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SAMUELBUTLER,1835’teNottinghamshire’da,erkekailebüyükleri-
ninhemenhepsinindinadamıolduğubirailededoğdu.Öncemezun-
larıarasındaCharlesDarwin’indebulunduğuShrewsburySchool’dan,
ardındanSt.John’sCollege,Cambridge’denmezunoldu.Yazmayaokul
yıllarındaThe Eagle adlı okul dergisinde başladı. Ailesinin beklentisi
üzerineLondra’yagidipdineğitimialmayıdenediysede,istediğininbu
olmadığını kısa sürede farkedipCambridge’e geridöndü,müzik ve
sanateğitimialdı.Butürseçimleriailesiyleilişkisiniçıkmazasürükledi-
ğindeYeniZelanda’yataşındıvekoyunyetiştirmeyebaşladı.Türlerin 
Kökeni’niokuyuncadinitamamenreddetti.Maddiolarakgüçlendikten
sonraLondra’yadöndü.Enbilineneserlerieleştirelütopyasıveaynı
zamandailkromanıErewhonveotobiyografikizlertaşıyanThe Way of 
All Flesh’tir(TümİnsanlarGibi).SamuelButler1902’deLondra’daha-
yatınıkaybetti.

CANÖMERKALAYCI,1963’tedoğdu.İstanbulAmerikanRobertLi-
sesi ve HacettepeÜniversitesiTıp Fakültesi’ni bitirdi.Aynı fakültede
ÇocukSağlığıveHastalıklarıdalındauzmanlığını,doçentliğinive2003
yılındaprofesörlüğünüaldı.“ÇocukAlerjisiveAstım”alanındayandal
uzmanlıkeğitiminiHacettepeÜniversitesiveNewYorkStateÜniversi-
tesi’ndetamamladı.2000-2002yıllarındaikiyılsüreyleHarvardÜniver-
sitesi’ndeastımkonusundaçalıştı.HalenAnkara’daserbesthekimola-
rakçalışmaktadır.CanYayınları’ndandiğerçevirileri:Baskerville’lerin Kö
peği,Gulliver’in Seyahatleri, Atını Sürüp Giden Kadın, Quinx ya da Ku sursuz 
Adamın Öyküsü, Türkiye’de Şark Garp ve Amerikan Tesirleri II, Moby Dick, 
Erewhon, Ustanın Dersi. 





Τοῦγὰρεἰναι δοκοῦντοςἀγαθοῦ χάριν πάντα 
πράττουσι πάντες. 

Aristoteles, Politika

Düşüncelerin dengesini gözeterek 
gerçekleştirilen davranıştan iyisi yoktur.1

1.Baskıdayeralanmetninçevirisibuşekildedir.AncakButlerkitabınilktas-
lağındaAristoteles’insözlerini,“İnsanyaptığıherşeyibiryararıolduğuiçin
yapar,”şeklindeçevirmiştir.(Ç.N.)
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Yazar Erewhon kelimesinin üç kısa hece olarak telaffuz 
edilmesini arzu eder – yani, Ĕ -rĕ-whŏn şeklinde. 1

1.Romanınadıİngilizce“hiçbiryer”anlamındakinowheresözcüğününanagra-
mıdır.(Y.N.)

İlk Baskının Önsözü
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Alışılmadık derecede çok sayıda yapılan ilk baskının hal-
kın nazik ilgisi nedeniyle kısa sürede tükenmesinden cesaret 
alarak yapılan bu ikinci baskıda, gerekli bazı düzeltmeler yap-
ma fırsatı buldum ve uygun olduğunu düşündüğüm yerlere 
oldukça az sayıda da olsa bazı bölümler ekledim; niyetim esere 
artık bir daha dokunmamak.

Belki de burada Erewhon kitabının başarısının bağlandığı 
Gelecek Irk1 hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Bu son derece 
doğal olmakla birlikte bir hata. Gerçek şu ki Erewhon, son yir-
mi sayfası ve kitaba zaman zaman eklenen birkaç cümle dışın-
da Gelecek Irk kitabının daha ilk tanıtımı ortaya çıkmadan ta-
mamlanmıştı. Dostlarımdan biri Gelecek Irk’ın ilk tanıtımla-
rından birine dikkatimi çekip, benim kitabıma benzer özellik-
ler taşıyan bir eser olduğunu söyleyince ben de Erewhon’u 1 
Mayıs 1871’de ünlü yayınevlerinden birine götürdüm ve de-
ğerlendirilmek üzere bıraktım. Sonra ülke dışına çıktım ve sö-
zünü ettiğim yayıncıların eseri reddettiğini öğrenince altı-yedi 
ay boyunca kitabı bir kenara bırakarak İtalya’nın ücra köşeleri-
ne gidip geldiğim için Gelecek Irk”ın ne kendisini gördüm ne 

1. Gelecek Irk (The Coming Race) İngiliz politikacı ve yazar Edward Bulwer-
Lytton tarafından yazılan veMayıs 1871’de isimsiz olarak yayımlanan kitap.
1871 sonlarında yazarınkimliği anlaşılmıştır. 1872’de yayımlananErewhon’un
Gelecek Irk’ındevamıolduğudüşünülmüş,Athenaeumedebiyatdergisindeese-
rinSamuelButler’aaitolduğuyayımlanıncakitabınsatışlarıyüzde90düşmüş-
tür.(Ç.N.)

İkinci Baskının Önsözü
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de kitapla ilgili tek bir eleştiri. İngiltere’ye döndüğümde kendi 
kitabımın son düzeltmelerini baskıya gönderene kadar da kita-
ba bakmaktan kasten uzak durdum. Sonra büyük bir zevkle 
okudum ve gerçekten de birbirinden tamamen bağımsız iki 
kitap olmakla beraber, birçok küçük noktadaki benzerliklerini 
şaşkınlıkla fark ettim.

Ne yazık ki eleştirmenler makineler konusundaki bölüm-
leri Mr. Darwin’in teorisini saçmalık düzeyine indirgemeye 
yönelik bir çaba olarak görmek istediler. Asla böyle bir niyetim 
olmadığı gibi, benim için Mr. Darwin’le alay etmekten daha 
yersiz bir şey olamaz; fakat itiraf etmeliyim ki bu yanlış anla-
maya teşekkür etmem gerekir çünkü bu bölümleri açıklama-
larla zayıflatmak istemeyeceğim için eminim amacım gözden 
kaçardı ve şunu da çok iyi biliyorum ki aslında böyle yaptığım 
için Mr. Darwin’in teorisi hiç zarar görmeyecektir. Aklımdaki 
tek soru böylesine derinden hayran olduğum bir kişiyle alay 
ettiğim şeklinde bir yanlış anlaşılmaya ne kadar tahammül 
edebileceğimdi. Ne var ki, analojinin böylesine yanıltıcı biçim-
de saptırılmasındaki bu örneği aktaran kitabın, doğal olarak 
hedeflemesi beklenen   eleştirmenlerden hiçbirinin dikkatini 
çekmemesine şaşırdım; kitabın ismini de vermeyeceğim ama 
verdiğim ipucunun yeterli olacağını düşünüyorum.1

Görüşlerine saygı duyduğum bazıları tarafından kişinin 
hareketlerinden sorumlu olduğunu inkâr etmekle suçlandım. 
Bunu yapan her kimse, asla merhamet hak etmeyen bir düş-
mandır. Yeterince açık olduğumu düşünüyorum ama “Hoşnut-
suzlar” bölümüne yaptığım bazı ilaveler bu türden başka hata-
lara yer bırakmayacaktır.

İsmini vermeden yazan birisi (elyazısına bakarak muhte-
melen bir rahip) Latin gramerinden alıntılar yaparken en azın-
dan bunu doğru bir şekilde yapmam gerektiğini ve agricolae 

1.PeterMudfordsözüedilenkitabın,WilliamPaley’inNatural Theology (Do-
ğalTeoloji)kitabıolduğunuilerisürer.DavidGillottbusavakarşıçıkmamak-
labirlikte,Samuel Butler against the Professionals: Rethinking Lamarckism 1860-
1900 (Samuel Butler ProfesyonellereKarşı: Lamarckism’i YenidenDüşün-
mek)kitabındaSamuelButler’ınDarwin’eyazdığıbirmektuptanyolaçıkarak
sözüedilenkitabınRahipJosephButler’ınAnalogy of Religion(DininAnalojisi)
kitabıolduğunusöyler.(Ç.N.)
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yerine agricolas1 yazmam gerektiğini söylüyor. Dördüncü form-
da2 herhangi bir çocuk hakkında, burada aktarmayacağım ama 
beni çok rahatsız eden bir şeyler vs., vs., eklemiş. Bilerek, cahil-
likten ya da kalem hatasıyla yanlış aktardığım söylenebilir; fa-
kat bu günlerde, gerçeğin her şeyi kapsayan sınırsızlığına sınır 
koymanın zor olduğu ortadayken, sözleri yanlış alıntılamanın 
üç olasılığından her birinin bu aşikâr hatada payı olabileceğini 
kabul etmek daha mantıklı olacaktır. Yanlış olduğu halde doğ-
ruymuş izlenimi yaratacak yazı yazma sanatı öylesine itibar 
kazandı ve o kadar büyük bir okuyucu kitlesini rahatlatır oldu 
ki bunu yok saymaya cesaret edemedim. Fakat Latin dili ve 
grameri toplumun bazı genç üyelerinin çok önem verdiği bir 
konu olduğu için şimdi kelimeyi agricolas olarak yazdım. Aynı 
zamanda infortuniam3 kelimesini de kullanmayı bıraktım 
(buna üzülmediğimi söyleyemem), ama buna benzer ufak te-
fek hataları daha fazla kurcalamayı gözüm yemedi.

Kitapta yalnızca birkaç tane olmakla kalmayan tutarsızlık-
larla ilgili olarak okuyucunun hoşgörüsüne sığınmalıyım. Ama 
esasen kabahat, Erewhon’luların kendisindedir çünkü anlaşıl-
ması gerçekten zor olan insanlardı. En açık seçik anormallikler 
bile onları entelektüel olarak rahatsız etmiyordu; ayrıca, ceple-
rinden para çıktığını gözleriyle görmedikçe veya fiziksel olarak 
acı çekmedikçe kendi aptallıkları nedeniyle ziyan ettikleri para 
ve mutlulukla ilgili tek laf işitmek istemezlerdi. Fakat bu du-
rumun, şikâyet etmeye pek hakkım olmadığı bir etkisi oldu, 
çünkü bu sayede onların yüzüne karşı hayat boyu kendilerini 
kandırdıklarını söyledim ve onlar da bana hak verdiler, ama 
bunun önemli olmadığını söylediler. Son olarak yazımı eleştir-
menlere ve kamuoyuna, maceralarıma gösterdikleri hoşgörü 
ve dikkat için en içten teşekkürlerimi ifade etmeden bitirmek 
olmazdı.

9 Haziran 1872

1.HerikikelimeLatinceçiftçileranlamındadır.Agricolaenominatif,agricolas 
akuzatiftir.(Ç.N)
2.GramerinağırlıktaolduğuLatinceöğrenmekitabı.(Ç.N.)
3.(Lat.)Talihsizlik.(Ç.N.)
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Yayıncım şimdi gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısı 
okuyucuya sunulan bu eserin yaratılışıyla ilgili birkaç kelime 
söylememi istedi. Ben de aradan otuz yıldan fazla geçtikten 
sonra hatırladığım kadarını kayda geçiyorum.

Erewhon’un yazılan ilk bölümü “Makineler Arasında Dar-
win” başlıklı bir makaleydi ve Cellarius imzasını taşıyordu. Yeni 
Zelanda’nın o zamanki Canterbury vilayetinin Yukarı Ran gitata 
bölgesinde yazıldı ve Christchurch şehrinde Press gazetesinde 
13 Haziran 1863’te yayımlandı. Bu makalenin bir kopyası Bri-
tish Museum kataloğunda benim kitaplarım arasında listelen-
miştir. Bu arada Erewhon’un açılış bölümlerinin de uygun gör-
düğüm bazı değişikliklerle Yukarı Rangitata bölgesini kaynak 
aldığını söyleyebilirim.

İlkinden kısa süre sonra, az önce söz ettiğimle aynı konu-
da ikinci bir makale yine Press’te çıktı ama elimde onun bir 
kopyası yok. Bu makalede makineler farklı bir bakış açısıyla 
ele alınıyordu ve Erewhon’un şimdiki baskısındaki 270-274. 
sayfalarının1 temelini oluşturuyordu. Bu bakış açısı beni 1877 
Kasım’ında yayımladığım Life and Habit [Hayat ve Mizaç] ki-
tabında ortaya attığım teoriyi oluşturmaya yöneltti. Bu teori-
nin (oldukça ayağı yere basan bir teori olduğuna inanıyorum) 
bir taslağını bu kitabın XXVII. bölümünde bir filozofun ağ-
zından anlatıyorum.

1.GözdengeçirilmişErewhonbaskısındaXXIII.bölümünsonkısmı.(Yazarın
notu)

Gözden Geçirilmiş Baskının Önsözü
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1865’te “Makineler Arasında Darwin”i genişleterek Mr. 
G.J. Holyoake’nin Londra’da yayımladığı Reasoner gazetesi 
için yeniden yazdım. “The Mechanical Creation” [Mekanik Ya-
ratı] adıyla 1 Temmuz 1865’te yayımlanan bu yazı British 
Museum’da görülebilir. Bunu, sonradan Erewhon’un ilk baskı-
sındaki halini alana kadar yeniden yazıp genişlettim. 

Erewhon’un bundan sonra yazdığım bölümü “Doğmamı-
şın Dünyası”dır; bunun ilk taslağını Mr. Holyoake’nin gazete-
sine göndermiştim, ama British Museum’daki Reasoner kopya-
ları arasında bunu göremediğim için yayıma kabul edilmemiş 
olduğu sonucuna vardım. Fakat Reasoner’a benzeyen bir Lond-
ra gazetesinde 1 Temmuz 1865’ten kısa süre sonra yayımlan-
mış olduğuna dair içimde güçlü bir his var ama elimde  bir 
nüshası yok. 

Yine bu sıralarda, en sonunda Müzikli Bankalar halini 
alan bölümü ve veremli bir adamın mahkemesini yazdım. Sa-
nırım Erewhon’un 1870’ten önce yazılan bölümlerinin tümü, 
birbirinden bağımsız bu dört makaleydi. 1865 ile 1870 arasın-
da bir ressam olarak başarıya ulaşmak umuduyla pek bir şey 
yazmadım, maalesef bu başarıya erişemedim ama 1870 sonba-
harında dostum rahmetli Sir F.N. Broome (o zamanlar sir değil 
yalnızca Mr. F.N.) yazdığım makalelere bazı ilaveler yapıp on-
ları bir kitapta toplamamı önerdi. Bu fikir beni heyecanlandır-
mıştı ama yazılar üzerinde yalnızca pazarları çalıştığım için 
tamamlamam birkaç ayımı aldı.

İkinci önsözümde kitabı 1 Mayıs 1871’de Mr. Chapman 
ve Mr. Hall’a götürdüğümü, yaşayan yazarlar arasında en yük-
sek mertebeye erişmiş birisinin önerisi üzerine kitabın reddedil-
diğini ve sonra kitabı 1872 yılının başlarında Mr. Trübner’e gö-
türene kadar bir kenara bıraktığımı görüyorum. Mr. Chapman 
ve Mr. Hall’un kitabı reddetmesiyle ilgili olarak editörlerinin 
onlara akıllıca bir tavsiyede bulunduğunu düşünüyorum. Bana 
söylediklerine göre editör bunun felsefi bir eser olduğunu ve 
geniş bir okuyucu kitlesi tarafından beğenilmesinin pek bekle-
nemeyeceğini söylemiş. Ben editörleri olsaydım ve kitap bana 
gönderilseydi ben de aynı öneride bulunurdum.

Erewhon 1872 Mart’ının son bir ya da iki gününde çıktı. 
Kitabın beklenmeyen başarısını esasen ilk başta çıkan iki 
olumlu eleştiriye bağlıyorum – ilki 12 Nisan’da Pall Mall gaze-
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tesinde, ikincisiyse 20 Nisan’da Spectator’da çıkan eleştirilere. 
Bir sebep daha vardı. Bir keresinde bir dostuma Erewhon çok iyi 
karşılanmış olmasına karşın ondan sonraki kitaplarımın ölü 
doğduğu konusunda yakınıyordum. Bana “Erew hon’da olup di-
ğer kitaplarında olamayan bir güzelliği unutuyorsun,” dedi. 
“Neymiş o?” diye sorduğumda “Yeni bir ses, bilinmeyen bir 
ses,” yanıtını verdi.

Erewhon’un ilk baskısı üç haftada tükendi; ilkinin klişesini 
çıkarmamıştım ama talep çok fazla olduğu için hemen tekrar 
yapıldı. Önemsiz birkaç değişiklik ve eklemeler yapmış ve pek 
de gurur duymadığım bir önsöz eklemiştim ama beklenmeyen 
bir başarıyla sarhoş olan deneyimsiz bir yazardan zaten iyi bir 
önsöz beklenemez. Klişeler çıkarılmadan, son derece önemsiz 
birkaç değişiklik daha yaptım ama 1872 yazından bu yana, yeni 
baskılar gerektikçe o zaman yapılan klişeler kullanıldı.

Artık benden isteneni en ince ayrıntısına kadar yaptığıma 
göre kendi fikirlerimi ekleyebilirim. Erewhon’un tekrar tekrar 
yeniden yazılan bölümlerinden oldukça hoşnutum, ama yal-
nızca tek bir seferde yazılan bölümlerinden mümkün olsa 
kırk-elli sayfayı memnuniyetle çıkarırdım.

Fakat telif hakkının süresinin dolmasına daha on iki yıldan 
biraz daha uzun bir süre olduğu için bu mümkün olmayabilir. 
Bu nedenle kitabı –beklediğimden daha fazla olduğunu gördü-
ğüm– edebî zarafet eksiklikleri açısından baştan sona elden ge-
çirmem ve kitaba en azından telif için yeni bir soluk verebil-
mek amacıyla eklemeler yapmam gerekti. Bu nedenle elli sayfa 
çıkarmak şöyle dursun invita Minerva1 altmış sayfa eklemek 
zorunda kaldım – bunun suçu ne yayıncımda ne de bende; suç, 
telif yasalarında. Yine de okuyucuyu temin edebilirim ki otuz 
yıl önce kurtulduğumu düşündüğüm ve çoğundan utandığım 
bir işe tekrar başlamayı bezdirici bulsam da bu yeni işin, eskisi-
nin en iyi kısımlarından faydalanması için o kadar uğraştım ki, 
en iyi eleştirmenler dışında kimse otuzla kırk yıl arasındaki boş-
luğun nerede olduğunu asla anlamayacaktır.

Son olarak eğer okuyucularım Erewhon ile gözden geçiril-

1.(Lat.)İstemeyeistemeye.Tamkarşılığı,bilgeliktanrıçasıMinerva’nınrızası
olmadananlamınagelir.(Ç.N.)
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miş Erewhon, arasında edebiyat tekniği açısından hatırı sayılır 
bir fark olduğunu görürlerse, az önce gösterdiğim üzere, 
Erew hon’un yazılışının on yıl almış olmasına ve büyük zorluk-
larla yazılmış gibi gözükmesine karşın gözden geçirilmiş 
Erewhon’un Kasım 1900 ile 1901 yılının Nisan sonu arasında 
kolayca yazılmış olduğunu anımsatmak isterim. Erewhon’un 
dayandığı temel bir fikir olmadığı halde, halefinin tamamına 
hâkim olan görüş tek bir “sözde muhteşem” mucizenin etkile-
rinin fark edilmesine yönelik çabalardır. Erewhon’da doğru dü-
rüst bir öykü ve karakterlere hayat ve bireysellik vermeye yöne-
lik bir çaba yoktu; gözden geçirilmiş Erewhon’da bu kusurların 
büyük ölçüde giderilmiş olduğunu umarım. Erewhon işlevsel 
bir bütün değildi, ama gözden geçirilmiş Erewhon haklı olarak 
böyle bir iddiada bulunabilir. Yine de, edebî ustalık açısından bu 
son kitabın ilkinin üzerine bir gelişme olduğuna kuşku duyma-
sam da, Erewhon’un her türlü kusuruna karşın iki kitaptan daha 
iyi olanı olduğu söylenmezse aynı şekilde şaşarım.  

Samuel Butler
7 Ağustos 1901
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I
Boş Araziler

Okuyucu kusura bakmasın, geçmişim hakkında da 
beni anavatanımdan ayrılmak zorunda bırakan koşullar 
hakkında da bir şey söylemeyeceğim; bu öykü okuyucu 
için sıkıcı, benim içinse üzücü olurdu. Yalnızca şu kada-
rını söyleyeyim ki, memleketimden ayrıldığımda niye-
tim, yeni bir yere gidip servetimi İngiltere’dekinden da-
ha çabuk artırmamı sağlayacağını düşündüğüm sığır ve 
koyun yetiştiriciliği yapmak için boş bir kraliyet arazisi 
bulmak, belki de satın almaktı.

Bu tasarımda başarıya ulaşmadığım ve her ne kadar 
yeni ve acayip şeylerle karşılaşmış olsam da hiçbir maddi 
fayda sağlayamadığım görülecektir.

Bir keşif yaptığımı ve şayet bundan kâr edecek ilk 
kişi olabilirsem, bana hesaplanamayacak kadar büyük 
paradan başka, kâinat yaratıldığından beri on beş-on altı 
kişiden fazlasının erişemediği bir konum sağlayacağını 
düşündüğüm doğrudur. Ama bu amaca ulaşmak için be-
nim şahsen hatırı sayılır miktarda param olması gerekir: 
Fakat halkın benim öykümle ilgilenmesini ve bir hayır-
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severin gönüllü olup bana yardım etmesini sağlamaktan 
başka bir şekilde böyle bir parayı nasıl elde edebileceği-
mi bilmiyorum. Bu ümitle maceralarımı yayımlıyorum; 
ama bunu büyük bir tereddütle yapıyorum çünkü tü-
müyle anlatmazsam öykümden kuşku duyulmasından 
korkuyorum; öte yandan olanakları benden daha fazla 
olanların önüme geçmesinden korktuğum için tümüyle 
anlatmaya da cesaret edemiyorum. Anlattıklarımdan 
kuşku duyulması riskini, önüme geçilmesi riskine tercih 
ediyorum ve bu nedenle İngiltere’den ayrıldığım zaman, 
gideceğim yeri de, daha ciddi ve zorlu seyahatlerime baş-
ladığım noktayı da gizli tuttum.

Tek tesellim, gerçeğin kendi damgasını taşıyacak ol-
ması ve benim hikâyemin de kendi içindeki ipuçları sa-
yesinde herkesi doğruluğuna inandıracak olması. Kendi 
dürüst olan hiç kimse benim de öyle olduğumdan kuşku 
duymayacaktır.

Gitmeyi hedeflediğim yere 1868’in son aylarından 
birinde vardım ama okuyucu hangi yarımkürede oldu-
ğumu anlar korkusuyla mevsimini söylemeye cesaret 
edemiyorum. Gittiğim yer, kıyı bölgesini aşındıran bir-
kaç vahşi kabile dışında sekiz-dokuz yıldır en maceracı 
göçmenlere bile açılmamış, daha önce kimsenin yaşama-
dığı ıssız bir yerdi. Avrupalıların bildiği kısım, yaklaşık 
sekiz yüz mil uzunluğunda (üç veya dört iyi limanı olan) 
bir kıyı şeridinden ve ovalar üzerinde yükseldiği çok 
uzaklardan görülebilen ve üzeri sürekli karlarla kaplı aşı-
rı yüksek sıradağların eteklerine varana kadar iç kesimle-
re yayılan iki-üç yüz millik bir alandan oluşuyordu. Sö-
zünü ettiğim geniş sıradağların kuzey ve güneyindeki 
kıyı gayet iyi biliniyordu, ama her iki yöne doğru beş yüz 
mil boyunca tek bir liman yoktu ve neredeyse denizin 
içine kadar inen dağlar öylesine sık ormanlarla kaplıydı 
ki kimse orada yerleşmeyi düşünmezdi.
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Fakat arazinin körfez tarafında durum farklıydı. Li-
manlar yeterliydi, arazi ormanla kaplıydı ama ormanlar 
aşırı sık değildi; hayran olunacak derecede tarıma uy-
gundu, aynı zamanda dünyanın en güzel ve her çeşit ko-
yun ve sığır için en uygun çayırlarından milyonlarca dö-
nüm barındırıyordu. İklim ılıman ve çok sağlıklıydı; vah-
şi hayvanlar yoktu, az sayıdaki yerliler de tehlikeli değil-
di ve söz dinleyecek kadar akıllılardı.

Avrupalılar bu bölgeye ayak bastıkları zaman, bura-
nın olanaklarından yararlanmakta gecikmediler. Koyun ve 
sığırlar bölgeye getirildi ve muazzam bir hızla üretildi; in-
sanlar iki yüz-dört yüz bin dönüm toprak alıp birkaç yıl 
içinde denizle öndeki dağ sıraları arasında yerleşilmedik 
tek bir dönüm toprak kalmayana kadar birbirleri arkasın-
dan iç kesimlere doğru yayıldılar ve koyun ya da sığırlar 
için her yirmi otuz milde bir kurulan istasyonlar bütün 
ülkeye yayıldı. Dağların ön sıraları işgalci akınını kısa süre 
durdurdu; yılın birçok ayında üzerlerinde çok kar olduğu, 
koyunların kaybolacağı, bu toprakta koyun gütmenin çok 
zor olacağı, yünü gemilere taşımanın çiftçilerin bütün 
kârını yiyeceği ve çayırların, koyunların beslenmesi için 
çok sert ve tatsız olduğu düşünülüyordu; ama çiftçiler bir-
biri ardına denemeye karar verdiler ve sonucun ne kadar 
başarılı olduğunu görmek harikaydı. İnsanlar giderek dağ-
ların daha da fazla içerisine ilerlediler ve öndeki dağ sıra-
sının içinde, öndeki dağ sırasından daha yüksek olan ve en 
yüksek olmadığı halde uzaklardaki düzlüklerden görüle-
bilen karlı dağ arasında bir yol buldular. Bu ikinci sıradağ, 
çayırlı bölgenin sınırını çiziyor gibi duruyordu; işte benim 
koyun yetiştirmek için aday olarak kabul edilip ardından 
düzenli olarak işe alındığım küçük ve yeni kurulmuş istas-
yon burasıydı. O zaman sadece yirmi iki yaşındaydım.

Bu ülkeden ve hayat tarzından çok memnun kal-
mıştım. Her günkü işim yüksek dağlardan belli birinin
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