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İksion’un, cüreti yüzünden Tartaros’ta cezaya çarptırılmış olma-
sı olasıdır. Bulutlarla birleşerek Kentaurların babası olduğu ise 
yanlıştır. Kentaurlar, daha İksion’un oğlunun düğününde kalaba-
lık bir topluluk niteliği kazanmıştı. Lapithler ile Kentaurlar, çok 
farklı varlıkların birleşip karışmalarına izin verilen Titan dünya-
sından çıkarlar; bu birleşme ve karışmalar, sonradan Olympos’un 
acımasızca davranacağı sayısız canavarı ortaya çıkarmıştır.

(Bulut ile İksion konuşurlar.)

BULUT: Bir yasa var, İksion, uymamız gereken.

İKSİON: Buraya yasa ulaşmaz, Nephele. Burada yasa, 
buzul kardır, fırtınadır, karanlıktır. Ve gün aydınlanıp 
sen, hafif, sarp kayaya sokulduğunda, her şey artık bun-
ları düşünemeyeceğimiz kadar güzeldir.

BULUT: Bir yasa var, İksion, daha önce var olmayan. Bu-
lutları daha güçlü bir el bir araya getiriyor.

İKSİON: Buraya ulaşmaz o el. Sen de, göğün bulutsuz 
ol duğu şu an, gülüyorsun. Ve gökyüzü kararıp rüzgâr 
uğuldadığında, ne önemi var bizi birer yağmur damlası 

BULUT
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gibi savuran elin? Efendinin var olmadığı zamanlarda da 
oluyordu bu. Dağlarda hiçbir şey değişmedi. Bütün bun-
lara alışığız biz.

BULUT: Dağlarda çok şey değişti. Pelion biliyor bunu, 
Ossa biliyor, Olympos da. Daha yabanıl dağlar da biliyor.

İKSİON: Dağlarda, Nephele, ne değişti?

BULUT: Ne güneş ne de yağmur, İksion. İnsanın yazgısı 
değişti. Canavarlar var. Siz insanlara bir sınır getirildi. Yağ-
mur, rüzgâr, sarp kaya ve bulut artık size ait şeyler değil, 
onlara sarılıp çocuklarınız olamaz artık, onlarla yaşayamaz-
sınız. Artık başka eller tutuyor dünyayı. Bir yasa var, İksion.

İKSİON: Hangi yasa?

BULUT: Biliyorsun yasayı. Yazgın, sınır...

İKSİON: Benim yazgım avucumun içinde, Nephele. Ne 
değişti? Bu yeni efendiler zevk olsun diye bir taşı fırlat-
mamı engelleyebilir mi? Ya da ovaya inip bir düşmanın 
hakkından gelmemi? Bezginlikten ve ölümden daha mı 
korkunç onlar?

BULUT: Konu bu değil, İksion. Bütün bunları yapabilir-
sin, başka şeyleri de. Ama artık bizlere karışamazsın, pı-
narların ve dağların perilerine, rüzgârın kızlarına, topra-
ğın tanrıçalarına. Yazgı değişti.

İKSİON: Artık bizlere karışamazsın... Ne demek bu, 
Nephele?

BULUT: Şu demek: Bunu yapmak istediğinde, onun ye-
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rine korkunç şeyler yapacaksın. Tıpkı bir arkadaşına ha-
fifçe dokunmak isteyen kimsenin, onu boğması ya da 
kendisinin boğulması gibi.

İKSİON: Anlamıyorum. Artık dağa gelmeyecek misin? 
Benden korkuyor musun?

BULUT: Dağa geleceğim, başka herhangi bir yere de. 
Sen bana hiçbir şey yapamazsın, İksion. Yağmura karşı 
ve rüzgâra karşı hiçbir şey yapamazsın. Ama boyun eğ-
melisin. Ancak bu yolla kurtaracaksın yazgını.

İKSİON: Sen korkuyorsun, Nephele.

BULUT: Korkuyorum. Dağların doruklarını gördüm. 
Ama kendim için değil, İksion. Benim acı çekmem ola-
naksız. Birer insandan başka bir şey olmayan sizler için 
korkuyorum. Bir zamanlar hâkimi olarak dolaştığınız bu 
dağlar, özgürlük içinde dünyaya getirilmiş bizim ve se-
nin bu yaratıkların artık bir işaretle titriyorlar. Hepimiz 
daha güçlü bir elin boyunduruğu altındayız. Yağmurun 
ve rüzgârın oğulları, Kentaurlar, derin vadilerin bucakla-
rına saklanıyorlar. Canavar olduklarını biliyorlar.

İKSİON: Kim diyor bunu?

BULUT: O ele meydan okuma, İksion. Yazgıdır o. Kenta-
urlardan ve senden daha gözüpek olup sarp kayalıktan 
atlayanları ve ölmeyenleri gördüm. Anla beni, İksion. 
Cesaretiniz demek olan ölüm, sizden esirgenen bir iyilik 
gibi elinizden alınabilir. Bunu biliyor musun?

İKSİON: Başka kereler söyledin bunu bana. Ne önemi 
var? Daha çok yaşayacağız.
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BULUT: Oyun oynuyor ve ölümsüzleri tanımıyorsun sen.

İKSİON: Onları tanımak isterim, Nephele.

BULUT: İksion, sen onların bizim gibi, Gece, Toprak ya 
da yaşlı Pan gibi birer varlık olduğunu sanıyorsun. Sen 
gençsin, İksion, ama eski yazgı altında doğdun. Senin 
için canavarlar yok, yalnızca dostlar var. Senin için ölüm, 
olan bir şey, gündüz ile gece gibi. Sen bizden birisin, İk-
sion. Yaptığın harekette bütünüyle varsın. Ancak onlar, 
yani ölümsüzler için, senin hareketlerinin daha uzun sü-
reli bir anlamı var. Onlar her şeyi uzaktan araştırıyorlar, 
gözleri, burun delikleri, dudaklarıyla. Ölümsüzler ve 
yalnız yaşamayı bilmiyorlar. Senin yaptıkların ya da ya-
pamadıkların, söylediklerin, aradıkların... bütün bunlar, 
ya hoşlarına gider onların ya da gitmez. Ve eğer sen on-
larda nefret uyandırırsan –yanlışlıkla onları Olympos’la-
rında rahatsız edersen– üzerine çöker ve ölüm getirirler 
sana, onların bildikleri ölümü: Hiç yitmeyen, hep hisse-
dilen buruk bir tat olan ölümü.

İKSİON: O halde, ölmek mümkün hâlâ.

BULUT: Hayır, İksion. Seni bir tür gölgeye dönüştürür-
ler, ama yeniden yaşamayı isteyen ve artık asla ölmeyen 
bir gölgeye.

İKSİON: Sen gördün mü bu tanrıları?

BULUT: Gördüm... Ah İksion, ne sorduğunu bilmiyor-
sun.

İKSİON: Ben de tanrılardan bazılarını gördüm, Nephe-
le. Korkunç değiller.
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BULUT: Bunu biliyordum. Senin yazgın belirlenmiş. 
Kimi gördün?

İKSİON: Nasıl bilebilirim? Genç birisiydi, yalınayak or-
manda yürüyordu. Yanımdan geçti ve bana tek söz söy-
lemedi. Sonra sarp bir kayanın önünde gözden yitti. Kim 
olduğunu sormak için uzun süre aradım onu – şaşkınlık-
tan, olduğum yerde kalakalmıştım. Seninle aynı etten 
yapılmışa benziyordu.

BULUT: Yalnız onu mu gördün?

İKSİON: Sonra rüyamda tanrıçalarla yeniden gördüm 
onu. Sanki onlarla birlikteymişim, onlarla konuşup on-
larla gülüyormuşum gibi geldi bana. Ve bana senin söy-
lediğin şeyleri söylüyorlardı, ama korkmadan, senin gibi 
titremeden. Birlikte yazgıdan ve ölümden söz ettik. 
Olym pos’tan söz ettik, gülünç canavarlarla alay ettik...

BULUT: Ah İksion, İksion, senin yazgın belirlenmiş. Ar-
tık dağlarda neyin değişmiş olduğunu biliyorsun. Sen de 
değiştin. Ve bir insandan daha fazla bir şey olduğunu sa-
nıyorsun.

İKSİON: Söylüyorum sana, Nephele, sen onlar gibisin. 
Neden, hiç olmazsa rüyada, hoşuma gitmesinler?

BULUT: Çılgın, rüyalarda kalamazsın. Onlara dek çıka-
caksın. Korkunç bir şey yapacaksın. Sonra o ölüm gelecek.

İKSİON: Bütün tanrıçaların adlarını söyle bana.

BULUT: Rüyanın artık sana yetmediğini görmüyor mu-
sun? Ve sanki gerçekmiş gibi inandığını rüyana? Yalvarı
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