygulam1§; duygu diinyasm1, 

ak1lyiiriitmenin ve kamtlamanm ye.rd1mc1s1 olarak kullanm1§

t1 (1). Onun §iiri, bilimin ve duyular1m1zla tan1d1g1m1z somut 

diinyamn ljiiridir. Ba§ka bir deyi§le, kavray1§ giiciiniin, duy_ 

gunun ve duyumun e§ine rastlanmad1k bir kayna§mas1d1r ( 2) 
Lucretius, iki bin yil once, Evrenin Yapi.st'nda, bugiinkii bilimin 

<;e§itli dogrularm1 bir ongorii halinde a<;1klad1g1 gibi; bilimle 

§iirin, dogru ile giizelin nas1l kayna§tinlabilecegini de hayran_ 

hk verecek bi<;imde ortaya koymu§tur. <;evirin titizHgi ve §iir_ 

sel giicii, eserin bu ozelliklerinin, Tiirk okurunca kavranmasm1 

saglayacaktir. 

Seldhattin Hildv 

1. Roman Literature, Michael Grant, s_ 144, Penguin Books, 
- 1967. 

2. Bu konu Win bakm12: The tmagery and Poetry of Lucre_ 

tius, David. West, University Press, Edinburg, 1969. 
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EVRENIN YAPISI 



BiRiNCi KiTAP 

Acncas'm anas1 ve onun soyunun anas1. 
insan ve tann sevinci, can daihtan Venus! 
Gokyiiziinde doniip duran y1ld1zlar altmda 
Doganm canhlarla dolup ta�mas1 senin, 
Denizin gemilerimizi yiizdiirmesi scnin, 
Topragm bizi doyurmas1 senin kaym�mdand1r. 
Seninle olu�ur canhlar, giim�1g1m goriirler. 
Riizgar 6niins1ra ko�ar, bulut i;:ekilir geli�inle, 
Deniz giiler, gok yat1�1r, doygun panlt1yla yanar. 

G[in bahar k1hg1m ku�and1gmda, Favonius'un 1 

Di.illeyici solugu estigindc, ey ulu tanni;:a, 
0 zaman havamn ku�lan mu�tular geli�inil 
<;:iinkii yiirekleri delen .&.iii;: sendedir 
Ve deliye doner siiriiler, sulak i;:ay1rlarda, 
Tez-ak1sh 1rmaklarda yiizcrler. Delice 
Gclirler ardmdan t1ls1mmla gozlcri bagh. 
Dcnizde, dagda, co�kun i;:avlanlarda, ye�il otlakta 
Ku�lann yaprakh golgeliklerinde, hepsinin, 
Her birinin gogsiine ak1t1rsm usulca 
Oniine durulmaz i;:iftle�me itisini ve onlar 
Oretirler soylanm amans1z bir tutkuyla. 

1. Bati riizgtin 

13 

/:I 

1 ) 

](! 



LUCRETIUS 

Tek sensin mademki ktlavuz giicii evrenin 
Ve sensiz bir �ey \:tkamaz giine�-1�1kh diinyaya, 
Sevin\: ve giizellik i\:inde serpilmek amac1yla, 
Sana ba�vuruyorum, soylu Memmius'umuza adad1g1m 
Bu dizeleri yazmaya \:abalarken evren ustune 
-Ki ona her alanda olaganiistii bir yetkinlik 
Ve sonsuz bir iin vermi�sin- oyleyse yine 
Sonsuz \:ekicilikle donat �iirimi, onun adma. 

Kaymc1hgm1 da esirgeme bu arada: 
Denizde ve karada siiren k1y1c1 sava� bitsin! 
(:iinkii dingin ban�1 i:iliimliilere bag1�Iayan gii\: 
Yalmz sendedir. Senin kucagmda Mars 1 kendisi, 
Bu i�in ba�bugu bile yiiz surer yere 
Ve a�km onulmaz yaras1yla y1k1hr; 
Devrilmi� bir siitun sanki, a\: gi:izlerini diker yuzune, 
Ttka basa doyurur a�kla. Uzanm1� yatarken oyle 
As1h kahr senin dudaklarma solugu. 
lmdi, tanrt\:alarm en gi:irkemlisi, 
Tatl1 dualar hs1Ida, kucagmda sarmala onu. 
Bozulmaz ban�1 iste ondan Roma halk1 i\:in! 
Yurdumun bu ki:itii giinlerinde sakin kafayla 
Siirdiiremiyorum gi:irevimi, nas1I ki Memmius soyu da 
Esirgemez hizmetini bi:iyle bir bunahmda kamudan. 

�imdi sevgili Memmius, dinle si:iyleyeceklerimi, 
Kaygtlanm at, kulak ver, duy ger\:egin sesini; 
Horgi:irme sakm, yads1maya kalkma anlamadan, • 

Ate�li bir sevgiyle s1ralad1g1m bu armaganlan. 
Gi:ikyiiziiniin, tannlann ger\:eklerini anlatmakla 

1. Sav� tanr1si 
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EVRENlN YAPISI 

Ba�layacag1m i�e. Sana atomlari ai;:1klayacag1m, ki 
Doga hersevi onlarla yaraur, besler, onlara 
Ayn�tmr tiikenincc -onlara ham madde ya da 
Genellikle dogurgan govdeler derim, yerine gore
Nesnelerin tohumlan diye de adlandiracag1m; 
llksel tozanCar 1 da diyebilirim. <;:iinkii once 
Onlar vardtr, her �ey onlardan olu�ur aslmda. 

Geri;:ckten de tannlar yaradth?lan gereg1 
Biiyiik bir dinginlikte tadarlar oliimsiizliiklerini, 
Ya�ad1klanmmn d1�mda, diinyam1zdan uzak, 
Ac1dan yoksun, tehlikenin dt?tnda, 
Bizden bag1ms1zd1rlar, yeterler kendilerine, 
Ne erdemlerimize kulak asar ne ofkeyi tamrlar. 

Goz gore gore siiriiniirken insan ya�am1 
Ezici agtrhg1 altmda battl inani;:lann, 
As1k surath bagnazhk, gogiin 
Dort bir yanmdan ku�atmt�ken oliimliileri, 
tlk bir Yunanh direni;:le kafa tuttu, 
tlk o dimdik durdu ve meydan okudu. 
Ne �im�ek y1ldird1 onu, ne tann efsaneleri, 
Ne gogiin homurdanan ofkesi; hatta tam tersi 
Mertligi peki�ti bu engellerle ve o, ilk kez o 
Ai;:may1 diledi doga kap1lanna vurulmu� kilidi. 
Ve utku, giii;:lii ruhunun oldu sonunda. 
A�tl otelere dogru diinyanm alevli surlanm, 
Ruhunda biitiin bir sonsuzlugu dola�u 
Ye utkuyla dondiigiinde, neyin olu�abilecegini 
Anlattl bize, neyin dogam1yacag1m: her giiciin 
Bir smm oldugunu, gei;:ilmez bir kalesi. 

1. Yani varliklarin temelindeki pari;aciklar, zerreler. 
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LUCRETIUS 

Bi:iylece tepelendi bagnazl!k, almd1 ayak altma. 
Bizse utkuyla yiikseldik goklere bi:iylece. 80 

Dinden sapacag1m1 sanmand1r, tek kayg1m, Mernmius. 
Bil, i;ogu kez bagnazl!ktir .i;:iinahlann ned.!:ni. 
Unutma, tanni;a Diana'nm 1 tapmag1m, Aulis'te,2 
Nas1l lekeledi Yunanl! i:inderler, 
0 soylu beyzadeler, lphigeneia'mn kamyla. 85 

Yanaklanna iniyordu iki yandan k1zcagmn 
El degmemi� liilelerini sarmalayan sai;bag1. 
Sunagm i:iniinde duran iizgiin babas1 
lli�iverdi biri:lenbire gi:iziine 
Ve rahipler gizlediler b1i;ag1 90 

Ve gi:izya�lanna boguldu halk, onu goriince. 
Dili tutuldu korkudan 
Yalvanrcasma diz i;i:iktii yere 
Zavall!! Avutur muydu onu, o anda 
Bir krala ilk kendisinin baba demesi. 95 
Kaldird1lar titreyen bedenini, gotiirdiiler � unaga. 
Hymenaios'un 3 tatl! ezgilerini duysun diye degil 
Giinahkar bir tore uyannca diigiin giiniinde, 
Daha da aclSI, i:izbabasmm elleriyle 
Oldiiriilmekti onun kara yazg1s1. Elveri�li 1 00 

Riizgarla yola i;1ksm diye Yunan donanmas1. 
Kotiiliigiin bu kertesine bagnazl!k gotiiriir ki�iyi. 

Ve senin de yargm, bir giin yalvai;lann 
0 iirkiini; masallanna tu tsak d ii�erse, 
Aynlacaksm bizim saf!anm1zdan. 105 

1. Apollon'un karde.,i, ll}tk tanrii;asi. 

2. Yunanistan'da, Boiotia'da bir Ziman. 

s. Dugun tanrisi. 
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EVRENlN YAP IS I 

Neler uydurabilir ·onlar, bir dii�iin, 
Ya�amm uyumunu bozmak, 
Mutlulugu donii�tiirmek ic;:in korkuya! 
I lak!Id1rlar listelik; insanoglu, ac1lanmn 

I 
Anlad1 mi bir sonu oldugunu, ne yap1p yapar, giic;:lenir, 1 10 

Kar�1 koyar bagnazhga ve zulmiine yalvac;:larm. 
Oysa �u anda direnci __ yoktur, c;:iinkii 
Uliimdcn sonraki ceza y1ld1rmaktad1r goziinii. 
Camnm niteligi konusunda insan bilgisizdir. 
Hedenle birlik mi dogar can, sonra mi yerle�ir? 1 1 5  

bliimle c;:oziiliip yok m u  olur bizimle, yoksa 
Kara, korkunc;: batakhgmda mi dola�1r Orkus'un? 1 

Ha�ka yarnt1klara m1 aktanhr tannsal giic;:le ? 
�iirlerinde anlatug1 gibi Ennius'umuzun. 
Ilk o. giizelim Helikon'dan, 1 20 

nnii biitiin l talyan budunlanm tutan 
Yemye�il yapraklardan bir c;:elenk derlemi�ti. 
Uliimsiiz dizelerinde o da soz eder Akheron'dan, 2 

Bizim canlanm1zla, bedenlerimizle degil de 
Korkutucu ve soluk imgelerle doludur oras1. 
Solmayan ams1yla Homeros ordad1r. Goriiniir ona 
Ve ac1 gozya�lanyla evreni ac;:1klar. 

() yiizden goksel olaylan ele almahy1z once: 
lkvinimlerini, giine�in ve aym 
Ve giic;:leri, yeryiiziindeki olaylara yon veren. 
Daha onemlisi kavramaya c;:ah�mahy1z 1y1ce 
Niteligini insan ruhunun ve camnm. 
<�iin boyunca ruhumuzu etkileyen 
Cece uykudayken ya da hasta dii�iince, 

I. Cinler ya da Oliiler Ulkesi. 

f. Cehennem irmaklanndan biri. 

125 
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LUCRET US 

Nedir o ansmn beliren dii�ler? Ki 135 

Toprak olrnu� ki�iler goriiriiz, seslerini duyanz. 

Kolay degil biliyorurn Latin �iirinde, 
Karrna�1k bulgulanm sergilernek Yunamn. 
Dilirnizin yoksullugu, konunun yeniligi, 
Uygun sozciikler tiiretrneye zorluyor beni. 140 

Arna senin erdernlerin ve benirn 
Giizel dostlugurnuzdan alacag1rn tat 1t1yor 
Boylesine zor bir i�i iistlenrneye beni. 
Budur beni uykudan eden gecenin 1ss1zhgmda. 
Hangi sozciiklerle, nas1l bir ozan ustahg1yla 145 

Duru bir 1�1k dii�iirebilirirn gozlerinin oniine, 
Gizli yiiregini gar diye nesnelerin o 1�1kta? 
Parlak giin altedernez karanhg1, korkuyu; dogamn 
Goriiniirniinii, i�lernesini i;ozrnek ba�arabilir. 

llkerniz �u olacak konuya girerken: 150 

Hicten, hi(:bir �try yaratilamaz tanrisal gii(:le. 
Oliirnliilerin bunca korkuya kap1lrnalan, 
Yerde ve gokte tamk olduklan olaylara 
Gozle goriiliir bir neden bularnarnalarmdand1r. 
Kolaydu tanrmm isterniyle ai;1klarnak bunlan. 155 

Hii;ten, bir �ey yarat1larnayacag1m kavraymca 
Daha ai;1k sei;ik gorecegiz 6niirniizdeki yolu; 
Tannlarm eli olrnadan varhklarm 
Nas1l olu�tugunu ve varoldugunu. 

Bir kere, hii;ten yaratilrn1� olsayd1 varhklar, 
Her tiir, her kaynaktan dogard1: tohurn olrnazd1. 
lnsan denizden i;1kard1, pullu bahk topraktan 
Ve ku�lar gokten tiirerlerdi durup dururken. 

IS 

160 
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Siiriiler. kuytularda iireyen yabaml hayvanlar, 
Ekili ya da i;:orak topraklan doldururlard1. 
Aym agai;:larda bitmezdi hep aym yemi�ler, 
Elbet degi�irlerdi, her agai;: her yemi�i verirdi. 
Kendine 6zgii dogurgan govdelerden olu�masayd1 
Neden her varhk dogsundu aym tiir anadan? 

I 

lmdi, her varhk 6zel tohumundan olu�tugundan 
Ancak uygun dokunun, uygun atomlann bulundugu 
Yerden dogar giine�-1�1kh diinyaya. 
Bu yiizden her �ey rasgele dogamaz her __ �eyden, 
Ozel giicii 6ziindedir dogumunu haz1rlayan. 

Neden baharda ai;:ar giil, ekin olgunla�1r yazm ? 
Ve iiziim neden biiyiisiine kap1hr giiziin? 
Ozel tohumlan elveri�li anda toparlanmaymca 
Ortaya i;:1k1p, varhklar geli�meseydi, 
Dirim bag1�Iayan toprak en uygun mevsimde, 
Onlan korunmas1z siirer miydi 1�1kh diinyaya? 
Hii;:likten dogsalard1, zaman gozetmeden 
Olmad1k aylarda iirerlerdi elbet, ansmn; 
Mevsimlerin h1�m1yla dogurgan bile�imleri 6nlenen 
!lksel giivdeleri olmad1gmdan. 

Dahas1, serpilmeleri de belli bir siireyle 
Belirlenemezdi, tohumun birikimi ii;:in gereken. 
Bebekler birdenbire biiyiiyiiverir, 
Agai;:lar dilediklerinde bitiverirdi topraktan. 
Arna boyle degil doganm yasas1, biliyoruz. 
Dogada usu! usu! geli�ir varhk, 
Kendine 6zgii yap1y1 ta�1yarak tohumundan, 
Kendine 6zgii maddesiyle i;:ogahr ve beslenir. 
Dahas1 da var: c;:1kagelmezse mevsim saganaklan, 
Veremez yiizgiildiiren ekini toprak, 
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Besinsiz kalmca da iireyemez hayvanlar 
Ve siirdiiremezler dirimlerini. 
Atomlan yads1yan kuramm tersine. 
Ortaktu i;ogu ogeler varhklann i;ogunda, 
T1pk1 ayn sozciiklerdeki harfler gibi. 

195 

Dii�iinelim: Neden oylesine kocaman yaratmam1� doga, 200 

Ki yiiriiyerek gei;ememi� insanlar okyanusu, 
Elleriyle d evirememi�ler daglan, 
Ve siirdiirememi�ler ya�amlanm ku�aklar boyu? 
C::iinkii varhk, dogumu ii;in ozel bir doku ister 
Kendi yap1smm niteligini belirleyen. 205 

Demek ki hii; bir �ey olu�amaz hii;likten. 
C::iinkii her varhk, dayamks1z havaya i;1kmadan, 
Kendi ozel tohumundan dollenmelidir. 

Son olarak goruyoruz ki i�lenmemi�ten 
Daha yetkindir i�lenmi� topraklar ve 
Emegin degdigi yer, tath yemi�lerden gei;ilmez. 
C::iinkii oyle tohumlar gizlidir ki toprakta 
-Sabanla alt list ettigimizde-
Uyarmz verimliliklerini onlarm. Yoksa 
<;:abam1za gereksinmeden ula�1rlard1 yetkinlige. 

ikinci ilke: kurucu atomlartna aytrtr bile�ikleri 
Doga ve hiL.bir . .  �eyi .indn:gemez hiflige. 
Ogeler yok edilir nitelikle olsalard1 
Yitip giderdi nesneler de birdenbire; 
Baglantilan koparmak, ayumak ii;in pari;alan 
Gui; harcamaya bile gerek kalmazd1. Ne ki, 
Yok edilmez tohumlardan olu�tugundan her�ey, 
Hii; birinin yitmesine goz yummaz doga; 
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<;atlaklardan ic;eri smp i;ozli§tliren 
Ya da bir vuru§ta y1kan bir gli<; olmad1kc;a 

Oz dokulan tlikenen varhklar. yeryuzlinden 
Si!inebilseydi hepten, hangi kaynaktan, tliretirdi 
Venus. bunca <;e§it canhy1? Nasti 
Surerdi ya§am I§tgma ? Kendisine donduklerinde ,  
Nasti bulurdu her keresinde toprak, tlirlerinin 
Geli§mesi ic;in gereken ozel besinleri? 
Nerden tazelenirdi d eniz, ona kavu§an irmak? 
Esir 1 nereden beslerdi yt!d1zlan? 
Zamamn uzun dilimi, karanhk gec;mi§. elbet 
Tuketebilirdi oliimlii govdeleri, oysa 
Sonsuz ge<;mi�te, evreni durmaksmn venileyen 
Govdeler suregelmi§Se, demek olumsuzdur onlar; 
Hi<; bir varhk hic;lige indirgenemez o zaman. 

Tek neden, slirekli yok etmeye yeterdi varhklan, 
Yok edilmez maddeden bir dokulan olmasaydt. 
Bile�imleri ancak ozel bir gu<;le c;ozlilebilen 
Yok edilmez govdeler bulunmasa 
Y1k1m getirirdi en ufak dokunu§ bile. 
Turlu bic;imlerde birle§tigi halde atomlan, 
Dokunulmazd1r bile)ik varhklar, 
Yok edilmez kald1g1 h;in maddeleri. 
Ta ki ic;lerinden biri ozel yap1y1 bozacak 
Etkili bir guc;le kar§t!a§tncaya kadar. 
Yani hi<; bir varhk hi<;lige donli§emez, 
Kendini olu�turan ()gelere ayn�ir yalmzca. 

225 

I 

230 

235 

240 

245 

250 

1. Gokyuziiyle yer arasmda, ust tabakalarda, gune§in, geze_ 

genlerin, yild1zlann dola§"t-lgi alan. 
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Esir babamn yagd1rd1g1 saganaklar, 
Yitip gider bagnnda toprak anamn. 
Arna yeni ve sevim;li ekinler h�kmr yerden, 
Yapraga bogulur agai;:lar; serpilir, 
Dalian i;:i:iker yemi�ten, insanlar ve hayvanlar 
Besine kavu�urlar. C::ocuklarla dolup ta�ar, 
�enlikli kentler. Yeni ku�larla i;:mlar korular. 
Yorgun davar yere atar ag1rla�m1� bedenini 
C::ay1rlarda. Dolu memelerden ak bir s1v1 s1zar. 
Boylece s1i;:rar titrek bacaklanyla i;:imende .'60 

Dupduru siitle esrik yeni ku�ak. 
Demek hepten yok olamaz gi:izle gi:iriiliir varhklar, 
Birbirlerinden onanr onlan i;:iinkii doga 
\'e bir i:iliimiin yard1m1 olmadan 
Kesinlikle izin vermez bir doguma. 

\'arhklar hii;:likten dogamaz. Memmius! 
Ve. hii;:Iige di:inmeyeceklerdir dogduktan sonra. 
Belki ku�kulamyorsun dediklerimden 
C::iinkii gi:izle gi:iriilmez si:iziinii ettigim atomlar. 
Sana bir kamt daha: gorulmedikleri halde 270 

Varlrklarrnr kabullenecegin govdeler iistiine. 

Once riizgan dii�iin, bir patlamaya gi:irsiin! 
Dalgalan nas1! kami;:Ilar, batmr gemileri, 
Bulutlan darmadagm eder, ulu agai;:lan 
Si:iker yerinden ve burgai;:lanarak tarar vadiyi, 275 

Ormanlarda bir kas1rga olur, i;:arpar doruklara. 
Bi:iy!edir riizgann i:ifkesi, delice doland1gmda. 
Ku�kusuz. gi:iriinmez tozanlan var riizgann da, 
Gi:ikteki bulutlan, denizi ve toprag1 siipiiren. 
C::arpa i;:arpa siiriikleyen onlan, doludizgin. 280 

Bu ak1�. bu biiyiik kas1rga, daglann tepesinden 
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c.:agilt1yla incn selleri hat1rlat1r insana ; 
Ormam ki:iki.inden si:iki.ip agac;:lan i.isti.iste y1gan, 
Si.irekli yagmurlardan kabarm1� bir c;:aglayam. 
Y;ip1ca yumu�ak da olsa. akan suyun co�kusu 
Saglam ki:ipri.ilerin dayanam1yacag1 gi.ic;:tedir. 
0 hrtma-karde�i su i:iyle yi.iklenir kemerlerine, 
Bir ki.ikreyi�le y1kar. koca ta�Ian si.iri.ikler 
Ve bi.iti.in engelleri a�ar bi.iti.in, yoluna c;:1kan. 
Biiyle olmas1 gerekir ri.izgarm devinimlerinin de. 
H1zh bir 1rmak gibi gelip vururken esinti, 
Vuru�Ianyla h1rpalar. kaldmr engelleri 
Ve di:ine di:ine yakla�1r bazan, ic;:ine a!d1g1 gibi 
Yine di:ine di:ine halkalanarak uzakla�1r. 
l�te gi:iri.inmez gi:ivdelere sahiptir ri.izgarlar. 
Kamtmm ne oldugunu sorarsan: 
Hem edimleriyle. hem davram�Ianyla 
Ac;:1k sec;:ik gi:iri.ilcn irmaklara benzer onlar. 

Dahas1. duyabiliriz varhklann kokulanm 
Gi:irmesek de. burun deliklerimize yakla�1gmda. 
Scc;:emez s1cag1 ve sogugu da gi:izlerimiz, 
Sesleri de gi:irmeyiz. Arna bi.iti.in bunlar, 
Etkileyebildiklerine gi:ire duyulanmm, 
Gih·deleri olsa gerektir, c;:i.inki.i gi:ivdeden ba�ka 
Bir �ey ne dokunabilir. ne de dokunulabilir ona. 

K1y1ya serilen giysiler nas1I nemlenir, di.i�i.in. 
Oysa biz gi:iremeyiz nemin ic;:lerine i�ledigini, 
Sonra da nas1I uc;:up gittigini 1s1yla. 
Demek gi:iri.inmeyen tozanlara bi:ili.ini.iyor nem. 
\'e di.i�i.in. gi.ine� y11Iar boyu di:ini.ip dururken 
Parmag1m1zdaki halka, si.irti.i�meyle nas1l 
lncelir ?  Damlayan su nas1I deler ta�1. 
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Nas1l a�1mr k1ra<;ta demir saban kulag1? 
Kaldmm ta�lan <;ignenmekten nasil eskir? 
Gelip ge<;enlerin dokunu�uyla, kent kap1lannda 315 

Tun<;tan yontulann elleri nasil incelmi�tir? 
Bu eksilmeleri hep y1pranmaya baglanz biz. 
Ne var ki belli bir anda hangi 
Tozanlarm azald1g1m gorebilme gi.ici.i 
D1�mdad1r, k1s1th gorme duyumuzun. 320 

Ozetlersek: en dikkatli gozlerden bile kai;ar 
Usulca ger<;ekle�tirdikleri nice) <;ogalma 
Varhklarda, dogamn ve ge<;en zamamn. 
Aynca zamamn etkisiyle varhklann 
Neler yitirdiklerini de gozle goremezsin 325 

-Sozgelimi denizin keskin Luzuyla 
Durmadan y1pranan sarp kayalann-
Ve saptayamazsm bu yitiri�in amm: demek ki 
Gori.ilmez govdeler arac1hg1yla i�liyor doga 

Sanma ki varhklar, kat1 govdelerin basmc1yla, 330 
Som bir ki.itle halinde toparlanm1�t1r. 
C::i.inki.i onlann yap1smda da bo�luk vard1r. 
c;:ok yard1m edecek sana bu geri;egi kavramak: 
Evren �a�Irtmayacak, sozlerim ku�kuland1rmayacak, 
Kastettigim elle dokunulmayan bo� uzayd1r, 1 335 
Yerinden k1p1rdayamazd1 varhklar, o olmasayd1 
Her zaman ve her yerde ge<;erli olurdu <;i.inkii 
Maddenin edimleri: kar�1 devinim ve engelleme. 
ilerleyemezdi hi<; bir varhk, yoksunken 
Gerileyi�le saglanacak ba�lang1<; noktasmdan. 340 
Oysa goriiyoruz denizde, toprakta ve gokte 
Ti.irli.i bi<;imlerde devinimdeler ti.irli.i varhklar. 
Bo� uzay olmasayd1, hepsi 

1. Uzay, burada ((mekdn» anlammadir. 
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Hu surekli devinim gucunden yo ks un olacaklar, 
S1k1�1p kalacaklanndan devinimsiz maddeye. 
Dahas1, varolamayacaklard1 bile. 

Kcsin ipw;lan var ustelik, kaskati samlan 
Varhklann da gozenekli oldugu konusunda. 
Su, sarp kayalardan bile s1zar magaralara, 
Her yerden yol bulur su damlac1klan, 
Her yanma yay1hr besin hayvan bedeninin, 
Aga<;lar buyur, verir yemi�lerini mevsiminde. 
c;unku besinler dal ui;lanna kadar, koklerinin 
Dibinden boylamasma dag1hr govdelerine, 
Duvardan ge<;er sesler. kapah yapilara girer, 
Soguk buz gibi i�ler insamn iliklerine. 
Hutun bunlar ai;1klanabilir mi bo�luklar olmasa, 
h;inde <;e�itli govdelerin yol ald1g1? 

Oylumlar e�ken neden degi�ir ag1rhklar? 
Hir kursun kul<;esine kitlece e�itse ol<;usu 
Bir yumak yunun sozgelimi? l kisinin de 
E� ag1rhkta olmas1 gerekirdi. C::linku 
Varhklan a�ag1ya <;ekmcktir maddenin i�levi. 
lJzaym i�leviyse ag1rhks1z kalmaktir. 
Ve demek ki, degilken kahp<;a daha az iri, 
Hir cisim oburunden daha hafifse, 
Daha <;ok bo�luk var demektir onda, oysa 
Azd1r bo�luk, daha <;ok yer tutar madde agirda. 
\'arhklara kat1�mas1 var demek bo�lugun: 
llgirn; sorumuzun amacma ula�tik oyleyse. 

'leni yamltmas1n, Memmius, baz1 tembel kuramcilar! 
'luyu yararak ilerleyen alh pullu bahklara, 
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Suyun kendiliginden yo! verdigini samr onlar. 
Bahklann artlannda b1rakt1klan bo�luga 
Yeniden dolarm1� 1;ekilen su! Ve samrlar ki 
Her yer dopdolu oldugu ha!de, 
Yer degi�tirerek devinir varhklar. 

Bu temelsiz bir kuramd1r. nerden baksan, 1;iinku 
Su yo! vermese nas1l ilerleyebilir bahklar? 
Ve nasil 1;ekilebilir su. bahklar devinmemi�se ?  
lki durum kahyor demek; y a  varhklann tiimii 
Yoksundur diyecegiz devinme yetisinden, 
Bir kat1�mas1 var diyecegiz bo�lugun ya da 
Ilk ad1mm1 atmasm1 saglayan, her varhga. 

Son olarak: ansmn koparlarsa birbirlerinden 
Biti�ik iki cisim, geni� bir diizlemde, 
ilo� kahr aralan hava doldurmadan once. 
Aym anda dolduramaz bo�lugun tiimiinii 
Ne kadar 1;abuk ak1p gelse de hava, 
Once bir noktay1 tutar 1;iinkii 
<;:evreye giderek yay1hr sonra. 

Havamn yogunluguna baglayanlar yamhr buniL 
<;:iinkii onceden dolu olan bir �eyin bo�ald1g1 
Anlam1 vard1r yogunluk kavrammda-ya da tersi
Bu sonucu saglayabilmek i1;in, hen derim ki 
Bo�luk olmasayd1 hava 1;ekilemezdi geri, 
Sonra toplayamazd1 bir biitiinde par1;alanm. 
Gonliince kamtlar siir ileriye 
Tart1�may1 daha da uzatmak i1;in. Sonunda 
Bo�lugu benimseyeceksin varhklarda. 
lnancin1 peki�tirmek i1;in daha siiriiyle kamt 
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Gosterebilirim sana, ama keskin bir zeka 
Bu ipU<;:lanndan <;:1k1p yola bulabilir gerisini. 
Dag1 baym, tarayan av kopekleri, nasll ki 
Dogru izi siirmeye ba�ladllar m1 bir kere, 
Yabaml hayvanlann inini kokuyla bulursa, 
Boylesi sorularda da bir konu, a<;:1hr obiiriine 
Ve kendin siiriip bulursun izini, 
(:ekip <;:1kamsm ger<;:egi gizlendigi yerden. 
Yorulup da avdan <;:ekilmek istersen. 
Goniil erinciyle soz verebilirim sana, Mcmmius. 
Tiikenmez kaynaklardan gii<;: alan yiiregimden 
Oyle comert tatlar akitacak ki dilim, 
Agu ad1mlarla gelen ya�hhk 
Yiiriiyecek diye kollanma korkuyorum, 
(:evirecek diye kilidini ya�am1mm; 
Kamtlanmm <;:aglayam, eksiksiz her konuda 
$iirle�ip ula�madan once senin kulaklanna. 

Siirdiirelim konuyu kald1g1m1z yerden: 
QoP,a iki ogeden olu�ur. kendi ba�ma varolan, 
GoYdelerden ve bu govdelerin yerle�tigi, 
l<;:inde degi�ik yonlerde devindikleri bo�luktan. 
-Duyulanm1z govdelerin varhgma tamk nasllsa
Saglam degilse bu temele dayanan inan<;:. 
Karma�1k sorularla ilgili ku�kulanmm 
Akll yoluyla smayabilecegimiz 
Giivenilir bir ol<;:tit kalmaz ba�kaca. 
Olmasayd1 uzay dedigimiz ara ve alan, 
Yerlc�emezdi hic;bir yere bu govdeler 
Ve hi<;:bir yone k1p1rdayamazlard1. 

$unu k:J111tlamahy1m �imdi: goi•denin i•e bo�lugun 
D1�1nda hi( bir �ey i>arolamaz dogada. 
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Oc;iincii bir toz diye yer 'a!amaz onlann yamnda, 
Varolmak ic;in birine katihr bunlann. 
Direnc; gosteriyorsa -az da olsa- dokunmaya, 
Govdenin kiitlesini o oranda artt1racak. 
O 6lc;iide kat1lacakt1r ona. 
Ote yandan elle tutulamamazhksa niteligi, 
ic;inden gec;enlere direnc; gostermiyorsa, 
Bo�luk diye adland1racag1z onu. 

Hem ash ne olursa olsun, bildigimiz varhklann 
Ya kendileri etkindir, ya tepki gosterirler 
Obiir varhklann etkisine ya da banmr 
ic;lerinde ba�ka varhklar, bir �eyler olup biter. 
Varhk, etki ve tepki gosteremez govde yoksa, 
Bo�luk d1�mda da, hie; bir �ey bannak sunamaz. 
Demek madde ve bo�luktan ba�ka iic;iincii bir toz 
-Duyulanm1zla alg1Iayabilecegimiz- yok dogada 
Ve kavrayabilecegimiz, usumuzu c;ah�tirsak da. 

Dogada varolan biitiin varhklarda, 
Bulacaksm bu iki toziin 6zeliklerini mutlaka 
Ya da onlara 6zgii gec;ici belirtileri. 
Ozelik aynlamaz varhk yitip gitmed en; 
Ag1rhk nas!l 6zeligiyse kayamn. 1s1 ate�in, 
Ak1�kanhk suyun, govdenin dokunulabilirlik 
Ve dokunulamazhk bo�lugun. 
Oysa tutsakhkla 6zgiirliik, yoksullukla zenginlik, 
Sava�la ban� gibi, varhklann 6ziine degmeyen 
$eylere ge�ici belirtiler diyoruz. 

Bunun gibi. zaman da var degildir kendi ba�ma, 
Govdelerin varhgmdan dogar kavram1. 
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Olmu� olamn, olu�amn ve olacak olamn. 
Demek kimse alg1layamaz zamam, varhklann 
Deviniminden ve duraganhgmdan ayn tutunca. 

I 

Oyleyse giizcl Helena ka1;mld1, Troya yenildi 465 
Denildiginde; olaylan nesneden bag1ms1z sanma, 
Bu ge1;ici belirtileri ta�1yan ku�aklar, 
Zamamn ak1�1yla, 1;oktan silinip siipriildiiler di.ye 
Ya bir toprak par1;asma ili�kin 
Ge1;ici bir belirtidir eskiden olanlar. 470 
Ya da uzaya, toprak par1;asmm kaplad1g1. 

Madde olmasayd1 ve olaylarm ge1;ecegi bo�luk, 
Giremezdi Phrygia 'h Paris'in yiiregine 
Tyndareos'un kmmn yakt1g1 a�k k1v11c1m1, 
Koreltici ate�ini 1;atamazd1 o amans1z sava�m. 475 
Troyahlan aldatan tahta at, 
Ate�e veremezdi Pergamos kulelerini, 
Rahminden d1�an 1;1kan Yunanhlarla. 
Olaylar kendi ba�lanna varolam1yor demek 
Madde ya da bo�lugun varoldugu anlamda. 480 
Maddenin ge1;ici belirtileri diye 
Ya da olaylann ge1;tigi alanm ilinekleri 
Olarak ele ahyoruz onlan biz d e. 

Oyleyse iki turdur butun nesneler: 
Atomlar re onlardan olu�an bilqikler 

Cunku hie; bir guc; y1kamaz atomlar1 
Salt1k somluk sonsuza dek korur onlar1. 
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lnanmak giii;tiir saltik somluga, biliyoruz: 
Gokten kopup yap1lara i�liyor y1ldmm, 
Sesler de giriyor, ba�ka giiriiltiiler de. 490 

Akkor kesiliyor ornegin demir ate�te, 
Kavurucu sicakla i;athyor kayalar, 
Saf altm eriyor, ergiyor buzu and1ran tun.;. 
ls1 i�liyor, keskin soguk da i�liyor giimii�e. 
lkisini de duyuyoruz, suyun ansmn 495 

Doldurulu�uyla tuttugumuz kadehe. 
Biitiin bunlar gosteriyor ki 
Salt1k degildir hii;bir �eyin somlugu. 

Oysa doganm kendisi ve ak1lyiiriitme 
Kar�1t bir duruma siiriikliiyor bizi, oyleyse 500 

Dikkatle dinle, sana birkai; dizede gosteririm 
Som ve yok edilmez oldugunu baz1 govdelerin: 
Evreni olu�turan tohumlann. ilksel birimlerin. 

Once �u: i;ift yanhd1r doga, biiiyoruz 
Birbirinden apayn iki �eyden olu�mu�tur: 505 

Maddeden ve olaylarm gei;tigi uzaydan. 
Demek varolmahd1r bunlann her biri 
Obiiriiniin kat1�mas1 olmadan. C:iinkii yoktur 
Bo�luk denilen alamn oldugu yerde madde, 
Bo�luksa yoktur maddenin bulundugu yerde. 510 

Oyleyse bo�luksuzdur madde ve ilksel birimleri somdur. 

Bile�ik varhklarda bo�luk olduguna gore, 
Som olsa gerektir onu ku�atan madde. 
C:iinkii sagduyuya gore, gizleyemez bo�lugu. 
Govdesinde bannduamaz varhk, 515 

Somlugu bir rnh gibi dii�iinmezsek i;evresinde. 
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Ve varhklarda bo�lugu tutan, ancak 
S1ms1k1 6rgiisii olabilir maddenin. Yani 
Saltik somluguyla madde oncesiz-sonras1zd1r. 
<;:oziiliip yok olurken obiirleri. 
Som bir kiitlede birle�irdi h er �ey bo�luk olmasa. 
Ve tuttugu yeri doldurmasayd1 cisimler, 
Bombo� kalacakt1 uzaym tiimii. 
Apai;1k; birbirini izliyor maddeyle bo�Iuk 
Kesin bir bii;imde, i;iinkii ne dolu tamtamma 
Ne de tamtamma ho� evrenin biitiinii. 
Demek som govdeler var belirleyen 
Bo�Iukla doluluk arasmdaki aynm1. 

Ve bu ilksel govdeler ne d1�tan vuru�Iarla 
<;:oziilebilir, ne ku�atlhp dag1t!labilir ii;erden 
Ne de yok edilebilir bir ba�ka tiir saldmyla. 
<;:iinkii pari;alara aynlamaz bo�luksuz varhk 
Ne y1rt1hr, ne boliinebilir iki pari;aya, 
Ne nem s1zdmr ii;ine, ne de buz gibi sogugu 
Ve ne yak1c1 ate�i. Yani dayamr kolayca 
Y1k1mm evrensel etkenlerine. 
ti;indeki bo�lugun i;oklugu oramnda 
Madde dayamks1zd1r saldm kar�1smda. 
Oncesiz-sonras1zd1r, gosterdigim gibi, 
Bo�luksuzsa maddenin birimleri, somsa. 

�imdiye kadar hii;Iige gomiilmii�tii diinya, dii�iin, 
Oncesiz-sonras1z olmasayd1 varhklardaki madde, 
Hii;Iikten yeniden dogard1 gordiiklerimiz. 
Oysa hii;bir �eyin yarat!lam1yacag1m hii;likten 
Ve vardan yoga gitmeyecegini hii; bir �eyin 
Gosterdim sana. Oyleyse yok edilmez 
Bir maddeden olu�mu�tur atomlar-her �eyin 
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Sonunda ona ayn�t1g1 ve yeniden yaratilacak 
Diinyaya kaynakhk eden maddeden-
Demek atomlar salt somdur yoksa sonsuz zaman ic;re 550 

Nasil arta kahrlard1 var etmek ic;in diinyay1? 
Dii�iin, bir sm1r koymasayd1 doga 
Varhklann bi:iliinmesine, maddenin toLanlan 
<;:aglar boyu i:iyle ufalanm1� olurdu ki 
Hic;bir hayat dogamazd1 onlardan, serpilemezdi, 555 

Eri�emezdi doruguna geli�iminin giinii gelince. 
<;:iinkii biliyoruz dag1hp bozulma, 
Yaratmadan c;ok daha h1zhd1r. 
Ve uzun gec;mi�te, sonsuz eskide, zamanm eliyle 
Sarsilm1�. h1rpalanm1� varhklar 
Onanlamazd1 yeniden, kalan k1sa siirede. 
Demek bir sm1r koymu� bi:iliinmeye doga, 
<;:iinkii gi:iriiyoruz yenileniyor 
Her �ey yenileniyor ve 
Kendine i:izgii siirede eri�iyor bahanna. 

Bir de �u: maddenin tozanlanm 
Saltik somdur d iye kabul edersek 
Seyrek dokulu i:ibiir 6gelerin 
-Havamn. topragm, suyun. ate�in-davram�1m. 
Bo�lukla birle�meleriyle ac;1klayabiliriz yine de. 
Oysa atomlarm yap1sm1 da seyrek dii�iiniirsek 
Nasil ac;1klayabiliriz kat1 c;akmakta�m1? 
Ve demirin kaynag1m nasil ac;1klanz? 
Ve o zaman bir temel olmaz c;at1sma dogamn. 
Maddenin i:igeleri and1r ve somdur oyleyse 
Ve s1k1 ya da gev�ek kiimeleni�leriyle, 
Direnci belirlenir varhklann. 
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EVRENiN YAPISI 

Ustelik her varhga, doga, 
Bir i:izel biiyiime smm tamr, 
Bir i:izel hak etme siiresi. 
Ve yasalanyla buyurur 
Neyi yap1p neyi yapamayacagm1. 
Tiirler clegi�mez hii;, i:iyle aym kahr ki 
Her ku? bedeninde ta�1r kendi i:izel imlerini 
Ogeler de degi�mezdir d emek, tiirler gibi. 
<;iinkii degi�meye ugrayabilseydi atomlar 
Kestirilemezdi ortaya neyin i;1kabilecegi, 
Neyin i;1kam1yacagm1 bilmezdi kimse; 
Hangi k1m1ldamaz sm1r ta�1yla durduruldugunu 
Her varhktaki giiciin. Birbirini izleyen ku�aklar 
YaplSlm, devinimini, davram�1m, huyunu 
Bi:iylesine diizenle izleyemezdi bir i:incekinin. 

Son bir temel nokta vard1r gi:iriiliir nesnelerde 
Gi:izle gi:iriilebilir en kiii;ii k �eyi belirleyen. 
Duyu sm1rlan altmdakilerde de var demek; 
Bi:iliinmez bir nokta, bir en ufak birimdir o, 
Varolamam1�t1r tek ba�ma, olam1yacakt1r da. 
Bir varhgm temel bir pari;as1d1r yalmzca. 
S1k1 dizilmi�. bu e� temel pari;alardan 
Olu�mu�tur madde. Varolamad1klan ii;in tek tek, 
Zorunlukla birle�mi�lerdir, hii; bir �ekilde 
Birbirlerinden kopam1yacaklan bir kitled e. 
Atomlar, saluk, som ve kat1�1ks1zd1rlar k1saca. 
Temel pari;alardan olu�urlar s1k1ca i:irgiilenmi�. 
Pari;alann kayna�masmdan dogan bile�ikler degil, 
Saluk, ba�s1z-sonsuz somluklan olan gi:ivdelerdir. 
Yitme, azalma olanag1 tammaz onlara doga, 
Varhklann tohumlan diye korur onlan. 
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Say1s1zca boliiniirdii en kiii;iik govdeler bile 
Boyle temel pari;alan olmasayd1 
Sonsuza dek siiriip giderdi boliinme. 
Biitlin bir evrenle en ufak 
Temel pari;amn ne aynm1 kahrd1? 
Hii;. C::iinkii evren her ne kadar sonsuzsa da, 
Sonsuz pari;adan olu�acakur temel pari;alar da. 
Kar�1 i;1kar bu gorii�e sagduyu 
Bizi kendi yoluna i;eker ve der ki : 
Temel pari;alar vard1r boliinemeyen. 
Bunlann varhg1m benimsersen, 
Benimsiyeceksin ister istemez olu�turduklan 
Atomlarm salt1k ve ba�s1z-sonsuz oldugunu. 

Doga bolseydi varhklan durmadan 
Temel pari;alanna, nereden ahrd1 
Yeni bir �ey yaratma giiciinii onlardan? 
C::iinkii bulunmaz pari;as1z nesnelerde 
Temel ozellikleri doguran maddenin: 
Baglantl i;e�itleri; ag1rhk, h1z 
Vuru� ve devinim, her �eyin ba�1 olan. 

Ve diyelim ki sm1r yok, 
Ogelerin boliinmesine. 
Nas1l soyleyebilirsin oyleyse, 
Sonsuz zaman boyunca, zarar gormeden 
Varhgm1 siirdiirebildigini nesnelerin? 
lnceyse yap1lan, seyrekse 
Nas1l direnebilirler yiizy1llann ai;t1g1 sava�a? 

Bu nedenlerle, dogrunun ne kadar uzagmdadirlar, 
Evrenin salt ate�ten olu�tugunu 
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EVRENIN YAPISI 

Ve varliklarm ham maddesini ate� sananlar! 
Konu�masmm anla�1lmazhg1yla iin salan 
Herakleitos gelir bayrag1 ai;anlann ba�mda. 
Geri;egi arayan ciddi Yunanhlardan degil 
Zekas1 k1tlardandir o. <;:iinkii ancak budalalar 
Bulmacay1 and1ran s6zlerden etkilenir. 
Kulaklarma tath bir ezgi gibi ho� gelen 
Siislii s6zler budalalarca hemen benimsenir. 

Nas1l b6ylesine i;ok yanh olurlard1 
Salt ate�ten yarat1lsalard1 varhklar? 
Akkorun yogunla�mas1, seyrelmesi neye yarard1, 
Ate�in biitiiniiniin niteligini korudugu siirece 
Tozanlan? Is1 artard1 yalmzca, pari;alar 
S1k1�nki;a; dag1hp yay1ld1ki;a azalird1. 
Hangi 6nemli etkinlikler yiiklenir bu nedenlere? 
Ak1l almaz i;e�itliligi varhklarm 
A1;1klamr m1 hii; ate�in 
Yogunla�mas1 ya da seyrelmesiyle ?  

Ostelik kan�mas1 olmasayd1 bo�lugun varhklarla, 
Geri;ekle�mezdi ate� yogunlugundaki degi�imler. 
Kuramlanna aykm geri;ekle kar�1la�nklannda 
Kaytanrlar, g6rmezlikten gelirler bo�lugu, 
Bu kuramc1lar. Saparlar dogru yoldan, sarpsa. 
Anlamazlar ki bo�luk olmasayd1, yogunla�1p 
Tek g6vdeye d6nii�iirdii varhklar, koskocaman. 
Hii; bir �eyi firlatamazlard1 d1�larma h1zla 
K1zgm ate� gibi, 1�1k ve 1s1 sai;an-Pari;alanmn 
Kaskan kenetlenmedigini boylece dogrulayan-

lnamyorlarsa s6ndiigiine, t6z degi�tirdigine 
Pari;alan birle�tiginde ate�in, 
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-Kat;mmazlarsa sav1 siirdiirmekten
Yanarhg1 yok say1yorlar demektir ki 
Hit;likten bir yeni diinya dogacakt1r sonunda. 
C::iinkii bir varhk kendi i:iz sm1rlanmn 
D1�ma ta�acak kadar degi�ti mi, 
Oldii sayilmahd1r art1k i:inceki niteligi. 
Demek kahc1 bir �ey siirmeli ki varhklarda 
Hit;e indirgenmesin, hit;likten yaratilmasm. 

lmdi:  yarad1h� i:izelligi aym olan gi:ivdelerin 
C::ogah�1. azah�1. yer degi�tirmesiyle 
Cisimler degi�ime ugrar, i:izellik degi�tirir 
Ve bu ilksel gi:ivdeler yanarhk gi:istermez asla. 
Yanabilirlik i:izelliklerine sahip t;1kt1klan, 
Koruduklan siirece bu i:izelligi, 
Bir �ey degi�tirmezdi, kiminin t;i:iziilmesi 
Kiminin eklenmesi, yer degi�tirmesi kiminin 
Ne olsa ate�tir dogurduklan mademki. 
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�udur dogrusu hence:  Oyle gi:ivdeler vard1r ki, 685 

c;:arpma, devim, diizen durum ve bit;imleriyle kurarlar ate�i. 
Nitelikleri de degi�ir diizenleri degi�tiginde, 
Ashnda ne ate�e benzerler ne de 
Duyulanm1za tozanlarla yiiklenen 
Dokunma yetimize iz b1rakan �eylere. 

Herakleitos gibi her �eyin i:iziinii ate� saymak. 
Ate�ten ba�ka geri;ek varhk tammamak 
C::ok sai;ma geliyor bana: duyulara dayanarak 
Yok etme sava�1d1r bu ba�ka duyulan, 
Bilgilerimizin temeli olan ve ona ate�i tamtan. 
Herakleitos, ate�in apat;1k algiland1gma inamr, 
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EVRENIN YAPISI 

Yadsir, ai;:1khkla alg1land1gm1 ba�ka nesnelerin. 
c;:1Igmhk bu dl'1pediiz, yalmz sai;:ma degil ! 
C::iinkii nedir ba�vurdugumuz oli;:ii? 
Ve hangi oli;:ii gosterebilir bize 
Geri;:ekle sahteyi, duyulanm1z d1�mda 
Ne hakk1m1z var her�eyi b1rak1p ate�i tutmaya 
Ya da ba�ka bir �ey tutup b1rakmaya ate�i. 
Salt bir onyarg1 adma ? E�it oli;:iide 
Sai;:ma bu iki i;:oziim yolu da hence. 

Evren ate�ten olu�ur deyip, ate�i 
Varhklann ham maddesi sayanlar; 
Varhklann kaynag1 olarak gorenler; 
Suyun varhklar bii;:imlendirecegine inananlar 
Ya da toprak yaratabilir her �eyi 
Ve yaratt1klarma donii�iir diyenler, 
Gozle goriiliir bii;:imde uzagmdad1rlar dogrunun. 
Daha mi az yanilir peki ogeleri fiftle?tirenler? 

Havayla ate�i. toprakla suyu birle�tirenler? 
Her �eyin; ate�ten, topraktan, riizgarla yagmurdan 
Dort ana ogeden olu?!ugunu ileri surenler? 

Sicilyah Empedokles gelir bunlann ba�mda. 
Ionia denizinin vurdugu korfezlerde dogmu�tur o, 
Roz-ye�il dalgalann tuz b1rakt1g1 kayalarda. 
Dar bir bogaz akar, kopiirerek 
Rolgeyi ltalya k1y1Ianndan ayiran deniz. 
l�te oldiiriicii Kharybdis! Alevlerinin homurtusu 
Etna 'mn dirildigini gosteriyor, eski ofkenin, 
Ta ki eski giiciine kavu�sun dag, koyversin 
Rogazmda zaptettigi ofkeyi, 
Alevlerinin �im�egini goge yollasm! 
Oyle bir iilkedir bu, 
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lnsanoglunun tans1mayla gozledigi ... 
Ama i�te yeti�tirememi� nedense, 
Olanca zenginligine, insanca bolluguna kar�m 
Empedokles'ten daha gorkemli. daha kutsal 
Daha degerli, daha inamlmaz bir varhk. 
Gen;ektcn de oliimliiler soyundan sayilmaz o 
Usundan fi�k1ran inamlmaz bulgulara bak1hrsa. 
Empedoklcs ve yukarda sozii gei;en yolda�lan 
-Ki onun kat kat altmda kahrlar riitbece
Oylesinc yetkin bulgularla giri�tiler ki i�e. 
Oylc ozdeyi�Ier i;1kardilar ki yiireklerinden, 
Dclphoi tapmagmm esrik bak1c1s1 Pythia, 
Hii; kahrd1 onlann yamnda. 
Ne yaz1k ki temelde aksaku gorii�leri, 
Dii�ii�leri de yiicc oldu, yiicelikleri oramnda. 

ilk yamlgilan: evrende bo�luk yoktur, diyorlar, 
Arna dC'vinimi de kabul ediyorlar. Hava, giine�. ate�. 
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Toprak. hayvan. bitki gibi yumu�ak �eyleri de 745 

BC'nimsiyorlar, dokulanna bo�lugu katmadan. 

Boliinmeye s1mr tamm1yorlar. bu ikincisi; 
Ne ayn�mamn sonu var, ne maddenin temel birimi. 
Oysa her nesnenin temel birimi var, goriiyoruz 
En ufak ve boliinmez diye algilad1g1m1z. 750 

Ve buradan giderek goremediklcrimizde de, 
Son boliinme noktas1 sayabilecegimiz 
Temel bir nokta var diyoruz. 

-

Ne dogumsuz ne de oliimsiiz olarak algilad1g1m1z 
Yumu�ak �eylere oge dediklerine gore 
�imdiyc dek hii;lige donmesi gerekirdi evrenin, 
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Varolanlarsa yeniden dogmu� sayi!mahyd1 hi1;:1ikten. 
Dogrunun ne denli uzagmda oldugunu gordiik 
Bu varsay1mlann daha once. Dahas1: 
Bu ogeleri dii�man say1yorlar birbirlerine, 
K1y1c1 ve oldiiriicii. Oyle ki bir siirtiinii�te 
Ya yak olacak ya da 1;:atlayacaklar �im�ek gibi, 
Flrtma oniindeki yagmur yiiklii bulut gibi. 

Dort iigeden olu�uyorsa govdeler, neden 
Bunlan varhklann ilkeleri sayahm ; neden 
Varhklard1r demeyelim ogelerin ilkeleri? 
C::ii nkii bunlar birbirini dogurur hi1;: durmadan, 
Renklerinde vc ozlerinde ah�-veri� vard1r. 
Ta zamanm ba�Iang1cmdan beri. 

Dii�iin; nitelik degi�tirmeden kati!salard1 
Ate�. toprak. hava, su tozanlan bi!e�ime, 
Ne devinimli bir varhk dogabilirdi onlardan 
Ne de devinimsiz govdeler, sozgelimi agac gibi. 
C::iinkii bir bilc�ime giren her age 
lhanet etmektedir kendi oziine: 
Haya topraga kan�m1� goriiniir, ate� suya. 
Aslmda oyle gizli bir nitelik o!mah ki 
Yeni govdelerin dogumuna yo! apn; varhklarda 
Hi\ bir d1� ctmen 1;:eli�kiye d ii�iirmcsin; 
O kendini kendi yapan niteligini 
Yaraulan yitirmesin bu arada. 

Gokte ve yi!d1zlarda aramakta diretiyorlar 
!�in kaynag1m bu yazar!ar; once 
Ilk age dedikleri ate�i riizgara donii�tiiriiyorlar: 
Su 1;:1k1yor ortaya, sudan yarauhyor toprak. 
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Sonra tersyiiz oluyor siirec;. su doguyor topraktan, 
Sonra hava geliyor. ate�se daha sonra. 
Bitmiyor ogelerin geli�-gidi�i gokten yere 
0 biiyiik gor;. diinyadan ta y1ld1zlara varan. 
Ne ki uymuyor bu degi�meler ogelerin yap1sma. 790 

Hir; degilse biri degi�mez kalmah temelde 
Her �ey hir;lige indirgenirdi yoksa, r;iinkii 
Bir varhk kendi oz smmmn 
D1�ma ta�acak kadar degi�ti mi. 
Oldii sayilmahdir art1k onceki niteligi. 795 

Sozii gei;en tozler girdigine gore bu degi�-toku�a. 
Degi�mez bir �ey olmah hir;lige donii�ii onleyen. 
$u ko�ul koyulabilir :  bir nitelik var govdelerde 
Ate� yaratm1� olsalar da. eksilerek. 
Artarak. diizende ve devinimde degi�iklikle. 800 

Bir hava ak1m1 yaratabilirler yeni durumlanyla. 
Varhklann birbirine donii�iimii ancak boyle kavramr 

Gormiiyor musun. diyeceksin. serpiliyor canhlar 
Esintili havaya ve ahyor besinini topraktan 
Ve ugurlu mevsim geldi mi saganaklanyla, 805 

Bulut kiimeleriyle. agar;lan sallayarak bo�alan, 
Giine� de s1cakhgm1 esirgemezse s1rasmda: 
Ekin ye�erir. hayvanlar biiyiir. agac boy atar. 

Beslenmeseydik biz besinlerle, ir;eceklerle 
Tiikenirdi bedenimiz ku�kusuz. Ne kaslanm1zda 810 

Ya�ama belirtisi kahrd1, ne kemiklerimizde. 
Ozel besinlerle besleniyoruz. Obiir canhlarsa 
Ba�ka besinlere gereksiniyor. Birr;ok oge var 
<;:e�itli varhklarda ortakla�ahk gosteren. 
Oyle r;e�itli bile�imlere giriyor ki bunlar, 815 

<;:e�itli varhklar r;e�itli kaynaktan ahyor besinlerini. 
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EVRENIN YAPISI 

I arklar doguyor bile�imlerinden ve durumlanndan 
Aym ogelerin! Akil almaz farklar! 
(imkii aym ogclerdir gogii, denizi, giine�i. 
1 layvanlan ve aga<;lan ve ekinleri olu�turan. 
Ne ki devinimde ve bile�imde ba�ka her biri. 
Bak ki sozgelimi, benim dizelerimde ko�u�turan 
Siizciiklerde bir<;ok ortak harficr ge�er. 
Oyleyken degi�ik dizeler, sozciikler bilirsin ki 
thee benze�mezler birbirlerine, ses<;e de. 
Salt s1ralanm degi�tirmekle ancak 
Bu kadarok ba�anlabilir sozciiklerle. 
Oysa dokunun ilkeleri <;e�itli etkenler sunarak 
0 miithi� <;e�itliligi getirir sonuca. 

Anaksagmas'm kuram1m ele alahm once 
Homoiomereia diyor Yunanhlar buna. 
Ne yaz1k ki engel, dilimizin yoksullugu 
Bu sozciigiin tam bir kar�1hg1m bulmama. 
Kavram1 yine de a<;1klayabilirim kolayhkla: 
Dogamn homoiomereia's1 derken, bu dii�iiniir 
Kemik<;iklerden olu�tugunu dii�iiniiyor kemiklerin, 
Etin kii<;iimen et par<;aoklanndan, kamn 
Siiriiyle kii<;iiciik kan damlasmdan, alt1mn 
Kii<;iiciik altm tozanoklanndan, diinyamnsa 
Kii<;iiciik diinyalardan ve ate� ate�lerin, su 
Sulann birle�mesinden doguyor ve her §ey 
E� ogelerin bile�iminden olu�uyor boylcce. 

Ne var ki bu dii�iiniir, bo�Iuk hakk1 tamm1yor 
Varhklara ve maddenin boliinmesine 
Bir s1mr. Bu iki yanh�. obiir dii�iiniirlerin 
Cirdigi <;1kmaza sokuyor onu bence. 
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Bir dii�iin: ne kadar dayamkstz saytyor ogcleri 
-Varhklarla e� nitelikteki govdeleri egcr 
«Oge» diye adlandtrabilirsek- varhklar kadar 
Etkilenen, ytktmdan korunamayan o �eyleri. 
Hangisi kar�t koyabilir gelecek saldmya 
-Oliimiin di�leriyle ogiitiilmemek adma-
Ate� mi, su mu, hava mt? Kan mt artakahr, 
Kemikler mi ? Biri kurtulmaz samyorum, hii;:biri. 
Goz oniinde stradan bir basktyla yitip gidebilen 
Nesneler kadar kolay ytktma ugruyorsa bunlar. 
Bi'lylesi bir yokolu�un ve hii;:likten dogu�un 
Olanakstzhgtm belgelemi�tik once. 

Ustelik besin, yaptp besliyorsa govdelerimizi; 
Damarlanmtz, kammtz, kemik ve kaslanmtz da 
Kendilerine benzemeyen tozanlardan olu�sa gerek. 
Tiim besinlcr karma�tk tozdendir deniyorsa 
Kiii;:iik kas pari;:alan, kemikler, damarlar ve kan, 
Kan damlalan vardtr ii;:lerinde o zaman. 
Tiim besinlerin katt-stvt, benze�mez bir dokudan 
Olu�tuklanm varsaymak gerekir. Yani 
Kemiklcrle kaslann, irinle kamn kan�tmmdan. 

Nitekim topraktan i;:tkan varhklann maddesi, 
Yine topragm kendinde olduguna gore, 
Benze�mez maddelcrden olu�sa gerektir toprak 
Aym sonuca vannz ba�ka olaylara goz atarsak: 
Alev ve duman odunun oziinde gizli yattyorsa 
Benze�mcz bir madde kapstyor demek odun da. 

Bo�una perde arkasma gizleniyor geri;:ek, bo�una 
Yararlamyor Anaksagoras durumdan. Vardtr diyor 
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EVRENiN YAPISI 

Her govdede tiim 6biir govdelerin kan�1m1. 
Yalmz, tozanlan en i;ok, en belirgin ve yiizcyc 
En yakm olanlar d1�mda, hii; biri gozle 
Goriinmez diyor. Yanh� bir d ii�iincc bu: 
Oyle olsayd1, dogald1 dcgirmcnde ezilen tah1hn 
Kan s1zd1rmas1 iki ta� arasmda 
Ve govdelerimizin dokuca ortakhk gostcrdigi 
Maddeler, kan tiikiiriirlerdi s1k1�tmld1klannda. 
Kci;ilerin kabank memelerindeki s iit kadar 
Tath bir s1v1 s1zard1 i;imenle sudan ve 
Toprak yanld1gmda ba�ka bitkiler, tohumlar, 
Yapraklar. . . Bu incecik k1y1lm1� tozanlann 
Goriilmesi gerckirdi, belirmesi hepsinin. 

Dallar bii;ildiginde dalda gizli 
Kiil vc duman da a1;1ga 1;1kabilirdi 
Ve kiii;iimen gizli ate�ler. Gelgelelim 
Goziimiizlc goriiyoruz bunlann olmad1g1m, 
Bu tiir bir kan�1ma girmiyor varhklar dcmck ki. 
Ra�ka tiirlerle de payla�t1klan 
Bir tohumlar kan�1m1 gizli ii;lerinde yalmzca. 

Diyebilirsin. «s1k goriiliir daghk bolgelerdc: 
F1rt111amn hmyla siirtii�iir dallan agai;lann 
Ve ansmn ate� ahr ortahk.» Hakhsm. 
Yine de gizli dcgildir kor. agacm tohumunda 
Siiriiyle 1s1 tohumu vard1r olsa olsa 
Siirtiinmeyle yogunlugu art1p yalazlanan. 
Hazir-alev gizlenebilseydi agacm 6ziinc, 
Sakh duramazd1 yangmlar, bclli bir siire bile 
Ve kor, agai;lan kas1p kavururdu 
Ki"il haline gelirdi biitiin koru. 
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LUCRET US 

Simdi anhyor musun. ey Mcmmius, 
Onccki sozlerimin anlam1m? Aym 
Ogelerin katild1klan bile�im ve durumlarla 
Kar�1hkh devinimlerinin farkh sonw;Iar dogurdugunu ? 
Oyle ki ufac1k bir degi�meyle-koruya ya da kora- 910 

Her ikisine de yo! a<;abilir aym ogeler. 
T1pki nasil olu�turuyorsak iki ayn sozciigii ; 
«Korn ile «koru»yu. harflcrle oynamakla yalmzca. 

Evrende gordiiklerini, eksiksiz nesnclere e� 
Madde tozanlan dii�iinmeden a<;1klayam1yorsan, 9 1 5  

Ogelerin sonu gelmi� demcktir art1k. 
Kahkahadan sarsilarak giilen ya da 
Yanaklan ac1 gozya�Ianyla smls1klam 
Bize benzer ogeler yaratmahsm bundan boyle. 

lyice kulak ver �imdi soyleyeceklerime, 920 

Biliyorum ne denli karma�1k oldugunu dii�iinccmin. 
Ne var ki utkuya ula�ma umudu 
Oyle bir diirtiiyle sapland1 ki ii;ime, 
Baktim yiiregime 1;ak1lm1� Musa'lann 1 a�ki. 
Yoksa daha once kimselerin ayak basmad1g1 925 

Pieria'daki 2 yurdun dolambai;h yollarmda 
Boylesine bir seriivene atilacak giicii 
Kim verebilirdi bana onlardan ba�ka? 
Erden kaynaklar bulmak ne giizel, sulardan ii;mek! 
Ne giizel <;i<;ekler toplamak ve yeni 1;ay1rlardan, 9 30 

Daha hii;bir �aire takmad1klan Musa'lann 
Bir i;elenk derlemek ba�1ma! 
insam cgitmenin odiilii bu i�te, yiice konularda. 

1. Zeus'nun kizlan ve giizel sanatlann esin perileri. 

2. Eski Makedonya'da Musa'larm yurdu. 
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EVRENiN YAPISI 

Bngnazhk boyundurugundan kurtarmaya i;ah�mamn, 
Her�eyi Musa 'Jann k1v1lc1m1yla aydmlatan 
Renkli 1�mlanm bu turkunun karanhga tutmamn. 
Evet, amai;s1z degil benim �iirim 
Hekimler, hintyag1 verdiklerinde once nasll 
�oyle bir s1varlar i;anagm agz1m duru balla 
Ac1 yudumu ii;iverir i;ocuk, kap1hp balm tadma. 
Kandmlm1� olur, ama aldat1Im1� sayllmaz 
Yeniden kavu�tuguna gore saghgma. 
Bizim ogreti de an geliyor ilk kez tadana 
Ve i;ogunluk tatmaya hii; yana�m1yor. 
Onu �iirin buyu!U sesiyle sunmam bundand1r. 
Musa'Iann tadma doyulmaz bahyla s1vamam ; 
istiyorum ki dizelerim ustunde du�unurken 
Oyle bir sezi� gelsin ki sana, 
Evrenin yarad1h�1m i;ozebil, i�Ieyi�ini kavra. 

Sana daha once soz etmi�tim, sonsuz zamanda 
Ui;u�up duran kat1 madde tozanlarmdan. 
�imdi say1ca sm1rlanm1� m1 bunlar bakahm, 
Bo�luktan da haberliyiz art1k aynca, 
-Olaylann gei;tigi yerden, bo� uzaydan-
Bu kocaman bo�Iuk da sm1rh m1, bakahm 
Oli;ulmez derinliklere dogru uzuyor mu yoksa? 

Hi� bir bitimi yoktur evrenin evet, olsayd1 
Bir smm olmas1 gerekirdi bir yerde. 
Arna bir �eyin nasll smm olabilir 
D1�mda onu sm1rland1ran bir ba�ka �ey yoksa, 
Gozun tak1hp otesine gei;emiyecegi bir nokta? 
Evrenin d1�mda bir �ey olam1yacagma gore 
Ne smm vard1r demek, ne de sonu ve oli;usu. 
Neresinde durursan dur, neresinde ahrsan 
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LUCRETICTS 

Al komimunu evrenin, bak o 
Dort yanmda uzanacakt1r sm1r tammadan. 

Bir an smulandmld1gm1 dii�iin uzaym: 
Ui;: sm1ra i;:1ksm biri, bir m1zrak hrlatsm. 
Olanca giii;:le hrlatilan bu m1zrak 
Sence ni�anland1g1 yere dogru mu gider mutlak? 
Yoksa bir �ey i;:1k1p kar�1sma durdurur mu onu? 
Birini benimsemelisin mutlaka bu iki sei;:imden 
Aym kai;:1mlmaz sonuca varacaksm ikisinde de 
tkisinde de diyeceksin ki, evet sonsuzmu� evren: 
lster hmm kesen bir engel i;:1ksm kar�1sma 
M1zragm smu i;:izgisinde, ister a�sm engeli, 
Degil mi ki yola i;:1kmam1�tu o i;:izgiden? 
Kamt1m1 ai;:ay1m biraz daha: 
Nereye koyarsan koy ui;: smm. sana soracag1m 
Soru �u: «Peki, ashnda ne oluyor m1zraga ?» 
Hii;: bir smu i;:ak1h degildir, sonui;:tan kai;:ma 
Onlenmi�tir zaten kai;:1�m sonsuz olanag1yla. 

Dahas1: kesin smularla ku�at1lsayd1 
Evrendeki bo�luk her y6nden, 
Dibe i;:6kmii�tii bugiine kadar 
Kendi aguhg1yla madde y1gmag1. 
Ve g6kkubbenin altmda hii;: bir �ey olmazd1 
Ne giine� 1�mlan, ne de g6kyiizii. <;iinkii 
Kullamlabilir maddenin, tiimii, k1p1rt1s1z, 
<;6kelik, iistiiste y1g1h dururdu sonsuzluk boyunca 
Bundandu ki duraganhk hakk1 tamnmaz atomlara 
Toplamp yerle�ik kalacaklan bir taban 
Yoktur nasilsa. Her dogrultuda akan o siirekli 
Devinim ii;:inde bir �eyler olur durmadan 
Ve devingen maddenin atomlan 
Boyuna beslenir sonsuzdan. 
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EVRENIN YAPISI 

I ! er �ey birbiriyle sm1rlandmlm1�. goriiyoruz: 
Hava tepelerle ve tepeler havayla. 
Toprak s1mr c;:iziyor denize, deniz karalara, 
Oysa evreni smulayacak bir �ey yok d1�mda. 
S1mrs1z uc;:urumun bo�lugu bundandu 
Oyle ki �im�ekler bile gec;:emez onu 
-Bi timsiz zaman parc;:asmda yan�an �im�ekler
Ahnmas1 gereken yolu k1saltamazlar bile, 
Oyle engindir dogaca varhklara tamnan c;:evren:. 
Hie; bir boyutla s1mrlanmaz uzakhkta, geni�likte. 

Evren, yap1s1 geregi, smu koyamaz kendine 
(:iinkii govdenin bo�lukla, bo�lugun govdeyle 
S1mrlanmas1 gerekli dogada. Bu yiizden de 
Ya ikisini sonsuzca art arda s1ralar, ya da 
-ikisi sm1rlanmad1klan siirece birbirleriyle
S1mrs1z ve kat1�1ks1z uzamrlar tek tek. 
Sonsuz olmas1 onemli uzay kadar maddenin de. Yoksa 
Ne deniz olurdu, ne toprak, ne 1�1kh bolgeleri 
Gogiin, ne oliimliiler, ne de kutsal tannlar! 
Hangi biri dayanabilirdi bir saatc;:ik, hangisi? 
Madde y1gmag1 c;:oziiliirdii bile�iminden ve  
Bo�luga, yahtlanm1� tozanlar halinde sac;:1hrd1; 
Birle�ip bir �ey de olu�turamazlard1 bu parc;:alar. 

Elbet bir amac;: giiderek almadilar �u diizeni, 
Sagduyulanm kullanarak atomlar, ne de 
Tck tek. devinimlerine belli bir ko�ul koydular. 
Arna o sonsuz bo�lukta binlercesi 
Hie; durmamacasma ko�u�turduklanndan, binlerce 
Degi�iklige ugrad1klarmdan c;:arp1�malar sonucu, 
Her devinimi, baglant1y1 denedikten sonradu ki 
Su ozel kahba dokiilmii�Ierdir, diinyamm yaratan. 
Yarad1h�rna uygun c;:ark kurulduktan sonra 
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LUCRET US 

Y1llar y1h siiregelmi�tir diinyam1z 
Bu «;arkm sonucudur geri kalan h er�ey. 1 030 

Irmaklar susam1� denizi tazeler kaynaklardan, 
Giine�. 1�1myla dollenen toprnk yeniler iiriiniinii, 
Ve dogan hayvanlar tutkuyla beslcnirler ondan. 
Esirin kaygan alevleri korur dirimini. 
Yitenlerin tiimiiniin yerine sonsuz bo�luktan 1035 

F1rlay1veren comert madde y1gmag1 olmasaydL, 
Hangi biri ger«;ekle�ebilirdi bunlann? 
Besinden yoksun hayvanlann eriyip gitmesi gibi 
Madde y1gmag1 kesilen ya da saptmlan 
Her �ey «;iiriiyecektir eninde sonunda. 1 040 

D1�tan gelen vuru;;lann basmc1yla her yonden. 
<;:oziilmekten kurtulmaz atomlardan olu�mu� diinya; 
Bu «;arpmalar korur maddenin bir boliimiinii, 
Gelenedek yokolanlann yerine yeni atomlar. 
S1k s1k kesileceginden vuru�lar zorunlukla, 1045 

Yer ve  zaman b1rakm1� olurlar boylelikle 
Diinyay1 yenileyecek, ozgiin ogelcre. 
Bu yiizden gerekli say1s1z atomlann fi�kirmas1 
Ashnda sozii ge«;en vuru�lar bile varolamazd1 
S1mrs1z maddeyle beslenmese her yandan. 1050 

Bir inam� var, Memmius, ozellikle ka«;mman gerek: 
Her govde, «dunyanm merkezi» denilen yere 

Yonelme egilimi taw bu kurama gore. Ve 
Diinya hi«;bir vuru�la kar�1la�maksmn d1�ardan 
K1pirdamaz, doruguyla tabam kopamaz birbirinden. 1 055 

Yoneli�. merkeze dogrudur -Dii�iinebilir misin 
Bir �eyin salt kendine dayanabilecegini? -
0 zaman yeraltmdaki ag1r govdeler 
Yukan yonelip yiizeye yaslamrlard1 ba�a�ag1, 
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EVRENiN YAPISI 

Suda yans1yan goriintiilcr gibi -kuram gercgince- / 1 'M 1  

V e  tepetaklak dola�1rd1 canhlar ortahkta 
Ustelik diinyamn oliimciil bolgelerine dii�meden, 
Gage nasil agm1yorsa bedenlerimiz kendiliginden. 
Bu yarat1klar giine�e bakarken biz y1ld1zlan 
Gozleyecektik geceleri, saatleri bolii�ccektik. W65 
Giindiizlerimizc denk dii�en gecclerini. 

Ne var ki giiliini;: yamlgilard1r bunlar 
Konuyu ters ai;:1dan alanlann dii�tiigii . 
Bir merkez olabilirmi� gibi sonsuzlukta. 
Tutahm ki var merkez. Varhklar J ( );() 
Kai;:ard1 oradan <;ak1h kalacaklanna yerlerine. 
Yer ve uzay. merkezde de i;:iinkii 
Yo! verir ag1r govdelcre, obiir yorelerde de. 
Hangi yonde olursa olsun devinimleri 
Ag1rhk ozeligini yitirip govdelerin m-.:; 

K1p1rdamadan duracaklan bir nokta 
Yoktur bo�lukta i;:iinkii. (:iinkii bo�luk 
Durduramaz hii;: bir varhgm ilerlcyi�ini, 
Kendi yap1s1 geregi. Ve varhklan 
Bir bile�imde tutamayiz asla rnsn 
Salt mcrkez tutkusuyla i;:1karak yola. 

Ustelik bu kuramc1lar, biitiin govdclerin 
Bir merkeze yoneldigi savmda da degil. 
Sudan vc topraktan gelenlcri ahyorlar yalmzca 
-Derin dcnizleri, daglardan akan selleri ] ( I S 'i  
Azi;:ok topraksal bir govdclcri olanlan yani-
Ne ki ogretilerine gore, havamn ui;:ucu solugu da 
Korlarla merkez d1�ina siiriikleniyor aym h1zla. 
Ku�at1c1 Esir neden goz kirp1yor y1ld1zlarla? 
Neden giine�. gogiin mavi otlaklanndan l l J9 ( )  



LUCRETiUS 

Emziriyor alevlerini ? Giiya merkezden kai;arken 
Ate� birikiyormu� oralarda. Nas1l ki, 
En iist dallan agai;lann yapraklanmazm1� 
Besinleri ki:iklerden yukan yiiriimese. 
Arna kai;masma izin verirsen maddenin bi:iyle, 
Diinyanm surlanm korunmas1z b1rakusm 
Ansmn unufak olmaya, bir alev gibi 
Kanat ai;maya smus1z bo�luga. Gelir gerisi: 
Gi:igiin hrtma bi:ilgelcri bindirccck tepeden, 
Alt1m1zdan i;ekilecek toprak ve tozanlan 
Kan�m1� y1kmt1smda eriyecek gi:ikle yerin. 
Gi:iz ai;mcayadck ui;urumda yitecek diinya 
Gi:iriinmez atomlar vc bo�luk kalacak. 
Bk azalma hakk1 tamd1gm yerde maddeye 
Y1k1m yolu ai;Ilm1�t1r ve bu kap1dan 
Riitiin madde birle�ip ko�acaktir y1k1ma. 

Biraz i;abayla kavrayacaksm ilk dogrulan: 
Her biri 1�1k tutacak i:ibiiriine. $a�irtamayacak 
Yolunu gece -doganm gizlerini kavrarsan
Geri;ckler aydmlatacak geri;eklcri kesinlikle. 
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iKiNCi KiTAP 

Ne giizcldir denizi doven hrtma dalgalanm, 
Ba�kalarmm i;:ektigi ac1y1 gozlernek kurnsaldan! 
Sevini;: kaynag1 degildir ba�kalarmm derdi, arna 
Barnba�ka bir sevini;:tir, kendinin dertten uzak 
Oldugunu dii�iinrnek. Ne giizel, sava� alanmda 
Dii�rnan ordulan gozlernek, sen oliirne at1lrn1yorsan! 
Arna uzak bir yere i;:ekilrnektir tatlann 
En giizeli. S1rns1k1 donamp bilge kurarnlanyla, 
Yiicelerden, ya�arna i;:1k1� yolu arayanlan siizrnek: 
Arnai;:s1zca tartl�anlan, gece giindiiz, aktlalrnaz 
Bir i;:abayla oncelik kazanrnaya i;:ah�anlan, 
Servetin, zenginligin doruguna varrnay1 
Ve diinyaya soz gei;:irrneyi kuranlan. 

Ne yaz1k rnutsuz insan yiiregine! Ne yaz1k 
Dii�ten yoksun insan kafasma! Ne kadar ufac1k 
A�t1g1rn1z ya�arn yolu, ne korkulu, ne karanhk! 
Anlarn1yor rnusun ,iki itisi var, iki arnac1 dogamn: 
Bedenin ac1 . �ekrncrnesi, erince varrnas1 ruhun, 
Tadmdan korkrnarnas1 haz veren duyurnlarm 

Geri;:ekten azdu bedenirnizin gereksinrneleri, 
Tiirniiniin de arnac1 kai;:mrnaktir ac1dan. 
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Tatlan ardarda s1ralamak art1rabilir 
Ya�amamn keyfini kimi zaman. Ne olmu� yani 
Gorkemli yontulardan yoksunsa saray1m1z 
Me�alelerle gece �6lenlerimize l�lk tu tan ! 25 

Ne olmu� yani giimii�le panldam1yorsa 
Altmla yamp tutu�muyorsa sofram1z, 
Lirin sesiyle \mlam1yorsa tavammmn siisleril 
Dostlugu koyultup yayI!d1 m1 insan \imenlere, 
Bir \aym yamba�ma, duldasma bir agacm, 30 

Ayaklar altma daha ucuzunu serer aym giizelligin doga. 
Hele bir de havamn yiizii giiliiyorsa ve mevsim 
C::i\eklerle beziyorsa yemye�il \ay1rlan. 
Kaba dokumalarda yatacagma, nak1�h yorganlar, 
Atlaslar altmda da \Irpmsan hummamn ate�iyle, 35 

Sanma ki. daha \abuk b1raku nobet seni. 
NasI! bir katk1da bulunamazsa servet, 
lJn ve ta\ - taht bedenin mutluluguna, inan bunlar 
Doyuramaz kafamm da. De Memmius, bir alanda 
Askerlerini gord iigiind e bir sava� taliminde 40 

Aym iilkii ate�iyle yanarak -tam donamm-
Birbirlerine giri�irken, tii m bagnazhg1 
�ilip siipiiriir mii o an duydugun k1van\ ? 
Oliim korkusu rahat b1raku m1 ezik yiiregini 
Sava� gemilerin kol gezerken deniz ufkunda? 45 

Ne giiliin\ ve bo� bir umut degil mi ? 
<;iinkli. ne silah �akut1smdan iirker 
Ne de  geriler m1zrak yagmuru kar�1smda 
tnsan yiiregine \Oken korkular. Dola�1r 
Ka\mmadan, soylulann prenslerin arasmda; 50 

Ne alt1mn 1�1It1smdan, ne mor kaftanlardan \ekinir. 
Ak1! voksunlugundan dogar temelsiz korkular, 
AkI! yoksa ya�am, karanhkta bir \abalamad1r. 
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EVRENiN YAPISI 

Ki:ir karanhkta nas1I iirkerse "ocuklar, 
Ustlerine bir �eylerin yiiriidiigiinii samrlarsa, 
Bizier de bir o kadar temelsiz korkulann 
Pen"esinde buluruz kendimizi duru giin 1�1gmda. 
Ne giiniin ilk 1�1klan i�ler bu ku�kulara 
Ne crgen giin. Alt edilebilir bunlar ancak 
Akil erdirmekle dogamn i�leyi�ine ve yap1sma. 

�imdi bana kulak ver, Memmius, anlatacag1m sana . 
Maddedeki dogurgan govdelerin ne gibi 
Bir devinim sonucu olu�turduklanm varl1klan, 
Sonra nasil "i:izii�tiirdiiklerini, hangi ka"milmaz 
itiyle. devinme giiciiyle dola�t1klanm bo�lukta. 

K1mildamaz, som bir biitiin degil elbet madde; 
Eksildigini gi:izlerimizle gi:iriiyoruz varhklann 
Ve yitip gittigini ge"en zamanla. Yine de 
Bir eksilme yoktur toplamlannda. <;iinkii 
Ogeler yeni bir varhg1 irile�tirmeye ba�lar, 
Aynlmalanyla azalurken bir ba�kas1m. 
Birine bitim gi:itiiriirler, i:ibiiriine bahanm. 
Ne var ki hi"bir yerde oyalanmazlar uzun siire, 
Durmaksmn yenilenir varhklar toplam1 bi:iylece. 
Oliimliiler iireyerek "ogahrlar boyuna 
Bir ukm "i:ikii�ii bir yenisini besler 
Ku�aklar birbirini izlerken bu ko�uda 
Ya�amm m e�alesini ge"irirler elden ele. 

Maddenin atomlanm durabilir samyorsan, 
Durarak yeni devinimler yaratuklanm nesnelerde, 
Uzakla�irsm dogrudan. Atomlar i:izgiirce 
Devindiklerinden bo�lukta, ya kendi aguhklan 
Ya da vurmas1 sonucu ba�ka bir atomun 



LUCRET US 

Siirdiiriilmelidir devinimleri. S1k s1k olur:  
�arp1�1rlar, su;rarlar kar�1t yi:inlere; 
Katihklan, somluklan sonucu ve artlannda 
Onleyici hi<; bir engel olmad1gmdan. 

Maddcnin tozanlanmn hep devindigi konusunda 
Hir ipucu daha sana: unutma ki dipsizdi r  evren, 
Yoksundur atomlann d urup dinleneccgi bir yerden. 
Daha once de tiirlii kamtlarla 
Bclirttigim gibi sonsuzdur, s1mrs1zd1r bo�luk 
Oli;iisiiz uzamr her dogrultuda. 

Bu ko�u boyunca durup dinlendiklerini 
Samrsan ntomlann, aldamrsm. 
Durmad;in degi�en bir devinim i<;indcdirler: 
Kimileri c;ok uz.aklara briar. 
Bir •;uru�tan sonra kimileri 
Az1c1k gcri!cmekle yetinirler. 
S1k1 bir birlige girer yakm duranlar, 
Kcndilerine i:izgii saglam bir i:irgii kurar;  ki:ikleri 
Dimdik \'C saglam kayalan olu�turur bunlar, 
(:eligin kmlmaz giiciinii 
\'c benz.eri kimi i:ibiir ti:izleri. 
Oysa uzaklara firlayanlar 
-Ozgiircc dolananlar- bize, 
Saydam havay1, k1zgm giine� 1�1g1m dokurlar. 

Bunlann yamsira bile�iklerden kovulmu� 
Nice atom ba�1bo� dola�1r bo�lukta. 
Ba�ka bile�iklerc ahnmad1klanndan 
Uyumdan yoksundur dcvinimlcri. 
Bunun iyi bir i:irnegini gi:izlemleyebiliriz 
Giinliik ya�amda. Giine� 1�mlan girip bir yap1ya 
Kuytulara vurunca ne <;arpar gi:iziimiize? 
l�m dcmeti ii;inde yiizlerce tozan 
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EVRENIN YAPISI 

Yiizlerce kayna�ma tiirii ic;:indedir. 

Bitmeyecek bir sava�a girmi�c;:esine saf saf 
Ba�larlar c;:at1�maya, bir an duraksamadan, 
Kah birle�erek, kah c;:i:iziilerek i:ine at1hrlar. 
Atomlarm o bitimsiz bo�lukta nas1! di:inenip 

<;:arp1�t1klanm kavrayabiliriz bundan. 
<;:ogu kez yaran vard1r kiic;:iik orneklerin 
Rii ri'1 k gcn;cklerin kavranmasmda. 

Dahas1, gtine� 1s1mnda uc;:u�an bu tozanlan 
i ncelem emizin ba�ka bir yaran da olur bize. 
Gi:izle gi:irmedigimiz alt devinimleri oldugunu 
Maodenin,  ipm;lanyla ac;:1kbr bu uc;:usma : 
() 1S1nda, gi:iriinmez c;:arp1�malann bask1s1yla. 
-Yolunu degi�tireni , saga, sola, geriye d oneni

Biiliin dogrultularda ko�u�turur bir siirii tozan. 
;\�omlarct : r  bu durmaks1zhgrn kiikeP.i. 

Demek, birimlerden olu�an kiic;:iik bile�ik go\'deler, 

-En yakm duranlar atomlarm bask1sma
Gi:ir�ilmcz bir vuru�la her kar:.1las.:1klannda, 

Daha iri gi:ivdelere aktamlar bask1y1. 
Bi:iylelikle atomlardan ba�l<imacasma 
Duyulanm1zm kapsamma yiikselir devinim usulca : 
Oyle ki oyna�t1g1m gi:iriiriiz de,  
Devino ii,�ini gi:iriiriiz de tozanlann, 
?,;,i itiyi saglayan vuru� gizlidir gi:iziimiizden. 
Dc\'inimlcrindcki h1z oramna gelince, Mcmmius, 
BelirLileri d egerlcndirerek varabilirsin sonu ca :  
Tan.  erkcnci 1�mlanm serpti mi topraga, 
Fundahklarda kanat c;:1rpan ku�lar 
Nas1l kaydmrlar ezgilerini saydam havada!  
Giinc� dogdugu anda nas1l kurutur birdenbire, 
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Giydirir pmlt1s1yla yeryiiziinu,  herkes l.iilir. 
Ne ki giine�in yayd1g1 1s1 ve parlak 1�mlann 
Bos de.i!ildir yo! ald1g1 .. uzay. Bu yiizden de 
Yava� ilerlemek zorundad1rlar. Yararcasma, 
Yollanna i;:1kan hava dalgalanm a�arlar. 
Ve 1�!lt1y1 olu�turan atomlar tek tek 
Bireyler halinde degil, baglantlh bir kitlede 
Birlikte yo! ahrlar. Salt d1� engeller degil; 
Birbirlerinc bagh devinimleri, 
<;:eki�mekri, tokezlemeleri de azalt1r h1zlanm. 
Oysa tek somluklan ii;:inde ilerlerken atomlar 
Hii;: bir d1� engel i;:1kmaz kar�!lanna 
Bag1ms1z birimler halindc giderler yollannda. 
Kat kat gerid e b1rak1rlar boylece 
Devinim hlZlnda giine� 1�1gm1 da, 
Ve gage yay1hncaya kadar giine�in 1�mlan 
Onlar gei;:er aym uzay pari;:as1mn birkai;: kat1m. 
Ki�ioglunun tek tek atomlan izleyememesi, 
Aki! erdirememesi hangi ctkenle olu�tuguna 
�eylerin. bize hii;: de garip gelmemeli. 

Bu arada maddenin varhgmdan habersiz 
Birtak1m dii�iiniirler. eli olmadan tannlann. 
tnanmazlar mevsimleri dcgi�tirecegine dogamn. 
Uriin f1�k1rtacagma topraktan. gereksinmeye gore. 
Ve oliimliikrin ya�ama itisiyle yoneldikleri bag1�a: 
Venus'un ayartmalan sonucu edindikleri 
Ya�am kilavuzu o tanr1sal hazla, 
Tutkuyla iireteceklerine soylanm. 
Tannlann her �eyi insan adma yaratt1gma 
inamnca nas!l sap1yorlar dogrudan! 
Atomlardan habersiz olsayd1m bile 
Giiksel olaylara dayanarak ve ba�ka kamtlarla 
Giisterebilirdim evrenin bizler i.;;in 
Tannsal bir giii;: eliyle yarat1lmad1g1m. 
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Evren. eksiklerle. kusurlarla dolu ki oylesine 
Sana daha sonra ai;:1klayacag1m enine boyuna. 
$imdi atomlann devinimine daneyim. 

Herhangi bir maddenin salt kendi giiciiyle 
Yukarr yonelemeyecegini belirtmenin tam s1ras1: 
-Alevi olu�turan tozanlar kan�tlrmasm akhm
Tek ba�lanna ahnd1klannda ti"1m agirhklann 
Yere i;:ekili�leri. gage h�kirmalanm engellemei 
Biiyiimelerini gage dogru ekinlerin, agai;:lann. 
Yine. yangm sard1 m1yd1 kiri�leri, bacay1 
Obur alevler istekleriyle m1 yiikselir i;:at1ya 
Olmadan hii;: bir d1� etkenin yard1m1? 
Hayir !  damarlanm1zdan ans1zm h�kiran kana 
Benzetebiliriz alevin yiikseli�ini, Bir d ii�iin, 
Nas1l siiriikler su. tahtalan, kalaslan, 
Ne kadar derine bastmrsak bast1rahm onlan, 
Su iter, yiizeye i;:1kart1r daha biiyiik bir h1zla. 
Oyle ki gavdelerinin biiyiik bir baliimii 
Suyun iistiinde kahr nedense. 

Ben derim ki ,  tek ba�lanna almd1klannda 
Bo�lukta a�ag1 i;:akeceklerdir. 
-Aym d urum saz konusu alevler ii;:in de-
Bir basmi;:la kar�1la�mca h�k1racaklard1r 
Goge dogru, tek ba�ma kahnca ag1rhklan 
A�ag1 i;:ckse de onlan. Gazlerinin ani"mc getir, 

Nas1l uzun izler b1rak1r alevden, 
Kayarken gagiin gece me�aleleri, 
Dogamn kararla�t1rd1g1 yere giderken! 
Bak nas1l yeryiiziine dii�iiyor y1ld1zlar !  

Giine� nas1l 1s1 yay1yor gagiin dorugundan 
Ve 1�1myla siiriiyor tarlalan. Onun 1�1g1 da 
Yere dogru i;:ekiliyor. Nasil yagmur bulutlanm 

ikiye baliiyor �im�ek!  Bulutlardan i;:1kan ate�ler 
H1zhca kiimele�iyor �u yana bu yana, 
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c;:ogu kez diinyaya da dii�iiyor alev toplan. 
Bir ba�ka gcn;:ek daha var bu dogrultuda 
Kavramam istedigim : A�agilara dogru atomlar 
Yol altrken ag1rl1klar1yla, belirsiz yerlerde 

Ve zamanlarda oylesine ufakttr ki sapmalart, 

Yon-degi?mesi bile gu\: denir bunlara. 

Bu sapma da olmasa hcr�ey diikiiliirdii bo�luktan 
Tckdiize bir ko�utlukta, yagmur damlalan gibi 
Ne c;:arp1�ma, nc vurmas1 atomun iistiinc. 
Doga hic;:bir �ey yaratamazd1 k1saca bunlardan. 

Dogrunun ne kadar uzagmdad1r inan:rnlar, 
Ag1r c;eken atomlarm, diiz bir c;:izgide 
Daha h1zh yo! alacaklarma hafiflcrden; 
! I afiflerin iistiine d ii�eceklerinc ve bu c;arp1�la. 
Dogurgan devinimlerc yo! ac;acaklarma! 
Suda c;:iiken saydam havadan gec;:cn cisimlerin 
Ag1rhklarma gore h1zlarmdaki dcgi�ikligin 
Ozetlcrsek �udur nedeni: 
Suyu ya da havay1 olusturan maddc e�itc;:esine 

Direnemez biitiin nesnelere, daha c;:abuk yo! verir 

215 

220 
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230 

Ag1rlarm kar�1smda. Oysa ba�luk oyle mi ? 235 

0 direnr;: giistermez hie;: bir zaman. hic;bir cisme 
Gcc;it v ermeden edemez onlara; iiziiniin geregidir bu. 
K1p1rtls1z bo�lukta biitiin varhklar demek ki, 
Es h1zla giderler farkh olsa da agirhklan:  

Agir hie;: bir  zaman dii�mez h:ififin iistiine 
\'e vuru�lanyla hi� bir katk1da bulunamaz. 
Dof!:mm devingen ve yarat1c1 giiciine. 
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At omlann azlClk sapt1klarm1 kabullenecegiz 
Arna az1C1k. Yoksa egik devinim bic;:imleri 
Varsaymak zorunda kalacag1z ki, sonunda 
Aykm dii�ecegiz saghkh felsefeye. 
L i le  tutulur, gozle goriiliir bir gerc;:ektir: agirhklar 
Yoksundur egik dii�me olanagmdan 
.'\ ma kim diyebilir, bu diiz c;:izgiden 
Helli belirsiz bir sapma olamaz diye. 
Ustelik. d evinimlerin tiimii ic;:ten ilintiliyse dogada, 
Yeni, belli bir diizenle eski'den doguyorsa ; 
Atomlar. ka derin aglanm koparacak, 
Kesecek nedenle-sonuc;:'un bitimsiz dongiisiinii 
\"e yepycni bir devinim yaratacak 
fsnekliktcn yoksunsa;  canhlarda goriilcn 
Ozgiir istcmin kaynag1, ne olabilirdi ki ? 
Yincleyclim: nedir kaderin elinden kurtard1g1m1z 
i stem giiciimiiziin kaynag1? Ki h azzm bizi 
\'(inclttigi yolda ilcrlerken ayn ayn 
Dcgisiyor ya�c;m1m1z LeErlcPmemi� bir yerdc 
Ya da saattc, yiiregimizin scsine uydugumuzda. 
Boylesi anlarda soz gcc;:iriyor ki�ioglunun 
istemi. bacaklanndaki kaslara kuskusuz. 
ilk engel kalkt1gmda, yiireklerinin tezligine 

Es '.Jir i\'eccnliklc ilcri a t1lamaz yan� atlan. 
()inkii mad<le sefcrbcr olmahdir govdede once. 
,\acak o zaman. tek bir vyum sagland1gmda 
Kars1lay;ibilir yiiregin isteklerini govde. 
Yiirektcdir devinimin kaynag1 ; ruhun istcmiylc 
Canlamr, yay1hr tiim organlara sonra. 

Oysa bamba�ka bir durum soz konusudur 
D1sardan bir rnrusun �tkisiyle itildigimizde, 
Hcdrnirnizi olustur3:·1 macldcPin tiimii besbclli 
istem imiz d1�mda canlamr ve siiriiklenir 
isttrnjmiz dur  cl iyenc kadar organlanm1za. 
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Biiyiik aynm1 kavradm m1 bilmem aradaki ? 
C:ogu kez d1� itilere kapilsa d a  ki�ioglu 
istemeden siiriiklense de doludizgin 
Ba�ka bir giii; vardir insan yiiregind e ;  280 

Bir giii;, bu di� itiyle sava�an, ona direncn. 
Ya duralar, eski dinginlige doner onun komutuyla 
Ya da yeni bir yon allr organlanm1zda madde. 

Atomlara da tammam1z gerek aym olanag1, 
Hii;likten bir �ey dogam1yacagma gore, d cvinimin 285 

Ui;iincii bir nedeni olmab agirbk ve i;arp1�mamn 
Yamsira, bu dogu�tan giiciimiiziin kaynag1. 
Ba�ka atomlann i;arp1�1yla be!irlenmemesini 
Saglar atomun ag1rbg1, sonuna d ek deviniminin. 
Arna insan kafasmda her edimini onceden saptama gibi 290 

ii;sel bir zorunluk yoksa, hepten edilgin degilsr hele, 
Gosterdikleri sapmaya bori;luyuz bunu 
A tomlann, belirsiz zamanlarda ve yerlerde. 

Evrendeki madde birikimi liirbir donemde 

Daha s1k1 kentlenmi� degildi �imdiye gore 295 

Ne de dali a geni? bir alana yay1lm1?t1. 

C:iinkii eklenmeler de pkmalar da olmad1. 
Demek ki gei;mi� i;aglardakinden farkb degil 
Atomlann d evinimleri. Gelecekte de olmayacak 
Belli bir d iizenle dogan varbklar, 300 

Dogmay1 siirdiirecekler aym bii;imde. 
Hii; bir giii; degi�tiremez varbklar toplam1m, 
Dogacak ve geli�ecekler doga yasalan ii;inde. 
C:iinkii hii; bir yer yok, evrenden kai;an madd eyi 
Banndirabilecek ve yeni bir giii; sabp evrene, 305 

Yap1sm1 tiimiiyle d egi�tirecek d ogamn 
\'e ters yone i;evirecek d evinimlerini. 
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Bu arada garip bir ger�ek �1k1yor kar�1m1za : 
Atomlarm devinim surecinde almalarma kar�m, 
Kimi cisimlerin._govdeleriyle yapuklan devinimlcr d1�mda. 310 

I " 1 ll 1 1 1  k d ur;1g�111 .i.:iiriinii r  guzi.imi.izc n r m .  

<;:iinkii duyulanmmn kapsam1 d1�mdad1r atomlar. 
Goriilmediklcrindcn, dcvinimleri de ka�ar gozden. 
Goriiliir nesneler bile belli bir uzakbkta 
Devinimlcrini gizlerler gozlcrimizden. 
<;:ogu kez biliriz, bol yapag1b koyunlar 
Tepelerde, sulak �ay1rlarda usulca ilerlerler, 
Dii�iip taze �iylc panldayan otlarm ardma. 
Doygun kuzular keyifle nas1l z1plar, segirtir! 
Arna biz, uzaktan bakanlar, bir lekc goriiriiz: 
Duruk, beyaz bir leke. ye�il �ay1rda. 
Bir ornck daha: mancvra yapan birlikler 
Doldurmu� ovay1. Kama�uran panlt1s1 �eliklerin 
Vurmu� gage. tun�tan bir 1�1lt1 i�inde her yan. 
Bagn�malar yay1byor tcpeden tepeyc, derken 
Binlercc ayak scsi yiikseliyor a�ag1lardan, 
Yank1lar gage siniyor sonra. 
Dort nala atblar dart doniiyor ovada, 
Her yan zang1rd1yor nal sesleriyle. 
Arna oyle bir nokta var ki tepelcrin birinde 
Biitiin bu devinimler goriinmiiyor oradan: 
Bir 1�1lt1 var ovada yalmzca, k1p1rt1s1z. 

Ycni bir konuya geldik �imdi: biitiin tozlerdeki 
Atomlarm ozellikleri ve bi(:imce 

Ne denli biiyiik farkbbk gosterdikleri 
Ve zcngin �e�itliligi bu bi�imlerin. 
Atomlar and1rsalar da birbirlerini kimi zaman, 
T1pat1p benze�mezler asla. . .  Ki buna �a�mamab! 
Hep birliktelerken -demin de belirttigim gibi
S1mr ya da say1 tamm1yorlarsa 
Taslak�a vc yapICa da uymamalan gerekmez mi? 
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tnsan soyunu getir aklma, sessizlikte yiizen 
Pullu bahklan dii�iin, deli�men davan, 
Ttiylc bczcnmi� ku� siiriisiinii, yabaml hayvanla.n, 
0 sulak ycrlcri sci;:cnleri -cana can katan 
Irmak k1yilanm, golleri ve kaynaklan-
C::1kmaz ormanlara goi;:iip kanat i;:irpanlan. 
Hangisini sei;:ersen sei;: bu tiirlerden, hii;:biri 
T1pat1p benzemez kendi tiiriindekilere, yoksa 
Ana yavrusunu, yavru oz anas1m nasil sei;:erdi? 
Onlann da bizcileyin aynm var aralannda. 

Kai;: kez gorkemli bir tapmagm oniinde 
Sunak ta�mdaki tiitsii havay1 sarar. 
Kurban edilen buzag1 y1k1hr yere, 
Steak kan olugu bo�amr bogazmdan. Bu arada 
Yavrusuz ana ye�il i;:ay1rlarda dolamr habire, 
Yavrusunun, i;:ift tirnakh ayak izini arar. 
Tarar gozleriyle dort yam, ona bakmir 
Duralar arasira, soyler ag1t1m fundahklara. 
ti;:i s1zlar yitik yavrunun ac1S1yla, agila doner 
Ne sogiitler, ne 1slak otlar, ne k1y1s1 diizeyinde akan 
Sevgili irmaklar avutabilir onu, ac1y1 sokebilir, 
Buzag1lar da dindiremez yasm1, i;:ay1rda dola�an. 
Besbelli, kcsinlikle bildik bir �eydir yitirdigi. 
Kiii;:iiciik oglaklar uzun boynuzlu analanm 
Nasil selamlar o i;:atlak sesleriyle! 
Kendi analanm hemen nasil ayirt ederler 
Tez bacakh kuzular, meleyen siiriiniin ii;:inde, 
Nasil ko�arlar dogamn soziine uyup 
Nasil yap1�1rlar o siit dolu memeye ! 

Bir ba�ak sei;: ba�aklar ii;:inden, goreceksin 
Hii;: bir sei;:tigin t1pat1p benzemeyecek obiiriine, 
Belirgin bir ozelligi olacak her birinin. 
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Denizin yumu�ac1k dalgalar!a y1kad1g1 kumsalda 
K1y1da, toprag1 siisleyen deniz kabuklan ii;in de 
Gei;erli bu. Saymakla tiikenmiyor kamtlar demek: 
Evct, benze�en binlerce atom var geri;i 
Arna insan elinden degil dogadan i;1kt1klanndan, 
Belli bir taslaga t1pat1p uymuyor hii; biri 
Degi�ik bii;imlere biiriiniip yiiziiyorlar bo�Iukta. 

Bu ilkeye dayanarak ai;1klamak olduki;a kolay 
Neden daha derine i�leyebildigiru 
$im�ek panlt1smm, me�alelere oranla: 
Diyebiliriz ki, �im�egin goksel ate�i 
Daha ince bir dokudand1r -bizim odundan i;1kan 
Ve yaglarla canlandmlan ate�imi2'ln 
Gei;emedigi incecik deliklere s1zabilen-

Peki neden kandilin boynuzdan kab1, 1�1g1 
Gei;irir de geri piiskiirtiir suyu? 1�1k tozanlan 
Su damlalanndan daha kiii;iik oldugu ii;in degil mi? 

Siizgece bo�altt1g1m1zda, h1zla siiziiliir �arap, 
Oysa tembel zeytinyag1 oyalamr durur. 
Bir ai;1klama gerektiginde deriz ki, 
Ya daha biiyiik atomlan var yagm �araptan, 
Ya da oylesine kenetlenmi�. ii;ii;e gei;mi�ler ki 
Tek tek akam1yorlar siizgei;ten, 
Birbirlerinden i;ari;abuk kopam1yorlar. 

Ne biiyiik haz ahr damag1m1z, bir dii�iin; 
Balla siitii �oyle yuvarlad1g1m1zda agz1m1zdal 
Oysa nas1! biizer, kama�tmr dilimizi hintyag1 
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AC!, buruk, i\: bulandmc1 tad1yla. 
�oyle diyebiliriz oyleysc: 
DuyulanmlZI ok�ayan. haz veren tozler 
Yuvarlak atomlardan olu�ur: yuvarlak ve d iizgiin, 
Kenetlenmi�. s1k1 dokulu tozanlardan, 
AC! ve sert gelenlerse, yutarak ahrlar 
Duyulara giden yolu, h1rpalayarak bedenimizi. 

Duyulanm1za iyi ya da kotii gelen her �ey i\:in 
Ge\:erlidir bu iki cins yap1 arasmdaki \:at1�ma. 
Kulak t1rmalayan sesini g1C1rdayan testerenin 
E� ogelerden olu�mu� sayabilir miyiz, 
Usta parmaklanyla uyard1g1 lirin tellerinde 
Kanp ezgile�tirdigi seslerle saz �airinin? 

E� yap1da m1d1r atomlan duydugumuz kokunun. 
Cesetler yak1hrken alanlarda ve sahneye 
Kilikya safram serpilirken, bir tapmaktan 
Dogu tiitsiileri yiikselirken duydugumuz kokuyla? 

Gozlerimize bir renk �oleni veren goriintiileri 
Nas1l e� dii�iinebiliriz yap1ca; bizi aglatan, 
Tiksindiren, \:irkiflligiyle it en goriintiilerl e ?  
Belli bir diizgiinliik olsa gerektir, duyulanmlZI 
Tatland1ran her �eyin kurucu atomlannda. 
Maddece bir kabahk gosterirler 
AC! verenler, sert gelenlerse duyulanm1za; 
Bayag1, as1k surath, igren\: olanlar. 

Oyle �eyler de var ki tamtamma piiriizsiiz diye 
Adland1ramay1z onlan. Arna ko�eli ya da sivri d e  
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Degildirler. AC! vermek yerine, duyulanmlZI 
Yumu�ak a\:ilanyla uyanrlar. �arap tortusu 
Ve harh hindiba i�te bunlardan ikisi. 

Evet, k1zgm kor ve dondurucu tipisi k1�m 
DuyulanmlZI bamba�ka di�lerle kemirirler, 
Dokunma duyumuzdaki degi�meden anlanz bunu. 
C::iinkii yalmz dokunma duyusu, inan bana, 
Oziidiir duyumlanmlZln; ister bir �ey s1zsm 
Bedenimize d1�tan, ister ac1sm govdemiz 
Ya da Venus'un oyunuyla haz dolsun i\:imize, 
lster oyle bir vuru�la sarsilsm ki atomlar, 
Bozguna ugray1p altiist etsinler duyulanmlZI; 
Kendi elinle vur govdenin herhangi bir yerine 
Daha iyi anlayacaksm ne dedigimi 
Atomlar, demek, oylesine degi�ik ki birbirinden 
Boylesi degi�ik duyumlar yarat1yor b edenimizde. 

Yineleyelim : bize sert ve katl gelen �eyler 
l\:i\:e ge\:mi�. s1ms1k1 kenetlenmi� atomlardan 
Olu�sa gerektir, sarma� dola� kollanyla. 
En ba�ta elmas gelir \:arpmalara direnciyle, 
Sonra kunt \:akmakta�1. inat\:l demir ve turn; 
-Kapi!anm1zm siirgiisii vuruldugunda 
Yalmzca inildiyerek mert\:C ayakta duran-

S1vilarsa, ak1�kanhklarmm k1vamm1 
Piiriizsiiz, yuvarlak kurucu atomlara bor\:ludurlar. 
Ornegin ha�ha� tohumu, ak1�kand1r su kadar 
Ak1p gider, birbirini engellemez yuvarlan. 
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Bir de dag1hp giden �eyler vard1r amnda: 455 

Duman gibi, bulutlar ve alevler gibi. 
Atomlan, tamtamma piiriizsiiz olmasa da 
Dikenli, sivri ve dola�1k say1lamaz bunlann. 
Arna bedeni uyaracak bir yap1lan olmah, 
Bir araya gelmeseler de i�lerler kayalann ic;:me. 460 

Demek, duyulan etkileyen ama kan olmayan tozler 
Ko�elidirler ama yoktur uzanulan. 

�a�1rtmasm seni bazi �eylerin hem s1v1 olmas1 
Hem de ac1 vermesi. drnegin deniz suyu, piiriizsiiz 
Atomlardan olu�sa da, piiriizliiler kat1�m1�t1r ic;:ine 465 

-0 yiizden yakar- Ne var ki c;:engellenmemi�lerdir 
Birbirlerine. Hem piiriizlii hem yuvarlakt1rlar 
Ve yuvarlanabilirliklerine kar�m 
Duyulanmm h1rpalayabilirler. 

Deniz suyu, bile�iminden midir piiriizlii atomlann 470 

Piiriizsiizlerl e ?  Ay1rabiliriz bile�imin ogelerini, 
Yahtlayarak inceleyebiliriz. Tath sudur ornegimiz: 
Toprak tabakalanndan siiziiliince, ac1hg1m 
Kaybeder deniz suyu; tuz kahr geride. 
<;:iinkii bir boliik atom. piiriizlii oldugundan, 475 

Daha direnc;:lidir ve yap1�1r topraga. 

Yeni bir inandmc1hk kazand1racag1m 
�u ornekle deminki kamtlara: farkl1 
Bicimleri, say1ca sonludur atomlarrn. Yoksa 
Sonsuz bir irilik kazamrd1 baz1s1. 480 

Oysa herhangi bir tozamn dar sm1rlanna 
Bir sm1rh bic;:im say1S1 s1g1�abilir ancak. 
Diyelim ki en azmdan iic;: boliimliidiir atomlar 
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Belki biraz daha da fazla. 
�imdi tiim olanaklan kullanarak 4 ' '  

Kiimeleyelim b u  boliimleri. Tepede toplayahm, 
Dibe alahm, serpi�tirelim sola, saga 
Yani biitiinii gozeterek, olabilecek 
Tiirlii diizenleri gen;ekle�tirelim pan;alarla. 
Yine de yeni pan;alar eklemeden 4 '' '  1 

Bir degi�iklik yapamay1z asil bi.;imde 
Ve amac1m1z bi.;imi daha da degi�tirmekse 
Yeni par.;alar gereklidir yeni diizenlemeye. 
Bi.;imde degi�iklik izler boyutta d egi�ikligi. 
Oyleyse, bi.;imleri, say1ca sonsuzdur 4 • 1 ' 

Diyemezsin atomlar i.;in. Korkun.; biiyiime hakk1 
Tammi� olursun kimine. Oysa bu 
Her olanagm d1�mdadir, kamtlad1g1m gibi. 

Yoksa Dogu'nun gorkemli giysileri 
-Tesalya d eniz kabuklannm 1 1 1  

Meliboia erguvanlanyla bezenmi�- ya da 
Altm siislii kuyrugu tavusku�unun ve panlt1s1, 
Yeni bir renk kar�1smda solup giderdi. 
San sakmn kokusu kii.;iimsenirdi ve balm tad1. 
Kugunun oliim �ark1s1 ve Phoibos'un lirinden .;1kan 
Usta ezgiler SUS pus olup kahrlard1 oylece. 
(:iinkii varolam a�acak daha_yetkin bir_ �ey 
Olurdu mutlaka. Ve iyilerin 
Daha iyiye boyun egdigi gibi, 
Kotiiler de ezilirdi beterin kar�1smda. 
Arna her iki u.;ta varbklara sm1r .;izilmi�se, 
Maddenin farkh bi.;imlerine de 
Benzer bir smir konmu� demektir. 

K1zgm ate�ten, ki�m dondurucu soguguna ve 
Gerisin geri k1zgm ate�e. bir s1mrh alan uzamr. 
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Ara lSl!ar da tamamlar i;:izelgeyi. 
B elli uzakhktad1rlar birbirlerinden, 
lki ui;:ta iki son nokta vard1r, alevler 
Ve dondurucu soguklarla belirlenen. 
Ihmhlar kahrlar iki ucun arasmda. 

Ba�ka bir kamtla peki�tirelim 
Deroin ele ald1g1m1z geri;:ekleri: 
Her bic;imin saytca sonsuzdur atomlart. 
Bii;:imlerin i;:e�itleri s1mrh oldugundan 
Bir 6rnek atomlar sonsuzdur say1ca 
Yoksa tiimii sonlu olurdu maddenin, 
Ki dizelerimde hep kar�1t g6rii�ii savundum. 

Ey Memmius ,kamtlad1m ki evren 
Atomlarm sav1ca sonsuz silsilesiyle surer. 
Her yonden gelen i;:arpmalar zinciri 
Kopmadan kahr boylece. 

Diyebilirsin, kimi hayvan tiirleri daha k1tt1r, 
Dogada daha azm1� gibi onlann tohumlan. 
Gel gor ki ba�ka bir iklimde, uzak iilkelerde 
Yeterince vard1r; eksikligi dengeler hem de. 
Dort ayakhlar arasmda olaganiistii bir 6rnek 
Hortumlu fil tiiriidiir. Hindistan'a set i;:eken 
0 a�1lmaz, fildi�i duvann yap1mma kim bilir 
Kai; bini kaulm1�t1r bunlann? �imdi tek tiik. 
Bu hayvan ne kadar boldu demek bir zaman. 

Diyelim ki e�siz bir govde yarauld1, 
Dogu�tan benzemeyen asla 
Yeryiiziindekilerin hii;: birine. 
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Bu dogumu gen;ekle�tirebilecek sonsuz 
Bir madde y1gmag1 olmasayd1, gelemezdi diinyaya. '> 1 '  

Nerden biiyiip beslenirdi, yaraulmak bir yana? 

Yine diyelim ki bir govdenin atomlan 
Sonludur ve dag1lm1�t1r diinyaya. 
Yabanc1 gi:ivdelerle dolup ta�an 
Bu karma�1k madde denizinde :; -;r;  

Hangi ortam, hangi etken arac1hg1yla 
Gen;ekle�ebilir birbirlerine rastlamalan? 
Boyle bir o!as1hg1 dii�iinmem hen kendi ad1ma. 
Bir gemi i;arp1�masmda bile dii�iin, sular, 
Nastl dag1t1r, siiriikler yiizen pari;alan 
Serenleri. pruvay1, direkleri. k1i; direklerini 
Nas1l siiriip gi:itiiriir k1y1lardan uzaklara 
Bir uyand1r bu i:iliimliilere: haym denizin 
Sakmsmlar diye i:ifkesinden, kurnazhgmdan 
Ve hii; bir mevsimde inanmasmlar kahkahasma. 
i�te varsayd1g1m1z bitimli atomlar da, i;au�an 
Dalgalanyla maddenin savrulacak �uraya buraya. 
Hii; bir akmti, dalga biraraya toparlayamaz, 
Zaten kalamazlar bir bile�ikte, i;ogalamazlar da. 
Oysa kar�1tm1 gi:isteriyor bize deneylerimiz. 
Yani doguyor nesneler, biiyiiyor dogduktan sonra. 
Apai;1k ortada: Atomlan var her tiiriin say1ca sonsuz. 
Madde y1gmagm1 besleyen boyuna. 

Y1k1c1 devinim i:i nceligi alamaz hii; bir zaman 
Altedemez diriligi asla. <;ogaltan giii;ler de :; -, J 

Bir kez yaratt1klanm, koruyamazlar sonsuza kadar. 
Demek ba�tan beri siiregelen sava�1 i:igelerin 
E�it ko�ullarda siiriiyor. �urada kazamyor 
Ya�ama giicii, bak1yorsun yenik dii�iiyor �urada. 

69 



LUCRETlUS 

Aglamrken, yas tutulurken bir yanda 575 

Gi:izlerini giine�li diinyaya ai;an bebelerin 
<;:1ghklan kan�1yor ag1tlara. 
Giin gei;miyor ki, gece gei;miyor ki , kan�masm. 
Bu hebe i;1ghklan ag1t seslerine, 
Ac1yla sevini; i;atI�masm birbirleriyle. 580 

Bununla ilgili olarak bir ba�ka geri;ek var 
Kilitleyip, miihiirleyip saklaman gereken 
Belleginin en gizli kasasmda: 
Hi{: bir gorunur nesne, tek tur atomdan olu�mam1�t1r, 
Her �ey i:igelerin kan�mas1 yoluyla olur ancak. 585 

Nitelikleri, yetenekleri oranmda govdenin 
<;:e�itlilik gi:iriiliir kurucu atomlanmn 
Hem bii;iminde, hem say1smda. 

Once yeryiizii. Onda sakhd1r, sm1rs1z okyanusu 
Yenileyen atomlan sepserin akan Irmaklann. 590 

Yangm doguran madde de ondad1r: 
Yer yer ate�lenir toprak, yeralt1 yangmlan 
Peki�tirir Etna'nm piiskiiren tifkesini. 
Ekinler fi�kmr toprak, sulu yemi� agai;lan 
Ve bunlan insan soylan ii;in biiyiitiir. 595 

Irmaklanm, i;imenlerini, sulak i;ay1rlanm, 
Dagm yabaml hayvanlarma aymr. 

Bo�una takmam1�lar ona eski Yunan �airleri 
Tannlann ve Hayvanlann Anas1, insanm yaradam ad1m. 
Dillerinden dii�iirmemi�Ier onu ezgilerinde. 600 

Asian ko�ulu arabaya kurulmu� bir tanni;a 
Olarak dii�iinmii�ler onu. Demek istemi�ler ki, 
Gi:irkemli yeryiizii_ yiiziip _durmaktadir uzayda, 
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Bir ba�ka yeryuzu yoktur yaslanabilccegi. 
Yabaml hayvan!ara gem vurrnalanysa �u yiizden: 605 

En ha�an i;:ocuklan bile yola getirebilir, 
Duyduklan gorev duygusu anababalarma. 
Kentlerin ag1rhgm1 ta�1d1g1m yeryiiziiniin 
Belirtrnek ii;:in kuleli bir tai;: da koyrnu�lar ba�ma. 
Bu irngeyle hala dola�rnakta diinyay1 Kutsal Ana. r, J U  

Kimi Ida'h Anarn1z diyor ona ;  Phrygia'da 
Bin gorevli katiyor!ar yamna. (:iinkii onlarca 
Ekin, ilk Phrygia'da bitrni� ve yayilrn1� diinyaya. 
Had1rn rahipler de e�lik eder ona, anababaya 
Haymhk edenlerin, do! getirerneyecegini 6 I '>  

Gosterrnek arnac1yla giin-1�1kh diinyaya 
Hafifi;:e doviilen gergin derili davullar i;:a!ar, 
Kosier giirnbiirder, i;:atlak sesli borular 
Bir uyan verir derinden ve dokunakh fliit 
Phrygia ezgileriyle co�turur herkesi. 620 

Ellerde b1i;:aklar da vard1r, i;:1!gmhk sirngesi, 
Arna antrnak ii;:indir, tanni;:a korkusuyla, 
Nankor ve a�ag1hk ka!abahgm yiiregini. 

Ve tanni;:a biiyiik bir kente ilk girdiginde 
Sessiz dualarla kutsarken oliirnliileri, (i 2 > 

Bak1r ve giirnii� paralar atihr oniine, 
Kar tanelerini and1ran gullerle donamr yo! 
Tanni;:ayla arti;:1!anmn gei;:tigi. 

Sonra Yunanhlarm Kureta'!ar ordusu dedikleri 
Bedenlerinden akan kanla esrik, ba�lar oyuna. 
Orkiini;: sorgui;:lanm verince riizgara 
Girit'in eski Kt.ireta'lanm andmrlar. 
Oykiiye gore bir zarnanlar bir adada, 
Kalkanlanm birbirine vurarak belli aralarla 
<;ocuk Zeus'un sIZlarna!anm bast1rrn1�!ard1 
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Ve durmadan oynayarak tez ayaklarla i;:evresinde. 
<;:ocuklar ii;:inde bir i;:ocuktu Zeus; Kronos 
Pem;esine almasm diyeydi onu, i;:abalan, 
Onulmaz bir yara ai;:1lmasm anasmm yiireginde. 
Bclki bu yiizden silahla beklerler anamn ba�1m, 640 

Tanni;:a buyuruyor belki de insana, yurdunu savunmas1m, 
Silahlanyla ana-babalarma siper olmas1m. 

Bu inani;: akla yakm, oviilesi goriilse de 
Asllnda geri;:egin epey uzagmdad1r. 
<;:iinkii tannlar katmdan biri, yarad1h�1 gereg1 645 

Bizim ya�ad1klanm1Zln d1�mda, diinyam1zdan uzak, 
Dinginlik ii;:inde, oliimsiizliigiin tad1m i;:1kanr. 
Aodan yoksun, tehlikenin d1�mda 
Bizden bag1ms1zdir, yeter kcndine. 
Ne erdemlerimize kulak asar ne ofkcyi tamr. 650 

Toprak, ba�tanberi duyu giiciinden yoksun bir varhkur 
Ve say1s1z yoldan iiriinler siirmesinin nedeni, 
Say1s1z tozlerin atomlanm barmd1rd1gmdand1r. 
<;:1k1p da, Neptunus derse denize biri, 
Ekinleri, Ceres ve bildigimiz iiziim suyunu 655 

Bacchus ad1yla anarsa, topraga da 
Tannlarm Anas1 diyebilir elbet; yeter ki 
Buland1rmasm kafas1m bat1l inani;:larla. 

Bol yapag1b koyunlar, dovii�ken hayvanlar, 
Boynuzlu biiyiikba�lar ornegin, i;:ogu kez 660 

Aym gok pari;:as1mn altmda 
Bolii�iirler aym i;:ay1rlan 
Giderirler susuzluklanm aym irmagm suyuyla; 
Yine de kendi tiirlerine ozgiidiir ya�amalan: 
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Soyai;:ekerler, soylanmn davram�ma i:iykiiniirler. 
Oyle i;:e�itli her otta, her suda madde y1gmag1. 

Her tiir hayvan i;:e�itli pari;:alardan olu�mu�tur 
Kemikler, kan, damarlar, kaslar, nem, et ve 1s1 -

Ve aralanndaki tek aynm �udur bu ti:izlerin: 

665 

Atomlanmn degi�ik bii;:imlerde olmas1. ,,;-o 

Dahas1 var; tutu�abilir ve yanabilir her nesne, 
Hii;: degilse ate� alma, 1�1k verme, kiillenme 
li;:in gerekli bir madde gizler ii;:inde. 
Aym yoldan i;:1karak ba�ka nesneyi incelersen 
Gi:ireceksin ki nice ti:izlerin 
Tohumlan vard1r gi:ivdesinde ve 
Nice atomlar bile�mi�tir i;:e�itli bii;:imleriyle. 

Hem renk var, hem tat ve koku nesneletin _ i;:ogunda, 
Demek ki bol bii;:imlidir onlan olu�turan madde. 
<;iinkii koku, rengin giremedigi derinlige 1, .� 1 1  

Sizar insan bedeninde. 
Renk b2�ka bir yo] sei;:er, 
0 yoldan vanr insan duyulanna. 
Atomlann bii;:imlerinde bir aynm var demek ki: 
Degi�ik bii;:imler birle�iyor bir biitiinde 6 � 5 

Ve tohumlann kan�1mmdan olu�uyor nesneler. 

Bir gi:iz at dizelerime, ortakla�ad1r 
Biri;:ok harf biri;:ok siizciikte, yine de 
Aynmhd1r dizelerle, si:izciiklerin i:igeleri. 
Ortak harflerin yetersizliginden degildir bu. r, <111 

Tamtamma aym harflerden olu�an iki si:izciik de 
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Bulabiliriz aynca. Ne ki t1pat1p e§ 6gelerden 
Olu§muyor her birinin biitiinii. 
Ba§ka durumlarda da oyle. (:ogu atomlar 
Ortakla§a olduklan halde i;ogu tozlerde, 6Q5 

Degi§kenlik gosterebiliyor biitiiniin yap1s1. 
Yani insan soyu, ekinler ve yemi§ler 
Bile�imce kat kat aynhr birbirinden. 

Her i;:e�it atom her i;:e�it bile�ige girer sanma. 
Oyle olsayd1 canavarlar basard1 yeryiiziinii, 700 

!nsanla havvan kan§1m1 yarat1klar dogard1. 
Canh bedenlerden kocaman dallar siirerdi, 
Kenetlenirdi toprak-hayvanlanmn kollan 
D eniz-hayvanlarma. Korkuni; agzmdan 
Alev piiskiirten ejderhalar yeti§tirirdi doga 705 

Dogurgan topragm bagrmda. Yok boyle bir sey, 
Her §ey 6zel tohumlanndan yarauhyor, 
Ozel bir anadan doguyor, i;ekiyor soyda§lanna. 

Her bireyde, o bireye yararh atomlar 
Besinle ahmr, yay1hrlar organlara; 71 0 

Birle§ip devinime getirirler ya§am i;arkm1, 
Artakalan maddeyse topraga doner yeniden. 
-Bir yere baglanamayan, dirimli devinime 
!"teki, 6ykiinemeyen ve ayak uyduramayan-
Goriilmez tozanlardu bunlar ve doga 715 

Kusar onlan topraga govdeden. 

Bu yasalan yalmz hayvanlara 6zgii sanma, 
Her §ey ii;in gei;erli. Biitiin yarat1klar 
Yapiianyla aynld1klarma gore birbirlerinden, 
Earkh bii;imlerde atomlan olsa gerektir her birinin 720 

E§ bii;imde atomlara s1k rastlanmad1gmdan degil, 
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Yarat1klar, aym ogelerden 
Aym bi1;imde olu�mad1klan i1;in. 

I 

Tohumlar e� olmad1gma gore ku�kusuz, 
Yo!, ara, baglant1, bask1, 1;arp1�ma, ag1rhk 7 2 5 

Ve devinimce de e� degildirler aralarmda. 
Canhlardaki aynmlan belirlemekle kalmaz, 
Toprag1 denizden aymr, gogu tepede tutarlar . . 

Ey Memmiusl Ara�tirmalanma kulak ver 
Ararken buyi.ik sevin1; duydugum ger1;eklere: :'JU 
Sanma ki ak nesneler ak atomlardan ahrlar 
Karh gorunumlerini. Karalarsa, kara 
Ogelerden olu�ur. Hi1;bir �eyin rengini 
Atomlarmm e� renkte olu�una baglama sakm. 
<;iinkii renkten yoksundur ilks el tozanlar 7 35 

Yani ne olu�turduklan nesnenin rengindedirler 
Ne de bamba�ka bir renkte. 

Kafam1zla kavrayamay1z bu nesneleri dersen 
Yamhyorsun derim sana. Dogu�tan kor olanlar, 
Hi1; gormemi� olanlar gum�1g1m, 740 

Bir renkle ili�kili olarak du�unmeyenler nesneleri, 
Dokunma yoluyla kavrarlar. 
Biz de, renk izi ta�1mayan nesnelerin demek ki 
lmgelerini canland1rabiliriz kafam1zda. 
Hem kor karanhkta dokundugumuz �eylerin 745 

Renk 6zelliklerini zaten kavramay1z kil 

Renksiz govdelerin kavranacag1m kamtlad1m: 
Atomlarm da boyle oldugunu gosterecegim sana. 
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Bil ki her renk degi�ebilir ba�ka bir renge. 
Renk degi�tiremezler atomlar oysa, 750 

<;iinkii siiriip giden govdeler de olmasayd1 degi�medcn 
Hii;:lige gomiiliirdii evren. 
Sm1rlanm a�acak kadar degi�irse bir nesne 
Bir 6nceki durumunun oliimii demektir bu. 
Boyamaya kalkarsan atomlan, hii;:lige doncr evren. 755 

Demek renkten yoksundur atomlar ve yalmzca 
Bii;:imlerin zengin i;:e�itliligi yiiziinden 
Evrendeki renk dizisini yarat1rlar, 
Bile�imleri, durumlan, kar�1hkh devinimiedyle. 
�imdi kolay gelecek ai;:1klamak: 
Kopkoyu goriinen �eyler biraz once, 
Nasil donebiliyor birdenbire mermer bey:n;ma ;. 
Deniz sozgelimi, taze esintiyle k1pirdad1 m1, 
Yiizeyi mermersi dalga kopiikleriyle dolar. 
Goziimiize karanhk goriinen bir �ey, 
Az1c1k i;:alkalanmaya gorsiin atomlan, 
Altiist edilmeye gorsiin bir kere, 
Baz1 eklentiler ve baz1 eksiltmelerle, 
Akla�1r, bu kez beyaz goriiniir bize. 
Oysa ashnda mavi olsayd1 
Deniz atomlannm rengi 
Asia akla�amazlard1, i;:iinkii 
Ne kadar kan�tmrsan kan�tlr, bo�una. 
Mermer solgunluguna getiremezsin mavi iJo·y'ay1. 

Denebilir ki denizin kat1�1ks1z 1�1lt1s1 
Degi�ik renklerdeki tozanlardan olu�mu�rnr. 
-Nasil kare bii;:imindeki bir nesne i;:ogunlukla 
Degi�ik bii;:imlerdeki pari;:alardan olu�uyorsa
Ne ki karede tek tek goriiriiz degi�ik pari;:ala< . 
Oyleyse suyun yiizeyinde ya da 
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Ba�ka bir kat1�1ks1z 1�11t1da da 
Renk i;e�itlerini sei;memiz gerekir. 

Dahas1: pari;alarm bii;imlerindeki i;e�itlilik 
Biitiiniin kare olmasm1 engellemez asla. 
Oysa renklerdeki i;e�itlilik oyle mi: 
O, biitiiniin kat1�1ks1z panltlSlm engeller. 

Atamian renkli dii�iinmenin i;ekiciligine 
Kap1hrsak, nas!I yamlacag1m1z1 gordiik. 
Beyaz govdelerin beyaz dokulu, karalarm 
Kara dokulu olmad1gm1 dogrulad1k boylece. - io  
Her govde i;e�itli renklerden olu�mu�tur diyoruz 
Beyaz, daha kolay dogabilir renksizlikten 
Karadan ve kendiyle i;at1�an renklerden dogdugundan. 

lmdi: 1�1ksiz renk olam1yacagma gore 
Ve 1�1ga i;1kmad1klanna gore atomlar 
Renkli bir giysi yoktur iistlerinde. 
Renk olabilir mi hii; kor karanhkta? 
Renk, 1�1k degi�mesiyle degi�ime ugrar. 
- 1�1gm dik ya da yanlamasma vuru�una gore-
Giivercinin boynunu i;evreleyen, \' 1 1 

Ensesini tai;land1ran tiiylere 
Bak giine�te: yakut k1rmmsma doner baza'l. 
Ziimriit ye�iliyle gogiin mavisini goriirler, 
Belli bir ai;1dan bakanlarsa orada. 
Tavusku�unun kuyrugu da, bol 1�1k alt1�da , :;  
Yanardonerdir k1mildaymca. B u  renkler 
Yalmzca 1�1gm oyunundan dogarlar 
Ve renk diye bir �ey yoktur, 1�1k yoksa. 
Ozel bir etki altma girer gozbebegimiz 
Beyaz renkle kar�ila�t1gmda, oysa ka1.ida ·' · rl 

77 



LUCRET US 

Ba�kad1r bu etki. Arna nesnelere dokundugmnuzd:: 
Renkleri ne olursa olsun. bii;:imleri 6nemlidir 
Bizim ii;:in. �u geri;:egi i;:1kartabiliriz oyley�e :  
Rcnge gereksinimi yoktur atomlann, yaratt�br 
Tiirlii dokunma duyumlanm, ald1klan bii;:;mle. ll 1 5  

Dogal bir baglant1 bulunmad1gma gore 
Renklerle bii;:imler arasmda, atomlar rasgele 
Bir renge biiriiniirlerdi. renksiz olmasalard1, 
Bii;:imleri hesaba katdmadan. Peki neden oyleyse 
Geli�igiizel renklerde olam1yor h er tiirdeki bile�imleri? 87.1.' 

Bu varsay1ma bel baglarsak, kuzgunlann 
�a�may1z karh kanatlanndaki karh 1�dt1ya, 
Kugulann kara olmalanna, kara atomlardan 
Olu�malarma ya da ba�ka bir renge biiriinmelerine. 

Nesnelerin pari;:alara boliindiikleri oranda 825 

Renkleri de solukla�ir. ui;:ar gitgide. 
Nas1J dag1hrsa kirmm bir kuma� sozgelimi 
tplikleri i;:ekilip dokumas1 i;:oziildiigiinde 
Parlakfikta iistiine olmayan kmlhg1, alhg1 da 
Dag1hr, yitip gider goziimiiziin 6niinde 8.30 
Tozanlan atomlarma boliiniinceye dek 
Renk diye bir �ey kalmaz dokulannda. 

Son olarak: sesle koku vermedigini her nesnenin 
Bildigimize gore, yak1�t1ramay1z ses ve kokuyu 
Bunlarm hepsine. Bu ilkeye dayamrsak 815 
-Goziimiizle goremedigimiz ii;:in her �eyi-
Tlpk1 kokusuz ve sessiz olanlar gibi 
Renksiz de olabilecegini i;:1kannz kimi �eylerin. 
Uyamk bir zeka i;:abuklukla kavrar bunlan da 
Ba�ka niteliklerden yoksun nesneleri, kavrad1g1 gibi. 84/J 
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51!.nma ki renk dogaca esirgenen 
Tek niteliktir atomlardan. 
Sesten de yoksundurlar, tattan da, 
S1cakl1ga, sogukluga, yaktp kavuran 
Bir tstya da raslayamazsm onlarda. 
Hi�bir koku salmazlar govdelerinden. 
Mercanko�k. sansak1z, hintsiimbiilii: 
Bir koku haz1rlayacaksan bu otlardan 
-Burun deliklerimize cennetten esinti salan
llk i�in kokusuz bir yag bulmak olmah 
Kendi kokusuyla bozmayacak-en azmdan
Toziine kan�an, katdan kokulan. 

Kendilerine ozgii bir koku da vermezler 
Bile�imini kard1klan varhklara atomlar. 
Ses de vermezler, �iinkii hi�bir �ey aynlamaz 
Govdelerinden, kopamaz; bir tat da vermezler; 
Bir sogukluk, bir 1hkhk, bir k1zgm s1cak da. 
Ciinkii varhklann yokolabilir nitelikleri bunlar: 
Yumu�ayarak esnekle�me, ufalamp kmlma; 
Gev�ek dokudan dogan ge�irgenlik gibi 
Nitelikleri de uzak tutacaksm atomlardan. 
Y1kdmaz bir temele oturtabilmek i�in evreni. 
Hi�lige gomiiliirdii her�ey yoksa. 

Gordugumuz her duyulu nesne, kabul et ki 
Duyu gucunden yoksun a tomlardan olu�mu�tur; 
Tamk oldugumuz olaylar, bu ger�ekle 
Celi�miyor, tersine bizi elimizden tutup 
Yoneltiyorlar yeni bir ger�ege: diyoruz ki 
Canh, cans1zdan do.i\uyor her keresinde. 
Giir sagnaklarla v1c1k v1C1k olunca toprak, 
Ciiriiyiince, nasd ii�ii�iir ortahga solucanlar. 
Boylesi bir degi�ime ugrar cisimlerin her �e�idi. 
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Irmaklar, ye�illikler ve sulak c;ay1rlar 
Davara donii�iirler once, davann ozii, 
lnsan bedenine donii�iir zamanla. Ve kimi zaman 875 

Bizim bedenimizle beslenir yabaml hayvanlar, 
Dev ku�lann giic;leri artar goklerde. 

Evet, doga besinin tiimiinii demek 
Canh govdelere donii�tiiriiyor 
Ve canhlann duyulanm yarat1yor onlardan. �80 

T1pk1 odunu alevlendirip ate�e dondiirdiigii gibi. 
Bu yiizden 6nemli degil mi ic;ine girdikleri diizen 
Atomlann? Hangi atomlarla birle�ip, hangi 
Devinimi ba�Iatt1klan, devrald1klan hangisini? 

Nedir 6yleyse duyulanmm allak bullak edc:n 885 

Kafamm kurcalayan ve bize hayir dedirten 
Duyu giiciinden yoksundan tiiredigine duyulu varhgm? 

Elbette ki su, odun ve topragm kan�1m1 
Canh duyarhg1 iiretemez kendiliginden. 
Bu arada unutmaman gereken bir gerc;ek var : 980 

Duyulu varhklan yaratan 6g.elerin tiimiinden 
Duyum her ko�ulda dogar demiyorum ben. 
Duyu olu�turan atomlann boyuna, bic;imine 
Devinimlerine, diizenlerine ve durumlanna 
Bagh hepsi. Tahtada da, toprakta da 89 5 

Yak, bu sayd1g1m1z 6zellikler. Yine de bu maddeler 
Saganaklarla c;iiriiyiince, kiic;iik solucanlar c;1kar, 
<;:iinkii maddenin tozanlan eski diizenlerinden 
Edilirler yeni bir etkenin i�e kan�mas1yla 
Ve canh iiretecek yeni bir bile�ime girerler. 900 
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Duyumun yalmzca duygun govdelerden dogacag1m sananl::tr. 
Kaynagm1 benzer duyulu govdelerde arayanlar 
Onlann, oliimlii k1hyorlar duyulanm1zm temelini. 
<;iinkii duygunluk etle ili�kilidir: damarlarla, 
Kasla:  yumu�ak ve bozulabilir �eylerle yani. 905 

Haydi diyelim ki, damarlarla kaslann. 
Sonsuza kadar dayanabilir tozanlan. 
Onlara yak1�t1rd1g1m1z duyum ya bir par\:anm 
Ya da duyumu olmahd1r bir canhnm biitiiniiyle. 
Ne ki, duyumdan yoksundur par\:alar. 910 

Tiim bedenimizle alg1!anz organlanm1zda duyulan, 
Bedenden aynlan kol, duyumu siirdiiremez kendinde. 
Tek olas1hk kahyor geriye : bu tozanlar 
Bir canlmm tiim duyulanm ta�1rlar oyleyse. 
0 zaman t1pat1p, bizim gibi duymalan gerekir 915 

Dirimsel duyumlanmm payla�malan. Ve nas1! canh, 
Oliimsiiz bir oge olabilir, oliimliiyle ozde�se. 

Oliimden ka\:tlabilse bile ne \:lkar 
Birliktelikten, yanyanahktan, 
Bir siiriiden, bir canh kalabahgmdan ba�ka? 920 

lnsanlar, siiriiler ve yabaml hayvanlar ne yarat1r 
Yine insan, siirii ve yabaml hayvandan ba�ka? 

Kendi duyu giiciinii atlp govdelerinden 
Ba�ka duyu giicii edindiklerini dii�iinsek, neden 
At1!abilecek bir �ey ba�tan verilsin onlara? 925 

Onceden de soziinii ettigimiz gibi yumurtadan 
Civciv \:lktlgm1 goriiyoruz ve toprak \:iiriiyiince 
Giir saganakla, solucanlann ii�ii�tiigiinii ortahga: 
Duyu iiriiyor diyebi!iriz, duyulu olmayan varhktan. 
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Tutahm, biri 1;1kt1 kar�1m1za da dedi ki: 930 

Duyu. duyu giiciinden yoksun olandan iirer, evet. 
Ancak degi�im gerekli degil mi bunun il;in, 
Ya da doguma benzeyen yaratkan bir siire<;? 
Biz de, dogumla degi�imin salt birle�me ya da 
Bile�imle ger<;ekle�ecegini kamtlayacag1z ona. 935 

Hem canh daha dogmam1�sa, duyum soz konusu mu? 
Maddc dag1h durmaktad1r havada ve 1rmaklarda, 
Toprakta ve toprak iiriinlerinde ve atomlar 
Rastla�mam1�tir ki, kar�1hkh <;abayla, 
Her canlmm ya�amma k1lavuzluk eden 940 

Uyamk duyulanm1z i<;in gerekli 
Dirimsel devinimleri koyabilsinler yola. 

Yap1smm kald1racag1 giicii a�an bir <;arpmayla 
Kar�1la�mca herhangi bir canh, 
Karga�a i<;inde kahr bedcnin ve ruhun 945 

Biitiin duyulan. <;oziiliir atomlarm baglanttlan. 
Dirimsel devinimler engellenir i<;erde. 
-Ta ki her yam sars1lm1�. irgalanm1� madde 
Canm baglanm koparana kadar bedenden, 
Her gozenektcn sa<;ana kadar tozanlanm- 950 

Bu <;arpma her �eyi temelden dag1t1yorsa 
Daha onemlisi dii�iiniilebilir mi etkice? 

<;arp1�ma daha az hirpalay1c1 oldugunda 
Baskm 1;1kar dirimsel devinimler kimi zaman, 
Zorlu y1kmt1lan giderir sarsmt1lardan dogan, 955 

Dondiiriir her tozam kendine ozgii yoluna. 
Egemcnligini kurmaya <;ah�an oliimii savar, 
Sonmeye yiiz tutmu� duyulan ate�ler yeniden. 
Yoksa nas1l oliimiin e�igindeki canhlar, toplay1p 
Bilin<;lerini donerlerdi k1y1mm kap1smdan 960 

Alm1�larken yan yolu, gitmek daha kolayken? 
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Dahas1: yabanc1 bir giii;le yerinden edildiginde 
Diri etin bile�imindeki tozanlar 
Yani ii; konumlanm yitirdiginde, dogar aci. 
Dingin mutluluksa cloner geri 
Ogeler yerli yerini buldugunda. Demek ki 
Ac1 i�lerniyor atomlara, haz da duyam1yorlar. 
Devinim degi�meleriyle ac1ya yol ai;an 
Ya da sonra dirimsel mutlulugu dev�iren 
llksel tozanlan yoktur ki onlan olu�turan; 
Duyumla donattlrru� da olamazlar bu yiizden. 

�u da var: Canhlardaki duyum yetisini genellikle 
Atomlanmn duyululuguna baglayacaksak eger, 
Nasti ai;1klayacagiz insan soyunu olu�turan 
Atomlan ozellikle? Duyulu olmakla kalmaz bunlar, 
Kahkahayla giilerler, ya�lar siiziiliir yanaklanndan, 
Kiifre varanadek tart1�1rlar yarad11!� iistiine, 
Kendilerini olu�turan ogeleri sorarlar. 
Oliimliilcrc benzetilecekse tohumlar, 
Ba�ka ilksel tozanlardan olu�malan gerekir, 
0 tozanlann da daha ba�ka tozanlardan. 
Bir son i;ekemeyiz bu siirece, derim ki ben de 
Bu kamti;a, her canh -dii�iinen, giilen. konu�an
Bu edimlerle donanm1� tozanlardan olu�mah. 
Diyeceksin ki, diipediiz i;tlg1nca bir sav bu:  
Giilemeyen tozanlardan olu�sa da giilebilir ki�i. 
Dii�iinceden, konu�madan yoksunsa da tozanlan 
Gircbilir bilgii; tart1�malara. Duyumlu varhklar 
Neden i;1kmasm duyudan yoksun tohumlardan? 

lJstelik gogiin doliinden geliyoruz hepimiz, 
Babam1z birdir ve besleyici anam1z; ondan ahr 
Su damlalanm saganaklar halinde, ve 
Dollenince, giilei; yemi�ler verir giir agai;lar, 
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lnsanoglunu, bUtun hayvan soylanm turetir. 
Beslendikleri ondand1r, sevim;Ieri ondan, 995 

Ondand1r soylanm yenilemeleri. 
Bo�una degildir topragm ana diye amlmas1. 
Bagrmdan h�k1ranlar yine ona doner sonunda 
Esirden suzUlen tozanlarsa goge c1kar yine. 
Olum, yok edemez varbklarm kurucu tozanlanm, 1000 

Dokulanm bozar. Sonra yeni bir bile�ime 
Sokar onlan, bi<;im ve renkleri degi�tirerek. 
Edinilmi� duyum, dogabilir ve yitebilir bir anda. 
Du�un ki, gogii, denizi, toprag1 olu�turan ogeler, 
Ekinleri, aga<;Ian ve hayvanlan da olu�turur. 1005 

-Aktard1klan, ustlendikleri devinimlcre gore-
Ne bUyuk onem ta�1d1gm1 kavrayabiliriz 
Aym ogelerin ba�ka bile�imlerde, durumlarda. 
Govdelerin yuzeyinde gorunup de 
Aras1ra varolan, sonra ans1zm yiten 1010 

Niteliklerine bak1p da atomlarm 
OIUmsuzliiklerinden art1k ku�kulanmazsm. 
Bu dizelerde harflerin ne anlamda ve 
Nasll bir s1ra gozetilerek dizildigi 
Elbet onemli. Hepsi degilse bile benze�iyor <;ogu. 1015 

Yine de harflerin konumundaki 
Fark11hkt1r belirleyen her bir sozcugu. 
Dogal varhklar i<;in de boyle: bir degi�im varsa, 
Varhklan kuran atomlarm bile�iminde, 
Deviniminde, duzeninde, durumunda ve bi<;iminde, 
Bile�ik nesnede de ko�ut degi�me var mutlaka. 

Kulak ver �imdi anlatacaklanma, ey Memmiusl 
Bir ger<;ek, can atiyor goz onune serilmeye, 
Evrenin bir ba�ka gorunumii belirme <;abasmda. 
Hi<; bir ger<;ek, daha ilk bak1�ta 
Kolayca kabul edilip benimsenecek ve 
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Ku�kulamlmayacak kadar yahn degildir. 
Ve hi� bir �ey yoktur ki olaganiistiiliigiiyle, 
Yiiceligiyle goziimiizii kama�tlrsm da ba�tan, 
Zamanla azalmasm yaratt1g1 �a�kmhk. 1 030 

Gogiin kat1�1ks1z, karart1s1Z panlt1S1m alahm, 
Kapsad1klanm: yiizeyinde dolanan yild1zlan, 
Ay1 ve giim�1gmm hepsini bastlran gorkemini. 
Bunlar umulmad1k bir anda goriinselerdi 
Daha biiyiik bir tans1k olabilir miydi bundan? 1 035 

Kimsecikler inamr m1yd1 onceden soylense? 
Oysa �imdi kimse ba�1m kaldmp baknuyor bile 
Gok 1�1klarma! Gozler oyle t1kabasa doygun kif 
Vazge� o zaman, Memmius! Akilyiiriitmeyi kovma 
Tedirgin eden yeniliginden korkmak konunun. 1 040 

Tartlp ver karan, dogru geliyorsa sana benimse, 
Haz1rlan onunla sav�a eger yanh�sa. 
<;iinkii ak1lyiiriitmeyle bulmak istiyor insan kafas1 
Neler oldugunu, ta orada, bitimsiz bo�lukta 
·Diinya surlan d1�mda usun ula�maya can att1g1 1045 

O bolgede· ve oraya yoneltiyor u�u�unu dii�iince. 

Diyecegim �u oncelikle: her boyutta 
Sagda-solda, dipte-dorukta, her yonde 
Sonsuzdur evren. Bunu kamtlad1m sana zaten. 
Kendini seriyor ortaya ger�ek; bo�luk kavram1 
iyice berrakla�tmyor her �eyi. Her dogrultuda 
Uzand1gma inanm1ssak bir kez ho�_ uzaym 
Ve say1S1z tohumlarm siirekli devinim itisiyle 
Binlerce yone ko�u�tuklanna dipsiz evrende, 
Olduk�a su goturur bir ger�ektir, bu toprakla 
Gogun yarat1lm1� tek dunya olu�u. yararS1Zhg1 
Onun d1�1ndaki tiim madde tozanlanmn. 
Doga, atomlann geli�igiizel �arp1�masmdan 
Yaratm1�t1r diinyamm ve bu �e�itli, kas1ts1z, 
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Ama1;s1z bile�imle kayna�1m sonucu, atomlar 1060 

Kahc1 orgiilerin-toprak, deniz, gok, canhlar 
Ba�lang11; noktas1 olabilir her keresinde. 
Demek ki neresinden baksak, maddenin 
Ba�ka kiimelenmeleri vardir ba�ka yerlerde, 
Aym s1cakhkla kucaklad1g1 Esirin, sevgiyle. 1065 

Elbet olu�acakt1r varhklar, haz1rda bol madde, 
Elveri�li uzay varsa ve olu�umu engelleyen 
Hi1;bir neden ya da durum soz konusu degilse. 
Say1lamayacak kadar 1;oktur atom y1gmag1 
Canhlarm ve diinyam1zda nas1l kiimelenmi�lerse, 1070 

Ba�ka herhangi bir yerde de t1pat1p 
Kiimele�tirecek dogal bir gii1; vard1r onlan. 
Demek ba�ka yorelerde de 
Ba�ka diinyalar var bizimki gibi 
Ba�ka hayvan tiirleri, ba�ka insan soylan 1075 

Bir de dii�iin ki: dogumunda ve geli�iminde 
Teklik ve benzersizlik gosteren. 
Tiiriiniin tek ornegi olan bir varhk yoktur evrende. 
Say1s1z bireyleri kapsayan tiirlerden 
Birinin iiyesidir. Bir goz at canhlara : 1080 

Dag ba�mda kolgezen canavarlar kadar, insanlar 
i1;in de ge1;erli bu yasa, suskun bahklar 
Ve kanath yarat1klar i1;in de. Benzersiz degil 
Dcmek gok, giine�. yeryiizii, ay, deniz ve obiirleri 
Say1s1z yalmzca. (:iinkii kesin bir smir var 1085 

Onlarm ya�amlannda da ve govdeleri, 
Biiyiik say1larla varolan tiirler gibi yeryiiziinde 
Dogumla belirlenmi�tir ve son bulur oliimle. 
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Diinyanm dogu� mevsiminin ardmdan, dogdugu giinden 
Sonra denizle karalann ve giine�in tiireyi �inden, 1090 

Nice atomlar eklendi yeryiiziine d1�ardan 
Tiim evrenden. di:irt bucaktan dii�erek 
Deniz ve gi:ik i;:ogald1 bunlarla, gi:ikkubbe 
C::at1�1m yiikseltti ta tepelere, geni�ledi ' 

Ve yukarlara t1rmanabildi hava. 1095 

Ula�tI geldi her birine kendi atomlan 
Ba�ka ba�ka i;:arpmalar sonucu, 
Ayn ayn yi:inlerden. Hepsi tiirde�ine biti�ti 
Su suya kavu�tu. toprak doldu toprakla, 
Ate� ate�i biledi, Esir Esiri. Sonunda 1 1 00 

Her varhg1 son a�amasma ula�t1rd1 
Yaratkan ve tamamlaym doga 
-Dirimsel damarlara akan, tiikenip gidenden 
Suyu i;:ekilenden azsa, gelinmi�tir bu sm1ra-
Ve kendi giiciiniin art1�1m denetledi bi:iylece. 11 05 

Bil, keyifle biiyiiyii�lerini gi:izledigin varhklar, 
Ad1m ad1m olgunla�1rken, daha i;:ok atom 
Ahyor!ard1r yitirdiklerinden. Besin damarlara 
Kolayca yay1hr. Madde artimma yo! ai;:ar. Bunlar, 
Fazla madde b1rakacak ya ald1klan besinden ya da 1 1 10 

Ya�larmm gerektirdiginden i;:ogunu harcayacak 
Olgunluga ula�mam1�t1r heniiz ve doruguna 
Varana dek biiyiime, yeni tozanlar eklenmelidir. 
Olgunlugun giicii tiikenir bundan sonra ya�. yoku�u 
inmeye koyulur. Dogaldir, biiyiimesi oramnda 1 1 1 5  

Tozan di:iker varl1k, tohum atar i;:iiriimeye ba�laymca, 
Yiizeylerinden. Besin kolay yay1lmaz damarlara, 
Ne de gi:ivdesinden akam, yiteni dengeleyen 
Bir birikim saglanabilir aruk. C::iinkii varhklar 
Besinle yenilenir, diizenlenir, ayakta dururlar. 1 1 20 

Damar!ar alamaz bunca besini. Dogaysa, 
Bu konuda tiim gereksinmeyi kar�Ilayamaz; 
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Y1k1mla son bulacaktu bu siire1; demek sonunda. 
Dogaldu madde smnt1s1 artt1gmda zay1flamas1, 
Boyun egmesi d1�tan gelen vuru�a varhgm : 
Besin ahnmas1. uygun dii�mez ya�h yap1ya, 
Kesintisiz oliimciil tozan saganag1 da d1�ardan 
Ba�anr sonunda onu 1;6zmeyi, ayn�tumay1. 

Boylelikle diinyammn surlan da 1;atlayacak, 
Y1kmt1 halinde y1g1lacak 1;evremize. 
<;:iinkii besindir biitiinliigii koruyan, yenileyen, 
Destekleyen, ayakta tutan varhklan. 
Oysa ne damarlar ge1;irebilir, 
Ne doga saglayabilir bunca besini. Gen1;ligini 
<;:oktan geride buakt1 diinyam1z. Bir zamanlar 
Canhlan yaratan, dolyatagindan dev hayvanlar 
<;:1karan toprak, bocek bile iiretemiyor aruk. 
Oliimliilerin gokten altm iple indigini 
Sanm1yorum elbet tarlalara; ne de denizden, 
Kayalan doven dalgalardan dogdugunu: 
Besin saglayan toprakt1r onlara can veren. 
Giile1; ekinler, �araplar sunard1 bahanndayken 
Tath yemi�ler, 1;ayular sunard1 insana. 
$imdi 1;abayla bile yeti�tiremiyoruz bunlan. 
Okiizler bitkin dii�iiyor, ren1;berler bitkin 
Ve saban ba�a 1;1kam1yor iiriinlerini esirgeyen, 
i�imizi kat kat gii1;le�tiren toprakla. 
Ya�h ren1;ber i1;ini 1;ekerek salhyor ba�1m, 
Biliyor ki bunca zahmet, emek bo�a gitmi� 
Ge1;mi�i dii�iidiik1;e, �a�1yor babasmm bahtlna. 
Diyor ki eskiden, ara1;lar bunca geli�memi�ken, 
Tann korkusuyla insanlar, ufak 1;iftliklerinde 
Esenlik i1;inde ya�arlarm1�; her birinin payma 
$imdikinden daha az toprak dii�se bile. 
Aym kotiimserlikle bagc1 da kiifrediyor zamana 
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Bilmiyor ki her �ey usulca c;iiriiyor 
Ve ya�la y1pramp yakla�1yor sonuna . 

Bu gerc;ekleri gorunce ozgurlUgunu anlayacaksm 
Doganm. denetlenmedigini kibirli efendilerce 
Ve tannlann yard1m1 olmadan . .J.6nettigini 
Evreni. Soranm sana -c;alkantlSlZ ya9amlanm 
Dingin bir sonsuzlukta gec;iren tannlar adma
Kim sozgec;irebilir s1mrs1z varhgm toplamma? 
Kim tutabilir dizginlerini 
Sonsuz derinligin? Kim dondiiriir 
Bii tiin gokleri ve Esirin 
Alevleriyle k1�k1rt1r bereketli topraklan? 
Kim her zaman ve her yerde olabilir aym anda? 
Cam c;ektiginde karart1r gogii, �im�ekle sarsar, 
Y1ldmmla yok eder kendi taprnaklanm 
Ya da c;ekilip 1ss1za oyle bo�altir ki ofkesini 
Suc;lu kac;sa da <;uc;suz kaynar gider arada. 
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Sen kor karanhkta ilk duru 1�1g1 yanduansm, 
Ya�amm gizli tatlanm ar;1ga vuransm 
-Sensin k1lavuzum, ey Yunan uk1mn gorkemi!
Senin belirgin ayak izlerinde yiiriiyorum �imdi. 
A�ktu sana oykiinmemin nedeni, haset degil. 
Kulang1r; aym tiirkiiyii tutturabilir mi kuguyla? 
Oglak, incecik bacaklanyla yan�abilir mi 

0 tez-ko�u�lu giir;lii k1srakla? 
Sensin atam, ey gerr;egin bulgucusu! 
Bir ata sevecenligiyle yol goster bana. 
C::ir;eklerden sekmeden bal toplayan anlar gibi, 
Dadanm1�1m ben senin altm sozlerine, 
Sonsuz dirime yara�an altm deyi�lerine. 

Tannsal kafadan dogma o dii�iinii�. 
Evrenin yaplSlm ar;1klamaya ba�laymca, 
C::oker diinyamn alevli surlan. unuturum korkuyu, 
Evrenin olu�tugunu goriiriim bitimsiz bo�lukta. 
Tannlarm gorkemi ortaya r;1kar, ya�ad1klan iilke : 
Futma tammayan, yagmur nedir bilmeyen, 
K1y1c1 bir kuag1dan sonra buz kesen 
Beyaz karlara yabanc1 o bolgeler. Gogii 
Kahkahasmm 1�1lt1Slyla bulutsuz Esir orter. 
Tiim gereksinmeleri dogaca kar�1land1gmdan 
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Hi�bir dert bozamaz erin�lerini. Gelgelelim 
Yeraltmda Akheron'u goremem nedense, 25 

Olup bitenleri toprak gizlemese de goziimden. 
Tannsal bir mutlulukla dolanm o an i�te, 
Titretici bir korkuyla;  senin giiciinle dogamn 
Boylesine �1planmasmdan, biiyiimesinden 
Tiim aynntilanyla gozlerimin oniinde. .W 

Sana atomlann yap1sm1 an!attlm, M emmius; 
Nast! fark!Ihk gosterdiklerini bi�imce ,nasi! 
ilerlediklerini bo�lukta siiregen bir itiyle 
Ve nas1! yarat1!d1gm1 varhklann atomlardan. 
$imdi de ruhun ve dirimin yap1sm1 
A�1klayacag1m dizelerimde. Ve boylelikle 
Her �eye olumiin karasm1 bula�tlran, 
Kat1�1ks1z, bozulmam1� bir tat komayan, 
insan ya�amm1 temelinden sarsan 
Cehennem korkusunu sokiip atacag1m i�inden. -10 

Biliyorum, kimilerinin goziinde saynhk ve 
Lekeli bir ya�am, daha korkutucudur cehennemden. 
Onlarca, insan ruhu, kandan ya da -ne bileyim
Soluktan olu�mu�tur, nas1! gelirse. 
Aki! yiiriitme onemli degildir, �iinkii bu kof sozler -1 5  

Ger�egi ara�tirmaktan �ok gosteri amac1 giider 
- B oylesi bir tutumdan bcklenecegi gibi-
Siiriilscler de silalarmdan bu adamlar, 
Sup bula�sa!ar, agma dii�seler kara yazgmm, 
S1k1ca yap1�1rlar ya�amaya. Ve fusat dii�tiigiinde >u 

Ka�mmazlar bag1�!ardan bunluklan ol�iisiinde. 
Kara koyunlar kurban ederek 
Sungularla siftinirler tannlara. 
Ve bagnazhklan, ac1!an oramnda artar. 
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LUCRETlUS 

Ku�kuda, tehlike ic;:indeyken smanabilir ki�i. 
Ac1, mihenk ta�1d1r, ac1yla soyler insan 
Yiireginde gizli kalm1� sozleri : 
Maske s1ynlmca, gerc;:ek ortaya c;:1ker. 

Bir de o acmas1, ac;:gozlii ki�ilere bak; 
lJn, para h1rs1, gerektiginde sue;: ortakhgma, 
Ma�ahga bile iter onlan; gece giindiiz demeden 
Mal-miilk hesab1 yaparlar kara bir tutkuyla. 
Temelde oliim korkusudur besleyen, 
lc;:ten kemiren bu ac;:1k yaralan. 
Rezillik, du�kiinliik, yoksulluk nice uzagmdad1r 
Ya�ama sevincinin, guvenin: olumiin e�iginde 
Bekle�en karart1lard1r zaten onlar. Bu yazg1dan 
Delice bir korkuyla kac;:mak ister insan. 
<;:ok uzaklara. Boylelikle kan dokerek biriktirir 
Varhg1m; cesetleri de y1gar iistiiste bu ugurda. 
Oz karde�inin oliimunii sevinc;:le kar�1lar. 
Korkuyla ve nefretle doldurur ic;:ini 
Kanda�larmm comert yiirekle ac;:t1g1 sofrada. 

Bu duygularla, bu korkunun etkisiyle s1k s1k 
Ba�kasmm ba�ansmdan hasetle kavrulur ic;:leri. 
Bir utku halkas1yla c;:evrelenmi�tir o biri'si 
Oysa kendi ya�amalan bulanm1�t1r bataklara. 
Un adma ya�amay1 bile gozden c;:1kanr kimileri. 
Oliim korkusu oyle iter ki oliimliileri ya�amdan 
lgrentiyle bakarlar diinyaya ve o tedirgin yiirekle 
Kendilerine k1ymay1 yeglerler. Unuturlar 
Biittin bunluga bu korkunun yol ac;:t1gm1. 
Budur suc;:u besleyen, dostlugu y1kan, erdemi 
l ndiren doruktan. lnsanlar kutsal yurtlarma, 
Anababalarma nas1l haymhk ederlerdi, 
Bu zorlu cehennem korkusu olmasa? 
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EVRENIN YAPISI 

Kor karanhkta nas1l urkerse i;:ocuklar, 
Ostlerine bir�eylerin yurudugunu samrlarsa, 
Bizier de bir o kadar temelsiz korkulann 
Peni;:esinde buluruz kendimizi duru gun 1�1gmda. 90 

Ne gunun ilk 1�1klan i�ler bu ku�kulara, 
Ne ergen gun. Alt edilebilir bunlar ancak 
Alai erdirmekle dogamn i�leyi�ine ve yap1sma. 

Once �unu diyeyim, Memmius, sana! <;ogu kez zihin 
Diye tammlad1g1m1z ruh da -ki ya�amm 95 

Denetmenidir- bi! ki, bir par�asidtr insanm; 
T1pk1 el, ayak ya da obur organlar gibi, 
Pari;:alanndan biridir canh varhgm butununun. 
Kimileri der ki : ruhun duygunlugu yoksundur konumdan, 
Yalmzca bedenin dirim ko�ullanndan biridir, 100 

Yunanhlann uyum diye adland1rd1g1 bu gui;:, 
Konumu olmasa da, bizi duyulu olarak ya�at1r; 
Ozel bir bo!Umu olmasa bile, saghgm nas1l 
Saglam bedenle ilintili oldugu soylenebilirse ;  
Ozel yere yerle�tirmez ruhun duygunlugunu 105 

Bu du�unurler; ashnda i;:ok da yamhrlar hence. 

<;ogu kez, gozle goru!Ur bir bo!Umu saynd1r 
Bedenin. Oyleyken gozle gorulmeyen ii;:imiz, 
Ho�nuttur, doyum ii;:redir. Tersi de olur: 
li;:i sayn olamn bedeni sapsaglamd1r. 1 1 0  

Ayag1 agnyan birinin ba�1mn 
Hii;: mi hii;: agnmayabilecegi gibi. 

Kendimizi uykuya b1rakt1g1m1zda nasI! 
Doygun ve dingin, duyusuz yatar beden. 
Bu arada ba�ka bir uyamk nesne vard1r, 115 

Her i;:e�it uyany1 yamtlamaya haz1r 
-Tozden yoksun sevince ve burkuntulara ai;:1kt1r-
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lmdi:  bil ki, can dag1lm1�t1r organlar1m1za 
Ve beden uyumdan almaz duyu giiciinii; 
B edenin biiyiik boliimii kesip atilsa bile, 120 

Ya�am bir siire oyalamr organlarda. Oysa 
ls1 tozanlan dag1hp da son soluk .;1ktigmda 
Aynhr damar!ardan, kemikleri b1rak1r. 
�u ger.;egi .;1karabilirsin bu olgudan; 
Biitiin 6gelerde e�it dirim pay1 yoktur, 125 

Ve e�it dirim bannd1rmazlar. Ne ki 
Riizgar ve 1smm atomlan arac1hg1yla 
B anmr organlarda ya�am; demek ki kcndinde 
B edenin, dirimsel bir soluk ve 1s1 var, 
Oliimde en son onlar aynhyor organlardan. 130 

Gordiik, bedenin bir par.;as1d1r 
tnsanda i�birligindeki ruh ve can, 
Helikon tepesinden ezgicilere bag1�!anan 
-Belki ba�ka bir kaynaktan ahp bu sozciigii 
0 giine dek ads1z sanatlanna uygulam1�!ardIC- 1 3 5  

Uyum'u b1rakahm onlarm olsun. Sen beni dinle. 

Diyorum ki, birbirine bagltdir ruhla can; 
Tek bir toz olu�turur!ar birlikte. 
Arna. kafa da diyebilecegim, asil egemen giicii bedenin, 
Ruh ya da zihin dedigimiz yo! gosterici ilkedir. 1 40 

Bu, gogsiin ortasma s1k1ca yerle�mi�tir. 
Korku ve iirkiiniin orada atar nabz1, 
Sevincin ok�ayan eli orada duyulur. 
Demek burda zihinle ruhun bannag1. 
Canm geri kalamysa, bedene dagilm1�t1r, 1 45 

Ruhun itisiyle, onun gosterdigi yolda gider. 
Ruh kendi ba�ma dii�iiniir, sevin.; duyar, 
Beden ve caru hi.; bir �ey etkilemese bile. 
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EVRENIN YAPISI 

Ba�1m1za-goziimiize bir sann sapland1gmda, 
Bedenin tiimii kat1lmaz bu anya. 
l�te ruh da an \;eker tek ba�ma, sevince 
Kap1hr. Camn obiir organlara dagilm1� boliimii 
Yeni bir itiden habersiz de olsa. Gelgelelim, ruh 
Daha biiyiik bir korkuyla altiist edildiginde, 
Can da tiim organlarda kat1hr tedirginlige. 
Ter basar bedeni, gozler dalar, yiiz solgunla�1r, 
Kulak uguldar, el titrer, dil dola�1r. 
Ruhu saran korku yiiziinden y1g1hp kalan 
Nice adama rastlam1�1md1r. Demek ilinti var 
Rubia can arasmda ki, ruhun iti�iyle can 
Sars1hyor ve devinime ge\;iriyor bedeni. 

Ruh ve can da maddeden ol�mu�lardir 
Bu mantiga gore. Kollan uyan�lanm, 
Uykudan kaldm�lanm bedeni, anlam1m 
Degi�tiri�lerini yiiziin, bizi yoneti�lerini: 
Ustleni�lerini dokunma gerektiren bu edimleri 
Gorebiliyoruz: dokunmada da gerekliyse madde 
Maddeden olu�tuklanm nasil yadsmz? 

Kauld1g1m s1k s1k gormii�iizdiir ruhun 
Bedenin ya�anularma: Delici giiciiyle m1zrak 
Yanp ge\;ti mi kemikleri ve kaslan, ya�amm 
Otagma ula�amasa bile, ba�1 <loner ki�inin, 
Bayilacak gibi olur ve y1kild1gmda, karga�a 
Siiriip gider kafasmda, ayaga kalkmak itisi 
Belli aralarla gider gider gelir. Dokusu 
Maddeden olu�an silahtan etkilendigine gore, 
Ruhun dokusu da maddeden olu�sa gerektir. 
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LUCRETIUS 

Ruhun nasil bir maddeden nasil olu�tugunu 
Gostermektir �imdiki .;abam. Once �unu 
Soyleyeyim ki �ok incedir dokusu, olaganustu 
Ufakl1kta tozanlardan olu�mu�tur. 
Kulak verirsen, s1ralayacag1m ger.;eklerden 
Sen de .;1karabileceksin bunu. 
Ruhun bir olay1 canland1rd1g1, 
Tasarlad1g1 h1zla, asla boy 61.;ii�emez olaym hm. 
Demek ki, dokulan gozle goriiliir nesnelerden 
C::ok daha tez .;ah�1r ruh kendi kendine. 
Yani olaganiistii ufakhkta ve yuvarlakhkta 
Olmah atomlar; 6yle ki, 
Devinime ge.;sin en ufak dokunu�la. 
Suyun en hafif dokunu�ta .;aglamasmm ned eni 
Atomlanmn kii.;iikliigii ve haz1r olu�udur akmaya. 
Bahn yap1�kanhg1 -ag1r ak1�1. ge.; ilerleyi�i
Kurucu maddenin s1k1 kenetlenmesine baghd1r. 
Goriildiigii gibi, ne 6yle piiriizsiiz, ne 6yle ince, 
Ne de 6yle yuvarlakt1r tozanlan. 
Bir ha�ha� y1g1mm alahm ele, 
Tohumlar en hafif esintide yuvarlamrken 
Bir ta� ya da m!Slr ko.;am y1g1m k1m1ldamaz bile. 
Kii.;iikliikleri ve piiriizsiizliikleri oramnda 
Devingenlik kazamr nesneler. 
Ag1rhk ve piiriizliiliik artt1k.;a 
Daha saglam .;ak1hrlar yerlerine 

Olaganiistii devingenlikte oldugundan ruhumuz 
Tozanlan da olaganiistii ufakhktad1r, 
Olaganiistii piiriizsiizliikte ve yuvarlakhktad1r. 
S1k s1k kavrayacaksm, ey Memmius, 
Bu bulgunun 6nemini ve yararhhg1ml 
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EVRENlN YAPISI 

Bir kamt daha sana, camn dokusunun 
Ne kadar ince ve saydam oldugu ve 
Y1g1labilseydi tozanlan iistiiste, 
Ne kadar az yer tutacag1 konusunda. 
Ki�ioglu dinginligine boyun egdiginde 6liimiin 
Ruhu ve cam b1rak1p gittiginde bedenini, 
�6yle bakarak ya da ag1rhg1m tartarak 
Anlayamazsm bedenden bir�eylerin yittigini. 
Oliim her �eyi yerli yerinde b1rakm1�tlr 
Dirimsel duyu giicii ve s1cakhk d1�mda. 
Demek camn atomlan 6ylesine ufak ki, 
-Damarlar. et ve kaslar da kenetlenmi�-
Can biitiin biitiine gittiginde, bedende 
Ne g6riinii� degi�ir, ne azalma olur ag1rhkta. 
Bacchus'un il;'.kisi buruklugunu yitirince ve 
A1;'.1kta kalan koku, 6ziinii ; tad1 kalmaymca 
Giizel bir yemegin, aym durum s6z konusu. 
Nesne, g6zle g6riiliir bir eksilmeye ugramaz. 
Ag1rhg1 da azalmaz, l;'.iinkii tat ve koku 
Kiitlenin tiimiine yay1lan ufak atomlardand1r. 
Sav1m1z, hil;'. bir ko�ulda degi�meyecek : 
Ruh ve camn olaganiistii hafiftir atomlan, 
Aynlmalan degi�tirmez o yiizden kiitleyi. 

Rubia candaki temel maddenin 
Tek 6geden olu�tugu samlmamah. 
<;:iinkii 1hk ve seyrelmi� bir soluk da 
Sizar 6liiniin bedeninden ve ihkhk 
Havay1 ta�1r yedeginde. Olmaymca havamn kat1�1m1, 
Varolamaz 1s1 : yap1ca seyrekliginden 6tiirii 
Siiriiyle hava atomu gezinmelidir kovuklannda. 

Ruhumuzun olu�umu en az iii; katltdir oyleyse. 
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Arna bu iii;'. 6ge birle�ince de dogmuyor duyu giicii. 240 
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Dii�iincelere kaynakhk eden duyusal 
Devinimlerin salt bunlarca yarat1ld1g1m 
Yads1r insan kafast. Dordiincii bir age gerekiyor 
Ki ondan devingen, seyrek bir ba�kas1 yok evrende. 
Kurucu atomlan hii;:bir �eyin, daha kiii;:iik ya da 245 

Daha diizgiin olamaz ondan. Ve odur ilk ba�latan 
Duyusal devinimleri kollarda, bacaklarda; 
Atomlann kiii;:iikliigii yiiziinden ilk uyany1 alan. 
Sonra 1hkliga s1i;:rar devinim, soluga, havaya. 
Derken beden tiimiiyle uyamr, kan hlzlamr, 250 

Nab1z dolar, et duygunla�ir. kemikler ve ilik 
Tatla co�ar ya da altiist olur ac1yla. 

Dordiincii 6geye ne s1z1 i�leyebilir, ne ac1 : 
Yoksa ya�ama olmazd1 ve camn 6geleri 
Ui;:up giderlerdi g6zeneklerden. Oysa genellikle 255 

Bedenlerimizin yiizeye yakm bir yerinde, 
Direni;:le kar�1la�ir b6ylesi devinimler 
Ve bu durdurma yiiziinden yap1�1hr ya�ama. 

�imdi dinle beni, Memmius! Bu ogelerin nastl 
Birle?tigine gei;:iyorum, nas1I bir birlikten 260 

Giii;: ald1klanna. Yaz1k ki, dilimizin yoksullugu 
Engel bana. Arna yiizeyden bile deginsem konuya, 
Samyorum ba�annm. Atomlar yollanm izleyerek 
Siirdiiriir ortak devinimlerini, kopu�amazlar. 
Yoksa i�lemez giii;:ler tek ba�ma. 265 

Tek g6vdenin tiirlii 6zellikleri gibi yan yanad1r onlar. 
Nasil her canhmn etinde koku, 
Renk ve tat ayn ayn varsa da 
Bile�imleri bir biitiinii olu�turur, 
i�te 1s1, hava ve solugun g6riinmez erki birle�ip 
tlk itiyi kendinden veren ve tende, 
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<;:e�itli duyusal devinimler yaratan o giii;le 
Birle�ip, bir etken yarat1rlar; bedenin ortasmda 
Sakh durur bu ana etken ve hii; bir �ey 
Ondan daha 6nemli degildir, dirimsel giiciin 
En can abc1 6gesidir. Ruhumuzla 
Cammmn giicii nas1l kenetlenmi� 
Organlanm1zda nas1l sakb duruyorsa 
-Atomlann kiii;iikliigii ve seyrekliginden otiirii-
Canda sakbdir ufac1k atomlanyla bu ads1z age de : " J  

V e  soz gei;irir bedenin tiimiine. Organlanm1zda · 

Kat1�1m halinde bulunan soluk, hava ve 1s1 da 
Kar�1bkb etkilerini siirdiiriir boyle. 
Biri ag1r basar kimi zaman; kimi zaman altta kabr 
Obiirii. Oysa tek madde goriiniir hepsi bize. 
Bir ba�lanna yapmazlar gorevlerini 
Js1, soluk ve hava; kopmazlar da birbirlerinden. 
Duyu giicii diye bir �ey kalmazd1 onlar aynlsayd1. 

Once : buyrugundaki ISi ogesiyle km�Ir 
Ruhumuz ve gozlerimizden 6fke fi�kmr. 
0 serin soluk da -korkuya deggin
Eksilmez, dizleri titretir, kai;1�a siiriikler. 
En son durgun hava gelir ki, o 
Yiirege dinginlik, yiize kayglSlzbk verir. 
Tutkulu, 6fkeye yatkm ki�ilerde baskmdir 1s1. � ' 5  

Olaganiistii bir 6rnek bu konuda aslanm ha�in 
Yarad1b�1. Kiikrer gogsii i;atlaymcaya kadar, 
Ofke tufamm bir tiirlii geme alamaz. Oysa 
Pay1 i;oktur soguk yiireginde geyiklerin, 
Riizgann ve iirpertinin. S1g1rlann yap1smdaysa, J OU 

Durgun hava i;ok daha biiyiik bir yer kaplar : 
Hii; bir zaman degmez yiireklerine 
Kara, kor karanbg1yla gozleri perdeleyen 
Dumanb me�alesi 6fkenin, delirtircesine. 
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Dondurmaz onlan korkunun soguk yiizii de : 
Geyigin uysalhg1, aslamn y1rt1cihg1 arasmda 
Ihmh bir yer tutarlar yarad1h�i;:a. 

tnsanlarda da 6yle. Egitim kimilerini 
Biraz parlatsa da, huylannm belirgin izlerini 
Silemez hepten. Sanmamahy1z dogu�tan gelme 
Kusurlann, sapmalann yok edilecegini : 
Korkak daha i;:abuk korkuya kap1lacak, 
Ofkeli daha i;:abuk kusacaktir 6fkesini, 
At1hmlan i;:ekimser kar�1layacakt1r 1hmh. 
Binlerce ai;:1dan aynm gosterir insanlar huyca. 
Bu aynmlann temelindeki gizli nedenleri 
Ai;:1klamak, benim giiciimiin 6tesinde. 
-Ad takamazken ben atom bii;:imlerinin 
G6sterdigi aynmlara yol ai;:an i;:e�itliligine-
Bir geri;:ek kesin yalmz : felsefe yoluyla 
Elenemeyen dogu�tan 6zclliklerin izleri 
Oyle hafiftir ki, engellenemez insamn 
Tannlara yara�1r bir ya�am siirmesi. 

Demek ki, can vard1r bedenin tumimde 
Bcdenin k1lavuzu, koruyucusudur can da. 
Ortak koklerle sanlm1�lard1r birbirlerine 
Ve y1k1ma uihamadan kopamazlar da. 
Ne kadar kolaysa 6ziine dokunmadan 
Tiitsiiden kokusunu ay1rmak; 
<;:oziilmeye ugratmadan bedeni, 
Ruhla cam i;:1karmak da kolaydir 
Aym 6li;iide!  -!lk olu�umdan bu yana ikisi 
ti;:ii;:e gei;:mi� atomlanyla ortakt1rlar ya�amada
$uras1 apai;:1k : olmadan birinin yard1m1 
Obiirii yoksundur duyum yetisinden. 
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Onlann kar�1hkh devinimlerinin bile�iminden 
Etimizde ancak parlar duyu giiciiniin k1Vllc1m1. 

Ne dogumu bilebilir beden, ne biiyiimeyi bir ba�ma 
Ve 6liimden sonra arta kalamaz. 
Oysa su 1s1s1m birakirken havaya, 
Ayn�maz bile�imi g6vdesinin, tersine, 
Hi<; bozulmadan siirer. Arna 
Can <;1k1p gitti mi bir kere, 6ksiiz organlar 
(:6ziiliir, i<;ten i<;e <;iiriimeye ba�lar. Demek ki 
Ana karmndayken, ta ba�tanberi, beden ve can 
Elele edinmi�lerdir ya�am-doguran devinimleri, 
Zedelenmeden kopamazlar birbirlerinden; 
Yokolmadan, y1k1ma ugramadan. 
Birbirleriyle baglant1hd1rlar yap1ca da, 
Varolu�lan i�birligine dayand1gmdan. 

Biri <;1k1p �6yle dese : duyulu degildir beden; 
Bedene yay1lm1� duran candir. 
Duyum dedigimiz devinimi yaratan. tnanma! 
G6zle goriiliir dogrulara kar�1 <;1k1yordur o. 
Kim daha kolay a<;1klayabilir bedenin duyumunu 
Deneylerimizle edindigimiz bilgiler d1�mda? 
Evet, can gitti mi beden duyusuz kahr 
Arna kalm niteliklerinden biri degil ki can, 
Oliince yitirdigi bir<;ok 6zelikten biridir. 

G6zlerin yoksun oldugunu savunmak 
Gorme yetisinden, ruhun gozler arac1hg1yla 
-A<;1k kap1dan bakarcasma- bakt1g1m sanmak . . .  
Giiliin<; bir sav! Gorme duyusu ters y6ne, 
Ta gozbebeklerimize <;ekiyor bizi. 
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Parlak nesnelcr, gOziimiizii kama�t1nr. 
Kap1Jar bilmcz bunu. D1�anya bakmak i.;in 
ittigimizdc tcdirgin olur mu kap1lar? 
Zaten kap1ya e�se gozlerimiz, kor oldugumuzda 
Ruhun daha iyi gormcsi gerekir .;evreyi. 
-Gorii�ii cngelleyen kap1 yoktur art1k nas1lsa. 

Bir yamlg1 daha var ka.;mman gereken : 
Yiice Dcmokritos'un saygm yetkesiyle 
Kutsad1g1 bu inanca gore, organlanm1z 
Bcdenle ruhun birbirini ardarda izleyen 
Atomlarmca dokunmu�lard1r. 
Ashnda can1m1zm atomlan, bedenimizi 
Ve etimizi olu�turanlara oranla 
Sadece daha ufak degildirler boyutc;a. 
Say1ca da daha azdirlar onlardan ve 
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Scyrck dokuyla yayilm1�lard1r organlanm1za. 380 

Bizde duyusal dcvinimi uyand1ran kii.;iik nesnelere 
Bir goz atahm da, bir fikir cdin 
Canm atomlan arasmdaki bo�luklar iistiine. 
Tozun sindigini sezmeyiz iistiimiize kimi zaman, 
Ellerimize bula�an kire.; dumamm; gece sisini, 385 

Duymay1z bile yiiriirkcn ayaklanm1za dolanan 
Pamuk.;uklan, ba�1m1za dii�en saydam oriimcek agm1, 
Ku� tiiylcrini, u.;u�an �cytan arabalanm 
-Oylcsinc hafifletirler ki yere inmezler bilc-
Ds tiimiizde yiiriiyen siiriingenin yolunu se.;emeyiz, 390 

Sinisincklcrin, tatarc1klann ayakizlerini de. 
Dcmek canm organlanm1za yay1lm1� atomlan, 
Bu gene! k1p1rdanmay1 alg1layana kadar 
Ve aralardaki bo�luklara ii�ii�iinceye 
Ve .;arp1�1p, birle�ip aynlana kadar, 395 

Olduk.;a biiyiik bir karga�a oluyor bedenimizde. 

102 



EVRENiN YAPISI 

Unutma ki, ya�am1 gozetmede, ayarlamada 
Ruh rok daha onemlidir can'dan. 
Ruh ve zihin olmasa; organlanm1zda bir an 
Dayanamaz dirim giicii ve can, izlcycrek 
Kilavuzunun sec;:tigi yolu, dag1hr havaya, 
Ardmda i:iliim sogugunu duyan organlar kahr. 
Ruh varken vard1r ya�am. Yoksun kald1g1 halde 
Dirim giiciinden organlanndaki, 
Bedeni parc;:alanm1�. ezilmi� biri, 
Ya�ar ve ic;:ine c;:eker dirim veren havay1. 
Gitmi�se de bedeninden camn i:inemli bir oram 
0 di:iniip s1ms1k1 yap1�acakt1r ya�ama yine. 
<;:evresindeki dokular zedelense bile gi:iziin, 
Gi:izbebegi saglam kald1g1 siirece 
Yitmez gi:irme yetisi. Arna tiimiiyle parc;:alamrsa 
Gi:izi;ukuru, bebegi baglant1s1z kahrsa bedenle, 
Elbet tam bir y1k1m izleyecektir bunu. 
Ote yandan oynamaya kalkarsan gi:izbcbegiyle 
Ossaat si:iner 1�1k, karanhk c;:i:ikcr, 
Sapasaglam 1�1sa bile gi:izyuvarlag1. 
Canla ruhun i�birligi siireklidir, s1k1d1r bi:iylesine. 

Ania ki, ey Memmius, canltlarm ruhlan 
Ve incecik dokusu canlarmm 

.l(J() 

-1 1 1 1  

1 1 -; 

Dogumsuz ve oliimsiizdiir. Bu amai;la -120 

Dizeler sualad1m, degdi c;:abam 
Mutluluguma. �imdi sana yara�1r bir anlaum 
Kahbma di:ikecegim dii�iincemi unutma, tek adla 
Kar�1hyorum ikisini. Can i:iliimliidiir dedigimde, 
Canla tek ti:iz olu�turan ruhu da anla. -I.! :; 

Once �unu kamtlad1m ufac1k tozanlardan 
Olu�mu� incecik bir dokudur can. Atamian 
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Tez-ak1�h sudan da, sisten de ve dumandan 
(:ok daha kiic;iiktiir elbet -devingenlikte onlan 
Kat kat a�t1gma, i;:ok daha hafif bir iti�le 
Devininime gei;:ebildigine gore kolayhkla 
Dumamn ve sisin imgeleriyle . . .  
imgeleriyle bile-. Derin uykumuz arasmda 
Sunaktan yiikseldigini gordiigiimiiz 
Bugu ve duman salt hirer imgedir. 
Ve kmlan bir i;:anaktan her yone akar su, 
Islakhk yay1hr, havaya kan�u bugu. 
Hii;: ku�kun olmasm : can da boyle dag1hr 
Ustelik daha biiyiik bir hizla yiter ve 
Kurucu atomlanna daha i;:abuk ayn�u 
tnsan bedeninden aynld1g1 an. 
Cam bannduan i;:anak-beden kmhrsa, 
Kan kaybmdan tutamazsa ii;:indeki s1Vly1 ; hava 
Nasti bannduabilir ki i;:at1m1zdan 
(:ok daha seyrektir, gev�ektir dokuca? 

Dahas1 biliyoruz ki ruh ve beden 
Birlikte dogar, serpilir ve i;:iiriir birlikte. 
(:ocugun zay1f, ince yap1sma uygun dii�en 
Bir zay1fhk vardu dii�iinmesinde. 
Y11lann geli�mi� beden giiciinii ise 
Daha olgun, daha kararh bir ruh destekler. 
Ya� bindirdi miydi daha sonralan, 
Koreltti miydi giicii el-ayakta, 
Sezgi bugulamr, dil dola�u. 
Ruh aksar : zay1flar ve i;:oker 
Her�ey hep birden ve aym anda. Olagan demek 
Camn t1pk1 bugu gibi ui;:up gitmesi, 
Bedenin dogumunu ve biiyiimesini payla�t1gma, 
Ve ya�la tiikendigine gore onunla birlikte. 
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Ostelik : beden saynhgm act!anna, 
Sancmm vuru�lanna katlamrken, kaygty!a, 
Actyla, korkuyla dolar ruhumuz. Oyleyse 
O!iime de katt!masmdan olagan bir �ey var mt? 

Stk stk bedenin saynhgma katthr ruh. 
Dalgmhk i\:inde saytk!ar durmadan. 
Arastra bir uyu�ukluk dalgasma kapthr, 
Gi:izler kapamr kendiliginden ba� dii�er 
Derin, sonsuz uykuda. Silkinip duyamaz sesini 
Yamnda bekleyenlerin, ts!ak yanaklanm 
Ya�lar!a do!u gi:izlerini gi:iremez ve kendini 
Ya�ama di:indiirme \:abalanm aytrt edemez. 
Saynl!k ruha bi:iyle bula�m1�sa, yokolabilir 
Demek o da. Nice d eneyler giisteriyor ki arttk, 
O!iim oyununun ustalandtr act ve saynhk. 

�arabm steakhgt yayt!dtgmda damarlanmtza 
Nasti sende!er, yalpalar ayaklar, 
Di! dola�tr, ruh bulutlamr, gi:iz dalar, 
Birbirini izler kiifiirler, hayk1rmalar 
Ve bildigimiz obiir belirtiler strasty!a. 
�arabm azgm giicii kaptp koyvermeseydi 
Bedendeki dirimsel giicii, salmasaydt cam, 
Nasti olabi!irdi biitiin bun!ar? Bi:iylesine 
Yerinden edi!iyorsa, degi�tiriliyorsa varhklar 
Biraz daha biiyiik bir gii\: kan�ttgmda i�e 
Yokedi!ebilirler : demek ki i:iliimliidiirler. 

Saralmm biri -s1k stk gi:irmii�iizdiir-
Ansmn ytkthr yere, yt!dmm \:arpmt�\:asma. 
Ki:ipiikler gelir agzmdan. Her kast ayn ayn 
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Titrer. Say1klar. Gerilir bedeni. Kas1hr. 
Soluk alamaz. Deli gibi r;:1rpm1r. Organlara 
Yay1lan saynhk, yerinden oynatmca cam, 
Riizgann dalgalan dovii�u gibi kat1p oniine, 
Gelir kopiik. Organlar ac1yla sars1ld1g1, sesin 
Atamian kiitle halinde r;:1kug1 ir;:in ag1zdan 
Duyanz iniltileri. Ag1z, en kolay, en dogal 
<;:1k1� yoludur seslerin. Say1klamamnsa 
�udur nedeni ruhla can boliinmii�. 
�u yana bu yana savrulmu�lard1r rasgele, 
Saynhg1n salg1s1 olan zehirle. 
Neden sonra hm ger;:ince nobetin, kara salg1 
<;:ekilir gizli inine ve ki�i dogrulur, 
Sendeleyerek ad1m ad1m duyulanna kavu�ur, 
Ele ger;:irir dirimsel giicii yeniden. 
Boylesi oliimciil saldmlarla, boylesi 
Bir dag1lmayla yiizyiize kahrsa ruhla can 
Bedendeyken bile, ya beden d1�mda, ar;:1k havada 
Sert riizgarda, hrtma kar�1smda 
Tek ba�lanna nas1l siirdiiriirler dirimlerini? 

Ote yandan ruh da sayn bir beden gibi 
tyile�tirilebilir, sagaltilabilir ilar;:la. Bu da 
Oliimlii oldugunun belirtisidir aslmda. 
Ruhta olsun, herhangi bir nesnede olsun, 
Degi�iklik yapmaya kalkt1gmda goreceksin : 
Diizeni degi�tirm eden. parr;:alar eklemeden 
Ya da toplamdan az1c1k r;:1karma yapmadan 
Gerr;:ekle�tiremezsin amac1m. Oysa oliimsiiz nesne 
tzin vermez parr;:alannda yer degi�tirimine, 
Eklentiye, en kiir;:iik bir r;:1karmaya bile. 
<;:iinkii bir varhk kendi oz s1mrlanmn 
D1�ma ta�acak kadar degi�ti mi 
Oldii sayilmahd1r art1k onceki niteligi. 
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tmdi saynlamp iyile�iyorsa ruh, oliimliidiir. 
Boylece, ger<;ek, yanh� ak!lyiiriitmeyi <;iiriitliyor, 
Sanp ikilemiyle yerden yere i;ahyor onu. 

Gormii�iizdiir yava� yava� dii�kiinle�tigini 
insanlann, dirimsel duyarhklanm yitiri�lerini. 
Once ayak parmaklan, urnaklan solar. 
Sonra ayaklarla bacaklar oliir, derken 
Soguk yiizlii oliim usulca ve sezdirmeden 
Yay1hr oteki organlara. Can dag1mkt1r, birden 
Toparlanamad1gma gore, demek oliimliidiir. 
Diyebilirsin ki, odagma i;ekilip belki de 
Topluyordur bedene dag!lm1� par<;alanm. 
Duyarhg1 da <;ekip alarak organlardan boylelikle. 
Gelgelelim can kitlesinin yogunla�t1g1 nokta 
Olaganiistii bir duyarhk gosterirdi o zaman. 
Boyle bir yer yok oysa, oyleyse demin de 
Ba�ka sozciiklerle dedigim gibi, damla damla 
Sizar can. yokolur k1sacas1. tstersen bir an 
Benimseyelim bu yanh� varsay1m1. diyelim ki, / ( 1  

Can yogunla�1r bedenlerinde, giim�1g1m b1rak1p 
Oteye goi;enlerin. Yine de oliimlii olmas1 gerekir. 
i ster riizgarla savrulsun, ister yogunla�1p ta�la�sm, 
i ki durumda da ki�inin -biitiiniiyle almd1gmda-
Gittik<;e yoksun kahr duyarhktan organlan 
Ve gittik<;e azahr ya�am. her organdaki. 

Ruh da bir par<;as1d1r insamn ve 
(ak1hd1r belli bir yerde:  ya�ama yol gosteren 
Kulaklar, gozler ve pteki duyular gibi. 
Elimiz, goziimiiz ya da burun deliklerimiz ' ' ' 1 

Bizden yahtland1klannda duyumdan yoksund ur, 
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Varolmazlar bile, 1;iiriiyiip giderler hemen. 
Ruh da varolamaz bedenin ve kendisini 
<;:anak gibi ta�1yan ki�inin d1�mda. 
Bu benzetmedekinden daha da yakmdir iistelif 555 

tlintileri : beden sanki yap1�m1�tir ruha. 

Dahas1. ruhla beden -ya�ayan bir gii1; olarak
Baglantilanndan ahrlar gii1;lerini ve dirimlerini. 
Beden olmazsa ruh yiiriitemez dirimsel devinimleri; 
Duyulanm i�letemez candan yoksunken, 560 

Ayakta kalamaz beden. T1pk1 1;1kanlm1� bir goz 
Nas1! goremezse, canla ruh da 
Gii1;siizdiirler tek ba�lanna. Onlann damarlara 
Ete, kaslara ve kemiklere kan�m1� 
Atomlanm birlikte tutar tiim beden, 565 

Ki aynlamazlar, uzakla�amazlar birbirlerinden 
Ve duyu giicii yaratan devinimlere giri�ebilirler boylece. 
Oliimden sonra havaya atilmca da bedenden, 
Siirdiiremezler duyusal devinimleri. <;:iinkii yoktur artlk 
Biitiinliigii saglayan eski govde. Can atomlanm 570 

Tutabilmek i1;in bir arada - eskiden bedende 
Kaslardayken yiiriittiikleri devinimleri 
�imdi de siird iirmeleri i1;in-
Havanm canh bir beden olmas1 gerekirdi. 
Bu tart1�mas1z kamtlara bakmca anhyacaksm : 575 

Son dirim solugu 1;1k1p da beden soniince, 
. . .Ruhun . ve canm duyulan da 1;6zii�iir birlikte, 

<;:iinkii ikisi de aym nedenin sonucudurlar. 

�u da var : canm 1;ekili�i s1rasmda beden 
<;:iiriimeye _ koyulur, bir le� kokusu salar. 580 

Nas1! yads1yabiliriz oyleyse, 
Derinliklerine sinmi� canm yiikseldigini, 
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Bugula�1verdigini yiizeyde ?  Neden degi�ime 
Ugrad1g1m bedenin, neden i;iiriidiigiinii 
Gosterir bu : en derindeki kokler kurumu�tur, 
Camn ak1p gitmesiyle organlardan 
Ve tiim oluklanyla, gediklerinden govdenin. 
Bu belirtilerden anlanz ki can, damla damla 
Sizar organlardan ve daha bedendeyken 
Pari;alanm1�tu, ui;up i;1kmadan havaya. 

Can daha ya�am smmm a�mam1�ken 
-Biiyiik bir sarsmt1ya ugrad1gmda
Nasil kurtulmaya i;abalar bedendenl 
Yiiziin i;izgileri gev�er kesin bir duraganhkta, 
Kollar baglant!Slzm1� gibi sarkar 
Kam i;ekilmi� bedenden. Boyle anlarda 
Ki�i kendinden gei;er, bilini; yiter, deriz. 
Oliim korkusu kaplar ii;ini, ya�amayla arasmdaki 
Son baglant1ya yap1�1r. <;:alkantl ii;indedir 
Can ve ruh, beden de i;alkant1ya kap1hnca 
Y1k1m kap1dadu art1k, sarsmt1da ufak bir artma 
Silip siipiirecektir tiimiinii. Peki can 
Kabmdan _ i;1k1p bo�luga at1hnca 
-Sonsuza kadar siirmeyi bir yana buak-
Bir an bile nas1l dayanabilir o kmlgan dokuyla? 

Oliimiin e�igindeki kimse, camnm bir anda 
Tiimiiyle i;1kt1g1m duymaz bedeninden, 
Once bogazma, sonra agzma yiikseli�ini de. 
Tersine, obiir duyulan gibi onun da 
Seyrelip tiikeni�ini izler bedenindeki yerinde. 
Ruhumuz oliimsiiz olsayd1 geri;ekten, 
Oliim amnda azalmazd1 algilama yetisi. 
Zindandan kurtulmu�casma sevinirdi can, 
Y1lan derisinden s1ynhr gibi atard1 giysisini. 
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Hem sonra ruh ve dii�iince neden 
Ba�ta, ayaklarda ya da ellerde degildir de 
Ozel bir yere 1;ak1lm1�t1r herkesin bedenind e? 
Her varhga ozel bir yer aynlmt� demek 
ti;inde dogup serpilebilecegi. Yarattklann 
Biiyiik i;e�itlilik gosterir de organlan, 
Degi�mez kar�1hkh durumlan. Nedenle sonui; 
tzler birbirini : Selden dogmayacag1 gibi alevin, 
Ate�ten yarat1lamaz buz da. 

Ostelik yap1ca oliimsiiz can, bedenden 
Aynld1gmda da duyulu kalabiliyorsa, 
Ona da be� duyu hakk1 tammahy1z. 
Akheron k1y1lannda ba�1bo� dolanan 
Olii canlan nas1! gozoniine getiririz yoksa? 
Gei;mi� y1llann ressamlan, yazarlan 
Boyle duyulu dii�iinmemi� mi olii canlan? 
Arna goz, burun deligi, el, di!, kulak 
Nasti yak1�tmlabilir bedensiz bir cana? 
Nasti ki duyulu degildir beden. can olmaymca? 

Dirimsel duyululugun bir biitiin olan 
Bedene yerle�tigini goriiriiz; bedenin tiimii 
Canhd1r yani. Dii�iin ki, ortasmdan ansmn 
Bir kthi;la ikiye aynhyor beden, 
tki pari;aya. Can da hii; ku�kusuz boliiniip 
tkiye aynlacakttr bedenin yamsira. 
Oysa yap1ca boliinebilen ve aynlabilen bir �ey 
Oliimsiizliige oykiinemez asla. 

D erler ki, 1;arp1�ma km�1p k1y1m h1zlanmca 
Tirpan tekerlekli sava� arabalan oyle i;abuk 
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Bic;er ki sava�c;1y1, kesik orgam seyirir durur 
Ve daha bilincinde bile degildir yarah 
Olup bitenin : apans1z gelmi�tir c;iinkii aCI. 
Ruhunsa sava�tad1r akh giicii artakalamyla. 
C::arp1�maya, kan dokmeye ko�ar bilinc;sizce. 
Oysa gitmi�tir sol kolu, savrulmu�tur 
Arabalann b1c;aklanyla sava�anlar arasma. 
Sag kolunun yittigini bilmez, c;abalar obiirii. 
Bir ba�kas1 dogrulmaya c;ab�ir parmaklarmm 
Kopuk ayagmda oynad1gm1 gi.irmez yamba�mda. 
S1cak, diri bedenden yeni kopanlm1� bir ba� 
Yerde de korur c;izgilerinin canbbg1m ve 
Gozleri ac;1ktir, son solugunu vermeden once. 

T1slayan y1lam alabm sozgelimi, 
Keselim c;oreklenen kuyrugu. biiziilen govdeyi. 
Goriiriiz ki yara tazeyken, kesilen her parc;a 
K1vnbp biikiiliir. irin kusar topraga 
Ve ba� k1sm1, yaranm aCis1yla doniip 
Is1rmaya kalkar kuyrugu. byleyse her boliimde 
Ayn bir can banmr m1 diyecegiz? 
Bu varsay1ma gore bir canbmn 
Birc;ok can barmdirmas1 gerekir ic;inde. 
Aslmda bedendeki tek can 
Parc;alanm1�tir bedenle birlikte. 
tkisini de oliimlii saymaby1z, 
Birc;ok parc;aya boliinebildiklerine gore. 
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Dahas1 : eger oliimsiizse can ozii geregi 670 

Ve dogumla yerle�iyorsa bedene, 
Neden daha onceki ya�amam1z ve o donemle ilgili 
Olaylar hie; iz birakmam1� bellegimizde? 
Boylesine degi�mi�se ruhun i�leyi�i 
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-Gec;mi�teki edimlerini silmi�se biitiin biitiine- 675 

Yok olmasma pek az kalm1�t1r hence. Bize dii�en, 
Benimsemektir onceden varolan canm oldiigiinii 
Ve yeni bir yarau oldugunu �imdikinin. 

Kamtlamay1 geli�tirerek diyelim ki : ruhun dirimsel giicii, 
Beden olu�umun doruguna erdiginde yani 680 

Dogdugumuz, ya�amm e�iginden atlad1g1m1z an 
Verilir bize. Ruhun bedenle birlikte geli�tigi, 
Aym kanla beslendigi gerc;egine tamtamma 
Aykmd1r bu kuram. C::iinkii ruh bir kafeste 
Mahpus ya�arken bedenin tiimiinde duyululuk siirerdi. 685 

Demek ki canlan dogumsuz sayamay1z, 
Olum yasas1 d1�mda tutamayacag1m1z gibi. 

Bedene d1�tan girmi� olsalard1, birbirlerine 
S1k1ca kenetlenebilirler miydi hie; boylesine? 
C::iinkii can ta ic;ine sinmi�tir damarlann, 690 

Etin, kaslann ve kemiklerin -di�lerimiz bile 
Kat1hr bu duyuma- buz gibi suyu 
tc;ince ya da ta� c;1kmca ekmekten 
Nas1l s1zlarlar, degil mi? Bedenle 
Boyle kayna�t1gma gore, kaslardan, kemiklerden 695 

Ve eklemlerden s1ynhp c;1kamamas1 dogald1r 
Biitiinliigiinii yitirmeden canm, zedelenmeden. 

Canm bedene girdikten sonra d1�ardan, 
Organlara a�iland1gm1 samyorsan, 
tyi ya, derim sana, biisbiitiin kac;1mlmaz 700 

Degil midir, bedenle birlikte yokolmas1? 
Bir �eye a�1lanmak, erimek demektir onda 
Ve yokolmak sonunda. Biliyoruz ki bedenimizin 
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Oluklanndan akarak organlanm1zca 
Ule�ilen besin, yak1hr, yeni nitelik kazamr. 
Yeni olu�mu� bir bedene ruhla camn 
Ayn varhklar olarak girdigini tasarlarsak 
Eridiklerini de benimscyecegiz dola�1mda, 
Gozeneklerimizden gei;:ip organlara kan�acak 
Bedene soz gei;:iren yeni ruhun tozanlan. 
Eskisi yokolmu�tur i;:iinkii bu yay1lma siirecinde 
lmdi : dogum gibi oliim de gei;:erlidir ruha� 

Bir soru var : canm atomlanna 
Hii;: rastlanmaz m1 cans1z bedende? 
Rastlamyorsa, oliimsiiz diyemeyiz cana, 
Pari;:alanmn bir boliigiinii yitirebildigine gore. 
Ote yandan hii;: iz b1rakmadan biitiiniiyle 
Gidiyorsa nas1l ai;:1klayacag1z, cesetten 
C:iiriimeye ba�lad1gmda i;:1kan kurtlan? 
�i�en organlanm1za ii�ii�en bu kemiksiz, 
Kans1z canhlann nedir kaynag1 ? 

Diyebilirsin ki, canlan d1�ardan gelip 
Tek tek yerle�iyor kurtlann bedenlerine. 
Neden toplansm bunca can peki 
Bir tek camn b1rakt1g1 yere? Arna daha onemli 
Bir �ey sormak istiyorum aslmda : 
Bu sozde canlar kurt atomu avma i;:1karak m1 
Yap1yorlar kendi bannaklanm? 
Haztr-bedenlere mi giriyorlar yoksa? 
Akla yakm bir neden bulamaytz 
Bunca yap1m zahmetine katlanmalanna. 
Bedene girmeden once saynhk, soguk 
Ya da ai;:hk bilmeden dola�1yorlar nasilsa. 
C:iinkii beden i;:ok daha yatkmd1r bu dertlere 
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Ustelik ruhun dertleri de eklenir bunlara. 
Diyelim ki bcdcne biiyiik gereksinmeleri var: 
Soyle nasII ycrle�ecekler i.i;ine ? Camn beden 
Ve organ yapt1gm1 dii�iinemeyiz kendine; 
Hazu-beden dii�iincesi de sai;:ma, ruhun 

735 

Bedenle duyusal etkile�mesini ai;:1klamad1ktan sonra. 740 

Neden yut1c1hk degi�mez huyudur aslanm? 
Kurnazhk, tilkinin? Neden ceylanlar 
Anababalarmdan devralular iirkekligi? 
Titrek bacaklan, atadan kalma korkuyla neden 
Kai;:maya yonelir? Bu ozelliklerin tiimii neden 745 

Dogu�tan i;:ak1hdu yap1ya ve ki�ilige? 
Ruh payla�masayd1 bedenin 6zel geli�imini 
Tohum ve dolce eger ve oliimsiiz olsayd1, 
Gei;:seydi bedcnden bedene, ozellikleri 
Kan�ud1 canhlann : Hyrcania taz1s1 kai;:ard1 750 

Geyigin saldmsmdan. Ve giivercin gordii mii �ahin, 
Ui;:up giderdi korkudan. lnsan dii�iinceden yoksun, 
Yabaml hayvanlarsa akII sahibi olurdu. 

Can oliimsiizse, beden degi�tirdiginde 
Degi�imc ugramas1 da tutars1z bir gorii� : 755 

Degi�en her nesne sonunda ayn�u ve yokolur. 
Yer degi�tirirler cam olu�turan ogeler de 
Oynatilmca. Demek organlara yay1lm1� olabilir can 
Ve sonunda yitip gidebilir bedenle birlikte. 
Ote yandan deseler ki, insan cam ancak 760 

Ba�ka bir insana gei;:ebilir, soranm sana : 
Neden bunuyor aklll!lar? 
Neden akII i�lemiyor i;:ocukta, neden 
Tay, uzak k1sragm becerisine? 
Tck kai;:amak kahyor geriye o zaman : 765 
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Dcnilebilir ki guc;:suz bedende, giic;:siizdiir ruh da. 
O zaman da benimseyecegiz camn oliimliiliigiinii 
Degil mi ki bedene yerle�irken yitiriyor 
Onceki canhhg1m ve duyarhg1m tiimiiyle ? 

Ruh, bedenden giic;: ahp vanyorsa doruguna 
Geli�imin, ikiz saymak zorunday1z onlan. 
Organlar ya�la y1prarunca, neden 
Ruh kac;:1p kurtulmak istesin? Ufalanan 
Bedende mahpus kalmaktan korktugundan m1? 
Zamanla y1k1hp gideceginden mi bannagmm? 
Arna oliimsiizler korkmazlar ki tehlikedenl 

Hayvanlann c;:iftle�mesi ve dogumu suasmda 
Canlann bir k1y1da durup bekledigini 
Sanmak da giiliinc;:. Siiriiyle oliimsiiz, 
Oliimlii bedenleri kollayacaklar yani, 
iti� kak1� kapmaya c;:ah�acaklar 
En iyi bedeni? En iyi yerler once gelenlere mi 
Verilecek? Yoksa gelenek uyannca 
Bir bilek giire�i mi olacak canlar arasmda ?  

Agac;:lar gokte banmr m1 ? Bulutlar 
Denizin dibinde? Bahklar tarlada? Ve kan 
Akabilir mi tahtamn damanndan? Ozsu ta�tan? .  
Dogada ozel bir . Yer aynlm1�tu her varhga 
Buyiimesi ve varolmas1 ic;:in. !�te ruh da 
Beden olmadan dogamaz, kaslardan ve kandan 
Yoksunsa. Tersi elinden gelseydi, 
Ba�ta, omuzda, topukta ya da bedenimizin 
Ba�ka bir yerinde i�levini siirdiirmeyi yeglerdi. 
Tek aym c;:anakta, yani aym ki�ide kalsm dal 
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Oysa insan bedeninde bile -goriiyoruz, belli- -,J 5 

Bir yer ayalm1� canla ruha. Oyleyse 
Nas1l yads1may1z onlarm beden d1�mda 
Dogup siirdiirdiiklerini ya�amlanm? Demek ki, 
Beden yokolunca, i'>ine dagilan can da 
Yokoluyor onunla birlikte. .'\1 10 

Oliimliiyii oliimsiizliikle e�lemek ve 
C::ah�abileceklerini sanmak uyum i'>inde 
C::1lgmhkt1r diipediizl Bir dii�iin 
Oliimliiyle oliimsiiz, tek bile�imde gogiisliiyor 
Biiyiik hrtmay1l Bundan daha tutars1z, 805 

Daha aykm, uygunsuz bir gorii� olabilir mi? 

Oliimsiiz nesneler ii'> '>e�ittir demek ki 
Birinciler, maddenin atomlan gibi, tozanlarmm 
Saluk somlugundan otiirii piiskiirtiir vuru�lan, 
Hi'> bir gii'> smp i'>lerine, '>Dzemez dokulanm. 810 

tkinciler, vuru�lara bag1�1khklan yiiziinden 
Kar�1 koyarlar zamana-dokunulamayan, '>arpmalardan 
Etkilenmeyen bosluk gibi. Sonuncularmsa, 
C::evrelerinde bir bo�luk yoktur ki 
Yay1hp, '>Dziilebilsin par'>alan. 81 5 

Toplam1 sonsuz olan evren gibi 
Ne maddenin ka'>abilecegi 
Bir bo�luk vard1r d1�ta 
Ne de girip oz dokuyu '>ozii�tiirebilecek 
Ba�ka bir madde! lmdi can ne somdur ne oliimsiiz 820 

C::iinku bo�luk diye bir �ey vard1r dogada 
-Sana onceden de soyledigim gibi- ve canda 
Biiyiik yer tutar bo�luk. 
Ka'> varhk sayabiliriz bitimsiz evrende 
Bir baskmla kar�Ila�t1gmda, sars1lmasm 825 



EVRENlN YAPISI 

Benligi kar�1 kar�1ya kalmasm y1k1mla? 
Degil mi ki geni� bo�luklar var 
llksel ogelerin yay1lacag1, yokolacag1 varhklann? 
Oliimsiizliik kapanm1�tir boylece cana da. 

Nas1l ai;1klayabiliriz canm oliimsiizliigiinii? 
Koruyucu giii;lerin gozetiminde midir? 
Dii�man giii;ler i�leyemez mi ona? 
Yoksa bu giii;ler saldmya gei;se bile 
Durdurulur mu daha biz uyany1 almadan? 
Arna can, yalmz bedenin dertlerini payla�maz, 
Kendisi de saynd1r. Ezilir gelecek korkusuyla, 
Bitkin dii�er; yanh�lar gei;mi�teki 
Ac1 pi�manhg1 getirir yedeginde. 
Ustelik kendine ozgii illetler de edinebilir ruhun 
-C::1lgmhk, bellek yitmesi gibi- ve dalar, 
Saplamr kahr unutu�un kara batakhgma. 

tJlumun ne onemi var bizim ii;in oyleyse 
Ruhumuz da bedenimiz gibi oliimliiyse ?  
Gei;mi�te Kartaca ordulan yurdumuza kar�1 
Saldmya gei;tiginde -Yeryiizii sava� giimbiirtiisiiyle 
Sars1hp yiice gokkubbenin altmdan kaymaya 
Ba�lad1gmda- insanlar titreyerek beklerken 
Kimin kazanacag1m, karada ve denizde, 
Bizim k1hm1z bile k1p1rdam1� m1yd1? 
Oldiikten sonra da bedenimizle ruhumuzun 
Dirimsel bile�imi bozuldugunda hii; bir �ey 
Etkilemeyecek bizi, duyulanm1za i�lemeyecek. 
lster yerle gok bir olsun, ister deniz 
Yiikselip kan�sm gage, bize ne? 
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Ruhta ya da canda duyum izleri kalsa bile 855 

Bedenden aynld1klanndan sonra, bize ne bundan? 
Degil mi ki bedenle carun i;:iftle�mesinden, 
Kayna�masmdan dogmu�uz biz? Ya da i:iliimden sonra 
Bizi olu�turan maddcnin pari;:alan yeniden birle�se, 
Zamanla, t1pat1p girse bugiinkii duruma 860 

-Bize bir daha sunulsa ya�am 1�1g1-
Bir kez koptuktan sonra benligimizin zinciri 
Bu ycniden-dogu� ilgilendirir mi bizi ? 
Bugiin gei;:mi� varhg1m1zla ilgilenmiyorsak 
Yeni kimliklerin i;:ekecegi ac1dan bize ne ? 865 

Dii�iiniince gei;:en zaman diliminin i:ili;:iilmezligini, 
Girdigi binlerce binlerce bii;:imi maddenin, 
Bizi olu�turan atomlann daha once de kimbilir 
Kai;: kez girmi� olduklanm kabulleneceksin 
Bugiinkii bile�imlere. Arna ruhumuz ammsayam1yor: 870 

<;:iinkii bir ya�am kopuklugu var 
0 zamanla �imdi arasmda ve atom devinimleri 
<;:ok uzaklara siiriiklcnmi� duyu giiciinden. 

Gclecekte bizi giii;:liik ve mutsuzluk bekliyorsa 
Biz de varolmahy1z onlan duymak ii;:in. 875 

Gelgelelim i:iliim kurtanr bizi bu zorlu yazg1dan 
Varolma hakk1 tammayarak benlige 
Ac1lardan uzak tutar onu. Bil ki, Memmius, 
Korkulacak hii;: bir �ey yoktur i:iliimde. 
Varolmayan, ac1 da i;:ekemez nas1lsa. 880 

0 zaman ne aynm kahr i:ilmii�le 
Hii;: dogmam1� olamn arasmda? 

Biri i;:ik1p da, i:iliimdcn sonra mezarda 
<;:iiriime, yanma, yut1c1 ku�lara yem olma gibi 
:Kaygilardan si:iz ai;:arsa, inanma. 
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Gizli bir iirkiintii vard1r i<;inde; her ne kadar, 
Duyumun oldiikten sonra da 
Siireccgini a<;1k a<;1k yads1sa da, <;eli�ir 
Dedigiyle dii�iindiigii tiimiiyle buakamaz ya�am1. , 
Varhgmm bir par<;as1 hep siirecektir sanki. 890 

bliimden sonra bedcninin y1rt1c1 ku�lar 
Ve hayvanlarca yagmalanacag1m sanan ki�i 
Nas1l ac1r kendine! D1�mda kalamaz olaym 
Ne de cesetle bir aynm yapabilir arasmda, 
Kendi gibi goriir o cans1z nesneyi 895 

Ve bakarken duydugu ac1y1 da a�1lar ona. 
Bundand1r oliimlii yara t1ld1gma iizii!mcsi. 
Bir tiirlii anlamaz ki ger<;ek oliimde 
lkinci bir benlik yoktur olenin yas1m tutan. 
Yamba�mda durup ac1sma kaulan; par<;alam�1m, 900 

Ya da yak1h�1m gozlcycn onun, yatt1g1 yerde. 
<;:iinkii yagmalanmak ger<;ektcn kotiiyse, 
-<;:akallara yem olmak oliimdcn sonra-
Ha gommc toreninde yak1lm1�sm. ha balmumuyla 
S1vanm1�sm kaskau. ha donmu�sun soguktan, 905 

Ha ezici toprak bast1rm1� iistiine, ne fark eder? 

Bitmi�tir hepsi. Mutlu bir yuva, 
E�siz kann kar�1lamayacak scni, <;ocuklann 
Ko�mayacaklar kap1ya, ilk opii�ii almaya yanagmdan; 
Duymayacaksm aruk o anlat1lmaz sevinci. 910 

Ne aileni gozetme, ne zenginle�me sorunu var. 
Zavalh; diyecekler, ya�amm say1S1z tatlan 
Bir giinde hilcyle ahnd1 clinden! Bilmezler ki 
Bu tatlan yitirme ac1s1 i�leyemez yiiregine. 
Bunu iyice kavrasalar, <;eli�mese 915 

Sozleriyle davram�lan, oliimiin ve yasm 
Ag1r yiikii altmda kalmazlard1. Dcrlerdi ki : 
£\'et. sen oliim uykusunda, erin<; i<;indesin 
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Ve 6yle kalacaksm sonsuza kadar. Ac1 ve 
Umutsuzluk degmeyecek bile sana. Arna bizler, 920 

Kiillerini gi:izlerken onulmaz g6zya�1 dokenler; 
Dinmeyen ac1, hir;: eksilmeyecek bizim ir;:imizden. 
Sor onlara : bir �ey uykuya ve erince vanyorsa 
Ardmdan yas tutup doviinmenin anlam1 ne? 

Bir �olende, ba�lan r;:ir;:eklerle tar;:lanm1�. 925 

Ellerinde kadehlerle hafifr;:e kaykilanlar, 
�unlan ger;:irirler ir;:lerinden : Biz zavalhlara 
Sunulan giizel anlar ne kadar da k1sa! Hemen 
Ger;:ip gidiyor, ammsam1yoruz bile. 
Samrsm ki oldiikten sonra da dinmeyen 930 

Bir susuzluk. bir tutkuyla erimektir yazg1lan. 

Oysa uykuda, tatildeyken bedenle ruh, 
Ne kayg1ya kap1hnz, ne ya�am r;:abasma. 
-Bu uyku sonsuza kadar siirseydi, 
Hir;: bir tutku, hir;:bir kayg1 etkilemezdi bizi- 935 

Oysa uyamp toparlamyoruz ufak bir sarsmtiyla;  
Demek ki uzagma dii�emiyor dirim atomlanm1z 
Duyusal devinimlerinin. Yani, bizim ir;:in, 
Oliim, r;:ok daha az varolandir uykudan 
-Daha az varolabilirse bir �ey, hir;:ligini algilad1g1m1zdan- 940 

Ciinkii kaynayan madde kiitlesinin biiyiik oranda 
Dag1lmas1 si:iz konusu 61iimden sonra; bir girdi mi 
Bu soguk kesiklik araya, bir daha uyanamaz ki�i. 

Doga birden dile gelse, dese ki 
Nedir derdiniz? Neden doviiniiyorsunuz boyuna? 945 

Neden yas tutuyorsunuz 61iime ? Eger 
0 ana kadar ho�nutsamz ya�amm1zdan 
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-Tatlann tiimii bo�una harcanmam1�sa 
<;atlak 1;anaga doldurulan su gibi ak1p-
Ey sersem yarat1k, neden o zaman 950 
Doygun bir konuk gibi 1;ekilmiyorsun 
Dingin kafayla dinlenecegin yere kayg1s1zca? 
Kazancmm tiimiinii sa1;1p savurmu�san, 
<;ekilmez olmu�sa ya�am, neden arttuacaksm 
Zararlar toplamm1? Yeni emeklerin de kolayca '1 ) 5 

Bo�a gidebilir. Neden sonu gelmesin ya�amm 
Ve pbanm? Bir tat yaratmam1 m1 bekliyorsun 
Benden yoksa? Yok oyle bir �ey, bil l Kuamazsm 
Degi�meyen zincirini olaylarm. Bedenin daha 
<;okmemi�se ya�Ia, tutuyorsa daha elin ayagm, l lhl J 

Bil, yeni bir �ey gormeyeceksin. Canhlann 
Tiimiinden 1;ok da ya�asan, hi1; olmesen de hatta. 

Nerden baksak doga hakhdu savmda, 
Dogrudur su1;lamas1. Hele yakman ya�hysa, 
Yakla�an oliimden korkan bir ak sakalhysa, %5 
Daha da sert 1;1k1�maz m1 ona? Demez mi ki, 
Al1;ak, git ba�1mdan! Usand1m s1zlanmandan! 
Ya�amm tatlanna doydugun halde raz1 degilsin 
Gitmeye, oyle mi? Sen zaten hep elinde olmayana 
Yandm, bilmedin elindekinin degerini, 9 70 

0 yiizden doyumsuz ve odiilsiiz ge1;mi� ya�amm. 
Oliim apans1z avlayacak seni �olenden kalkmadan. 
Vazge1; ya�ma uymayan bu sa1;mahklardan hadi, 
Kendine gel; yerini ba�kalanna buakmaya 
Hazula i1;ini. Se1;me hakkm yok nas1lsa. 975 

I Iii; ku�kusuz hakhdu yine azarlannda. 
Yeniye yol a1;mak i1;in hep itilecektir eski. 
Ve yeni, kurulacaktu 1;6kenin y1kmt1lanndan. 
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Karanhk cehennem de yoktur oliimden sonra. 
Hep yeni ku�aklar yaratacak madde vard1r. 'J<'iO 

Gerekli ya�am siireleri tamamland1gmda onlar da 
Gidecek, onlardan sonra gelenler de. 
Her �ey birbirinden dogmu� olacak boylece. 
Kimse cl koyamaz. sahip i;:ikamaz ya�ama. 

Dogumumuzdan 6nceki sonsuzluga bir goz at. 985 

Ne 6nemi var bizim ii;:in o gei;:mi�in? 
Doganm uzatt1g1 bir aynad1r bu: 
Oliimiimiizden sonraki sonsuzlugu goriiriiz ii;:inde. 
Korkutucu, irkiltici bir �ey var m1 goriintiide 
En derin uykuyu bile a�an bir erini;: d1�mda? 990 

1\kheron"un1 derinliklerinde bizi bekledigi 
Soylenen i�kenceler, aslinda ya�amimmn i�inde. 
Mitosa gore, tepesinde as1h kayamn korkusuyla 
Donakalan zavalh Tantalos yoktur geri;:ekte, 
Arna nice insan ya�arken tann korkusuyla titrer 99 ) 

Yazg1mn her an indirecegi yumrugu bekler. 

Akheron'da y1rt1C1 ku�larla paralanan 
Tityos da yoktur geri;:ekte. 
Dev bir gogiis kafesini didikleyerek habire 
Sonsuza dek yetecek et bulabilir mi ku�lar? / ! !()(! 

0 insaniistii titan govdesi ne kadar yer tutsa 
-Gerilmi� kollan, bacaklanyla 
Dokuz doniimciik bir alana s1gmasa da, biitiin 
Yeryiiziine yay1lsa- ne sonsuz ac1 i;:ekebilir, 
Ne de sonsuz bir besin kaynag1d1r. Arna aram1zdad1r IOU5 

1. Cehennem irmagi. 
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Zavalh a�1g1 nas1! gagalar k1skani;hk, 
li;ini nas1! kemirir tutkular, dii�iin bir kerel 

Geri;ek Sisyphos da aram1zdad1r. 
Bir post kapmak, i;1karlara ve giice yas!anmak 
Egiliminde olanlan nas1! yenilgiye ugrat1r, 
Nasil burukla�tmr kamuoyu. Bu yarars1z, 
Hii; ele gei;meyecek 6diil ugruna ter dokme)t; 
Durmadan, sarp bir tepeye siirmektir kayay1. 
Oysa doruga ula�1ld1gmda yuvar!anm1�t1r kaya 
Ve i;oktan bulmu�tur ovamn diizeyini. 

Sei;kin �eylcrle _1oldurulsa da, ho�nut olmayan, 
Doymak nedir bilmeyen bir ruhu 
Siirekli doyurmaya i;ah�mak -mevsimler 
Gelip i;atmca kendilcrine 6zgii iiriinleri 
Ve degi�ik albenileriyle, sunduklan 
En giizel yemi�lerini tadamamak-
<;:atlak kaba habire su dolduran 
K1zcag1zm 6ykiisiinii and1rmaz m1 ? 

Kerberos1, Furia'lar�. ate� ptiskiiren dcrin cehcnnem . . .  

1010 

1015 

1020 

Bil ki hii;birinin ash yoktur. Arna ya�am1, 1 025 

Hatalann cczalandmlacag1 korkusu karart1r. 
Sui;lann biiyiikliigii oramnda korku da artar, 
Ceza da : Tarpeia kayasmdan at1h�. zchir, 
Zindan, kami;1, sehpa, i�kence i;arklan, 
Kaynayan ui;urum, kavuran zift, daglayan demir. . .  1030 

Bunlar geri;ekte o!masa bile, sui;lu, 

1. Dliiler iilkesinin kap1sini bekleyen kork'Ul1U,; kOpek. 

2.  Kotiiliik yapan, OQ alan cinler. 
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Korkulu bekleyi� ir;inde kendini kamr;tlarl 
Kestiremez iskencenin ne zaman kesilecegini, 
Ne zaman bitecegini cezasmm. Ve iirker oliimiin 
Ac1y1 artt1racagmdan biisbiitiin. Yani cehennem, 1035 

Ak1ls1z oliimliilerin bu diinyada siirdiigii ya�amd1r. 

Diyebilirsin ki kendine, o e�i bulunmaz 
Kral Ancus bile oldii, r;ok daha erdemliydi benden. 
Ve zamanmda diinyay1 yonetmi� nice soyluyu, 
Nice onderi alt etti oliim, nice ba�bugu. 1040 

Ya bir zamanlar deniz altmda yo! ar;an ve 
Tuzlu sularda yiiriiten birliklerini, 
Okyanus giimbiirtiisiinii bastiran nal sesleriyle, 
Krallar krah? Sonunda o da 1�1ktan yoksun kald1, 
Sahverdi camm bedeninden. Ya Kartaca'nm deh�eti, 1045 

Sava� �im�egi Scipio ? Zavalh, bir serf gibi, 
Kemiklerini topraga vermedi mi ? 
Dogruyu ve giizeli bulanlan da ekle bunlara. 
Musa'Iann yolda�lan ve onlann ba�1 e�siz Homeros 
Aym uykuya dalmad1 m1 sonunda? Demokritos, 1050 

Usunun aksad1g1m anlaymca ya�h y1Ilarmda 
Egilmez ba�m1 sunmad1 m1 oliime. istegiyle ?  
Y a  Usta? Giine�-1�1kh ko�usunu 
Bitirdikten sonra olen Epikuros? 
-Parlak 1�mlanyla yiikselen giine� 1 055 

Nasti soniik b1rak1rsa ytld1zlann 1�1lt1sm1 
Dchas1yla biitiin benzerlerini oyle golgede birakan-

Sen nas1! kar�1 r;1kabilirsin yazgma ? 
Sen ki ya�amm siiresince kap1kom�usuydun oliimiinl 
Zamanmm r;ogunu uykuyla ger;irdin 1 060 

Uyamkken de horlay1p dii�ler goriirdiin, 
As1ls1z korkulara tutsak dii�en ruhunla 
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Ara�ttrmadm kayg1larmm nedenini, 
Sonu1; yakam b1rakmayan onyarg1larm iti�iyle 
Bulanan ruhun dondii durdu 1;alkanttlarda. 

Evet, bir agirbk duyuyor ruhlarmda insanlar. 
Gogiislerin.c 1;6ken y1kmtmm nedenini 
-Bu yiikiin kaynag1m gorebilselerdi
Siirdiirmezlerdi 1;ogunlugun ya�ama bi1;imini : 
Kimse ne istedigini bilmiyor aslmda ve herkes 
Ka1;ma 1;abasmda bulundugu yerden, sanki 
Yer degi�tirmeyle yu k at1labilirmi� gibi. 

Bak1yorsun, zengmm biri bunalm1� 
Konagmda oturmaktan, 1;1km1�; gelgelelim 
Hemen doniiyor geri, d1�arda da s1k1byor 1;iinkii. 
Yazbga gitmeye kalk1yor bu kez. 
Atlan oylesine k1rba1;byor ki 
Samrsm yangmdan mal ka1;1racak. 
Arna daha ad1m1m atar atmaz e�ikten, 
Ba�byor esnemeye, uykuya s1gmarak 
Unutmay1 deniyor ya da kente doniiyor geri. 
Ka1;am1yacag1 benligiyle siirdiirdiigii 
Kotii evlilik sonucu, gitgide igreniyor kendinden 
Derdinin dermamm ara�ttrm1yor 1;iinku. 
Bunu kavrayabilseydi, kayg1lanmn tiimiinu 
At1p incelemeye adard1 kendini 
Evrenin yap1sm1. Bir saatlik degil ki 
Sonsuz konumuz : bitmeyen zaman oliimden sonraki 

Nedir ash bu kor tutkunun, bizi 
Belirsizlik ve tehlike kar�1smda bile 
Ya�ama baglayan? 0 ki omriimiiz k1s1tb 
Ve ka1;mak olanaks1z oliimden? 
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Nas1lsa degi�miyor ya�am1mmn i;en;evesi 
Ve yeni bir tat sunmuyor doga 
Ya�amakta direnenlere. Ne degerli oluyor 
Eide edemediklerimizl Bir kere de 
Eide ettik mi, ba�ka �eye yoneliyor tutku. 
Dinmez, onulmaz bir susuzlukla bagby1z ya�ama 
Arna gelecek ne getirirmi�. orasm1 bilmiyoruz. 

Birazc1k bile olsun k1saltamay1z oliimii 
Ya�am1 uzatarak. 
Degi�mez kabr oliimden sonraki siire. 
Kai; ku�ak katarsan kat ambanna ya�ayarak, 
Aym sonsuz oliim beklemektedir seni. 
Varolmama siiresi e�ittir herkesin; 
Ha diin olmii�siin, �afakta 
Ha aylar, y1llar once kapam1�sm gozlerinil 
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Musa'Iann, daha once kimsenin ayak basmad1g1 
Pieria'daki yurdunun dolamba<;:h yollannda 
tlerlemeye <;:ah�1yorum yakt1g1m 1�1kla. 
Erden kaynaklar bulmak ne giizel, sulardan i<;:mekl 
Ne giizel <;:i<;:ekler toplamak ve yeni <;:ay1rlardan, 5 

Daha hi<;:bir �aire takmad1klan Musa'Iann 
Bir <;:elenk derlemek ba�1ma ! 
lnsam egitmenin odiilii bu i�te, yiice konularda, 
Bagnazhgm boyundurugundan kurtarmaya <;:ah�mamn; 
Her�eyi Musa'Iann k1v1Ic1m1yla aydmlatan 1 0  

Renkli 1�mlanm bu tiirkiiniin, karanhga tutmamn. 
Evet, ama<;:s1z degil benim �iirim 
Hekimler, hintyag1 verdiklerinde, once nastl 
�oyle bir s1varlar <;:anagin agz1m duru balla. 
ACl yudumu i<;:iverir <;:ocuk, kap1hp balm tadma. 15 

Kandmlm1� olur, ama aldat1lm1� saylimaz, 
Yeniden kavu�tuguna gore saghgma. 
Bizim ogreti de ac1 geliyor ilk kez tadana 
Ve <;:ogunluk tatmaya hi<; yana�m1yor. 
Onu �iirin biiyiilii sesiyle sunmam bundand1r; 20 

Musa'lann tadma doyulmaz bahyla s1vamam. 
lstiyorum ki dizelerim iistiinde dii�iiniirken 
Duyulanna oyle bir sezgi gelsin ki, 
Evrenin yarad1h�m1 <;:ozebil, i�leyi�ini kavra 
Ve anla harmamm kald1rd1gm ekinin degerini. 25 
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�imdiyedek atomlann yap1sm1 anlatt1m sana; 
Bi')'.imlerini; kendiliginden U\'.U�tuklanm 
Bo�lukta, surekli bir devinimin durtusuyle ve 
Tum nesnelerin nas1l yarat1ld1g1m 
Onlardan. Ruhun yap1sm1 da a')'.1klad1m; bedenle 30 
Kurdugu birligin hangi gu')'.lerin etkisiyle 
Yetkinle�ecegini; ve ayn�masm1 kurucu atomlanna. 

�imdi onemli bir ger')'.egi a')'.1klamanm 
S1ras1 geldi : bir de imgeler var evrende. 
Varhklann yuzeyinden s1ynlan zarlardlr bunlar 35 
Hi\'. durmamacasma; o yana bu yana u')'.u�urlar. 
Bunlann durtusuyle, uykuda ve uyamk 
Garip nesneler goruruz ans1zm, 
Hortlaklar ')'.1kar kar�1m1za, urkeriz. 
S1k s1k tath, derin bir uykuda 40 

Akheron'dan ugrad1g1m sanmz 
Olulerin, golgelerinin dola�t1g1m aram1zda. 
Ve oyle gelir ki bize, ya�ayan bir par')'.am1z 
Surecektir o!Umden sonra da, beden ve 
Ruh ')'.ozuldugunde, ayn�t1klannda atomlanna. 45 

Diyorum ki, �eylerin t1pat1p ornekleri ya da 
Maddesiz bi')'.imleri, yuzeylerinden sahmr nesnelerin. 
D1� gomlek, zar diye tammlayabiliriz bunlan, 
Cunku u')'.u�an imgelerin her bid, aynld1g1 
Govdenin bi')'.imindedir t1pat1p. t�te nedenleri : 50 

Bir kere, zekas1 en kit olanlar bile bilir ki, 
Gozle gorulebilir tozanlar blrak1r varhklar. 
Baz1S1 dagm1k ve seyrektir, duman gibi 
Kutiiklerden ')'.lkan ya da 1s1s1 gibi ate�in. 
Kimileri daha yogun, daha s1kt1r. t:lrnegin : 55 
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Yazin borumsu hukasm1 c;:1kanr agustosbocegi 
Ve s1ynhr govdesini saran zarlardan 
Yeni dogan buzag1lar. Kac;: kere gormii�iizdiir, 
Kaygan y1lanm buakt1g1 eski derinin r 
1�11 1�11 parlad1g1m dikenlerde. 60 

Demek varhklar da c;:ok daha ince, 
Bir zar sahyorlar bedenlerinin yiizeyinden. 
Daha kat1lar c;:1kabildigine gore, 
Neden c;:ikamasm c;:ok daha inceler? 
Dstelik, biliyoruz ki varhklarm yiizeyinde 65 

Binlerce tozanc1k vardu ve bunlar -ic;:ine girdikleri 
Diizen ya da bic;:imlerinin taslag1 degi�meden-
Daha da c;:abuk atilabilir. Hem sayica azd1rlar 
Hem de d1�ta olduklarmdan engellenmeye pek ugramazlar. 

Goriiyoruz ki, c;:ogu varhklar bol tozan at1yor 
Hem ic;:lerinden degil salt -demin dedigim gibi
Yiizeylerinden de, renk olarak. 
Ac;:1kc;:a goriiliir bu tiyatrolarda : 
Direklere, c;:atlya gerilen, dalgalanan 
Sanh, k1z1lh, kahverengili tentelerde. 
A�ag1daki kalabahgm bulundugu yer ve sahne 
Tentenin renkleriyle donamr tepeden t1rnaga, 
I�ildar. C:evredeki duvarlar ne kadar yiiksekse, 
0 oranda goz kama�tmc1du renk saganag1. 
Boylesine renk yayabiliyorsa c;:adubezi bile, 
0 zaman biitiin varhklar yiizeylerinden 
-0 yana bu yana s1c;:rayan tozanlarla-
Zars1 imgeler buakmahdu d1�anya. 
Artik kesinlikle biliyoruz ki, her yanda 
Dokuca son derece ince 
Ve tek tek olduklarmda gozle goriilmez 
1mgeler uc;:u�up duruyorlar. 
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ikincisi : kokunun, dumamn, 1smm neden �ekilsiz 
Bulutlar halinde i;:1kt1gma gelince varhklardan; 
Oylesine derindedir ki kaynaklan, 90 
Pari;:alamrlar dolambai;:h yolculuklarmda. 
Kenetlenerek ilerleyecekleri, dogruca d1�an 
Ai;:Ilan bir gei;:it yoktur ki. Oysa yiizeydeki 
Ince zan atlld1gmda rengin, hii;: bir �ey 
(:ozmez onu : d1�ardad1r, etkiye ai;:1kt1r i;:iinkii. 95 

Ve yans1malan dii�iin son olarak, 
Aynada, suda ve obiir parlak yiizeylerdeki. 
T1pat1p e�leri degil midir bunlar 
Geri;:ekte de varolan nesnelerin? 
Onlardan i;:1kan zarlardan -imgelerden- 100 

Olu�mu�lard1r i;:iinkii. Belki goremediklerimizden 
Daha biiyiik yer tutar duygun varhgm imgeleri. 

Demek incecik ikizleri var varhklann, 
Tek tek almd1klarmda gozle goriilmeyen. 
Arna i;:arp1p da diizgiin yiizeyine aynamn 105 
Geri donerlerken h1zla, iistiiste gelince, 
Goriilebilir imgeler yaratan. Yoksa bu zarlar 
Nas1I korunabilir ve boylesine benzerdi nesnelere. 

�imdi sana ne seyrek oldugunu anlatacagim 
Bu zarlarm dokuca. Biliyoruz ki, bir kere 110 
Atomlar, duyulanm1zm kapsam1mn i;:ok altmda kahr. 
G6ziin sei;:emedigi ufakhktaki nesnelerden i;:ok daha 
Ufakt1rlar. Birkai;: sozciikle anlatay1m 
Varhklan olu�turan atomlann ufakhg1m sana. 
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Oylesine ufakt1rlar ki kimi hayvanlar, 
Dl;te birleri gozle goriilmez art1k. 
Ya ii; organlanm nas1l getirebiliriz g6z6niine 
-0 kiii;iiciik yiiregi, gozleri- bacaklan, kollan, 
Eklemleri ne biiyiikliiktedir? 
Ya canla ruhu olu�turan kurucu atomlar? 
Bir dii�iin, ne kadar ince ve ufak olmahlar. 

Keskin bir koku salan �eyleri dii�iin : 
�ifa otu, ac1 pelin, bunaltm karapelin, 
Buruk kantaryon. S1kmayag6r hafifi;e parmagmla 
Bu otlan; goriilmese de tozanlan 
Kokulan kalacaktir elinde. 
Havada tiirlii yonlerde ui;uyor olmas1 gereken 
Ve duyulanm1z1 etkilemeyen yiizey zararlarmm 
Say1s1 konusunda bu bir fikir verir sana. 

Havada dola�an zarlar salt nesnelerindir sanma; 
Kendiliginden iireyen zarlar da vardir 
G6giin hava d edigimiz alt boliimiinde olu�an. 
C:e�itli bii;imlere girer bunlar ve i;ok yiikseklerde 
llerler. Biriktigini gormez miyiz ara sira 
Bulutlarm tepede? Havay1 km�tmp kapkara 
Bir perde i;ektiklerini giine�e? 
Biiyiik golge pari;alan siiriiyen 
Dev yiizler de yiizer aralarmda. 
Insana 6yle gelir ki, sivri doruklar 
Oniine durup karartmadad1r giine�i. 
Derken firtma yiiklii obiir kara bulutlar 
Bir devin eliyle dag1t1hr dort yana; 
Ak1�kanl1klannda boyuna degi�ir bii;imleri. 
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Ne biiyiik bir rahatlik ve h1zla iirer bu zarlar! 
Ve nesnelerden hii;; durmadan akar, 145 

Yiizeylerinden kay1p gider!er. 
<;:iinkii en d1�taki gomlek, en i;;abuk atilabilendir. 
Ba�ka bir nesneyle kar�Iia�t1gmda, gei;;ebilir 
Arasmdan. camda oldugu gibi. Oysa 
Sarp kayaya ya da tomruga i;;atmca 1 50 

Hemen sapar, imge de yaratamaz boylelikle. 
Arna kar�1smdaki hem parlak, hem de s1k1 
Dokuluysa -ayna gibi- olmaz bunlann ikisi de. 
Engel cam degildir ki, zarlar gei;;sin; Cite yandan 
Sapmazlar da, piiriizsiizliik korur onlan. 1 55 

Boylesi yiizeylerin neden gozle goriilebilir 
lmgeler yans1tt1g1m anladm m1 �imdi? 
Ne zaman bir nesne koysan aynamn kar�1sma, belirir 
imge. Demek nesnelerin yiizeyinden i;;1k1yor kesintisiz bir 
lnce dokular ve zars1 bii;;imler i;;aglayam. Onlara 1 60 

Anlik diyebiliriz, k1sa siirede dogduklanna gore. 

Giine� nas1l y1gmla 1�1k tozam 
Birakmak zorundaysa k1sa siirede 
-Yeryiiziinii siirekli aydmlatabilmek ii;;m-
Bir anda y1gmla imge yaymahdir nesneler de, 1 65 

Tiirlii bii;;imlerde, tiim yiizeylerden ve her yone. 
Hangi yana i;;evirirsen i;;evir aynay1, nesneler, 
Renkleri ve bii;;imleriyle belirecektir ii;;inde. 

Giine� pm! pm! yanarken bazan, 
�a�1lacak bir h1zla karanr hava. 1 70 

Samrsm ki, Akheron'un olanca karanhg1 
Toplamp gokkubbeyi ku�atm1�. 
Bir hrtma gecesi biriken bulutlarda 
As1h durur korkunun kara surat1. 
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Boylesi bir madde kutlesiyle kar�1la�tmhnca, 1 75 

Yuzey-zanmn ufakhg1 anlaulamaz, belirtilemez oram d ;1 

B u  zarlartn h1zin1 da anlatacag1m dizelerimde. 
Du�un, havada ne tezlikle kayabiliyor ki 
Kendine ozgu itkisinin yonelttigi yere her biri, 
Bunca yol ahyorlar k1sac1k bir surede. I \r I 

1nandmc1 �eylerdir anlatacaklanm, ayrmttl1 degil; 
C::ok daha tathd1r kugunun k1sac1k turkusu 
Bulutlarla yan�an turnalann yaygarasmdan. 

Once : hepimiz biliriz ki ivecendirler 
Kuc;:uk tozanlardan olu�anlarla hafif nesneler. 
Giine�in 1�1g1 ve 1s1s1 en iyi ornek: 
Oyle ufakt1r ki atomlan, savrulduklarmda 
A�arlar hava bo�lugunu zaman yitirmeden 
-ltili� nereye suruklerse- l�Ik y1gmag1 
Hemen yenilenir taze 1�1kla. Birbirlerini l "r 1 

Devinime gec;:irir 1�mlar hie;: durmadan. 
Zarlar da bir anda inamlmaz geni�likte 
S1mrs1z bir alam assalar gerek, iki nedenle. 
Bir: Siirekli durtuyle yola c;:1kmca 
En arkadaki, ilerleyeceklerdir ondekiler de I '! 'i 

Hafifliklerine uygun bir h1zla. tkincisi: 
Dokulan c;:ok seyrek oldugundan 
Her govdeye girer, suzulebilirler bo�luklardan. 

Govdelerin en derin yerinden 
Yuzeye atllan kimi tozanlar 
-Gune�in 1�1gm1, ISISlfil olu�turanlar ornegin
Daha gun dogar dogmaz kopar, 
Dag1hrlar gokyuzune boydan boya 
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Ve w;:arak denizden ve karadan, kaplarlar 
Gi:ikkubbeyi. Peki, ya at1ld1klan sirada 
Zaten yiizeyde olanlar? Engellenmeyenler ba�tan? 
Elbet daha h1zh gideceklerdir ve daha uzaga; 
Kat kat biiyiik bir alam a�acaklardir 
Giine� 1�1g1 gokte parlaymcaya kadar. 

Yiizey zarlannm ilerleme hm konusunda 
En inandmc1 deneyi soyliyeyim sana; 
Gi:ik y1ld1zlarla 1�11 1�11 yanarken, a� gi:ige 
Bir pnaktaki suyun piiriizsiiz yiizeyini: 
Hemen 1�1ldayan y1ld1zlar gi:ireceksin, 
Yans1yacaklar suya olanca gorkemleriyle. Demek 
Esir smmndan amnda iniyor yeryiiziine imge. 

Gi:ivdelerin, gi:izlerimize vurup 
Gi:irme duyumuzu uyaran tozanlar birakt1klanmn 
Kamtlan bunlar. Kimi gi:ivdelerden siirekli 
Bir koku dalgas1 yay1hr, irmaklardan 
Serinligin, giine�ten 1smm ve okyanustan 
Yahyan kemiren serpintinin yiikseli�i gibi. 
<;:e�itli sesler durmaks1zm u�u�ur havada. 
Kumsalda yiiriirken dilimizde bir tuz tad1 duyanz. 
Hintyag1 i�ilirken yamm1zda, burulur agz1m1z. 
Her govdeden bir madde 1rmag1 ak1yor 
Ve yay1hyor her yana demek ki. 
Bu irmagm kesintisiz akmas1 gerek, 
Duyulanm1z hep tetikte oldugu siirece ve 
Varhklar, gi:iriildiik�e. kokland1k�a. duyulduk�a. 

Karanhkta yoklanan bir gi:ivde t1pat1p 
Giiniin duru 1�1gmdaki bi�imiyle gelir elimize. 
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Demek tektir, dokunma ve giirme duyular1m1zi 
Uyaran kaynak. Diyelim ki, dortko�e 
Bir nesneye dokunduk karanhkta: 
I�1k vurunca gozi.imi.ize, dortgen gori.inen �ey 
Bu nesneden i;1km1� zar degil de nedir? 
imdi:  zarlarda sakhd1r gorme nedeni 
Ve onlar olmadan gori.ilemez hii;bir �ey. 

Gori.iyoruz. dag1hp yay1hyor her yone 
Zar dedigim �eyler. Biz salt gozlerimizle 
Gorebildigimizden, bak1�1m1z1 
Belli bir yere i;evirdik mi, 
Gozi.imi.ize oradaki varhklann 
Ti.imi.i i;arp1yor bii;imleri ve renkleriyle. 
Bu zarlara bagh yine, govdelerin her biriyle 
Aram1zdaki uzakl!g1 alg1lamam1z 
Ve ay1rmam1z da. C::i.inkii zar b1rak1lmca 
Kovar gozle arasma giren havay1. 
Ve hava gozyuvarlagmdan si.izi.ili.ir. 
$6yle bir yalay1p gei;er gozbebeklerimizi. 
Zann oni.indeki hav;mm i;oklugu ve gozlerimizi 
Yalay1p gei;en esintinin si.iresi oramnda 
Uzakt1r bizden bir govde; ama 
Oylesine i;abuk olup biter ki bunlar, 
Aym anda sei;eriz yap1S1yla uzakhgm1. 

Tek tek gori.ilememelerine kar�m 
Gozi.imi.ize i;arpan zarlann, 
C::1kt1klan govdelerin gori.iiebilir olmasma 
Hii; �a�mamah. Ri.izgar damlac1klarla 
C::arpar yi.izi.imi.ize, soguk 1S1m, ama 
Biz ri.izgarla sogugun tek tek birimlerini degil 
Toplam etkilerini duyanz sonui;taki. 
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Sanki bizi itclcyip kakahyordur, 
Diirtiikliiyordur sanki d1�1m1zda biri. 
Onun varhgm1 duyanz yamba�1m1zda. 
<;:arpt1gmda parmag1m1z, ta�m d1� yiizcyidir, 
Renk zandtr degdigimiz, ama 6yle gelmcz bize 
<;:arpttk sanmz kayanm sert i;ekirdegine. 

Peki neden aynanin ate yaninda 
Belirir imge? Gerisinde goriiniirken yiizeyin? 
E�ikten bakar gibiyizdir, yan arahk kap1dan 
Evin d1�mdaki �eylere goz atanz. Yine 
<;:ift-hava engeli vardtr goriintiiniin yamstra. 
Gozle, kap1 arasmda kalan havay1 
Alg1lanz once, tarayarak mente�cleri sagh sollu 
D1�ardaki 1�1ga varmz; ikinci hava dalgas1 
Orada i;arpar goziimiize; ardmdan da 
A1;1k havada geri;ekten goriilen varhklar. 
Aynada yans1yan imgede de 6yle: gelirken 
Goziimiize dogru, kendisiyle goz arasma giren 
Havay1 iteler zar, 6niine katar; 6yle ki, 
Daha aynay1 gormeden duyanz esintiyi. 
Ast! aynay1 gordiigiimiizde, bizden ona giden 
Ve ondan yans1yan zar, doner gozlerimize, 
Ba�ka bir hava tabakas1m katarak 6niine. 
tmgeden once alg1lanz onu 
Ve o yiizden aynanm 6tesinde gibi gelir 
lmge bize. Sa�mamak gerekir demek 
Aynanm yiizeyinden yans1yan goriintiilere; 
<;:ifte yolculuklanm, i;ifte hava 
Hortumuyla peri;inledikleri dii�iiniiliirse. 

Sagda olan �eyin aynada neden solda 
Goriindiigiine gelince: zar, diiz yiizeyine 
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<;:arpuktan sonra aynamn, diimdiiz bir c;izgide 
Oldugu gibi gclir geri. Alc;1dan bir maskeyi 
Daha tam kurumadan duvara ftrlatsa biri 
Ve tersyiiz olsa hie; degi�meden maske, 
Geriye donebilse; yiiz c;izgileri 
Degi�ime ugramasa bile aruk 
Aykm dii�ecektir eskiye. Eski sag goz, soldadu; 
Sol gozse, gec;mi�tir sagm yerine. 

Bir zar, kimi zaman aynadan aynaya 
Gec;ebilir. Ve be� ya da alu imge c;1kar ortaya. 
Odalanmmn ic; boliimlerine 
Yerle�tirdigimiz �eyler ne kadar uzak ve 
Sapa yerlerde olsalar, bir dizi aynadan 
Yans1yan sapa yolu izleyerek 
Beliriverirler oniimiizde. Her yans1y1�ta sol 
Saga gec;er, sonra yeniden sola; 
Yine saga ve ilk goreli durumunu ahr sonunda. 

Biikiimleri bizim oranlanm1za uyan aynalar 
lmgeleri ters c;evirmeden yans1urlar. 
Belki de zar, ikinci bir kere 
Kar�1 k1y1sma c;arpuktan sonra biikiimiin, 
Yani c;ifte yans1madan sonra ula�u bize. 
Ya da daha aynaya vard1gmda doner, 
Biikiimlii yiizey, bize dogru c;evirir yiiziinii. 

lmgeler sanki ad1m ad1m izler bizi, 
Ne yapsak aymm yaparlar. C:iinkii 
-Bir parc;asmdan c;ekilmeyegor aynamn 
Zar yans1yamaz o boliimden- doga der ki: 
Geli� ac;1sma e�it bir ac;1yla yans1yacakur 
Yansmo yiizeyden her tozan. 
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Goz neden kama�1r parlak nesneler kar�1smda? 
Gi:iziinii ak1ur giine�. bakmakta diretirsen! 
(:iinkii korkum;tur giicii ve sald1g1 zarlar 
Son h1zla yol ahp biiyiik derinlikteki 
Kau�1ks1z havada, atom yap1s1m zedeleyen 
Bir h1zla .;arparlar gi:ize. Ostelik, 
Kama�uran 1�1k, ki�iyi ki:ir edebilir; 
Bile�imdeki ate� tozanlan girer gi:ize elenmeden. 
Sar1lik �ekenlere sari gorunur bakt1klar1:  

Kendi bedenlerinden .;1kan y1gmla san tozan 
Yakla�an i:ibiir zarlann yolunu keser 
Gi:izlerinin dokusuna da kan�m1�ur bunlar 
Ve her�eye bula�tmrlar sanhklanm. 

Biz karanliktayken aydml1kta kalan 
Nesneleri �u yuzden goruruz: Yakm1m1zdaki 
Lo� hava i:ince a.;1k gi:izlerimize girer ve onlara 
El koyar. Parlak, 1�1kh hava hemen ardmdan 
Gelerek y1kar gi:izlerimizde kalan son gi:ilgeleri. 
(:iinkii .;ok daha devingendir aydmhk hava 
<::ok daha ince taneli, .;ok daha yetkindir. 
0, gi:izlerin ge.;idini 1�1kla y1kad1 m1 bir, 
Karanhgm demin ukad1g1 yollanm a.;u m1, 
Aydmhk nesnelerden aulan zarlar hemen gelir, 
Gi:irme duyumuzu uyanrlar. Ote yandan 
Karanhga bakarken aydmhktan, 
Hi.; bir �ey gi:iremeyiz; .;amurlu, bulamk, 
Lo� hava en sonda gelir ve bogar 
Gi:izlere giden yollan, ge.;itleri ukar ve gi:iz 
Hi.; bir nesnenin zanna tepki gi:isteremez aruk. 

Yuvarlak gorunur bize uzaktan 
Bir kentin dortgen kuleleri. (:iinkii uzaktaki 
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Her a1;1 ya siliktir ya da se1;ilmez ki:i�eleri, 
Etkisi de ki:irelir gi:izlerimize ula�madan. 
(:iinkii havada uzun siire yol alan zarlar 
Siirekli ona 1;arparak yitirirler sivriliklerini. 
A1;!1anmn tiimii de ka1;mca gi:iziimiizden, 
Yuvarlakla�tmlm1� ki:i�eli ta�lara di:inerler: 
Yani yakmdan bak!ld1gmda ger1;ekte 
Hi1; de yuvarlak olmayan, ama uzaktan 
Yuvarlakhga i:iykiinen bulamk gi:ivdelere. 

Dahas1. guni�1gmdayken oynar golgemiz, 
Ayak uydurur, i:iykiiniir bize. �a�mamah. 
l�1ktan yoksun havamn insan davram�1yla, 
i nsan ad1mlanyla dola�abildigine. 
- Gi:ilge diye adland1rd1g1m1z �ey, 1;iinkii, 
J�1ktan yoksun havadan ba�ka nedir ki ?
Ashnda, yiiriiyen gi:ivdelerimiz girip araya, 
Yoksun b1rak1r yeryiiziinii giine� 1�1gmdan 
Belli aralarla. Ve ge1;tigimiz yer yeniden 
l�1ga bogulur arkam1zda. Bu yiizden 
Gi:ivdemizin ardarda beliren gi:ilgelerini 
Tek gi:ilge sanmz, bizi ad1m ad1m izleyen. 
Durmadan 1�1It1 tozanlan yagar, ate�e at!lan 
Yiin gibi, tiiketerek bir i:incekileri. Yeryiizii de 
l�1ks1z kalma hmyla siler gi:ilgenin izlerini. 

Burada da her zamanki gibi 
Yanilma hakk1 tanim1yoruz gozlere. 
l�1gm yerini se1;mektir onlann i�levi 
Ve karanhgm yerini. Arna bir 1�1k .Sbiiriiniin 
T1patlp e�i mi? Deminki gi:ilge mi i:itedeki? 
Ya da �u anlatt1g1m durum mu si:iz konusu ? 
Ak!lyiiriitme karar verir buna. Olaylarm niteligi 
Gi:izle kavranamaz. Yamlg1 ondan sorulmamah. 
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Bindigimiz gemi, bize duruyormu� gibi gelir 
Ai;:1ld1g1 halde -oysa gidiyor gibidir 
Demirlemi� bir gemi- Kanath yelkenleriyle 
Hlzla gei;:erken yanlanndan, dolu riizgarla, 
Ui;:suz diizliikler, tepeler k1i;: tarafa siiriiklenir. 
Mavi gage g6miilii y1ld1zlar k1p1rt1s1z gibidir, 
Siirekli devinimde olmalan gerekir, oysa; 
I�1k sai;:an govdeleriyle kalk1p boydan boya 
A�t1klanna gore gokyiiziinii, uzak yuvalanm 
Bulmadan once. Yerlerinde i;ak1hd1r sanmz 
Giine�le ay1. Olgular, dola�t1klanm kamtlasa da. 
Uzakta, denizin ortasmda yiikselen daglar 
-Aralannda bir donanma gei;:ecek yer olsa bile
Kenetlenmi� bir kiitle, tek ada gibi gelir bize. 
Hizla dondiikten sonra ans1Z1n durduklannda, 
Odanm, duvarlann d6ndiigiinii samr i;:ocuklar. 
Oylesine canhd1r ki bu duygu, i;atmm 
Tepelerine i;:okeceginden korkarlar. 

Doga gunun ilk 1�1klanm siirdiigiinde 
-Titre�en alevlerin renginde, k1pk1Z1!
Ve a�1rtt1gmda doruklan, samnz ki 
I�1yan giine� konmu� da oraya, kendi ate�iyle 
Yalazhyor ortahg1. Oysa tepelerden en a�ag1 
Be� yiiz m1zrak belki iki bin ok at1m1 uzakt1r 
Ve korkuni; okyanus diizliikleri yatar 
Tepelerle giine� arasmda, geni� kiireyle i;:evrilen; 
Ve kai;: binlerle kara girer araya 
C::e�itli insan ve hayvan tiirlerini bannd1ran. 

Bir parmak derinligindeki su birikintisi 
Kaldmm ta�lan arasmdaki i;:ukurda, 
Yer altmda bir ui;:urum gibidir sanki 
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EVRENIN YAPISI 

Tepelere yiikselen gogu yans1tan. 
Ayagmm altmda bulutlar g6riirsiin ve g6gii; -L'< l 

Yer altmdaki U\'.SUZ g6kte gizlenen g6vdeleri .. 

Siirdiigiimiiz e�kin ansmn duruverdiginde 
lrmagm ortasmda, g6z atarsak tez akan suya 
Seli g6giisledigini sanmz duran hayvamn 
Ve akmt1 yukan yo! ald1g1m h1zla.. -125 
Ve nereye bakarsak bakahm, her �ey akmaktadir, 
Son h1zla yiizmektedir bizimle birlikte. 

Kemerli yolun bir ucundan bakmca 
-Yapmm kusursuz da olsa bak1�1m1, 
Kemerler e� yiikseklikte de olsa- .+ 30 

Uzaktan, gittik\'.e yere yakla�u tavan, 
Sol yan, saga kayar ve sonunda hepsi 
G6riinmeyen koninin sivrisinde birle�ir .. 

Denizciler, dalgalardan yiikseldigini 
Samrlar giine�in, sonra batarken yine .+ l 'i 

I�1gm1 denize g6mdiigiinii. (:iinkii yalmz su 
Ve g6ktiir g6rdiikleri .. Bu yamlg1 kii\'.iimsenmemeli .. 

Denizi hi\: bilmeyenler, bozuk samrlar 
L imanda demirlemi� tekneleri. 
Salt su iistiindeki b6liimii diizdiir kiireklerin, 
Diimenin de. Su altmdaki b6liimlerse 
I�1kta kmhp, biikiilmii� g6riiniirler yukan .. 
Sanki suyun iistiinde yiizebilmek i\'.in 
K1vnlm1�lardir yatay olana kadar. 
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Dag1mk bulutlar, onune du�tuklerinde ruzgann, 
Gece gogunde k1Vllc1mlanan y1ld1zlar da 
Sivri di�lerine tak1hp bulutlann 
Bir y61_!e yollamrlar, eski yonlerinden bamba�ka. 

Elimizle gozumuzu bastmrsak alttan, 
Yeni bir goru� bi.;imi .;1kar ortaya: 
Her bakug1mm .;ift goruruz; 
Lambayla 1�1g1 ikile�ir, evdeki e�yalar da. 
tnsanlar iki yuz takm1rlar, her biri 
tki bedenle dola�1r ortahkta. 

Uyku, organlanmm tath zincirine baglay1p, 
Beden eri�tiginde kat1�1ks1z erince, 
Uyamk samnz kendimizi ve 
Kolumuzu bacag1m1z1 oynatt1g1m1z1. Gecenin 
Kor karanhgmda gune�e bakanz, gum�1gma; 
Darac1k bir alanda gogu a�anz, yaya ge.;eriz 
Denizi, Irmaklan, daglan. Ve .;ay1rlardan 
Gecenin 1ss1zhgmda s esler duyanz. 
Tek sozcuk .;1kmadan agz1m1zdan, haykmnz. 

Duyulara olan guvemm1z1 sarsan 
Boylesi olaylara s1k s1k rastlanz. 
Arna bo�una. Bu yamlsamalann .;ogu 
Kendi kendimizi .zorJayarak -inandird1g1m1z 
Samlardan dogar: duyulann algilamad1g1m 
Alg1 sanmak yamlg1smdan. Gorunur ger.;ekleri, 
Su goturur yorumlardan ayirmak en gu.; i�tir. 

Hif bir �eyin bilinemeyecegini soyleyen ki�i 
Bu savinin dogru olup olmad1gin1 da 
Bilemez aslinda: bilemedigine gore hif bir �ey1. 
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EVRENIN YAPISI 

Bile isteye tepetaklak duranlarla taru�mam. 
Tutahm, dedikleri ge�erli, sorahm ona: 47; 

Nas1l ay!ft ediyor bilgiyle bilgisizligi 
Dogruyla hi� kar�Ila�mam1�sa? Ve 
Dogru ile yanh� kavrammm kaynag1m? S6ylesin nedirf 
Ku�kunun kesinlikle bir olmad1gmm kamtlan. 

Anhyacaksm ki dogru kavrammm 
Duyulardadir kaynag1. Duyularsa, yamlmaz. 
En giivenilir tamk degil midir; yanh�1. 
Dogruyla birle�ip kendiliginden alt eden? 
Evet, onlardan giivenilir bir tamk var m1? 
Yalanc1 duyulardan dogan ak!I, 
<;:eli�kiye dii�ebilir mi kendi oz kaynag1yla ? 
Yani eger dogrucu degilse duyular 
Hepten yalanc1dir 6yleyse ak!I da. 
G6ziin gordiigiinii yads1yabilir mi kulak, 
El, kulagm duydugunu? Ote yandan 
Oil, burun ve goz yalanlayabilir mi? 
Elin dokundugunu? Soz konusu bile degil bence. 
Kendine 6zgii bir yetisi var her duyunun, 
Ozel bir i�levi. Yumu�akhk, soguk ve S!Cak 
Ve renkler, ayn ayn alg!lansalar gerektir; 
Damaga 6zgii tatlanma yetisinin i�levleri 
Ba�ka ba�kad1r. Ve yine ba�ka ba�kadir 
Kokulann ve seslerin iireyi�leri; bir duyunun 
Obiiriinii yads1ma olanagm1 kaldmr bu. 
Kendini de yalanlayamaz duyu 
<;:iinkii degi�mezdir inandmc1hk 6l�iisii. 
Demek alg!lad1g1 her zaman dogrudur. 

Diyelim ki, ak!I kestiremiyor 
Yakmdan d6rtgen goriinen nesnelerin 
Uzaktan yuvarlak goriinmelerinin nedenini. 
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Oyle de olsa, siin;:en ak11la 
tki bir;:ime uydurma nedenler yak1�tirmak, 
Daha iyidir ar;:1k ser;:ik gordiigiimiiz �eyleri 
Bilerek elden kar;:irmaktan. tnancm kokiine 
Saldirmaktir bu. Ya�am1 besleyen temeli y1kmakl 
Salt aktl da degildir y1kt!acak bu arada 
Tehlikeden kar;:mmak yolunda; korunmaz, 
Giivenmezsen, kar�1 r;:1karsan duyulara, 
Ya�amm da k1sa siirecek demektir, boylece 
Sozde kalacakttr onlara yoneltilen saldmlar. 

<;:arp1k bir cetvelle r;:izilen taslaktan 
-Biraz egri bir dortgen, biraz egimli bir diizey
Ancak r;:iiriik bir yap1 r;:1kabilir ortaya. 
<;:arp1k r;:urpuk, sallantth, darmadag1mk, 
�uras1 girintili, buras1 r;:1k1k. Her parr;:as1 
Tcmeldeki yanh�lar yiiziinden, her an 
Y1kt!maya yiiz tutan. T1pk1 temelindeki 
Duyular yalan yanh� olursa, 
Aktlyiiriitmenin de r;:arp1k ve r;:iiriik olacag1 gibL 

Bundan sonra duyularm her birinin 
Kendilerine ozgu nesneleri nas1l 
4lg1lad1gm1 saptamak kahyor geriye 
Ki pek giir;: degil bu. Bir kere gurultulerin 
v e seslerin her tiirliisii ancak, kulaga r;:arp1p 
Duyum uyandird1klannda basmr;:lanyla 
Duyulabilir. Duyulara i�leyebilmesi, seslerin 
::::isimleri oldugunun ba�hca kamt1d1r. 
Ostelik ses bogaz1 yirtar r;:1karken, 
Haykmrken zorlamr nefes borusu. <;:iinkii 
l\h�Iiandan r;:ok say1da ses atomu ii�ii�mii�tiir 
l(alabahk e�igine agz1m1zm, o darac1k r;:1k1�a. 
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EVRENIN YAPISI 

Yani tozanlan maddeli olsa gerektir 
Seslerle sozcuklerde ac1tabilme yetisi varsa. 

Tamn ilk 1�1gmdan, ak�amm golgeleri 
lnene kadar konu�an biri, bilirsin 
Ne kadar yorgun d u�er, nastl y1pramr sinirleri 
-Konu�urken avaz avaz bagmyorsa hele-
C:::ok konu�mak bir �ey ahp goturuyorsa 
Bedenden, demek ki ses de 
Maddeli olmahdtr yap1ca. 

Ve son olarak: bir sesin tirmalaymhg1 
Kurucu atomlanmn ttrmalay1c1hgmdandtr, 
Puruzsuz!Ugu, onlann puruzsuz!Ugunden. 
Pes bir trompetin tok giimbiirtiisii 
Ne kadar degi�ik gelir kulaga 
Yirtm kayalarda yanktlanan kukremelerden 
Ve kugu ag1tlanndan, Helikon'dan yukselenl 

Bedenimizin derinliginden bulup bu sesleni�leri 
Agz1mmn ge1;idinden dogruca 1;1kard1g1m1zda, 
Boler onlan, sozcukler ustas1 esnek di! 
Ve kahba di:iker dudaklarsa. 
Kaynagmdan 1;ok1;a uzakla�mayan her seslenme 
Bir yere gelir ki, sozcukler tek tek duyulur, 
A1;1k se1;ik anla�1labilir her hece. 
C:::iinku korur seslenme oramru ve bi1;imini. 
Oyleyken, umulmad1k uzunluktaysa ara 
lster istemez kan�acakttr sozcukler. 
Baglanttlan kopacaktir sesleni�in 
Geni� bir hava tabakasma dag1hnca. 
Sesi duysan da kavrayamayacaksm sozcukleri, 
Oylesine kan�1k gelecek seslenme sana. 
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Kimi zaman birinin hayk1rd1g1 sozciik 
Biitiin bir ka!abahki;a duyu!ur. Besbelli 
O tek seslenme boliiniiyor y1gmla seslenmeye, 
Ba�ka ba�ka kulaklara pay edi!iyor; her birine 570 

Bir sozciigiin bii;imini kaz1yor, ozgiin sesini. 

Kulaga ula�amayan sesleni�lerse ui;ar gider, 
Riizgara kan�1r!ar etki b1rakmadan geride. 
Kimi de katI govdelere i;arp1p doner, 
Bizi yanklSly!a yamltan bir sesle, sozciigii sei;mede. 575 

Bunu kavradm m1 anlayabi!irsin neden, 
Anlatabi!irsin ba�ka!arma: kirhk alanlarda 
Yolunu yitiren, golgeliklerde ka!m1� 
Dostlan ararken, seslenirken, kayalardan 
<::ari;abuk doner sozciikler suay!a, aym bii;imde, 580 

Alt1-yedi yank1yla kar�1hk veren 
Yerler de vard1r tek sesleni�e. 
Tepeden tepeye sekerek yank1!amr sozciikler. 
Satyr'ler, 1 Nympha'!ar basm1�tu oray1 
Siiregelen yerel efsaneye gore. 585 

Faunus'larm i;Ilgmca �enlikleri, boydan boya 
Bozar gecenin 1ss1zhgm1: lirin telleri ve 
Ustamn parmak!anyla bo�a!an ezgiler fliitten. 
Savurarak kei;i ba�m1 donatan i;am dallanm 
Riizgarh saz!arda hii; durmadan Pan 590 

Dola�tmr o k1s1k dudaklanm; aksm 
Kesintisiz diye kavalm deli�men ezgileri. 

1. GOvdelerinin belden UstU insan, belden a§at1s1 at ya da 

teke bic;iminde dog-a cinlerl. K1rle.rda dola§Ir ve 

Nympha'larm ( k1rperileri) pe§ine tak1hrlar. Faunus' 
lar da Satyr'lerin benzeridir. 
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<;:ogu kez koyliiler anlaur bu peri masallanm 
Belki de oviiniirken bu inamlmaz olaylarla 
Avunmak isterler, unutmak, tannlann bile 
Buakt1g1 bir c;orakhkta ya�ad1klanm. 
Belki de bamba�ka bir diirtiiyle:  c;iinkii 
lnsanoglu hep cankulag1yla dinler masallan. 

Pek karma�1k olmayan bir sorun var: 
N esnelerin gozle sec;ilemedigi gec;itlerden 
Sesin kolayhkla gec;ip, kulaga nasil eri�tigi. 
Kapah kap1lar ardmdaki konu�may1 izleriz 
<;:iinkii: nesnelerin gorsel zarlan gec;irmeyen 
Dola�1k yanklannda kolayca yol ahr ses. Zarsa, 
Her c;e�it imgenin gec;ebildigi, camdaki gibi 
Diiz yanklardan kmlmadan gec;ebilir ancak. 

Aynca :  her yone yay1hr sesler c;iinkii her biri 
Ilk boliinii�iinden sonra ufac1k parc;alara, 
Ba�ka sesler iiretir; kiic;iik bir k1Vllc1mm 
Kendi ate�ini yay1p c;ogaltmas1 gibi. 
Diiz yol d1�mda kalan yerler de dolar boylece 
Engelleri a�an, birbirini km�t1ran seslerle. 
Oysa gorsel zarlar ba�tan tuttuklan yolda 
Diiz c;izgiler izleyerek ilerler; oyle ki, kimse 
Duvann otesini goremez ama duyabilir 
Yiikselen sesleri. Ses, engelleri a�arken korelir, 
Bogukla�arak ula�u kulaklanm1za ve bizler 
Sozciikleri sec;emeyiz, sesi duyanz yalmzca. 

Tat organlan dille damag1 uzun uzun ac;1klamak 
Gereksiz: bir kere yemegi c;ignerken agz1mm 
Biizdiigiimiizde tat almz, sanki t1kabasa 
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Su emmi� bir siingeri biri eline alm1� da 
Usulca s1k1yormu�casma. Dahas1. 
S1kt1g1m1z yay1hr damagm gi:izeneklerinden 
Ve sungersi dilin riizgarh ge�itlerinden. 
Ce�ninin tozanlan piiriizsiizse, sarar damag1 
Tatb tath ve co�kuyla kurcalarlar 
Dola�1k ak1�lanyla 1slak bi:ilgelerini dilin. 
Bi�imlerinin sivriligi, sertligi oramnda 
Is1rlar, yirtarlar girerken duyu organlanna. 

Tadm verdigi haz ge�mez damagm i:itesine. 
Lezzetli lokma girtlaktan indiginde, 
Organlara dag1hrken haz biter aruk. 
Hangi besini ahrsan al, ne i:inemi var? 
Sindirebildigin, bedenine dag1tabildigin, 
Midendeki s1v1 dengesini korudugun siirecel  

Simdi begenilerin neden birbirine 
Uymad1gm1 anlatacag1m sana. 
Birine ac1, lezzetsiz gelen, tath gelebilir 
Ba�ka birine. Tepki i:iylesine degi�ir ki 
Birini besleyen, ba�kas1m zehirleyebilir. 
Si:izgelimi bir y1lan vardir, insan salyasma 
Deger d egmez, lSlrarak i:ildurur kendini. 
Bizim i�in i:ildiiriicu bir zehirdir harbak otu. 
Oysa ke�ilerle b1ldircmlar yag baglar yeyince. 

Bu ger�egi kavrayabilmek i�in ilkin 
-Daha i:ince de si:iyledigim gibi- ammsanmah 
Varhklan olu�turan atomlarm �e�itliligi. 
Besin alan hayvan tiirlerinin 
Kurucu atomlanmn bi�iminde de 
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-Organlann ana <;izgilerinde belirlenen 
Ozel aynmlarla ortaya <;1kan-
D1� gorunumlerine ko�ut farklar vard1r. 
Bunlar, <;atlaklardaki degi�kenligi yaraurlar, 
-Gozenekleri yani- bedenin tumunde, t• ) )  

Hatta ag1z ve damakta bile. Kimi turlerde 
Dogu�tan ufakt1rlar, kiminde iridirler, 
Kiminde u<;gendirler, kiminde dortgendirler. 
<;:ogu yuvarlaksa da <;okgendir bir bolugu. 
K1saca, atomlann bi<;imleri ve devinimleri 
Gozeneklerinin bi<;imini belirler kesinlikle, 
Atomlann yap1s1 belirler atomlar aras1 ge<;itleri. 

Birine tath gelen, ac1 geliyorsa oburune 
Demek ki en puruzsuz tozanlan girerken 
Oncekinin damagma, puruzlu ve <;entikli 1 .1 .  i 

Tozanlann saldmsma ugram1�t1r ikincisi. 

Bunu anlad1ktan sonra, sorun <;ozU!mu� demektir. 
Yani biri safra fazlahgmdan yak1myorsa 
Ya da ba�ka bir saynhg1 varsa, 
Bedeni tepeden t1rnaga altust olur bir anda, 
Kurucu atomlann durumlan tumuyle degi�ir. 
Duyusunun ge<;itlerine uygun du�en tozanlar 
Yoktur aruk. Giri�leri tedirginlik uyand1ran 
Ba�ka tozanlara a<;1lm1�t1r kap1lar. 
Daha once de ka<; kere belirttigim gibi, 1.  - '> 

Bal iki tadm kan�1m1d1r: tatsmn tathyla. 

Burun delikleri kokunun �arpmas1yla 
Nasti etkilenir, sorununu ele alay1m �imdi. 
Once <;e�itli govdeler olmah, <;e�itli 
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Bic;:imlerde kokular sac;:an-bir umagm 680 

Yaygm kollanm anduan- Arna 
Kimi kokular belirgin 6zelliklerinden 6tiirii 
Belli hayvan tiirlerine daha c;:ekici gelir. 
Ardan smus1z uzakhklara c;:eker bal kokusu ; 
Le�. akbabay1. Ytrttc1 hayvanm t1rnak izi, 685 

Oncii av kopeklerini oraya yoneltir. 
lnsan kokusunu c;:ok 6nceden ahr, Romulus 
Kalesinin zambak akhgmdaki koruyucusu kaz. 
Demek her biri, kendi koku yetenegi uyannca 
Ozel besinine yonelir ve tiirler yokolmaz. 690 

Burnumuza c;:arpan kokulardan kiminin 
Daha biiyiik bir etki alam var, dogru. 
Arna sesler kadar uzaga gidemez hic;:biri, 
Gorme giiciinii uyaran zarlarla oranlanamaz bile. 
Tembel, gecikmeli bir yolcudur koku ve hafifler 695 

Varmadan menziline; ince maddesini dag1tu riizgara. 
Bir kere, varhklann derinliginde dogar ve 
D1�an giic;:liikle c;:1kar; govde parc;:aland1gmda, 
Ezildiginde, eridiginde neden keskinle�sin 
Varhklarm c;:ekirdeklerinden s1zm1yorsa? 700 

Bir ba�ka neden: koku sesten daha iri, 
Daha biiyiik atomlardan olu�mu�tur besbelli ;  
Ta� duvarlan delip gec;:emedigine gore 
Tiim giiriiltiilerin kolayhkla a�abildigi. 
Onun kaynagm1 hemen bulamay1�1m1z bundandu, 705 

Sesin kaynag1m buldugumuz gibi. Ak1�1 kaula�u havada, 
Duyulara s1cag1 s1cagma i!etemez haber!erini. 
t�te bundandu kopeklerin s1k s1k �a�umas1, 
Dolanmas1 bu yiizdendir kokunun ardmda. 

Kokulara ve ta tiara 6zgii degil bu uyma yetenegi. 710 

Varhklann goriiliir bic;:imleri ve renkleri de 
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E�it 6!1;iide uygun degildir duyu organlanna 
Biitiin tiirlerin. Dahas1: bak1yoruz, 
Tedirgin bile edebilir gi:izii kimi durumlarda 
Tan habercisi horozun, i:irnegin, kanat 1;irparak 
Co�kuyla i:itmesi, kovmas1 geceyi; a1; aslanlann 
Katlanamad1klan bir gi:iriiniimdiir. 
Daha ilk bak1�ta ka�mak dii�er ak11lanna. 
Demek horozun gi:ivdesindeki bazi atomlar, 
Oyle incitiyor ki gi:izbebegini aslanm, 
Dayanam1yor yigit hayvan. Arna ya bedenimize 
Hi1; giremediklerinden ya da girince 
Hemen bir 1;1k1� yolu buiduklanndan 
Yani engellenmediklerinden hi1;bir yerde, 
Gi:izbebegimizi incitemiyorlar bizim. 

Ey Memmius, hayal gucunu uyaran durtUyit ve 
Ruhumuza yer eden goruntulerin, kisaca, 
Nereden geldigini anlatacag1m sana. 
Once diyorum ki: varhklarm yiizeyinden 1;1kan 
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Y1gmla incecik zar u1;u�maktadir her yana. 73() 

Ha\·ada rastla�t1klannda, biiriimciik 
Ya da altm varaklar gibi kolayca girebi!irler 
Bile�ime. Gi:izii alan, gi:irme duyumuzu uyaran 
Zarlara oranla 1;ok daha seyrektir dokulan. 
Girip bedenin 1;atlaklanndan, ruhun o incecik 735 

Ti:iziinii harekete ge1;iriyor, duyumu uyanyorlar ya! 
Kentaur'lar, Siren !er, Kerberos benzeri ki:ipekler 
Ve kemikleri topragm bagrma kan�m1� nice i:ilii 
Bu yiizden gi:iriiniir bize. Aslmda 
Her yerde u1;u�an bu zarlar 1;e�itlidir: kimi, 740 

Ansmn kendiliginden olu�ur havada; kimi 1;1k1p 
Tiirlii gi:ivdelerden, olu�ur bi1;imlerinin kayna�mas1yla. 
Kcntaur, si:izgelimi : ya�amdan almmam1�tir imgesi. 
Hi1; varolmam1�t1r ki bi:iylesi bir yarat1k! Arna 
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Dedigim gibi, bir atla bir insandan i;1kan 745 

Yiizey-zarlan rastlant1 sonucu i;ak1�1rsa, 
Dokulanmn narinligi ve inceligi nedeniyle 
Ossaat yap1�abilirler birbirine. 
Obiir dii�sel yarat1klarda da durum boyle. 
Dedigim gibi, anlatilmaz bir devingenlik ve i;eviklikle 750 

Devinir bu zarlar ve bir dokunu�ta devindirir herhangi biri, 
Onlar kadar narin ve �a�Iiacak d evingenlikteki ruhumuzu. 

Bu ai;iklamamn dogrulugunu smayabiliriz �oyle: 
llkin: ruhun alg1lad1g1 herhangi bir goriintii 
Benze�iyorsa eger goziin gordiigiiyle, 755 

E� yontemle yaratilm1�t1r ikisi de. Sozgelimi, 
Aslam gormem, zanmn goziime i;arp1�1 sonucudur. 
Demek ki, benzer bir yontemi var 
Ruhun i;ah�masmm da; en az gozler kadar, 
Zarlar yard1m1yla, aslam kavrayabildigine gore. 760 

Tek fark1: i;ok daha incedir ruhun alg1lad1klan. 
Sonra; uykudayken, gev�emi�ken organlanm1z, 
Ruhumuz nasil da uyamkurl Uyamkken iz birakan 
Zarlar oylesine canhd1r ki amk, 
Oliime ve topraga kavu�mu� birinin 765 

Dola�ugma inanmz oniimiizde. Susmu�tur 
Tiim bedensel duyular; tepeden urnaga durmu�tur 
Ve kovamaz yanh� izlenimi. koyamaz dogruyu. 
Bellegi de saf d1�ma itmi�tir uyku; 
0 da diyemez ki, ruhun sag sand1g1 ki�i 77G 

<;:iiriimii�tiir art1k, i;oktan oliimiin olmu�tur. 

�a�mamah, dii�teki imgelerin belli bir uyumla 
Kollanm-bacaklanm oynatmalarma. Bu arada 
Bir zar gei;mi�. farkh duru�ta bir ba�kas1 alm1�t1r 
Onun yerini h1zla; oyle ki, biz, onceki imgenin 775 
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Duru�unu degi�tirdigini samnz_ <;:ok h1zh w;ar zar!ar; 
Bin;ok kaynaktan gelir ve atom y1gmag1 yenilenir bir anda. 

Konudan dogan sorunlara hemen 
Bir ai;1khk kazandirmam1z gerek_ llk soru : ruh 
Neden istedigi anda dii�iinebiliyor diledigini? 780 

Yani imgeler buyrugumuzda m1 bizim 
Ki, gonliimiizce, diledigimiz zar geliyor oniimiize; 
Arna gokmii�. ama yeryiiziiymii�. ama denizmi�I 
Topluluklar, torenler, �olenler, i;arp1�malarl 
Doga hemen bunlan haz1r m1 ediyor bize ? 785 

Ostelik, unutmamahy1z ki, aym anda 
Ve aym yerde, ba�ka ruhlar tamtamma 
Ba�ka nesneleri dii�lemektedir. 

tkincisi: imgeleri, dii�lerimizde i;evik, 
Uygun ad1m yiiriir goriiriiz. Peki, neden 790 

<;:apraz!amad1r kol ve bacak au�lan? 
Ve neden bakuklan yone uydururiar ustahkla 
Bacak au�lanm? Yani bu ba�1bo� zarlar, 
Egitim mi gormii�. dans m1 ogrenmi� gece!erce ? 
1ki soruya da geri;ege daha yakm bir yamt 795 

Verebiliriz e!bet: Algilanabilir amn ii;ine 
-Tek hece soyleyebildigimiz s iireye-
Varhklan ak1lla bilinen ama algilanmaz 
Biri;ok an s1gm1�t1r. Bu, belli bir zamanda 
Her i;e�it zann, neden her yerde haz1r oldugunu 800 

Gosterir. Tez ui;u�ludur zariar ve kaynaklan 
Nas1! da i;e�itlidirl Ve oyle incedirler ki, ruh, 
.\ncak ugrunda ozel bir i;aba harcad1gm1 sei;ebilir. 
1z b1rakmaz i;ogu; ruh, bekler her goriiniimii 
Dogal sonucunun izlemesini. Gordiigii de odur ashnda. 805 
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Bilirsin, zor se<;ilen ncsnelere bakarken 
Gi:iz nas1l bir <;aha harcar ve ayarlar kendini; 
Yoksa a<;1k se<;ik alg1layamaz kar�1smdakini. 
Gi:iriiliir nesnelerde de i:iyle: <;evrelerinde 
Siirekli bir kay1ts1zhk, uzakhk havas1 vardir, 
Onlara yi:ineltmezsek ruhumuzu 
0 zaman camnm <;ektiginin d1�mdaki 
tzlenimleri yak saymasma ruhun, �a�mamah! 

Ufak belirtilerden i:inemli sonui;lar <;1kanp 
Yamlg1ya siiriikleriz sonra kendimizi. 
Bazan umdugumuz gibi belirmez imge, 
Kadmken erkek oluverir ansmn: yiiz <;izgileri 
Ve ya�1 degi�iverir gi:iziimiiziin i:iniinde. 
Bu arada duyacag1m1z �a�kmhksa, uykudaki 
Unutkanhkla bastmhr, bellek eksikligiyle. 

Bu arada i:izellikle ka<;mman gerekcn 
Bir yamlg1 var-sezginle i:inleyecegin: 
Sanmamahsm ki, gi:izlerimizin parlak kiireleri 
Oniimiizii gi:irmemiz i<;in yarat1lm1�. bile isteye; 
Ve yaslanm1� saglam temeline ayaklanmmn 
Yiiriime i<;giidiisii sonucu, bileklerlc bacaklar. 
Ve saglam omuzlara baglam�1 kollanmmn, 
Yard1mc1 ellcrin tak1lmas1 u<;lanna, ya�am1 
Stirdiirmeye gerekli giri�imlerimiz admad1r. 

Bu olgulan bi:iyle yorumlamak yanh�t1r, 
Altiist etmek demektir ger<;egi. 
Aslmda, bedenimizdeki hi�bir organ 
Biz kullanaltm diye yarat1lmam1�t1r. 
Tersine, var edilen, yarattr kullanmayi. 
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Goz yokken, gorme yoktu vc dil yokkcn, konu�ma. ·" > '> 

Ve dilin varolu�u. konu�ma yetisinin 
Kaynagmdan <;ok daha eskilerde kahr. 
Daha ses duyulmadan vard1 kulaklar; 
Ve tiim organlar, kullamh�lanndan <;ok once. 
Dcmek ki salt kullanma adma yarat1lmam1�lar. ,, -J:J 

Dii�iin, gogus goguse ne sava�lar verildi 
Alevli oklar kullamlmazken daha, 
Kollar yara ald1, bedenler kana buland1. 
Vuru� savu�turmay1 doga ogretti insanogluna, 
Kalkam sol koluna alma bilgisi yokken daha. 
Evet, eski bir ah�kanhktir - <;ok eski-
Bitkin bedcni dinlcndirmek, do�ek sermekten. 
Ve susuzluk, bardak yokken de giderilirdi. 
Diyebiliriz ki, gercksinme ve ya�ama deneyi 
Sonucunda bulunan bu ara<;lann yap1h�mda, " '  
Kullamlmaland1r ama<;. Once kcndileri varolan, 
l�lcvlerini sonradan esinleyen organlarla 
Duyulara benzemezler hi<;. l�te, bunlann 
Ozcl i�levlcr gozetilerek yarat1ld1klarma 
lnanmaman i<;in siiriiyle kamt sana. ·" :; :;  

�a�Ilmamas1 gereken bir ba�ka ger<;ek d e  �udur: 
Canlmm bedeni. i�guduyle besinini arar. 
Once de soyledim, say1s1z tozan, say1s1z yonde 
Ak1p gitmede varhklardan. Arna hayvanlar 
Ba�1 <;ekmeli say1ca, hep devinimde olduklanna ,., , , ,  J 

Ve boylecc durmadan atom yitirdiklcrine gore: 
l'crlc atihr <;1k1p derinlcrden kimi atomlar, 
Kimi kesik soluklarla u<;ar ag1zdan. 
Bu siire<;ler azalt1r bedenin yogunlugunu 
Suyu <;ekilir toziin. Ve aC1 bastmr ardmdan. 8(1 'i 
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Besin alm1r ki, dag1hp organlarla damarlara, 
Desteklesin govdeyi, yenilesin, doyursun. 

t<;ecekler de bu yoldan dag1hr 
Neme gereksinme duyan organlara. 
Ve midemizi kavuran o binlerce ate� tozam, 870 

S1vmm geli�iyle geri <;ekilir, 
Yangm saner ve kavrulmaz art1k beden. 
Boyle diner dayamlmaz a<;hk 
Ve soluk kesen susuzluk boyle giderilir. 

Nasil yuruyebildigimizi a<;1klayacag1m sana 875 

Gonliimiizce nastl oynatt1g1m1z1 kollarimtzt 
Ve bacaklartmtzt tiirlii bi<;imlerde?  Nasti 
Ta�1yabildigimizi bedenin ag1rhgm1? 
Kulak ver banal Yineliyorum: yiiriime imgeleri 
Once iz b1rak1r ruhta: tstem dogar. 880 

<;iinkii ruh onceden saptamazsa istemini, 
Hi<; kimse giri�emez herhangi bir edime. Toziidiir 
tmgenin bu. Ve ruh -o andaki devinim deneyi 
Attlma istegini getiriyorsa- toparlar 
Her organa, her damara dagtlm1� cam 885 
Kolayd1r bu da; ruh, canla baglant1h olduguna gore. 
Sonra can sarsar, toparlar bedeni. Ve usulca 
ttilir, devinime ge<;er bedenin tiimii. 
Yogunlugun azalmas1d1r bir etmen de. 
A<;t!an gozeneklerden girer hava -dogal olarak- 890 

Oylesine devingendir ki; bir <;aglayan halinde 
Akar, yay1hr bedenin en kii<;iik, en gizli 
Yerine bile. Bu iki ogenin bile�imidir 
Govdeyi iten: gemi, riizgarla yelkenlerin 
Bile�ik etkisiyle nastl siiriiklenip giderse. 89 5 
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Bu ufak govdelerin boylesine iri bir kiitleyi 
Cekip i;evirebili�ine, yoniinii degi�tiri�ine 
�a�mamab. Riizgann da seyrektir yeterince, 
Kiii;:iiciiktiir tozanlan; gelgelelim 
Koca bir geminin kiitlesini katabilir oniine 
Ve ne kadar yollu olursa olsun gemi, yekesinde 
Tek el vardir, tek elle yonetilir. 
Nice agir yiik, palangalann, bocurgatlann 
Yard1m1yla bir i;:1rp1da kaldmlabilir. 

Ya uyku! Nas1I bir ustabkla getmyor 
Organlara dinginligi, ruhun tedirginligini 
Nasil sokiip at1yor gogiisten? 
lnandmc1 �eylerdir anlatacaklanm, aynnt1h degil. 
Cok daha tathdir kugunun k1sac1k tiirkiisii, 
Bulutlarla yan�an turnalann yaygarasmdan. 
Kar�1 koymaz kulagm1, ku�kucu akbm ver bana, 
Yoksa yads1yabilirsin ai;:1klamam1 ve k6rliigiinde 
Aramay1p sui;:u, yiiz i;:evirebilirsin dogrudan. 

Bir kere: bedenin tiimiinde can altiist oldugunda 
Gelir uyku-kimi pari;:alan yitip gitmi�tir, 
Kimileri bastmbp siiriilmii�tiir derinlere-
Boyle anlarda i;:oziiliir organlar, gev�er; i;:iinkii 
Candir duyarbg1 saglayan. Ve duyum 
Son bulmu�sa uykuyla, canm altiist edildigi 
Ya da bedenden kovuldugu anlam1 i;:1kmabd1r. 
Kovulamaz oysa, oliimiin sonsuz sogugu 
Bastmrd1 o zaman. Organlarda can tozam 
Hii;: kalmasayd1 -kiilde uyuyan koz ornegi-
1 Iangi kaynaktan ate�lenebilirdi yeniden, 
Ncrden ba�lard1 organlarda duyu giicii ansmn, 
T1pk1 gizli ate�ten parlay1veren alev gibi ? 
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�irndi de, bu degi�irnin nas1l olageldigini 
Ai;1klayacag1rn sana : can nas1l altiist olur, nas1l 
Gev�er beden; havaya gitrnez sozciiklerirn, urnanrn. 

tlkin: bir govde korn�udur d1� yiizeyiyle rn 

Esintili havaya, etkilenir ondan. 0 yiizden d e  
Hep kar�1 kar�1yad1r onun vuru�lanyla. 
Yoksa govdelerin h ernen hernen tiirnii neden 
Kiirkle kaph olsun, deriyle, kabukla, kavk1yla? 
Soluyan govdelerin ii;i de d6viiliir boyuna l '  

Alm1p verilen havayla. Bedenirniz d1�tan-ii;ten 
tkili saldmya ugrad1grndan; 
Ve vuru�lar, kiii;iik gozenekler arac1hg1yla 
Ana boliirnlerle ilksel ogelere ula�t1gmdan, 
Giderek i;okrne tehlikesiyle kar�1la�1r organlar. 1 -1 1 1 

Bedenle ruhun atornlan yerlerinden edilir. 
Sonui;ta: bir b6liirnii biizii�iir camn, derinde; 
Bir boliirnii siiriiliir; bir ba�ka boliirnse, gev�eki;e 
Dag1hr organlara; ne birle�ebilir ve katihr etki�rneye, 
Doga engel koyabilir i;iinkii bile�rneyle devinirne. 
Bu koklii d egi�rne, duyu giiciiniin i;ekilrnesi dernektir. 
Bu arada govdeyi ayakta tutacak rnadde 
Azalrn1�t1r: beden zay1flar, organlar gev�er, 
Goz kaparnr, kol dii�er. C::ogunca bitkin ki�inin 
Dizleri i;oziiliir, y1k1hverir yere. 

Yernekleri hernen izler uyku 
Darnarlara yay1h�1yla havay1 andmr. 
En ag1r uyku doygunlugun ya da bitkinligin 
Ardmdan gelendir. Bir karrna�aya at1lrn1�t1r 
Atornlar, iistlendikleri ag1r i�in gerilirniyle. 
Daha derinlere siner camn k1srni kiirneleni�i 
Aym nedenle: bo�altrna geni�ler ve h1zlamr 
ti;sel kopu�rna, yerinden edilrne. 
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C:ogu kez giinliik ugra?lanm1z, ilgimizi 
En i;:ok i;:eken konular ve uyamkken 
En i;:ok yer tutanlar ruhumuzda, 
Zorlay1p ugra?tmrlar uykuda bizi. 
Avukatlar savunma yapar, yasa yorumlar; 
Generaller birliklerini surer i;:att?maya; 
Riizgarla sava?lanm siirdiiriir denizciler. 
Ben, evrenin yap1sm1 ara?tmyorum kendi ad1ma, 
Bulgulanm1 6zdilimle ai;:1khyorum uykulanmda. 
Uykuda hep i?ine ili?kin goriintiilerle ugra?tr. 
Ba?ka i;:abas1, ba?ka ugra?t olanlann ruhlan da. 

Yine: giinler boyu kendilerini 
Eglenceye adayanlar da gormii?iizdiir. 
Art1k duyulan ilgilendirmeyen nesneler 
Oylesine geni? gei;:itler oymu?lardu ki 
Ruhta -kendi imgeleri girebilsin diye
Giinler sonra bile aym g6riiniimler 
Belirir g6zler 6niinde :  
C:evik kollanm, bacaklanm sallar 
Tiirlii hiinerleriyle usta oyuncular, 
Lirin kaygan ezgisi dolar sanki kulaga; 
0 kalabahk yap1, o renkli sahne 
Gorkemle yanar. llginin, hazzm ya da 
Giinliik ugra?tn i;:arpm etkisi bu i?te. 
Salt insanlarda degil hem, hayvanda da. 

Benekli atlan gormelisin dinlenirken, 
Nasti terlerler, solurlar uykulannda, nas1l 
C:abalarlar var giii;:leriyle yan?t almaya, 
Engeller yeni kalkmt? gibi 6nlerinden! 
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Ya av kopekleri, usu! uykudayken 
Nasll s1k s1k segirir bacaklan; nasll ansmn 
lnilderler, h1zh h1zh solurlar 
Yeni bir kokunun ardma dii�mii�1;esine? 
lzini uyand1klannda da siirerler 
0 tez. dii�sel geyiklerin. Neden sonra kovarlar 
Goriintiileri de kendilerine gelirler. 

<;at1m1zm altmda ya�ayan uysal enikler 
Nasll tela�a kap1hr, iirker, 
Silkinip dogrulur ansmn. 
Sanki yabanc1 yiizler, yabanc1 golgeler 
Dikilmi�tir kar�ilanna ! Cinslerinin y1rt1C1hg1 
Oramnda y1rtmd1r uykudaki davram�lan. 

Ku�lar nas1! havalamr sonra, geceleyin, 
Ve nasil iirpertir tannlann korulanm 
Ardarda kanat 1;1rp1�!anyla. Ku�kusuz 
Atmacalar dii�mii�tiir pe�lerine dingin uykuda. 

Ya insan ruhunun tedirginligi uyku s1rasmdal 
Ne biiyiik tasanlan bir anda ger1;ekle�tirir. 
Krallar baskm verip ku�atlf kentleri, 
Tutsak dii�er, 1;arp1�malara kat1hr, 
Han1;eri bogazlannda samp haykmrlar. 
Oysa yerlerinden k1p1rdamam1�!ardlf bu arada. 
Kimi camm kurtarmaya ph�1r, ac1yla inler, 
A1; bir aslamn pen1;esinde k1vramrcasma 
<;1ghklar savurur geceye. Onemli gizleri a1;1klar 
Uykusunda kimi, su1;!anm ele verir boylece. 
Olenler de olur. Yal1;m kayalardan 
F1rlatlld1klanm sananlar. s11;rarlar uykudan, 
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Ve aklllanm yitirenler gibi uzun sure 
Gelcmezler kendilerine, oyle sarsllm1�lard1r. 
Kaea bir umagm yamnda durur susayan, 
lrmag1 ii;er handiyse. Kiii;i.ik oglanlar, hclada 
Giysilerini s1varken goriirler kendilerini. 
En gorkemli atlas yorganlar bile o zaman 
Bedenlerinden koyverdikleri suyla 1slamr. 

Olgunla�an ya�m tohumu organlannda 

1020 

I 

Usulca ye�erip ergenlik i;agma gelenler; / l i 2 5  

<;ekici yiizlerin, giilbeyaz tenlerin habercisi 
tmgelerle ku�at1hr her yandan, boylece 
Doi birikimiyle �i�en organ uyanhr 
<;ogu kez i�levini yerine gctirmi�i;esine 
Bir s1v1 buaku ve 1slat1r giysileri. /I! l (, 

Y1llarla giii;lenince organlar, bedende 
Uyanya kar�1hk veren, ye�eren tohumdur. 
Hedefleri ba�ka ba�kadu uyanlarm 
lnsan doliinii k1z1�tiran tek uyariysa 
lnsan bedeninde, yine bir insan imgesidir. 1035 

Tohum bir kez pkmaya gorsiin yerinden, yay1hr 
Bedene, kas1klarda yogunla�u ve etkiler 
Ureme organlanm. Onlar �i�ince tohumdan, 
Doga, tutkunun i;ektigi yone bo�alt1lmasm1 
Buyurur tath suyun, Ruhun a�kla bagland1g1 1040 
Kaynaga yonelir beden. Yarah nasll yarasmm 
Oldugu yana dii�erse:  Ald1g1 vuru�un kaynagma 
Dogru fi�kmr kan, oyle ki, yakmdan sava�1yorsa 
Dii�man da k1pkml kesilir bu kanla. 

Venus'un oklanyla yaraland1 m1 bir kez 1045 

-Oku atan, ister kadms1 incelikte bir oglan, 
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!ster govdesinden a�k dalgalan yayan 
Bir di�i olsun- yaramn kaynagma ko�acakt1r. 
Yarah. Dcliccsine isteyecektir birle�meyi, 
Kendi toziinden bir �ey aktarmay1 onun bedenine. 1050 
Haz onsczisiyle baghd1r dili. Budur 
Venus i�tc, Amores dedigimiz a�km kaynag1 ! 
Venus bahmn ilk yudumuyla gelen kalp agns1! 
Sevdigimiz yamm1zda olmasa da, imgcleri 
B1rakmaz pe�imizi, ad1 i;mlar kulag1m1zda. 1055 

Boyle korii koriine tutulursan birinc, 
Sakmmahsm bu imgelerden. Tutkuyu besleyen 
Her �eyi at ii;inden, ruhunu ba�ka yone i;evir. 
Ba�ka govdcleri dolle sevginle !  
Bil, ona tutunursan, hiiziin ve aci 1060 
Kai;1mlmazd1r! Yara, beslendiki;e azacaktir. 
Yas koyula�acak, gitgide artacakt1r i;ilgmhk. 
Tek i;arc, yaray1 keskin bir b1i;akla d e�mektir 
Daha yeniyken; rasgele uyup Venus'un buyruguna 
Ba�ka ilgilerle avutmakt1r ruhu, s1k s1k. 1065 

S anma ki, biiyiik tutkulardan kai;1mrken 
Yoksun kalacaksm Venus'un sundugu yemi�tcn. 
Tersinc, cezas1z tatlar dev�ireceksin boylece. 
Bil ki saghkh ki�iler, i;ok daha kat1�1ks1z 
Bir tat ahrlar a�ktan, d erdi i;ekenlere oranla. 1070 
Sevenin tutkusu kas1rga gibidir, kopamaz 
Kuruntu ve giivensizlikten. erme amnda bile. 
Goziinii mii doyuracakt1r once, clini mi ? Bilemcz. 
Sararken camm yakar sevdiginin, di�leri 
Dudaklanna girer operken. (:iinkii ald1g1 tat 1075 
Kat1�1ks1z degildir, ac1tmak istcr r,ibidi r 
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Kendisini dclirteni. Geri;ek a�ktaysa, haz merhemiyle 
Any1 sagalt1r Veniis; cezay1 hafifletir. 

C:iinkii a�kta, tutku ate�ini ancak 
Yakamn sondiirebilecegi inanc1 vard1r. 
Nas1l ters dii�cr bu dogamn gidi�ine! 
Ald1ki;a almak istedigimiz ve bir tiirlii 
Doyuramad1g1m1z tek tutkuyken a�k! 
Yemekle ii;ki. kendilerine aynlan 
Yerleri doldururlar bedende. Boylelikle 
Ai;bk ve susuzluk giderilebilir kolayca. 
Oysa giizel bir yiiz ve pembe bir ten, 
Ui;ucu imgelerden ve i;ogunluk riizgara kan�an 
Bir umuttan ba�ka ne verebilir ki�iye? 
Susuzun biri dii�iinde su ii;meye kalkt1gmda, 
0 yang1m sondiirecek tek yudum bulamazsa, 
Bo�una bir i;abayla saldmr su imgelerine. 
Ve sonui;ta giiriil giiriil Irmakta susuz kahr. 
Venus de boylesi imgelerle kandmr a�1klan 
Sevi�me amnda. Ne kadar baksalar gozleri doymaz 
0 tap1mlas1 bedene. Giivensizce dola�an elleri, 
Ayalan; o incelikten hii;bir �ey yagmalayamaz. 

Sonra sarma� dola� olmu� sevgililerin 
Geni;lik i;ii;egini derleyecekleri an gelir. 
Mutluluk onsezisiyle titrer govdeler: 
Ekim zamamd1r art1k Venus'un tarlalannda. 
Delice bir oburlukla yap1�1r bedenleri, 
Dudaklar dudaklan ezer, uzun soluklar ahmr 
Kenetlenmi� di�lerden. Bir �ey koparamazlar ki 
A�1klar birbirlerinden; ne de ii;ii;e girince 
Eriyip yokolabilirler birbirlerinin bedeninde. 
Oyleyken nas1l bir i�tahla birle�irler Vcnus'un 
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Zincirinde. Duyduklan tadm biiyiikliigiiyle 
Kollan bacaklan bo�ahp erirken. 
Kosnii duralar neden sonra, dinince tutku seli. 
Arna uzun siirmez bu. <;:dgmhk \'.abuk doner. 
Nobet bastmr. Ne arad1klanm sorarlar: 
Yoktur \'.aresi hummanm. Goriinmez yara tiiketir bedeni. 

Bir de gii\'.lerinin tiimiinii harcad1klanm dii�iin 
Bu gerilimde. Sevdiklerinin ac1masma kalm1�t1r 
Giinlerini nasd ge\'.irecekleri. Servet tiikenir, 
Gorevler unutulur, iin sars1hr, gozden dii�erler. 
Sikyon terlikleri 1�ddar ince ayaklarda, 
Altm ignelerde ye�il ate�Ier yanar ziimriitten; 
Sevgilinin deniz rengindeki gorkemli giysileri 
A�mm1�t1r, lekelenmi�tir a�k oyunlannda. 
Arna ata miras1, varsm su gibi harcans1n 
Siislii ta\'.lara, Elis ve Keos tezgahlannda 
Dokunan ba�yap1tlaral Hi\'.bir �ey esirgenmesin 
Do�eni�te, yemeklerde, i\'.ki su gibi aksml 
Kumar, kokular, \'.i\'.ekler, d emetler-Bo�unal 
Sevincin yiireginden h�k1racakt1r burukluk 
Ve erge\'. zehirleyecektir kokusunu \'.i\'.eklerin. 
Ya ammsay1p en giizel ydlanm; zevk, 
Kosnii ugruna tiikettigini. pi�manhk duyar ki�i. 
Ya sevgilinin anlamh bir sozii yakar yiiregini, 
Ya alayh bir bak1� yakalar onun yiiziinde; 
Hi\'. degilse fazlaca bak1yordur saga sola. 

Dii�iin ki bunlar, mutlu ve dilegine ula�m1� 
A�klara ozgii saynhklar. Say1s1zd1r 
Kar�1hks12, horlanm1� a�ktaki saynhklarsal 
Ve goz a\'.dmadan bile goriilebilir. O zaman 
Daha akdhca degil mi onceden tetikte olmak? 
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Bu aga dolanmaktan �ok daha kolayd1r inan, 
A�km pen�esinden ka�mmak; tuzaga dii�iip de 1 1 40 

Venus'un karma�1k diigiimiinii a�maktan. 

Lanetli agdan kurtarabilirsin kendini, 
Yeter ki kendi ozgiirliigiinun oniine durmal 
llkin tapmd1gm, ugruna i� �ektigin di�inin 
Kusurlanm ara bu!, bedence ve ruhca. 1 145 

Ciinkii a�k. kor eder �ogunluk goziinii erkegin, 
Olmad1k ozellikler yak1�tmr sevdigine. 
Nice �irkin kadma tapm1ld1g1m biliriz. 
Bakanz. giiliip ge�er dostuna biri, 
Al�alt1c1 tutkusundan otiirii ; oysa zavall1 1 1 50 

Kendisi de -bilmeden- benzer bir a�mazm i1;indedir. 
Sutlu kahve olur �1kar, kara-san haspa, 
Oviiliir pasaklmm sevimli dagm1klig1. 
Gozleri ye�il olsa bile, tann�a grisidir. 
Siska ve kuru mu, ceyliin seki?li 'dir mutlaka, 1 1 5 5  

Bodur y a  da kavruksa ku(:uk periler'i andmr, 
Gorkemli tann dolU'ndendir, iriyse, hanta!sa. 
Kekeme mi, �ocuksu tutuklugu ne �ekicidir! 
Donuksa, al�akgoniilliidiir ; geveze mi, cevher sa�ar; 
tnce ruhludur s1skaysa, oksiiriirken boguluyorsa. 1 1 60 

Memeleri �ok iriyse Bacchus'u emziren Keres'e benzer 
Burnu kiitse Satyr'lerin (:ocugu'dur, Kofte 
Dudakhysa opulesi'dir -Saymakla bitmez bunlar-

Tutahm yiizii ger�ekten giizel, olabi!digince; 
Venus'un �ekiciligi fi�kmyor bedeninden. 1 1 65 

Ba�ka kadm m1 kalmad1? Hem daha onceleri de 
Onsuz ya�amad1k m1? Biliriz ki hemcinslerinden, 
Yap1ca en ufak bir 'aynm1 yok. 0 da pis kokular 
Siirer bedenine: Hizmet�ileri giiler arkasmdan gizlice. 
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Bu arada i;:ii;:ekler derler gozii ya�h a�1k, ,· 1 -

Y1gar suratma kapanan kap1ya. Yasla aper, 
Tath kokularla sivazlar kibirli tokmaklan. 
Oysa bir ii;:eri ahnsa, havay1 bir koklasa, hemen 
Bir 6ziir bulmak isteyecektir kai;:mak ii;:in. 
Uzun uzun tasarlad1g1 o ustahkh sozler, I I - 'i 
Donacaktir dudaklannda. Sevdiginde oliimsiiz 
Erdemler varsayd1g1 ii;:in kiifredecektir kendine 
Venus'un k1zlan da bilir bu geri;:egi. 
Nas1! i;1rp1mrlar a�1klanndan saklamaya 
Ya�amm kulisinde olup bitenleri. Bo�unad1r i;:aba, ! I , : J 

Ruhun giim�1gma i;:1karabilir gizleneni. 
Gelgelelim tats1z geri;:ekleri benimseyeceksin 
lster istemez kadm iyiyse, ii;:te11se, 
insanm kusursuz olmad1gm1 katacaksm hesaba. 

Erkege s1k1 s1k1 sanld1gmda kadm, I I ' '  

Onun bedenine yap1�t1gmda, nemli dudaklan 
Cirpmarak uzattI m1 6pii�leri; sanma her zaman 
Yalandan inliyordur. Cogunluk ii;:tendir 
Davram�lan. Payla�1lacak bir zevkin 6zlemiyle, siirer 
Erkegi yan�m sonuna. Oyle degil mi ku�lar ve I / ' '" 

Obiir hayvanlar da? lneklerle k1sraklar kendilerini 
Verirler miydi, alev alev yanmasa di�ilikleri; 
l1reten tohuma kar�I. kmlmasayd1 direni;:leri hazla ? 

Bilmez misin payla�1lan zevkle kenetli i;:iftler 
Nas1l act i;:ekerler bazan bu birle�meden ? I / 'I )  

Kopekler ko�eba�lannda aynlmak isteyip de 
Ters yone i;:eki�melerine kar�m vargiii;:leriyle, 
Venus'un zinciri nas1l baglar onlan! Cabaya 
Degecegini bilmeseler 6nceki deneylerden 
Kar�1hkh mutlulugun, katlamrlar m1yd1 buna ? I �' '' '  

t�te cinsel tadm payla�1ld1gmm kamtlan. 
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Kimi zaman tohumlann kan�1m1 s1rasmda 
Tatla esrik di�i. alteder erkegin giiciinii; 
Ananm dolii tutar o zaman. i;ocuk ona i;eker. 
Baba ya i;eker, erkegin tohumu tutunca. i ::r 1 � 

Anababalanna e�it oli;iide benzeyenlerdeyse 
Babamn bedcniyle kan�m1�tir anamn kam. 
Venus'un diirtiisiiyle kollarda bacaklarda 
Kar�1hkh tutkunun hmyla yo! alan tohumlar 
Tam bir e�itlikle i;arp1�m1�lard1r. I _' I · ,  

Giii;ler denktir onlann dollcnill�inde. 
Dedelerine. ninelerine i;eker i;ocuk bazan da, 
Ya da atalanm andmr i;izgileri. <;:iinkii 
Gizli bir tohum birikimi vardir anababada, 
Atalardan ge<;en, i;e�itli bile�imlerde ! I 

Ku�aklar boyu siiren. Venus, geli�igiizel 
Bir sei;me yapar bunlann arasmdan; 
Sesi, sai;1. bak1�lan yineler soyai;ekim yoluyla. 
<;:iinkii bu ozellikler de be!irlenmi�tir, yiiziimiiz 
Ve obiir organlanm1z gibi, ozel tohumlarla. I :'  :'IJ 

K1zlann baba tohumundan dogmas1, 
Ana bedeninin oglan dogurmas1 yad1rganabilir. 
Doliit ikisinin atomlanndan olu�ur ashnda. 
Ne ki, en i;ok benzediginden ahr atomlann i;ogunu 
Goriiyoruz. di�ide de erkekte de gei;erlidir bu. I :: _, .;  

Sanma ki tannlann istegiyledir 
Erkegin dolsiiz kalmas1; hii; duymamas1 
Sevgili i;ocuklarmdan baba sozciigiinii; 
Yemi�siz, k1s1r bir cinsel ya�am siirmesi. 
Niceleri bu inancm etkisiyle kana bogarlar I :: ; , 1 

Sunaklan, tiitsii yakarlar acmas1 bir umutla: 
Saghkh tohumla dollensin diye kanlan. 
Bo�unadir tannlan ve yazg1y1 zorlamalan. 
Erkegin k1s1rhg1 tohumun sertligine bagh, 
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Ya da i;:ok ince, i;:ok ak1�kan olu�una. 1 235 

Ince tohum i;:ak1h duramayacagmdan yerine 
<;abucak kayar, d ii�er, verimsiz kahr. Sertse 
Kiitle olarak i;:1kacagmdan, ya gerekli hm 
Bulamaz, ya da siiziilemez hedefine. Girse de, 
Tamtamma kan�am1yacakt1r di�inin tohumuyla. 1 240 

<;iinkii uyumda biiyiik i;:e�itlilik gosterir 
Venus"un i�leri. Erkegin dolleme giicii 
Degi�ir kadma gore, kadmlarm da oyle; degi�ir 
Degi�ik erkege gore dol ah�1. gebeleni�i. 
Geni;:lik y1llannda k1s1r olan nice kadm 1245 

Sonraki kocalarmdan i;:ocuk dogurmu�. 
Dogumun tad1yla zenginle�mi�lerdir. 
Ve bu dogurgan kadmlan evlerinde y1llarca 
K1s1r b1rakan erkekler de kendilerini yap1ca 
Tamamlayan di�iyi bulunca, ya�hhklannda 1 250 

Ogul sahibi olma mutuyla giii;:lenmi�lerdir. 
Aslolan dogru bile�imini bulmakt1r tohumlann. 
Sertle inceyi, inceyle serti bagda�t1rmakt1r uyumla. 

Bu konuda beslenme de onemli bir sorundur. 
Kimi yemekler piiriizlendirir tohumu, 
Kimileri inceltir, kiii;:iiltiir. En onemli ogeyse 
Tat alma oyunlarmm bii;:imidir i;:iftle�mede. 
Genel bir inanca dayamrsak, 
Dort ayakh hayvan duru�unda, 
Kas1klan kalk1kken, daha kolay 
Ahr tohumu ve dollenir kadm. 

Elbette kanlanm1z gereksinme duymamah 
Kosnii oyunlanna. Yalanc1 bir direni;:le 
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K1vmrsa kali;alanm, daha giii; kapar 
Kadm, tohumu. Sabam i;1kanr bir kere 
Siirdiigii izden, tohumu dii�iirtiir evlegin d1�ma. 
Kendi i;1karlanm gozeterek 
Orospular dii�kiindiir bunlara. Hem kolay 
Gebe kalmazlar, i�lerinden olmazlar boylece, 
Hem daha i;ekici gelirler i;iftle�me siiresince. 
Arna kanlanm1zm ne yaran olur bundan? 

Son olarak: Tannlann yard1m1 olmadan da 
<;:irkin bir kadma tutku duyulabilir. 
<;:ogunluk, kadm ho� tutarak erkegi 
Hep i;ocuki;a kurnaz kalarak kendisi, ve 
Hep diri ; kolayla�tmr erkegin ya�am1m. 
Ostelik ah�kanhktir yava� yava� yol ai;an a�ka. 
Hii;bir �ey dayanamaz, hii;bir �ey, i;iinkii 
rsrarh, sabirh vuru�lar kar�1smda. 
Nasil ki, aym yere dii�en su damlalan, 
Kocaman bir kayay1 a�mdmyorsa zamanla. 
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Kim bu i<;erige, bu bulgulara yara�an 
Bir �ark1 yaratacak giicii bulur yiireginde! 
Bize bagnndan bi:iylesi zenginlikler <;1kanp 
Armagan eden o bilgenin erdemlerini, sanmam 
Ustaca dile getirebilsin i:iliimliiniin biri. 
Gi:irkemli dii�iincelerine uygun bir isim gerekse 
Bir tannyd1 diyebilirim -ger<;ek bir tannd1r, 
Soylu Memmius-�imdilcrde felsefe ad1yla 
Amlagelen ya�am kurahm ilk bulan; 
Sanatiyla, bi:iylesi dalgah bir denizden 
Ya�am1 kurtaran ve bi:iyle kara bir geceden 
Dingin, giine�-1�1kh bir gi:ige <;1karan. 

Onun ba�ans1yla kar�1Ia�t1r, eski bulgulanm, 
Tannlar katma yiikseltilen i:ibiir i:iliimliilerin. 
Derler ki Ceres 1, tah1h i:igretmi�tir insana, 
Bacchus 2 iiziim suyunu; ama bunlar olmadan da 
Siirdiirebilirdik ya�am1. giiniimiizdeki ilkcl 
Birtak1m kabileler gibi. Nas1I ya�ard1k oysa 
insanca armmadan yiireklerimiz? 
Bildirisiyle imparatorluklan a�an ve ruhlara 
Erin<; getiren bilgeye nas1l tann demeyiz? 

1.  Bereket tanr11;as1. 

2. Jjarap ve esrikHk tanr1si. 
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Hercules 'in giri�tigi seriivenlcri 
Daha zorlu samyorsan, uzagmdasm geri;:egm. 
Nemea aslammn yutan agz1, o kan di:ikiicii 
Arkadia domuzu ne yapabilir bugiin bize ? 
Girit bogas1; ya o Lerna batakhgmdaki bela: 
Zehirli yilanlardan say1s1z ba�1 olan ejder Hydra? 
Ne c;1kar, iii;: gi:ivdesinin b irlqik giiciiyle 
Hilla uzak lspanya'daysa Geryoncus ? 
Stymphalos gi:iliind e  dolamyorsa ahc1 ku�lar ? 
ismaros'un Balkan yamai;:larmda halii. ne i;:1kar, 
Ate� soluyorsa Trakya'h Diomedcs'in atlan? 
Hesperid'lerin parlak altm elmalanna, 
0 pullu, ki:itii-gi:izlii ejderha beki;:ilik ediyorsa. 
Agaca kalm halkalarla dolanarak, kimsenin 
-Barbariarm bile- varmad1g1 Atlantik k1y1smda? 
Bugiin bu i:ilmii� canavarlar ya�asayd1 
-Altetmemi� olsayd1k onlan-
Ne zararlan dokunurdu bize ? Hii;:, bana kahrsa. 
Giiniimiizde de yut1c1 hayvanlarla dolu yeryiizii. 
\:ahhklarda, dagba�mda, ormamn derininde 
Pusuya yatm1� korku. Ne var ki yolumuz 
S1k s1k dti�miiyor oralara, kai;:mabiliyoruz. 

Oysa yiircklerimiz annmam1�sa, 
Ne y1k1c1 bir i;:atl�ma siirecektir ii;:imizde! 
Ne kaygilar. ne korkular! Hele korkular 
Tutku ni:ibetine tutsak dii�eni nasil h1rpalar! 
Kibir. dti�kiinliik, ki:isnii, bolluk 
Ve bunahm. ne b elalar haz1rlar! 
Bu dii�manlann tiimiinii alteden, ruhundan 
KoYabilen-hcm de silahla dcgil si:izciiklerle
Tannlar katinda bir yer hak etmi�tir elbettel 
Hem o bilgenin tannsal si:izleri 
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Unutulmamah, 61iimsiiz tannlar iistiine, ve 
Ogretisiyle nasil ai;1klad1g1 evrenin gizleriru. 

Onun ad1mlanm izleyerek dizelerimde 
-Dogu�lanm hazulayan yasalar uyannca
S1mrh bir siire ii;inde ya�ad1g1m anlatum 
Varhklann. <;:iinkii 6ncesiz-sonras1zhg1 a�amayacaktu 
Hii; biri. Bunu 6rneklemek ii;in 6zellikle fi r ,  

Ruhun bedenle birlik oldugunu -sonsuza dek 
Var olam1yacag1m- gosterdim. 
Uykuda gordiigiimiiz imgelerin, 
Olmii�leri canh sanmammn s6zgelimi, 
Bir yamlsama oldugunu. �imdi diinyanm da 
Oliimlii bir govdeden dogdugunu kamtlamahy1m, 
Ondan olu�tugunu. Sonra yeryiiziiniin, denizin 
Ve gogiin ve yild1zlarla giine�in ve aym 
Temelindeki madde y1gmag1m ele almahy1m. 
Hangi canhlar ya�am1� yeryiiziinde, hangileri 
Hii; dogmam1�? tnsanlar nasil kararla�tum1� 
\ arhklara koyacag1 ad Ian kendi aralannda? 
Ve biitiin diinyada biitiin tapmaklan, 
Kutsal golleri, korularla sunaklan, 
Ve putlan kutsalla�tuan tann korkusu 
Nasil girmi� insanm ruhuna? 

Daha sonra giine�in yolunu i;izen giicii 
Anlatacag1m sana, aym yolculuklanm; 
Ki sanmayahm yerle g6k arasmdaki 
Yilhk ko�ulanna goniillii katild1klanm, "'" 
Uriinlerle hayvanlann geli�imini h1zlandumak 
Amac1yla ve tannsal tasanlara uyduklanm. 
Tannlann kay1ts1zhgma yeni inananlar, 
Ku�kuya dii�ebilir, evreni yiiriiten giiciin 
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Ncreden dogdugu konusunda. 
-Hele tepede, Esir smmndaki devinimleri-
0 zaman eski bo� inanlanna doner zavalhlar, 
Gii!;leri tart1�1lmaz zalim efendiler yarat1rlar 
Kendilerine yine. Neyin olup olam1yacagm1 
Bilmediklerindendir bu: her giiciin bir sonla, 
!.\1pirdamaz bir sm1r ta�1yla k1s1tland1g1m. 

Bo� sozlerle oyalam1yay1m artik, 
Memmius senil Once bir goz at denize, 
Gage ve karalara. Yap1lan boylesine farkh, 
Ayn bi!;imde, dokuda ii!; govde; bir giinde 
Silinip gidecek bil kil Diinyamn nice yild1r 
Dayanan !;atlSl y1k1!Iverecek bir anda. 

Ililiyorum, kolayca inamlmaz yokolacagma 
Gogiin ve yerin. lnsanlan inand1rmak gii!; buna. 
Ki�ioglu kendi deneyleri d1�mdaki ger!;ekleri 
Ku�kuyla dinler hep: goziiyle goremeyecegi, 
Eliyle dokunamayacag1 �eyleri-insan yiiregine 
l�leyebilecek, ruhunda yer edecek en kestirme 
Yolken duyular-Yine de soyleyecegim y1lmadan. 
Belki de olaylar dogrulayacak kamtlanm1. 
Belki yakmda goziinle goreceksin, bir anda 
Korkun!; depremlerin parampar!;a edi�ini diinyay1. 
Boylesi bir yazg1dan esirgesin bahtlm1z bizil 
Umanm akil gostersin sana, olay degil 
Her �eyin bir patlamayla son bulacagm1. 

Arna kehanetim, ba�1 defnelerle ta!;landmlm1�. 
Pythia adh bak1cmmkine gore daha saglamd1r, 
Giivenilirdir. Dogru sozlerle rahatlatacag1m 
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Ruhunu. Bagnazhga kap1hp da ; karalara, 
Giine�le goge, denize ve ytld1zlara ve aya 
Tannsal bir govde bag1�land1g1m ve 
Sonsuzadek siirecekl erini soyleyecegim sanma. 
Ve sanma ki bu yiizden, a0i devlere verilen, 
Korkum;: sU1;:a yara�tr bir ceza verilmelidir, 
Diinyamn surlanm aktl yiiriitmeyle y1kanlara; 
Golge dii�iirenlere g6k-1�1g1 giine�e. 
Oliimsiizleri ah;:altanlara, oliimlii bo� sozlerle !  

Bu govdeler kutsall1ktan oyle uzakttr ki  
Aslmda; tannlar katmda bir  yeri 
Oylesine hak etmemi�lerdir ki, dirimsizi ve 
Duyumsuzu simgelerler bize. Ancak belli 
Gi:ivdelerle i�birligi yapabilir ruhla kavray1� gucu. 
Esir'de bannamaz agai;:; tuzlu denizde bulutlar; 
Bahklar nastl tarlada bitemezse ve kan 
Nasti dola�amazsa tahtada; ozsu, ta�ta. 
Her �eye geli�imi ve siirmesi ii;:in 
Belli bir yer aynlm1�ur. Ruh da bedensiz 
Olamaz tekba�ma: kaslardan bag1ms1z ve kandan. 
Yoksa ba�1m1zda daha kolay i�lerdi mutlaka, 
Omuzlarda, topuklarda ya da herhangi 
Ba�ka bir yerinde yuvalamrd1 bedenin; 
Aym i;:anakta, yani aym ki�ide oldugu siirece. 
insan bedeninde bile canla ruhun 
Geli$imi, siirmesi ii;:in bir yer aynlm1�sa; 
Nasti kesinlikle yads1may1z onlann 
tnsan ve hayvan govdesinden uzakta, 
Giine� ate�inde, suda, toprak kiimelerinde 
Ya da list smmnda barmabilecegim Esir'in? 
Ve nastl tannsal bir bilini;: 
Bag1�lanm1� olabilir bu nesnelere, 
Yoksunsalar eger ya�ayan candan bile?  
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Ustelik, sanma ki, tannlann kutsal bannag1 
Diinyamn sm1rlan ii;:inde bir yerdedir. 
Ciinkii duyulanmmn i;:ok d1�mda kalan 
ince yaptlanm giii;:liikle algtlayabilir 
Ruhumuz bile kai;:t1gma gore degi�imizden 
Ve elimizin basmcmdan- Dokunabildigimiz 
Hii;:bir nesneyle de yok ilintisi tannlann. 
Ba�kasma dokunamaz ki, dokunulamayan! 
Bizimkilere benzemiyordur bannaklan da, ilerde 
Kamtlayacag1m gibi; aym dokudandir bedenleriyle. 

Tannlann diinyay1 biitiin gorkemiyle 
tnsanlar adma yaratt1g1m soyleyen kuram, 
Kutsal i�i;:iligi oviip oliimsiiz sayahm diyeyse; 
Tannlarm insanoglu adma kurduklan 
Sonsuz bannagm diizenini bozmak zorbahkla, 
TartI�malarla y1pratmak, altiist etmek 
Glinah saytlacaksa; bu kuram -bizce- sai;:masapan 
Bir peri masalmdan oteye gidemez, Memmius! 
Ciinkii bu 6liimsiiz ve kutsal varhklann 
Ne i;:1kan olabilir bizim goniil borcumuzdan, 
Ki bizi gozetsinler i;:abalannda? 
Uzun siire dinginlik ii;:inde ya�am1�lan 
Hangi yeni etki saptlrabilir ya�amlanndan? 
Devrimci, eski diizenden ho�nut olmayandir. 
Oysa gei;:mi�inde dert nedir bilmeyen, 
Nasti bir diirtiiyle yemlik pe�inde ko�ar? 
Dahas1, yarat1lmam1� olmanm ne gibi 
Bir zaran dokunurdu bizlere ? Yani ille de 
YaratI�m ilk 1�1g1 yanana kadar, ya�am1m1zm 
Yas ve karanhga boguldugunu mu dii�iinmeliyiz? 
Bir kez dogduktan sonra sag kalmak ister ki�i. 
Oras1 oyle, oyalanabildigi siirece hazla. 
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Arna ya�am sevincini hie; tatmam1� ve insanlara 
Hie; kan�mam1�m. yarat1lmam1�l1k umurunda m1? 

Hem �u da var aynca: insanoglunu tannlar 
Hangi ornege bakarak yaratm1�lar? 
Hangi kaynaktan abp imgesinin esinini, 
Goz oniine getirmi�ler yaratmak istediklerini? 
Nereden bilebilirlerdi atomlann giiciinii ve 
C:e�itli bile�imlerindeki gizli yetkinligi, 
Doga kendisi sunmasayd1 yaratt�m ornegini? 
Y1gmla atom kendi ag1rbg1yla siiriiklenirken 
Oradan oraya, sonsuz zamanda, birbirlerine 
H1zla c;arparak; olabilecek her tiirlii bile�imi 
Dcnemi� ve bu yolla gerc;ekle�ebilecek her �eyi 
Gostermi�lerdir boylece. Bugiinkii diinyamm yapan 
Ve her giin degi�imi koriikleyen kiimele�meleri, 
Devinimleri bulmalanna �a�mamab sonunda. 

Atomlan hie; bilmeseydim de, goksel olaylann 
Kendilerini c;agmrd1m tamkbga ve ba�ka 
Kamtlar arac1bg1yla ortaya koyard1m evrenin 
Tannsal giic;le yarattlmad1g1m bizim ad1m1za. 
Neden dersen, oylesine c;ok ki eksigil 

Bir kere, gogiin kaplad1g1 biiyiik geni�ligin 
Obur daglar tutmu� bir boliimiinii, 
Ytrttc1 hayvanlan bannd1ran ormanlar bir de. 
Kayalar, bozktr ve karalan birbirinden aytran 
Deniz kurulmu� obiir boliimlere de. Nerdeyse 
Yeryiiziiniin iic;te ikisini esirgiyor insandan, 
Kavurucu SICak ve dondurucu kar ortiisii. 
Geriye kalan i�lenebilir toprak, dogaya kalsa, 
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C:abbk olurdu, kar�1 koymasa insamn giicii. 
Ki�ioglu ya�am1 ugruna, terliyor �apamn ba�mda. 
Sabanla siiriip uyarmasa toprag1, 
Altiist etmese, kendiliginden pkar m1 
Apk havaya ekinler, ye�erir mi? Tarlalar 
Yapraga ve �i�ege bogulsa da emegin giiciiyle 
Yine de sonunda, ya zamans1z sICag1yla 
Kavuracaktir k1zgm giine�. ya saganaklar, 
Ya don �a�irtacakttr ckini ya da 
Kas1rga gibi savuracaktir d eli riizgar. 
Hem karada ve d enizde ba�1m1za belii olan 
Yirtto hayvan doliinii neden besliyor doga ? 
Mevsimler neden saynhk getiriyor yedeginde ? 
Zamans1z oliim neden kol geziyor aram1zda? 

Gemi �arp1�mas1 sonunda azgm dalgalarla, 
K1y1ya savrulmu� bir denizci gibi, 
C:mlpplak yatar insan yavrusu, konu�amaz. 
Yoksundur ya�ama gerekli desteginden dirimin. 
Doga, dogum sanctlanyla onu ana rahminden 
Giine�-1�1kh diinyamn k1ytlanna att1gmda 
Ac1 �1ghklar kopanr-hakhdir da-
Ne dertlerle kar�1la�acag1m dii�iiniirsek ilerde. 
Oysa hayvanlann tiimii -evcil ve yirt1c1-
$amata �1karmaz, ninnilerle oyalanmak istemez, 
Havaya gore giysi degi�tirmez. Silah ku�anmaz, 
Sur �ekmez malm1 korumak amac1yla, �iinkii toprak 
Ve doga, her gereksinmesini comert�e kar�1lar. 

Bir kere, diinyay1 olu�turdugunu gordiigiimiiz 
Ogelerin katt toprak ve nem; havanm ve yak1c1 
Ate�in solugu- hepsi ne dogumsuz ne de olUmsuz o lan 
Govdelerden ol�mu�lar. Demek tumuyle boyle olmali 
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D unya da. Bilinir ki, kurucu pan;:alan 240 

Dogan ve olen maddenin yap1Janmasmdan olu�an 
Gi:ivdelerin kendileri de 
D1�mda kalamaz bu kuralm. 
Ana i:igelerinin i;:i:iziildiigiinii ve yeniden var oldugunu 
Gi:iriiyorsak diinyamn, gi:igiin ve yerin de;  245 

Dogduklanm i;:1karabiliriz bundan ve bir giin 
Eninde sonunda y1kilacaklanm kesinlikle. 

Kamts1z konu�uyorum sanma, ey Memmius, 
Topragm ve ate�in, riizgann ve suyun 
Oliimlii olduklanm; i:ileceklerini 250 

Giin geldiginde, sonra ku�kusuz yeniden 
Var olup geli�eceklerini si:iyledigimdel 
Tooraih al once. Siirekli giine�te kavrulan ve 
Ayak altmda i;:ignenen boliimii, bir bugu salar. 
Ui;:u�an toz bulutlan, savurgan riizgarla 255 

Havaya kan�u. Bir bi:iliimii sele di:inii�iir yeniden 
Yagmurlann etkisiyle ve umaklar 
Kemirir durur k1y1lanm. Toprak, durmaks1zm 
Verdigini beslemek ii;:in ba�ka varhklan 
Geri ahr. Evrensel anaL ortakla�a mezardu da. 260 

Bir . .vandan a�1mrken, bir yandan tazelenir. 

Suya gelince: si:iylemek gereksiz sanmm, 
Durmaksmn i;:ogald1g1m denizin ve _i;:aylann, 
Ak1�m hii;: bitmedigini. Suyun i;:aglay1�1 
Her yerde kamthyor bunu. Oncii sel kesilir, 265 

C::ag11t1s1 yiter ve yiikselmez suyun diizeyi. 
Ya yiizeyini tarayan riizgann etkisiyledir 
Ya k1zgm giine�in <;i:izii�tiiren 1�mlanndan 
Deniz suyunun azah�1. Ya da sulann 
Toprak altmda her yi:ine s1zmasmdan. 270 



EVRENlN YAPISI 

Tuz suziHur ve suyun ana kutlesi gerisin geri 
G6zeye akar, toplamr orada. Ve armm1� olarak 
<;:aglar toprakta, 1slak ayakizinde dalgalanmn. 

�imdi havay1, olanca kutlesi her an 

{ 

Say1s1z degi�imden ge1;en havay1 alahm ele. 275 

G6vdelerden durmaksmn sahnanlar, kocaman 
Okyanusunda banmr havamn. Kar�1hgmda 
G6vdelere madde vermese hava; yenilemese 
Ak1p duran bi1;imlerini ;  1;oktan 1;6zu1Up donu�urlerdi havaya. 
Demek varhklardan uruyor hava, yine onlara donu�uyor; 280 

Her �ey surekli bir olu�ta olduguna gore. 

K1zgm gune�! Ak1�kan 1�1gm c6mert pman, 
Usanmadan y1kar gogu taze panltlSlyla. 
Gecikmez eski 1�1gm yerine yeniyi getirmede. 
<;:imku her 1�m 1;ak1�1 -sonucu ne olsa-
Bir eksilmedir g6zede. Anlatay1m bak: 
Bulutlar daha gage t1rmamr t1rmanmaz, 
Keser kesmez gune�i. 1�mlarm u1;lan 
Ans1zm g6runmez olur. Ve 
Bulutlann ge1;tigi yerde yeryuzu aydmlanmaz. 
Govdeler hep yeni bir 1�1ga gereksiniyor demek. 
Her panlt1 1;ak1�1 k1sa surelidir ve asla 
G6rulemezdi gune�te varhklar; o gur g6zeden, 
l�1k, surekli olarak saglanmasayd1. 

Evimizdeki aydmlatma ara1;lan da b6yle, 
Yagh dumanla alevleri kararan me�aleler de. 
Yanmalanndan beslenerek ko�arlar 
Yeni 1�1k kaynagma h1zla, daha h1zla; 
Hep 1�1ldayan alevlerle, kesintisiz, 
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Hi.; ara vermeden panlt1 saganagma. 300 

Her ate�ten dogacak tez alevlerle 
Oylesine h1zla onlenecektir ki her sonii�! 
Giine�i. ay1, y1ld1zlan boyle dii�iin, 
Ardarda patlamalarla yagdmrken gorkemlerini 
Ate�lerini .;:ak1�larla durmadan yitirirken; 305 

Zamamn y1pratamad1g1 ozler olarak degil. 

<;:evrene bak, kayalann bile boyun egdigini 
Goreceksin zamana: y1k1lan koca kuleler, 
Unufak duvarlar, zamanla silinen tapmaklar, 
Tann imgeleri. Kutsalhklar uzatabiliyor mu 310 

Doga yasalanna kar�1. verilen siireyi? 
Yiice ki�ilerin yontulan soruyor bize 
Neden oliimsiizliik arad1g1mm. Daglardan kopan, 
Yuvarlanan kayalar, say1h zamanm 
Yiiziine haykmyorlar gii.;:siizliiklerini. 3.15 

<;:iinkii ani bir sarsmu sokemezdi onlan, 
Koparamazd1 yerlerinden, siiregelselerdi; 
Zamanm a�md1rmas1yla .;:iiriimeselerdi ba�tanberi. 

Son olarak, yeryiiziiniin iizerinde ve .;:evresinde, 
Onu ku�atan d1� kabuk var. Kimilerinin dedigince, 320 
Buysa her�eyin kendisinden dogdugu ve donecegi, 
Sonunda; maddesi ne dogumsuz ne oliimsiiz demektir. 
<;:iinkii, ba�kalanm beslemek i.;:in veren kendinden, 
Eksilir ve yeniden var olur geri ald1klanyla. 

$unu da dii�iin: bir ba�lang1.;: noktas1 yoksa 325 
Yerle gogiin zamanda, ozanlar neden 
Thebai sava�mdan, Troya trajedisinden 
Once olanlan ele almam1�lar? 
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Neden onca yigitlikler silinmi� bellekten ? 
Neden yer tutmam1�. iiniin olmez amtlannda? 
Yamt1 �u bence: dunyamtz daha· fok genftir, 
Uzak gei;mi�te degildir dogumu, yenilerdedir. 
Bugiin de yetkinle�me yolunda kimi sanatlar: 
Siiriiyor geli�me. Yeni bulu�lar var gemicilikte. 
Ah�1lmad1k uyumlar pe�inde mmkaolar. 
Dogamn gizleri de yeni yeni i;1kt1 ai;1ga 
Ve ben daha ilk ki�iyim ai;1klamaya 
Giri�ip i;aba harcayan, kendi oz dilimde. 

Biitiin bunlann daha once de varolduguna 
i nanabilirsin! Bir 1s1 patlamas1 silmi�tir belki 
insan soyunu yeryiiziinden: kentleri yoketmi�tir 
Biiyiik bir deprem ; ya da obur Irmaklar, 
Siirekli yagmurlar sonucu a�arak setlerini, 
Kasabalan basm1�t1r. Bu da hakh i;1kanr beni. 
Demek yerin ve gogiin sonu yakla�makta, 
Boylesine salgmlarla, kiranlarla sars1lm1�sa 
Yeryiizii, geri;ekten son bir sarsmt1 yetecektir 
Evrensel y1k1ma; son bir i;okii�. bir k1pirdama. 
En kesin kamtI oliimliiliigiimiiziin de 
Tiirde�lerimizi nice y1llar once yok eden 
Salgmlarla yiizyiize olu�umuz degil mi bugiin de? 

Oliimsiiz nesneler iii; i;e�it demek ki. 
Birinciler -atomlar gibi- tozanlannm 
Salt1k somlugundan otiirii piiskiirtiir vuru�lan, 
Hii; bir giii; smp ii;lerine, i;ozemez dokulanm. 
ikinciler, vuru�lara bag1�1khklan yiiziinden 
Kar�1 koy::irlar zamana -dokunulamayan, itilerden 
Etkilenmeyen Ilg� gibi.- Sonunculannsa 
(:evrelerinde bir bo�luk yoktur ki, 
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Yay1hp i;:aziilebilsin pari;:alan 160 

-Tiimiiyle aliimsiiz olan evren gibi-
Ne maddenin kai;:abilecegi 
Bir bo�luk vard1r d1�ta 
Ne de girip az-dokusunu i;:azii�tiirebilecek 
Ba�ka bir madde! YabanCI gavdeler de yok mu, 365 

Sonsuz bo�luktan i;:1k1p durmadan 
Diinyay1 daven ya da yaralayan 
Oliimciil ali;:iide ? Ve bo�lugun 
Derinlerinde bol bol yer var 
Bir sarsmt1 sonucu i;:aken duvarlanm 370 

Kolayca barmdiracak diinyanm. 
imdi: aliim kap1s1 kapah degildir 
Gage, giine�e. yeryiiziine ve 
Denizin ali;:iilmez dalgalanna. 
Ardma kadar ai;:1kttr, esneyen bir ui;:urum gibi 375 

Onlara kucak ai;:ar. Bu nedenle zamanm 
(:ocuklandu onlar; ayle gariilmelidirler. 
Yap1s1 aliimlii hii;:bir �ey, ba�1 olmayan zamandan bugiine 
Siiriip gelemezdi, kar�1 koyamazd1 i;:iinkii 
O!i;:iilmez zamanm act giiciine. 380 

Dii�iin ki, diinyanm i;:att�an ageleri arasmda 
Baylesine geni� i;:apta bir ii; sava� 
Bir giin sonuca varacakttr nastlsa. Belki 
Giine�le 1s1 ii;:ip bitirecek trmaklarm suyunu. 
�imdi de bu i;:abadalar zaten; yalmz 385 

Ula§amad1lar amai;:larma: ate yandan trmaklar 
Giir kaynaklarla beslenirken, okyanus diplerinden 
Yeryiiziine baskm vermeye _i;:ah�1yorlar. 
Onlar da engelleniyor ama: saflan seyreliyor 
Okyanus-tarayan riizgarlarla ve k1zgm giine�in 390 

I§mlanyla: hedefe varmadan kuruyor damlalar. 
Biiyiik i;:1karlan ugruna i;:eki§erek kar�1t ordular, 
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Siirdiiriiyor k1zgm sava�1. Efsaneye gore, 
Bir zamanlar ate� baskm i;:1km1�. bir keresinde 
Su altetmi� ate�i: giine�in arabas1m i;:eken atlar 
Phaethon'u i;:evirdiklerinde g6kteki yolundan 
Karalara dogru. 0 zaman tannlar tanns1, 
Ofkeyle yere i;:alm1� toy Phaethon'u 
Bir ytldrnmla s6kiip arabasmdan: Ate�in utkusu l 
Topragm ilk duymas1 onun kavuruculugunu. 
Arna baba giine� at1hp yakalam1� s6nmez 1�1g1, 
Yeniden geme vurmu� parlayan atlan, 
Dogru yola siirerek; geri getirmi� 
Diizeni diinyaya. Yunanm eski ozanlan 
Anlattyor 6gretice yadsman bu 6ykiiyii. 
Ate�in utkusunun geri;:ek nedeniyse. bir art1�tir 
Sonsuz bo�luktan beslenen tozan y1gmagmda. 
Sonui;: kai;:1mlmazdir art1k, ate�in ordusu ya 
Gerilemek zorunda kalacakt1r -bir nedenle-
Ya da kavrularak son bulacakt1r d iinya. 
Ba�ka bir efsane, suyun bir zamanlar nastl 
Giiciinii y1g1p egemenlik kurdugunu anlat1r, 
Kentleri bast1gm1 :  insanlarm bogulu�unu. 
Sonsuzdan beslenen ordularda ufak bir azalma, 
Bir gerileme yiiziinden yagmurlar dinmi� ama, 
Irmaklar azaltm1� ak1�lanm. 

$imdi evreleriyle ele alacagmz strayla, 
Maddenin ba�langt{: yogunlugunu; 
Yerin, gi:igiln ve okyanus diplerinin 
Ve gilne� ve ay yuvarlaklartmn 
Temelini nastl atttgtm onun. Besbelli 
Atomlar uslanm kullanarak diizen g6zetmedi, 
i�b6liimiine de gitmediler aralaqnda. 
Arna y1gmla atom, sonsuz zamanda. i;:e�itli 
Y6nlere ko�u�turarak, agirhklanyla i;:ekilip 
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<;:arp1�arak birle�mi�tir tiirlii bi<;imlerde 
Ve bile�imleriyle ortaya koymu�tur 
Olu�abilecek �eyleri. Demek her tiirlii devinimle, 
Her tiirlii baglant1y1 denedikleri bu yolculukta 
Ansmn rastla�anlar ve dogal olarak 
Yaratabilenler ozlii dokulan -yeri, gogii, 
Denizi ve canh tiirlerini- gelmi� bir araya. 

Giine�in parlak topu goriinmiiyordu o siralar 
-Tepelere agan ve 1�1gm1 yagd1ran-
Ne de gokkubbeye ii�ii�mii�tii y1!d1zlar. 
Ne deniz vard1, ne gok, ne yer, ne hava. 
Ne de bildiklerimize benzer bir nesne- salt 
Yeni kiimelenmi� her tiirden atomlar arasmda 
Bir kasirga- Bu uyumsuzluktan dogdu <;att�ma: 
Ara bo�luklannda atomlann, yoneli�lerinde, 
Birle�imlerinde, <;arp1�malannda, devinimlerinde 
Karga�a yaratan. Bi<;imlerindeki <;e�itlilik geregi 
Koruyamazlard1 ba�langt<;taki bile�imlerini, 
Devinimce uzla�amazlard1 <;iinkii. Bu karma�ada 
Elendiler kendiliklerinden: benzerler birle�ti, 
Diinya kabataslak <;izildi : once gogiin <;atlSlnt 
Yerden ay1rd1lar; kiitleden ayn bir <;anakta 
Sulan bannd1rd1 deniz; yahtlanm1� 
Katmks1z alevi Esir'in, otelerde kiimelendi. 

Topragm tiim tozanlan, agtrhklanndan ve 
Dola�tkhklanndan otiirii ortada toplandt. 
Ve diplerdeki mevzileri ge<;irdi ele. 
Kayna�malan ve kenetlenmeleri oranmda 
Basm<;lanyla att1lar di�an y1ld1zlan, 
Giine�i ve ay1 ve denizi olu�turan atomlan 
Ve d1� duvarlanm bu yiice diinyamn. 
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<;unku puruzsuz ve  yuvarlak bunlann tohumlan 
Ve c;ok daha kuc;uk topragm tozanlanndan. 
Topraktan ilk kopan oge, gec;ip sungersi kabuktan 
Tepelere agan, ate�-ureticisi Esir oldu. 
Hafifligi yuzunden ate�i de ta�1d1 yedeginde. 
Gune�in altm 1�mlan c;igle 1slanm1� otlarda 
Nas1l parlar tan aganrken: pmarlar ve goller 
Bir bugu sahverir; toprak kendisi de tuter 
Kimi zaman. l�te bu bugular kayna�t1gmda, 
Tozleri havamn yukan katlarmda birle�ince, 
Gogun altma kahn bir perde dokurlar. 
0 gunlerde de Esir'in oynak, uc;ucu ate�i. 
f1pat1p boyle dagild1 du nyamn c;emberine 
Ve s1zarak ic;erlere yay!ld1 ve  ald1 
Ogelerin tumunu s1ms1cak kucagma. 

Gunesin ve aym dogumu izledi bunu. 
Ba�lad!lar havakurenin yan yolunda donmeye. 
Toprak sahip c;1kmad1 onlara, Esir de; c;unku 
Ne dibe c;okecek kadar ag1rd!lar, ne de 
Doruklara agabilecek kadar hafif. Arna 
Yan yolda canh govdeleri dondurebilir, 
Parc;alanm toparlayarak butunlerler du nyayi. 
Bizim bedenimiz de oyle degil mi ? Kimi organlar 
<;ak1hyken yerlerine, ozgiirdur devinmekte kimi. 

Bu ogeler c;ekildiginde, bugun denizin 
Mavi enginligiyle ortulmu� bolgelerde, 
AnslZln c;oktu toprak, kopuren tuz doldu bo�luga. 
<;evreyi ku�atan Esir ate�leriyle 
Gune� 1�mlan; durmadan doverek dort yandan 
D1� kabugu daha da s1k1�t1rd1. 
Oyle ki, buzu�up yogunla�tl toprak merkezde, 
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Kiitlele�ti. Daha giir tuzlu su selleri s1zd1 
Bagrmdan, o kyanusun ki:ipiik tarlalanm besledi. 
Hep yenilenen 1s1 ve hava tozanlan kai;:arak 
Topragm ta iistiinde yiikselen 1�1lt1h gi:igii 
Peri;:inledi. Diizliikler yerine otururken, 
Dag doruklan daha bir sivrildi; i;:iinkii 
<;:i:ikertilemezdi kayalar ve getirilemezdi 
Aym diizeye topragm biitiin pari;:alan. 

Ve toprak, ti:iziiniin ag1rhg1yla, kaynasmas1yla 
Dmginlige ula�t1. Ve -bir benzetme yaparsak
Tiimii dibe i;:i:ikeldi tortusunun, dipte birikti. 
Sonra deniz, hava ve ate�li Esir s1ras1yla 
Ozgiir kald1lar ilksel kat1�1ks1zhklannda 
Hafifliklerine gore. En durulan, en hafifleri 
Esir, yiizer durur esintili havada ve 
Kan�tumaz duru i:iziinii riizgarm hui;:mhgma. 
Alt kesimlere b1rak1r yutan kasugalan; onlar 
Altiist olur d eli riizgarla. Kesin bir yo! i;:izer, 
-Kendi i:iz ate�leriyle- kayarken Esir. 
Bu diizgiin ve ayarh ak1�m bir i:irnegini de 
Bosporos'ta 1 gi:iriiriiz; bu denizin sulanmn 
Hep aym egimle, aym akmt1ya uyu�unda. 

�imdi y1ld1zlarm devinim nedenini alahm ele. 
Ve gi:igiin koca yuvarlagmm di:indiigiinii 
Varsay1p, giri�elim i�e. 0 zaman diyebiliriz ki 
Yeryuvarlagmm iki kutbunu, kar�1 ui;:larda tutan, 
Havamn d1� basmc1d1r -ya iistten akarak, 
1�1ldayan y1ld1zlarm di:indiigii dogrultuda; 

1 .  Istanbul Bog<J;?:i, 
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Ya da altan ak1p kar�1t yonde dondiiren 
Irmagm dondiirdiigii gibi degirmeni-

i kinci olas1hk: gogun duragan oldugunu tiimiiyle, 
Salt ylld1zlann dondiigiinii benimsemek . . .  
Bu da olabilir, i;:iinkii ivecen Esir ak1mlan 
Hapsedilmi�tir gage ve i;:1k1� yolu arayarak 
Habire doniip, ate�lerini yollarlar geceye. 
Ya da ba�ka yoreden gelen bir d1� ak1m 
Kendi yoluna i;:ekip dondiirebilir onlan. 
Belki de ba�lanna buyruk yiizer her biri, 
Ozel besininin ard1sira geni� otlaklannda 
Gogiin ve doyururlar ate�ten bedenlerini. 
Kolay degil saptamak, bu olas1hklann hangisi 
Daha dogru diinya ai;:1smdan? Ben yalmzca 
farendeki olaylan say1yorum, olabilecekleri ; 
Tiirlii kahplarda olu�mu� tiirlii diinyalarda; 
Ylld1z devinimlerine yol ai;:an nedenleri 
Bir bir ele ahyorum. Yalmz hangisi 
Asll etmen? l�te onu bilemiyoruz daha. 

Yeryiizunun naszl duragan kalabildigine gelince 

Dunyanm ortasmda . . .  Diyebiliriz ki, kiitlesi 
i ncelmekte gitgide, azalmakta. Alt kesimlerde 
Ba�ka bir toz olsa gerek, ba�lang1i;:tan bu yana 
Birle�ip i�birligi yapan riizgarh bolgeleriyle 
ii;:inde kok sald1g1 diinyanm. Bu yiizden de 
Yiik olmaz havaya, basmi;: yapmaz iistiine. 
Biliriz. ag1r gelmez ki�iye kendi kolu bacag1 
Omuzlara yiik olmaz ba�1; duymay1z bedenimizin 
Ayaklanm1za abams1m. D1� kokenli ag1rhklan 
Ta�1mak zor gelir bize -daha hafif olsa bile
Onemli olan her govdenin kendi giiciidiir. 
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Demek: yeryuzu ansmn kan�arak 
Yabanc1hk c;ekmemi� havaya. Diinyamn 
Belirgin bir parc;as1 onunla birlikte dogmu�. 
T1pk1 organlanm1z nas1l oz parc;alanm1zsa. 550 

Dahas1: yeryiizii biiyiik bir gok giiriiltiisiiyle 
Salland1gmda, tiim havakiireye yay1hr sarsmu; 
Diinyamn riizgarh bolgeleriyle ve gokle 
Baglantih olmasayd1, bu nas1l ac;1klamrd1? 
Aslmda, ba�lang1c;tan bu yana, s1ms1k1 555 

Bir i�birligiyle kenetlenmi�ler, ortak koklerle. 
Bedenimizin ag1r kiitlesini nas1l kaldmrd1 
lncecik dokusu cammmn. dii�iin 
Boylesine yakm bir bag olmasa arada! 
Beden s1c;rayabilir miydi hie;, can 560 

Soz gec;iremeseydi bacaklara? lncecik bir toz 
Agir bir kiitleyle birle�ince nasil giic;lenir? 
Kamtlar bunu havayla topragm. insan camyla 
fnsan bedeninin kurdugu bile�imler. 

Ve gune�in k1zgm topu ne daha iridir, ne de 565 

Daha ufak duyulanm1zla alg1lad1g1m1zdan. 
Ate�, 1�1g1m iletecek. tath bir s1cakhk 
Dfleyecek kadar yakmdaysa bedenimize; 
Alev kiitlesi azalmaz yolda: hm kesilmez. 
Giine�in sald1g1 1s1 ve 1�1k da 570 

Bunca uzaktan gelip vard1gma gore duyulanm1za. 
Aydmlatbklanna gore degdikleri her yeri ; 
Demek giine�in de goriiniirdeki boyutlan ve bic;imi 
Gerc;ege uygun: ne kiic;iiltme soz konusu, ne biiyiitme. 

Ay da; lster odiinc; bir 1�1k yans1tsm goriiniime. 575 
lster kendi govdesinden bir 1�1lt1 sac;sm 



EVRENIN YAPISI 

Yolculugu s1rasmda, bizlere g6riindugunden 
Daha buyiik degildir boyutlan. 
C::iinkii uzaktaki butun nesneler, 
Kahn bir hava perdesinin ardmda 
Bulamk g6riiniirler, kiitleleri kii<;iilmeden. 
Keskin <;izgileri ve bi<;imiyle ay demek ki 
T1patlp oldugu gibi g6runiiyor g6ziimuze;  
Belirgin sm1rlan ve aslmdaki boyutlanyla. 

Esir ate�inin toprakta g6rulebilen 
Her k1v1lc1ma da oyle. Ate�lerin <;ap1 
Biiyiik degi�ikliklere ugramaz -ne kii<;iilur 
Ne buyur <;ok<;a- yanma a<;1k<;a se<;ildigi siirece 
Ve yalazlar belirginse. Arna yild1zlar asbnda 
Biraz ufak da olabilir g6riindugunden; 
Azmk daha iri de olabilir, o ba�ka. 

Gune� bu kadar kii<;uciikse, peki; 
Karalan, denizi ve g6gii y1kayan, 
Yeryiiziinii s1cak bir 1�Iluyla dolduran 
Bu 1�1k selini nas1l iiretiyor? �a�mamab. 
Belki de bu ge<;itten h�kmyor 1�1k, 
Gur bir pmar olup <;agbyor 6zgurce. 
Dunyadaki tum 1s1 atomlannm birle�tigi 
Yerdir bu! Bu evrensel birikim yine 
I�1g1 yayan kaynak oluyor. Ufac1k bir dere 
Yetmez mi <;aym sulamaya? Basmaz m1 ovay1? 
Bir olas1bk daha s6z konusu: belki de 
Gune�in -bir 6l<;iide ufak- ate�inin sicag1yla 
Tutu�uyor hava, hele en ufak bir ate�e 
Deger degmez alev almaya yatkmsa. 
Du�un ekinler ve saman 
Nasil tutu�ur, yanar kimi zaman 
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Bir k1v1lc1mm ba�latt1g1 yangmla. 
Arna belki de giine�in yakut me�alesi, 
Parlakhgm belirlemedigi, goriinmez, 1S1yla yiiklii, 610 

Geni� bir ate� bolgesiyle ku�atilm1�t1r. 
I�mlann 1s1tmhg1m arttmyordur bu halka. 

Gune� nas1l deviniyor? Yazhgmdan nasll 
Doniiyor k1� ortasmda Oglak burcundaki giin durumuna? 
Ve yaz ortasmda doniip gerisin geri, 61 5 

Vanyor Yenge.; burcunda doruguna ?  
Ai;1klayam1yoruz kesin ve dogru bir varsay1mla, 
Ne de gune�in bir y1lda alabildigi yolu 
Bir ayda al1vermesini aym. Yineliyeyim: 
Kolayca bulunamaz nedeni. Bilge Demokritos un 620 

lleri siirdiigii akla yakm gorii�ii anahm. 
Euna gore, topraga yakmhklan oramnda 
Gokteki .;evrintinin etkisinden kurtulurlar 
Goksel govdeler. <;:evrintinin -denildigine gore-
Giir, atak erkesi azahyormu� alt kesimlerde. 625 

Demek. parlak tak1m y1ld1zlardan .;ok daha 
A�ag1larda oldugundan, giderek yava�hyor giine�; 
Geri kahyor onlardan. Ay daha da .;ok:  
Giine�in altmda akan yolda, topraga yakla�t1k.;a 
Biisbiitiin ayak uyduram1yor y1ld1zlara. 630 

<;:izdigi .;evrintinin yava�hg1 oramnda, 
Tak1m yild1zlar yeti�iyor aym pe�inden. 
Donen halkalar .;izerek art arda ve  bu yiizden 
Her tak1m y1ld1za daha .;abuk vanr samyoruz, giine�ten. 
Aslmda onlar, daha .;a!:iuk yeti�iyor aya. 6 3 5  

Belki de iki kar�1t hava ak1m1 var  g6kte, 
Mevsimlere gore degi�en: biri, yaz tak1m y1ld1zlarmdan 
Siiriiyor giine�i k1� giin durumunun 
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Buzlu soguguna: obiirii i;1kanp soguktan, 
Karanhktan, alevli ytld1zlarm Ulkesine gotiiriiyor. 
Ay ii;in de gei;erli bu; kocaman yoriingelerinde 
Kaea y1llan tamamlayan gezegenler ii;in de. 
Kar�1t yorelerden gelen riizgarlarm 
Oniine kat1lm1� gibi onlar. Bak : bulutlar 
Nasti i;e�itli yonlere gidiyorlar 
<;:e�itli diizeylerde, i;att�an riizgarlar yedeginde . . .  
Esir'in geni� ku�aklannda barman govdeler de.  
Neden h1z almasm peki, i;att�an ak1mlardan? 

Gecenin ta uzaktan karanhga bogu� nedeni 
Yeryiiziinii -belki de- Giinliik yolculugundan sonra 
Bitkin dii�en giine�in, gogiin smmna vannca 
Havayla bogu�mu�. yorgun ate�ini sondiirmesidir; 
Belki de onu topragm iistiinde tutan giii;, 
Bu kere de topragm altma siirmektedir. 

�afak, saati geldiginde giil-klZlh panlt1s1m 
Yayarken Esir'e, ai;arken giiniin kap1s1m; 
Gece topragm alttna gizlenen giine� 
I�mlanyla tutar gogii, tutu�turmaya i;abalar. 
Arna belki de o saatte bir yogunla�ma 
Oluyordur ate�lerde: y1gmla 1s1 tozam 
Birlikte akmakta, yenilemektedir giin 1�1g1m 
Hii; aksatmadan. Derler ki, lda dag1 1 

Tan aganrken ate� sai;arm1�; bu ate�ler 
Kayna�1p bir kiire olu�tururmu� sonra. 

Ate�tcn tozanlar kiimesinin, giine�in gorkemini 
Yenilemesine �a�mamah elbirligiyle, 

1 .  (Janakkale bOlgesinde bir dag (Kazdag ) .  
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Belli bir saatte. Dogada nereye baksak 
Yinelenen bin;:ok olay goriiriiz belli siirede. 
Belli mevsimde tomurcuklamr agai;:lar ve 
Sure doldugunda doker i;:ii;:eklerini. 670 

Ya� ilerleyince dokiiliir di�ler; ayva tiiylerinin 
S eyrek bir sakal ahr yerini. 
tklimsel olaylar bile -kar, yagmur, firtma 
Bulutlar, riizgarlar- ba�lanna buyruk degildir 
Mevsimler boyunca. Etkin nedenlerin 675 
Bu ozelligi gosterdigi, olaylann bu kahba 
Dokiildiigii bir diinyada ta ba�tan beri; 
Aym diizende yinelenecektir demek hepsi. 

Neden gunun uzamas1 gecenin k1salmas1yla 
El e!edir -tersi de gei;:erli- Gorii�ler degi�iyor: 680 

Aym giine� yo! ahrken yerin altmda 
Ve iistiinde, Esir yuvarlagmm irili ufakh 
Yaylanndan gei;:iyordur belki de. 
Giinliik yoriingesini boliiyordur 
E�it olmayan iki pari;:aya. Birinden ald1g1m 685 

Oburiine ekliyordur donerken: ta giindoniimiine, 
E�itleyecek tak1m y1ld1za varana dek karanhkla 1�1g1. 
Kuzey ve giiney riizganndan kai;:arkcn giines, 
-Yan yoldayken- gok onun iki yamnda 
E�it uzakhkta tutar donenceleri. 690 

Zodyak ku�ag1mn durumuna baghd1r bu; arasmdan gei;:er 
Y1lhk donii�iinii tamamlarken giine�. 
I�mlanyla yanlamasma aydmlat1r gogii-yeri: 
Tak1m y1ld1zlann diizenini bulanlann dedigi bu. 

Ya da hava, daha yogundur baz1 yorelerde. 695 
Toprak altinda bannsa da ate�. 
Agamaz bir tiirlii yiikseklere. 
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Bu yiizden siiriincemede kahr uzun k1� geceleri, 
Giiniin parlak 1�1klan gelene kadar. Ya da, 
K.imilerinin ileri siirdiigii gibi ; ate� tozanlanmn 
Birlikte ak1�1yla bir yorede, yeni bir giine�in. 
Mevsim be!irler degi�ik saatlerde yiikseli�ini, 

Ya ay ? Belki ancak giine�in 1�mlanm almca 
Sai;:1yordur 1�1g1m. Sonra giinler gei;:tiki;:e, 
Uzakla�uki;:a giine� yuvarlagmdan. daha da 
C:eviriyordur aydmhk yiiziinii bizlere, ta ki 
T1rmanarak tepeye, yiiz yiize gelsin batan giine�le; 
Doruguna ula�sm 1�1lt1s1. I�1gm1 demek ki 
Ad1m ad1m gizlemek zorunda arkasma 
Gogiin i;:evresinde kayarken, buri;:lar kiimesinin 
Kaq1t ucundan giine� ate�ine dogru. 
Ay1; giine�in altmda bir yoriingede donen 
Kiiresel bir govde sayanlann gorii�ii bu. 

Ya da kendi 1�1g1 vard1r ve donerken 
Degi�kendir sai;:t1g1 panlt1. C:iinkii her yonde 
Perdeleyici, engelleyici ama yine de 
I�Jit1s1zhgmdan otiirii goriinmez kalabilen 
Bir ba�ka govde de olabilir yoriingesinde. 
Ya da yans1 1�1ga bogulmu�. donen 
Bir yuvarlak diyecegiz aya ve 
C:e�itli bii;:imlere girdigine inanacag1z, 
Ate� sai;:an yansm1 dondiirenedek yeryiiziine. 
Sonra ad1m ad1m donerek esirgeyecektir 
Yuvarlagmm 1�I!t1h yansm1 bizden. 
Boyle der Babilli'lerin Khaldea ogrctisi. 
Boyle i;:iiriitmeye i;:ah�1r Yunanm 
Gokbilimcilerini. Sanki her iki varsay1m da 
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Yanh� olarnazrm� gibi; birini benirnsernek 
Sanki biiyiik bir ai;:rnaza sokarrn1� gibi ki�iyi. 

Hern neden ay her giin yeniden yaratilrnasm, 730 

Belli bir sira gozeten degi�ik bii;:irnleriyle?  
Eski ay solunca neden, yenisi alrnasm yerini, 
Bunca varhgm kesin bir s1ra gozetilerek 
Yarat1ld1g1 ortadayken? <;:ok giii;: ashnda 
Bu olas1hg1 ortadan kaldiracak 735 

KavrayIC1, inandmc1 bir kamt bulrnak. 
(:iinkii bahar geldiginde, Venus de gelir 
Kanath habercisiyle oniinde. Ve Flora,1 
Donat1r renkli, ho� kokulu i;:ii;:eklerle 
Batt yelinin yollanm. Dcrken k1zgm sICak bastmr, 740 

Tozlu Ceres'lc birlikte ve deli esintileriyle 
Kuzey riizganmn. Onlan giiz izler, 
Bacchus �enlikleri! Derken obiir rnevsirnler 
Ve biiyiik ofkesi Volturnus'un, -�irn�ekleriyle 
Gozalan, kulak t1rrnalayan- Kar getirir k1�. 745 

Di� takirdatan soguk, dondurucu k1rag1. 
Bunca �ey zincirlerne yarat1ld1gma gore. belli sirayla ;  
Neden belli b i r  anda dogrnasm a y  d a  
V e  neden belli bir anda silinrnesin? 
Giine� ve ay tutulrnalanmn nedenleri de 750 

Anla�1labilir boylece. Eger ki ay 
0 inati;:1 ba�1m, sokup giine�le toprak arasma, 
Goriinrnez bir kiitleyle durabiliyorsa 
Parlak I�mlann oniine; 1�1ktan tiirniiyle yoksun 
Devingen bir govde, aym etkiyi neden yaparnasm? 755 

Ya da havakiirede, 1�1g1m sondiirrneye can atan 
Ates-diisrnam bir bolgeyi a�arken giine�. 
Arada bir neden k1s1lrnasm 1�1g1. lo�la�rnasm? 

1. (;�ek ve bahar tanri�asi. 
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Sonra neden yine harlamasm ? Hem yeryiizii 
I�1k i;alabiliyorsa aydan -a�ag1lardaki giine�i 
Orterek- kiiremizin golgesinin sivri konisinde 
Kayarken ay, bildik donii�ii suasmda, 
Neden ba�ka benzer bir govde 
Gei;cmesin aym altmdan. giine�in iistiinden? 
Kesemesin giir ak1�m1 1�1gm? 
Tutahm kendi 1�1lt1s1yla parhyor ay, 
Gogiin belli bir yoresinde; 
Neden hafiflemesin 1�1g1, neden solmasm 
Bu ozgiil 1�1ga yatkm olmayan bir bolgede ? 

Gokkubbenin mavi geni�liklerinde 
<;:e�itli olaylann ne gibi siirei;ler sonucu 
Geri;ckle�ebileceklerini alahm ele; 
Giine� ve aym devinimlerine yon verebilecek 
Giii;Ieri. tkisinin de nas!l tutulacagm1 
Gosterdim, 1�mlar engellenince, karartacagm1 
�a�km yeryiiziinii, Sanki goziinii kup1p a1;m1� da 
Bak1yordur diinyaya, berrak bir panltiyla. 
Diinyanm i;ocukluk i;agma doniiyorum �imdi: 
Topragm dogurgan tarlas1 ilk hangi iiriinleri 
Siirmii� giim�1gma, riizgara buakm1� ? 

Once: tepelerini ye�il otlarm 1�1lt1s1yla 
Donattl toprak, her diizliikte giilei; otlaklar 
Ye�il ye�il yand1, tomurcuga durdu. 
Sonra her tiirden agai; doludizgin 
Scrpilme yan�ma girdi esintili havada. 
Kanathlann ve dort ayakhlann govdesinde 
Tiiy, kiirk ve post nas!l hemen 1;1karsa 
Yeni dogan toprak da otlar ve �altlar surdu 
Ve olUmlU turlerini yaratti sonra. 
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Gokten dii�mii� olamaz hayvanlar 
Tiirlii kaynaklardan, tiirlii bi<;imlerde. 
Ne de denizden i;1kmad1r karada ya�ayanlar. 
imdi: ana ad1m bo�una vermemi�ler topraga 
<;:iinkii ondan <;1km1� her �ey. Bu giin bile 
Saganaklarm ve giine�in i<; s1cakhg1yla 
Siiriiyle hayvan olu�uyor topraktan, oyleyse 
Gencecikken toprak ve Esir, �a�mamah 
Daha <;ok, daha iri hayvanlann yarauh�ma! 

Once kanath ku� tiirleri <;1kt1 baharda 
Yumurtalanndan. �imdi de agustosbocegi 
YaZin kendi istegiyle s1ynlmaz m1; 
Barmak, besin ardmda, borumsu h1rkasmdan? 
Ve ondan sonra toprak ilk memelileri yaratt1. 
Bir su ve nem bollugu vard1 her yanda 
Ve her elveri�li yerde do! yataklan 
Koklerle bagland1 topraga. Sonra 
Zamam geldiginde, geli�ince doliit, 
Patlatt1 yatag1, sald1 suyu, havaya ko�tu 
Soluk soluga. Doga hemen topragm 
Tiim gozeneklerini yoneltti oraya, 
Damarlan a<;U, siite benzer bir su i;:1kartt1. 
-�imdi de dogum yapan her di�i 
Tat11 siitle dolar, i<;indeki besin ak1m1 
Memelere yonelir tiimiiyle -Yavrulanm besledi
Tiiyii bol ye�il <;imende 1s1tt1, uyuttu toprak. 

Yaman k1ragllardan, kavurucu s1caktan 
Deli riizgarlardan iz yoktu, diinya <;ocukken. 
<;:iinkii geli�me ve yetkinle�me varhklarda 
Zamanla atba�1 gider. Buradan goriiyoruz ki 
Hakhlar, ana adm1 takmakta topraga. 
Degil mi ki, insan soyunu yaratm1� bir yandan; 
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Belli mevsimlerde yabaml hayvanlan; 
Can vermi� hava ku�lanmn zengin turlerine de. 

Arna bir sonu olmas1 gerekir her bollugun. 
Toprak da, ya�la y1pranm1� bir kadm gibi 
Doguramaz oldu bir sure sonra. 
-Dunyanm yap1s1 da degi�ir <;unku zamanla
Ardarda a�amalardan ge<;er h er �ey, kalamaz 
Sonsuza kadar oldugu gibi. Devinim sureklidic: 
Doga degi�tirir varhklan, yenilige zorlar. 
lyi <;ururken, gu<;lenir <;amurdan <;1kan. 
Dunyanm yap1s1 toplam olarak degi�ir. 
Ardarda a�amalardan ge<;en toprak yitirir 
Eski verimini. yeni bir verim kazamr ama, 

o gunlerde, yap1s1 ve gorunu�u irkiltici 
Y1gmla canavar yaratmaya yeltenmi�ti toprak: 
iki-cins arasmda, ashnda cinsellikten uzak 
Erselikler; elsiz, ayaks1z dilsiz 
Ag1zs1z canavarlar. gozsuzler, korler, 
Elleri-ayaklan bedenlerine yap1�1k oldugundan 
K1m1ldayamayanlar, kendilerini savunamayanlar. 
Evet boyle ucubeler yarat1ld1 
Ama bo�una. Doga <;ogaltmad1 hi<;birini. 
Ne <;i<;egini derleyebildiler serpilmenin, 
Ne besin bulabildiler, ne de ureyebildiler 
Venus'un oyunlan uyannca. Besbelli 
Ba�ka ogelerin de katk1s1 gerekli 
Turlerin <;ogalmasmda. Once: besin y1gmag1, 
Sonra bir ge<;it, dolleyen tohumlann 
Organlardan suzu!Up, bedenden <;1kabilecegi. 
As1l: <;iftle�meyi ger<;ekle�tiren d1� organlar, 
Tek i�tahta birle�tiren erkekle di�iyi. 

197 



LUCRETIUS 

Tapian k1rana gelen tiirler de olmu� o giinlerde 
�imdi soluk ald1g1m gordiigiimiiz tiirlerse, 
Kurnazhk, yigitlik, h1z gibi yetileriyle 
Korunabilmi� ba�langu;:tan bugiine. 
-Bir de yararlan yiiziinden beslediklerimiz var
Hm;:m aslamn, sozgelimi, olanca y1rt1c1hg1yla 
Bugiine siiriip gelebilmesi, yigitligindendir. 
Tilkinin kurnazhgmdan. geyigin iirkekliginden, 
l�te yiik hayvanlan, bol yapag1h koyunlar da, 
l�te kopek -baghhg1yla uykusunda bile tetik
Boynuzlu biiyiikba�lar insanda arar giivenceyi. 
Yagmac1 hayvanlardan kai;:abilmi�ler; amai;:lan, 
C::aba gostermeden erini;: ve besin bulmak! 
Dilediklerini kar�Ilay1p onlarm biz de 
Vazgei;:ilmez yard1mlanm odiillendiririz. 
Oysa biitiin bu dogal yetilerden 
Yoksun olanlar; bag1ms1z, kendi ba�lanna 
Siirdiiremeyenler ya�amlanm; insan esenligine 
Katk1da bulunamayanlar; gozetimimiz altmda 
Giivenlik ii;:inde, tiirlerini doyurma olanagmdan 
Yararlanamayanlar; kara yazgilarma 
Boyun egmi�ler, obiir hayvanlara av olmu�lar 
Ve tiikenmi� bitmi� tiirleri en sonunda. 

Oysa Kentaur'lar gibi �if t yap1li yarat1klar 
Hi� var olmad1, olamaz da. Aykm organlar 
Tek bedende birle�ince, yabanc1 ozellikler 
Nasil bir giii;: d engesinde tutulabilirdi?  
En kahn kafahlar bi le  kavrar bu geri;:egi. 

Bir dii�iin ki at, iii; ya�mda vanr 
Geli�iminin doruguna; oysa insan yavrusu 
0 i;:agda bile s1k s1k ana memesini arar 
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Uykusunda. Tam atm giicii kesilecegi s1rada, 
Canhhg1 ya�la usulca azahrken; 1;ocuk, 
Delikanhd1r. Yanaklan ayva tiiyiiyle kaphd1r. 
lnsan ve at kan�1m1 Kentaur'lar 
Ya da kudurgan ki:ipeklerle ku�at1lm1� 
Gi:ivdesiyle. deniz canavan Skylla 
Ve bi:iylesi melez canavarlar, nasil 
Bagda�t1rabilir i:iyleyse 1;ifte i:izellikleri? 
Ne e� siirede geli�ip, olgunla�1p 
Gii1; kazanabilir ikili bedenleri, 
Ne de aym h1zla 1;i:iker. Ba�ka ba�kad1r 
Venus'un ate�ine uyu�lan. H1zlan 1;eli�ir 
Aym uyanlardan aym tad1 almaz duyulan. 
Sakalh ke1;iler nasil semirirdi yoksa, 
lnsan i1;in i:iliimciil zehir bald1ranla ? 

Alev koca aslam da aym kolayhkla yutar 
Etten ve kandan olu�an i:ibiir gi:ivdeleri de. 
Oyleyken, nasil varolabilir ii1; ba�h Khimaira ? 
Kuyruguyla ejderha, kafas1yla aslan 
Bedeniyle di�i-ke1;i kahbmda 
Ve i:iziinden 1;1kma bir ate� sa1;abilir agzmdan? 

Bu canavarlann, toprakla gi:ik daha gen1;ken 
Yaratild1gm1 ileri siiren, gen� si:izciigiiniin 
Belirsizligine dayamyordur yalmzca; i:izgiirdiir 
Bu peri masallanm alabildigine 1;ogaltmakta. 
O giinlerde giir, altm 1rmaklarm 
Akt1g1m si:iyleyecektir yeryiiziinde. aga1;larda 
Elmaslar bittigini. Oyle gii1;lii, i:iyle iri 
Bir adam varm1� ki, si:izgelimi, yiice denizlerden 
Yiiriiyerek ge1;ermi�; gi:ikkubbeyi di:indiiriirmii� 
Avu1;lannda. llk canhlan yaratugmda 
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Tohumlarm i;e�itli olu�u toprakta, gostermez 
Karma�1k ·yap1da hayvanlann -ayn tiirden
lgreti organlarla yarat1labilecegini. 
Bugiin de topraktan h�k1ran ot i;e�itleri, 
Tah1llar, sulak yemi�li agai;lar bile 
�imdilik bile�ik yap1da dogmam1�lard1: her tiir 
Kendi ozelligince geli�ir, korur ba�kahg1m ; 
Dogamn degi�mez yasalan uyannca. 

> 

K1rlan dolduran insanlar i;ok dayamkhyd1. 
Bugiinkiilerden -analan topraga i;ekmi�lerdi- tri 
Ve sertti kemikleri, kunt kaslara baglamyordu. 
<;:au daha geni�ti. Daha az duygundular 
S1caga ve soguga, ah�!lmad1k besinlere, 
Saynhklara. Giine� kimbilir kai; kereler 
Tamamlad1 donii�iinii gokte, onlar 
Ba�1bo§ y1rt1c1 hayvanlar gibi ya§ad1lar. 
Saban yapmaya harcamad1 giiciinii kimse. 
Kimse siirmeyi bilmiyordu toprag1, 
Ne fide dikmeyi, ne de bag b1i;ag1yla budamay1 
Kuru dallan. Giine§le saganagm verdikleriyle 
Topragm ozverili armaganlan 
Yetti onlan mutlu etmeye. 
S1k s1k palamut yiiklii me§elerin altmda 
Gidcrdilcr ai;hklanm. Olgunla§tlgm1, k1§m, 
Tath kmlhg1yla haber veren kocayemi§ 
Daha bol ve daha iriydi o zaman. 
Bitekliginin yams1ra bahanndaki toprak, 
Saglam besinlcr de sundu o zavalh oliimliilere. 

lrmaklar, kaynaklar seslenirdi onlara 
Susuzluklanm gidersinler diye -bugiin de 
Tepelerden i;aglayan su kiitlesi, yabamn 
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Susam1s hayvanlanm i;:eker uzaklardan
Raslad1klan orman s1gmaklanm yoklad1lar 
Nympha'lann; ogrendiler damlac1klann 
Bo! saganakla y1kad1g1m yosunlan, kayalan 
Ve ovada yer yer h�k1rd1g1m. ' 1 ) 1 ;  

Ate�i bilmiyorlard1 daha. Derileri, 
Avlad1klan hayvanlann postlanm giymeyi 
Akil edemiyorlard1. C::alrlrklardayd1lar; 
Dag oyuklannda, kovuklarda, ormanlarda. 
Yagmurdan ve riizgann kami;:1smdan 9 5 5  
Kai;:mmak gerektiginde, h1rpalanm1� bedenlerini 
Fundalrklara gizliyorlard1. Bilinmiyordu 
Ortak i;:1kar, tore ve yasa k1s1tlamalan. 
Birey kendini dii�iiniip tek ba�ma avlamyordu. 
Venus ye�illikte i;:iftle�tiriyordu sevgilileri. 960 

Bazan kar�1lrklr istekti neden, bazan erkegin 
Dizginlenmez tutkusuydu, bazan da me�e palamudu, 
Kocayemi� ya da sulu armut gibi bir armagan. 

<;:eviklikleri ve ellerinin, ayaklanmn 
Olaganiistii giiciiyle; orman hayvanlanm 965 
Ta� atarak avlayabiliyorlard1, sopa kullanarak. 
<;:ogunu altedecek giii;:teydiler, gozkorkutan 
Bir-iki canavardan da gizlenecek yer vard1. 
Gece bast1rd1gmda, yaban domuzlan ornegi 
Yer!ere i;:mli;:1plak uzamyorlard 1, yapraklarla, 970 
Dallarla ortiiniiyorlard1. Safsatad1r 
Gecenin 1ss1zlrgmda, korkuyla hayk1rarak 
Giim�rgmm ardmdan ko�tuklan; giine�in 
KlZll me�alesiyle gogii aydmlatmas1m yine 
Derin uykuya dalrp, dingin bekliyorlardr. 9 75 
C::ocukluklanndanberi alr�kmd1lar boyle 
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Karanhkla 1�1gm birbirini izlemesine; 
Giine�in 1;ekili�iyle yeryiiziiniin bitimsiz 
Karanhga gomiileceginden ku�kulanamazlard1. 

Yagmac1 hayvanlann uyuyan zavallilara 980 

Neler yapabilecegi tasalandmyordu onlan. 
Kanh bir yaban domuzu, aman vermez bir aslan, 
Bannaklanndan edip diizenlerini bozdugunda; 
Gecenin koriinde aynhyor!ard1 kovuklanndan; 
Yapraktan do�ekleri y1rt1c1 konuga b1rakarak. 985 

0 giinlerde, say1ca p ek 1;ok degildi bugiinden 
Zamam dolmadan giine�-1�1kh diinyadan 
Aynlan oliimliiler. <;:ogunluk, kurban tek ba�ma 
Yem olurdu y1rt1c1 bir hayvana: 
Pen1;eler arasma k1stmld1gmda, diri etinin 990 

Diri bir mezara gomiilii�iinii gozleriyle goriince, 
<;:1ghklan dag1-ta�1. ormam tutard1. 
Dovii�ten par1;alanm1�. sag 1;1kabilenler, 
Titrek ayalanm bastmrlard1 yaralanna; 
i1; burkan iniltilerle oliimii 1;agmrlard1 ve  995 

Ya�am, kas1lan bedenden giderdi sonunda. 
Yaralann nas1! bak1hp tlmar edilecegini 
Bilmediklerindendi 1;aresizlikleri. Arna 
Bu ornekler iizere binlercesi can vermezdi 
Tek giinde -Km�an okyanus kabanp ansmn 1000 

Kayalara 1;arpmazd1 gemileri, insanlan-
Bo�alt1rd1 ofkesini aras1ra ama yat1�1rd1, 
Etkisizligini goriince kurnaz, 1�1lt1h sulann. 
Kahkahas1, ki�ioglunu ba�tan 1;1karmazd1. 
Oldiiriicii denizcilik meslegi bilinmezken, bitiren 100 � 
Besinsizlikmi� 1;elimsiz bedenleri; �imdiyse besin. 
Bilisizce zehir yutarm1� eskiler, �imdikilerse 
Ustahkla ba�kalanna sunuyor 7.ehi:ri. 
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Zamanla kuliibe yapt1 insanoglu 
Post ku�and1, ate� yakt1. Erkekle di�i 1010 

Siirekli birlik kurdular aralannda, 
Gi:izettiler yavrulanm. i�te ilk o zaman 
Yumu�amaya ba�lad1 insan yiiregi; r 

Ate�le, ki�inin dayamkhhg1 kmld1 soguga 
Gi:ik altmda ii�iidii. Venus kaba giiciinii uslandud1. 1015 

C::ocuklar tiirlii diller di:ikerek yat1�t1rd1 
Kopiiren biiyiiklerini. Ko�uluk ili�kisi ba�lad1, 
Zorbahga kar�1 koymak adma. C::ocuklan ve 
Kadmlan ir;:in erkekler, kom�ulanna yakard1. 
Ellerini sallay1p anlams1z sesler r;:1kararak 1020 

Giir;:liileri, zay1flan korumaya r;:ag1rd1lar; 
Zora kar�1 koymaya. Tam bir amar;: birligi kurulamad1. 
Yine de, andma kalm1� demek, r;:ogunluk . . .  
Yoksa silinip giderdi insan soyu tumiiyle 
-Daha o gunlerde-iireyip r;:ogalamazd1, ku�aklar 1025 

izleyemezdi birbirlerini ta bugiinlere. 

Konu�ma dilinin seslerine gelince :  bunlan 
Doga si:iyletti insanlara ve kullam�hhk 
Bir;:imlendirdi tiim varhklarm adlanm. 
Konu�amayan bebelerde gi:iriiruz benzer siireci: 10 rn 

Ugunarak ellerini kollanm sallar, 
imlerler nesneleri. C::iinkii her yarat1kta, 
Ugrunda yetilerini kullanabilecegi 
Amar;:lan sezme giicii vard1r. Boga yavrusu, 
Daha boynuzlan geli�ip de surmemi�ken ba�mda, ] () 1 ;  

Ofkelenince tos vurur oraya buraya. 
Panter ve aslan yavrulan. penr;:elcri ve ag1zlanyla 
Saldmya ger;:er, yokken urnaklan di�leri. 
Kui?lar. kanatlanna giivenir rastgele ur;:u�ta. 
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Varhklara tek ki�inin ad takt1g1m, otekilerin 1040 

Ondan ogrendiklerini sanmak ilk sozciikleri, 
Diipediiz .;:1lgmhkt1r! Dii�iin, neden tek ki�i 
Soz soyleyebilsin, konu�ma sesi .;:1karabilsin, 
Hi.;: kimse ba�aram1yorken aym �eyi? 

Ustelik, otekiler bu sesleri kullanmazken, 1045 

Hangi kaynaktan yerle�mi�. o ki�inin ruhuna 
Kullam�hhklanmn imgesi ? Bir kere, ki�i. 
Yapmak istedigini ruhuyla gorme giiciinii 
Nerden alm1� ? Nas1l zorlayabilmi� . .;:ogunlugu, 
Kendi takt1g1 adlan ogrenmeye? l OSO 

Ornek vermek ise daha gii.;: -umursamayanlara-
Yap1lmas1 gereken konusunda. Uzun siire dayanamazlard1, 
Katlanamazlard1 kafalanm �i�iren, 
Anlams1z sand1klan o giiriiltiilere. 

Hem �a�acak ne var. dili ve sesi geli�mi� 1 055 

lnsan soyunun, .;:e�itli duygulanm 
Belli seslerle a.;:1klamasmda? 
Dilsiz davar, y1rt1c1 hayvanlar bile 
Korkuya kap1lmca, ac1 .;:ekerken ya da sevin.;:le 
Belirgin sesler .;:1karmaz m1? 1 060 

Deneylerimiz gosteriyor bunu. ne var bunda? 

Molossum av kopekleri, gosterip di�lerini 
Gev�ek .;:enelerini k1sarlar, h1rlarlar sonra 
Boguk boguk. Tiz, .;:mlayan bir ulumaya 
Dondugiinde ne kadar degi�ir sesleri!  J n6 '> 
Arna eniklerini yalarken, patileriyle itelerken 
Is1racakm1� gibi severken, oynatirken 
Nas1l tathd1r, sevecendir hmlt1lan! 
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Evde tek ba�1na kald1klanndaki s1zlanmalan 
Kam.;1dan ka.;arkenki iniltileri oysa, 
<;:ok daha ba�kad1r elbet bu seslerden. 

Gen.;liginin bahannda bir ayg1r h1zlamp 
A�km att1g1 oklardan, burundeliklerini 
A.;1p da sahnd1gmda k1sraklar arasma, 
Nas1l meydan okur ki�neyerek has1mlanna! 
Oysa korktugunda bamba�kad1r ki�neyi�i. 

Kanathlann baz1 turleri de boyle. 
Atmacalar; tuzlu dalgalarda bannak arayan 
Bahk kartah mart1lar. . Yem ardma du�mu�ken 
Ya da bogu�urlarken avlanyla, 
Belli .;1ghklar atarlar duruma gore. 

Kimi ku�lar, havaya gore de degi�tirir otu�unu 
Kocam1� kuzgunun .;atlak sesi ba�kad1r, 
Karga surlilerinin yagmur yaygaras1 ba�ka, 
-Bir inam�a gore- firtma .;ag1rmalan ba�ka 
Zorunlu say1yorsa konu�amayan hayvanlar bile 
Degi�ik duygulanm, degi�ik haykm�larla 
Dile getirmeyi; eski insanlar neden 
Belirleyemesin gorduklerini belli seslerle? 

$imdi yamtlayacag1m akhndan ge.;eni, 
Ey Memmius! Ate�i yery_uzi.me ilk indiren, 
Ve insanm buyruguna veren kaynak, �im�ekti. 
Ocaklanmmn tumu ona bor.;ludur alevi. Du�un, 
Goksel ate�le yamyor varhklar bir vuru�ta. 
Bir kaynak daha soz konusu: Ruzgara tutulmu� 
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Sallamp dururken agai; bir o yana bir bu yana, 
Siirtiiniip degince ba�ka bir agacm dallanna, 
Ate� tozanlan km�tmlabilir. 
Dal-dala, kok-koke siirtii�iince parlar alev. 
Ate�i. oliimliilere iki kaynak da vermi� olabilir. 

Sonradan diizliiklerde dolawken insanoglu, 
Kizgm 1�mlann yumu�atm etkisini goriince 
Yemegini pi�irmeyi ogrendi giine�ten. 
Degi�tirdi eski ya�am1m zaman gei;tiki;e, 
Ate�in ve ba�ka bulgulann arac1hg1yla. 
Yetenek ve erki;e iistiin ki�ilerin yonetiminde. 

Krallar kentler kurdu; kendilerine 
Giivence ve s1gmak olarak, hisarlar. 
Siiriileri, toprag1 iile�tirdirler goniillerince 

1 100 

1 1 0 5  

Giizel, giii;lii y a  d a  yetenekli ki�ilere. 1 1 1 0  

Yak1�1khhk oviilesiydi i;iinkii. Ayncahg1 vard1 
Giii;liiliigiin. Mal tutkusunu, altmm bulunu�u izledi. 
Altm i;ari;abuk altetti giizeli, giii;liiyii. 
<;:iinkii giizel yiiz ve giii;lii govde hii; kai;mmaz, 
Zenginin ardma tak1lmaktan. 1 1 1 .5  

Oysa geri;ek felsefeye uyan ki�i 
Ruhu erini; ii;inde, ya�ayacakur; nice zenginlikler 
Bulacakt1r ali;akgoniilliiliikte. Ustelik 
Hii; yitirmiyecektir elindekini. Ki�inin iin 
Ve yetki h1rs1, servetini koruma isteginden dogar; 1 1 20 

Bolluk ii;inde, dingin bir ya�am siirme tutkmundanl 
Giiliini;I Doruguna tirmamrken yetkinin, 
Kendisi tuzaklar kurmu�tur kendi yoluna: 
Ta doruktan ylldmm i;arpm1�i;asma, haset 
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lter onu, yuvarlar utancm kara ui;:urumuna. 
(:iinkii haset, ytldmm gibidir, en yiiceye i;:arpar, 
Ortakla�a diizeyde en i;:ok sivrilene. 
Demek bin kat yegdir hirss1z bir ya�ama, 
Egemenlik ve efendilik taslama tutkusundan. 
Birak, onlar tutkunun dar patikasmda, bitkin 
Bo� i;:abalanm siirdiirsiin kan-ter ii;:inde. 
Duyulanna degil kulaktan dolma bilgiye, 
Bo� sozlere, yetkeye bagland1klanndan 
Rir ad1m ileri gitmeyeceklerdir eskisinden. 

1 1 25 

I 

1 130 

Ve krallar oldiiriildii boylece, gorkemli tahtlar 1 1 3 "5  

Toza topraga batu, kibirli asalar da. 
Dii�tii soylu onderlerin tuglan gonderlerinden, 
Kalabahgm ayaklan altmda kana bulandt. 
Bir zamanlar bunca korkulan, elbet i;:ignenecekti 
Htrs!a. Yine zorba kalabahga gei;:ti egemenlik; 1 140 

Herkes iistiinliik kurmak istedi kendi adma. 
Kimileri, belli haklara ve yasalara dayah 
Ana ko�ullar siirdiiler ortaya. tnsanoglu, 
Zorbahktan, i;:at1�madan bezmi�ti. 
Goniillii boyun egdi, yasalarm ve kurumlann 1 145 

Boyunduruguna. C:ok dogald1 elbette 
Bu zorbahktan kai;:1p kurtulma istegi, 
Adaletli kaf!!!nlann ho�goriisiinden uzak ve her bireyin 
Ofkesini insafs1zca oi;: alarak giderdigi bir toplumda. 
0 zamandan bu yana, ceza korkusu dengeledi 1 1 50 

Ya�am odiillerinin tad1ru. Kendi zorbahgmm 
Ve sui;:un geri tepmesinden korkar oldu ki�i. 
Toplumsal diizen sozle�mesini bozarsa, 
Dingin, s1kmt1s1z ya�am siiremiyor bir daha. 
Tannlardan ve insanlardan gizlese de biliyor 1 1 55 
Onseziyle, hep gizli kalamayacaktir sui;:u. 
Masallardan duymu� i;:iinkii, dii�lerinde 
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Ya da ate� nobetlerinde nasil teker teker 
Eski gizli sw;lanm say1klam1� ki�iler. 

�imdi de tanr1 sayg1S1n1n nedcn bunca 
Yayild1gm1 inceleyelim buyiik uluslara. 
Neden sunaklarla dolu kentler; merkezlerde 
Hala en 6nemli etkinlik olan dinsel torenler 
Neden duzenleniyor? Neden korku urpertisi salan 

1 1 60 

Olumlulerin yuregine ki, yine tapmaklar dikip 1 1 65 

Dolu�uyorlar ii;ine, kutsal sayd1klan gunlerde? 
-C:ok gui; d egil sanmm yamtlamas1-

Daha o gunlerde insanlar goruntulerle 
Ba�ba�ayd1 uyamkken ve du�lerinde 
Boylu boslu, gorkemli tannsal suretler 1 1 70 

Daha canh gorunurdu gozlerine. Soma 
Duyu gucu yak1�tudilar bu goruntulere. 
Degil mi ki kol bacak oynat1yor, soylu i;izgilerine 
Ve heybetlerine yara�u sozler ediyorlard1. 
Oliimsuzlugu de yak1�tudilar sonradan; i;unku, 1 1 75 

Bii;imlerinin t6zleri yenileniyordu suretlerin durmadan; 
Gorunu�leri hii; degi�miyordu. 
Hii;bir gucun boyle kuvvetli bir varhg1 
Alt edemeyecegini samyordu insan. Bunlar 
Olumliilerden ustundu, i;iinku oliim korkusunu .! I SO 

Bilmiyorlar ve du�lerde olmaz'1 olduruyorlard1. 

Ote yandan goksel olaylann �a�maz duzenini 
Sezmi �ti insan; mevsimlerin donu�unu de. 
Arna ai;1klayam1yordu butun bunlan. 
Tannlara s1gmmak, onlara yiiklemekti en kolay1 1 1 8 5  

Sorumlulugu, her�eyi, onlann gei;ici hevesine. 
Tannlann karargah1 gokteydi onlarca 
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<;unku gokte yol ahr gibidir gune�le ay. 
Gunduz gokten gelir. 1�1luh bun;lan gecenin, 
Ve w;u�an me�aleleri. kayan alevleri. Bulutlar. 
Gune�le yagmur, �im�ekle dolu. karlar ve ruzgar. 
Gumburtusuyle gokgurultusu, patlayan futmal 
Zavalh insan, ne sorumluluklar yuklemi�. 
Ne kinci bir yarad1h� yak1�urm1� tannlara: 
Ne ac1lar i;ektirmi� kendine boylece, ne onulmaz 
Yaralar, ne gozya�lan hazulam1� i;ocuklannal 

Oyma bir suret 6nunde el baglamak 
Gibisinden gosteriler mi gerektirir ululamak ? 
Bu sunaklara ko�u�turmalar, bu yakarmalar. 

1190 

I 

1195 

Yerleri 6pmeler tapmaklarda, yerleri l WI) 

Kurbanlann kanlanyla sulamalar. adaklar ? 
Bilini;li sayg1, dingin bir ruhla 
Evren ustune du�unmeyi bekler bizden. 
Bu koca dunyanm enginlerine kaldud1g1m1zda 
Gozlerimizi, tepemizde as1h duran Esir"e, 1 205 
l�11t1h y1ld1zlarla i�lenmi� Esir"e; 
Gune�le aym niteligini. goi;lerini du�unuruz. 
Ba�ka d ertlerle altust olan yureklerimizde 
Yeni bir tasa belirmeye ba�lar. Acaba bizi de 
l�1kh y1ld1zlara h1z veren, o 6Ii;ulmez 1210 
Anla�1lmaz tannsal gui; mu yonetiyor? �a�anz 
Bilisizligimize: Dunyanm ba�1-sonu var midu? 
B elli bir sure sonra aruk dayanamayacak midu 
Surlan bunca sarsmuya? Yoksa tannlar bag1�1 
Olumsuzluk armagam ile sonsuzda yol ahrken, 1215 
Gemlenmez zamamn gucune gulup duracak midu? 

Dahas1: kimin akh �a�maz, dizleri i;ozulmez 
Tann korkusundan, i;orak toprak sars1ld1gmda 
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Y1ldmmla, gogu gokgiiriiltiisii kaplaymca ? 
Korkudan dili tutulmaz m1 her ulustan insamn ? 1 220 

Kibirli hiikiimdarlar titremcz mi tepeden tirnaga, 
Gec;:mi�te ettikleri bir kotiiliigiin, verdikleri 
Haym buyruklann cezalandmlacag1 korkusuyla? 
Ya da bir fottna dii�iin: riizgar tanyor suyu, 
Komutansa, -tabur tabur askeri, fillcriyle- 1 22 5  

Tutulmu� olsun b u  kasugaya. bak n e  adaklar 
Adayacaktir tannlara! Nasti ic;:ten yakaracaktu: 
Riizgar yatl�sm diye, uygun csintiler ba�lasm! 
Arna bo�unad1r yakan�lan. kasuga gev�etmez 
K1skac1m v� oliim kayalanna savurur tiimiinii. 1 23'J 

Yetkenin gorkemli asalanna. ac1mas1z baltasma 
Alayla giilen, keyif adma onlan c;:igneyip gcc;:en 
Goriinmez bir giic;: vardu ki; unufak eder 
Kar�1smda c;:aresiz kalan insan giiciinii. 
Ve toprak kaymca ayaklannm altmda, 1 23 5  

Kentler y1k1hrken y a  d a  belverirken, insamn 
Kendini kiic;:iimsemesine neden �a�mah 
Evreni denetimi altmda tutan insaniistii, 
Tannsal giic;:lere yer vermesine dogada? 

Baktnn. altmm ve demirin, agir giimu�un 1 240 

Ve i�e yarar kur�unun bulunu�una geldik �imdi. 
Yiice tepeler arasmdaki koca ormanlan, ate�in 
Kiil edi�idir, madenin bulunmasma yo! apn. 
Belki bir �im�ekle ba�lam1�tu yalaz, belki 
Sava�c;:1mn dii�man kac;:umak ic;:in yakt1g1 ate�le. 1 245 

Belki kap1hp topragm bitekligine 
Geni�letmek istemi�lerdir tarlalanm; 
Ya da verimli kilmak ekilmczi, yabam, 
Belki hayvanlanndayd1 gozleri, etle derid e 
-Tuzakla ve ate�le avlanma c;:ok gerilere gider 1 250 

Kayrana c;:it c;:ekmekten, kopek kullanmaktan-

2 1  
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Ncdeni ne olursa olsun, ama biiyiik bir yangm 
Cilgmca sararak ormam koklerine kadar 
Yak1p kiil etti aga<;lan, topragm altma sindi 
Eriycn damarlardan yiizeydeki oyuklara 
Giimii�lii. altmh, bakirh, kur�unlu 
Bir irmak akt1 tck koldan. Sonralan 
Bu s1vmm toprakta kattla�t1g1m 
Yanardoner 1�1klar sa<;t1g1m goren insanoglu 
Toplamaya giri�ti bu giizellikleri. 
O zaman gordii ki bunlann her biri 
Kahb1m almI� yatagmm. Dii�iindii : 
Is1yla eritse, yeniden dokebilirdi tiimiinii 
Diledigi kahba. Tiirlii incelikte ve sivrilikte 
Cisimler yapard1 i;:eki<;lc doverse. Boylece 
Si!ahland1 insanoglu, aga<;lan kesti; 
Diizgiin kalaslar <;1kard1 kaba tomruktan. 
Oyarak, mu�talayarak burguyla 
Delikler deldi. Once inat<;1 bakir gibi 
Giimii� ve alum da i�lemeyi denedi. 
Ba�aramad1 ama. Boylesi zorlu i�lere 
Dayanam1yor, kmhyordu onlar. i�te o zaman, 
Bakir ba�tac1 edildi. Cabuk korelen altmsa 
Yaramaz saytld1. Oysa bak1r horlamyor �imdi, 
Altlnsa iiniiniin dorugunda. Yargtlar d egi�iyor: 
Bir zamanlar gozde olan, 1.1cuzluyor; yerini, 
Kadri bilinmeyen ahyor, el iistiind e tutuluyor. 
Gitgide, anla�Ild1k<;a erdemleri, utkuya eriyor, 
Biiyiik ovgiilerle tammyor hakkt. 

Art1k kendin de i;:i:izebilirsin, ey Memmius, 
Demir ara<;lan nasII buldugunu insanoglunun: 
1Ik si!ahlan elleri, t1rnaklan ve di�leriydi. 
Sonra ta�Iar, agai;:lardan kopard1g1 dallar 
Ve bunlann ard1sira ate�le alev. Sonra da 
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Kaba demir ve bak1r geldi. 
Bak1r daha once bulundu demirden aslmda. 
Daha elveri�liydi ve boldu. 
Bak1rla siiriildii toprak. Bak1rla kam�1landi. 
Sava�m kabaran dalgalan;  oliimciil yaralann, 
Tohumlan bak1rla savruldu, siiriiler yagmaland1. 
Silahlar kar�1smda z1rhs1zlar, �1plaklar 
Hemen tutsak dii�tiiler. Sonra ag1r ag1r 
Demir k1h� egemenlik kurdu, y1k1ld1 gitti 
Tun� oragm tafras1. Ren�ber d emir sabana ah�ti. 
Ve gii�ler e�itlendi sava�m karga�asmda. 

insanoglunun sildhlanip at ko�turmasi, 
Dizginleri sol eliyle kavrarken, sag kolunu 
Ozgiir b1rakmas1 dala�ta, �ok daha eskidir 
Cifte at ko�ulu arabalan siiriip, 
Sava� kumanna meydan okuyu�undan. 
Sonra urpan tekerlekli, dort ath arabalarla 
Sald1rd1 sava��1lar. Neden sonra Kartaca'hlar. 
Yaralan hi�lemeyi ogrett i ;  ordu bozmay1; 
Govdeleri kuleyle donaulm1� hortumlu fillere. 
Bu haym k1�k1rtmalar sonucu, gozii korktu 
Her ulustan . sava��tlarm. Giin giinden artti 
Sava�lann getirdigi ac1lar. Bogalar da 
Kat1ld1 �arp1�maya, azgm yaban domuzlan da 
Siiriildii dii�man iistiine. Kimileri 
Silahh bak1c1lann yonettigi aslanlan 
Oncii yapt1 ordulanna. 
Gelgelelim bu deneyler ba�anh olmadi. 
K1y1m1 goriince km�an y1rtlc1 hayvanlar, 
Drkiin� yelelerini savurup o yana bu yana, 
�a�1rtt1lar siivarileri. Biniciler yat1�t1ramad1 
Boyunlanm ok�ay1p, parlayan bineklerini 
Siiremediler dii�man iistiine. Di�i aslanlar 
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Delicesine sald1rd1 h er yana; kimi 
ileri dogru atild1, kimisi doniip 
Kendi saflanndan sei;:ti �a�km kurbamm; i i _:, 

Ala�ag1 edip peni;:elerine ald1, di�leri ve 
Tirnaklanyla oliimclil yaralar at;:tl. 
Bogalar, yeti�tiricilerine saldirdl. 
Cignedikten sonra onlan delicesine, 
Sagnlanm, karmlanm boynuzlay1p atlarm I 1 .:  

Kana buladilar biitiin alam; toprag1 
E�elediler meydan okurcasma. Askerlerini 
Kendileri pari;:alad1 azman di�leriyle 
Yaban domuzlan. Kendi kanlanyla boyandilar. 
Govdelerinde kmlan silahlardan ve ac1dan, ; i ( ,  

Ne ath birakular ortada sag, ne piyade. 
Atlar sinerek, ayaklanyla teperek havay1 
Yirtm di§lerden kai;:mmaya i;:ah�tl ama, 
Parampari;:a sagnlanyla y1gilm1�. iistiiste 
Cesetleri kaplad1 alam. Efendilerinin ; ; -; 

Evcille�tirdigi hayvanlar bile azgmla�m1�tl. 
Yara, i;:ighk, bozgun ve iirkii karga�asmda, 
Soz gei;:irilmez oldu. Kor bir ko�u ba�lad1 
-Yaralanan filin once yamndakine saldmp 
Doludizgin, d elice kai;:i�1 gibi sonra-
Kendi ad1ma diyebilirim ki, insanoglu 
Bu i;:ift-yanh utani;: verici kiy1mm 
Drkiitiicii sonucunu sezmemi� olamaz pek. 
En iyisi, diyelim ki evrenin belirsiz bir yerinde 
Gei;:mi� bu olay: olu�umca i;:au�an diinyalarda 
Say1ca, silahca yoksul ama oliimden korkmayanlar 
Utku aramam1�. dii�mam yildirmak istemi�ler. 

Giysilere gelince:  orgii, dokumadan onceydi : 
Demirin bulunmas1 gerekliydi tezgah yap1mma. 
Demir olmasa i�ler miydi, mekik, ig, i;:1knk gibi i '; r ,  

Yap1m1 ustahk isteyen gerei;:ler? 
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Yiin egirme odevini erkege verdi doga. 
Di�inden once. <;:iinkii erkek genellikle 
Daha beceriklidir zanaatta, daha yeteneklidir. 
Arna kmamnca koyliilerce 
Bu kadmca ugra�. o zaman kadma kald1. 
Erkekler agir i�e giri�ti; kollan, kaslan 
S ertle�ti, geli�ti harcad1klan gii1; oramnda. 

Bitkz ekiminde ve aga(:larm a�ilanmasmda 
tnsanogluna kendi ornek oldu doga. 
Bogiirtlenlerin, me�e palamutlarmm, dokiiliip 
Filiz verdikleri goriildii aga1;lanmn dibinde. 
Dalian yararak, a�Ilamay1 ogrendi insanlar; 
Fidan dikmeyi bostanlarma. Toprag1 i�lemede 
Yeni yeni yontemler denediler pe�pe�e. 
Ozenilirse yabaml yemi�ler bile tatlamyordu. 
Ormam daha gerilemeye zor!adilar tepelere, 
Tanma birakmaya boyun egdirip eteklerini. 
Tepeler, diizliiklere geni�lettiler otlaklan, 
Tarlalan, bentleri, arklan, giile1; baglan 
-1�ukurlarda, tiimseklerde, diizliiklerde akan 
(.arpICI. mavi-boz, zeytin �eritleriyle-
Ve boylelikle. �imdiki alacah giizelligine 
Biiriindii k1rhk bolgeler, yer yer sevin1;1i 
Baglan bostanlanyla. Smirda ise 
Sulak aga1;lan 1;evreleyen 1;itler vard1. 

J nsanoglu, ezgisinde uyum gozetilmi� �arkilara 
Katilmadan 1;ok once, ku�lann otii�lerine 
Oykiiniirdii ;  riizgann sazhklardaki 1shgmdan 
Kam1�lan iiflemeyi ogrendi koyliiler. 
Daha sonra, yava� yava�. parmak dokununca 
Kavaldan 1;1kan i1;1i ezgileri ezberlediler. 
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t�lek sokaklardan uzakta, koruda, kayranda 
C::ahhklarda; i;:obamn, giine� 1�1kh dinginligin 
Tadm1 i;:1kard1g1 1ss1zhkta olu�an ezgileri! r ' ' .:; 

T1kabasa doyduktan sonra, bu ezgilerle 
Yat1�1yor, ne�eleniyorlard1- zaten doygunken 
Her �ey ho�a gitmez mi ? - Uzamyorlard1 topluca 
Yumu�ak i;:imenlere, akarsuyun 
Yamba�ma, ulu bir agacm duldasma 1 i . , , , 

Ve en ucuzundan yeniliyorlard1 bedenlerini. 
Hele havamn yiizii giiliiyorsa, ye�il otlann 
C::ii;:ege durma mevsimiyse, giiliip-soyle�me, 
Kahkaha zamam gelmi� demekti. K1r perisinin 
Esin giiniiydii. Ui;:an bir sevini;:! Ba�lanm 
C::ii;:eklerden i;:elenklerle tai;:hyorlard1. 
Ad1m uydurmay1 dii�iinmeden. delicesine 
Ezgilerin e�liginde oynuyorlard1. 
Kollanm acemice salhyor, acemi ayaklanm 
Hantalca vuruyorlard1 anai;: topraga. 
Mutluluk ve kahkaha kaynag1yd1 bu yeni. 
Yeniligin i;:ekiciligini ta�1yan sanatlar. 
Bu arada uykusuzlar da avunabiliyordu, 
�arkmm yiikseli�ine. ini�ine uyarak. 
Ya da kaval iifliiyorlard1 biiziip dudaklanm. Hr 1 '  

Gozciiler bugiin siirdiiriir bu gelenegi. 
Tempo tutmay1 da ogrendiler art1k. Yalmz 
Daha biiyiik tat alm1yorlar, yaz1k ki, 
Topraktan fi�k1ran o co�kun insanm ald1gmdan! 

<;:iinkii, �u anda elimizin altmda olan I I I '  

-Daha tath bir �ey duymam1�sak gei;:mi�te-
En biiyiik ho�nutlugu tattmr, en iyi samhr. 
Sonralan daha yeni, geli�mi� bir bulu�. 
Koreltir eskiye bagh begenimizi. Bundand1r 
Me�e palamutlanm sevmememiz; otlar, J -J I ; 
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Yapraklar ortiilii do�ekleri unutmam1z bundan. 
Bu yiizden giyilmiyor art1k hayvan d erileri. 
Oysa, belki d e, ilk giysinin bulunu�u. oyle 
Bir hasete yol ai;:m1�t1r ki, pusuya dii�iiriilmii�tiir giyen, 
Ve kimse giyememi�tir bir daha o kanh giysiyi. 1 420 

Diiniin derileri. bugiiniin alh-morlu giysileri . . .  
Bu gosteri�li nesnelerdir ya�ama ac1hk katan. 
Sava�larda tiiketen ki�iyi. Hii;: ku�kusuz 
Sui;:un biiyiigii bizlerde. Topragm i;:ocuklan 
Deriyi bilmiyordu :  i;:1plakt1lar. ii�iiyorlard1. 1 425 

Bizse altln i�lemeli, parlak mor giysilere 
Biiriinmeden rastgele ortiinebiliriz. 
Ne ki. o amai;:s1z, kof kurbanhk tutkusundan 
S1ynlam1yor insanoglu: bo� kayg!larla 
Hamyor ya�am1m. kestiremiyor bir tiirlii nas!I 1 430 

Ele gei;:tigini geri;:ek hazzm, nas!I biiyiidiigiinii. 
Bu ho�nutsuzluktur derin denizlere siiren ya�am1:  
Derleyen, savasm dipten kabaran dalgasm1. 

Giine�le ay, diinyamn bu i;:ifte beki;:ileri 
Donen gokkubbede dolanarak 1�1klanyla 
Mevsimlerin degi�tigini ve evrende degi�mez 
Bir dokiim, bir ma oldugunu ogrettiler insana. 

Bu donemde insanlar, surlarla i;:evrili 
Bir ya�am siiriiyordu :  bolii�iilmii�. 
S1mr1anm1� topraklanm ekiyordu. 
Deniz k1pir k1p1rd1 yelkenlerle. Toplumlar 
Sozle�meler, dostluk antla�malanyla baghyd1. 
Tarihi, �ark!lanna gei;:iriyordu ozanlar. 
Arna yaz1 yeniydi daha. Bu yiizden bilemiyoruz, 
Ak1lla s eziyoruz bu donemden oncesini. 
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Denizcilik, tanm, surlar ve yasalar 
SiJah yapmak, yol a1;mak, kuma� dokumak 
Ve tat ve incelik kaynag1 her�ey -�arkllar, 
Resimler, ustaca oyulmu� parlak yontular- / 

Kullanilma sonucu dogmu�. etkin ruhun denemeleriyle, 1 450 

tnsan ad1m ad1m ilerlerkcn karanhkta. 
Demek her bir geli�me zamanla gii1; kazamyor, 
Ak1lla 1;1k1yor gun 1�1gma. 
Nice �eyler kurmu� demek insan ruhu 
Ve sanatla ermi� en son doruga. 1455 



ALTINCI KITAP 

�anh Atina'yd1 eski c;:aglarda 
Tah1h ogreten zavalh insanogluna. 
Yeni yasalarla ya�am1 diizenleyen Atina'yd1; 
Atina'yd1 ya�ama ili�kin ilk umutlu bildiriyi 
Hayk1ran, o bilgenin agzmdan. Onun 
Yamlmaz dudaklanndan c;:1kan dogrularla. 
Bilge c;:oktan oldii ama tannsal bulgulannm iinii 
Yiiceldi. kaplad1 biitiin yeri gogii. 

O gormii�tii, insanm temel gereksinmelerini, 

5 

Elinin altmdaki �eylerle kar�Ilayabilecegini. 1 0  

Olabildigince giiven altmda oldugunu insan ya�ammm. 
Ne ki�iler gordii ; servete, line bogulmu� 
Soylulugun ve yetkenin tad1m c;:1karan; 
(;ocuklarmdan ho�nut ne ki�ilerl Yine de 
Mutsuzluk cirit atiyordu evlerinde. 1 5  
N e  tasalar bitmek biliyordu, ne yakmmalar. 
Saynhg1. d1�ardan toplamp 
ic;:ine konulan nimetlere bile bula�t1ran 
(:anakta buldu suc;:u o zaman. lki nedenle :  
Hem c;:atlak oldugundan, s1zdud1gmdan 
Asia tepeleme doldurulamazd1 ;  hem de 
Kendi zehrini kat1yordu ic;:ine konulana. 
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Ve dogrularla yudu insan yiiregini, 
istege ve korkuya gem vurdu. Ard1nda 
Hepimizin ko�tugu en yiice iyi'yi gosterdi ve 
Hangi yoldan vanlacag1m ona: ancak 
�a�maksmn ilerleyerek darac1k bir patikada. 
Oliimliilerin ya�ammda kotiiliik ogesinin -ister 
Raslantl sonucu olsun, ister kararla�tmlm1� dogaca-
Yarad1h�tan varoldugunu gosterdi genellikle > r J 

Ve nasil ba� edil ebilecegini bunun tiirlii bii;:imleriyle. 
Ve i;:ogu zaman tedirginlik hrtmasm1. ki�inin 
Kendisinin kopard1g1m ai;:1klad1 kendi ii;:inde. 
Karanhkta kald1klannda nas1I iirkerse i;:ocuklar, 
Ustlerine bir�eylerin yiiriidiigiinii samrlarsa, 
Bizier de bir o kadar temelsiz korkulann 
Peni;:esinde buluruz kendimizi duru gtin 1�1gmda. 
Ne giiniin ilk 1�1klan i�ler bu karanhk ku�kulara, 
Ne ergen giin. Alt edilebilir bunlar, ancak 
r\kil erdirmekle doganm i�leyi�ine ve d1� bii;:imine. 1 1 ,  

0 yiizden daha bir ai;:1yorum kamtlanm1. Memmius ! 

Gogiin oliimlii oldugunu gordiik her bolgesinde 
Ve toziiniin bir dogum siireciyle olu�tugunu. 
Kai;:1mlmaz goksel olaylann i;:ogunu 
Tek tek ald1k ele. Bak, neler kahyor geriye: -! 'l 

Musa'lann gorkemli arabasma binebildigime gore, 
Riizgann nas1I ofkelendigini anlatacag1m sana 
Ve doganm nas1l erince vard1gm1 ofke dinince. 

·;· erdeki ve gokteki bu i;:alkant1y1 gorunce 
Korkar insanoglu, bozulur ruhunun dengesi, '>I !  

"1lar tannlann gazab1ndan; 
Ali;:ahr. yerlere kapamr onlerinde. 
Bilmezligi yiiziinden nedenleri, 
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Biitiin olaylan tannlann yonettigini samr. 
Onlann iistiinliigiinii tamr. Tannlann gen;ekte 
Kay1ts1z bir ya�am siirdiirdiigiinii bilenler, 
Evreni hangi giiciin yonettigi, kimlerin 
C::ekip <;evirdigi konusunda dii�iiniir durur. 
-Ozellikle gokte, Esir smmndaki devinimleri-
0 zaman eski bagnazhklanna doner zavalhlar 
Giicii tart1�ilmaz haym efendiler yaratirlar. 
Neyin olabilecegini bilmemelerindendir bu 
Ve neyin olam1yacag1m; bir sonu oldugunu 
Her giiciin, bir smir ta�1. Ardarda 
Yamlg1larm tuzagma dii�erler 
Korle�mi� aklm kilavuzlugunda. 

Tannlara aykm bu kavramlan 
Kovmazsan kafandan. siirmezsen d1�an 
Onlann dinginliklerine aykm dii�iinceleri, 
Hor gordiigiin o kutsal yarat1klar da ka<;mmaz 
S1k s1k zarar vermekten sana. 
Ger<;i etkilenmez tannlann soylu gorkemi, 
Ofkeye kap1hp da 6<; almazlar haymca; 
Su<; sendedir! Kat1�1ks1z erinci siirdiirenleri, 
Ofkenin denizini kula<;hyor samrsan, 
A<;1k bir yiirekle yakla�amazsm tapmaklara 
Ve rahat<;a alg1layamazsm tannsal govdenin 
Insana yans1yan o kutlu imgesini. Dii�iin art1k! 

Ger<;ek ak1lla s1ynhrsak bu <;1kmazdan. 
Onceden usta dizelerle soylediklerime daha 
C::ok �ey ekleyebiliriz. Kokenine inmeliyim �imdi 
Yer ve gok olaylanmn, hrtmalann, 
Canh �im�eklerin tiirkiisiinii <;1g1rmahy1m; 
Patlay1� nedenlerini, etkilerini. Yoksa 
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Gi:igii bi:ilgelere ayirmaya i;ah�irsm korkudan. 
Nereden 1;1k1p nereye yi:ine!digini 
Saptamaya kalk1�irsm ate�in; 
Nas1l baskm verip bir yap1ya utkuyla 
Yine d1�an 1;1kt1gm1. Bu .;abamda sen, 
Kalliope, en yeteneklisi Musa'lann, 
insanlann avuntusu, tannlarm gi:izbebegi 
Sen yard1mc1 ol bana l Sen yo! gi:ister de 
Kilavuzlugunda vanp ko�unun son ak i;izgisine 
Utkunun i;elengini gei;ireyim ba�1ma. 

imdi, gogun mavi alanlannm 
Gokgurultusuyle sarsilmasmm nedeni; 
Esir'in ta tepelerinde bulutlann 
Aykm riizgarlarla 1;arp1�mas1dir ansmn. 
Bi:iyle bir giimbiirtii, olmaz duru gi:ikte; 
Bulut kiimelerinin en yogun yerinde patlar. 

Ne ta�larla kiitiikler gibi yogundur, ne de 
Sisle ui;ucu duman gibi seyrektir bulutlar. 
Yoksa ya kendi agirhklanyla ta� gibi 
Kaskat1 dii�erlerdi yeryiiziine ya da ii;lerinde 
-Duman gibi- ne buzlu kan banndirabilir, 
Ne de delifi�ek doluyu tutabilirlerdi. 

Tiyatrolarda dikmelerle hat11!ar arasma 
Gerilen tentenin 1;irp1�m1 andmr; kimi zaman 
Gi:iz alabildigince uzanan, diinyamn 
Ustiinde kopan bu giimbiirtii, bu toz duman; 
Kimi zaman da deli riizgarla pari;alanan 
Bir kag1dm h1�irt1sm1. Gokgiiriiltiisiinde de 
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Duyanz bu i;:irpm1�1; siirer sonra da 
Giysiler, kag1tlar riizgarla savrulunca. 

Kimi zaman da i;:arp1�mak yerine, 
Bulutlar siirtiiniip gei;:er birbirlerine: 
0 scrt, uzun tmlamah i;:attrt1yla 
Kulaklanm1z uguldar o zaman, 
Bulutlar kurtulana kadar bu s1k1�1khktan. 

Bir de bakarsm korkuni;: bir giimbiirtii 
Ba�tanba�a sarsar toprag1 
Ve sanki i;:atlattr anai;: gogiin surlanm. 
Ansmn bir bora olup deli riizgarlar 
Yiiklenmi�tir bulutlara. Orada ku�atthnca, 
Burgai;:lanarak oyarlar durmaks1zm 
Bulutun ii;:in i ;  di�taki bulut duvanysa 
Yogunla�1r. Sonunda riizgann artan basmo 
Ytrtar i;:emberi tiiyler iirpertici bir i;:1t1rt1yla. 
Boyle bir giiriiltii i;:1kmaz mi, kendine gore, 
Hava dolu bir kiii;:iik kese de patlaymca? 

Bulutlardan ses i;:1kmasmm bir nedeni de 
Aralannda escn riizgarlard1r. 
Kiit kenarh, i;:atalh bulutlar yiizer gokte. 
Gormii�iizdiir, s1k bir ormanda riizgar esince 
Yapraklar ht�irdar, dallar i;:at1rdar. 

Kas1rganm kabaran ofkesi kimi zaman 
Kar�1dan saldmp bii;:er bulutlan. 
Riizgann gokte nelere yol ai;:abileccgini, 
Yiiziimiize vuran tath yelden kestirebiliriz; 
Burada bile csti mi, kokiinden soker agai;lan. 

2 22 

1 1 5  

1 20 

1 25 

130 

135 

1 40 



EVREN1N YAPISI 

Dalgalar da vardir bulutlarda 
-Giimbiirtiiyle i;:atlayan dalgalar-
Dcrin irmaklarda, denizlerde kopiirenler gibi. 

$im�egin panlt1s1 buluttan buluta 
S1i;:rad1gmda da bir ses duyulur. 
Suyla doluysa eger kar�ICI bulut sondiiriir 
Bir c1Z1rt1yla ate�i -OcaktaJsi k1zgm demirin 
Soguk suya daldmh�1 gibi- Oysa 
Kuruysa ate� ahr bulut, i;:atirdayarak yanar; 
Riizgann oniine kat1hp da kay1ts1zca, 
Defne dallanyla tai;:lanm1� tepelere 
Yangm s1i;:ratan bir alev dilimi gibi. 
<;:iinkii hii;:bir ate� boy-oli;:ii�emez 
Phoibos'un 1 i;:at1rdayan defne dallanyla. 

Son olarak: bulutlara yay1hr boydan boya 
Aki;:!I k1ragmm i;:oziilii�ii. dolunun takirt1s1. 
Riizgar y1gm1�tir yag1�h bulutlan iistt1ste, 
Amans1z s1k1�mayla ufalanmca, yagar yeryiiziine. 

?im�ege gelince: i;:arp1�an bulutlardan 
D1�a vuran ate� tohumlan olu�turur onu. 
T1pk1 ta�a ta�la ya da i;:elikle vurulunca 
Parlak k1v11c1mlar sai;:an 1�1gm i;:1k1�1 gibi. 
Daha sonra gelir gokgiiriiltiisii, gozalan 1�1g1 
Ancak kulaklanm1zla alg!lad1ktan soma : 
<;:iinkii uyanlar gozden daha yava� ula�ir kulaga. 
Oduncuyu izle istersen uzaktan, baltas1yla 
Kaea bir agac1 y1k1�m1: giiriiltiisii gelmeden, 

1. Apollon,un ba!Jka bi-r adi. 
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lndigini goreceksin ba!tanm. T1pk1 boyle, 
Gokgiiriiltiisiinii duymadan �im�egi g6riiriiz. 
Oysa aym andad1r giimbiirtiiyle i;:ak1�. 
Aym i;:arp1�mamn sonucudur ikisi de. 

Bulutlann tez bir i;:ak1�!a i;:evreyi aydmlatmas1 
Ve titrek yolunu i;:izmesi �im�egin �6y!edir: 
Once dedigim gibi, riizgar zorla girdi mi buluta, 
Burgai;:!anarak oyarken onu, yogunla�tmrken 
Kendi devinimiyle 1s1mr, km�1r. Devinimle 
Ate�lenebilir nesneler: uzun bir ui;:u�un hm 
Kur�un giilleyi bile eritebilir, km�m1z riizgar 
Yard1 m1 sisli bulutu, birden bir pat!amay!a 
Ate� tozanlan sai;:1hr d1�an. Alev 
C::aprazlama i;:izgilerle i;:akar o zaman. 
Sonra i;:arp1c1 imgeyi gecikerek izler, 
Ku!aklan tlrma!ayan giimbiirtii. Ania ki bu olay, 
Bulutlar yogunken, iistiiste y1g1hp da 
Tepeye varm1�ken geri;:ekle�ir ancak. 

Biz yerden bakan!arm, bulutlan 
Ula�t1klan yiikseltilerinden i;:ok, 
Geni�likleriyle alg1!amam1z �a�utmasm seni. 
Bir daha bakarsan riizgann 6niis1ra siiriiklenen 
Daglar and1ran bulutlara yanlamasma 
Ya da riizgar!arm dindigi esintisiz bir giinde 
Dag!ara i;:6kelen k1p1rt1s1z kiimelere; 
0 dev kiitlenin biiyiikliigiinii kestirebilirsin. 
Sarkan kaya!ar!a ku�at1!m1� gibi g6riinen 
Kemer!i oyuklar g6receksin. Deli riizgarlar 
Bu oyuklara doldugunda, y1rt1c1 hayvanlann 
Kiikremesiyle i;:mlat1r bu!uttan kafeslerini; 
Homurtu!ar kaplar g6gii ba�tan ba�a 
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Bir i;:1k1� arayarak donenip durur!ar. 
<;:1kard1klan ate� tozanlanm siiriiklerler; 
<;:ukur ocaklarda dovdiikleri alevler 
Goz kama�tiran bir piiskiirmeyle sai;:1hr d1�an. 

Ak1�kan ate�in, altmdan bir panluyla 
Yeryiiziine s1i;:ramasmm bir nedeni de:  
Bulutlarda da y1gmla ate� tozam olmas1. 
<;:iinkii duruyken, kan�mam1�ken suyla, 
En i;:ok alevi ve k1v1Ic1m1 andmr renkleri. 
Giine� 1�1gmdan, bu tiirden tozanlan 
Emmeden edemeyeceklerine gore, dogaldir 
Kmlhklan, km! bir panlt1 sai;:malan. 
Riizgarm yogunla�t1rmas1yla tek noktada 
Bo�amr buluttan alev-rengi i;:ak1�Iarm atomlan. 

Bulutlann seyrelmesiyle de i;:akar �im�ek. 
Riizgar usulca dag1tmca, aymnca onlan, 
lster istemez atarlar panlu iireten tozanlan. 
Arna bu kere �im�ck sessizdir aruk, 
Getirmez ardmdan giimbiirtiileri, sarsmtilan. 

Peki ,y1ld1r1mm nedir yapm, bile�imi ?  
<;:arpt1klarma bakmca-yamk izleri ta�1yan 
Zehirli kiikiirt alevl eriyle tiiten yerlere-
Ate�in belirtisidir bunlar, riizgarm degil. 
Yagmurun da. Damlara da dii�er yildmm s1k s1k. 
Ate�i, aleviyle yak1p kiil eder evleri. 
Bu dokuca seyrek ate�in, bi! ki, 6biir ate�lerden 
C::ok daha ufakt1r, daha devingendir tozanlan 
Ve hii;:bir engel duramaz 6nlerine. Oylesin e  
Giii;:Iiidiir k i  yildmm; giiriiltiiler, sesler gibi 
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Girivcrir kapah odalara. Madenden, 
Ta�tan ge<;er vc bir anda eritir tuncu, altm1. 
Sapsaglam <;anaklardan bir bakanz 
U<;mu�. yitivermi� �arap ans1zm; 
<;:iinkii yildmm. <;arp1�taki 1S1s1yla 
<;:iizer ve seyreltir d1�taki toprak dokuyu. 
Sizar: ayn�tmr.siirer �arap atomlanm, 
Becerir giine�in beceremedigini <;aglar boyu. 
C::iinkii biiyle yogun degildir giine�in 1�1lt1s1 
Yildmmm giicii <;ok daha devingendir, ustadir. 

Nercden dogar yildmm. anlatay1m sana: 
Bir vuru�ta kulelcri u<;uran, 
Yapilan deviren. kiri�leri koparan. 
Kiikiinden siiken ululann amtlanm, 
insamn camm alan, siiriileri kmp ge<;iren 
Ve elinden gelen kiitiiliigii esirgemeyen 
Bu h1z1 nereden ahr, anlatay1m. 

Yildmmlarm iistiiste y1gilm1�. kalm 
Bulutlardan dogdugunu varsaymahy1z, 
Mavilikten de 

-
gclmezler, seyrck bulutlardan da; 

Deneyler ku�kuya yer b1rakm1yor bu konuda 
0 anlarda hava iiylesine koyu 
Bir bulut kiimesiyle t1kanm1�t1r ki 
Tiim karanhgm <;1k1p Akheron'dan 
O�ii�tiigiinii sanmz giik bo�luklarma 
Ve giigii yogun bulutlarm ugursuz gccesi kaplar 
Firtma uguldarken korkunun kara yiizii belirir. 

Dii�iinsene ! Kimi zaman denizde kas1rga giikten 
Bir zift 1rmag1 gibi nasil bo�ahr dalgalara 
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Otelere uzatlp karanhg1m. Ate� yiikliidiir, 
Riizgar yiikliidiir, �i�kindir �im�ekle. y1ldmmla. 
Kara bir hrtmay1 siirii kler yedeginde. 
K1y1da gczenler bile korkup kai;arlar. 
Bundan i;1karabiliriz tepemize i;okelen 
Bulut y1gmlarmm yiiksekligini. 
C::iinkii yeryiizii boyle bir karanhga gomiilmezdi 
Giine�i 6rtene kadar y1gilmasayd1 bulutlar 
Ve i;oziildiiklerinde irmaklar ta�mazd1, 
S eller g6tiirmezdi tarlalan, Esir.de 
Bannmasayd1 bu bulut y1gmag1. 

Tum giimbiirtii ve i;ak1�lara yetecek bollukta 
Bir riizgar ve ate� madeni var demek ki, 
Once de dedigim gibi, ii;i bo� bulutlarda. 
Is1 tozanlan gizli y1gmla, iistelik 
Giine�in 1�mlanyla bcsleniyorlar durmadan; 
Onlan bir noktaya savuran riizgar, bu yiizden, 
Bastmp <;1kannca 1s1 tohumlanm 
-Kendi de yanarken i;1kartt1g1 yangmda-
S1k1�1k bir alana k1stmlan anafor, 
K1zgm ocaklarda y1ldmm dover. 
tki nedenle yalazlamr anafor: deviniminden 
Ureyen 1S1yla, bir de ate�e degdiginden. 
Ate� almca riizgar, iyiden iyiye artmca 
Ate�in 6liimciil hm, tav1 gelen y1ldmm 
Deler gei;er bulutu, yalaz1yla goz kama�tmr. 
Bu i;ak1�1; gogiin yanld1gm1, 
Ba�1m1za i;okecegini sand1ran giimbiirtii izler. 
Toprag1 delice bir sarsmt1 ahr. 
Karga�amn ugultusu siner gogiin dcrinlcrine. 
Sars1lm1�t1r bulut y1gmag1, i;atirdam1�tir. 
Derken korkuni; bir saganak bo�amr. 
Esir tiimiiyle yagmura d6nii�mii� gibidir 
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Ve bu c;:aglayan ikinci bir tufamn habercisidir. 290 

Yakan, savuran, yutan ate�le birle�ince 
Patlayan bulut ve k1stmlm1� kas1rga, 
Yukardan gogiin biitiin selleri bo�ahr. 

Kimi zaman da korkunc;: bir kas1rga; 
Km�m1�. tavmdaki bir y1ldmmla 295 

Dolu bir buluta c;:arpar. Patlatir bulutu, 
Yildmm dedigimiz ate�li anafor c;:1kar. 
Kendini salan giice baghdir dogrultusu. 

Kimi zaman ba�lang1c;: noktasmda 
Ate�ten yoksun bir esinti, ate� alabilir, JOO 

Uzun yolculugunda hedefine varmadan. 
Havay1 delme hmna ayak uyduramayan 
Kimi iri atomlanm atar yolda. 
Arna uc;:u� siiresince, birle�ip ate� olu�turan 
Ufak atomlan da dev�irir havadan, 305 

Yamna katar bu arada. Kur�un guile uc;:arken 
Atlp ta�la�m1� tozanlanm ate� toplamaz m1 havadan? 

Ve sonunda: ate�. soguk bir esmtmm 
Bir nesneye c;:arp1� hmndan da dogar. 
Sarsmtl sonucu, 1s1 atomlan riizgann, 3 IO 
<;arp1�maya ugrayan nesneninkilerle 
Birlesiyor, tek bir irmak olup ak1yor. 
<;elikle vurmayagor ta�a. ate� h�kmverir. 
<;eligin sogugu engelleyemez k1zgm atomlann 
1J�ii�mesini c;:arp1�ma noktasma. 3 1 5  

Nesneleri boyle tutu�turur y1ldmm d a  
-El!:Jct yanmaya elveri�liyse yap1lan-
Zaten saltik olamaz deli riizgann sogugu. 
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Hele o h1zla kopmu�sa kaynagmdan, 
Yolda ate� almasa bile, 1S1yla 1hmp 
Oyle varacakt1r hedefine mutlaka. 

Korkuni;tur y1ldmmm vuru�u. hm 
Ve doludizgin ini�indeki ivedilik. 
Bir erke gereklidir bulutlarda, erke birikimi; 
Onunla beslenir h1z. Ve ta�mca, 
Son d1� diirtii�ii kald1ramaymca bulut, 
Erke ak1lalmaz bir h1zla bo�ahr; 
Manc1mkla hrlatilan ta� gibi. 

Y1ldmmm ufak, puruzsiiz atomlardan 
Olu�tugunu da unutma. Bu tiir bir ti:iz 
Engellenemez kolayca. Siiziiliir, kayar 
Nesnelerin i;atlaklanndan ve bi:iylelikle 
Ti:ikezlemez i;arp1�malarla, yolu uzamaz. 
Bundand1r delice ui;u�unun ivecenligi. 
Dogal olarak bir a�ag1 i;ekilme diirtiisii vard1r 
Ag1rhklarda: fazladan bir iti�. o yiizden 
Hm artmr, iki kata i;1kanr, 
tvinti art1�1yla yildmm siipiiriir i:iniine geleni. 

Yine de uzun yolda h1z kazand1gmdan 
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f 
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330 

335 

lvintisi daha da,  daha da artmahd1r, 340 
Biiyiiterek, peki�tirerek, yogunla�urarak 
<;:arp1�manm erkesini. Burgai; gibi di:inen atomlanm 
Tek akmuda birle�tirir, diimdiiz bir yoldan 
Birlikte siiriikler tek hedefe. 

Bizf dogru gelirken belki de 345 

Hmm arttlran tozanlar dev�irir havadan. 
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Kimi tozlerden yaralamadan da, 
H1rpalamadan da ge�ebilir y1ldmm. 
-Ak1�kan ate�i s1zar oyuklardan- Arna c;:ogunda 
Zorbad1r; atomlan, dii�manca siizer, 350 

<;::ak1sma noktalanndaki has1m atomlan. 
Hemen ergitir tuncu, alum eritir amnda. 
Ufac1k, piiriizsiiz atomlan sezdirmeden 
Sokulur ve girince, her baglant1y1 c;:ozer, 
Ayn�tmr en s1k1 kayna�may1. 3 5 5  

Giizdiir y1ld1zh gogun v e  yeryuzunun 
Ba�tan ba�a y1ldmmlarla sars1ld1g1. mevsim. 
Bahann c;:ic;:eklendigi aylar bir d e. 
Soguk hava, yoksundur yeterli 1S1dan; s1cak, esintiden. 
Ustelik, bulutlar da seyrelir yazm. 360 

Demek y1ldmm1 olu�turan nedenler, 
Arada kalan 1hmh mevsimlerde i�leyebiliyor. 
Sogukla s1cak y1hn donii�iiyle kan�1yor. 
Buluttan y1ldmm c;:1karmada gerekli ikisi de. 
Sonra aykm uc;:lar c;:at1�1yor belki; ate�le 36'> 

Ve riizgarla kamc;:1lamnca ba� kaldmyor hava. 
S1cak havamn 6nciisii, artc;:1 kesiliyor soguga. 
Bahar gelmi�tir -c;:at1�ma mevsimi-
Kar�1t giic;:ler meydan okur birbirine. 
Gerileyen 1S1ya soguk kan�mca 370 

Anlanz aruk giiziin geldigini; yine 
Savas vardir. yazla as1k yiizlii k1� arasmda. 
Demek y1hn c;:at1�ma donemleridir bunlar. . .  
�a�mamah yildmmlann bolluguna, 
F1rtmalarla sallanmasma gogiin;  bir cephedc 375 
Alevler, obiiriinde nemli riizgarlarla bulutlar 
Saldmya gecmi�tir c;:iinkii k1yas1ya. 
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1;;te, Memmius, ate;; sai;:an y1ldmmm 
Ve etkilerinin ai;:1k sei;:ik, ya hn 
Bir ai;:1klamas1m yapt1m sa na. 
Bo;;unad1r ba;; vurup Etruria bak1c1Janna, 
Kavramaya i;:ah;;mak tannlarm gizli amac1m. 
Ate;; okunun nerden gelip n ereye gittigi 
Anla;;1lmaz boyle: kapah kap1dan nas1J girdigi 
Ve i;;ini bitirince nasil i;:1kt1g1 d1;;an. 

Geri;:ekten Jupiter'Je oteki tannlarsa 
I;;1lt1h gogii amans1z ugultularla sarsanlar, 
Canlan i;:ektigi yere hrlatanlar ate;; topunu; 
Kendini bilmezleri neden cezaland1rmasmlar? 
Gozdag1 olsun diye oliimliilere, 
Sui;:lulan y1ldmmla tutu;;turmasmlar? 
Nede n  gii nahsmn biri haks1z yere 
Flrtmamn goksel agma dolansm. 
Yak yere kavrulsun ate;;inde, vansm? 

Neden i;:ollere hamyorlar giii;:lerini ?  
El ah;;tirmak. ustala;;mak ii;:in mi?  
Neden bozk1rda koreltiyorlar Baba Tann'mn okunu? 
Jupiter neden dii;;manlanna saklam1yor o nu?  

Ve neden masmavi bir gokten 
F1rlatm1yor y1Jdmm1m, salm1yor hrtmay1? 
Siper ahp yakmdan ni;;anlayatlilmek ii;:i n 
Bulutlann toplanmas1m mu bekliyor yoksa?  
Peki, dalgalar ne oluyor bu arada ? Nedir kini. 
Suyla dolup ta;;an deniz otlaklanna ? 

Eger y1ldmmdan kai;:mmamm istiyorsa 
Neden belli etmiyor geli;; yonii nii ? 
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Yok, amact bizi apanstz avlamaksa, 
Gok neden giirliiyor ate�in i;:tkttgt yerde? 
Bastiran karanhk neden i;:agmyor korunmayal 

Nastl inanabilirsin bir elin aym anda 
Ba�ka yonlere hrlatabildigine ytldmmlan? 
Yoksa bunu da yadstyacak mtsm goz gore gore? 
Nasti ba�ka ba�ka bolgelerde 
Yagmur aym anda ansmn bastmrsa, 
Ytldmmlar da art arda dii�ebilir pekala. 

Ve son olarak: yakm ate�iyle neden 
Kiil ediyor tiirbeleri ve kendi adma 
Dikilen gorkemli tapmaklan? Neden 
Bir vuru�ta pari;:ahyor tann suretlerini 
Ve kiifrediyor kendi kutsal resimlerine? Neden 
Yiiksek yerlere tutkun, doruklarda kahyor izi? 

Arttk anlayabilirsin Yunanhlann 
Presteres dedigi steak hortumlann 
Hangi etmenle yerle�tigini deniz diplerine. 
Kimi zaman dalgalara dogru bir direk uzamr 
Gokten. Sular kopiiriir, kaynar i;:evresinde 
Kami;:tlamp deli riizgarlarla. Bu anafora 
Kap1lan gemilerin vay halinel 
Ktstmlmt� riizgar, tutsak aldtgt bulutu 
Patlatamamt�. yere dogru zorlamt�tlr. 
Gokten denize yava�i;:a sarkar bulut, 
Upuzun bir kolun ta tepelerden 
Savurdugu yumrukla denize itilmi�i;:esine; 
Riizgar patlatmca da suya kan�u dogruca, 
�a�1rt1Ct bir i;:alkantt yarattr dalgalarda. 
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Siirmii�tiir bulutun esnek yap1s1m yeryiiziine, 
Kendisi de donerek, burgai;:lanarak; 
Onun yamsira iner kasirga. 
Arna d enize iner inmez kayna�an kiitlesiyle, 
Riizgan suya bo�ahverir, kabarttr denizi; 
Kayna�tmr, kopiirtiir, uguldatir i;:1lgmca. 

Donenen kasirga kimi zaman 
Bulut atomlan dev�irerek havadan, 
Oykiiniir, gokten buluta sanmp inen hortuma. 
Karaya degip de patlad1 mt su hortumu, 
Bir riizgar burgac1 salar, kas1p kavuran. 
Arna oylesine seyrektir ki  bu olay, 
Daglar engeller gormemizi; engin d enizde 
Daha s1k goriilebilir, geni� gogiin altmda. 

Bulutlarsa ans1zm kayna�mas1yla olu�ur 
Gogiin alt kesimlerinde ui;:u�an y1gmla atomun. 
Olduki;:a piiriizliidiirler, oyle ki en ufak dola�mada 
Kenetlenirler birbirlerine s1k1ca. Once 
Bag1ms1z bulut adacrklan olur!ar. Sonra 
Birle�erek, elele vererek i<;i<;e gei;:erler; 
Kattbp hep birlikte riizgann oniine 
Firtma i;:1kana kadar siiriiklenirler. 

Bir bak, yiice doruklarda olanlara: 
Goge yakla�ttklan oranda kalm, gizleyici 
Bir buguyla ortiiliidiirler, slit rengi buluttan. 
C::iinkii ilk buluti;:uklar olu�maya ba�lad1gmda 
-Goriilemeyecek kadar seyrekken daha
Serseri- riizgarlar, dag s1ralanna, doruklara 
Savurur onlan. Y1g1!tp kiimelenip burada 
Yogunla�1p, vanr!ar, goriilme evresine 
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Doruktan d uru gage agarlar goz oniinde. 
Ust kesimlerde riizgar eser mi sorusunu da 
Duyulanm1z yamtlar, daga t1rmand1g1m1zda. 

Dahas1: okyanus yiizeylerinden d urmaksmn 
Bir tozan irmag1 kaldmr doga. 
· K1y1ya as1lan giysilerin ncmleni�ini d ii�iin
Denizin tuzlu kopiigiinden <;1kan bugu 
Neden �i�irmesin oyleyse bulutlan? 
-iki nem bunca benze�iyorken-
Her irmaktan, her karadan yiikselir sis,  
Topraktan s1zan bu soluklar, kapkara 
Bir aba giydirir gage ve kayna�arak 
Bulutlan olu�turur. Yild1zh Esir'dcn gelme 
Dii�man ak1mlar da yard1m eder onlara 
Yogunla�mada. kara bir perde i;ekmede mavilige. 

Son soz: Bulutu, hrtmay1 olu�turan atomlar, 
Diinyamn d1�mdan akar bi ldigimiz gokyiiziine. 
Atomlarm say1s1zhg1m kamtlam1�t1m sana, 
Bo�lugun bitimsizligin i .  Nas1l bir ivintiyle 
Ui;tugunu atomlann ; bir anda nas1l 
O li;ii lmez bir yolu a�abildiklcrini 
1\<;1klad1g1ma gore. �a�ma sakm 
Tepeden bastiran karanhgm i;abucak 
Ortmesine d enizlerle karalan. Degil mi ki ,  
Her yandaki ge<;i tlerinden Esir'in 
- H er gozeneginden koca d iinya zannm
Girebil iyor ve i;1kabiliyor a tomlar. 

?imdi yagmur damlalarrnr anlatacag1m sana : 
Yogunla�1�lanm tepedeki bulutlarda 

2 4 

4.7(J 

475 

48(\ 

485 

490 



EVRENiN YAPISI 

Ve saganak olup dii�ii�lerini yeryiizii ne. 
Once yadsmmayacak bir gen;:ek var ortada: 
Bulutlann yamsira y1gmla su atomu da 
<;:1kiyor her tiirlii kaynaktan ve bulutlar 
Atba�1 biiyiiyor ii;:lerindeki suyla ; 
T1pk1 bedenlerimizin geli�mesi gibi 
E� oranda, kanla, terle, dirimsel s1vilarla. 
Bulutlar, sarkan yapag1lar benzeri, 
Bol bol deniz suyu emerler, �iizgarla 
Geni� deniz ufkunda siiriiklendiklerinde. 
Boyle sular onlan irmaklar da. 
<;:e�itli kaynaktan ahnca su atomu yiikiinii, 
<;:e�itli yollardan bo�almaya giri�ir bulut. 
iki nedenle: Riizgar zorluyordur bir ya ndan; 
Bir yandan a�m y1g1lmamn basmc1yla 
Bulut kiitlesi saganag1 ezer ve s1kar. 

Bir de: riizgarla dag1hnca bulutlar 
Ya da eriyince giine�in 1s1S1yla; 
Damla damla tiikenirler hemen, 
Ate�e tutulmu� balmumu gibi su salarlar. 

iki giii;: yiiklenirse; bastmrsa. bir ya ndan 
Bulut birikimi. bir yandan deli riizgar 
Korkuni;: bir saganak bo�ahr. 
Su atomlan devinimdeyse, nem yiiklii bulutlar 
Y1gilm1ssa iistiiste, abamyorsa dart ya ndan; 
Yagmurlar uzu n siirer ve yerden 
Bugulu bir solu k yiikselir o zaman. 

Dcrken gline�in 1�mlan, a�arak karanhg1 
Yans1r hrtma bulutlanmn damlalanna 
Ve g6kku�ag1 sarar gogii olanca panlt1s1yla. 
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Bulutlarda olu�an, geli�en. yogunla�an 
Obiir maddelere gelince kar: 
Riizgar; dolu; sulan donduran, 
Gem vurulmaz, azgm c;:aglayanlan 
Ta�a kesen don gibi her birinin 
Nas1! olu�tugunu gozoniine getirmek kolay, 
Bir kere iyice kavrad1ktan sonra 
Aymc1 ozeliklerini ogelerin. 

Depremlerin as1l yapmm inceleyelim �imdi. 
�unu unutma ki topragm alt1 da iistii gibi 
Riizgarh oyuklarla doludur; nice batakhklar 
Uc;:urumlar ve sark1tlar gizler bagnnda. 
Dii�iin ki, ne 1rmaklar akar topragm altmda 
Ve ne giir bir ak1�la siiriikler batik kayalan! 
En yalm gerc;:eklerden c;:1karabiliriz ki : 
Yap1ca tepeden tirnaga degi�mezdir doga. 

ic;:inde bunca �eyi bannd1ran toprak 
Birden titrer bazan. diplerdeki iri oyuklann 
<;:okmesi, yuvarlanan kiitlelerin sarsmt1S1yla. 
Yiice daglar y1k1hr; giimbiirtiiniin titre�imi 
Uzun uzun yank1lamr ta uzaklarda. 
Dogaldu bu. Yo! k1y1smdaki koca yap1lar 
Sallanmaz m1 hafif bir arabamn gec;:i�iyle, 
Demir c;:emberli tekerlekler 
Z1plad1gmda c;:ak1! ta�lannda ? 

Bazan da biiyiik bir kiitle, zam::mla 
Yerinden kopunca, suyun engin, derin 
Oyuklanna yuvarlanmca; sarsalar toprag1, 
Titretir suyun c;:alkant1s1. Nas1! c;:anak 
ic;:indeki su durulana kadar sallamrsa. 
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Yeralt1 magaralarmda esen yogun riizgar 
Olanca giiciiyle duvarlara abamnca, 
Dayamlmaz bir basm\'.la iteler toprag1, 
Ve yiizeyde kalan yap1lar o zaman, 
-Gokyiiziine yakmhklan oramnda- bel verir, 
Egilir basm\'. dogrultusunda; kiri�ler kopar, 
Sarkar, yap1 y1k1lmaya yiiz tutar ve 
insanlar bunca heybetli bir toprak kiitlesinin 
Kayd1gm1 gordiikleri halde. koca diinyamn 
lnanmak istemezler sonunun geldigine; 
Kiyametin gelip \'.atugma. Riizgar durulmasa, 
Hi\'.bir gii\'. kar�1 koyamaz diinyamn y1k1mma. 
tyi ki bir artlp, bir diniyor hm; 
Geri \'.ekiliyor, saldmya ge\'.mi�ken. 
Toprak da \'.Ogunluk gozdag1 vermekle kahr 
<;okmez o yiizden. Yan yatar, one kayk1hr, 
Sonra bulur dengesini, eski durumunu yine. 
Dst katlarm en \'.Ok sars1lmas1 bundandir. 
Orta katlarm daha az, zeminde ise 
Hemen hemen hi\'. duyulmamas1 sarsmtmm. 

Korkun\'. depremin bir nedeni daha var: 
Ans1zm basttran bir kasirga -ister d1�arda 
tster topragm i\'.inde olsun kaynag1-
Dolunca yer altmdaki oyuklara, 
Dipsiz magaralarda delicesine 
Siirdiiriir egemenligini; savrulur, donenir, 
Sonra artan hmyla derinden \'.atlatir toprag1, 
Diplerden ftrlayarak d1�an 
Ak1lalmaz bir U\'.urum oyar 
Suriye'dekl Sidon, Peloponessos'daki Egium 
Kasirgalarla ve onlardan dogan depremlerle 
Yerlebir olmu� kentlerdendi. Boyle nice 
Kara kentleri \'.Oktii oliimciil depremlerle, 
Binlerce ki�i gomiildii sulara. 
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Kas1rga patlamazsa, birikmi� hm. 
Yay1hr binlerce yeralt1 ge.;:idine, 
Toprag1 titreten bir iirperti gibi. 
-Soguk i.;:imize i�lcyince nas1! titrersek 
Elimizde olmadan, i�te tam 6yle
H1�1ma ugram1� kentlerde ya�ayanlara 
<;:ift ag1zh bir b1.;:ak gibi saplamr iirkii. 
Hem .;:atilar y1kilabilir tepelerine ; 
Hem ayaklan altmda bir yanhrsa toprak, 
Obur u.;:urum yutuverecektir her �eyi. 
Varsmlar gokle yerin y1k1Imazhgma, 
Sonsuzluguna inansmlar daha! Aras1ra 
ininden ugrayacakt1r gozle goriiliir tehlike:  
Topragm ansmn kayacag1 ku�kusu altlanndan 
Ve temelsiz kalan diinyanm, onun ard1sira 
Yuvarlanacagi azgm kargasa .;:ukuruna; 
Bu korkular s1k s1k girecektir i.;:lerine. 

Neden denizin buyumesini saglamaz doga? 
Bunca su hazinesi varken elinin altmda, 
Biitiin o irmaklardan gelen, her yonden . . .  
Bir de rasgele saganaklan eklc buna; 
Her denizi, her karay1 doyuran, suya hogan. 
Oz kaynaklanm ekle denizin. Gclgelelim 
Okyanusun kiitlcsi dii�iiniiliirse, bunlann tiimii 
Bir damla kahr onun yanmda. Bu yiizden 
Daha da geni�lememesine hi.; �a�mamah. 

Ustelik bu y1gmagm .;:ogunu yer, 
Bitirir giine�in 1�mlan. Islak giysiler 
Nasil kurur gormii�iizdiir kizgm giine�te. 
Okyanuslarsa hem boldur, hem geni�. 
Giine�in belli bir yerde denizden emdigi 

238 

590 

595 

600 

605 

610 

61 5 



EVRENIN YAPISI 

Ne kadar az olursa olsun, bu enginlikte 
Yine de yiikliicc olacaktir yitikler toplam1. 

Ve yine : Okyanusu tarayan riizgarlar 
Ahp gotiirebilir nemin i;:ogunu ; 
V1Cik v1c1k yollan bir gecede kurutur, 
Tamtak1r kesilir yumu�ak i;:amur. 

Dahas1 engin okyanustan bulutlann da 
Yagi� dev�irdigini kamtlad1m sana; riizgar 
Onlan siiriip yagmur indirirken tepelere, 
Nas1! scrpi�tirdiklerini nemi yeryiizt"mc:. 

Son olarak gozeneklidir toprak 
Kom�udur denizle, i;:epi;:evre sarar k1y1lanm 
Ve topraktan su bo�ald1g1 gibi denize 
Tuzlu dalgalar da vurur k1y1ya 
Tuz siiziiliip elcnir ve suyun ana kiitlesi 
Geriyc doner ycniden. Akar topragm iistiindcn :  
Bir tath s u  kolu yiiriiyii�e gei;:mi�tir 
Dalgalann ai;:t1g1 eski ayak izinden. 

$imdi Etna dagimn kimi zaman ncdcn 
Alev piiskiirttiigiinii anlatacag1m sana. 
Gci;:i�tirilebilir mi hii;:, o ate� saganagmm 
Zorba cgemenligi Sicilya tarlalarmda? 
Ya duman sai;:an lavlarm gogiin her yamm 
Kaplad1gm1 goren kom�u uluslar! Kimbilir, 
Doga aCimas1z bir devrim tasarl1yor diye, 
Yiirekleri nas1! dolar korkuyla! 
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Uzun ara�t1rma ve derin gozlem 
Gerektiren bir sorun bu. Unutma ki, 
Ol1;ulmezdir evrcn ve sonsuz ufakhkta 
Bir par1;as1d1r dunyam1z bu butunun. 
Oylc ki, ornegin, bir insamn 
Yeryuzunc oramndan bile ku1;uktur. 
Unutmazsan, dosdogru gorursen bu ger1;egi, 
Tans1k diye adland1rmazsm olaylan 

Ate� i1;inde yanan biri, k1vramrkcn sanc1yla, 
Bedeni tcpcdcn urnaga sayn, 
Tans1khk goruyor muyuz bunda? 
Bak1yorsun, bir ayak �i�mi� durdugu yerde, 
Ya da bir s1zlamad1r alm1� di�leri ; 
Gozlcr yanmaya ba�lam1�; ate�li bir ka�mt1 
Yurumu� bcdene, yak1yor ge1;tigi yeri. 
Atom 1;oklugudur bunlarm nedeni. 
Ve bu toprag1m1z, bu gogumuz bizim, 
Bo! bol saynhk tohumu uretecek 
Nice salgmlara gcbedir. Demek ki, 
Sonsuzdan besleniyor yerle gok d e ;  
Yeryuzunu bi!inmedik bir d epremle sarsacak, 
Deli bir kas1rgay1 salacak karaya ve dcnize, 
Etna'y1 parlatacak ve gage alev sa1;acak 
Maddeyle, c6mcrt1;e. Ashnda 
Gok de tutu�abilir ve olaganustu yagmurbr 
Su atomlanmn rastgele yogunla�mas1yla i ner. 

Bu amans1z yangm 1;1kamaz m1 sence, 
Boyle 6nemsiz bir kaynaktan ?  Her 1rmak 
Sonsuz gorunur ba�ka 1rmak gormeyene. 
Bir turden gordugu ilk ornek; en buyuk, 
En kocamand1r i nsamn gozunde. Oysa 
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Hep bir araya gelse -gok, yer, deniz birlikte
Ne kadarc1kt1r evrcnin toplamma oranla? 

�imdi as1l soruya donecegim: / 

O ak1l almaz fmnlardan nas1l c;:1kt1gma 680 

Ansmn, Etna'mn k1zgm lavlarmm? 
Bir kere dagm ic;:i oyuktur, delik de�iktir 
Bazalt magaralanyla. Sonra hava ve ruzgar 
Dolamr ic;:lcrinde. Havanm k1mildanmasmdan 
Dogar ruzgar. lyice km�arak 1s1tt1 m1 685 

Kayalarla toprag1 dcgdigi yerlcrde;  
Puskuren alevlerini, ate� y1gmag1m 
Somurdu mu onlarm; fi�kmr o ac;:1lan ag1zdan, 
Dosdogru gage firlar. Ate� ve kul s1c;:rat1r 
Ta uzaklara, kara dumanlar savurur. 690 

�a�ilacak buyukllikte kaya parc;:alan sac;:ar . . .  
Bunu gerc;:ekle�tiren -hie;: ku�kusuz- deli ruzgarm gucudur. 

Deniz geni� bir k1y1 �eridinde 
Dalgalanyla yuklenir bu dagm koklerine 
Ve emer dip akmt1sm1. Ve denizden. 
Ycralt1 magaralarma uzamr, dagm derinliklerine. 
Ku�kusuz, bu gec;:itten ruzgar ve SU kan�1m1 
Akar dagm yuregine ac;:1k denizden ve 
Dag ordan alev puskurur, ta�lar firlat1r, toz 
Bulutlan kusar. (:unku dorukta Sicilya'hlann 
Krater dedikleri ag1zlar vard1r. 

Tek nedenle apklanam1yan olaylar da var: 
Biz hepsini saymahy1z, gerc;:ekte neden tek olsa bile . . .  
Diyelim ki, bir olli yat1yor az otende;  

695 

700 

S1ralamahsm olas1h ncdenlerinin tumunu 705 
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Bu i:iliimiin, en dogrusunu bulana kadar. 
K!lu;la m1 vurulmu�, donarak m1 i:ilmii�. 
Sayn m1yd1, zehirlendi mi? Arna biliyoruz ki, 
Ba�ma gelen birinden biri, bu olas1hklann. 
Boyle yamtlamam1z gereken ba�ka sorularda oldugu gibi . . .  710 

Si:izelimi, obiir umaklann hie; birine 
Benzemez Nil. Yaz gelince kabanr, basar 
Tarlalan. Bu ta�ma mevsiminin, MISlr'da 
S1c<:!klann doruguna rastlamas1; 
Kuzey riizgarlarmm -Etezyen'lerin- kar�1 71 5 

Esmesinden lrmagm ak1�ma, onu durdurmasmdan 
Ve diizeyini yiikseltmesindendir, su art1�1yla. 
Ku�kusuz lrmagm ak1sma kar�1t yi:indendir 
Bu esintiler, kutbun soguk y1ld1zlanndand1r. 
Kavurucu giineyden gelir Nil oysa; 720 

Dogar bi:iyle bi:ilgelerin bagnndan, 
Derileri kararm1� insanlar arasmdan. 

Belki de riizgarla savrulan denizin, k1y1ya 
Ta�1y1p getirdigi kumlar, akmt1ya kar�1 
Bir tepe olu�turuyordur lrmak ag1zlannda: 725 

Bi:iylece k1s1tlamr suyun ba�1bo� ak1p gidi�i 
Ve hmndan yitirir denize varan akmt1. 

Ya da o mevsimde yag1� belki daha bol 
Dii�iiyordur gi:izesine; kuzeyden esen 
Mevsim riizgarlan, tum bulutlan 730 

Giiney bi:ilgelerine savurdugundan; 
Denebilir ki giineye siiriiklenirken riizgarlar 
Y1g1lmca i:igleler ku�agma, yiice daglar i:iniinde s1k1�1rlar. 
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Son o!arak belki de Etiopia tepelerinden 
Kavurucu giine�le eriyen 1�llt1h kar 
lnince diizliiklere, olu�uyordur bu baskmlar. 

Anlatay1m �imdi de yap1s1m, ku�suz yerlerle 
Gollerin; ku�lara dii�man o!duklarmdan 
Tak1lm1�t1r bu ad onlara; 
Gen;ekten de oradan ge1;erken ku�lar 
U1;may1 hepten unutur sanki. De ki, 
Kiirekleri kmhr: sanp tiiyden yelkenlerini 
Tepciistii inerler ya topraga. ya suya; 
Kucag1m a1;m1� bekleyen, 
0 yerin oliimciil kucagma. 

Veziiv dag1 yakmlanndaki Cumae'de 
<;:ermiklerle beslenen tepeler 
Ek�i bir kiikiirt dumam salar. Bir de 
Atina surlan i1;inde, Akropol dorugunda 
Pallas Athena 1 tapmag1 yanmda 
Var boyle bir yer. Gaklayan kargalar 
-Sunak istedigi kadar tiitsiin- 1;1kmaz oraya; 
Yunan ozanlarmm dedigi gibi, 
l1;eriyi gozetledikleri i1;in, Pallas'm 
bfkesini 1;ektiklerinden degildir korkulan: 
Yer, kendiliginden yarat1r bu etkiyi. 
Suriye'deki bir yap1ya giren dart ayakhlar bile 
Yere kapamrm1� 1;evrenin etkisinden, 
Yeraltl tannlanna kurban edilmi�1;esine. 
Doganm yasas1d1r bu olaylarla nedenleri. 
Tartaros'un 2 kap1s1 sanmak bu yoreleri. 

1. A. k1l ve erdem tanru;as1 .  Qo{ju zaman iki adln uan·i 

Pallas Athena diye an1l1r. 

2. Yeraltindaki iiliiler iilkesinin en derin yeri. 
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Daha da ileri gidip bu gec;itlerden 
Akheron'a c;ekildigini dii�iinmek canlann 
-T1pk1 tez-ayakh ceylanm koklayarak 
Kovugundan c;1karmas1 gibi y1lanlan- 765 

Ne bo� inanc;lar bunlar, ne giiliinc;, goreceksin! 
(:iinkii anlatacag1m sana dogru olam. 

Yineliyeyim daha once de soyledigimi: 
Her c;e�it atom banmr toprakta. 
(:ogu besin gorevi yapar, canlandmc1 giicii vardir, 770 
Saynhk a�1lar birc;ogu da, oliimii h1zlandmr. 
Demi�tim tozlerin c;e�itli canh tiirlerinde 
Degi�kendir ya�am kalkmdmc1 giic;leri, 
Yap1larmda, dokulannda ve atom bic;imlerinde 
Goriilen farklara gore. 775 

Ac1t1c1 tozanlar kulaklanm1zdan girer, 
igneli tozanlar yakar burnumuzu, 
Degmekten kac;m1p gormeye katlanamad 1g1m1z 
Tadmdan ho�lanmad1klanm1z da c;oktur aynca. 
Nas1l tiksinc; ve itici geliyor besbelli, 780 

insan duyularma kimi nesneler! 

Kimi agac;larm oyle karabasanhd1r ki golgesi 
Uzanmayagor altlarma, otlarm arasma, 
Hemen ba�m agnr. Helikon'un tepelerinde 
(:ic;eginin agulu kokusuyla insam oldiiren 785 
Bir agac; bile vardir. Biitiin bunlarm 
Aym toprakta yeti�mesinin nedeni ortada:  
Tohumlan say!S!z bile�imde tutar toprak 
Tek tek surer hepsini besleyen salg1lanm. 

Bir gece lambas1 sozgelimi, yeni sonmiisse, 790 
Keskin kokusu dolar burun deliklerine: Bay1lmaya, 
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Agzmm kopiirmesine ah�km sarahy1 uyku bastmr. 
Yag kandilinin kokusuyla kendinden gei;:er 
Naki� i�leyen kadm, ayba�1 gormii�se; 
Kanavii;:esi kay1verir ellerinden. ;''J 5 
Bedendeki kaslan zay1flatan y1gmla �ey vard1r. 
Ya da gev�eten ve en gizli s1gmagmdan 
Bulup i;:ikaran cam. 
Dahas1 ag1r bir yemekten sonra uzun siire 
S1cak hamamda oyalamrsan, dii�iiverirsin \ 1 11 • 

Kaynar sularm ii;:ine bilini;:sizce. Duman 
Ve k6miir kokusu nasII vurur beyne, 
Su ii;:memi�sen 6nceden! 0 kavurucu humma 
Yayild1 m1 bir kez organlara, 
Ba�a tokmak gibi iner �arap kokusu. ,\(! > 

Topraktan iirer kiikiirt, kokulu zift donar. 
lnsanlar izlerken altm ve giimii� damarlanm, 
Kazmalarla girerken topragm bagrma 
Ne dumanlar yiikselir Skaptensula'danl1 
Le� gibidir altm madeninin solugu 
Ve nas1! i�ler insamn organlarma! 
Yiiz i;:izgilerine, renklerine bir bak 
Bu i�lere zorunluk sonucu ko�ulanlann: 
Dirimlik giii;:leri tiikenir, oliirler geni;: ya�ta. 
Biitiin bu bugulan demek toprak sahyor, ,\ / 'i 

Savuruyor sonsuz hava bo�luguna. 

S6ziinii ett1g1m1z yerler!e g6llerde de belki, 
Topraktan riizgara kan�1yorken 
Ui;:an ku�lara 6liimciil gelen bir akmt1, 
Zehirliyordur havamn belli bir kesimini. S.?(i 

Bu b6lgeye giren ku� yakalamr, biiyiilenir 
O goriinmez aguyla. Bugunun tiittiigii 

1. TTa.kyada biT madein. 
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Yone dii�er tepeiistii. Bir de dii�tii mii, 
Bugunun etkisi kovar bedeninden 
Dirim kahnulannm tiimiinii, 
Once ba�donmesi gelir, agunun gozesine vanhnca. 
C::evreyi bogucu bulut 6rtmii�tiir, ya�am1 
Kusmaktan ba�ka bir �ey gelmez ellerinden. 

Kimi zaman da buralardan dogan akmtl, 
Ku�larla toprak arasmda kalan 
Olanca havay1 dag1t1verir. Oyle ki 
Salt bir bo�luk artakahr. 
Ui;arak geldiklerinde boylc bir yere ku�lar, 
C::1rpamaz kanatlanm, i;abalan bo�unad1r. 
Kanatlanna yaslamp duramad1klanndan, 
Doga kcndi ag1rhklanyla yere i;cker onlan. 
Tam denebilecek bu bo�Jukta, ku�i;uk canlan, 
Yakmamadan bedenlcrinden ui;ar. 

Kt�m neden 1ltkttr kuyu suyu 
Ve sogur yazm? Yazm gev�er de s1cakta, 
Topragm 1s1s1mn tozanlan dag1hr havaya. 
Ismm emildigi, i;ekildigi oranda sogur 
Topragm bagnndaki su. Oysa soguktan 
S1k1�1p, biizii�mii�se, donmu�sa toprak, 
ii;indcki 1S1mn tiimii dogal olarak 
S1k1$ma sonucu bo�alacakt1r kuyulara. 

Derler ki Amon tapmag1 yanmdaki pmarda, su 
Giindiiziin buz gibi olur, 1hmrm1� gcceleri. 
C::ok etkilcmi� insanlan bu : 
Kimilcrine gore gecc sarmalad1 m1 
Koyu karanhg1yla karalan, o kaynak 

24 ) 

825 

830 

835 

840 

845 

850 



EVRENIN YAPISI 

Hanndan besleniyormu� giine�in yeraltmdaki; 
Gen;ege uzak dii�en bir varsay1m bu. 
Eger i;1plak bedeniyle su 
Yiizeyinde 1S1nam1yorsa giine�in degmesinden; 
Aym 1�mlann giicii, kapkahn topragm dibinde, 
Nas!I kaynatabilir aym suyu 
Bir panltmm ams1yla? 
0 giine� ki  kapah evlere sokamaz 1�1mm. 

Nedir bunun ai;1klamas1? Besbelli ki, 
0 kaynag1 i;evreleyen toprak, dokuca 
C::ok daha gev�ek obiir topraktan ve 
Y1gmla ate� tozam var su kiitlesinin yamnda. 
Ve gece nem dalgalanyla i:irttii mii yeri, 
iliklerine kadar ii�iiyor toprak, yogunla�1yor ;  
Sonra t1pk1 elde s1k1lm1�i;asma 
Kaynaga piiskiirtiiyor tiim ate� tozanlanm 
Bundand1r suyun ele 1hk gelmesi \'e bugusu. 
Sonra giine� delici 1�mlanmn 1S1s1yla 
Gev�eLip seyreltti mi toprag1, ate� atomlan 
ilk durumlanm ahyor ve suyun biitiin s1cag1 
Topraga siniyor. Su ondan soguktur giindiizleri. 

Dahas1 giine� 1�mlarma ai;1lan kaynak 
Nabzm at1�1yla seyrelir tan aganrken; 
Olanca 1s1  tozamm yitirir o zaman. 
T1pk1 i;oziilen donda, buzda eriyen 
Tutsak su gibi. zincirinden kurtulan. 

Oylesine buzlu bir kaynak da vard1r ki 
Dstiine tutulan bir k1t1k. ate� ahr hemen. 
Sularmda yiizen me�ale tutu�ur kendiliginden, 
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Alevlerle siiriiklenir riizgarm o niistra. 
Nedeni a.;1k biri;ok 1s1 atomu var suda 
Ve topragm diplerinden agtp ate? tozanlan 
A?arak kaynagt boydan boya 
Bir soluk olup havaya kart?tyor ama. 
Kaynag1 1s1tmaya yetmiyor say1!an. 

Dahas1 teker teker hrlay1p sudan dt?art 
Yiizeyde birle?iyorlar sonra. Aradus'taki 
Tatlt su kaynagmt alahm . .;evresindeki 
Tuzlu dalgalan otelere savuran. 
Biri;ok yerde de deniz boyle 
Konukseverlik gosterir denizcilere: 
Tatlt su aktttr tuz!ann arasmdan. 
imdi bu kaynakta ate?li atom!ar kabanyor, 
Ft?ktnyor havaya. K1t1kta ki.imelenince 
Ya da yapt?mca me?alenin toziine, 
Hemen tutu?uyor!ar; i;iinkii k1t1kta da 
Ate? tozanlan gizli, me?alede de. 

Yeni sonmii? bir fitili yakla?ttr !ambaya 
Daha aleve tlegmeden ate? alacakttr. 
Me?ale de oyle. Daha biri;ok nesne -uzaktan 
Ate?e degdirilmeden tutu?abilir 
Is1 arac1hg1yla. Bu kaynakta da 
Boylesi bir durum soz konusu galiba. 

Acaba hangi doga yasas1 uyannca 
Demiri i;ekiyor m1knat1 s ?  Yunan!tlann 
Magnesia iilkesinden .;1kt1g1 ii;in 
Magneta diye adlandtrd1g1 kaya. 
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lnsanlar tans1mayla gozliiyor bu ta�1 
Ve c;:ektigi halkalar zincirini: 
Kimi zaman be� alt1 halka sarkar ardarda 
En kiic;:ii k esintide bile sallamr dururlar. 
Biri obiiriiniin altma yap1�m1�t1r, 
Berikinden devrahr ta�m giiciinii: 
Boylesine geni�ler c;:ekim alam, yay1hr. 

Bu gibi konularda olgular saptanmahdir, 
Ac;:1klamalara kalk1�madan once. 
Belki dolambac;:h bir yakla�1m bu. 
0 yiizden, sevgili Memmius, beni iyi dinle! 

Bir kere: goriilebilir tum varhklardan 
Siirekli bir tozan ak1�1. saganag1 var; 
Gozlere c;:arp1p gorme duyusunu uyaran. 
Kimi govdelerden siirekli 
Bir koku dalgas1 yay1hr; 1rmaklardan 
Serinligin, giine�ten ISlnm ve okyanustan 
Yahyan oyan serpintinin yiikseli�i gibi. 
<::e�itli sesler durmakslZln uc;:u�ur havada. 
K1y1dayken dilimizde bir tuzluluk duyanz, 
Oniimiizde hintyag1 ic;:ilirken burulur agz1m1Z. 
Bir madde Irmaga ak1yor her govdeden 
Ve yay1hyor her yana demek ki. 
Kesintisiz akmas1 gerek bu Irmagm 
Duyulanm1z hep tetikte oldugu siirece 
Ve varhklar goriildiikc;:e, duyulabildikc;:e. 

Yineliyeyim ac;:1kc;:a, anlatt1g1m1 ilk dizelerde: 
Biitiin govdelerin yap1ca olaganiistii 
Bir gev�eklikte oldugunu. Birc;:ok sorunun 
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<;oz um i.inde uygulanabilir bu, 6zelliklc 
�imdi kar�!la�acag1m1zm yani tek govde yak ki 
Yoksun olsun madde ve bo�Iuk kan�1mmdan. 

Bir kere, biliyoruz ki. magaralarda 
Tavandan sizan nem damla damla siiziiliir. 
Bedenimizde de her yiizeyden h�kmr ter; 
Yiizde, kollarda, bacaklarda k11lar biiyiir, 
Her yere yay1hr besin, en w;taki k1S1mlan 
-T1rnaklan bile- besler, giii;lendirir. Tutunca 
i i;ki dolu kupalan, sogunun ve 1smm usulca 
Gei;tigini duyanz tuni;tan, giimii�le altmdan. 
Ses ve kokuyu gei;irir evlerin ta� bolmeleri, 
Soguk ve demire bile i�ler ate�!n 1s1s1. 
Gogiin diinyay1 i;evreleyen kalkam bile, 
D1�tan gelen hrtmalar ve saynhklara 
Tam bir direni; gosteremez. 
Topraktan dogan hrtmalar yat1�1r geregince, 
Gage i;ekilir; gokten dogmalarsa, topraga. 
Madde ve bo�lugun kan�1m1 d1�mda 
Hii;bir �ey varolamaz, k1saca. 

Bir de govdelerin sald1g1 tozanlarm tiimiiniin 
Duyularda ya da kimi 6zel tozlerde 
E� olmad1gm1 d ii�iinmelisin, etkice . . .  
Giine� toprag1 kavurur, oysa buzu eritir, 
Tepelerdeki karlan seyreltir, donu i;ozer; 
Balmumu akar giine� 1s1smda. Ate� de 
Ergitir tuncu, alum eritir, Oysa biizer, 
Buru�turur deriyi ve eti. Ocaktan i;1kan 
Akkor demiri sertlestirir: su, oysa, 
Yumu�at1r 1S1yla sertle�en deriyi, eti. 
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Sakalh kei;ilere gore ambrosia 1 gibidir 
Delicc zeytin, nektar'a 2 batm1�t1r sanki. 
Oysa daha ac1 yaprakh bir bitki yoktur ondan 
insan damagma gore. Domuz 
Kai;ar mercanko�k otundan, ho�lanmaz 
Giizel kokulardan; bize dirim veren �eyler 
Onun k!lh govdesinc zehir gibi gelir. 
Bizi tiksindiren, bulandiran pisligin ise, 
Tadrna oylesine doyamaz ki, 
<;:amurda giin boyu oyna�ir. debelenir. 

Belirtmem gerek yeni konuya gelmeden: 
<;:e�itli govdelerdeki say1s1z d eliki;ikler 
Birbirinden farkh yap1da olsalar gerektir; 
Her birinin ba�kad1r ozelligi ve gei;itleri. 
Canhlarda sozgelimi, i;e�itlidir duyular; 
Her birinin aynd1r alg!lama alam. 
Ses bir organa girer, �crbet tad1 ba�kasrna, 
Kokuysa bir iii;iinciiye. Apai;1k ki: 
Ta�tan gei;en �eyler de var, tahtadan s1zan da .  
Alt!na. giimii�e. cama i�leyen de. 
Kimi ortam gorii�e ai;1k, kimi !Slya. 
Aym ortam1 degi�ik ogeler 
Degi�ik h1zlarla a�1yor iistelik. 
Demin soziinii ettigimiz, biiyiik 
Ba�kahktan doguyor kai;1mlmaz sonui;: 
li;-gei;itlerin yap1smdan; tozlerdeki 
Yap! ve doku farklarmdan dogan. 

Kamtlamama gereken giri�i yapt!m ve 
Onermeleri koydum s1rayla. Art1k kolayca 

1. Olimpoo tanri.larinin yemegi. 

2. Tanr1 �ecegi. 
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Aydmlatabiliriz sorunu m1knat1sm 
Demiri i;ekme giiciinii 
Ai;1klayabiliriz nedenleriyle. Bir kere: 
Oyle yogun bir atom ak1�1 olmah bu ta�tan 
Ki. kendisiyle demir arasmda kalan havay1 
Dovebiliyor, siirebiliyor uzaklara. 
Alan bo�ahp, bir bo�luk olu�unca ortada; 
Demirin birbirine girmi� atomlan hemen 
Kay1yor, yuvarlamyor bu koca bo�luga, 
Sonui;ta halka ister istemez izliyor onlan. 
Bu direni;li, uyu�turucu, soguk demir kadar 
tlksel atomlan kenetlenmi�. s1k1 s1k1 yap1�m1� 
Bir t6z daha yak i;iinkii. 0 yiizden �a�mamah 
-Diirtii, atomlardan geldigine g6re-
Bir kiime demir tozanmm ard1s1ra 
Kaea bir halkanm siiriiklenmesine bo�luga. 
Sonunda m1knat1sa ula�1yor bu halka. 
G6riinmez baglarla as1hyor. Biti�ik tozanlar 

lster a�ag1dan diirtsiin, ister yanlamasma, 
Bo�lugun dogrultusu belirlcr devinimi. 
Elbette kendiliginden havalanmaz tozanlar 
Onlan 6biir y6nlerden gelcn vuru�lar zorlar. 
Bir yan-nedenin katklSlyla da k1sahr siirei;: 
Halkamn 6niindeki hava scyrclip 
Bo�altild1 m1 alan, bu kez halkay1 
Ardmdaki hava iter. Geri;i duran g6vdeleri 
Durmaks1zm iteler i;evrelerindeki hava. 
Arna bu itelenme sonucu, 
One at1hr demir. C::iinkii 
Bir bo�luk hazirdir onu kar�ilamaya. 
l�te bu hava ustaca siiziiliir demirin 
G6zeneklerinden, ufac1k tozanlarma 
Ula�ir sonunda. lter, siiriikler onlan; tekneyi 
Riizgarm. yelkenlerle siiriikleyi�i gibi. 
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Dahas1 hava olmas1 gerekir bedenlerinde 
Tiim var11klarm, i;:iinkii gev�ek dokuludurlar, 
Havayla ku�at1lm1�. s1mrlanm1�lard1r. 
Dcmirin i;:ekirdeginde saklanan havanm tedirgin 
Calkam�1mn budur kaynag1. Boyle dover 
Ve i;:6zer halkay1 ii;:ten ve b6ylece halka 
Bo�luga at1h�1yla i;:izdigi y6nde devinir. 
Tiim ko�u�turmas1 o yiindedir. 

Kimi zaman demir uzakla�Jr m1knat1stan, 
Yani bazan kai;:ar, bazan kovalar onu. 
Semendirek 1 i�i demir halkalar g6rmii�iimdiir; 
M1knat1s altlanna tutuldugunda 
F1rlay1verirler havaya ve 
Bak1r i;:anaklarda huysuzlamr demir i;:apaklan. 
B6ylesine te�nedir kai;:maya demir. Araya 
Bakmn girmesiyle daha da artar karga�a: 
Onun ak1�1 tuttu mu dcmirin ai;:1k gei;:itlerini, 
El koydu mu oralara. m1knat1sm izleyen ak1�1 
Dopdolu bulur demiri, gei;:emcz eskisi gibi; 
Dokusunu iteler, d6vmeye koyulur o zaman. 
B6ylece iter demiri ve bakmn arac1hg1yla 
Kovar, i;:ekmeye ah�ageldigi nesneyi. 

$a�mamak gerek m1knat1sm ak1�mm 
Her t6ze bu etkiyi yapamamasma 
Vuru�lanyla. Kimi t6zler, altm gibi, 
Ag1rhklanyla yere i;:ak1hd1r. Kimisi 
Oylesine gev�ektir ki dokuca, k1mildamaz bile. 
Akim degmcden gei;:cr ona; 6rnekse, tahta. 
Bu iki tiiriin arasmdad1r yap!Ca demir, 

1. Ya da Samothrake : Ege'de bir ada. 

253 

103 5  

1040 

1045 

1050 

1055 



LUCRETIUS 

Bak1r tozanlan eklendi mi ama, kap1hverir 
M1knat1s ta�mdan i;1kan ak1ma. 

Cok biiyiik farklar olmad1gmdan 
Bu olaylarla ba�kalan arasmda, 
Cogaltabilirim ornekleri; iki toziin 

1060 

$a�ilacak bir ilinti kurmalan konusunda. 1065 

Bir kere biliyorsun ki hari;Ja 
Birle�ebilir ta�lar. Ote yandan tahtalan 
Tutkal yap1�t1rabilir ancak. oyle ki s1k s1k 
Gerilmekten i;atlaklar ai;1hr tahtada da, 
Tutkal koyvermez kendini yine. Agu ziftle 1070 

Dste i;1kan zeytinyag1 direnirken, iiziimsuyu kolayca 
Kayna�1r duru suyla. Deniz bocegi kabugunun moru 
Yiinle birle�ebilir yalmz, hem aynlmamacasma: 
lstersen Ncptunus'un s elini aklt iistiine. 
lster okyanus seferber etsin tiim dalgalanm. 1075 
Salt ate�Je kaynamaz m1 altm altma ? 
Bak1r salt kalayla Jehim tutmaz m1? 
Ornekler say1s1z! Arna neden kafa yorabm ? 

Ne sen dola�1k yoldan ula�abilirsin amaca, 
Ne benim emeklerime deger. En iyisi 1080 

K1saca ozetleyelim bu konuyu: 
Birbirine kar�1tsa iki toziin dokusu 
Yani birinin girintisi denk dii�iiyorsa 
Obiiriiniin i;1kmt1sma -ya da tersi-
Kopi;a gibi gci;erler birbirlerinc: 1 085 
Demirle m1knat1s da bOyledir i�te. 

Salgmlarm yapmni anlatacag1m �imdi 
Hangi kaynaktan fi�kmp saynhk birikiminin 
Kmp gei;irdigini insanlarla hayvanlan ? 
Cogu tozlerin bize dirim veren 1 090 
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Kimi atomlan oldugunu kamtlam1�tlm sana. 
Saynhk ve zehir ta�1yan say1s1z atom da 
Ortahkta w;u�up dursa gerek. ote yandan. 
Bunlar bir raslantl sonucu kiimelenip 
Bozarsa havakiirenin dengesini, agulamr hava. 
Bu salgm tohumu ya bula�ir -bulutlar 
Ve sisler gibi iner gokten- ya da c;ogu kere 
Mevsimsiz saganaklarla c;iiriiyiince, kavrulunca 
Giine�in 1�mlanyla toprak; ondan dogar. 

Bir dii�iin, nasil etkiler ah�tlmad1k iklim 
Ve su, evlerinden, yurtlanndan uzakla�anlan ? 
Degi�iktir ko�ullar. Britanya'daki havayla 
Nasti bir tutanz M1sir'dakini -ki orada 
Egimlidir gogiin ekseni- Kmm'dakiyle 
Cadiz' dekini ve ta uzaklarda. giine�in yakt1g1 
Kara derili adamlarm yurdundakini? 

Dort bamba�ka iklim, dort bamba�ka riizgar 
Egemendir bu iilkelerde ve yerlileri 
Ne goriinii�c;e benzerler birbirlerine 
Ne de kimi saynhklara yatkinhkta. 

Salt MlSlr'da dogan, Nil k1ytlarmda goriilen 
Bir saynhk, fi1 derisine c;evirir teni. 
Attika ayaklara yaramaz, Akhaia gozlere. 
Ba�ka yoreler, ba�ka organlan sakatlar. 
Havadaki d egi�mel erdendir bu. Tutahm ki, 
Bize dii�man bir havakiire i�ba�mda: 
Hemen sinsice yay1hr ugursuz esinti. 
Sis gibi, bulut gibi kayar ve gittigi yere 
Bula�tmr bozgun tohumunu. Varmca 
Bizim bulundugumuz kesime, yozla�tmr 
Oradaki havakiireyi de ;  uyarlar kendine, 
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Dii�man eder bize. Ve bu yeni salgm 
Hii;: haber vermeden i;:oker sulara; 
Biiyiiyen ba�aga, tiim obiir besinlere, 
Otlaklara yerle�ir, ya da as1h kahr ortada. 
Oyle ki, soluyunca koku�mu� havay1, 
Kendi!iginden emer bedenimiz yabanc1 ogeleri. 
Bu yiizden kmhp gider davar ve �ap, 
Kmp gei;:irir dii�kiin buyiikba�lan. 
lster bir kalk1p gidelim yasak bo!geye, 
Degi�tirelim i;:evremizi saran havay1; tsterse 
Doga, dii�man bir havakiire getirsin ya da 
Ah�1k olmad1g1m1z bir �ey, bi!inmezligiyle 
Gei;:sin saldmya, ne fark eder? 

Atina tarlalanm bir zaman!ar 
Boylesine bir salgm kmp gei;:irdi, yollan 
<;:ole i;:evirdi, yok etti nice Atina'hy1! 
M1s1r'm yiireginden dogdu ve a�arak havay1 
Azgm denizi, kas1p kavurdu Atina halkm1: 
Boliik bo!Uk boyun egdiler vebaya 

Ve oliime. Once bakular, ate� gibi 
Yamyordu almlan, sonra gozleri 
Dondii kani;:anagma. Derken bogazlan 
Kapkara kesi!di, kanlanm yuttular. 
Urlar t1kad1 ses borusunu, g1rtlag1. 
Ruhun sozciisii di!, ac1dan bitkin 
K1m1ldayamaz oldu, sertle�ti, kan s1zdird1. 
Saynhk gogsiine indi sonra kurbamn, 
Yash yiiregine yerle�ti. 0 zaman i�te 
Temelinden sarsild1 ya�amm korunag1. 
Agzmdan i;:1kan soluk, i;:iiriimu� 
Bir kadavra gibi le� kokuluydu. 
Ruh ve bedenin kuvveti kesildi gitgide, 
dliim e�ikteydi. Durmaksmn arttmyordu 
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Buran sanc1 dayamlmaz ac1y1; i;:1ghklar, 
lniltilere kan�1yordu. Sayn beden 
Sars1hyordu gece giindiiz ogiirtiilcrle 
Ve her kas, her sinir y1pramyordu gitgide, 
Tiikeniyordu bitkinlikten. Bedenin yiizeyinde 
A�m bir ate� yoktu; 1hkt1 dokununca; 
Arna beden k1pkmld1 tepeden t1rnaga, 
Yaralarla kaphym1�casma. Sanki 
<;:1ban sarmt�tl her yamm. Oysa 
Tutu�uyordu ii; organlar -kcmikler bile-
Kor dii�mii�tii i;:aresiz kurbamn karmna. 
Degemiyordu yumu�ac1k ortiiye bile. 
Serinlikti, serinlemekti tek istegi. 
Kimi, soguk suya sokuyordu yanan bacaklanm, 
<;:mli;:1plak a t1hyordu kimi dalgalara. 
Kimi kuyuya buak1veriyordu bir tepedcn kendini, 
Dili ac1dan sarkm1�. Bu susuzluga, 
Bu dinmeyen, ii;:lerini kavuran susuzluga 
Bir iki damla serinligiydi saganagm verdigi. 

Evet, azalm1yordu i;:ile. Govde bitikti. 
Yatagm yamnda bekle�enler, usulca, 
Korkulanm ai;:1ga vurmadan konu�uyordu. 
Arna o kanh, falta�ma donmii� gozler 
Kapanmak bilmiyordu, izliyordu. 
dliim belirtileri gcldi ardmdan: ve ac1dan, 
Korkudan i;:1ld1rd1 rub; ka�lar i;:attld1, 
Hummayla kas1ld1 yiizler, kulaklar 
Dinmeycn ugultularla i;:mlad1; 
Soluk kesik kesikti ya da 
Agu ag1r i;:1k1yordu, giii;:liikle. 
Enseden panlt1h bir ter bo�and1 ansmn 
San rcnkte. Tuz tadmda ince bir balgam 
Sert bir oksiiriikle sokiildii bogazdan. 
Sinirler seyirdi, cller titredi ve ayaklardan 
1nati;:1 bir iirperti yiikseldi yukan, usulca. 
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Son an geliyordu ;  burun delikleri biiziildii, 
Sivrildi burnun ucu ansmn, gozler sondii, 
�akaklar coktii; ten soguktu, sertti. 
Dudaklar aynku ve. sark1yordu. 
Alm �i�mi�ti, gergindi. <;:ok gecmeden 
Kas1ld1 kald1 eller ayaklar. Giine�in ya 
Sekizinci yak1�mda ya dokuzuncuda me�alesini, 
Can veriyordu kurbanlar. 
Bu sondan kacanlarsa, tiksinc 1;1banlarla, 
Barsaklanndan durmadan s1zan kara s1v1yla, 
Siiriincemeli bir oliime giin giymi�lerdi. 
Bazan tikah burun deliklerinden bo�alan 
P1ht11I kan ve onulmaz bir ba�agns1 
Ansmn bastmp gotiiriirdii ya�am giiciinii. 
Atlatsa da bu oliimciil kanamay1, 
Kaslarma, sinirlerine, iireme organlanna 
Sinsice yiiriiyordu saynhk. Kimileri 
Oliim korkusuyla had1m ettiler kendilerini, 
Boyle kurtardtlar canlanm. Kimileriyse, 
Elden ayaktan yoksun bir ya�am siirdiirdiiler: 
Oliim korkusu baskmd1 oylesine. 
Kimileriniyse unutu� bekliyordu pusuda, 
Adlanm ammsamad1lar bile. 
Ccsetler, gomiilmeden, iistiiste y1g1hyorlard1. 
Arna le� kargalan ve alm ku�lar bile 
Ka1;1yorlard1 le� kokusundan, yana�m1yorlard1; 
Bir lokma alanlarsa oliiyorlard1 h emen. 
Hie ku� yoktu ortahkta. Ormandan 
<;:1k1p gelmiyordu yagmac1 hayvanlar. Veba 
Kas1p kavurmu�tu cogunu. Ozellikle 
tnsamn sad1k yard1mc1s1 kopekler 
Doldurmu�tu sokaklan; 1;1rp1myor, tutmaya 
<;:ah�1yorlard1 vebamn ceki�tirdigi cam. 
Kimse yas tutmuyordu olenin ardmdan. 
tlaca giiven yoktu; degi�iyordu ki�iye gore; 
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Kimine dirim veren, yeniden baktuan gokyiiziine 
Oldiiriicii geliyordu bir ba�kasma. 
En iiziiciisii de, kendini sayn sanan ki�i 
Y1lgmla�1p umutsuzluga kap1hyordu hemen. 
Oliim cezasma i;arptmlm1�i;asma, 
Can veriyordu daha oliimii beklerken. 
Durrnaks1zm bula�1yordu obur veba; davar 
Gibi. siiriiler gibi i;aresizdi kurbanlar. 
Oliimiin kol gezmesinin �uydu nedeni: 
Ya�ama, gereginden i;ok tutkun olanlar, 
Oliimden de o oranda korkarak, kai;1yor 
!lgilenmiyordu yakmlanmn saynhg1yla. 
Arna bu oliimciil umursamazhk sonucu 
Onlan da cezalandmyordu aym oliim ; 
Kimsesiz ve h er tiirlii yard1mdan yoksun 
A�agtlay10 oliim, dayamlmaz aos1yla. 

Ne ki, yatagm ba�mda dikelenler, 
Saynhk kapanlar ve olenlerin 
Yakmmalanm yigiti;e dinleycnler de vard1. 
OILim en iyi ki�ileri boyle avlad1. 
Tela�la at1hyordu olenler bir i;ukura 
Cenaze donii�ii aglamp s1zlamhyordu, 
Yataklara dii�iiliiyordu iiziintiiden. 
Oli.imiin. saynhgm, yasm d egmedigi 
Tek ki�i kalmam1�t1 o giinlerde. 
c;:obanlar. s1gutmai;Iar, direni;li oraki;tlar da 
Kat1Im1�Iard1 kurbanlar arasma. 
Govdeleri Listiiste y1gtlm1�tl kuliibelerde 
Yoksullugun vc saynhgm elbirligiylc. 
Cans1z yavrulann iistiinde goriiyordun 
Cans1z ana babay1. Olii ana babalanmn iistiinde 
Debelenip son soluklanm veriyordu i;ocuklar. 
Ki:iyliiklerdcn kentlere ta�1myordu veba 
-Ko�uyordu, kai;1yordu koyliilcr, 
Kentc birlikte getiriyorlard1 vebay1 da-
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LUCRET1US 

Duvarlarla k1stmlm1� yap1lara u�u�uyorlard1. 
Olum listliste diziyordu onlan. Yollarda 
<;e�me ba�larmda da tath SU ozlemiyle 
K1vnhp kalm1�t1 susuzlar. Alanlarda, 
Sokaklarda bitkin govdeler yan-canh 
Kirli pai;avralara sanh, 
Pislik ii;inde oluyordu: 
Tiksini; yaralara, toza topraga bulanm1� 
Kemiklerini, kuru bir deri ortliyordu. 

Tapmaklar ba�tanba�a cesetle dolmu�tu, 
Oluler alm1�t1 ziyareti;ilerin yerini; 
Acmm, agrmm yakmhgi 
Azaltm1�t1 tann korkusunu. 
Eski gomme toresi silinmi�ti birdenbire. 
Korkusuyla ba�ba�ayd1 halk. H_er biri 
Ko�ullar elverdigince gomliyordu olusunu. 
Yoksulluk sonucu, ya da 
Beklenmedik bir olumle kar�1la�mca, 
Olmad1k deneylere giri�iyordu ki�ioglu 
Kanda�lanm ba�kalan ii;in y1g1lm1� 
Odun kumelerine ftrlat1yordu, 
Ate�e veriyordu 1;1ghklarla. 
Bu kavgalarda ne kanlar dokuld u ;  
Seven, sevdigi olliyu b1rakmad1 ama. 
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ONSOZ 

G1R1� 

EVRENlN YAPISI 

B1R1NC1 KlTAP 

1K1NC1 KlTAP 

U<;:ONCU KlTAP 

DORDUNCU KITAP 

BE�1NC1 KlTAP 

ALTINCI KlTAP 
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