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Malum ahlak filozofları, insani kibrin derme çatma 
temellerine duydukları haklı bir horgörüyle her insanın, 
belirli sayıda nesille, bir milyon atadan aynı oranda kö-
kenlendiklerini göstermiş; böylece içinde bir dilencinin 
kanını taşımayan hiçbir prens ya da prenslerin kanına 
ortak olmayan hiçbir dilenci olmadığını ispatlamışlardır. 
Şahsen kesin surette bitkisel bir soydan gelme ayrıcalığına 
sahip olmama rağmen doğanın yasaları bu ortak yasanın 
etkisinden kaçmama izin vermemektedir. Atalarıma iliş-
kin aklımdaki en eski hikâyeler, onların binlerce çağdaş 
bitkiye bölünmüş, müstesna bir mizacı olan Linum 
Usitatissimum’un1 üretimini değerli kılan tek tipliğiyle 
tanınan, hoş görünüşlü bir filizi olduğunu gösteriyor. Bu 
bakımdan köklerimin, bugün en az dört farklı Avrupa 
devletini yöneten, binlerce yıldır tahtta oturan Bour
bon’larınkinden daha eskiye dayandığı söylenebilir.

Soyumuz, az evvel bahsi geçen mevzuda genel beşerî 
yasalara bağlı olsa da bu kıtada göç ve bölgesel köken 
açısından beyaz ırkın kanına tamamen hükmeden o kura-
lın dikkat çekici bir istisnasıdır. Amerikalının biri, ataları-

1.(Lat.)Kumaşyapımındakullanılanketenvaryetesininbotaniktekiismi.(Coo-
per,metninfarklıbaskılarındabaşharfleribüyükyadaküçükyazmıştır.)(Ç.N.)

BİRİNCİ BÖLÜM
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nın tarihine şöyle bir baktığında bu iş onu en fazla on ila 
on iki kuşak sonra Avrupa’daki bir ülkeye sığınmaya gö-
türür; ancak söz konusu biz olduk mu tam tersi geçerlidir, 
en uzak soyumuz Amerika’ya dayanırken en son 
Avrupa’da yetiştirilip ıslah edildik. “Atalarıma ilişkin ak-
lımdaki en eski hikâyeler,” derken yalnızca güvenilir bilgi-
leri kastediyorum; zira diğer ırklardaki gibi bizim de 
muhtemelen bizi eski dünyaya yeniden götürebilecek, 
mevki ve ayrıcalık sahibi kılacak bazı karanlık efsaneleri-
miz var. Fakat bu tarihi yazarken değişmez hakikatler dı-
şında hiçbir şeyi kayıt altına almamaya ve muğlak bir ra-
por ya da doğruluğu ispatlanmamış bir anekdot kisvesine 
bürünmüş her şeyi reddetmeye en başından beri azmet-
tim. Bu sınırlamaları göz önünde bulundurarak soyumu 
köken itibarıyla hep Amerikalı, göç yoluyla Avrupalı, ay-
rıca mutasyonların yanı sıra endüstri ve ticaretin çıkar 
hesaplarıyla ata toprağına geri dönmüş saydım.

Varlığımın kökeninin dayandığı çağdaş bitkilerin o 
şanlı soyu Connecticut’ın şirin bir vadisinde, aynı adı 
taşıyan meşhur nehrin kıyılarına epey yakın bir yerde 
yetişiyordu. Bu da kökenimizin halis Yankee1 olduğunu 
göstermektedir ki bu soydan gelen herkesin bununla 
övünmeye düşkün olduğunu öğrendim. Bildiğim kada-
rıyla, insanların hemcinslerinde kıskançlık uyandırma-
dan kendilerini şımartıp mutlu edebilecekleri tek konu 
budur; bundan çıkardığım sonuç da övgüye değer olma-
sa da hiç olmazsa masum bir şey olduğudur.

Dört başı mamur, gür bir bitkiler topluluğu olan 
atalarımızın Atlantik’in bu yakasındaki bereketli toprak-
larda dal budak saldıklarında yaşadıkları sevinçlere dair 
geleneklerimiz var. Buna rağmen onları göz ardı edece-

1.ABD’ninGüneykesiminin,Kuzeylileriçinkullandığıifade.AyrıcaABD’lileri
ifadeeder.(Ç.N.)
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ğim, yalnızca cömert doğanın, her birinin kendi varolu-
şundan sevinç duymasını ve kendi türüne, üslubuna 
göre varlığını borçlu olduğu ilahî Varlık’ı yüceltmesine 
olanak sağlayarak yaratılan her şeyin mutluluğu için 
böylesi hazırlıklar yaptığını belirtmekle yetineceğim.

Vakti gelince, atalarımın büyüyüp geliştiği tarla 
devşirildi, tohumu samandan ayırmak için harman sav-
ruldu, varillere doldurulup partinin tamamı İrlanda’ya 
sevk edildi. Tam o sırada insanlarınkinin yanı sıra bitki-
lerin de kaderini belirleyen o rastlantılardan biri yaşa-
nınca bana Milesius1 yerine Norman soyundan geldiği-
mi iddia etme hakkı doğdu. Atalarımın gemiye bindi-
rilmesi ya da nakliyatı, uygun ifade hangisiyse artık, 
son topyekûn harbin en şiddetli zamanında pek alışıl-
madık biçimde bir İngiliz gemisiyle oldu. Bir Fransız 
korsan gemisi, memlekete dönüş yolunda gemiyi ele 
geçirdi, keten tohumlarına el kondu ve satıldı, atalarım 
toplu halde, ekseriyetle bu tür ürünlerle uğraşan 
Evreux2 civarındaki bir çiftçinin mülkiyetine geçti. Bu 
satışın aile geçmişimizde bir leke olduğunu öne süre-
rek bizi kınamayı uygun gören art niyetli sebzeler oldu 
fakat şahsen buna hep, Ortaçağ’daki bir baronun hır-
sızlıklarından ötürü bir D’Uzès3 mensubunun yüzü-
nün kızarmasından daha fazla utanmamı gerektirme-
yen bir durum gözüyle bakmışımdır. Bu olayların her 
biri medeniyetin ilerlemesindeki bir adımdır; insan ol-
sun bitki olsun, kendi alın yazısını yerine getirmek 
üzere Takdiriilahî’nin işaret ettiği yöne doğru aynı şe-
kilde ilerlemektedir.

1.Argodaİrlandalımanasındakullanılanbusözcük,İrlanda’yıfethedenefsane-
viİspanyolliderinadıdır.(Ç.N.)
2.Fransa’nınNormandiyabölgesindebirkasaba.(Ç.N.)
3.GüneyFransa’daköklü,soylubiraile.(Ç.N.)
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Bitkilerin de hayvanlar kadar duyguları var. Ne var 
ki hayvanların fiziksel doğumlarından evvel bir bilinçle-
ri yoktur; esasında bir zaman geçtikten sonra birazcık 
bilinç sahibi olurlar, oysa söz konusu biz olduk mu fark-
lı bir yasa geçerlidir; zihinsel yapımız, manevi varlığımı-
zı birkaç nesil öncesinin deneyim, muhakeme ve hisleri-
ni kucaklayan bir döneme dayandırmamızı sağlamakta-
dır. Mesela mantıksal tümevarım söz konusuysa linum 
usitatissimum, kendisininki kadar kendinden önceki üç
dört ana kökün muhtelif çağlarının entelektüel kaza-
nımlarından da bolca istifade etmektedir. Sözün kısası, 
insanların kitaplar, verilen ve aktarılan bilgiler, okullar, 
kolejler ve üniversiteler vasıtasıyla miras aldığı bilgi bi-
rikimini biz, organik yapımıza katılmış daha incelikli 
yollarla ediniriz ki bu da bir nevi kalıtsal manyetizma; 
atalarımızın gözleriyle görmemizi, kulaklarıyla duyma-
mızı, izanıyla sindirmemizi sağlayan bitkisel bir kehanet 
yetisi kazandırmaktadır.

Manevi varlığımın en mutlu anlarından bazılarını, 
işte böyle, soyumuz Normandiya’nın tarlalarında yeti-
şirken edindim. Günün birinde, ünlü bir astronom, 
gözlemleri ve konuşmaları için gözde bir yer olan bu-
lunduğumuz konumun tam kenarına yerleştirilmiş gü-
zel kürsüyü seçti; bilhassa konuşmalarını her anımsadı-
ğımda hâlâ tarif edilemez bir doyum hissi duyumsuyo-
rum. Daha dünmüş gibi geliyor, doğrusu on dört uzun 
yıl geçmiş üstünden. Onu böylece öğrencilerine söylev 
verirken, uçsuz bucaksız boşluğun mucizelerini açıklar-
ken dinliyordum, her şeyi yaratan Varlık’ın ve ellerinden 
çıkan işlerin arasında mevcut olan engin mesafeyi anla-
yabileceğim bir açıklığa kavuşturuyordu. İnsani ilgi ve 
hislerden oluşan daracık çemberde yaşayanlar için yara-
tılış ölçeğiyle tartıldığında, kendi şahsi değersizliklerinin 
yok sayılan, neredeyse hiç fark edilmeyen, en aşağılayıcı 
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delilleri gözlerinin önünde durur ki dünya ve barındır-
dığı her şeyin üzerinde kabul edilen üstünlükleri arasın-
da ne oldukları ve ne için yaratıldıklarına dair adil fikir-
ler edineceklerse, bunu dikkate almaları onların iyiliğine 
olacaktır.

Sanırım o bilgili ve dini bütün adamı –zira ruhu, 
evreni iradesine tabi kılabilen o dehşetli Varlık’a sada-
katle doluydu– bilim ve mekanikteki son ilerlemeler 
sayesinde astronomların gökcisimleri arasında yaptığı 
tüm keşiflerden keyifle uzun uzadıya konuşurken hâlâ 
duyabiliyorum. Neyse ki derslerinin o yenilikçi niteliğini 
az da olsa söylevlerine de yansıtıyor, dinleyicilerine yol 
gösteriyor, belki de olması gerektiği gibi adım adım en 
sıradan kavrayışa sahip kimseler için her şeyi basitleşti-
riyordu. Böylece, uzayın neredeyse akıl almaz büyüklü-
ğüne ilişkin ilk doğru fikirleri edindim, ki doğrusu nasıl 
sonsuzluğun bir başlangıcı ve sonu yoksa, kesin sınırları 
olmaması muhtemeldir! Böylesi mucizeler gerçek olabi-
lir mi diye düşündüm; o halde her şeyi kendi kavrayış 
güçlerinin seviyesine, uygulamadaysa kendi tecrübeleri-
ne indirgiyormuş gibi davrananlar ne zavallı kimselerdir! 
Her şeyde bulunan sonsuzluğu kavramaya çabalarken 
ulvi ve şişirilmiş akıllarını bırak kullansınlar dedim ken-
di kendime, neticeyi göreceğiz! Şayet uzay sonsuzsa, sı-
nırsız boşluklarına sınırlar koyduklarını göreceğiz, ta ki 
ilk çabalarının zayıflığından yüzleri kızarana kadar; yal-
nızca dünyevi her işin yetersizliğine yeni kanıtlar sağla-
mak, hatta tüm deneylerinin, tümevarımlarının, delille-
rinin, esinlerinin onları kabul etmeye zorladığı hakikat-
leri hayal güçlerinin pusulasının alanına sokmak için 
tekrar ve tekrar yeniden çabalayacaklardır.

“Ay’ın atmosferi yok,” dedi bizim astronom bir gün, 
“bir şekilde orada yaşam varsa bile, bizden tepeden tır-
nağa farklı yapıdaki varlıklar yaşıyordur. Bildiğimiz ka-
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darıyla, hayvan ya da bitki; canlı hiçbir şey hava olma-
dan var olamaz, dolayısıyla yaşayan hiçbir şey Ay konu-
sundaki görüşlerimize göre Ay’da yaşayamaz. Aksi tak-
dirde, eğer orada yaşayan herhangi bir şey mevcutsa, bu 
bildiğimiz tüm hakikatlerin az çok değiştirilmesi gerek-
mektedir ki bu da varoluşun başka ilkelerine benzer bir 
şey manasına gelmektedir. Gezegenin bir tarafı güneşin 
hayat veren sıcaklığını iki hafta boyunca hissederken 
diğer tarafı o kadar vakti onsuz geçirir,” diye sürdürdü. 
“Gün ışığının vurduğu tarafta sıcaklığı bizlerin katlana-
mayacağı şiddette olan günler görülürken güneş ışıkları-
nın düşmediği zıt tarafsa şayet donabilecek kadar su 
mevcutsa buz kütleleriyle kaplı olmalıdır. Fakat anladı-
ğımız kadarıyla Ay yüzeyinde denizler yok; yüzeyi ke-
sinlikle volkanik kökenlerini yansıtıyor, dağlarsa müthiş 
derecede çoktur. Araç gereçlerimiz kraterlerini gözlem-
lememizi sağlıyor, bizim yanardağlarda çok yaygın görü-
len iç konileri, uzak bir geçmişte sayısız yanan tepenin 
burada faaliyet gösterdiğine inanmamıza neden oluyor. 
Atmosferik hava şöyle dursun, bildiğimiz kadarıyla, hız-
lı ve aşırı sıcak soğuk geçişlerine maruz kalan Ay’da ya-
şayabilecek hiçbir şey olmadığını söylemek handiyse 
gereksizdir.” Cankulağıyla dinliyor, yerimden memnuni-
yet duymayı öğreniyordum. Linum usitatissimum’un 
yazgısını yerine getirirken ben biraz fazla ya da biraz az 
bereketli bir toprakta mı yetişmişim, liflerim imalatçıla-
rın bildiği en yüksek inceliğe erişmiş mi erişmemiş mi ya 
da bu mükemmelliği kıl payı kaçırmış mıyım benim için 
ne önemi vardı. Yaratıcı’nın elinden çıkan diğer sayısız 
şey arasında ancak bir noktacıktan başka neydim ki; üs-
telik her şey onun bilge amaçlarına ve emsalsiz görkemi-
ne vesile oluyordu. Bana verilen vakti yaşamak, hoşnut 
olmak ve bana tahsis edilen yerde yeri göğü Tanrı’ya 
övgülerle doldurmak görevimdi. İnsanlar ya da bitkiler, 
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düşüncelerini bir kez olsun yaratılışın engin derecesine 
çıkarabilselerdi, bu onlara kendi önemsizliklerini ayan 
beyan gösterir, yakınmalarının faydasızlığını hatasız bir 
şekilde ortaya koyardı; ayrıca faydalı memnuniyet dersi-
ni önemli olduğu kadar kaçınılmaz kılacak zaman ve 
sonsuzluk arasındaki uçsuz bucaksız eşitsizlik de apaçık 
gözlerinin önüne serilirdi. 

Astronomumuzun bir gün güneşin yapısından ve 
büyüklüğünden söz ettiğini anımsıyorum. Gökbilimciler 
epey aşina olsa da güneşin büyüklüğüne dair bazı fikir-
leri, dinleyicileri zihinlerinde anlaşılır biçimde canlandı-
rabilmek için takındığı eda üzerimde derin ve şaşırtıcı 
bir etki bıraktı. “Elimizdeki araçlar,” dedi, “günümüzde o 
kadar kusursuz ve güçlü ki neredeyse kesin bir doğruluk 
payıyla en derin merak konularına ilişkin birçok gerçeği 
öğrenmemizi sağlamaktadır. Elbette Ay bize en yakın 
gökcismi olduğundan diğer tüm gezegenlere kıyasla sır-
larını daha derinlemesine anlayabiliyoruz. Ay’ın bize 
uzaklığının 381.000 kilometre1 olduğunu hesapladık. 
Kuşkusuz, aradaki mesafeyi ikiye katlayarak ve dünya-
nın çapını buna ekleyerek Ay’ın Dünya’nın etrafında 
hareket ederken takip ettiği dairenin ya da yörüngenin 
çapını elde ederiz. Başka bir deyişle, yörüngesinin çapı 
yaklaşık 772.000 kilometredir. Şimdi, Güneş bu yörün-
geyle temas ettirilebilseydi ve Ay’ın yörüngesi, Güneş’in 
çevresini belirlemek için kullanılsaydı bu çevrenin 
Güneş’in bir tarafındaki yüzeyin yarısından biraz fazla-
sını içerdiği, küre çapınınsa 1.419.000 kilometre olarak 
hesaplanabileceği öğrenildi! Güneş, Dünya’dan bir mil-
yon üç yüz seksen dört bin dört yüz yetmiş iki kat daha 
büyüktür. Güneş’in kimyasal içeriğinden söz etmekse o 

1.Ay’ınDünya’yamesafesi384,403kilometredir.(Ç.N.)
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kadar kolay değildir. Yine de kesin olmasa da ara sıra bu 
kürenin hakiki yüzeyini gördüğümüz düşünülmektedir 
ki bu, Ay ve Mars haricinde diğer gökcisimlerine gelince 
sahip olmadığımız bir avantajdır. Güneş ışığı ve sıcaklığı 
muhtemelen atmosferinde de mevcuttur, ayrıca bu par-
lak kürenin yüzeyinde sıklıkla gördüğümüz lekelerinse, 
atmosferindeki açıklıklar sayesinde zaman zaman çıkan 
Güneş’in katı kütlesinin anlık parıltıları olduğu varsayıl-
maktadır. Her halükârda, bu lekelerin ortaya çıkışını 
izah etmenin en tutarlı yolu budur. Ancak yıldız siste-
minin büyüklüğünü, buna kıyasla Güneş sisteminin ta-
mamındaki mesafelerin birer noktacıktan başka bir şey 
olmadığını akılda tutarak daha iyi anlayacaksınız. Do
layısıyla, konumumuzdaki değişimlerin 321.000.000 
ki lometre civarında bir yörüngeyi kapsadığı bilinse de 
bu, yine de başka sistemlerin güneşleri olduğuna inanı-
lan binlerce sabit yıldızın konumunda belirgin bir deği-
şim yaratmayacak kadar önemsizdir. Hatta bazıları, çe-
şitli sistemleriyle beraber tüm bu güneşlerin, bizimki de 
dahil olmak üzere, bize görünmeyen ama Tanrı’nın 
gerçek tahtı olan ortak bir merkezin etrafında döndüğü-
nü; göksel elçiler olarak ifade ettiğimiz ve titizlikle ince-
lediğimiz kuyruklu yıldızların da pekâlâ bu dünya aile-
lerinin birinden ötekine durmaksızın geçiş yapıp duru-
yor olabileceğini varsaymaktadır.”

Gökbilimcinin öğrencilerinden birinin bu sırada, 
gerçekten görebildiğimizi düşündüğümüz ya da daha 
ziyade bildiğimiz ve hakiki yüzeylerinin bizden gizlendi-
ğine inanılan gezegenlere dair bazı açıklamalar istediğini 
anımsıyorum. “Size anlatmıştım,” diye yanıtladı bilimin-
sanı, “bunlar Ay, Mars ve Güneş’tir. Hem Venüs hem de 
Merkür bize Mars’tan daha yakındır ancak bir nesnenin 
kuvvetli bir lambanın yakınına yerleştirilmesinin onun 
görünüşü üzerinde yarattığı etki gibi bu gezegenlerin 
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Güneş’e görece yakınlıklarının da yüzeyleri üzerinde 
bazı etkileri vardır. Halkın anlayacağı dille ifade edersek, 
gözlerimiz kamaştığından özenli bir ayrım yapamıyoruz. 
Mars’a gelince işler değişiyor. Eğer bu gezegenin atmos-
feri varsa bile yüksek bir yoğunluğu yoktur, yörüngesi de 
bizimkinden ayrı olduğundan yüzeyindeki denizlerin ve 
kıtaların ana hatlarının izini kolaylıkla sürebiliyoruz. 
Hatta ikincisinin rengi, kendi dünyamızda bilinenlerin 
çoğu gibi kızılımsı kum taşı rengindedir, ama daha belir-
gin renktedir, öte yandan kutuplarındaki iki parlak beyaz 
lekeninse bu bölgelerdeki kardan yansıyan ışık olduğu 
düşünülmektedir; lekeler on iki aylık kıştan ya da aynı 
uzunluktaki yaz mevsiminde gerçekleşen erimeden kay-
naklanarak ilk kez ortaya çıktıklarında bu ışık ya daha 
dikkat çekici oluyor ya da gözden kayboluyor.”

Konuşmaları, yaratılanlara öyle derin tevazu dersle-
ri öğretiyor ve Yaradan’ın gücüne yönelik öyle sessiz 
övgülerle dolup taşıyordu ki bu gökbilimciyi ebediyen 
dinleyebilirdim! Yarım arşın boyunda gösterişsiz bir bit-
ki ya da ormandaki en gururlu meşe veyahut insan veya 
bitki olmamın benim için ne önemi vardı ki? Bütün bu 
mucizeleri var eden o dehşetli Varlık’ı yüceltmek ve 
ömrümü ona tapınarak, onu överek ve hoşnutlukla ge-
çirmek apaçık görevimdi. İzlenimlerimin, kulak denilen 
organlar vasıtasıyla elde edilip edilmediğinin, diğerleri-
nin konuşma dediği şeyle aktarılmadığının ya da sıradan 
araçların algılayamayacağı kadar incelikli duyular ve 
yollarla her bir işlevin icra edilip edilmediğinin bir öne-
mi yoktu. Tanrı’nın iyiliğini ve görkemini duymam, an-
lamam ve hissetmem bana yeterdi. Hakikat felsefesine 
dair ilk önemli derslerimi, sonlu ve sonsuzu birbirinden 
ayırmayı öğrendiğim, herhangi birine gıpta etmeyi bıra-
kıp yaratıcıya tapınmaya meylettiğim bu derslerde ka-
zandığımı söyleyebilirim. Tanrı’nın cömertliği tüm yara-
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tıklara uzanır, canlıların her biri kendi gelişim gücüne 
uygun bir yolla bunu alır. Kaderim bir erkekle ya da 
daha doğrusu bir kadınla birleşmeye yönelik olduğun-
dan gökbilimciyle yaptığım bu sessiz konuşmalara her 
zaman bir hazırlık eğitimi gözüyle baktım, öyle ki zih-
nim kendi geleceğine hazırlanabilsin ve gelecekteki ar-
kadaşlarının önemine dair gereksiz bir minnettarlıkla 
kör olmasın. Bir cep mendilinin akıl ya da ruh namına 
herhangi bir şeye sahip olduğu varsayımına dudak büke-
cek kimseler var, biliyorum, ancak bırakalım böyleleri 
sabır gösterip okumaya devam etsin, umuyorum ki on-
lara yanlışlarını gösterme gücünü kendimde bulurum.
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