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DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN 

«Zerdüşt Böyle Dedi», memleketimizde pek nadir görü.
len bir mazhariyete erişerek dördüncü baskısınaı lüzum hA
sıl olmuştur. Bu fırsattan faydalanılarak hem tercüme, hem 
tahlil tamamen gözden geçirilmiş, lüzumlu düzeltmeler ve 
ilaveler yapılml§tır. Bu baskıda bir yenilik olarak da birçok 
mefhumların sahife altı haşiyeleriyle izahına çalışılmıştır. 

Tercüme, dört defa gözden geçirilince, tabiatiyle daha 
az kusurlu hale getirilmiştir . Ama hemen söylemeliyiz ki İn
cil üslubunda yazılmış ve fikir kadar da şiir olan bu eseriıı 
tercümesinde noksanlardan tamamen sıyrılmış olduğumuzu 
iddia edecek değiliz. Tercümede kelime kelime usulüne faz
la bağlı olanlar, bazı tasarruflarımızı tenkitı edeeeklerdir. 
Tercümede sadece mana ve üslup arayanlar da daha faızla ta
sarruf etmediğimizi kusurlu bulacaklardlr. Bu, dalına böyle 
olmuştur ve böyle devam edecektir. Durum bira:ı., NasrettiB 
Hoca'nın çocuğu ve eşeği hikayesini andırır. Ne türlü yapıl
sa bir kusurlu taraf bulmak zor olmıyacaktır. Fakat nihayet, 
peşin hükümlere saplanmamış olan insaf erbabı, sanırız 
ki, sa.rfedilen gayreti tanımazlık edemiyeceklerdir. Bunıun
la beraber, objektif tenkidin ((Ayn.ile rahmet� olduğu 
şüphesizdir. Burada yapılacak objektif tenkit, Türk diline, 
Türk felsefesine hizmet olacaktır. Bu tenkitler, nasip ohırsa, 
beşinci baskıda dikkate alınır. 

Söylemeliyiz ki, biz bu eseri sadece hakikat şemmesi ihtiva 
ettiği ve hadiseleri alışılmış şekillerden başka türlü tahlil e\
meyi denediği için tercümeye layık gördük. Yoksa bir bir Ni
çe'ci değiliz. Yani, ne Allahsızız, ne klasik ahlaka aleyhdanz. 
Ne de hayat mücadelesinin kayıtsız şartsız bir tekfunül vası
tam olduğuna kaniiz. Ama, Niçeyi, insan riyasının bir cephe-



sini teşhir ettiği, tekamülü özlediği, şahsiyet fikrini ön 

plana aldığı, kudret iradesi fel.-.;efesini geliştirerek insan ka
fasmm yeni bir motihni aydınlattığı, nihayet heden ve ruh 

ınevmlarında çok kıymetli fikirler ileri süxdüğü için mem
leketimizde taruttlmaya laJrık buluyo:ı.-uz. Onun fikirlerinin 

bir zamanlar, İtalya ve Ahnanyada olduğu gibi siyruıi specu

lation'lara ve hattii zulümlere bir «mucip. sebep» gibi tahrif 

edilmesini önlemenin yolu, onu iyi tanıınaktı:r. 

İşte hu tercümeyi. bu gibi düşüncelerle yenilemiş bulu

ııuyoruz . 



ESER VE YAZARI ÜZERiNE 

Nietzsche ka<lar, şahsiyeti etrafında fırtınalar kopmuş 
pek ,az adam gösterilebilir. Onu, tarihin en büyük filozofların
dan biri sayanlar olduğu gibi, filozoftan ziyade yarı şair 
hatta yarı deli bir kapris ıadamı .telakki edenler dıe oJml.l§tur. 

Bir şahsiyet hakkında bu kadar derin farklarkı, ayrılan 
fikirler ileri sürülmüşse, onun gerçek hüviyetini objektif bir 
tarzda ortaya koymak elbette kolay olmaz. Bu husustaki 
mti§küllerden birisi de kendisinin yazı üs·lubudur. O, Alman 
dilini, Goethe'den sonra en büyük bir gelişmeye ulaştırmış 
olduğunu ileri sürmüştür. Bunda bir hakikat payı vardır, 
Ama usliıbunda su:n'iliğe yaklaşan bir özellik ,bir garabet, ve
cize merakı, bilhassa fikirlerini semboller ve kısmen de dil
de alışılmamış kelimelerle ifade etmek meyli hakimdir. Bun
da kendisinin hususi bir maksadı vardır: O, kütleye değil, 
kendi fikirlerine inanan bir avuç havariye hitap etmek iste
miştir. Bunun, bilhassa tercümede doğurması zaruri olan zor

lukları meydandadır. 
Bunlara rağmen Nietzsche, yakından tan:ımamız lazım 

gelen bir filozoftur. Çünkü, önce, Kantla başlıyan ve 
Schopenhauer'le devam eden bir felsefe istikametine yeni bir 
şekil verendir. Öte taraftan yirminci asnn başlangıcından za
manımıza, kadar bir çok fikir ve aksiyon adamlarını, bazaıı 
vahim bir tarzda, tesiri altında bulundurmaktan hali kalma
mıştır. 

Bu mütefekkir; din, ah1ak, devlet, millet gibi mefhum
lar üstünde tamamen yeni ve kendine has fikirler ileri sür
müştür. Hatta bütün kıymet hükümlerinde bir devrim ya
ratmak iddiasındadır. 

Nihayet onun feslefeciler tarafından pek fazla belirtil
meyen, fakat biyoloji ve bilhassa tıh bakımından son derece 
ehemmiyetli: fikirleri vardır. 

NETZSCHE'yi iyi ıanlamak için «Üç Değişmeye Dair» 
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başlıklı yazısını !hatırlamak lazımdır. Bu yazıda aklın ev
vela deve rolünde olduğunu, sonra bir arslana ve nihayet 
bir çocuğa istihale ettiğini anlatır. Bundan maksadı şudur: 
İnsan evvela üstad tanıdığı büyüklerin tesiri altında ka
lır. Ve onların bilgi ve telkinlerini kabil olduğu kıadar faz. 
la benimsemeye, yüklenmeye çalışır. Bu, aklm itaat ve tak
lit merhalesidir. Fakat bir müddet sonra bu merhale insanı 
tatmin etmez olur. Ve kendisine yapılan telkinlerden şüphe 
etmeye ve nihayet onlara karşı isyana başlar. Bu, ruhun ars
laıılaşmas.ıd1r. Fakat ruh bu safhada da kalamaz. Çünkü sa
dece o ana kadar üsıtad tanıdığı kimselere baş kaldırmak ka
fi değildir. İnsan bir de yaratmak ister, ve kendisine mah
sus şeyler, yani orijinal kıymetler mey.dana koymak diler. 
İşte hiı devir, ruhun bir çocuk gibi· kimseyi dinlemeden, ken
di başına hareket etmesi ve b:r şeyler araması devridir. 

Her büyük mütefekkir için aşağı yukan isabetli olan bu 
devreleri Nietzsche'nin hayatında daha sarih olarak gör

mekteyiz. Kendisi filoloji ve kültür tarihi araştınnalarile 
meşgulken Kant, Schopenhauer ve Wagner'in tesiri altında 

kalıyor ve onlarıa tamamen hayran oluyor. Fakat bir mtiddet 
sonra, bu mütefekkirlerle aynı noktadan hareket ettiği hal

de, onlardan ayrılıyor. Yeni araştırmalara giriyor ve nihayet 
onlara zıt ve kendisine mahsus neticelere ulaşıyor. 

Nietzsche; 19 uncu asır ferdiyetçilerinden birisidir. «Zilın
rüt İnziva?> dediği yalnızlrkta kendi şahsiyetini geliştirdiğine 
kanidir. Bu maksatla sık sık İsviçre dağlarına çekilmiştir. 
Netekim «?.Erdüşt Böyle Dedi» eseri ilMıi Sils Maria dağla

rında doğmuştur. (Mevlana da: «Bu yalnızlıkta bir cihanın 
değeri vardın diyor) . Bu aşırı şahsiyet ve ferdiyet fikri, en 
koyu şeklini «İnsan üstü» mefhumunda bulur. Aslında bu fi
kir, medeniyetin hayatı ve insanı yeknesaklaştıran konfor 

cereyanlarına bir tepkidir. Bütün peygamberler gibi, gerçek 
büyü!kler, hep böyle, münzevi dağlarda olmasa bile, kalaba
lık içinde yalnız kalabilmek .sayesinde olgunlaşmışlardır. 
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Nietzııche'nin fikir malzeme.si· iki kaynaktan gelmektedir. 
1 - Kant'la başlıyan felsefe yönünün verfmleri • 
2 - Darwin'le başlıyan yeni biyoloji görüşü. 

Bilindiği gibıiı !Kant, kendiliden evvel gelip geçmii filo
zoflar gibi sadece bilginin mahiyetiyle uğraşınamış, aksine 
olarak bilgiyi yaratan cihazın, yani şuurun icra kabiliyet
lerinin sınırlanm a:naftırm�tır. Bu .ara§tırmalar sonunda in

sanın varabileceği hükümletin iki unsurdan terekküp ettiğini 
göstermiştir: a priori: ve a po.steriyori unsurlar. İnsan kafa
�nın renk, ses ve teorübedea edindiği intibaları zamana ve 
mekana bağlam.aık. ve nizam vermek zaruret ve kabiliyeti 
a priyori mevcuttur. 

Fakat eş.yadan gelen renk, ı>es, koku gibi intibaları bi
rer birer ve tamamen bertaraf ettikten sonra dahi geriye 
bir varlık kalıyor ki buna Kant'ın diliyle «Ding an sich» ya
ni kendi başına, mücerret, mutlak varlık denir. 

Schopenhauer, bu mücerret varlığın ne olabileceğini 
araştınnış ve şöyle bir neticeye varmıştır: Bu mücerret var
lık, geniş ve şiimullü manaaıyla iradedir. Fakat y.alnız in
sanda mevcut ve n'l.e!fur irade deği'l, hayvanlarda, nebatlar
da hatta cansızlarda da mevcut olen ve hedefi her zaman 
belirmeyen . genel irade. 

Schopenhauer'e göre opjektif dediğimiz intibalar sadece 
tasavvurlarımızdan ibarettir. Mücerret varlık, irademizin 
te§Uhhus etmesinden (objektivation) dıa.n ibarettir. Böylece 

bu alem, bir irade ve tasavvur alemidir. 
Schopenhauer'in sisteminde irade bilhassa hayat irade

sidir. Fak.at bu irade istimp vericidir. Çünkü her irade, ha

li hazırdan memnun. olmamanın neticesidir. İrade sonsuz ol

duğu gibi, i.stirap da sonsuzdur. Onun için basiret ve hikmet, 
bu azılı iraden!n elinden ·biron evvel :kurtulmayı emreder. 
Bu da Nirvana, yani feragat ve ölüm halinde mümkündür. 

Bu sistemde felsefe, sanat ve din birbirine intikal eden 
ve birbirini bütünleyen unsurlardır. Sistemin sanat unsuru
nu bilhassa Wagner ifflemiştir. ·Onun büyük mü:atk dramları 
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i.ra<le felsefesinin canlı izlerini taşu. Wagnerin dram kahra
manları, başlangıçta coşkun bir hayat iradesiyle göründük
leri hal<le sonunda ölüm isteğiyle tutuşurlar. 

Nietzsche'de de irade baş Ull.9Urd.ux. Fakat Schopenhauer 

-.e W agner'den ayrı olarak onun sisteminde irade; hayata, 
şedit, kesif bir hayata bağlanmak şeklinde belirir. Bir irade 
ebedidir. Kainattaki değişmeler :bir zeval değil, bir şekil 
değiştirmedir ve ona göre her hadise, her varlık öldükten 
sonra mütemadiyen yeniden aynı halde dünyaya gelecektir. 
(Ewige Wiederkunft). 

Nietzsche felsefesinin esas temeli, «Hükmetme ve kud

ret iradesi» fikridir. Biliyoruz ki insan davranışlarının mu

harriki veya motifi .olarak muhtelif filozoflar, çeşitli fikirler 
ileri sürmüşlerdir. Mesela eski filozoflar,a göre bu motif, 

nev'in veya ferdin bekasıdır. Bazılarına göre ıztıraptan kaç
mak veya hazza yanaşmak, Freud 'a göre, cinsiyet ve şehvet
tir. Adler ve Yung'a göre itilmiş komplekslerdir. 

Nietzsche, hükmetme iradesini, hayatın başlıca motifi 

sayar. Onıa göre, bu irade, türlü yollardan ve türlü şekiller

de, ·insan psikolojisini sevk ve idare eder. Schopenhauer'de 

de irade ön planda ise de onda irade, bu ıztırap aleminde11 
- çünkü hayat ıztıraptır - kurtulma cehtidir. Nietzsche'

de ise tamamen aksine ol.arak yaşama, hakim yaşama ve da
ha mütekamil bir hayat için nesiller yeti§tirme iradesidir. 
Bunu sağlayacak kuvvet ise, savaştır. Bu sebeple sa
vaşlar meşrudur ve tavsiyeye şayandır. Savaşın durduğu 
yerde tekamül olamaz. 

Nietzsche burada düşünce sistemine Darwin'den gelen 
unsurları katar: 

Hayat, sürekli"bir savaştır. Bu savaş bir tekamül ihtiya

cından ve iç güdüsünden gelir. Savaş sonunda zayıflar, çü

rükler ve intibak kabiliyetinden ın�hrum olanlar
� 

helak ola
cak ve ancak kaviler kalacaktır. Bu suretle tekamül hadi
sesi, insan neslinde de devam ederek, nasıl maymundan in

san meydancı ge]mjşse, insandan da daha üstün bir cins ya-
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ni «insanüstü» zuhur edecektir. Ve böyle olması iyidir. Çün
kü onca, hakiki tekamül, fertlerin rahat ve huzuru değil, in
san nevinden daha üstün bir nevin zuhur etmesidir. 

Bu yeni uzviyet nevi «İnsanüstü» dür. Nietzsche, bu yeni 
insanı «Son insan» bahsinde anlattığı tipin tam aksi olarak 
tasavvur eder. insanüstü, savaşlardan yetişmiş ve pişmiş bir 
mükemmeliyeti: temsil eder, emrinde her şeyden önce çelik
ten bir irade vardır. Bu irade hem kütleleri sevk ve idare 
edecek, hem de yeni kıymetler yaratacak ve yeni hedefler 
gösterecektir. Nietzsche'ye göre 19 uncu asır sonunda insanlık 
hedefsiz kalmıştır. İnsanlığa yeni hedefler gösterecek lider
lere ihtiyaç vardır. Beşeriyet sadece konfor ve rahat düşkün
lüğü ile yetişemez. Böyle olursa düşme (decadence) başlar. 
Üstinsana götüren ahlak telakkisi efendilik ahlakıdır ki bu 
kölelik ahlakının zıddıdır. Ona göre demokrasiler decadence 
ahlakıyatına dayanırlar. Bütün bunlar mübalağalı jestler ve 
kelimelerle ifade edilmekle biraz 19 uncu asır sonundaki şah
siyet ihtiyacının bir ifadesi olarak .anlaşılmalıdır. Yinninci 
asır diktatörlerinden bazıları nahak yere bu role sa
hip çıkmak istemişlerdir. 

Nietzsche'ye göre böyle yeni bir insan nevinin doğa
bilmesi için cemiyette �avaş esasına dayanan yeni bir ahlak 
hüküm sürmelidir. Zayıfları koruyan dinler, merhamete da
yanan klasik ahlak, tıp ve hıfzıssıhha, fertler için faydalı 
olsalar bile insan nevi için zararlıdırlar. Çünkü bu müdaha
leler tabii bir tekamülü durdurmaktadırlar. Bu sebeple 
Nietzsche'ye göre mHletlerin büyük kütleleri itaat vazifesi
ni üzerine almalı, başlarına savaşta sertleşmiş, gayet kuv
vetli bir beden ve ruha sahip üstüninsanlar geçmelidir. Küt
le, ancak itaat etmelidir. 

Görülüyor ki, Nietz.sche, felsefi sistemiyle demokrasi: an
layışına zıt bir neticeye ulaşıyor. Ona göre insanların eşit 
yaratılmış olmaları ve eşit haklar iddia etmeleri sadece 
hali hazırı idame eden bir rahat düşkünlüğünden ibaret

tir. Halbuki bu fikir insan nevinin tekamülünü engeller. 
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Onun için Nietzsche, yeni bir aristokrasi neslinin doğma
sını istiyor. Bu aristokrasi beden ve ruh üstünlüğiine ve 
savaşlardaki zaferlere dayanan bir aristokrıasi olmalıdır. 
Demokratik müesseseler ve merhamet felsefesi, temi n ettik. 
leri rahat ve huzur vasıtalarıyla cemiyette bir rol oynaya
mıyaca.k olan bir sürü orta ve ortadan aşağı adamların, yani 
Niçe'nin tabiriyle «zait'> lerin uzun yaşamasına sebebiyet 
veriyor. Halbuki bu fazlalar korunmamalı ve biran evvel he
lak olmalılardı. Bu suretle dünya mücadele sahne&. olmalı 

ve ,aneak kaviler bannabilmelidir. Nietzsche'ye göre böyle . 
bir nizam içinde evvela şimdikinden d:aha kuvvetli üstün 
insanlar zuhur edecek, bunlar arasında da mücadele ve is
tifa vuku bula bula nihayet insandan üstün bir şahıs ve şa
luslar zuhur edecek ve bunlar yeni bir insan nevinin baş

langıcı olacaklar. 

Nietzsche, klasik ahlakın ve dinlerin telkin ettikleri 

merhamet felsefesine şiddetle hücum eder. Bu meyanda in

san ruhunun derinliklerine belki de en son derinliklerine 
indiğine inanarak insan riyakarlığmm türlü çeşitlerini teş
hir eder. 

N ietzsche , 19 uncu asır tabiiyecilerinde moda fikir olan 
Allahsızlığa (Ateism) inanmıştır. Dinlerin hakim fikrini. teş
kil eden Tanrı fikri, önce zayıfları hi:rp.aye etme1ı:: gföi zarar
lı ve tekamüle engel bir motiftir ve aslında zayıfların bir veh
minden doğmuştur. Şefkat de böylece tekamüle mani bir hal
dir. Onun yerine cesaret ve savaş kaim olmahdır.(Ne gariptir 
ki filozof, ömrünün ikinci yarısını kızkardeşin1n şefkat kuca
ğında geçirmiştir. Bu şefkat olmasaydı koyu bir sefalete dü-
şecekti!) 

· 

Nietzsche sisteminin ana hatlarını böylece kaydettikten 
sonra bu sistemin kısa bir tenkidini yapmamız icab<:diyor. 

Niet:l.sche beşer nevinin tekamülünü darvinist bir mü

cadele felsefesine istinat ettirmektedir. Darvinizm, her sa
hada pek büyük bir te9ir yapmış olmasına rağmen bir çok 
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tamamlayıcı unsurlaı-a muhtaç ve fikir olarak da kat'i bir 
isbata ul<ı§amanuş bir sistemdir. 

Gerçekten, canlı alemde vuku bulan savaş, eğer buna 
savaş demek doğru ise, Darvinin kasdettiği manada mı vu
ku buhnaıktadır? Biliyoruz ki, bu müşahedenin aksine ola
rak hiç savaş yapmadan hatta bir birlerinin işini kolaylaş
tırarak müşterek.en yaşayan uzviyet nevileri vardır. Biyo
lojide malum olan sembiyoz hadisesi başta gelir. En müte
kamil uzviyet olan insan bile, barsakların en iptidai ne
viden · uzviyetleri barındırmakta ve onlarla iyi bir iş birliği 
halinde yaşamaktadır. aunlar olmasa,. insanın hazım faali
yeti bozulur, hatta yaşaması mümkün olmaz. Toprakta azotu 
açığa çıkaran mikroplar, hayat devrinin en mühim işini ya
parlar. 

narvinist görüşün vuzuhsuz kalmış bir tarafı da kavi 
ve zayıfın tarifidir. Darvinciler biitün gayretlerine rağmen 
kaviyi tarif edecek sağlam ölçüler bulamamışlardır. Yukar
da aldığımız misalde insanla en iptidai uzviyetin işbirliğine 
işaret etmiştik. Hayat sahaları ve hayat imkanları uzviyet 
nevileri arasında böyle amansız bir savCl§ı icabettirecek kıa
dar daralmış değildir. 

Acaba hakikaten klasik ahlak, dinler, tıp ve hıfzıssıhha 

hayat savaşında zayıfları korumak suretiyle insan nesline 
ihanet etmişler midir? Pek fazla yayılmış olan bir telakki
ye göre çocuk ölümü fazlaca önlenirse zayıflar uzun yaşaya
cak ve böylece bir gerileme vuku bulacaktır. Acaba hakikat 
her zaman böyle midir? Biliyoruz ki çocukların hastalıklara 
dayanması sadece bünyelerinin kuvvetinden ileri gelmez. 
Bazan . vücuda giren mikropların zehirlilik derecesi esaslı 
bir rol oynar. Bu .sebeple çacuk ölümünü azaltan tababet 

nevin istifasına mani oluyor gibi bir iddia, ilme uygun değil
dir. 

Sonra bizzat Darvinci ve Nietzsche'cilerin ısrarla üstün
de durdukları tekamül hadisesi bakımından tababetin hıf
zıssıhhanın tabiata hükmedecek kadar gelişmesi insan kafa-
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sının bir zaferi ve böylece beşeri tekamülün bir alameti de
ğil midir? 

Şurası da aşikardır ki gerek Darvinciler, gerek Nietz
sche'ciler cemiyet hayatının zaruri şartlarından olan iş bö
lümü unsuruna değer vermedikleri gibi insan kafasının sa-' 
yısız fakültelerden terekküp eWğini ele pek kale almıyorlar. 
Bir cemiyet hayatı içinde iş bölümü dolayısiyla en iptidai 
gibi görünebilen sahalarda çalışacak insanlara ihtiyaç vardır. 
Öte yandan insan kafasının bin bir fakültesinden her insanda 
ayrı ayn fakülteler inkişaf etmektedir. Ancak bunların eser_ 
]erinin bir araya gelmesi ve birbirini Ci§ılaması sayesindedir 
ki büyük ilmi terkiplere ve keşiflere ulaşmak mümkün ol
maktadır. Bir çok dehaların ancak tek dimağ fakültesi bakı
mından çok ileri bir inkişafa mazhar oldukları, buna karşılık 
bedenen ve diğer ruh fakülteleri bakımından orta, hatta or
tanın altında bir durumda bulundukları meydandadır. Çocuk 
ölümlerine cevaz veren bir felsefe bu çocuklar meyanında 
müstakbel dehaların da helak olabileceklerini hesaba kat
malıdır. 

GöriUüyor ki Nietzsche felsefesinde bir düşünce siste
minin tek taraflı ifratı manzarası göze çarpmaktadır. Bunun.. 
la beraber bu :felsefe içinde şahsiyet ve ona verilen kıymet 
önemlidir. Nietmche, 19. uncu asırdan berr yapılan keşifler 
neticesinde, medeniyetin memleketleri, milletleri, hatta in
sanları yeknesaklaştırdığı vakıasını tesbit etmektedir. Bu 
yeknesaklık içinde şahsiyetlerin güç gelişebileceğinden endi
şelidir. Halbuki millet ve Devlet hayatında şahsiyet tipinde 
yani çok yüksek ve kuvvetli bir iradeye sahip insanların 
bulunması ve sivrilebilmesi şarttır. Denebilir ki, cemiyet 
hayatının gayelerinden birisi fertlerin emniyet ve refahını 
sağlamaksa, öteki de böyle büyük şahsiyetler yetiştirmesidir. 

Puşkin, Napolyon için şöyle bir cümle kulanı�� «Kade
rin, meçhul bir emri ifa için memur ettiği adam.» 

O meçhil emir malfım olmaya başlamıştır: Evvela mil-
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let, sonra hür millet ve nihayet bu hür milletlerden
· 
mürek

kep bir dünya birliği meydana getirmek. 

Bri.and'ın <.:Cemiyeti akvam* fikri bu meçhul emrin ma
lum olmuş hedeflerinden bir merhaledir. Son hadiseler bu 
hedeften uzak olmadığımızı gösterir. Demek 'ki cemiyet ha·· 
yatında istikbale ıştk tutan şahsiyetledn yetişebilmesi büyü� 
bir gayedir. Yine Napolyon hakkında söylenmiş bir söz 
cAsrını aydınlatmak için yanan adam» bu fikri canlandıran 
bir semboldür. 

Nietzsche felsefesinde, 19. uncu asırda şahsiyet mefhu
munun inkar edilmesine kar,şı şiddetli bir reaksiyon hi.s..sedi
lir. Hatta onun İnsanüstü mefhumunu yaratması , bu tepki
nin belld ifrata varan b:r neticesidir. 

Nietzsche'deki şahsiyet mefhumu tarihten gelen aristok
rasi mefhumuna uymaz. Bir çoklannın zanlan hilafına, Ni
çe, böyle bir sülaleci ve ırkçı değildir. O kadar ckğildir ki, 
kendisinin mensup olduğu cermenliği daima tezyif etmiş, bi
lakis !atin milletleri için sempati beslemiştir. Onda faşist te
lakkilerin mihrakını teşkil etmiş olan üstün ırk telakkisi 
haksız yere aranmıştır. O, üstün ırka değil, üstinsana inan
mıştır. Dünyanın geleceği bakmundan tasavvur ettiği üst· 
msan nesli, savaş sonunda muzaffer çıkan ve her millet için
den çıkabilecek olan insanlardan meydana gelecektir. De
mek ki İkinci Cihan Harbine tekaddüm eden devirlerdeki 
faşist ve nazist cereyanların Nietzsche'yi kendilerine bir 
bayrak telakki etmeleri, şahsiyetlere duyu.Lan ihtiyacın is7 
tisrnar edilmesidir. 

Nietzsche, ruhun varlığını kabul etmez. Onca, ruh denen 
şey, bedendeki insiyakların yekunundan ibarettir. Zekayı bi

leyen de olur. Bu suretle o, Monist bir inanışa meylediyor. 
He<!kel felsefesi de bu açıdan hareket eder. Ruhla bede
nin ayrı iki varhk olduklarını telkin eden Du.alist gö�, es-
kı Yunanlılardan başlar. Entelechi, vücudu işleten prensip 
olarak bedenden ayırır. Başlangıçta bir iŞıey.iş ni7.amr ola
rak kabul edilen bu amil, zamanla gelişerek ruh diye ayrı 
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bir varlık kabulüne müncer olmuştur. O varlık vakıa anaio
m.ik ve maddi değildir. Fakat kendisine mahsus kanunları 
vardır. 

Nietsclıe bunu kabul etmez. «Her şey bedenden ibarettir> 
der. Nitekiµı Bichat da «Teşrih bıçağının bulamadığı şeye 
ben inanmam» demişti. 

Hakikatte mesele, bu mütefekkirlerin sandıklarından 
muğlaktır. 

Nietzsche'nin tesiri altında inkişaf eden ve bedenin du
rurnunu ve insiyaklarını hesaba katmayı emreden bu görüş 
tababette nihayet muzaffer olmuş ve �hastalık yoktur, has
ta insan vardır» vecizesini meydana getirmiştir. ·• 

Beşeri kültürün doğuşu ve tekamülü bakımından da 
Nietzsche, diğer filozoflardan tamamen ayrılmıştır. Nietzsche, 
kültürü, .-bir milletin yaşayış üslubundaki vahdettir<» şekliıı
de tarif ettikten sonra bütün kültürleri yepyeni bir bakım

dan iki guruba ayırmaktadır. 
1 - Diyoniziyen kültür, 
2 - Apolloniyen kültür. 
Diyoniziyen kültür taşkınlık, sarhoşluk ve ölçüsüzlük 

nıh haletinin. eseridir ve en saf şekliyle sarlıoşlukta belirir. 
Yani «İrade coşar, entellekt susar.» 

Apolloniyet kültür; itidalin, ölçünün z.avahirin kültürü
düı· ki', en ziyade rüya haline benzer. Schopenh.auer'in tas
nifine göre bu ruh baletlerinden birincisi iradeye ikincisi , 
tasavvura tekabül eder. · 

Nietzsche'nin bu tasnifine göre Homeros'dan önceki 
Yunanlılar diyoniziyendirler. Tamamen irade tipini temsil 
ederler. Fakat bu. coşkun iradenin istirabını da çekmekte
dirler. Ve bundan bir kurtuluş aramaktadırlar. Nihayet bu 
kurtuluşu sanatta ve dinde bulurlar. Böylece ıapolloniyen 
.devre girmiş olurlar. 

Nietzsche'den önceki filozoflara göre Yunan kültürü, 
Sokrattan evvelkiler ve Sokrat hattı üstünde yükseldikten 
sonra Eflatun ve Aristo zamanlarında yüksek bir istikrar 
gösterir ve Aristodan sonra düşmeye başlar. Nietzche'nin 
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telf\kıki.sine göre Yunan kültürünün hakiki yükseklik deV'
r.i, Sok:rat devridir ve Sokrattan sonra gerileme ve çökme 
başlar. 

Şimdj tercümesini sunduğumuz «Zerdüşt Böyle Dedi» 
hakkm<la bir kaç söz söyliyelim. 

Nietzsche'nin bu eserinde iki hakim fikir vardır: Birisi, 
k.er şeyin mütemadiyen yeniden dünyaya geleceği tezi, öteki, 

lnsanüstü'nün macerasıdır. Bu iki nokta, kitabın esasını teş
kil eder. Nietzsche, tasavvur ettiği İnsanüstü tipi için meş
hur İran filozofu Zerdüşt'ü sembol olarak alır. Nietzsche'de 
Zerdüşt, bedeni ve �i mükemmellik tipidir. Dağlarda uzun 
zaman yaşıyan ve olgunlaşan ve artık kendisine taşkınlığiy
le ıztırap vermeye başlıyan fikirlerini telkin etmek isteyen 
Zerdüşt, şehirlere iner, orada ilk defa halk kalabalığına hitap 
eder. Fakat görür ki doğrudan doğruya haJk kalabalığıyla 
anlaşmak mümkün değildir. Çünkü bu kalabalık, Zerdüştün 
telkinlerine sadece gülmekle mukabele eder. Bunu kavrayan 
Zerdüşt tekrar dağa çıkar, uzun düşüncelerden sonra şu ka
naata u�şır: Yaratıcı bir fikir, yeni bir fikir, doğrudan <loğ
ruya kalabalığa telkin edilemez. Bunun için evvela münferit 
insanlar, yani havariler bulup fikirleri onlara aŞılamak la
zıindır. Ancak bu sayededir ki kütleyi harekete geçirmek 
mümkün olur. Böylece ilk telkinlerini üstün insanlar dediği 
ve az çok tek�mül etmiş tipler olarak kabul ettiği insanlara 
yapar. Fakat bu tipten tamamen memnun değildir. Onların 
da bir an evvel helak olmalarını ister. Böylece asıl İnsanüstü 
dediği tip yani cemiyete hakim olmaS'lnı istediği tip meyda
�cı gelecektir. 

Dikkate layıktır ki dinlere, bilhassa hıristiyanlığa şid
.9-�tle hücum etmiş olan Niet:zı:;che, kitabında İncil'in üslubu
nu ikullanmayı tercih etmiştir. Dikkati çeken taraf bundan 

_da ibaret değildir. O da fikirlerine düşman olduğu Peygam
berler �ibi, inzivaya çekilir, uzun azman insanlarla teması 
keser ve nihayet tamamen onlar gibi vecit. ve istiğrak içinde 
insanlara hitap etmek ihtiyacını duyar. Ve yine Peygamber-
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ler gibi kütle ile iş yapılamıyacağını görerek havar'i:ler ka
zanmaya gayret eder. Velhasıl büsbütün başka neticelere 
varnuş ohnasına rağmen, onların üsluplanm kullanır 

«Zerdüşt Böyle Dedi», Niet.zsche felsefesinin hakiki mü.
messili ve kendisinin en şahsi eseri sayılLr. Filhakika bu ki
tapta müellif diğer 20 kadar eserinde serpiştirilmiş olan fi

kirlerinin bir nevi terkibini yapar. İnsanüstü'nün macerası
nı anlatma vesilesiyle bütün meselelere karşı vaziyet alır. 
Dostluk, kadın-erkek, terbiye, bütün bu mevzular etrafın
da kendisine has fikirlerini söyler. 

Bu eserde başlıca konulardan birisi de ateizmdir Allah
sız bir kainata inanmakta Nietzsche 19 uncu asrın naturalist
lerinin tesiri altındadır. Yaşasaydı Atom çağında Einstein gL 

bi belki bir halike inanacaktı. 

Nihyet tercüme hakkında da birkaç söz söylemek lü
zumlu olacaktır. Bu es� sadece bir fikir ve felsefe kitabı 
değildir. Aynı zamanda, çok çetin üslublu bir edebi eserdir. 
Kitaba baştan sona kadar sade görünen fakat çok çetin bir 
nesir havası hakimdir. Bu itibarla bir şiirin kelime kelime 
tercüme edilemiyeceğini düşünmek lazımdır. Kusursuz ola
cağını iddia etmediğim, şahsi anlayışımla, en mühim nokta 
olarak, esere hakim olan zihniyeti ve espriyi nakletmek va

zifesini ön plana aldım. Bazı yerlerde görülen tercüme ta
sarrufları böyle telakki edilmelidir. Bundan başka elden gel
diği kadar üslô.pça da eserin esas bünyesinden ayrılmamaya 
dikkat ettim. 

<<Şerdüşt Böyle Dedi» nin hirinci, cildi evvelce yine tara.
fundan tercüme edil� ve İkbal Kitabevi tarafından iki 
defa basılını.ştı. Üçüncü baskısında, ilk defa olarak, eseri• 
dört kısmı bir arada yayınl�tır. Nüshalan tükendiğin· 
den bu dördüncü baskıya lüzum hasıl oldu. Bu vesile ile eser 
baştan başa gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapıl

nuştı.r. 
s. ı. 



NİETZSCHE'NİN KISA HAL TERCÜMESİ 

Friedrich Wilhelm Nietzsche, 25 ekim 1844 taühinde 
Leipzig civarında Röcken köyünde, bir rahibin oğlu olarak, 
dünyaya geldi. Annesi de bir rahip ailesine mensuptu. Ba· 
basını 1849 da kaybeden .Nietzsche, annesile beraber Naum
burg şehrine yerleşti. Orada lise tahsilini yaptı. 1864 de · 
Bonn Üniversitesine girerek burada bilhassa sanat tarihi ho
cası Springerden ve filolog Ritschenl'den ders gördü. 1865 de 
Leipzig'e taşındı. 1,869 da henüz doktorcısını vermemiş bir 
talebe iken Basel Üniversitesine klas ik filoloji profesörlü
ği.ine çağırıldL ve bir sen� sonra ordinaryüs oldu. Bu yıllar 
zarfında W agnerle ve refikası Kosİlna ile tanıştı. Her iki ta
raf için çok verimli ve ieyizli olan bu tanışma, fikri anlaş
mazhktan dolayı dargınlıkla neticelendi. 

1872 de «Müzik ruhundan trajedinin doğuşu», 1873 de 
�zamana uygun olmayan görüşler», 1880 de «Yolcu ve göl
gesi» kitabları çıktı. 

Zerdüşt'ün birinci: cildi, Wagner'in ölüm günü olan 13 
Şubat 1883 de basılmıştır .. Bu kitabın dört cildi kısa fasıla
larla tamamlandıktan sonra bunu, «Kudret iradesi�, <jyi ve 
kötünün ötesi», «AhlAkın geııealojisi-», «İlahlar fecr!:. kitab
ları takip etti. 

Nietzsche'nin hastalanması ve bu yüzden vazifesini ter
ke mecbur olması. 187S yılında olmuştur. Bu tarihten itiba
ren hastalığı hep ilerlemiş ve 1889 da aşikar cin� 
net nöbetleri halini almıştır. Bu esnada annesi kendisini ala
rak Yena Üniversitesi akliye kliniğine yahrmıştır. Had nö
betler geçtikten sonra Niet?.sche, kız kardeşine teslim edildi 
ve onunb. hayatımn son senelerini geçirdi. Ölümü 25 ağus

tos 1900 tarihin� !'astlar. Kabri doğduğu Röcken köyündedir. 
«E.c:::o homo», «Antikri'Sb adlı kitapları terekesinden 

çıkmı�tır. Dikkat:e lay1kt1r ki bu eserler ne sistem bakımın
dan diğ0r kitaplardan bir aykırılık gösterir, ne de kuvvet

.ce onla1·dan aşa.fi ka!1.l'. 
Zercliıişt - - F 2 



ZEBDÜŞ'.l''ÜN BAŞLANGIÇ HİTABESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Zerdüşt otuz yaşında iken yurdunu ve yurdunun gölünü 
bırakarak dağa çekildi Orada ruhunu ve inzivasını tattı ve 
on yıl bun<lan usanmadı. Ama nihayet gönlünde bir değişik
lik duydu. Bir gün şafakla kalktı, güneşin karşıs�na geçti ve 
ona hitabetti: 

«Ey büyük güneş, aydlınlatacaık bir şeyin olmasa bah
tın ne olurdu? 

On yıl var ki buraya, mağarama çıkıyorsun: Eğer ben, 

kartalım ve yılanını olmasaydık, !LŞığmdan ve yolundan usa
nırdm. 

Fakat hiz her saba'h seni beldedik. Işığının fazlasını al
dık. V c bunun için serri takdis ettik. 

Bak! ben, fazla ,bal toplanuş an giibi, bik:metime kanıksa
dun, uzanacak ellere muhtacım. 

İnsanlar arasında a:kıllılar deliıliklcrine, fakirler de zen
gin.J:iklerine bir defa daha s�wininceye kadar lıediyeleriıni 
payJ:a.�1 ı:n:rwk istiyorum. 

Bıwun için a.şağıJara inmeliyim. Na<>ıl ıki -..en, a<?ırı zen
g.in yıldız, akşamları deniz:in ar.dina iniyor ve arka diinyaya 
ışık götürüyoı-s:an, hen de senin giıhi, araılanna inmek istedi
ğim insa::ılann tabirile, hatmaliıyım. 

Ey en büyük saadeti. bile kıska.'1Hladruı: g()rebilen tok 
göz, ·booi tiziz et'! 

Taşınak isteyen kadehi taziz et ki içinden sıu, altın gibi 
aksın ve saadetinin parıltılarını her tamfıa taşısın! 

Bak! Bu ıkaıdeh }ine boşalmak, ZeTdijşt yine insan ol· 
mak istıiyor.» 

Zerdüşt'ün inişi böyle başladı. 

2 
Zerdil§t yalnız olarak dağdan aşağıya indi ve kimse ile 

karşılaşmadı. Fakat ormanın içine giri"Iice karşısında bir ih
tiyar belirdi. Bu adam ormanda kök toplamak için «Mukad· 
des kulübe»sinden çtkınıştl. İhtiyar, Zerdüşt'e şöyle hitabetti: 
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«Ru yolcu bana yabancı ge1m'İyor: - Hayli ıyıl önce bıu
raıtlan geçmişti. Adı Zerdüşt'tü, fakaıt o değişmiş. 

«0 zaman külünü dağa götürüyordun: bu gün ateşini 
vadilere mi taşımak istiyorsun? Kund:a:kçılık cerz.asmdan 
korkmuyor musun?» 

Evet, Zerdüşfii tanıdım. Onun gözü saf dır, ve ağzında 
hiç bir kin gizlenmez. Danseder gibi yürümesi ondan de
ğil mi? 

Zerdüşt değişmiş, Zerdüşt çocuk olmuş. Zerdüşt b"ır 
<<Uıyanmış» tır, şılındi uyuyanlar arasında ne yapacak? 

İnzivada iken, bir deniz içindeymiş gibi yaşıyordun ve de· 
nıiz seni taşıyordu. Yazık ki karaya çıkmak istiyorsun. Ya
zık ki vüeudünü yine kendin sürüklemek istiyorsun.» 

Zerdüşt cevap verdi: «İnsanları seviyorum.» 
«Neden» dedi ihtiyar. «Benim ormana ve inzivaya çeki

Nşim neden, insanları pek fazla sevdiğimden değil miydi?ıt 
Şimdi Tanrıyı seviyorum. İnsanları sevmiyorum. İnsan, 

bence pek kifayetsiz bir şeydlir. İnsanı sevmeık beni mahve
debilirdi.» 

Zerdüşt cevap verdi : «Ne diye sevgiden bahsecliyornm, 
ben insanlara bir hediye götÜrjiyorum.» 

İhtiyar: «Onlara bir şey verme. Onlardan bir şey al ve 
onlarla beraber taşı daha iyi. Bu, onların hoşuna gider, ye
ter ki senin hoşuna gitsin. 

· � onlara bir şey vermek istersen sadakadan baş'llla bir 
şey verme. Ve bunun için de onları yalvart.» dedi. 

Zerdüşt; «Hayır» dedi. «Ben sadaka vermem. Sadaka 
vereeeik tkaıdar fakir değilim.» 

İhtiyar, Zerdüşt'ün haline güldü ve şöyle dedi: 

«Öyle ise hazinelerini kabul' ettirıneye bak! Onlar miin
zevilere karşı güvensizdir ve bizim hediye vermek için gel
diğimize inanınazlar. 

Bizim sokaıklard.aki adıml'amnız onlara pek münzevi ge
lir. Gece, güneşin. doğmasından çok evvel, yatakta iken bir. 
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adamm ayak� işitseler, kendi kendilerine sıorarlar: «BU 
hırsız nereye gidiyor?» 

İnsanlara gi:tme, ormanda kal. Hayvanlar aııasına gitsen 
daha iyi .Neden ben.im gibi olmak istemiyorsun: Ayılıa:r ara· 
sl'nda ayı, ıkuş.fu.r arasmda kuş.» , 

«İhtiyar, onnanda ne yaparsın?» diye sordu Zerdüşt. 
ihtiyar şöyle dedi: 

«Ben şarkılar besteler ve söylerim ve şarlkılar besteler· 
ken güler, ağlar ve hommdanırım. Böylıeee Tannyı överim. 

Şarlu söyleyerek, ağlayarak, gülerak, Tanrıyı, kendi Tan
runı, överim. Şimdi söyle bak.alım :bize getirdiğin hediye ne?» 

Zerdüşt bu şözü işitince ihtiyarı selamladı ve şöyle dedi: 
«Size verecek neyim olabilir? Bırakın çabuk gideyim de 

sizden bir şey alımyayım.» 
İhtiyarla Zerdüşt iki çO<!uk gibi, gülüşerek, ayrıldılar. 
Zerdü.�t yalnız kalınca kendi kendine söylendi: «Nasıl 

ohıy0r da onnandaki bu mukaddes ihtiyar tannnın ölmüş 
alduğunu daha işitmemiş bulunuyor?» (1) 

3 

Zerdüşt ormanın eteklerinde bulunan en yakın kasaba
ya vardığında, halkı pazar yerinde toplanmış buldu. Çünkii 
bir ip cambazını seyredeceklerdi. Zerdüşt halka şöyle hitap 
etti: 

«Ben size İnsanüstü'nü öğretiyorum. İnsan, aşılması la
zım gelen bir şeydir. Onu aşmak için ne yaptınız? 

-
�diye kadar bütün v.arlıklar kendilerinden üstün bir 

varlık yarattılar. Siz bu büyük meddin cezri mi ohu.ak isti
yorsunuz? İnsanı aşacağınız yerde hayvanlığa dönmeyi mi 
tıeroih edeceksiniz? 

İnsana göre maymun nedir? Gülüneçek veya acı bi.r 
a.tanç verecek bir şey. İşte insan da «insanüstw ne göre 

(1) Niçe'ye göre Tanrı fikri zaiflaıi.n bir vehmidir (Ateistn 

felsefesi) . 
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böyle olmaLdır: Gülünecek veya acı bir utanç verecek bir 

şey 
Siz, solucandan ir..sana kadar yol aldınız ve içinizde bir 

çok şey hala solucandır. Bir zamanlar maymundunuz ve 
şimdi bile insan, her maymundan fazla maymundur. 

İçinizde en hakiminiz bile, yalnız nebatla hayaletten bir 
ikilik ve bir hünsadır. Fakat sizin hayalet veya nebat mı ol

manızı istiyeyim? 

Bakın size «insanüstü» nü öğretiyorum. 
«İnsanüstü» arzın gayesidir. İradeniz demel idir ki: «İB

sanüsti.1 arzın gayesi olsun.» 
«Sizi davet ediyorum kardeşlerim, arza sadık kalın ve 

size ötedünya ümitlerinden bahsedenlere kanmayın! On
lar bilerek veya bilmeyerek zehir saçanlardır. 

Onlar, hayatı hakir görenlerdir, ölüm halinde olanlar
dır ve kendileri zehirlenmişlerdir. Arz, bunlardan usanmı,
tır. Bırakın göçsünler. 

Bir zamanlar Tanrıya isyan, en büyük günahtı. Fakat -
Tanrı öldii ve onunla birlikte bu günahlar da oldü. Şimdi en 
korkunç şey, arza karşı günah işlemek ve «bilinmesi kabil 
olmayanı» (l) arzın gayesinden üstün tutmaktır. 

Bir zamanlar ruh, bedeni hakir görürdü v� zaman bu 
küçümseme büyük bir marifetti. Ruh; bedeni cılız, çirkin ve 
aç görmek isterdi ve böylece bedenden ve arzdan sıyrılmak 
dilerdi. 

Ah! Bu ruhun kendisi cılız, çirkin ve açtı ve işkence, bu 
ruhun şehvetiydi. 

Fakat kardeşlerim, siz de söyleyin, bedeniniz ruhunuz 
hakkında ne diyor? Ruhunuz; fakirlik, kirlilik, ve acınacak 
bir rahat düşkünlüğünden ibaret değil midir? 

gerçekten; insan, kirli bir nehirdir, kirli bir nehri kir
lenmeden içine alabilmek için bir insanın deniz olması la
zımdır. 

o ) Yani Mliki. 
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Bakın, size, insanüstü'nü öğretiyorum. O, işte bu deniz
dir ki içinde büyük küçümsemeniz batabilir. 

Görüp geçirebileceğiniz şeylerin en büyüğü nedir? Bu 
büyük küçümsemenin saatıdır. Saadetinizin, aklınızın ve fa
ziletinizin de size iğrenç geleceği saattır!, 

«Benim talihim de neki? fakirlik, kirlilik, acınacak bir 

rahat düşkünlüğü. Fakat talihim varlığına bizzat hak ka
za.ı:unalıydı» diyeceğiniz saat. 

«Benim aklım ne ki? O bilgiye karşı bir arslanın gıda
sma duyduğu ihtirası duyuyor mu? O, fakirlik, kirlilik. acı
aacak: bir rahat düşkünlüğüdür.?> diyeceğiniz saat. 

« Benim faziletim ne ki? Henüz beni çıldırtmadı! «İyilik» 
ve «fenalık» laı-ımdan ne kadar bezginim! Bunların hepsi 
züğürtlük, kirlilik ve acınacak bir rahat düşkünlüğüdür.» 
liliyeceğiniz saat. 

«Benim adaletim ne ki? Alev ve kömür olduğumu gör
müyorum. Halbuki adil olan alev ve kömür olur.» diyeceği

niz saat. 
«Benim acunam ne ki? Merhamet, insanları sevenin mıh

landığı bir çaıımıh değil midir? Halbuki benim merhametim 
henüz bir çarmıha germe değildir.» diyeceğiniz saat. 

Böyle koııll§uyor, böyle bağırıyor mu idiniz? Ah sizin 
böyle bağırdığınızı bir işitmiş olsam! 

Günahınız değil, kanaatkarlığınız göklere haykırıyor. 
Güaahınızın içinde bulunan cimriliğiniz göklere haykıriyor. 

Diliyle sizi yalayacak yıldırım nerede? Sizin aşılanmanız 
gereken delilik nerede? 

Bakın, size İnsanüstü'nü öğretiyorum. O, bir yıldırımdır, 
o bu deliliktir:» , 

Zerdüşt, sözlerini bitirince halkdan birisi bağırdı: «İp 
cambazının bahsini çok dinledik, şimdi artık kendisini gös
terin bize» ve bütün halk Zerdüşt'e gülüyordu. Fakat bu 
sözlerin kendisine yBneldiğini sanan İpcanbazı, işinin başına 
geçti. 

Lakin Zeroüşt halka baktı ve şaştı. Soora şöyle dedi: 
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�İnsan, bir iptir ki, hayvanla İnsanüstü arasına gerilm iş

tir. Uçurum üstünde bir ip. 
Tehlikeli bir geçiş, tehlikeli bir yolculuk, tehlikeli · bir 

geriye bakış, tehlikeli bir ürperiş ve duraklayış. 
İnsanda büyük olan şey nedir? Onun b:r hedef değil bir 

kt>prü oluşudur, 
İnsanda sevilebilecek şey, onun bir geçiş ve batış ol

masıdır. 
Ben o adamları severim ki, yaş..·unayı hiimezler, meğerki 

batanlar olsunlar, çünkü onlar karşıya geçenlerdir. 

Ben büyük küçümseyicileri severim, çünkü onlar büyük 

saygılılardır ve karşı kıyıya duyulan hasretin oklarıdır. 
Ben o adamları severim ki, batmak ve kurban olmak 

için yıldızların ardında bir yer ııramazlar: Aksine, kendile
rini arza kurban ederler, tiı k i  arz bir zaman gelip İnsanüs
tü 'nün olsun . 

Ben o adamı severim k i ,  idrak etmek için yaşar ve İn
sanüstü'nün geleceğini idrak ebrnek ister. 

Ben o adamı severim ki, İnsanüstü'ne ev yapmak ve oıia 
toprak, hayvan ve bitki hazırlamak için çalışır ve keşifler 
yapar. Çünkü o, böylece kendi zevalini ister. 

Ben o adamı severim ki, kendi faziletini sever: Çünkü 
fazilet zeval iradesi ve hasretin bir okudur. 

Ben oadamı severim ki, kencfaine bir damla bile fikir 
alıkoym;ız, aksine tamamen faziletinin ruhu olmak ister; O, 
böylece fikir hal:nde köprüyü geçer. 

Ben o adamı severim ki, faziletinden askısını ve felake
tini hazırlar: O böylece ancak faziletinin hatırı için yaşamak 
ister ve daha fazla yaşamak istemez. 

Ben o adamı severim ki, çok fazla faziletlere sah: b olmak 
istemez. Bir fazilet, iki faziletten daha fazla fazilettir. Çünkü 
o fazilet, musibetin asıldığı . düğümdür. 

Ben o adamı severim ki, ruhunu israf eder, teşekkür bek

lemez ve hiç bir şey geri vermez: Çünkü o daima hediye 
verir ve kentlisini k-0rumak istemez. 
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Ben o adam' severim ki,  zar kendi lehine düştüğü za

man utanır ve sorar: «Ben bir hilekar oyuncu muyum?» 
Çünkü o, helak olmak diler. 

Ben o adamı severim ki, işine altın sözlerle başlar ve 
vadettiğinden fazlasını tutar: Çünkü o, zevalini ister. 

Ben o adamı severim ki, gelecektekila-e layık olur ve 
geçmiştekileri kurtarır: Çünkü o halihazır yüzünden helak 
ilmak ister. 

Ben o adamı severim ki, Tanrısını hükmü altına alır: 

Çünkü Tanrısını sever: Zira o Tanrısının gazabı yüzünde.:n 
helak olmalıdır. 

Ben o adamları severim ki ruhu, yaralandığı zaman da 
derindir ve küçük bir macera yüzünden helak olabilir: O, 
böylece köprüyü severek geçer. 

Ben o adamı severim ki, rubu dolup taşmıştır, öyle ki 
kendisir\i unutmuştur ve her şey omın içindedir: Böylece 

her .şey ona zeval getirir. 

Ben o adamı severim ki, ruhu ve kalbi hürdür: Böyle
ce, k�ası yalnız kalbinin kabıdır, ama kalbi o�u helake sü-

rü�!g. 
Ben bütün o adamları severim ki, insanların üstünde ası

lı duran siyah buluttan tek tek düşen ıağır damlalar gibidir
ler: Onlar yıldırımın gelmekte olduğunu haber verirler ve 
haberci olarak helak olurlar. 

Bakın, ben bir yıldırım haberoisiyim ve bulutun ağır 
bir damlasıyım: Ama bu yıldırım adı «İnsanüstfü>dür. 

5 
Zerdüşt bu sözleri söyledikten sonra yine halka baktı ve 

sustu ; kendi kendine: «Orada duruyorlar ve gülüyorlar; be
ni anlamıyorlar, ben bu kulakiara uyan ağız değilim.» dedi .  

Gözlerile işitmeyi öğrenmeleri için kulaklflrmı mı pat-

latmalı? 
. 

Vaızlar, şaklabanlar gibi ya�rgara mı yapmalı ? Yokııa 

tepinenlere mi inanıyorlar? 

Bir şeyleri var ki, oı:nmla !llB�nhırkır. o.lıarı :mağ-
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rur eden bu şeyin adına ne eliyorlardı ? Ona «irfan» diyorlar; 
onları keçi çobaniarınd.an ayırt eden şeymiş bu! 

Onun için «küçümseme:.> kelimesini işitmeyi sevmezler. 
Şimdi ben onların gururlarına hitabedeceğim .  

Onun için e n  küçümsenecek şeyden bahsedeceğim, ama 
bu, son insandır.» 

Ve Zerdüşt halka şöyle hitab etti: 

«İnsanın bir gaye edineceği zaman gelmiştir. 
f;,anın en yüksek ümidlerinin tohumunu ekeceği zaman 

gelmiştir. 
Henüz toprak buna yetecek kadar bereketlidir. Fakat 

bir zaman gelecek, bu toprak fakirlejecek ve artık hiç bir 
.vüksek ağaç yetiştiremiyece� . 

Yazık, insanın hasretinin okunu insan üzerinden aşıra
mıyacağı, ve yayının gerilmeyi unutacağı bir zaman gelecek. 

Size diyorum ki: danseden bir yıldız doğurabilmek için 
insanın içinde bir hercümerç olmalıdır. Size diyorum: içi
nizde henüz bir hercümerç vardır. 

Yazık, artık insanın hiç bir yıldiz doğuramıyacağı za
rnan geliyor. Yazık, bizzat kendini hakir göremiyen en ha
kir adamın zamanı geliyor. 

Bakın size son insanı anlatayım: 
«Aşk nedir ? Yaratış nedir ?  Hasret nedir?  Yıldız nedir?» 

Son insan böyle sorar ve göz kırpar. 

O zaman a:�z küçülmüştür, ve üstünde her şeyi küçülten 
son insan sıçramaktadır. Son adamın cinsi, toprak piresi gi
bidir, kökü kurutulamaz. Son adam, en uzun ömürlüdür. 

Son insanlar «biz saadeti keşfettik» derler ve göz kır
parlar. 

Onlar yaşanması güç semtleri terk etmişlerdir. Çünkü 
harare� lazımdır. Henüz komşu sevilir ve ona sürtünülür, 
çünkü hararet lılzımdır. 

Hasta olmak, güvensiz olmak, onlarca günahkarlıktır. 
İlltiyatlıdırlar; artık ayağı �şlal'a ve insanlara takılan, delidir. 
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Arasıra bir az zehir . . Bu hoş rüyalar verir, ve sonunda 

bir az fazlaca zehir, bu da hoş bir ölüm getirir. 
Henüz çalışılır, çünkü iş eğlencedir. Fakat eğlencenin 

zararlı olmamasına dikkat edilir. 
Artık ne zengin ve ne züğürt vardır. Her ikisi sıkıntılı

dır. Artık hükmetmek isteyen kim, itaat etmek isteyen ner
de? Her ikisi sıkıntılıdır. 

Çobanı olmayan bir sürü! Herkes aynı şeyi ister, her
kes birdir. Başka bir şey istiyen, kendi rır:asile tımarhaneye 
gider. 

«Eskiden bütün dünya ç ılgındı.» en nazikleri böyle der 
ve göz kırparlar. .,, 

Akıllıdırlar ve olan her şeyi bilirler. Böylece sonsuz 
alay mevzuları vardır. Henüz döğüş vardır. Fakat çabuk ba
rışırlar. Yoksa mideleri bozulur. 

Gündüz ve gece için birer küçük keyifleri vardır. Fa

kat sağlığı sayarlar. 

«Biz saadeti keşfettik.» Son insanlar böyle derler ve 
gözkırparlar. 

Zerdüşt'ün başlangıç hitabesiburada sona ermişti. Çün
kü bu anda halkın haykırışı onun sözünü kesmişti. «Ah Zer
düşt·�» diyorlardı «bu son insanları bize ver, bizi bu son in

sanlardan yap, İnsanüstü senin olsun .» Bütün halk çılgın bir 
neşe içinde ağızlarını şapırdatıyordu . Fakat Zerdüşt keder
lendi: ve kendi kendine şöyle dedi: 

«Beni anlamıyorlar, ben bu kulaklara uyan ağız deği

lim. 
Herhalde dağda çok fazla kalmışım . Irmakların ve ağaç

ların sesini çok fazla dinlemişim .. Şimdi onlara, keçi �han

larına söyler gibi hitabediyorum. 
Ruhum hareketsiz ve dağın kuşluk vakti gibi. aydınlık . . .  

Fakat onlar sanıyorlar k L  ben soğuk bir ins�nım v e  kQrkunç 
şakalar yapan bir alaycıyım. 

Şimdi bana bakıyorlar ve gülüyorlar ve gülerken bana 
kin duyuyorlar. Gülüşleri buz gibi sC>ğlik!» 
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6 

Burada ağızları susturan, gözleri afallatan bir hadise ol
du, çünkü bu aralık ip canbazı "işe başlamıştı. Canbaz, küçük 
bir kapıdan çıkmış ve iki kule arasına halkın ve panayırın 
üstüne gerilmiş olan ipin üstüne gelmişti. Canbaz yolunun 
yarısına varınca küçük kapı bir daha açıldı. Şaklaban bir 
h.erif oradan sıçrayarak hızlı hızlı, canbazın arkasından yü
rüdü: «İleri, miskin topal, tenbel hayvan, !hödük, yürü ki 
ayağım sana çarpmasın. Bu iki kule arasında işin ne? Senin 
yerin kulenin içi. Seni oraya tıkmalı. Senden daha ustasının 
yolunu kapıyorsun!» diye haykırıyor ve canbaza yaklaşıyor
du. Fakat aralarında bir adım mesafe kalınca her ağızı sus
turan ve her gözü donduran korkunç bir şey oldu: Arkadan 
gelen, şeytan gibi bir çığlık koparmış ve önündekinin üstün
den atlamıştı. Rakibinin muzaffer olduğunu gören , birinci 
canbaz, muvazeneyi kaybetmiş, sırığını elinden bırakmış ve 
sırığından evvel bir kol, bacak kasırgası halinde aşağıya düş
müştü. Panayır ve halk, fırtına kopmuş denize dönmüştü. 
Herkes birbirini çiğneyerek kaçmış ve canbazın vücudünün 
çarpacağı yer büsbütün boşalmıştı. 

Fakat Zerdüşt yerinde kaldı. Canbazın vücudü henüz 
canlı,. fakat paramparça bir halde onun yanma düşmüştü. Bir 
an sonra adam kendine geldi, ve Zerdüşt'ü yanında d1z çök
�üş halde gördü. « Orada ne yapıyorsun?» dedi. -«Çoktan bi
liyordum ki, şeytan benim bacağımı kıracak. Şimdi beni ce
henneme sürüklüyor. Onun elinden almak mı istiyorsun?» 

Zerdüşt; « Şerefimle söylerim ki dostum, söylediğin şey
lerin hiç birisi yoktur. Şeytan yoktur, ve cehennem yoktur. 
Ruhun, bedeninden daha tez ölecektir. Artık hiç bir şeyden 
korkma.�> dedi. 

Adam, güvensizlikle gözlerini açtı. «Söylediğin doğru ise» , 
dedi, «hayatımı kaybetmekle bir şey kaybetmiş olmıyaca
ğı.m. Ben, dayakla ve açlıkla oyun öğretihniş bir hayvandan 
pak fazla bir şey değilim.» 

«Hayır» dedi Zerdüşt. «Sen mesleğini tehlikeden yar:.�-
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tın. Bunda küçümsenecek bir şey yok. Şimdi de mesleğin 
yüzünden ölüyorsun .. Bunun için seni kendi ellerimle göme
ceğim.» 

Zerdü�t bunu söylediğinde son nefesini vermekte olan 
adam, artık ses çıkarmadı, yalnız sanki teşekkür için Zer
düşt'ün elini arıyormuş gibi, elini kımıldattı . 

7 

Bu aralık akşam olmuş ve panayır karanlığa bürünmüş
tür. Halk dağılmıştı. Çünkü tecessüs ve dehşet için bile bir 
yorulma vardır. Fakat Zerdüşt toprak üstünde yatan ölünün 
yanına oturdu ve düşünceye daldı .. Böylece zamanı unuttu. 
Fakat nihayet gece oldu, ve bir soğuk rüzgar, münzevinin 
üstünden esmeye başladı. O zaman Zerdüşt ayağa kalktı ve 
kendi kendine şöyle dedi: . 

«Gerçekten, Zerdüşt bu gün _güzel bir balık avı yaptı. 
Bir insan yakalıyamadı, fakat bir cenaze buldu.» 

«İnsanın varlığı korkunç, yine de mana.sızdır. Bir şakla
ban onun helakine. sebep olabilir. 

Ben insanlara, varlıklarının manasını öğretmek istiyo
rum°?'Bu mana İnsanüstü'dür. insan denen siyah bulutun '-" 
yıldırımı :  

Fakat ben henüz onlara uzağım. &nim mefhumlarını 
onlara hitabetıniyor. İnsanlar nazarında ben deli ile ölü arası 
bir şeyim. 

Gece karanlık , Zerdüşt'ün yolları karanlık . Gel. soğuk 
ve katı yoldaşım. Seni ellerimle gömeceğim yere taşıy�yım.� 

8 
Zerdüşt bunları kendi kendine söy !edikten sonra ölüyü 

sırtladı ve yola koyuldu. Daha yüz adım gitmemişti ki, yanı
na bir adam sokuldu, ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Hele 
bak, bu adam kuledeki şaklaban değil miydi: «Zerdüşt» di
yordu , «bu şehirden uzaklaş,  burada çokları sana kin bes
liyorlar. İyiler ve adiller senden nefret ediyorlar. Seni düş
man sayıyorlar; ve sana hor bakıyorlar; Hak elinin mümin
leri senden nefret ediyorlar ve seni halk için tehlike sayıyor-
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tar. Sana gülmeleri, hakkında hayırlı oldu. Hakikaten, bir 
şaklaban gibi konuştun, ölü köpeğe yanaşmak hak.kında ha.. 
yırlı oldu. Böylece alçalmak sayesinde bu gün için yakayı 
kurtardın. Fakat bu şehirden uzaklaş, yoksa yarın senin üs

tünden de atlarım, bir canlının bir ölü üstünden atlayışı gi
bi . .  » Bunu söyleyen, kayboldu. Fakat Zerdüşt karanlık so
kaklardan yoluna devam etti. · 

Şehrin kapısında mezarcılarla karşılaştı. Bunlar fenerle
rini Zerdüzt'ün yüzüne tuttular. Onu tanıdılar ve alay ede
rek dediler ki: «Zerdüşt, ölü köpeği alıp götürüyor. Zer
düşt'ün mezarcı oluşu ne ala! Çünkü biz ellerimizi bu leşle 
kirletmek istemeyiz. Zerdüşt şeytanın elinden lokmasını al
mak mı istiyor? Ala. Afiyet olsun! Bari şeytan Zerdüşt'ten 
daha usta bir hırsız olmasa! Şeytan ikisini de çalar; ikisini de 
yer!» Bunu diyenler başbaşa vererek gülüşüyorlardı. 

Zerdüşt buna bir şey demedi1 yoluna devam etti. Or
manlar ve bataklıklar içinden iki saat kadar yol aldıktan 
sonra aç kurtların uluyuşlarını duydu. Açlığını hissetti. 
Böylece içinde ışık yanan münzevi bir evin önünde durdu. 

«Açlık beni bir haydut gihi bastırıyor. Açlık ormanlar 
ve bataklıklarda ve gecenin derinliği içinde beni bastırıyor. 

Açlığın tuhaf kaprisleri var. Çok defa yemekten sonra 
gelir. Bugün bütün gün hiç gelmedi. Acaba nerde kalmıştı h 

Zerdüşt bunları diyerek evin kapısını çaldı. Elinde ışık 
tutan yaşlı bir adam çıktı ve sordu: «Bu gelen kim? Uyku
mu bozan kim?» 

«Bir ölü ve bir diri,?> dedi Zerdüşt..  «Bana yiyecek ve 
içoc?k ver. Gündüz yemeyi unuttum. Açları besleyen, kendi 
ruhunu ferahlatmış olur. Hikmetin icabıdır bu.» 

İhtiyar uzaklaştı. Fakat az sonra yine geldi. Zerdüşt'e 
ekmek ve şarap getirm�ti. «Burası açlar için kötü bir yerdir» 
dedi. «Onun için burada oturuyorum. İnsan ve hayvan bu 
münzeviye uğrar. Fakat yoldaşına da yiyecek ve içecek ver. 
0 senden daha yorgun.» Zerdüşt cevap verdi: «Yoldaşım 
öiüd.ür. Ona yedirmek çok güçtür.» İhtiyar mırıldanaralı. 
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«Bana ne dedi. Kapımı çalan, verdiğimi almalı, yiyin ve ra
hatınıza bakın.» 

Zerdüşt hundan sonra iki saat daha yol aldı. Yola ve 
yıldızların ışığına kendini bıraktı. Çünkü o, gece yürümeye 
alışıktı ve uy�yanların yüzüne bakmayı severdi. Fakat tan
yeri ağarırken kendini kuytu bir ormanda buldu. Hiç bir 
yol görünmüyordu. Orada ölüyü bir ağaç kovuğunun içine 
yerleştirdi. Çünkü onu kurtlardan korumak istiyordu. Ken
disi de toprak ve yosun üzerine uzandı. Az sonra yorgun bir 
vücut ve sakin bir ruhla uykuya daldı. 

9 

Zerdüşt uzun zaman uyudu. Uyku içinde yalnız sabahı 
değil kuşluğu da geçirmişti. Fakat nihayet uyandı. Ormana 
ve sükuna hayretle bakti. Sonra birden, kara görmüş bir de
nizci gibi, süratle doğmldu, ve bir sevinç çığlığı kopardı , çün
kü yeni bir hakikate ermişti. Kendi kendine şöyle dedi: 

«Gözümde bir ışık çaktı: Ölülere ve istediğim yere taşı
yabileceğim cenazelere değil, canlılara ve yoldaşlara muhta-

• cım ben. Kendi arzulariyle ve benim istediğim yere beni ta

kip eden canlı yoldaşlara muhtacım . . 
Gözümde bir ışık çaktı: Zerdüşt halka değil, havarilere 

hitap etmeli. Zerdüşt bir sürünün çobanı ve köpeği olmamalı. 
«Sürüden bir çoklarını ayartmak.�> Ben işte bunun için 

geldim. Halk ve sürü varsın bana kızsın. Çobanlar Zerdüşte, 
haydut desin. 

Ben onlara çoban diyorum. Onlar kendilerine «iyilen 
ve «adiller» diyorlar Ben onlara çoban diyorum, ama onlar 
kendilerine Hak dininin müminleri diyorlar. 

Şu iyilere ve adillere bakın. En çok kimden nefreV edi
yorlar? Kendilerinin kıymet tablosunu parçalayandan, kı
randan. Fakat o, yaratandır. 

Bütün dinlerin müminlerine bakın, en çok kimden nef
ret ediyorlar? Kendilerinin kıymet tablosunu kırandan, par
çalayandan. Fakat o, yaratıcıdır . 

Yaratıcı, yoldaşlar arar, ölüler aramaz. Sürü ve mümin-
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ler de aramaz. Yaratıcı, yeni levhalar üstünde yeni kıymet
ler yaratacak yaratma ortakları arar. 

Yaratıcı, ygldaşlar ve hasat ortakları arar, çünkü her şey 

onda hasada olgundur. Fakat onun yüz orağa ihtiyacı var
dır. unlar olmayınca başaklarını döker ve üzülür. 

Yaratıcı, yoldaşlar arar. Oraklarını bilemesini bilenler 

arar. Bunlara «yırtıcı» diy,,ecekler, «İyi» ve «fena» yı yok 
edici diyecekler. Fakat onlar hasad y,apanlar ve bayram 

edenlerdir. 

Zerdüşt yaratma ortağı arıyor. Zerdüşt, hasad ve bay
ram ortağı arıyor. Onun sürüler, çobanlar ve ölülerle işi ne? 

Ey benim ilk yoldaşım, hoşça kal! Seni ağaç kovuğuna 
iyice gömdüm ve kurtlardan iyice sakladım. 

Fakat senden ayrılıyorum, vakit geç, iki fecir arasın
da ben bir hakikate erdim. 

Ben, çoban ve mezarcı olmamalıyım. Artık bir daha 
halkla da konuşımyacağım, bir ölüye de son defa hitabetmiş 

oluyorum. 
Yaratanlara, hasadcılara ve bayram edenlere katılaca

ğım. Onlara gök kuşağını ve üstiLns:an'a çıkaran merdivenleri 

göstereceğim. Şarkımı münzevilere ve çift münzevilere söy

liyeceğim. İşitilmemiş şeyler için kulağı olanın kalbini saa
detimle dolduracağım. 

Ben hedefime varmak istiyorum ben kendi yolumu yü-- ' 
rüyorum. Gecikenler ve mızmızlar üzerinden atlayıp geçe-

ceğim. Böylece benim yürüyüşüm, onların batışı ola�> 

10 

Zerdüşt bunları kendi kendine SÖylerken öğle olmuştu. 
Bu esnada bir şey arar gibi göklere baktı. Çünkü başının üs.. 
tünde bir kuşun keskin çığlığını duymuştu. Bu kimdi? Ha
vada bir kartal, geniş daireler çizerek uçuyordu. Boynuna 

bir yılan, av gibi değil bir dost gibi asılmıştı. Çünkü yılan 
kartalın boynuna sarılmıştı. 

«Bunlar, benim hayvanlarım» dedi Zerdüşt ve gönülden 
sevindi. 

· 
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«Yer yüzünün en mağrur hayvanı ile en akıllı hayvanı. 
Bunlar haber almaya çıkmışlar . .  

Haber almak istiyorlar. Zerdüşt sağ mı? Gerçekten, 
ben hala yaşıyor muyum? 

İnsanlar arasında olmak hayvanlar arasında olmaktan 
daha tehlikeli. Zerdüşt, tehlikeli yollardan yürüyor. Bana 
hayvanlarım kılavuzluk etmeli.» 

Zerdüşt bunları söylerken ormandaki azizin konuşma
sını hatırladı. İçini çekerek kendi kendine şöyle dedi: 

«Daha akıllı olabilsem, yılanım gibi, çok akıllı olabilsem! 

Fakat im.kansız bir şey istiyorum. Onun için gururum

dan, daima aklımla beraber yürümesini d\leyeyi:m. 

Ve bir gün aklım beni terk ederse - ah o kaçım.ayı sever -
o zaman gururum deliliğimle beraber uçmalı.> 

Zerdüşt'ün inişi böyle başladı. 



ZEIIDÜŞTÜN HİTABELERİ 
ÜÇ DFX'i.İ.ŞMEYE DAİR 

Size, ruhun üç değişmesini anlatacağım. Ruhun deve, 

devenin arslan ve nihayet arslanın ı;<>cuk oluşunu. 
Saygılı, dayanıklı ve kuvvetli bir ruhun ağır yükleri 

vardır. Onun 'kuvveti, daima ağırı ve en ağırı ister. 
Ağır nedir? Dayanıklı ruh böyle sorar. Ve deve gibi 

diz çöker ve iyi yüklerunek ister. (1] 
«Yiğitler. en ağır şey nedir ki omuzuma alayım. Ve 

kuvvetime sevineyim. Mütehammil ruh böyle sorar. 
Kibrini zedelemek için alçalmak mı? Hikmetile alay 

için deliliğini belliı etmek mi? 
Yoksa, zaferini kutlayan bir davadan ayrılmak. Ayar

tıcıyı ayartmak için yüksek dağlara çıkmak mı? 
İdrakin çayır ve otu ile geçinmek ve. haki:kat aşkile ru-

hundan açlık çekmek mi? . 
Hasta olmak ve teselliye geleni. ger� çevirmek ve senin 

istediğini. hiç bir zaman duyamıyan sa�larla dostluk yap
mak mı? 

Bizi tahlcir edenleri sevmek, ve bizi korkutmak .iste
yen hayalete el mıatmak m.1? 

İçinde hakikat var diye kirliı ı;ulara dalmak, ve soğuk 

lrurbağalan, sıcak yengeçleri itemem ek mi ? 
Bütün bu en güç şeyleri dayanıklı bir ruh yüklenir. Yü

künü alınış, çöl yolunu tutaa. bir deve gibi o da kendi çölüne 
doğru yürür . . 

Fakat en hücra çölde ikinci değişme olur: Ruh, arslan
laşır. Hür olınak ve kendi çölünde hakim ohnak ister. 

[l] Üstadından kabil olduğu kadar fa.da bilgi kapmak 
ister. 

Zerdüşt - F. 3 
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Burada son efendisini arar. Son tanrısına düşman olmak: 
ister ve zafer için büyük devle boğ�ak diler. 

Artık ruhun efendi ve tanrı olarak tanıyamadığı büyük 
dev nedir? Büyük devin adı «Sen yapmalısın» dır. Fakat 
arslanın ruhu «ben isterim» der. [l] 

«Sen yapmalısın» onun yolunda altın kıvılcımlarile 
parlayan pullu bir hayvandır, ve her pulun üstünde altın 
bir parıltı ile «sen yapmalısın» parıldar. • 

Bu pulların üstünde binlerce yıllık kıymetler parıldar, 
ve devlerin en güçlüsü şöyle der: «Bütün kıymetler bende 
parıldar. 

Bütün kıymetler yaratılmıştır, ve bütün yaratıhnış kıy
metler benim. Ve gerçekten, artık «ben �r.im» haklın ol
malıdır.o» Dev böyle söyler. 

Kardeşim, ruhun arslanlaşmasma niçin lüzum var. Mü
tehammil ve saygılı yük hayvanı neye ,etmez? 

Hürriyete ermek ve vazifeye -karşı da mukaddes bir 
«hayır» diyebilmek. Kardeşlerim, ·işte ftl.tllun içi:ıı arslan 
1Azımdır. 

Yeni kıymetlere hak kazanmak. Bu, mütehammil ve 
saygılı bir ruh için calmalarm» en korkuncudur. Hakikaten 
bu onun için bir gasıbchr ve bir � harvaıı işidir. 

Bir vakitler o en mukaddes �Y olarak «sen yapmalı
sın» ı seviyordu. Şimdi· sevgisinden hürriyet çalabilmek 
içi,n her şeyde cinnet ve keyfilik bulabilmelidir. Bu gasp 
için arslana ihtiyaç vardır. 

Fak.at söyleyin kardeşlerim, arslanın yapamayıp da ço
cuğun yapabileceği şey nedir? Yırtıcı al'81an niçin çocuğa 

istihale etmelidir? 

[1] Yani üstadından öğrendiği 
ve isyan 

'eylere karşı şüphe ı 
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Çocuk, bir ismet ve bir unutmadır. Bir yeniden başla
ma, ·bir oyun, kendiliğinden yuvarlanan bir çenber, bir ilk 
hareket, ve bir mukaddes «evet» dir. [1] 

Evet kardeşlerim, yaratıcının oyunu için mu'.kaddes bir 
«evet» lazımdır. Ruh, o zaman kendi iradesini ister ve dün
yayı kaybeden, kendi dünyasını kazanır. 

Size ruhun üçdeğişmesini söyledim: Ruh, nasıl deve ol
du, deve nasıl arslanlaştı ve nihayet arslan nasıl çocuk ol
du.o» 

Zerd�t 'böyle dedi. Bu, «alaca inek» denen şehirde 
oluyordu. 

[1] Çocuk, burada yeni kıymetler yaratır onun dengi,.. 



FAZİLET KÜRSÜLERİNE DAİR 

Zerdüşte uyku ve fazilet hakkında çok iyi şeyler söy

leyen bir haklıni övdüler. Bu sebepten o çok saygı ve ikraın 
görürmil§ ve bütün gençler kürsüsünün etrafında toplanır
larmış. Zerdüşt hu zata gitti ve kürsüsünün önüne oturdu. 
Haklın şöyle diyordu: 

«Uykuy.a karşı saygı ve haya duymalı. İşin başı bu
dur. Fena uyuyanların ve gece uyanık duranların yolundan 
çekilin. 

«Hırsız bile uykuya karşı haya duyar. daima gece, ses

sizce çalar kaçar. Fakat gece bekçisi hayasızdır, hayasızca 

düdüğünü öttürür. 
«Uyku kolay bir sanat değildir. Onun hatırı için bütün 

gün uyanık durmak lazımdır. 
«Gündüzün kendini on defa yenmelisin, bu, iyi bir yor

gunluk verir, ve ruhun afyonudur. 

«Yine on defa kendinle barışmalısın. Çünkü yenme acı

dır ve barışmayan, fena uyur, 
«Gündüzün on hakikat bulmalısın, yoksa gece de haki

kat ararsın ve ruhun aç kalır. 

«Gündüz on defa gülmeli ve neşelenmelisin. Yoksa 
geceleyin mide, bu gam babası, seni rahatsız eder. 

«Bunu bilen azdır: İyi uyumak için hütün faziletlere 

sahip olmak lazımdır. Yalan yere şahitlik edeceğin mi? En 
yakındaki kıza şehvet mi duyacağım? Bütün bu düşünce
ler uykuyu bozar. 

«Bütün faziletlere sahih olunsa bile bir şeyi iyi anlama
lı: bizzat faziletleri de tam vaktinde uykuya yollamalı. Ta 

ki bu uslu dişiler, hetbaht, senin yüzünden hirbirlerile 
�d4utesmler. 

«Tanrı ile ve komşu ile barış! Bu iyi bir uykunun şar-
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tıdır. �omşunun şeytanı ile de barış halinde olmalı. Yoksa 
geceleyin senin etrafında dolaşır. 

«Benim için en iyiı çoban, koyununu en yeşil yamaca sü
rendir! İyi uyku ile bu bağdaşır. 

«Ne çok şeref ve ne büyük servet isterim: Bu, zihni ka
rıştırır. Ama iyi bir nam ve küçük hir kasaya sahih olun
mayınca da iyi uyunmaz. 

«Küçük bir toplantı bence fena topluluktan daha mak
buldür.- Yeter ki tam zamanında gitsin ve gelsin. İyi uy
kunun bir şartı da budur. 

<�afaca züğür� olanlar da hoşuma gider! Bunlar uyku
yu kolaylaştırır. Hele kendilerine daima hak verilirse bah
tiyardırlar. 

«Faziletlinin günü böyle geçer. Gece olunca uykuyu ça-. 
ğırrnaktan çekinirim! Faziletlerin efendisi olan u yku, çağı
rılmak istemez. 

«Ak�ine, gündüzün ne yaptığımı ve ne düşündüğümü 
hatırlarım. Bir inek gibi sabırlı, geviş getirerek sorarım: 
Senin on zaferin nelerdi ? Ve kalbime huzur veren on barış
ma, on hakikat, on gülme nelerdi? 

«Bunları düşünürken ve bu krnk düşünceye dalarken, 
faziletlerin efendisi olan uyku, çağırılmadan, birdenbire 
beni bastırır. 

«Uyku göz kapaklanma dokunur: orası ağırlaşır. Uyku 
ağızıma dokunur: orası açık kalır. 

«Gerçekten, bu, hırsızların en sevimlisi, yumuşak ökce
ler üstünde gelir ve düşüncelerimi çalar: O zaman şu ders 

kürsüsü gibi budala kalakalırım. 
«Ama artık uzun zaman ayakta kalamam; artık yata

rım.» 
Zerdüşt haklınin bu sözlerini duyunca kendi kendine 

güldü: Çünkü gözünde bir ışık çakmıştı. Kendi kendine şöy
le dedi: 
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«Bu kırk düşünceli hakim, bence bir delidir. Fakat zan 
ed,Wonun ki uykuyu iyi anlıyor. 

Bu hakimin yakınında olanlara ne mutlu! Çünkü böyle 
bir uyku saridir! kalın duvarlar arasında bile sirayet eder! 

Vaiz .kürsüsünde bile bir büyü var. Gençlerin bu fazi
let hatı'binin karşısında oturmaları boşuna değilmiş. 

Onun «hikmet>> i şu: İyi uyumak için uyanık duı:mak. 
Ve gerçek, hayatın bir gayesi olmasa ve bir saçmalık seç
mem lazım gelse bence seçilmeye en layık bu olurdu! . 

Vaktile fazilet öğreticileri aranırken neler istendiğini 
şimdi vuzuhlu anlayoruın: İyi bir uyku ve afyon testri ya
pan faziletler aranıyordu. 

Bütün bu övülen kürsü. vaızlarımn «lıikınet>> i rüyası 
bir cyku idi. Onlar hayat için başka bir mana tanımıyorlar
dı. 

Bu gün de bu fazilet telkincisi gibi düşünen bazıları 
var. Hatta onlar bu kadar samimi bile değiller. Fakat onla
rın zamanı geçmiştir. Artık uzun zaman ayakta kalamazlar! 
İşte yalıyorlar bile. 

Bu uykucular bahtiyarchr. Çünkü yakında başlan dü
şeeektir.» 

Zerdüşt böyle dedi. 



«ÖTE DÜNYALl»LARA DAİR [1] 

Zerdüşt de bir zamanlar, bütün öte dünyalılar gibi �n� 
sanın ötesi vehmine kapıldı O zaman bana d,ünya istirablı 

ve eziyet çeken bir tanrınm eseri gibi görünürdü. 

O zaman bana dünya bir rüya ve bir tanrı .şiiri gibi gi'
rünürdü. ilahi bir gayri memnunun gözleri önünde bir du
man gibi görünürdü . 

İyi ve fena, haı>: ve elem. �n ve sen - yaratıcının göz

leri önünde renkli bir duman gibi görünürdü hana. 

Yaratıcı, kendisinden uzaklaşmak istiyordu. O zaman 
dünyayı yarattı. 

Acı çeken için, isti.rahmdan uzakl�mak ve kendini kay
betmek, çılgın bir haz verir. Bir zaman dünya bana çılgın 
bir haz ve bir kendini kaybetme gibi görünürdü. [2] 

Bu dünya ebedi, gayri mükemmel, ebedi bir tezadın 
timsali, mükemmel ohnayan bir timsali - mükemmel olma
yan yaratıcı için çılgın bir haz - dünyayı bir zamanlar böyle 
gih"üyordum.. 

Böylece ben de bütün öte dünyalılar gibi insanın ötesi 
vehmine kaplldım. Gerçekde, i'tlSanın ötesi nedir? 

Ah kardeşlerim, berum yarattığım bu tanrı, büt ün tan
rılar gibi bir insan eseri ve vehmi idi. 

O, bir insandı, hatta zavaHı bir İll.9an, ve bir «ben» ! .  

[1] Ahirete inananlar demektir. 
[2] Yani ahi!'et fiikri.ni dünya iztirahlaruıdıan kurtulma 

veluni yaralaıı.�tiır. 
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Bu, bana kendi :kül ve alevimden geliyordu. Bu haya
let, hana gerçek öte dünyadan gelmi'Yordu. 

Ne oldu kardeşlerim � Ben kendi.nü, istirab çekeni, yen
dim. !Kendi külümü dağa taşıdım. Ve kendime daha parlak 

bir alev icadettim . Ve bakın, o zaman derhal hayalet kay

boldu. 

Şimdi benim ıçın, nekahete ennış olan için, böyle ha

yaletlere inanmak derd ve istirab<lır. İstirab ve hakarettir. 
Öte dünyalılara böyle hitab ediyorum. 

Bütü� öte Öijnyaları yaı'Btan , istirabdı, ve iktidarsızlık

tı. Ve yalnız en mustaribin duyabileceği kısa bir saadet veh
mi idi. 

Bir adımla, bir ölünı adımıyla son merhaleye varmak 

isteyen bir yorgunluk, artık bir şey isteyemiyen zavallı, toy 
bir yorgunluk: Bütün tanrıları, öte dünyaları yaratan duy

gu. 

Bana inanın kardeşlerim , vücuttan yılgınlık gösteren, 
vücuttu! O varlığın kendisine hitabını dinliyordu . ' 

Ve böylece kafasile, ve yalnız kafasile değil, bütün var
lığiyle son duvarların arasından geçip öte dünyaya göçmek 
istiyordu . 

Fakat öte dünya, insanlardan iyi gizlenmiştir . O,  «ila
m» bir hiç olan insansız ve gayr i insani dünya! Ve varlık 
insana hiç hitab etmez meğer ki insan olarak bunu yapsın. 

Gerçek, her türlü varlık güç isbat edil !r. Ve güç söyle
tilir. Söyleyin kardeşlerim ,en iyi i.-,bat ed ilen şey en acayib 

şey değil midir? 

Evet bu ben ve «bem> in tezadı ve hercümerci, en sa
mimi olarak :kendi varlığından b�hseder. Bu; yaratan, iste
yen, kıymetlendiren «ben» ki her şeyin ölçüsü ve kıymeti
dir. 
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Ve bu en samimi varlık, ben - bu, vücutten dem vurur, 
ve hatta şiir söylediği, hülya kurduğu, ve kırık kanatlarla 
titrediği zaman dahi bedeni ister. 

«Ben» gittikçe daha samimi konuşmasını öğrenir!. ve 
öğrendikçe beden ve hayat için daha fazla saygı duyar. 

Benim «hem» im bana yeni bir gurur öğretti. Onu insan
lara söylüyorum. 

Artık başınızı «ilahi» şeylerin esrarına gömmeyin. Bi
lakis onu hür taşıyın, Arza mana kazandıran bir arz kafası 
taşıyın. 

İnsanlara yeni bir irade öğretiyorum: İnsanın körü kö
rüne gittiği yolu tutun onu tasdik edin. Hastalar ve nezi 
halindekiler gibi ondan sapmayın! , 

Bedeni ve hayatı hakir gören «semaviyb ve «kurtarıcı 
kan damlasını» bulan, hastalar ve nezi halindekilerdi: Fa
kat bu tatlı ve muzlim zehri bile bedenden ve arzdan alıyor
lardı! 

Sefaletlerinden kaçmak istiyorlardı. Fakat yıldızlar on
lara çok uzaktı. O zaman içlerini çekerek; «Ne olur başka 
bir varlık, ve saadete ulaştıracak semavi yollar bulunsa» de
diler. Böylece kendi çıkmazlarını ve kanlı içkilerini bulmuş 
oldular. [1] 

Bu nankörler, böylece bedenden ve arzdan sıyrılabile
ceklerini vehmettiler. Halbuki bu sıyFılışın ihtilacını ve ne
şesini kime borçlu idiler? Vücutlarına ve bu toprağa. 

Zerdüşt hastalara karşı müşfiktir. Gerçek, onların tesel
li tarzlarına ve nankör lüklerine kızmaz. Yet.erki, nakahate 
ersinler ve yenenler arasına katılsınlar ve kendilerinden ' 
daha üstün bir varlık yaratsınlar. 

Zerdüşt kendi vehmine rikkatle bakan ve gece yarısı, 
tanrısının mezarı etrafına sokulan nakahattekilere de kız-

[1] Tanrı ve Ahiret fikrini buldular. 
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maz. Fakat bence onun göz yaşları da hastalıktU', ve hasta 
bir bedenin eseridir. 

Şairler ve tanrı çılgınları arasında çok hastalar vardı. 
Bunlar idrak edenlerden ve faziletlerin en genci olan sami
miyetten huşunetle nefret ederler. 

Onlar daiına geriye, karanlık. zamanlara bakarlar. Fakat 
o zaman vehim ve iman başka bir şeydi. Aklın çılgınlıkları 
tanrı benzerliğiydi· ve şüphe günahtı. 

Bu tanrı benzerlerini pek iyi tanırım. Onlar kendilerine 
inanılmasını isterler. Ve şüphe, günahta derler. Bizzat 

kendilerinin neye inandıklarını pek iyi �ilirim. 

Gerçek, onlar da en ziyade öte dünyalara ve kurtaran 
kan damlalarına değil, bedene inanırlar, ve onlarca kendi 
bedenleri «mutlak varlık»tır. 

Fakat vücut onlarca hasta bir şeydir ve vücuttan sıy
rılmak isterler. Onun için ölüm vaızlarına inanırlar ve biz
zat öte diinya vaızı verirler. 

Karde�lerim beni, sağlam vücudün sesini dinleseniz da
ha iyi! bu ses, daha samimi daha temiz bir sestir. 

Sağlam, mükemmel, dik vücut daha samimi konuşur; ve 
arzın gayesinden bahseder. 

Zerdüşt böyle dedi. 



BEDENİ °KJÜÇÜMSEYENLERE DAİR 

Bedeni küçümseyenlere hitab etmek istiyorum. Bildiği
nizi değiştirmeyin ve bana yeni bir şey öğretmeyin, yalnız 
vücudunuza «hoşça kal� de:yin, yani susun. 

«Ben, beden ve ruhdan il:ııaretim.» - Çocuk böyle der. 
Neden çocuklar gibi konuşmamalı? 

Fakat uyanık ve arif adam şöyle der: «Ben tamamen 
bedenden ibaretim. Başka hiç bir �eyim yok. Ve ruh ancak 
bedende olan bir şeyin adıdır.» 

Beden; büyük bir akıl, tek hedefli bir çokluk . bir sa

vaş ve bir barış, bir sürü ve bir çobandır . 

Kardeşim , senin küçük aklın 
Ruh dediğin şey, büyük aklının 
ğıdır . 

da bedeninin bir aletidir.' 
[1] bir aleti ve oyunca-

. 
«Ben» diyorsun ve bu kelime ile mağrursun. Fakat 

bundan daha büyüğü ki, sen ona inanmak istemezsin - be
denin ve onun büyük aklıdır. O, «ben» demez. Fakat «ben�> 

i teşkil eder . 
Duyunun hissettiği, aklın idrak ettiği, kendiliğinden bir" 

netice verıiı.ez. Fakat duygu ve ruh, her şeyin gayesi ol
duklarına seni inandırmaya çalışırlar. O kadar kibirlidirler . 

Duygu ve ruh, alet ve oyuncaktırlar. Bunların ardında 
asıl varlık vardır. Bu varlık duyguların gözüyle arar. Ru
hun kulaklarile dinler . [2] 

[1] Yani bedendeki in�yaklac 
[2] Yani beden, duygulara kumanda eder. ruh. bir 
kumandadan ibarettir. 
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Bu varlık daima arar ve dinler. Kıyaslar, zorlar, fethe
der, tahribeder, hükmeder ve · «Ben.» in de ha'.kimidir. 

Kardeşim, düşüncelerin ve duyguların ardında kudretli 
bir amir, meçhul bir hakim vardır. Asıl varlık budur. O, 

senin bedenindedir, o, senin beclenindir. 

Senin bedeninde en keskin aklından fazla idrak var

dır. Ve kim bilir, bedenin bu en keskin hikmeti ne mak
sadla kullanır . 

Bedenin «bem> ine ve onun mağrur sıçrayışlarına güler. 
«Fikrin bu sıçrayışları ve uçuşları neye» diye sorar. 

«Benim maksadım için bir dolambaçlı yol. Ben «ben » in ipi
ni tutan ve ona mefhumlarını fısıldayanım.» 

Beden «ben»e şöyle der: «Şuranda ağrı duy.» O, ağn 
duyar ve daha fazla ağrı çekmemeye bakar. İşte düşüncesi 
yalmz bunun içindir. 

Beden «ben » e  der ki: «Şurada haz duy » .  O zaman sevi
nir ve sık sık sevinmeyi düşünür. İşte düşüncesi bunun 
içindir. 

Bedeni hakir görenlere bir söz söylemek isterim. Onla
rın hakaretleri saygılarıdır. Kakareti ve hürmeti, kıymet ve 

iradeyi yaratan nedir? 

Bizzat yaratıcı, saygıyı ve hakareti yaratmıştır. Haz ve 
elemi yaratmıştır. Yaratıcı beden. iradesinin eli [1] olsun 

diye , ruhu yaratmıştır . . .  [2] 

Bedeni hakir görenler deliliğiniz ve hakaretinizle bile 
vücudunuza hizmet ediyorsunuz. 

Size de:dın ki, bizzat bedeniniz ölmek istiyor ve hayat
tan ayrılıyor. 

[1] Yani icra vasıtası 
[2] Yani bedende ayrı ruh diye bir varlık yoktur. 
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Artık en çok .sevdiği şeye kadir değildir: Kendinden ileri 

bir varlık yaratmak. O en çok bunu ister. Bütün iştihası 
budur. 

Fakat artık vakti geçmiştir. Vücudü hakir görenler, ar
tık vücudunuz göçmek istiyor. 

Varlığınız batmak istiyor. Onun için vücudü hakir gö
renlerden oldunuz. Çünkü artık 'kendinizden ileri bir varlık 

yara taınazsınız. 

Onun için hayata ve toprağa kızıyorsunuz. Küçüınse
menizin şaşı bakışında gayri meşru �ir kıskançlık vardır. 

Bedeni hakir görenler, sizin yolunuzdan gitmiyorum. 
Si2 bence insanüstü'ne köprü değilsiniz. 

Zerdüşt böyle dedi. 



SEVİNÇ VE İHTİRASA DAİlı 

Kardeşim, senin bir faziletin varsa, ve bu senin fazile
tinse bunda hiç kimse ile ortak olamazsın. 

Tabii sen faziletine ad takmak ve onu okşamak ister
sin. Onun kulağını çekmek, onunla eğlenmek istersin , 

Bak, böylece şimdi onun adına halk da iştirak etmİf 
oluyor. Ve sen faziletinle halklaşmış ve sürüleşmiş oluyor
sun. 

Şöyle desen daha iyi olurdu: «Bana elem ve haz ve

ren, vücudumun susadığı şey, adsızdır, ve ifade edilemez. 

Faziletin, isimlerin mahremiyetine l!lığmıyacak !kadar 
ulvi olmalı .Eğer ondan bahs etmeye mecbur kalırsan, ke
kelemekten utanma. Şöyle konuş ve kekele: Benim için 
ciyi» budur, onu değeniyoruı;n. Onu seviyorum. Bu ciyi> 

şeye tek başuna sahih olmak isterim. / 

Onu bir tanrı buyruğu, bir insan :kanunu ve cşerrb 
olarak istemem. O benim için arzın ötesine ve cennetlere 
yol gösteren bir şey değildir. [1] 

Benim sevdiğim, arzi bir fazilettir: Onda az kurnazlık 
vardır. Ve kamu aklından pek az şey vardır. 

Fakat bu kuş yanımda yuvasını yapmıştır. Onun için 
onu sever ve korurum. Şimdi yanımda ve altın yumurtala
rının üstünde oturuyor.» 

[l] Savaşlar yoluyla ıstıfa - Fazilet budur. 
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İşte böyle söyleyerek faziletini övmelisin . 
Bir zamanlar ihtiraslann vardı. Ve onlara fena diyor

dun. Fakat şimdi yalnız faziletlerin var. Bunlar senin ihti

raslarından yetiştiler. 
En yüksek hedefini bu ihtiraslarına emanet etmiştin: 

Böylece bu ihtiraslann senin faziletlerin ve sevinçlerin ol
dular. [1] 

İster deve kinlilerin, ister şehvetlHerin, ister iman çıl
gınlarının, ister intikamcılann soyundan ol. Ne olursan ol. 
Sonunda bütün ihtirasların faziletlerin olduhır. Ve bütün 
�eytanlann meleklerin oldular. 

Bir zamanlar mahzeninde azgın köpeklerin vardı. Fakat 
sonunda bunlar kuşlar ve sevimli şarkıcılar oldular. 

Zehirlerinden kendi ikmrini kaynattm. Gam .ineğini sa
ğıyordun. Şimdi memelerinden tatlı süt içiyorsun. Ve artık 
senden fenalık. gelemez. Meğer ki faziletlerinin savaşından 

doğan fenalık ola. 

Kardeşim ,talün varsa tek bir faziletin olur. Ve :fazla 
olmaz. Böylece köprüyü daha çabuk geçersin. [2] 

Çok faziletlere Dlali.k olmak imtiyailı bir şeydir. Fakat 
güç bir kaderdir. Niceleri· çöle gittiler ve kendilerini öldür
düler. Çünkü faziletlerin sav� alanı olmaktan yorulmuş

lardı. 

Kardeşim savaş ve mücadele fena mıdır? Fakat bu fe-

[1] Var olmak. ve savaşta muzaffer obnak fazileti, 
Ctiinyevlı ihtiraslardan doğar. 

[2] Yani zaifsen çabuk ölüp gitmelisin kavi isen za
ferler kazanmak, Ü1'tinsan hazırlan�ın. 
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nalık lüzumludur. Faziletlerin arasında kıskançlık, güven
sizlik ve iftira lüzumludur. [l] 

Bak faziletlerinin her birisi nasıl en yüksek hedefi ar
zular: Her fazilet bütün ruhunu isler, öfke de, nefret de, 
sevgi de bütün kuvvetini ister. Ruhunun münadisi olmak 
ister. 

Her fazilet başka fazileti kıskanır. Ve kıskançlık, kor 
kunç bir şeydir. Faziletler de kıskançlık yüzünden helak 
olabilirler. 

Kıskançlık alevile sarılan, sonunda akrep gibi zehirli 
kuyruğuyla bizzat kendisini sokar. 

Ah kardeşim bir faziletin kendisine iftira ettiğinj ve , ' 
kendisini hançerlediğini hiç gönnedin mi? 

İnsan ,aşılması lazımgelen bir şeydir. Onun için fazilet
lerini sevmelisin. Çünkü onların yüzünden mahvolacaksın. 

Zerdüşt böyle d.€di. 

[l] Gerçekten fazılet, savaş ve ıstırapdır. 



SOLGUN MÜCRİME DAİR 

Ey hakimler ve kurban edenler. Hayvanı, başını eğmek

sizin öldürmek istemiyoı-sunuz. Bakın solgun mücrim başt
nı eğdi . [1] Gözlerinde büyük küçüınseme beliri,yor. 

«Benim « ben» im aşılması lazım gelen bir şeydir. Benim 

« ben» im bence insanın büyük istilikarıdır.'}> Bu gözler 
böyle konuşuyor. 

Kendi hükmünü kendi verdiği an, onun en yüksek anı 

idi. Bu ulviyet anının sü:flüyete dönmesine meydan vemıe
yin. 

Kendi kendinin istirabını çekene artık başka kurtuluş 

yoktur. Meğer ki tez bir elüm gele. 
Ey hakimler sizin öldür�ünüz hir acıma ohnalı. Bir öç 

alma olmamalı. Dikkat edin ki, öldürürken siz kendiniz ya

şamaya hak kazanasınız. (2) 
Öldürdüğünüzle banşmanız yetmez. Kederiniz, insan· 

üstüne olan sevginiz olmalı. Hayatta kalmaya böyle hak ka
zanırsınız. 

D�man deyin, kötü demeyin. Hasta deyin, rezil deme

yin. Deli deyin fakat cani demeyin. 
Ve sen ey k.ı�l hakim, kafanın içinde geçenleri açığa 

vurman Hızım gelse herkes şöyle haykınr: defol ey haşere, 

zehirli solucan. 
Fakat fikir başka, fiil başka, fiilin görünüşü başka.-Bun

lar arasında irtibat yoktur. 
Bu solgun adamı .solduran, bir hayaldi. Cürmü işlediği 

zaman onun ehli idi (3.) . Fakat işledikten sonra onun man
zarasına dayanamadı. 

(1)  Suçu itiraf etti. 

(2) Istıfayı tiemin etmelisiniz. 

(3) Kudret irademle iŞlemişti. 
Zerdüşt - F. 4 
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Ve artık her zaman kendi.ı;ini bic fiilin faili olarak gö
rüyordu. Ben buna delilik derim. İstisna onun varlığına bü

rünmüştü. 
Bir el sürme tavuğu hlpnoti� eder, onun işlediği fiil, 

zavallı idrakini bağladı.  Hipnotize etti. Ben buna fillden son.
ra gelmiş bir delilik derim. 

Dinleyin hakimleı-, bir başka delilik daha var: bu, fiil

een evvelki deliliktir. Ah sizler, bu ruhun derinliklerine 
bence yeter derecede dalamıyorsunuz. 

Kızıl hakim şöyle der.i bu müctj_ın neden öldürdü? bir 
şey çalmak istiyordu da ondan. Fakat ben size diyorum: 
enun ruhu kan istiyorou. Ça1-ak değil, i.l •i�taki .saadete 

susamıştı (1) .  
Onun zavallı aklı İblıl deliliği kavreyam.adı. Kanda ne var 

dedi? Hiç olmazsa öldüxdüğündesı 00.- 'ev çalm.ak, bir tit 
almak istemez misin.! (� 

Ve o, zavallı ı>.klına uydu. Çiiakii aklının. hükmü. onUJl 
üstüne kurşun gibi yüldendi. Ve böylece öldürürken çaldı 

lia. O, deliliğinde:a utanmak i»temiyordı>. 

Ve şimdi suçunUıı kurşun yükü yine ODM. eziyor. Ve za
vallı alr.Jı yine öyle durgu:a, isınıeli ve ağır. 

ıKafasını sal:layabilse yükü ö.:ttiindeıı yuyarlaııacak. Fw 
kat bu kafayı kim salla,yabilir? 

Bu insan nedir? Ruhun içinden dünyaya yayılmak is
ieyen bir hastalıklar yığım, Blmler ıavlanmak ii>ter. 

Bu insan nedir? Bi.r biri yanında aadiren sa!kin durabi
len vahşi yılanlardan bir !'llJllak. Bunların her biri dşm ÇJr 
kar ve dünyada av arar. 

Bu zavallı vücuda hakln onun i&tirabııu ve arzu}arıw • 
bu zav.allı ruh kendisine göre tefsir �ili. Bıçakdaki saadete 
duyulan katilee r;evk ve ihtiras d:ive tefsir etti. 

Şimdi ha,sta olanı {en.alık bastı.nr. O, kendine acı veren 

(1) Kudretini gtinnek � 
(2) Bu. ı;ıoıu·adam_ gelııae bir Ofll'lli 've �ir yaal-ış tefairai. 
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ışeyle acı vermek ister. Fakat başkn zamanlar da vardı. Baş
ka bir fenalık ve iyilik de vardı. 

Bir zamanlar şüphe fena idi. Ve irade bizzat varlıktı . O 
zaman hasta büyücü ve cin olmuştu. Ve cin olarak istirap 
çekerdi ve istirap vermek isterdi. 

Fakat hu sizin kulağınıza girmiyor. Bana diyorsunuz ki, 
bu sizin «iyiliğiniz»e zarar verir. Fakat sizin «iyiliğininden 

bana ne? (1) 

Fenalıklarınız değil bir çok iyilikleriniz bana bulantı ve

riyor. Ah sizin de bu solgun mücrim gibi bir deltllğiniw olsa 
da o yüzden he�k olsanız. İsterdim ki cinnetinh hakikat, 
sadakat veya adalet olsun. Halbuki sizin iaziletinb yalrm� 
uzun y�a:k ve acınacak bir rahata kavuşmak içindir. 

Ben nehir kıyısında bir pannaklığun. Tutuna bilen ba
na tu�unsun. Ama ben sizin topal değneğiıaiz değilim. 

ZenltiŞJ bliyle dedi. 

(1) Savaşı önleyen tedbirler ve faziletler. 



OKUMA VE YAZMAYA DAİR 

Bütün yazılmış şeyler içinde yalnız kanla yazılmış olanı 
severim. Kanla yaz. Farkına varacaksın ki kan, ruhtur. 

Yabancı kanı anlamak kolay değildir. Avare okuyucu
lıardan nefret ederim. Okuyucuyu tanıyan, onun için artık 
bir şey yazmaz. Daha bir asır okunsun; bizzat ruh da ko
k:uşaca!k. 

�erkesin okuma öğrenebilmesi zamanla yalnız yazma
yı değil, düşünmeyi de bozuyor. 

Bir zamanlar ruh tanrı idi. Sonra insan�tı. Şimdi 
hatta halklaşıyor (1) . 

ıK.anla ve vecizelerle yazan, okunmak değil ezberlenmek 
ister. 

Dağda en kısa yol tepeden tepeyedir. Fakat hunun için 
uzun bacakların olmalı. Vecizeler tepeler olmalı ve muha
taplar iri yan olmalı. 

Hava temiz ve hafif, tehlike yakın ve ruh şen bir mu
ziblikle dolu. Bunlar hirbirine iyi yaraşır. 

Ben etrafunda cinler isterim. Çünkü cesurum. Haya
letleri dağıtan cesaret kendisine cinler yaratır. Cesaret, gül
mek ister. 

Artık sizinle aynı şeyleri duymayorum. Altımda gör
düğüm bu bulut, beni güldüren bu siyah ve ağır bulut. İşte 
bu sizm fırtına bulutunuzdur. 

Yükseliş istediğiniz zaman siz yukarı bakarsınız. Ben 
aşağı bakarım. Çünkü ben yükselmişim. 

Sizden kim aynı zamanda güler ve yükselmiş olabilir? 
En yüksek dağlara .tırmanan, bütün bu dramlara ve 

dram ciddiyetine güler. 
Cesur, kaygusuz, müstehzi ve zorlu. «hikmet-,> bizim 

(1) Şahsiyetler kayboluyor, 
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böyle ohnamızı ister. Hikmet bir dişidir ve daima yalnız 
muharibi sever. 

Bana diyorsunuz ki «hayatı sürüklemek güçtür.'> Fa
kat kuşluk vakti gelen gururunuz ve akşamki teslimiyetiniz 
neye yarar? 

Hayatı sürüklemek güçtür. Öyle ise pek nazlanmayın. 
Biz hepimiz pekala mütehammil erkek ve dişi eşekleriz. 

Vücudünün üzerinde bir damla çiğ var diye titreyen 
bir gül koncasıyle müşterek neyimiz var. (1) 

Gerçek, hayatı severiz. Fakat yaşamaya değil sevmiye 
alıştığımız için. 

Aşkta daima biraz cinnet vardır. Fakat cinnette de dai
ma biraz akıl vardır. 

Hayatı seven hana da, insanlar arasında kelebek ve sa
bun \köpüğü ve bu neviden olanlar, saadeti en iyi anlamış 
görünüyorlar. 

Bu yufka, çılgın, narin, hareketli ruhcukları titrer gör· 
mek - Bu, Zerdüştü göz yaşlarına ve şarkılara iğfal eder. 

Ben yalnız dans etmesini bilen bir tanrıya inanabilir
dim. Ve şeytanın gorunce onu ağır, derin, ve abus 
buldum. Bu, ağırlığın ruhu idi. Onuı:ı yüzünden her şey 
d�r. 

Öfke ile değil tebessümle öldürülür. Haydi ağırlığın 
ruhunu öldürelim! 

Ben yürüm�yi öğrendiwV O zamandan beri kendimi koş
turuyorum. Ben uçmayı öğrendim, o zamandanberi kımır 
damak için itilmeye ihtiyacım kalmadı. 

Şimdi hafifim, şimdi m;uyorum, şimdi kendimi altımda 
görüyorum, şimdi içimde bir tanrı dansediyor. 

Zerdüşt böyle dedi. 

(1) Nıiçe'nin h�unet ve cidal tıav�e Eden felsefesi.le şu ner_ 
minlik nasıl tezat teııkil ediyor! 



DAGDAKİ AGACA DAİR 

Zerdüşt, bir delikanlının kendisine çektiğini gör
müştü. Bir akşam «Alaca ineık» denen şehrin etrafını sa
ran dağlarda yalnız yürürken bir delikanlıya rast geldi. 
Genç; bir ağaca yaslanmış yorgun bir bakışla vadiyi seyre
di.yo.rdu. Zerdüşt delkanlının yanındaki ağacı tuttu ve 
§ÖY le konuştu : 

«Bu ağacı ellerimle saklamak istersem buna muktedir 
olamam. 

Fakat ·bizim görmediğimiz rüzgar, onu üzer ve istediği 
taı'afa eğer. Biz en çok, görünmeyen eller tarafından eğilir 
ve tazib ediliriz.')) 

Delikanlı şaşkınlıkla ayağa kalktı ve «Zerdüştün sesi
ni işitiyorum, ben de onu düşünüyordum,» dedi. Zerdüşt 
şu cevabı verdi: 

«Öyle ise ne korkuyorsun? İnsanın hali de bu ağaç gi
bidir. Yükseklere ve aydınlıklara çıkmak istediği nisbette 
kökleri toprağa; aşağıya, karanlığa, derine, ve fenalığa dalar. 

«Evet, fenalığa» dedi delikanlı. «Benim ruhumu nasıl 
da keşfediyorum?» Zerdüşt gülümsedi ve: «Bazı ruhlar hiç 
keşfedilemez. Meğer ki onları ilk bulan biz olalım,» ded.i. 

Delikanlı bir defa daha «evet, fenalığa» diye bağırdı. 
«Zerdüşt, sen doğru söylüyorsun. Yükseklere çıkmak 

isted":rğim zamandanberi artık kendime güvenemiyorum. 
Artık kimse bana güvenmiyor. Bu nasıl oluyor? 

Ben süratle değişiyorum. Bu günüm dünümle tezada 
düşüyor. Merdivenleri tırmanırken çok defa bir iki basa
mak birden atlıyorum. Bunu bana hiç bir basamak affet
miyor. 

Yukarı çıkınca ikendimi daima yalnız buluyorum. Kim
se benimle konuşmuyo� İnzivanın buzu beni titretiyor . 

yükseklerde ne istiyorum? 
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Benim küçümsemem ve hasretim beraber büyüyorlar. 
Yökseklere çı.ktığım nisbette yüksıeienleri küçümsüyorum. 
Yüksekte işi ne? 

Yükselmemden ve sendelememden ne kadar utanıyo
rum! Solurnamla ne kadar alay ediyorum. Uçanlardan ne 
kadar nefret ediyonı.nı. Yükseklerde ne kadar yorgunum.-. 

Delikanlı burada sustu. Zerdil§t yanlarındaki ağaca 
baktı ve ·şöyle dedi: 

«Şu ağaç bu dağda yalnız duruyor. Boyu insan ve hay
vanı aşmıştır. 

Eğer konuşmak isteseydi onu anlayacak kimse bulun
mazdı. O okad.ar boyla.nınıştır. 

- Şimdi bekliyor ve bekliyor. - Neyi bekliyor? O, bu
lutların karargahına yakın bulunuyor, her halde ilk yıld'ı
rımı bekliyor.> 

Zerd�t bunu söyleyince delikanlı heyecanlı bir ifade 
He bağırdı: «evet Zerdüşt, sen hakikati söylüyorsun. Beıı 
yüksekleri dileyince batmamı istemiş oldum. Ve benim 
beklediğim yıldırım sensin. Bak sen görünelidenberi ben 
neyim artık? Beni nı!rap eden, sana karşı duyduğum ha
seddir.» Delikanlı böyle konuştu ve acı acı ağladı. 

Fakat Zerdil§t kollarını delikanlıya doladı, birlikte yü
rümeye başladılar. 

Bir müddet beraber yürüdükten sonra Zerdüşt söze 
şöyle başladı:  7 ,.  

«hu, benim kalbimi parçalıyor. Maruz bulunduğun 
tehlikeleri gözlerin, sözlerinden daha iyi anlatıyor. 

Sen henüz hür değilsin . Sen henüz hürriyet arıyorsun. 
Bu arayış sana uykusuz geceler geçixtmi§. 

Hür yük.sekleri istiyorsun. Ruhun yıldızların hasretini 
çekiyor. Fakat senin kötü insiyakların da hürriyete susa
mışlardır. 

Vahşi köpeklerin serbest olmak istiyorlar. Ruhun bü
ti.iB mahpesleri açmağa uğraşırken onlar keyiflerioden m.ah
zea.lıeriııden aavlayorlar. 
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Sen benim nazarımda henüz hürriyeti düşünen bir mah
bussun. Ah böyle mahbusların ruhları u yanık, fa'kat hilekfu
ve fena olur. 

Ruhu hürriyete kavuşan da temizlenmeye mecburdur. 
Onda henüz çok habis ve batak vard:ıır. Onun gözleri de te
mizlenmelidir. 

Evet, maruz olduğun tehlikeyi biliyorum. Fa'kat sana 
sevgim ve ümidimle yemin veririm . Sevgi ve ümidi terk 
etme. 

Henüz kendini asil hissediyorsun. Senin usandığın ve 
sana fena nazarla bakanlar da henüz seni asil buluyorlar. 
Şunu bil ki 'herkesin yolunu bir «as1h kesmektedir. 

İyilerin yolunu da bir «aslh> kesmektedir. Hatta ona 
iyi dedikleri zaman bile onu bertaraf etmek isterler. 

Asil olan, yeni bir şey ister ve yeni bir fazilet yarat
mak ister. «İyiler» ise eskiyi isterler ve eskinin devam et
mesini isterler. 

Fakat asilin maruz olduğu tehlike, oll'lln bir «İyi ol
ması değildir. Bil' iküstah müstehzi tahribci olmasıdır. ' 

Ah ben en yüksek ümitlerini kaybeden asiller tanır-

dım. Şimdi onlar bütün yüksek ümitlerini inkar ediyorlar. 

Şimdi kısa zevkleri içinde çılgınca yaşıyorlar. Günlük 
hedeflerden başka emel bilmiyorlar. 

«Ruh, biraz da şehvettir» ,  diyorlar. Böylece ruhlarının 
kanatları kınlıyor. Bu ruh şimdi yerde sürünüyor, ve ke
mirerek kirleniyor. 

Bir zamanlar kahraman olmayı düşünüyorlardı. Şimdi 
keyif düş!künleridirler. Kahraman, onlarca korkunç ve hazin 
bir şeydir. 

Fakat sevgim ve ümidimle sana yemin veririm. Ruhun
daki kahramanı terketme . . En yüksek ümidini kutsal tut. 

Zerdüşt böyle dedi. 



ÖLÜM V Ai'zLERİNE DAİR 

Ölüm vaizleri vardır. Arz, hayattan çekilmelerini tavsi
ye etmemiz gereken böylelerile doludur. 

Arz zaitlerle doludur. Bu fazlalar yüzünden hayat bo
zulmuştur. Bunları «ebedi hayat» va'dile bu dünyadan ayart
mak gerek. 

Ölüm vaizlerine sarı veya kara diyorlar. Fakat ben on
ları size başka renklerde de göstermek istiyorum. 

İşte ruhu veremliler. Daha doğmadan ölmeye başlarlar 
dini yemekten başka bir şey yapamıyan korkunçlar. Onların 
keyifleri de bir kendini yemedir. 

Bu korkunçlar daha in.san bile olamamışlardır. Varsın 
ölüm vazetsin)er ve kendileri de göçsünler. 

İşte ruhu veremliler. Daha doğmadan ölmeye başlarlar 
ve yorgunluktan uzlet derslerine hasret çekerler. Onlar öl
meyi istiyorlar.

' 
Bizim de onların bu arzusunu tasvip etme

miz gerek . Bu ölüleri diriltmekten ve bu canlı tabutları ze
delemekten sakınalım (1) . 

Karşılarına bir hasta, bir ihÜyar bir cenaze çıksa he
men �hayat boştur» derler. Fakat !kendileri ve varlığın yal
nız bir yüzünü gören gözleri boştur. 

Kesif bir gama bürünmüş ve ölüm getirecek küçük te
sadüflere mütehassir - böyle beklerler, ve dişlerini gıcırda
tırlar. 

Ve yahut şekerlemelerine uzanırlar ve çocukluklarile 
alay ederler. Bir saman çöpü gibi olan hayatlarına asılırlar. 
Ve bir saman çöpüne asılı durmakla alay ederler. Onların 
«hikmet» i şudur: «Yaşamak]isteyen delidir. İşte biz bu ka
dar deli yiz ve hayatta en büyük delilik budur. »  

«Hayat yalnız istirabdır.'}> (2) Bazıları böyle derler, ve 

(1) Tababet, zaifleri haya1:ta tutmamah ve is.tifaya mani 01-
mamahdır. 

(2) Sehopenhauıer felsıefeei . 
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bu yalan değil<li.r. Öyle ise bu hayatın bitmesine çalışın. Öy
leyse yalnız ıstırap olan bu hayatın bitmesine çalışın. 

Faziletleri ontara şu öğüdü vermelidir: «Sen kendini 
öldürmelisin. Sen kendini bu hayattan çekmelisin.» 

Ölüm vaız edenlerden bazıları, «şehvet günahtır, derler. 
Bırakın kenara çekilelim ve çocuk yapmıyahm.» 

Bazıları da: «Doğurmak meşakkatlidir» derler. Ve ne
ye doğurmalı? «Bütün doğanlar bedbaht oluyorlar.» Bun
lar da ölüm vaizleridir. 

Yine bir kısunları «acımak lazım. Neyim varsa alın. Ben 
ne isem alın ki hayata daha az bağlanayım.�> der. 

Fakat tam merhametli olsalardı en yakınlarını hayat
tan bıktırırlardı. Fena olmak, onların hakiki iyilikleri olur
du (l) . 

Fakat bunlar hayattan çekilmek istiyorlar. Başkalanıu 
�ncirleri ve hediyelerile hayata daha sıkı bağlanmaktan ne 
bekliyorlar? 

Hayatlart vahşi bir çalışma ve huzursuzluktan ibaret 
olanlar, sizler, hayattan pek yorgun değil misiniz? Ölüm 
vaizleri için pek olgun değil misiniz? 

Vahşi çalışmayı, aceleyi, yeniyi, yabancıyı seven sizler, 
kendinizden memnun değilsiniz. Çalışmanız, kendinizi unut
mak arzusu ve kaçmadır. 

Hayata daha fazla inansaydınız kendinizi «An» a bu ' 
kadar kaptırmazdımz. Fakat beklemek için, hatta tenbellik 
etmek için bile kafi muhtevanız yo:k. 

Her yerde ölüm vazedenlerin sesi çınlıyor ve arz ken
dilerine ölüm vaiz etmek lazım gelen böylelerile doludur. 

Ya ebedi hayat(2) Bence müsavi, yeter ki tez göçsünler. 
Zerdüşt böyle dedi. 

(1) Zaiflerin ölmesıiırte mani olma.malı. 

(2) Cennet. 



HARBE VE MUHA.KEBELERıE, DAİK 

En iyi düşmanlarunız tarafından esirgenmek. istemeyiz. 
Keza gönülden .sevdiklerimizin de bizi esirgemesini isteme
yiz. Böylece bU'akın size hakikati söyliyeyim: 

Harbdeki kardeşlerim, sizi gönülden severim.  Ben siz

denim ve sizin en iyi düşmanınızım. Bırakın size hakikati 
söyliyeyim: 

Kalbinizdeki kini ve hasedi bilirim. Kini ve hasedi ta
ııınuyacak kadar büyük değilsiniz. Bari bunlardan utanmı
yacak kadar büyük olun . 

İdrakin azizleri olmazsanız bile hiç olmazsa onun mu
haribleri olun. Bunlar o kudsiyetin yoldaşları ve öncüleridir. 

Çok asker görüyorum. Çok muharip görmek isterdim! 

Giydikleri şeye ün iforma diyorlar. Fakat üniformanın için- · 
dekiler üniforma olmasa. 

Gözleri daima bir düşmanı, kendi düşmanını arayanlar 
olun . İçinizde bazılarında ilk bakışta bir kin vardır. 

Düşmanınızı aramalısınız. Kendi fikirleriniz için !ken
di hürriyetinizi aramalısınız. Fikriniz mağlup olsa hile sa
mimiyetiniz muzaffer olmalıdır. 

Barışı yeni harblerin vasıtası olarak sevmelisiniz(l) . Ve 
kısa barışı uzun barıştan fazla sevmelisiniz. 

Size iş değil harp tavsiye ederim. Barış değil zafee tav
siye ederim. İşiniz harp, barışmız zafer olsun. 

Ancak okla yay elde bulunduğu zaman susulup sakin 

oturulabilir. Yoksa gevezelik edilir ve çekişilir. Barışınız 
zafer olsun. 

Diyorsunuz ki harbi mukaddes yapan şey iyi bir dava

dır. Ben size derim ki her davayı mukaddes yapan şey iyi 

bir harptir (Z) . 

Harp ve cesaret, yakın sevgisinden büyük eserler ya
ratmıştır. Şimdiye kadar kazazedeleri merhametiniz değil, 

cesaretiniz kurtardı.  

(1) Savaş daimi olmalı ki istifa olsun. 

{2) Sav94 hem vasıta, hem gayedir. 
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İyi nedir? diye soruyorsunuz. Cesur olmak iyidir. Şu 
sözü küçük kızlara bırakın. «İyi §ey hem güzel, hem sevimli 
olandır.» 

Size ka1bsiz diyorlar. Fakat yüreğiniz halistir. Ve ben 
samimi hicabınızı severim. Siz meddinizden utanıyorsunuz, 
başkaları cezirlerinden. 

Siz çirkin misiniz? Pekala kardeşlerim öyleyse çirki
nin mantosu olan «ulvi»yi giyiniz. 

Ruhunuz büyüdüğü zaman coşkun olur. Sizin ulviyeti
nizde fenalık vardır. Sizi tanırım. 

Şerde de taşkınla cılız \karşılaşır. Fakat bunlar birbir

lerini anlamazlar. Ben sizi tanırım. 
Sizin, kin beslenecek düşmanlarınız olmalı. Fakat ha

kir görülecek düşmanlarınız olmamalı. Düşmanınızla mağ
rur olmalısınız. O zaman düşmanınızın başarısı da sizin ba
şarınız olur. 

Yaslanmak. Bu, kölelerin kibarlığıdır. Sizin kibar lığınız 
itaat olmalı. Emirleriniz bile itaat olmalı. 

İyi bir muharibin kulağına «sen yapmalısın» , (ben 
isterim-:-> den daha hoş gelir. Ve sevdiğiniz her şeyi kendi
nize kumanda ettirmelisiniz. 

Hayata olan sevginiz en yüksek ümidinize olan sevgi
niz olsun. Ve en yüksek ümidiniz en yülksek hayat düşün
ceniz olsun ( 1) . 

Fakat en yüksek düşüncenize bırakın ben kumanda 
edeyim. Bu kumanda şudur: İnsan aşılması lazımgelen bir 
şeydir. 

Böylece, itaat ve harp içerisinde ömrünüzü sürün. 
Uzun yaşamada ne var. Hangi muharip esirgenmek ister? 
Ben sizi esirgemem. Ben sizi gönülden severim, harp-

teki kardeşlerim. 
Zerdüşt böyle dedi. 

(1) Tekamiil ve üstinsanın yetiştirme iradesi. 



YENİ PUTLARA DAİR 

Başka bir yerde henüz milletler ve sürüler vardır. Fa · 
kat bizde yoktur kardeşim. Bizde devletler vardır. 

Devlet, bu nedir? Pekala; şımdi kulak verin. Çünkü 
size milletlerin ölümünden bahsedeceğim. 

Bütün soğuk heyulaların en soğuğunun adt devlettir. 
Onun yalanı da soğuktur. Ve ağzından şu yalan sızar: «Ben 
devlet, ben halkım.» 

Bu, yalandır. Milletleri meydana getiren, yaratıcılardır. 
Onlar bu milletlerin üstüne bir iman ve hir aşk gerdiler. 
Böyleı.:e hayata hir.met ettiler. 

Bir çokları için tuzak kurup buna devlet diyen, tahrip 
çilerdir. Onlar kitlelerin üstüne bir kılıç ve yük ihtiras as
tılar. 

Henüz halk mevcut olan yerde devlet anlaşılmaz bir 
şeydir. Örf ve hukuka karşı kötü bir kasıt ve bir günah sa
yılarak ondan nefret edilir. 

Size şu işareti veririm. Her millet kendi «İyi» ve «fena» 
sından bahseder, bunu komşu anlamaz. O, dilini örf ve hu

kukunda yaratmı.,"?tır. 
Fakat devlet, bütün iyi ve fena dillerle yalan söyler. 

Ne söylese yalandır ve m.alik olduğu her §ey çalmadır. 
Onda her şey ,;;ahtedir, bu ısırgan, çalınmış dişlerile ısı

rır. Barsakları bile sahtedir. 
İyi Te fenada dil teşevvüşü. Size devleti böyle tarif ede

rim. Bu işaret ölüm iradesine delalet eder. Gerçek, ölüm 
vaizlerini çağırır. 

Lüzumundan pek fazla adam doğuyor. Bu zaitler için 
devlet yaratılmıştır. (l) 

Bakın devlet bu zaitleri nasıl ayartıyor ve nasıl geviş 
getiriyor? 

(1) Zaifleri koruma 
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«Dünyada benden büyük bir şey yoktur. Ben, tanrının 
nizam veren pannağıyım.» O vahşi hayvan böyle homur
dar. Ve diz çökenler, yalnız uzun kulaklı ve kısa görüşlüler 
değildir. 

Ah ey büyük ruhlar o, yalanlannı sizin içinize de sin
dirir. Ah, kendilerini harcamasını seven cömert gönülleri 
avlar. 

Ey eski tanrıyı yenenler, o sizi de bulur. Siz savaşta yo
rulmuştunuz. Şimdi yorgunluğunuz yeni puta y�rıyor. 

Yeni put, etrafına kahramanlar · ve namuslular dizmek 
ister. Bu soğuk hayvan, iyi vicdanlann ışığında güneşlen
meyi sever. 

Bu yeni put, kendisine yalvarırsanız size her şeyi ver
mek ister. Böylece faziletlerinizin parıltısını ve mağrur göz
lerinizin bakışını satın alır. 

Ey zaitler, o sizi yemlemek Ü!ter. Evet bunun için ce· 
hennemi bir sanat bulmuştur. ilahi şereflerin süsü içinde 
parlayan bir ölüm fuu. 

Evet, bir çokları için bir ölüm bulunmuştur ki kendi
sini hayat gibi döver. Gerçek, bütün vaizlerine esaslı bir 
yardım. 

İyi ve fena bütün zehir içenlerin bulunduğu yere dev
let derim. İyi ve fena herkesin kendisini kaybettiği yere 
devlet derim. Herkesin tedrici bir intiharının hayat tesmiye 
edildiği yere devlet d�rim. 

Şu zaitlere bakın, kB.şiflerin eserlerini ve hakimlerin 
hazinelerini çalarlar ve bu hırsızlığa «tahsil o»derler. Ve bun
ların hepsi onlara dert getirir. 

Şu zaitlere de bakın! Daima hastadırlar ve safralarını 
knı,arlar, ve buna «gazete» derler. Birbirlerini yutarlar. Fa
kat hazım bile edemezler. 

Şu zaitlere bakın. Servetle; kazanırlar ve bununla � 
ğürtleşirler. İktidar isterler ve evvelA iktidarını kerpeteni 
olarak çok para isterler. Bu acizler! 
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Şu çevik maymunların tırmanışına bak:n! Birbirlerinin 
üstünden aşıp tırmanmak isterler, ve böylece batağa ve çu
kura yuvarlanırlar. 

Hepsi «taht» a ulaşmak isterler. Saadetin yalnız taht 
üzerinde bulunduğunu vehmederek! çok defa tahtın üze
rinde bataklık vardır, ve çok defa taht bataklığın üstünde 
durur. 

Bunların hepsi, bu tımıanan maymunlar ve bu azgın
ların hepsi bence delidir. Putlar, pek fena kokar. Bunların 
hepsi, bu puta tapanlar, bana fena kokar. 

Kardeşlerim, çenelerini:a.i.n ve ihtiraslarınwn dumanın
da mı boğulm:ık i.qterıo;iniz. Daha iyisi pencereleri kırın ye 
dışarı Iırlayın! 

Fena kokunun yolundan kaçm, z.a.itlerin puiperestliğin
den ka�ın. 

Fena kokunun wohın'dan kaçın. Bu iDıSan kurbanlarının 
dumanın(iaıı '.kaçlll. 

Büyük ruhlar için dünya şimdi de açıktır. Henüz et
rafında sakin denizlerin kokustıı esen bir çok yerler, mün
zeviler ve mün:ııe"Vi çiftler i�in boş duruyor. 

Henüz büyük ruhlar için hür bir hayat vardır. Gerçek, 
az şeye malik olana az hükmedilir. Yaşasın bu küçük fakir
lik! 

Ancak devletin bittiği yerde, zait olmayan insan baş
lar. Lüzumlu atlamın türküsü Ye � ve ;eWi edilmez şar 

. kısı burada başlar. 

Evet kardeşlerim, onun bittiği yerde İnsa.nüstü'nün gt>k 
kuşağı köprüsü başlar. 

Zerdüşt böyle dedi. 



PANAYIRIN SİNHKLEKıİNB DAİR 

Dostum inzivana çekil ! Seni büyük adamların gürültü

sünden sersemlemi§, ve küçüklerin iğnesile didiklenmiş gö
rüyorum . 

Orman ve kaya seninle vakur, susmayı bilirler(l) . 

Sevdiğin geniş dallı ağaca benze yine! O denizin kena
rında susan ve dinleyen bir tavırla dunn.aktadır. 

İnzivanın bittiği yerde panayır başlar ve panayırın baŞ
ladığL yerde büyük artistlerin gürültüsü ve zehirli sinekle
rin vızıltısı h<ı§lar. 

Dünyada en iyi şeyler bile, gösterecek kimse bulunmaz
sa, bir şeye yard.maz. Halık bu göstericilere «büyük adam� 
der. 

. 

Halk, büyükten pek anlamaz. Büyük, yaratıcıdır. Halbu

ki halk yalnız büyük davaların göstericilerini ve artistlerini 
tanır. 

Dünya, yeni kıymetler yaratanların etrafında döner. 
Görünmeden döner. Halbuki halk ve şöhret artistlerin etra

fında döner. Dünyanın gidişi böyledir. 

Artistin zekası vardır. Fakat zekasının vicdanı zayıftır. 
O daima en çok inandırabileceği şeye inanır. 

Yarın başka, öbür gün başka bir şeye inanır. Onun duy
gulan halk gibi, ve hava gibi sık değişir. 

Devirmek - Bu onca isbattır. Çıldırtmak - bu onca ik
nadır, ve kan ona delillerin en sağlamı görünür. 

Yalnız hassas kula.klara sı..zan bir hakikate «yr.ılan» ve 
«h� der. Gerçek, o ancak dünyada büyük gürültü yapan 
tanrılara inanır. 

Panayır, şatafatlı şaklabanlarla doludur ve halk bu 
«büyük adamlar»ile öğünür. Onca zamanın hakimleri bun
lardır. 

(1) Bu inzivada bir cihaıt değen vardır: <Mevlana) . ' ' 
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Fakat zaırıaa o.nbırı tazyik eder, böylece seni tazyik 
ederler, ve senden de bir evet ve hayır isterler. Yazık, bu 
�leh> ve «aleyh.» arasında mı yer almak .isUyorsun? 

Ey hakikat fişıkı, hu sok.ulganları ve dönekleri. kıska&. 
ı:na, haki·kat hiç bir zaman bir döneğin koluna asılmallllŞtır! 

Bu müziçlerden kendini emniyete al. İnsaru ancak pa
nayırda «evet» veya «hayır» la bastırırlar. 

Bütün derin kaynakların duyuşu yavaştır. Derinlikle
rine düşen bir şeyin ne olduğunu an1amak: için uzun za

man beklemek lazuudU". 
Hakiki büyilklti.kler, panayırın ve şöhretin ötesindedir

ler. Yeni kıymetlerin yaratıcıları daima pan.ayınn ve şöh
retin üstünde buhınurlıw:. 

Dostwn, inziıvana kaç. Setli zehirli sineklerle didiklen
miş buluyorum. Sert ve saelam bir havanın estiği yere kaç! 

İıızivana kaç. Sen küçüklere ve acınacak adamlara çok 
yakın yaşadın. Onların görünmez öç.lerinden kaç. Bunlar 
senin için öçten başka bir şey değildir. 

Onlara artık el kaldırma. Onlar sayısızdır. Ve sinek 
avlayıcılık sana düşınew:. 

Bu küçükler ve acmaca.k nınhltl.kl:ar sayısızdrr. Ve nice 
mağnu· yapıları yağmur damlaları ve vahşi otlar harab et
miştir. 

Sen bir kaya değilsin, fakat damlaların çokluğu seni 
oymuş bila. Damlaların çokluğundan çatlayacaksıa. 

Seni zehirli sineklel"den hırpalalllnl§ görüyorum. Yüz 

Yerinde kanayan yaralar açılmış görliyoruın. Ve gururun öf
kclenmek bile istemiyor. 

On.1.ax .ı;ıen.den btuün bir masumiyetle kan :isterler. Kan
sıız ruhları kana ha.ıırettir. Onun için büttin masumiyetleri
le iiOk.arlar. 

Zerdüşt - F. 5 
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Fakat ey derin adam, sen küçük. yaraların da iztirabı
nı pek derin olarak duyuyorsun ve daha şifa buhn.adan ay
nı zehirli sülük vücuduna teıkra.r sokuluyor. 

Bu pis boğazlan öldüremiyecek kadar mağrursun. Fakat 
sakın ki, onlann bütün bu zehirli haksızhklanna tahammtil 
sana musibet getirmesin? 

Onlar överek de etrafında vızıldarlar. Yıll§lklık onlarm 
övüşüdür. Onlar senin derine ve kanına yakın olmak is
terler. 

Sana, bir tanrı veya şeytana yaptıkları gibi
, 

yılışırlar. Bir 
tanrı veya şe-ytan kar§ısında olduğu gibi acınırlar. Fakat 
neye yarar? Onlar dalkavuk ve nuzmızdırlar. Başka bir şe1 
değillerdir. 

Çok defa kendilerini sana ltitufk.Ar gösterirler. Fakat 
korkakların kttrnazlığı daima bu ohr:ıuştıur. Evet korkaklar, 
iurnazdır.. 

Dar ruhlarile sam 90k düşünürleır. Seİı onlarca dalına 
düşündiirücii bir �. Çok d�ntılen her f10Y, dilşündtr 
riicü olur. 

Bu faziletlerin için sea.i oeabın.dtrırlQI". Esasında yaln.ııı 
hatalarını bağışlarlar. 

Sen müIAyim ve dtirüst olduğun için dersin ki: «Bu kü

çük varlııkltı.r masumdur.-» Fakat onların <lar l'Uhlan şöyle 
düşünür: «Biitiin büyük varlıklar suçludur.» 

Sen onlara �atli olsan bile, kendilerine hakaret etti
ğini zannederler Ye senin iyiliğine gieli aCJlarla mukabele 
ederler. 

- Senin sessiz gururun onların zevkini bozar. Bir deta 
da mağrur olacak kadar mfüevazi olursan seni ayartırlar. 

Biz bir adamda bulduğumuzu alevlendirir.iz de� Qn1111ı 

iqin kii�erden ıtakmf 

Senia �ında kendilerini küçük duyarlar ve alçak-
bklan sana karşı i&fuuaerA b1r k.i.ıı halinde yanar tutuşur. 
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\Kendilerine yaklaştığın zaman nasıl sustuklarını ve 

kuvvetlerinin, sönmüş bil' ateşin dumanı gibi ,kaybolduğu
nu hissetmedin mi? 

Evet dostum, san en yakınların için bir vicdan azabısın, 
çünkü onlar sana layık değillerdir. Böylece senden nefret 

ederleıı. Ve kanını emmek isterler. 

Yakınların daima zehirli sinek olacaklardır. Sende bD
yük olan şey, onları dalına daha zehirli ve daha fazla sinek 
vap�ktır. 

Dostum, inzivana, sert ve kuvvetli bir havanın estiği 
yere �ekil. Senin nasibin sinek kovalayıcılığı değildir. 

Zerdttşt b<Syle dedi. 



İFFETE DAİR 

Ormanı severim. Şehirlerde yaşamak kötüdür. Orada 
şok azgınlar var! 

Azgın -bir dişinin rüyasına girmekten..qe bir katilin eline 
dü§mek daha iyi değil mi? 

Ve şu erkeklere de bakın, gözlerinden okunuyor ki, 
dünyada, bir kadınla yatmaktan daha iyi bir .�ey olmadığını 

sanıyorlar. 
Ruhlarının dtbi bataklık. Bataklıklarımn bir de zekası 

varsa, ne yazık! 
Bari hayvan olarak mükemmel olsaydınız. Fakat hay

van olmak için masum olmak lazım. 
Duygularınızı öld�enizi mi tavsiye edeyim? Duygu

lar..ımzda iffet tavsiye ederim. 

Size iffeti mi tavsiye edeyim? İffet bazılarınca bir fa
zilettir. Fakat bir çokları için hemen hemen ·bir günahtır. 

Şunlar kendilerini tutarlar, fakat şehvet denen d�i kö
pek yaptıkları her şeyden hasedle sırıtır. 

Faziletlerinin zirvesine ve soğuk zekalarına kadar on
ları bu hayvan ve onun huzursuzlukları takib eder. 

Ve şehvet köpeği, kendisinden biraz et esirgendiği za
man bir parça haz için dilenmesini nasıl biliyor. 

Siz dramları ve kalb burkan şeyleri seversiniz. Fakat . 
ben s.i.zdeki dişi köpeğe karşı güvensizim. 

Gözleriniz bana pek zalim gelir ve muztariblere şehvet· 
le bakarsınız. Şehvetiniz kıy.afet değiştirerek meriıamet is
mini almadı mı? (1) 

Size şu sem bolü de veririm. Şeytanlarını kovmak ister� 
:ken bizzat bataklığa gömülenler az değildir. 

İffet kime güç gelirse vazgeçmeli. Taki bir cehennem 
yolu ohnasm. Bu, ruhun bataklığı ve azgınlığıdır. 

(1)  Freud felsefesine uyar. 
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Kirli şeylerden mi bahs ediyorum? Bence i5İD en fena
sı bu değildir. 

Müdrik o�n, hakikatin suyuna kirl.i olduğu zaınaıı de� 
ğil ,sığ olduğu zaman girmeyi sevmez. 

Greçeıkten, tanı afif olanlar vardır. Bwılaı- müliiyim 
kalblidirler. Sizden daha çok ve daha sevimli gülerler. 

Onlar iffete de gülerler ve «iffet nedir?» derler. 

İffet delilik değil midir? Fakat bu delilik bize geldi. 
Biz ona gitmedik. 

Biz hu mi.sefire barınak ve gönül verdik. Şimdi bizde 
oturuyor, l.stediği kadar kalacak. 



OOSTA DAİR 

<Etra:fmıda dalına biri fa�a.» Münzevi böyle düşünür. 
cBir kere bir, ·bu, zamanla iki olur.» (1) . 

«Ben» . ve «beni.» sık sık şunu görüşürler: Bir dost ol
masaydı nasıl tahanunül ederdik?.  

Münzevi için dost, daima üçüncüdür. Üçüncü, bir man
tardır ki ilki kişi arasındaki konuşmanın derinlere dalma
sını önler. 

Ah, bütün münzeviler için çok fazla derinlikler vardır. 
Onun için bir dosta ve onun yüksekliklerine hasret çekerler. 

Başkalarına olan imanımız, kendimizde neye :inanmak is
tediğimizi ifşa eder. Bir dosta olan hasretimiz, bizi ele verir. 

Çok defa sevgi ile yalnız hasedi atlamak isterler. 
Çok defa tecavüz ederler ve kabili tecavüz olduklannı 

gizlemek için bir düşman peydahlarlar. 

dliç olmaz.sa benim düşmanım ol.» Dostluk dilemeye 
cesaret edemeyen gerçek saygı, böyle der. 

Bir dosta sahip olmak isteyen, onun uğrunda harbi gö· 

ze almalı. Ve harp yapabilmek için düşman olabilmeli. 
Dostundaki düşmana da h�et etmeli. 
Dostuna, kendisine intikal etı:neden yanaşabilir misin'! 
İnsan dostunda en iyi düşmanım bulmalı. Ona karşı 

lıroyduğun zaman kalbinle ona en yakın olmalısın. 
:Dostunun karşısında çıplak olmak mı istersin? 
Olduğun gibi görünmen, dostuna şeref vermeli, fakat 

o seni bunun için şeytana havale etmek ister. 
Olduğu gibi görünebilen, çıldırtır. Çıplaklıktan ürk

meye bu derece mecbursunuz. Evet eğer tanrı oı.s8.ydınız 
elbiselerinlı:den utanmaya mezun olurdunuz. 

Dostun için ne kadar süslensen azdır. Çünkü sen onca 
insanüstü'ne ok ve hasret · ifade etmelisin. 

(1) 'inzivada. ruh ikiye bölttnl\r, birisi ortı.da kalmak, d�ri 
kalabalığa döamek ister. 
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Dostunun çehresini görmek için ona uyurken bakdın 
illi? 

Dostunun çehreain.i başka nasıl görürsün. O pürüzUi 
ve bozuk bir aynada kendi çehrenin görünüşüdür. 

Dostunu uyurken gördün mü ? Dostunun manzarası. 
sana dehşet vermedi mi? Ah dostum, insan, aşılması lazım 
gelen bir şeydir. 

Sezmek ve susmak.da dost usta ohnalı. Her şeyi gör
mek: istemeli.sin. Dostunun uyanıkken ne yaptığını rü
yan sana ifşa etmeli. 

Senin sezişin, derd ortaklığın olmalı. Ta ki dostunun 
de:rd ortaklığı edip etmeyeceğini bilesin. O, sende belki 
keskin gözü ve ebediyet bakışım seviyor. 

Dostuna olan derd ortaklığın sert bir kabuk altında 
-saklanmalı. Ve bir dişin bu kabuğu ısırırken kırılmalı. 
O, böyle tatlanır ve nefisleşir. 

Dostun için temiz. hava, inziva, ekmek ve ilaç mısın? 
Bazıları kendi zincirlerini çözemezler. Fakat dostlarının 
k'urtancılarıdır. 

Köle misin? Dost olamazsın. 
Müstebit ın.lılin? Dost olamazaın. 
Kadında pek uzun zaman köle ve zalim saklandı . Onun 

için kadın dostluğa ehil değildir. 
O, yalnız aşkı tanır. 
Kadıııın �ı1kında sevmediği her şeye karşı haksızlık ve 

körlük vardır. Kadının şuurlu aşkında bile ışık yanında 
karanlık, yıldırım ve baskın vardır. 

iKadm henüz dostluğa elverişli değildir. Kadınlar, he
nüz kedi veya kuşturlar. Olsa olsa inektirler. 

Kadın henüz dostluğa elverişli değildir. Fakat erkek

�r söyleyin içiniroe kim dostluğa kabiliyetlidir? ' 
Ah ey erkekler, sizin ruh cimriliğ.iniz ve züğürtlüğü-

nüz! Dostunuza verebileceğiniz 'kadarını ben düşmanıma ve. 
rebilirim. Ve bununla züğürtleşmem. 

Arkadaşlık var, dostluk da ohnalı. 
Zerdüşt böyle de<li. 



BİN ve BiB HEDEFE DAİR 

Zerdüşt çok memleketler, çok milletler gördü. Bir çok 
milletlerin «iyi� ve «kötü» sayd:ıkları şeyleri öğrendi. Zer

düşt arz üzerinde iyi ve kötüden daha büyük bulamadı. 
Kıymet hükmü olmayan hiç bir millet yaşıyamaz. Fa

kat yaşamak isterse komşusunun hükümlerinden ayrı hü
kümlere sahip olmalıdır. 

Bir milletin iyi dediğine başka bir millet rezalet der. 
Ben böyle gördüm. Şurada fena denilen şey, orada erguvan 

bir şerefle stislü. 
Komşu komşuyu hiç bir zaman anlamadı, ruhu dalına 

komşusunun çılgınlığına ve kötülüğtine hayret etti. 
Her milletin üstünde bir kıymetler levhası asılıdır. Bak, 

bu, o milletin zaferinin levhasıdır. Bu o milletin kudret ira
desinin sesidir. 

Milletlerin birince güç olan şey makbuldür, elzem ve 

gün olan şey iyidir. En keskin z.aruretten kurtaran nadiı' 

ve en güç şey, kutsaldıx. 
Hiikmederek, komşusunu kıskanacak şekilde muzaf

fer olarak ve parlayarak yaptığı şey - Bu, o milletçe ulvi, 

en ·önemli ve herşeyin mana ve gayesi olan şeydir. 
iEvet kardeşlerim, bir milletin ihtiyacını, toprağını, se

masım ve komşusunu tarudınız mı, böylece zaferlerinin 
kanunu ve bu merdiven üstünde i.imi.tJ.erine tırmanışının 
sebeplerini sezmiş olursunuz. 

«Daima birinci olmalısın ve başkalarını geçmelisin, 

kıskanç ruhun kimseyi sevmemeli, meğerki dostun ola'<> bu 
söz bir Yunanlının ruhunu titretti, böyle�� büyüklüğün yo
hınu tuttu. 

«Doğru söylemek, ok ve yayda mahir olmak» benim 
ismimin geldiği millet için bu düstur sevimli ve güçtü. [1] 
O isim ki bana hem sevimli hem ağır gelir. 

«Ana babayı saymak ve ruhun derinliklerine kadar 
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onlara itaat etmek» başka bic millet bu zafer levhasını 
üzerine astı ve ·bununla kuvvetli ve ebedi oldu. 

((Sadakat göstermek ve sadakcıt yüzünden fena ve 
bozuk şeyler için bile şeref ve kan feda etmek.» Başka bir 
millet bunu telkin ederek mw.affer oldu. Ve kendini böyle 
zorlarken büyük ümidlere gebe kaldı. 

Gerçek, insanlar her türlü iyilik ve fenalıkl.anr.ıJ. gös
termişlerdir. Gerçek, bunu bir yerden almadılar ve bir yer
de bulmadılar. Bu, onlara gökten bir .ses gibi inmedi. 

İnsan kendini korumak için ilk defa eşyaya kıymet 
biçti. 

Eşyanın manasını, insani manasını o yarattı. Onun için 
kendine insaronı diyor. Bu, kıymet biçen demektir. 

Ancak takdir sayesinde kıymet meydana gelir. Ve tak
dirsiz varlığın ma�ı kalmazdı. Yaratıcılar bunu işitin. 

Kıymetlerde değişme. Bu, yaratıcılarda değişmedir. 

Yaratıcı olmaya mecbur olan daima tahrib eder. l 

Başlangıçta milletler 
sanlar yaratıcı oldular. 
bir mahlUktur. 

yaratıcı idiler. Sonra münferit in
Haikkaten ferd en geç yetişmiş 

Milletler, ü.stlerine bir iyilikler levhası aschlar. Hük
metmek istiyen sevgi ile itaat etmek isteyen sevgi birleşe
rek böyle levhalar yarattılar. 

Sürüdeki haz «bent> deki hazdan daha eskidir. Ve iyi 
vicdan sürü ismini aldığJ müddetçe ancak kötü vicdan 
«bem> der. 

Gerçek , kurnaz ve menfaatini çaklarının menfaatinde 
arayan «ben;) . Bu, süri.inün menşei değil ink.ırazwlır. 

Sevenler ve yaratanlardı ki, iyi ve fenayı yaratmış
lardı. Sevginin ve kinin ateşi ?ütün faziletlerde belirir. 

Zerdüşt bir çok memleketler ve milletler gördü. Zer-
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düşt arz üzerinde sevenlerin eserinden büyük bü· kudret 

bulamadı. Bu eserlerin adı: «iyi> ve cfena> idi. 

Gerçek, bu övme ve yermenin kudreti kol'kunç bir şey
dir. Söyleyin kardeşlerim, onu kim zorlayabilir. Söyleyin 
bu hayvaının bin katlı emesine kim kemend ata.bilir? 

Şimdiye kadar bin hedef vardı. Çünkü bin millet var
dı. Eksik olan şey bin katfı ensenin keınenclidir. Bir tek 
hedef eksiktir. Henüz insanlığın hedefi yoktur. 

Fakat kardeşlerim söyleyin, insanlığın hedefi olmayın
ca bizzat kendisi de yok değil midir? 

Zerdüşt böyle dedi. 



YAKIN SEVGİSİNE DAİR 

Y akınlarıııız için israr ediyorsunuz. Ve güzel sözler 
buluyorsunuz. Fakat ben size derim ki yakınlarınıza olan 
sevginiz, bizzat kendinize olan fena bir sevgiııizdir. 

BiZ$t kendinizden kaçarak yakınınıza sığınıyorsunuz. 
Ve bundan bir fazilet yaratmak istiyorsunuz. Fakat ben 
bu fedakarlığınızın iç yüzünü bilirim. 

«Sen», � ben» den daha eskidir. «8Cfö> mukaddes ya
yılmışb.r. Fak.at «he� henüz değil. Onun için insan yakı
nına sokulur. 

Size yakın sevgisini mi tavsiye edeyim? Yakınlardan 
kaçmayı ve en uzakdakini sevmeyi tavsiye ederim. 

En uzağa ve istikbale olan sevgi, yakın sevgisinden da
ha yüksektir. Eşyaya ve hayaletlere sevgi, insana olan sev
giden daha yüksektir. 

Kardeşim., önünde koşan bu hayalet 
Ona neden etini, kemiğini vermiyorsun. 
sun ve yakınlarına koşuyorsun. 

senden güzeldir. 
Fakat korkuyor-

Siz kendinize tahammül edemiyorsunuz ve kendinizi 
yeter derecede sevmiyorsunuz. Şimdi yakınınızı sevmeye 
iğfal etmek ve onun hatasile yaldızlanmak istiyorsunuz. 

İsterdim ki bu çeşit yakınlarını7..a. ve onun komşulanna 
tahammül etmiyesiniz ve böylece dostunuzu ve onun taş
kın ruhunu bizzat kendinizden yııratasınız. 

Kendi lehinizde konuşmak istediğiniz zaman bir şahit 
çağırıyorsunuz. Onu hakkınızda «iyidir» demeye iğfal edin
oo kendinizin iyi olduğuna inanıyorsunuz. 

Yalancı, yalnız bilgisi hilafına konll§an değildir. Bil
llasıta bilgisizliği hilafına konuşandır. Münasebetlocini:ule 
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kendinizden böyle bah.sediyorsunuz. Ve kendiniz hakkın
da, komşunuzu iğfal ediyorsımuz. 

Deli şöyle der: «İnsanlarla temas karakteri bozar. Bil
hassa karakter bulunmazsa.» 

Birisi yakınına, kendisini aradığı için gider. 
dini kaybetmek istediği için gider. Kendinize 
gamlığınız, inzivanızı bir mahbe5e çevirir. 

Diğeri ken
olan diğer 

Yakınınıza olan sevginizi ödeyen, daha uzakdakilerdir. 
Ve beşiniz birleşince bir altıncının ölmesi icab eder. 

Sizin bayramlarınızı da sevmem. Orada pek fazla artist 
gördüm. Seyirciler bile artist pozu alıyorlar. 

Size ya.kın sevgisini tavsiye etmem ,dostu tavsiye ede
rim. Dost, sizin için arzın bayramı ""ve İnsanüstü'nü seziş ol
malı . 

Size dostu ve onun taşkın gönlünü öğretiyorum. Fakat 
taşkın gönüller tarafından sevilmek isteyen, bir sünger olma
lı. 

Size içinde hazır bir dünyası olan ve iyilik'\-erin kabuğu 
olan dostu, daima hediye etmiye hazır bir Alemi olan yara
tıcı d0$tu öğretiyorum. 

Onun çözülen dünyası, :fenadan jyinin, tesadüfden ga
yenin oluşu uğrundaki savaş esnasında yine kurulur. 

Bu gününün sebe'bi, istikbal ve en uzaktaki hedef ol
malı. Dostunda insanüstü'nü kendi sebebin olarak sevmeli

sin. 
Kardeşlerim, size yakın sevgisini tavsiye etmem. Size 

en uzağı sevmeyi tavsiye ederim. 

Zerdüşt böyle dedi. 



YARATICININ YOLUNA DAİB 

Kardeşim inzivaya çekilmek mi istersin, kendi.ne olan 
yolu aramak mı istersin, biraz durakla ve dinle: 

�Arayan, kendisini kolaylıkla kaybeder, her inziva suç
tur.» Sürü böyle der. Ve sen çok uzun zaman sürü içinde 

kaldın. [1] 
Sürünün sesi sende de çınlamaya devam edecek. Ve 

cvicdanım artık seninle müşterek değildi�) diyecek olsan, 
bu bir şikayet ve istirab olacak. 

Bak, bizzat bu acıyı bir vicdan doğurmuştur. Ve bu vic
danın son kıvılcımı senin gamında parlamaktadır. 

Fakat yeisinin yolunu yani bizzat kendine olan yolu yü

rümek mi istersin? Bana ·bunu hakettiğini ve kuvvetini gös.. 

ter. 
Yeni bir !kudret ve yeni bir hak mısın. Bir ilk hareket 

misin? Kendinden yuvarlanan bir tekerlek misin, yıldızlan 

kendi etrafında dönmeye zorlaya bilir misin? 

Ah, yükseklikler isteyen o kadar ihtiras var ki! Ki
birlinin o kadar ihtilaçları var ki, bana bu şehevilerden ve 

k.ibirlilerden olmadığmı göster. 

Ah, çok büyük fikirl<"!r vardır ki, bir körük.den başka bir 
şey değildirler: Körüklerler ve daha fazla boşaltırlar. 

IKıendine hür mü diyorsun? Bir boyunduruktan kurtul
duğunu değil hakim fikrini işitmek isterim. 

Boyundurukdan kurtuhnay:a layık bir adam mısın? 
Uşa.klıkt.an çıktığı zaman son kıymetini de kaybedenler 
vardır. 

Nelerden kurtuldun? Bu bana vız gelir_. Fakat gözün 

bana şunu apaçık şekilde söylemeli: Hür ama ne maksatla 

[1) lWk içinde 
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Kendi iyilik ve fenalığını kendi yaratabilir misin? Ve 

iradeni bir kanun gibi kendine hakim kılabilir misin? Ken
di kendinin yargıcı ve kendi kanununun intikamcısı olabi
lir misin? 

Kendi kanununun yargıcı ve intikamcısı ile yalnız kal
mak korkunçdur. Bir yıldız boş fezaya ve inzivanın buzlu 
soluğuna böyle atılır. 

En münzevi adam, bu gün henüz kalabalığın istirabını 
çekiyorsun. Bu gün henüz, bütün cesaretine ve ümidlerine 
sahihsin. 

Fakat bir zaman gelecek, inziva seni yoracak. Bir za
man gelecek gururun eğilecek. Ve cesaretin kırılacak. Bir 
zaman gelecek «ben yalnızım» diye haykıracaksın. 

Bir zaman gelecek, yüksekliğini görmiyecek ve alçak· 
lığı pek yakın duyacaksın. Kendi illviyetin, bir hayalet gibi 
seni korkutacak. Bir zaman gelecek «her şey yanlıŞ'> diye 
bağıracaksın. 

Münzeviyi öldürmek isteyen hisler verdn. Öldilrme:?r 
lerse kendilerinin ölmesi l�dır. Fakat kStil olmaya muli
tedir misin? 

Kardeşim, istihkar kelimesini ve seni ha!kir görenlere 
karşı adil olmanın istirabını tanır mısın? 

Senin hakkındaki fikirJeıini değişhmeye çoklarını zor

ladın. Bunun intikamını alacaklar. Onlara yaklaştın, fakat 
yine de önlerinden geçip, gittin. 

Bunu sana hiç bir zaman bağışlamıyacakla:r. Sen onları 
geçtin. Fakat sen yükseldikçe hasedin gözü sem o nisbette 
küçük görür. En çok, uçandan nefret edilir. 

Demelisin ki: Bana karşı adil olabilirsiniz"? Ben ken

dime sizin haksızlığınızı yakıştırıyorum. 

Onlar münzeviye haksızlık ve çamur atarlar. Fakat 
kardeşim, eğer bir yıldız olmak istersen böyle yaptılar diye 
onları daha az aydınlatmalısm. 
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Ve iyiler ve ad.ilerden sakının! 
yaratanı çarmıha germeyi .severler. 
ret ederler. 

Mukaddes basi.tlikden de sakın. 
onca gayri mukaddesdir. 

Onlm kendi :faziletini 
Onlar mün�iden nef-

Basit olmayan her şey 

Bı; od.un yığını ateşle oynamruıını da sever. 
Kendi sevginin baskınlarından da sakın. Vtlıızevi, rast-

geldiğine pek çabuk elini uzatır. 

Bazı adamlara, elini değil, yalnız pençeni uzatmalısın. 
Ve isterim ki pen�nin tırnakları da olsun. , 

Fakat, rastgelebileceğin en kötü düşman, bizzat kendin 
olacaksın. Bizzat sen mağaralarda ve ormanlarda kendini ' 
gizlersin. 

Münzevisen, kendine giden yolu yürüyorsun. Fak.at bu 
yol, kendin� ve yedi şeytanına uğrar. 

Sen, kendinin. münkiri, cini, cinneti, falcl.51, delisi, şüp
hecisi, uğursu:ıftl Te fenası olacaksı.p.. 

Kendi alevinde ,kendini yakmak :istemelisin. K.til olma
dan nasıl yenileceksin? 

Münzevi, sen yaratıcın.in yolundan yürüyorsun. Yedi 
şeytanıudan kendine bir tann yaratacaksın. 

Münzevi, sen se"t"enlerin yolundan ytlrl\yorsun. Sen biz
:mt kendini seviyorsun. Ve yalnız sevenlerin yaptığı gibi 
kendini küçümsüyorsun. 

Seven, yaratmak ister, çünkü küçümser. Sevdiğini lcti
çümsemiyen, aşkdan. ne nnlar? 

Sevgin ve yaratıcılığınla inzivana git kardeşim. Çok 
sonra hakkaniyet, topallayarak seni takib edecektir. 

Göz yaşlarımla i.IWva:n.a git kardeşim. Ben kendinden 
üstün bir şey yaratmak �teyen ve bu yil:ıden helak olanı 
severim. 

z� böf'Jıe dedi. 



GENÇ VE YAŞLI DİŞİCİKLERE DAİR 

Zerdü.<.ıt, alaca karanlıkta ü.r:kek ürkek öyle nereye gi
diyorsun? Mantonun altında öyle itina. i1e sakladığın şey ne

dir? 
Sana hediye edilmiş bir hazine mi, yeni doğmuş bir 

çocuğun mu? Ey fenalar dostu, sen de mi hırsızların yolunu 

tuttun? 
«Gerçek, kardeşim» dedi Zerdüşt «o bana hediye edil

miş bir harinediı . Ta§Idığım şey, bir. küçük hakikattir. 

Fak.at bu hakikat, küçük hir çocuk gibi afacandır. Ve 

eğer 
·
ağzım tutmasam bağıracak. 

Bu gün, gün batarken ycı:lda. gidiyordum, bir ihtiyar 

kadına rastgeldim. Bana şöyle dedi: 
«Zerdüşt biz kadınlara çok şey söyledi. Fakat kadın 

hakkında hiç bir §ey söylemedi.:. 
«Kadınlar hakkında anc:ak erkeklerle konuşulur.» d� 

dİln. 
«Bana da kadından bahset» dedi. «Ben onu derhal unu

tacak kadar ihtiyarım.» 

İhtiyar kadının dediğini kabul ettim. Ve ona şöyle de
dim: 

«Kadında her şey, bir muammadır. Ve kadında her şe
yin bir tek halli vardır: Bu, gebelik.tir. 

Erkek kadın için bir vasıtadır. Gaye daima çocuktuı:. 
Fakat kadın erkek için nedir? 

Halis erkek iki şey ister: Tehlike ve Ol'lJll. Onun için. 
kadını ,on tehlikeli bir oyuncak olduğu için ister. 

Erkeği har:bde terbiye etmeli. Ve kadını muharibi dinleıı.. 
dirmeye. Başka türlüsü delilik.tir. 

Muharib, pek tatlı meyvelen sevmez. Onun için kadını 
sever. En tatlı kadın bile acıdır. 

Kadın. çocuAu erkekten daha iyi anlar. Fakat erkek 
�dmdan dalta �eukiur. 
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Halis erkekte bir çecuk gizlidir. Bu, oynamak iater. 
Haydı bakalım kadınlar, erkekteki bu çocuğu keşfedin. 

Kadın; !'laf, ince ve henüz mevcut olmayan bir alemin 
faziletlerile parlaya.n mücevher gibi bir oyuncak olmalı. 

Aşkınızla bir yıldızın ışığı parlamalı. Üı:nidimiz, İnsan
üstü'nü doğurmak olmalı. 

AŞkınızda cesaret olmalı ve a§kınızla, sizi korkutan.ıa 
üstüne yürümel.isinlı.. 

Şerefiniz, aşkınızla olmalı. Yoksa kadın şereken pek an
lamaz.- Şerefiniz sevildiğiniııden da:ha fazla sevmek ve hiç 
bh- zaman ikinci olmamaktır. 

Erkek seven kadından korkmalı. iKadın o zaman her ' 
şeyi feda eder, ve başka her şey onca kıymetsiz olur. 

Erkek kin be;;leyen kadından korkmalı: Erkek, ruhunun 
derinliğinde yalnız fenadır. Halbuki kadın berbattır. 

«En çok kimden nefret edersin.» Demit mıknatısa böy
le sormuş. «En çok senden nefret ederim, çünkü çekersin 

fakat kendinde tutacak kadar kuvvetli değil3in.» 

Erkeğin saadeti, «ben isterim:. der. Kadının saadeti, 
«O istiyon der. 

cBak şimdi dünya ne mükemmel.» üstün sevgisile 
itaat eden kadın böyle 4.üşünür. 

Kadın itaat etmeli. Ve sathiligine bir derinlik aramalı. 

Kadının ruhu sığdır. Sığ bir su ü.stünde, hareketli, çılgın bir 

zardır. 
Erkeğin ruhu iaie derindir. Onun nehri yer altı mağara

larında çağlar. Kadın onun kuvvetini sezer fak.at anlaya
maz.» 

İhtiyar kadın bana şu cevabı verdi: «Zerdüşt pek güzel 
şeyler söyledi. Hele genç olanlar için. 

Ne tuhaf. Zerdüşt kadınları az tarur. Fakat onlar hak
kında söylediği haklı. Bunun sebebi kadında hiç bir şeyi• 
imkansız olmayışıdır. 

Zerdi.it - F. G 
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Şimdi ben.im şu küçük. hediyemi te§ekkür yerine kablll 
et. Ben bunu Yerecek kadar ihtiyanın. Onu iyi sar ve ağı
sını kapa. Yoksa bu küçük hakikat pek şiddetli haylarır.» 

«Kadın hediyeni ver.» dedia. 
İhtiyar kadın fliyle dedi: 

«Kadınlara mı gidiyo:ml1ll? Xırbaoı l.Ulu1m.a.» 

Zerdüşt böyle dedi . 



ZEHİRLi YILAN SOKMASINA DAİR 

�rdüşt, sıcak bir gün; bir incir ağacının altında, kolları 
yüzünde, uykuya dalmıştı. Bu sırada zehirli bir yılan geldi 
ve boynundan öyle soktu ki Zerdüşt ağrıdan bağırdı. Elini 

yüzünden çekince zehirli yılanı gördü. Yılan Zerdüşt'ün g� 

lerini tanıdı. Ve acemice kıvrılarak kaçma:k istedi. z�mlü�t 
«Olmaz?> dedi. «Henüz benim teşekkürümü almadın. Beni 
vaktinde uyandırmış oldun. Daha uzun yolum var.» 

.:Yolun artık kısadır» dedi yılan kederli .  «Zehrim öt· ' 
dürücüdür.» Zerdüşt gülümsedi . «Bir yılanın zehri ile bir 
devin C>ldüğü görülmüş mü ?» dedi. «Fakat zehrini geri <d, 
onu bana hediye edecek kadar zengin değilsin.» O ırıamaa 
yılan tekrar Zerdfüşt'ün boynuna sarıldı, ve yarasını yaladı . 

Zerdüşt bir zamanlar bunu havarilerine anlatın.ea; «Bu 
kıssadan çıkaracağımız hisse nedir?» dediler. Zerdüşt şu ce
vabı verdi: 

«İyiler ve adiler bana ahlak tahribcisi diyorkır. Benim 
hikayem «gayri ahlald»<lir. 

Fakat siz, bir düşmanınız olduğunda onun f.enalıklaaaa 
iyilikle mukabele etmeyin. Çünkü bu, utandınr. BllAkis s:ze 
iyilik yaptığını ona isbat edin. Utandırmaktansa, öfkelearaek 

evladır. 

Ve size sövenleri taziz edişiniz, hoşuma gitmez. Siz de 
bir az söviin, daha iyi. 

Ve size büyük br haksızlık yapıldığında derhal buna beş 
küçük. haksızlık ilave edin. Yalnız haksızlıklarla ezilen adamı 
seyl'etmek fecidir. 

Bunu zaten biliyor muydunuz? İştirak edilmiş bh- hak
sızlık, bir yarım haktır. Ve haksızlığı, ancak taşıyabihw:·k 
adaın. yülclenıneli. 

Bir küçük intikam, hiç intikam almamaktan daha ins<'.
nidir. Ve eğer ceza mütecaviz için bir hak ve şeref de;"•ilsP.,_ 
siziu oeularınızı da istemem. 
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Kendisini haksız çıkarmak, hak iddia et,mekten daha ki
bardır . Hele insan haklı olursa. Yalnız hunun için kafi de
recede zengin olmalı. 

Sizin soğuk adaletinizi sevmem" Yargıçlarımzın gözün
dıe bana daima cellad ve onun soğuk demiri görünür. 

Gören gözle sevgi ifad� eden adalet nerde? Söyleyin!. 
Öyle ise yalnız bütün cezaları değil bütün suçları da ta

şıyacak bir sevgi icat edin. 

Öyle ise hakimle.rden başka herkesi beraat ettiren bir 

, adalet bulun. 

Şunu da işitmek ister misiniz? Tam adil olmak isteyen
ler için yalan da bir insan severlik olur. 

Nasıl tam adil olayını? Herkese kendi payını nasıl ve .. 

reyim ? Ama kerkese kendi paynnı veririm, bu yeter. 

Nihayet kardeşlerim, münzevilere haksızlık yapmaktan 
çekinin. Bir münzevi bunu nasıl unutabilir. Ve nasıl muka
bele edebilir? 

Münzevi, bir derin pınar gibidir. İçine bir taş atmak 
kolaydır. Fakat taş dihine kadar çökerse, söyleyin, kim onu 
qtkarabilfr? 

Münzeviye hakaret etmekten çekinin. Fakat bunu ya
pa.rsaıuz artık onu öldürün. 

Zerdüşt böyle dedi. 



ÇOCUGA VE EVLİLİGE DAiR 

Kardeşlerim, yalnız senin için bir sorgum var: Bunu bir 
sonda gibi ruhunun dibine atıyorum. Derinliğini anlamak 
için. 

Sen gençsin , evlenme ve çocuk arzu ediyorsun . Fakat 
sana sorarım: Çocuk istemeye ehil bir adam mısın? 

Soranın: Bir muzaffer misin? Kendi kendini zorla..va,n 
mısın ? Duygularının hakimi misin ? Faziletlerinin efendisi 
misin ? Sorarım! 

Yoksa arzun, hayvanlıktan ve zina ihtiyacından mı? 
Yalnız kalmaktan mı, kendinl e geçinememekten mi geliyor? 

İsterim ki, zaferin ve hürriyetin çocuğu özlesin. Zaferi
ne ve kurtuluşuna canlı abideler dikesin. 

Kendinden ötesi için inşa etmelisin. Fakat bunun içi11 
evvela kendin beden ve ruhça tam yapılı olmalısın . 

lşin yalnız üremekten ibaret olmamalı . Kendinden üs
tün bir varlık yaratmalısın. Bu işi için evliliğin bahçesi sa
na yardım etmeli. 

Daha yüksek bir varlık, bir ilk hareket, kendiliğinden 
dönen bir tekerlek, .bir yaratıcı yaratmahsm. 

Evlenme, iki kişinin bütün yarattıklarından daha üstü11 
bir varlık getirme iradelerine derim. Böyle bir iradenin sa
hibi oldukları için iki kişinin birbirini saymasına derim .  

-

Senin evlenmt:.nin manası ve hakikati bu olmalı. Fakat 
şu zaitlerin izdivaç dediği şey? Buna ne ad vereyim? 

Ah bu iki kişinin karşılıklı ruh züğürtlüğü. Ah bu iki 
kişinin karşılıklı ruh kirliliği. Ah bu iki kişinin acınacak 
rahat düşkünlüğü! 

Bunların hepsine evlilik diyorlar. Ve nikahlarının gök
de kıyıldığını söylüyorlar. 

Bu zaitlerin göğünü ister.acın. Bu ilahi ağda kucaklaşan 
hayvanları istemem. 

Birbiri için yaratmadığı bu iki insanın nikahını ta:ıiz 
etmek için ropallayarak gelen tanrı bana uzak olsun. 

Böyle izdivaçlara gülmeyin! Hangi çocuk ana babasının 
halint! ağlamak için sebebe malik değildir. 
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Şu adam, bana ehliyetli ve dünyanın gayesini kavrama

ya olgun göründü. Fakat karısını görünce dünyayı bir tı
marhane sandım! 

Evet ben isterdim ki bir azizle bir kaz çiftleşdikleri za
man dünya ihtilaçlarla çırpınsın! 

Şu adam, bir kahraman gibi, hakikatler aradı. Ve ni
b.a.vet küçük ve süslü bir yalan yakaladı. Buna ailem 
diyor. 

Şu adam, münasebetlerinde pek çekingen ve çok gUç
beğenirdi. Fakat birdenbire ebedi olarak cemiyetini bozdu. 
Buna «izdivacını» diyor. 

Şu adam, melek faziletlerine sahih bir hizmetci arıyor
du. Fakat birdenbire bir kadının hizmetcisi oluverdi. Şimdi 
yalnız bir melek olması kaldı! 

Bütün alıcıları dikkatli görüyorum. Hepsinin hilekar 
gözleri var. Fakat en hilekar adam bile kansını torbada alı
yor. 

Çok kısa delilikler - siz buna aşk diyorsunuz. Ve izdi
vacınız uzun bir budalalık. halinde bu kısa delilikleriniZe 
bir son veriyor. 

Kadına olan sevginiz ve kadının erkeğe karşı olan sev
gi.si.. Bu, istirab çeken ve gizlenen tanrılara bir acıma ol
saydı. Fakat çok defa iki hayvan birbirini buluyor. 

Sizin en iyi aşkınız bile mebhut bir sembol ve acıklı 
bir alevden ibarettir. O ise daha yüksek yolları aydınlata
cak bir fenerdir. 

Bir az da kendinizden ötesi için sevin. Böyle sevmeyi 
öğrenin. Bunun için aşkınızın acı kadehini içmelisiniz. 

En iyi aşkın kadehinde bile acılık vardır. Böylece İn
sanüstü'ne hararet getirir. Böylece, yaratıcı, sana susuzluk 
verir. 

Yaratıcıya susuzluk, İnsanüstü'ne hasret ve ok. !Karde
şim söyle, evlenmek iraden bu mu? Bu iradeyi ve bu ev
lenmeyi takdis ederim. 

Zerdüşt böyle dedi. 



SERBFSr ÖLÜM.E OAİR [1] 

Çokları çok geç ve bazıları da pek erken ölürler. «Vak

tinde öl.» vecizesi henüz yabancı geliyor. 

«Vaktinde öl.»  Zerdüşt bunu tavsiye eder. 

Fakat hiç bir zaman vaktinde Yrutayamayan, vaktinde 

nasıl ölsün? Keşke hiç doğmasaydı. Zaidfore bunu tavsiye 
ederim. 

Fakat zaidl�r de henüz ölümlerini mühimsiyorlar. Ve 
en boş ceviz bile kırılmak iıotiyor. 

Herke.s ölümü mühimsiyor. Ölüm henüz bayram değil. 
İnsanlar henüz en iyi bayramlannı nasıl kutlayacaklarını 
öğrenmediler. 

Ben size yaratıcının yaşayanlara bir diken ve bir adak 

olan ölümünü göstereceğim. 

Yaratıcı muzaffer bir halde, umanlar ve övenlerle çev
rili olarak kendi ölümü ile ölür. 

Böyle ölmeyi öğrenmeli. 

Böyle bir ölmenin canlılara yeminler sunmadığı hiç bir 
bayram kutlanmamalı. 

Böyle ölme en iy.i&dir. Fakat l:k.incisi mücadelede öl
mek ve bir büvük ruhu israf etmekdir. 

Fakat sizin �inerek sok.ulan fakat btr efendi gibi gelen 
matemli ölümü.nüz muharibin ve muzafferin yabancısıdır. 

·size kendi ölümümü ve istediğim için bana gelen ser

best ölümü överim. 
Bunu ne zaman istiyeceğim? Bir hedef ve bir varise ma

lik olan, bu hedef ve varis için tam zamanında ölmek ister. 

(l] İl'tihar 
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Ve hedef ve vari5e saygı için, hayat mabedine kuru 

çelenkler asmaz. 

Gerçek, ben tel çevirenlere benzemek istemem. Bunlar 
tellerini uzatırken kendileri geri giderler. 

Bazıları hakikatleri ve zaferlerin.in değerinden çok fazla 
yaşlanırlar. Dişsiz bir ağız, artık her ihakikat.i söylemeye 

haklı değildir. 

Şöhret sahibi olmak isteyenler tam zamanında şerefden 
ayrılmalı. Ve Vaktinde gitmek» güç hüner.ini göstermeli. · 

En fazla t.ad verdiğimiz zaman kendimizi yedirmeyi 
durdurmalıyız. Uzun zaman sevilmek isteyenler bunu bilir
ler. 

Ekşi elmalar vardır ki. kaderleri güzün son gününe ka

. dar beklemektir. Bunlar olgunlaşır. sararır, buruşurlar. 
Bazılarının kalbi, bazılanmn ruhu daha evvel ihtiyarlar. 

Bazıları da gençliklerinde düşkün -ihtiyardırlar. Geç gençle
şen, uzun zaman genç kalır. 

Bazılarına hayat aksilik eder ve ;yüreklerini bir zehirli 
sülük aşındırır. Bunlar ölümü kendilerine yakıştırma çare
sine baksınlar. 

Bazısı hiç tatlılaşmaz, daha yaz;n çürür. Onu dalda tu
tan şey, korkaklıktır. 

Pek çokları pek uzun zaman dalda asılı kaldılar. Bir fır

tına gelse de bütün bu çürük ve . kurt yenikliklerini ağaçtan 
silkse! 

Tez ölüm vaizlere gelse! Bunlar bence hayat ağaçları 
için en iyi fırtınalar ve sallayıcJlardır. Fakaf yalnız tedrici 
ölümü ve bütün arzi felaketlere tahammülü tavsiye ettikle. 

rini duyuyorum . Ah, «Arzi olan:» a tahammül tavsiye edi
yorsunuz. Ey şom ağızlılar, i"şte bu arzi olan, size fazla ta
hammül ediyor. 

Gerçekten tedrici ölüm vaizlerinin sayg: gösterdikleri 

o yahudi, pek erken öldü, ve onun erken ölmesi, o zaman
dan beri çoklarının musi,beti oldu. 
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Yahudi İsa, yalnız yahudiliğin göz yaşlanın ve yeısını, 
iyilerin ve adillerin kinini tanıyordu. Böylece ölüm hasre
tine müptela ohnuştu. 

Çölde iyilerden ve ad.illerden uzak kalabilseydi. Belki 
yaşamayı, arzı sevmeyi, ve gülmeyi öğrenirdi. 

Kardeşlerim, bana inanın. O pek erken öldü. Eğer be

n.im yaşıma kadar yaşasaydı, tebliğlerini �eri alırdı. Geri 
alacak kadar asildi. 

Fakat henüz olgunlaşmamıştı. Delikanh ham sever. Ve 
hamlık.la insandan ve arzdan nefret eder. Onun gönlü ve 

.\' 
ruhunun kanadları henüz ağırdır ve serbest değildir. 

Olgun erkekte delikanlıdan fazla çocukluk ve daha az 
gam vardıı . t>Iüm ve dirimi daha iyi anlar. 

Ölmek için hür ve ölümde hür olabilen ve evet deme
ye vakit kalmadığı zaman hayır diyebilen. Böylesi ölmeyi 
ve yaşamayı anlar. 

Dostlarım, ölümünüz insan ve toprağa karşı bir günah· 
karlık olmamalı. Bunu ruhunuzun tatlılığından dilerim. 

Ölümünüzde, ruhunuz ve faziletleriniz arz etrafındaki ak
şam kızıllığı gibi parıldamah. Yoksa ölümünüz, . kötü bir 

. . 
ölümdür. 

Siz dostlarım, hatırım için arzı daha fazla seviniz diye 

ben böyle ölmek isterim. Ve beni doğuran toprağa istihale 
etmek isterim. 

Gerçek, Zerdüşt'ün bir hedefi vardı. Zarını attı . Şimdi 
siz, dostlarım, hedefimin varisi olunuz. Altın topu size atı
y-orum. 

Dostlarım, altın topu attığınızı görmeyi her şeyden 
fazla severim. Bunun için bir müddet daha dünyada dolaşı
yorum. Bana bağışlayın. 

Zerdüşt böyle dedi. 



HEDİYE EDİCİ FAZİLETE DAİR 

1 

Zerdüşt çok sevdiği «Alaca inek» adlı şehxe veda edin

ce, kendilerini onun havarisi tesmiye edenler, onu takibet
tiler, uğurladılar. Böylece bir yol çaprazı.na vardılar. Burada · 
Zerdüşt kendilerine, yalnız yürümek istediğini ve artık 

yalnız yürüyeceğini söyledi. Havariler ona bir yadigar ola
rak altın kabzasında güneş etrafında bir yılan sarılmış olan 
bir asa hediye ettiler. Zerdüşt asaya memnun oldu. Ona 

dayandı ve havarilerine şöyle dedi: 

«Söyleylıı� nasıl oldu da altın en yü.ksek kıymete ulaş
tı. Nadir, faydasız olduğu ve tatlı .bir parlakkğa sahih oldu
ğu içiru o dalına hediye edilir. 

Altın en yüksek faziletin sembolü olarak en yüksek 

kıymete erdi. Hediye edenin gözü, altı.n gibi parlar. Altın 

parıltısı ,ayla güneş arasında bar15 yaratır. 

En yüksek fazı1et, nadir, feydasız ve tatlı parıtılıdır. 

En yüksek fazilet. hediye eden fazilettir. 

Gerçek, havarilerim, sizi anlıyorum. Siz hediye fazile

tini benim gibi telAkki ediyorsunuz. !Kediler ve kurtlarla 

müşterek neyiniz var? 

Kurban vermeye ve hediye etmiye susadlIUZ. Onun 

için dünyanın bütün servetlerini ruhunuzda toplamaya su

samışsınız. 
Ruhunuz hazineler ve tılsımlar aramaya doymuyor. 

Çünkü hediye etmeye doymayan bir feziletiniz var. 

Her şeyi kendinize toplamak istiyorsunuz ki sevgini

zin hediyesi olarak sizden fışkırsmlar. 

Gerçek, böyle hediye ediei bir sevgi @ütün kıymetlerin 

gasıbıw. Fakat ben bu baı:ciliği takdis ederim. 
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Bir de başka bencillik vardır. Züğürt, aç, daima çal

mak isteyen, hastaların bencilliği, hasta bencillik! 
O her parlayan şeye bir hırsız gözü ile bakar. Ve do

yacak kadar yiyeceği olana açın iştihasıyla bakar. Ve daima 

hediye edenlerin masasına sokulur. 

Bu ihtiras, bir hastalık ve görünmez bir soysuzlaşmadır. 

Bu bencillik, hırsız ihtirasıdır ve veremli bir bedenden 
gelir. 

Söyleyin kardeşlerim, bizce kötü ve en kötü şey ne
dir? Soysuzlaşma değil midir? Ve hediye edici ruhun bu

lunmadığı yerde soysuzlaşma olur. 

Bizim yolumuz yükselen bir yoldur. Bir neviden üstün 
bir neve. Fakat «her şey benim için» diyen soysuz duygu, 
bizim için korkunçtur. 

Duygulanmız yükseklere uçuyor. Böylece vücudumu
zun sembolü, yükselişin sembolüdür. Böylece, yükseliş sem

bolleri faziletlerdir. ' 
Vücut işte böyle, bir oluşan ve savaşan halinde tarih

ten geçer. Ya ruh bu bedenin nesidir? Bedenin mücadele 
ve zaferlerinin ınünad:isi, yoldaşı ve yankısı. 

Bütün iyilik ve kötülük isimleri birer semboldür. On
lar konuşmazlar yalnız, işaret ederler. Onları bilmek iste
yen, delidir. 

!Kardeşlerim, ruhunuzun sembollerle konuştuğ·u saat
lere dikkat edin. Bu saat, faziletlerinizin kaynağıdır. 

O zaman bedeniniz yükselir ve yeniden dirilir ve saa
detile ruhu mesteder ve onun, yaratan, takdir eden, seven 

iter şeyin hayırhahı haline getirir. 

Kalbiniz bir nehir gibi aeniş ve dolu akıp etrafındaki
ler için bir bereket ve bir tehlike olduğu an, faziletlerinizin 

kaynağıdır. 

Övme ve yermenin üstüne çıkabildiğiniz ve iradeniz 

bir sevenin iradesi olarak her şeye hükmetmek istediği an, 
faziletlerinizin kaynağıdır. 
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Hoş ol.an şeyi hakir gördüğünüz ve yumuşak şeylerden 
en çok uzaklaştığınız an, faziletinin kaynağıdır. 

Bir 'iradenin sahibi olarak ve bütün ihtiyaçlardan dÖnüş 
sizin için elzem gördüğü an faziletlerinizin kaynağıdır. ' 

Gerçek, bu fazilet yeni- bir «iyi ve fena» dır. Gerçek, 
yeni, derin bir çağlayışm ve yeni · bir kaynağın sesidir. 

Bu yeni fazilet kudrettir. Bir hakim fikirdir. Ve onun 
etrafında uyanık bir ruhtur: Bir altın güneş ve etrafında 
bir idrak yılanıdır. 

n 

Zerdüşt -burada biraz durdu . Ve havarilerine sevgi ile 
baktı. Sonra konuşmaya devam etti. Sesi değişmişti : 

«Kardeşlerim, faziletinizin kudretile .:ırza sadık kalınız. 
Hediye sevginiz ve iradeniz arzın gayesine hizmet etsin. 
Sizden bunu dilerim, sizden bu yemini isterim 

«Arzi» den, onları kaçırmayın ve kanatfarla «ebedi 
duvarlara» çarptırmayın. Ah her zaman, yolunu şaşırmış 
o kadar fazilet vardı ki. 

Yolunu şaşıran fazileti tıpkı benim gibi, arza çevırınız. 
Onu bedene ve hayata iade ediniz ki arza bir gaye, bir in
sani gaye versin. 

Ruh ve fazilet. şimdiye kadar yüzlerce çeşit yanlış yol
lara saptılar. Ve yanlış hareketler yaptılar. Ah vücudumuz
da hala bütün bu deliliklerin ve hataların izleri vardır. 
Bunlar be<len ve irade haline gelmişlerdir. 

Şimdiye kadar ruh ve fazilet yüzlerce tecrübeye giriş
miş, yüzlerce defa yolunu şaşırmıştır. · İnsan, bir tecrübe 
idi. Ah bir çok cehil ve hata li>izde vücutlaşmıştır. 

Bin yılların yalnız şuuru değil deliliği de bizim başı· 
mızdadır. Varis olmak tehlikeli şeydir. 

Henüz adım adım tesadüf devi ile çarpışıyoruz. Ve 
şimdiye kadar bütün insanlıkta bir gayeden mahrumiyet 
manasızlığı hüküm sürmüştür. 
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Ruhunuz ve faziletiniz arzın gayesine hizmet etmeli 
kardeşlerim. Ve her şeye yeniden sizin tarafınızdan kır 
met biçilmeli. Bunun için savaşçı olmalısınız. Bunun için 
yaratıcı olmalısınız . .  

Vücut, bilerek temizlenir. Bilgi ile tecrübe ile yükse
Jir. İdrak edenin bütün insiyakları kutsileşir. Ve yüksele
nin ruhu şen olur. 

Hekim, kendini. iyi e t. Böylece hastalarına da ' yardım 
etmiş olursun. Onun en iyi yardımı, kendi kendini şi
falandırabileni iyi görebilmesidir. [l] Henüz yürünmemiş 
binlerce yol, hayatın binlerce gizli adalan ve sağlıkları 
vardır. Hala İnsan ve insanın dünyası tükenmemiş ve keş
fedilmemiştir. 

Ey münzeviler uyanık durun ve dinleyin! İstikbalden 
gizli kanat darbelerile rüzgarlar esiyor. Ve hassas kulak
lara iyi haberler geliyor. 

Bu günün münzevileri ve ayrılanları, bir zamanlar siz 
bir millet olmalısınız. Bizzat kendini seçmiş olan sizlerden, 
seçme bir millet yetişmelidir ve bu millet içinden de İn · 
sanüstü doğmalıdır. 

Gerçek ,dünya, artık bir nakahat yeri olmalıdır. Ve 
şimdiden, arzın etrafında şifa getiren, yeni bir koku ve ye
ni bir ümit var. 

m 

Zerdüşt bunları söyledikt:en sonra son sözünü söyle
memiş birisi gibi sustu. Asayı şüphe içinde uzun zaman elin
de salladı. Nihayet konu§'m.aya başladı. Sesi değişmişti. 

«Havarilerim, artık yalnız gidiyorum. Siz d'e çekilin ve 
yalmz gidin. Ben öyle istiyorum. Gerçek, size tavsiye ede
rim, benden ayrılın ve Zerdüşte karşı koyun. Hatta daha 
iyisi, ondan, hicap duyun! O belki sizi aldatmıştır. 

(1) Uzv.iyetin makul insiyak ve temayül]ıerini, Vücut bir ma. 
küıe değildir, bakla gayesine yönelen bir nizamı vardır. 



- 94- -

İdrak adamı yalnız düşmanlar.mı sevmekle kalmamalı, 
dostlarından da nefret edebilmeli. 

Daima talebe kalmak bir hocaya iyi bir mukabele de
ğildir. Ve siz neden benim çelengi.mi didiklemek istemiyor
sunuz? 

Bana hürmet ediyorsunuz, ya bir gün hürmetiniz kay
bolursa, ne olacak? Sakının ki bir resim sütunu sizi öldür
mesin! 

Zerdüşte inandığınızı söylüyorsunuz. Fakat Zerdüşt'te 
ne var? Benim müminlerim misiniz? Fakat bütün müıninler
de ne var? 

Henüz kendinizi aramadığınız bir zamanda beni bul
dunuz. Bütün müminler böyle yapar. Onun için bütün 
imanların aslı yoktur. 

Şimdi size beni kaybetmenizi ve kendinizi. bulmanızı 
tavsiye ediyorum, Ve ancak beni hepiniz inkar ettikten sonra 
size dönmek istiyorum. 

Gerçek, kardeşlerim o zaman kaybettiklerimi başka bir 
gözle anyacağım. Sizi başka bir sevgi ile seveceğim. 

Bir zamanlar benim dostlarım ve aynı bir ftmidin ço
cukları olacaksın!%. O zaman büyük öğleyi sizinle beraber 

kutlamak için üçfuıcli defa aranızda bulunacağım. 
Bu büyük öğle, insanın hayvanla ,İnsanttstü arasındaki 

yolunun ortasında bulunduğu ye akşam yolunu en büyiik 
ümidi olarak kutladığı zamandır. Çünkü bu yol, yeni bir 
ımbahm yoludur. 

O zaman batan, bir atlayan olarak bizzal kendisini 
�ziz edecek. ve idrakinin güneşi tepesinin üstünde buluna
saktn. 

Bütün tanrılar ölmüşttir. Şimdi istiyoruz ki, İnsanüstü 

yaşasın. 
Gelecek büyük öğlede, son arzumuz bu ol:mruı. 



Zerdüşt Böyle Dedi 

İ I İ N C İ  K I S I M  
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. . . Ve ancak hepiniz 
beni inkar ettiğiniz zaman 
size dönmek isterim. 

Ckrçekten kardeşleyim 
o zaman kaybettiklerimi 
b� gözlerle anyacağım. 
O zaman sizleri başka biT 
sevgi ile seveceğim. · 

Zerd.ü�t, birinci cildi. 

AYNA TUTAN ÇOCUK 
Zeı·düşt bundan sonra insanlardan ayrılarak dağa ve 

mağarasının inziva.sına döndü. Tohumunu saçmış bir çiftçi 
gibi beklemek için. 

Fakat ruhu sevdiklerine katj.ı sabırsızlık ve hasretle 
doldu. Çünkü onlara verecek daha çok şeyleri vardı. Zaten 

en zor şey, sevgi dağıtmaktan vaz geçmek ve hediye etmek
ten utanmaktır. 

Münzevinin aylari ve yılları böyle geçti. Fakat «lu'k
ıneh i arttı ve dolgunluğiyle ona eza virir oldu. 

Lakin bir sabah, tan kızıllığından önce kalktı. Yatağı
nın üzerinde uzun uzun düşündü, nihayet kendi kendine 
şöyle dedi: 

«Rüyamda beni uyandıracak kadar ürküten şey ney
. di? Elinde ayna olan bir çocuk yanıma gelmedi mi?» 

«Zerdüşt» ,  diyordu çocuk, «aynada kendini gör. » 
Fakat aynaya bakınca bir çığlık kopardım, yüreğim 

parçalandı. Çünkü aynada kendimi değil, bir şeytan sura
tını ve müstehzi gülüşfuıü gördüm. 

Gerçekten ,rüyanın clelaletini ve ihtannı pek iyi an
lıyorum: Mezhebim tehlikeye dUşmil§, yabani otlar buğday 
yerine geçmek istiyor. 

Düşmanlarım, nüfuzu ele almıflar, mezhebim.in çehre
sini bozmuşlar, öyle ki sevdiklerim kendilerine verdiğim 
hediyelerden utanır olmuşlar. 

Zerdüşt - F. 7 
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Dostlarımı kaybetmişim. Kayıplarımı arayacağım saat 
gelmiş.'» 

Zerdti§t bu sözlerle yerinden fırladı. Fakat hava alma
ya uğraşan ürkmüş biri gibi değil, ilhamı gelmiş bir mu
ganni ve bir veli gibi. 

tK.artalı ve yılanı · ona hayretle bakıyorlardı. Çünkü 
çehresinde, tankızıllığı gibi, gelmekte olan bir saadetin ifa
desi beilrtilmişti . 

«Hayvanlarım, bana ne oldu» dedi Zerdüşt, «ben de
ğişmedim mi? Bana saadet bir kasırga gibi gelmedi mi? 

Benim saadetim çılgındır ve delice konuşacaktır. O 
henüz pek gençtir, ona karşı sabırlı olun. 

Saadetimdeiı yaralandım. Bütün dert çekenler hekimim 
olsunlar. 

Tekrar dostlarıma ve düşmanlarıma inebileceğim. Zer
dti§t yine konuşabilecek, hediye edebilecek ve sevdiklerine 
en hoş şeyler yapabilecek . .  

Benim sabırsız sevgim seller gibi, aşağıya, doğuşa ve 
inişe taşıyor. Ruhum susan dağlardan ve ıztırab fırtınala

rından vadilere doğru çağlıyor. 
Pek uzun zaman hasret çektim ve uzaklara bakhm, 

inzivada pek fazla kaldım, bu yüzden susmayı unuttum. 
Ben artık tamamen ağız kesildim. Yüksek kayalardaıl 

akan ırmağın çağıltısı oldum, sözlerimi vadilere doğru sal
mak istiyorum. 

Sevgi ırmağın varsın sapa yollarda yuvarlansın. Bir 
nehir, sonunda denize yol bulamaz, olur mu? 

Evet, içimde münzevi, ve kendine yeten bir göl var. Fa

kat benim sevgi ırmağını onu da birlikte sürüklüyor, de
nize doğru! 

Yeni yollardan gidiyorum. İçime yeni şeyler doğuyor. 
Bütün yaratıcılar gibi, eski dillerden bezdim. Ruhum artık 

aşınmış tabanlar üstünde dolaşmak istemiyor. 
Her konuşma, bana çok yavaş geliyor. Fırtına, senin 

arabana atlıyorum. Ve muzipliğimle seni de kırbaçlamak 
istiyorum. 



- 99 -

Bir bağırma ve bir coşma halinde, uzak denizler aşmak 
istiyorum. Dostlarımın oturduğu saadet adalarını bulunca
ya kadar! 

Dostlarım arasındaki düşmanlarım! Hitap edebileceğim 

herkesi ne kadar çok seviyorum ? Düşmanlarım da beni 
mesut ediyor. 

En vahşi atıma atlamak iste<liğim zaman en çok ;şime 
yarayan mızrağımdır. O, ayaklarımın her zaman hazır hiz
metçisidir. 

Düşmanlarıma fırlattığım mızrak. Düşmanlarıma ne 
kadar müteşekkirim ki nihayet mızrağımı atabiliyonım 

Bulutumdaki gerginlik pek fazla idi: Yıldırımlarır, kah
kahaları arasında derinlere sağnaklar yağdırmak istiyorum. 

O zaman göğsüm şiddetle kabaracak ve kasırgasını dağ
ların üstünden kuvvetle üfürecek. Benim göğsüm böyle 
rahatlayacak. 

Gerçekten saadetim ve hürriyetim bir fırtına gibi ge

liyor! Ama varsın düşmanlarım; kafalarının üstiinde bir 
iblisin çılgınlık attığını sansınlar. 

Dostlarım sizler de benim bu 
dehşet duyacaksınız, ve belki de 
kaçacaksınız. 

vahşi «hikmet» imden 
düşmanlarımla birlik� 

Ah, sizleri çoban kavallariyle geriye ayartabilsem. Ah 
benim «hikmet» arslanım hafif kükremeyi öğrense. Bi2 
zaten beraber çok şey öğrendik. 

Benim vahşi «hikmet» im hücra dağlarda gebe kaldı. 

Yalçın kayalar üzerinde yavruladı. En küçük yavrusunu 
doğurdu . 

Şimdi haşin çölde de]i gibi dolaşıyor ve yeşil çimen
ler arayıp duruyor. Benim 'eski vahşi hikmetim! 

Dostlarım, o en çok sevdiğini, kalblerinizin yumuşak 
çimenleri üstüne, sevginizin üstüne, yatırmak istiyor. 

· Zerdüşt böyle dedi. 



SAAD.ET ADALARINDA 

Olgun ve tatlı incirler ağaçlardan dökülüyor. Onlar iyi 

ve tatlıdırlar ve dökülürken kırmızı kabuklan yırtılıyor. 
Ben olgun incirler için bir şimal rüzgarıyım. 

lD'ostlarım bu akidelerim incirler gibi sizlere dökülü
yor : Onların

' 
usaresini için, ve lezzetli etini yiyin. Ortalık 

güzdür, gök temiz ve vakit ikindidir. 

Bakın, etrafımızda ne dolgunluk var. Ve bu izdihamdan 
sıynlarak uzak denizlere bakmak güzeldir. 

Bir vakitler uzak denizlere bakarken «Tanrı» denirdi. 
Fakat şimdi şize «İnsanüstü?> demeyi öğretiyorum. 

Tanrı bir isnaddır. Fakat isterim ki isnadınız yaratıcı 
iradenizi geçmesin. 

Bir Ta.'ll'ı yaratabilir misiniz? Öyle ise bana Tanrı lafı 
etmeyin. Lakin pekala İnsanüstü yaratabilirdiniz! 

Belki bizzat siz olamazsınız, kardeşlerim, fakat kendiı
nizi İnsanüstü'nün babaları ve dedeleri haline getirebilirsi

niz. Sizin en iyi yaratmanız bu olmalı. 

Tanrı bir isnaddır. Fakat isterim ki isnadınız d�ünme 
kabiliyetile mahdut olsun. 

Bir Tanrı düşünebilir misiniz? Fakat hakikat iradeniz, 

her şeyi insan için düşünülmesi, görlilmesi duyulması ka

bil bir şekle getirmeye çalışmalı. Kendi duygularınızı sonu
na kadar düşünmelisiniz. 

Dünya dediğiniz şeyi, siz yaratmalısınız. O bizzat sizin 
aklınız, hayaliniz, iradeniz, sevginiz olmalı. Gerçekten, ey 
idı:ak edenler, bu size saadet vermeli, 
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Ey idrak erbabı, bu ümidden mahrum olarak hayata 
nasıl tahammül edeceksiniz. Siz de kavranması ir.ıkansız 
ne de akla sığmayan şeyler için doğmuş olabilirsiniz! 

Fakat dostlarım, size yüreğimi tam açayım: Eğer Tan
rılar var olsaydı ben Tarın olmamaya nasıl tahammül edeT
dim. O halde Tanrı yoktur! 

Bu neticeye isabetle vardım. Şimdi o beni çekiyor 
Tann bir isnaddır. Fakat bu isnadın istirablarına kim 

öhneden dayanabilir. Yaratıcının imanı elinden alınmalı 
mı? Ve kartalın kartal mesafelerine süzülmesi yasak edfl
meli mi? 

Tanrı bir düşüncedir ki her doğruyu iğri ve her duran 
şeyi döner yapar. Zaman· geçse ve her faniliğin yalan oldu
ğu meydana çıksa nasıl olurdu? 

Bu isnad insana baş dönmesi verir ve midesini bulan
dırır. Gerçekten, ben öyle bir isnada baş dönme hastalığı 
derim. 

Böyle tek, tam, hareketsiz, tok ve ebedi varlık hakkın
daki bütün telkinlere şer ve insan düşmanlığı derim. 

«Her ebedi şey» . Bu bir sembolden ibarettir! Ve şaiıı
ler pek fazla yalan söylerler! 

Fakat en iyi semboller, zamandan ve oluştan bahset
meli: Bunlar her faniliğin medhi ve müdafaası olmalı. 

Yqratına: ncılardan ve hayatın hafife alınmasından bü

yük kurtuluş budur. Fakat yaratıcı olmak için çok acı çek
mek, çok değişmek gerektir. 

Siz yaratıcılar, hayatınızda bir çok acı ölmeler olmalı. 
Onun için her faniliğin müdafii olmalısınız. 

Bizzat yaratıcı, yeni doğan bir çocuk olmak için [1] bir 
doğuran olmalı ve doğum sancısı çekmelidir. 

Gerçekten, yolum ruhun içinden, yüz beşikten ve yüz 

[1] Çocuk bir üstadın taklidi olmıyan, yeni değerler ve 
fikirler yaratmanın rengidir. 
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doğum sancısından geçti. Çok vedalar geçirdim. Ben kallt 
burıka11. son saatleri tanının. 

Fakat benim yaratıcı iradem ve kaderim böyle istiyor. 
Si�e daha samimi söyliyeyim: Benim irademin asıl istediği 
şey, böyle bir kaderdir. 

Hisseden her şey, bendeki iztırabı çeker ve m�hpesler 
içindedir. Fakat iradem bana daima kurtarıcı ve sevinç 
getirici olarak gelir. 

İrade, kurtarır: İrade ve hürriyet hrkkında en doğru 
akide budur. Zerdfu?t size böyle öğretiyor. 

ArtLk istememek, artık değer biçememek, artık yarat
mamak.:. Ah, bu büyük yorgunluk bana daima uzak kalsın! 

İdrakte dahi yalnız irademin şahadetini ve oluş hazzını 
duyarım. Ve eğer idrakte masumluk varsa, bunun sebebi 
onda yaratma iradesi bulunmasıdır. 

Bu irade, beni tanrıdan ve tanrılardan uzaklaşmaya 
ayartmıştı. Eğer tanrılar var olsaydı yaratacak ne kalırdı? 

Fakat en içten yaratma iradem, beni daima yeniden 
insanlara sevkeder. Böylece çekici, taşa yöneltir. 

Ah, ey insanlar, taşda bir resim, benim resimlerimin 
resmi uyuyor. Ah. o resim en sert en çirkin taşta uyumaya 
mecbur. 

Şimdi çekicirn, onun mahbesine karşı çılgınca saldırı
yor. Taş, tuz buz oluyor. Ben ne yapayını! 

Ben onu tamamlamak isterim: Çünkü bana bir gölge 
göründü. Bana bir zamanlar, her şeyden daha hafif ve daha 
sakin bir şey geldi. 

Bana gölge gibi gelen, insanüstü'nün güzelliğiydi. Ah 
kardeşlerim, tanrılardan artık bana ne! 

Zerdüşt böyle dedi. 



ACIY ANLARA DAİR 

Dostlarım, .dostunuzu şöyle tezyif eci.iyorlar; «ZerdüŞte 
bakın, bizim içimizde, hayvanlar arasında imiş gibi dolaş · 
mıyor mu?» 

Fakat şöyle dense daha iyi olurdu: «İdrak eden, insan

lar arasında, hayvanlar içinde imiş gibi hareket eder.» 

İdrak eden için b::z:zat insan kırmızı yanaklı bir hay
vandır. 

Bu nasıl oldu? Çok sık utanmaya mecbur olduğu için 

değil mi? 

Ah dostlarım, :dı·ak eC:.en şöyle der: Utanç, utanç, u

tanç. İnsanın tarihi bundan ibarettir.  
Onun için as11 olan utand ırmaktan vaz geçer. Bütün 

dertlilerin utancını çeker. 
Gerçekten, acımalarla mesut olan yumuşak kalblileri 

sevmem. Bunların haya tarafları pek eksiktir. 
Merhametli olmaya mecbur olursam merhametii adını 

almak istemem. Merhametli isem uzaktan uzağa merha· 
metli olmayı tercih ederim. 

Daha tanınmadan, başımı örteı· ve kaçarım. Dostlarım 
sizin de böyle yapmanızı isterim. 

Taliim, yoluma, sizler gib1 . derts:zleri. ümitte, yemekte, 

bald a cenimle beraber olabilecekleri çıkarsın. 
Gerçekten, ben 1kederlilere şu nu veya bunu yaptuu: 

Fakat daha iyi sevinmeyi öğretsem dalı� güzel bir iş yap
mış olurdum. 

İnsanlık doğalıdanber� insan çok az sevinmiştir. Ata
lardan kalma tek günahnnız budur! 

Eğer daha fazla seviruneyi öğrensek başkalanna acı ver
meyi ve acı düşünmeyi daha kolay unuturuz. 

Onun için dertlilere yarclım etmiş olan elimi yı;kıyo · 
rum, onun için ruhumu da temizliyorum. 
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Çünkü dertliyi dert çekerken görmekten ve onun ha

yası uğruna utandım ve ona yardnn ederken gururuna sert 
bir tecavüz yapmış oldum. 

Büyük 10.tufkarlıklar teşekkür celbetmezler. Bilakis 
doğururlar. Ve eğer küçük iyilik unutmazsa, ondan 
kemirici bir kurt meydana gelir . .  

.:Kabul etmede nazlı olun. Böylece kabul edişinizi bir 
lutuf yapın,.» hediye edecek bir şeyi olmayanlara bu öğüdü 
veririm. 

Fakat ben bir hediye edenim. Bir dost olarak dostlara 
hediye vermeyi severim. Fakat yabancılar ve fakirler be

nim ağacımdan meyveyi kendileri koparsınlar. Bu daha az 
utandırır. 

Fakat dilencileri tamamen bertaraf etmeli . Gerçekten, 
onlara bir şey vermek de vermemek de iruıanı üzer. 

Günahkarlar ve vfcdan azabı çekenler de böyle. Bana 

inanın dostlarım, vicdan azapları insanı ısırmayı öğretir. 

Fakat en fen.ası, küçük düşüncelerdir. Gerçekten ,fena
lık yapmak küçük düşünmekten daha hayırlıdır. 

Valna siz, «küçük fenalıkların verdiği keyif bizi nice 
büyük fenalıklardan alakoyuyor» dersiniz, fakat bu işde 
cimri davranmamalı. 

Kötü fiil bir çıban gibidir. Kaşınır ve patlar. O samimi 
konuşur. 

«Bak ben hastalığın kendisiyim>> kötü fiil böyle der. 
Bu onun namuskarlığıdır. 

Fakat küçük düşünce, mantara benzer: Sokulur, bükü
lür ve hiç bir yerde olmak istemez. Küçük mantarlar yü
zünden bütün vücudu sararıp soluncaya kadar. 

Fakat şeytanın tahakkümü altına girenin kulağına şu
nu derim : 

<ı:Şeytanıru büyütsen daha iyi edersin . Henüz senin 
için de bir büyüklük yolu vardır!» 

Ah kar-deşlerim, her adamın bir tarafı çok fazla bili-
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nir! Bazıl.a.n bize şeffaf görünür, fakat böyle olduğu halde 
yine içlerini bilemeyiz. 

İnsanlarla yaşamak güçtür, çünkü susmak zordur. Ve 
biz zıddmuza gidene karşı: değil, bizi hiç alakadar etmeyene 
karşı en ziyade hiddet gösteririz. 

Fakat dertli bir dostum varsa onun dertlerine bir din
lenme yatağı ol. Ama sert bir asker yatağı. Onun en çok 
böyle işine yararsın. 

Ve bir dost sana fenalık yaparsa ona şöyle de: «Bana 
yaptığını sana bağışlayonım. Fakat kendine yaptığını ben 
nasıl bağışlayayım?» 

Her büyük sevgi böyle konuşur. O affı da, acımayı da 
yener. 

İnsan, kalbini sıkı tubnalı. Çünkü o elden kaçırılırsa 

kafa da tez kaybedilir. 
Ah, dünyada acıyanların deliliklerinden daha büyük

leri nerde görülür ve dünyada acıyanlann deliliklerinden 
daha büyilk acılar doğurmuş ne vardtt? 

Yazık bütün o sevenler ki acımaktan daha yüksek 
bir şeye malik değillerdir. 

Bir zamanlar şeytan bana şunu dedi: «Tanrının da bir 
cehennemi vardır, onun insanlara olan sevgisi budur.» 

Bu yakınlarda ondan şu sözü duydum: «Tanrı öldü. 
Tanrı insanlara olan merhameti yüzünden öldü.» 

Böylece ,merhametten sakının. İnsanın üstüne kara 
bulut oradan gelir. Gerçekten, ben havanın işaretlerini iyi 
anlarım. 

Şu söze de dikkat edin: «Her büyük sevgi, bütün acı
malarımıza üstündür. Çünkü sevgi, sevgiliyi yaratmak ta 
ister. 

Benim kendimi ve kendim gibi en yakınımı sevgime ve-
riyorum.� Bu bütün yaratıcılara hitaptır. 

Fakat bütün yaratıcılar serttir. 
Zerdüşt böyle dedi. 



Zerdüşt bir vakitler havarilerine bir işaret venniş ve 

şöyle hitabetmişti : 
«Şunlar rahiptirler: Benim düşmanlarım olsalar da 

yanlarından sükunetle ve kılıç çekmeden geçin. 
Onlar arasında da kahramanlar vardır. Çoğu fazla isti

rap çekmiştir: Bunun için başkalarına da istirap vermek 
isterler. 

Onlar fena düşmanlardır. Tevazularından daha kindar 
bir şey yoktur. Ve onlara saldıran, çabuk lekelenir. 

Fakat benim kanım onların kanile akrabadır. Ve kanı
mı onların kanında da taziz edilmiş görmek isterim.�) 

Rahipler geçince Zerdüşte bir ıztırap çöktü. Bu acısıyla 

kısa bir zaman boğuştuktan sonra söze başladı: 
«Bu rahiplere acının. Bunlar benim keyfimi bozarlar. 

Fakat insanlar arasında bulunalıdanberi bence en ehemmi
yetsiz şey budur. 

Fakat ben onlarla acıda ortağını ve ortaktım. Bence 

onlar esirler ve damgalıdırlar. Kurtarıcı dedikleri, [l] on

ları zincire vurmuştur. 

Sahte kıymetlerin ve boş sözlerin zincirine. Ah, birisi 
onları kurtarıcılarından kurtarsa! 

Bir zamanlar, deniz onları çalkalarken, bir adaya çıka
caklarını sanıyorlardı. Fakat bak, o, uyuyan bir heyula idi. 

�.ahte kıymetler ve boş sözler: Bunlar faniler ıçm en 
kötü heyulalardır . Musibet onların içinde uzun zaman uyur 
ve bekler. 

F.akat nihayet uyanır ve üstüne yerleşmiş olanları yer 

ve yutar. 

Şu rahiplerin yaptıkları kulübelere bakın Tatlı koku

lu mağaralarına kilise diyorlar. 

(1] Isa peygamber 



Ah bu sahte ışık. Bu bozuk bava. Ruhun yükseklikle
rine uçamadığı bu yer! 

Onların imanları şunu emreder: «Ey günahkarlar mer-' 
divenleri diz üstünde tırmanın.»  

Gerçekten, bunların hayalarının ve ibadetlerinin oynak 
gözlerini görmektense hayasızları görmeyi tercih ederim. 

Bu mağaraları ve tövbe merdivenlerini kim yaratiı? 
Ne zaman temiz gök yine kır1k tavanlardan bakar, ve 

yıkık duvarlardaki çayıra ve kırmızı gelinciğe yönelirse 
kalbimi o zaman ,bu Tanrı evlerine yönelti:dm. 

Onlar kendilerine karşı · koyana ve acı verene Tanrı 
dediler. Ve gerçekten, onların ibadetlerinde kahramanlık 
nevinden çok şeyler vardır. 

Ve ilahlarına insaru çarmıha germekten başka türlü 
sevgi göstermesini bilmiyorlardı. 

Cenazeler halinde yaşamak istiyorlardı. Ve cenazele
rini siyahla örtüyorlardı. Ve hala sözlerinden ölü odalarının 
kötü kokusunu duyarım. 

Onlara yakın yaşayan, içinde kurbağanın tatlı bir me
lankolile şarkı söylediği siyah havuza yakın yaşar. 

Kurtarıcılarına inanabilmem için daha güzel şarkılar 
söylemelidirler. Havarileri bana daha hür görünmelidir! 

Onları çıplak görmek isterim: Çünkü yalnız güzellik 
tövbe vazetmelidir. Halbuki şu mumyalaşmış gam kimi ik
na eder? 

Gerçek, onların kurtarıcıları bile hürriyetten ve hürri
yetin yedi gününden gelmiyorlardı. Gerçek, bizzat onlar 
idrakin halısı üstünde dolaşmışlardı! 

Bu kurtarı�ıların ruhu, deliklerden terekküp ediyordu. 
Fakat her deliğe kendi vehimlerini, tanrı dedikleri delik 
tıkayıcılarını yerleştiriyorlardı. 

Ruhları merhametlerinde boğulmuştu ve merhametten 
kabardıkça yukarda bir büyük delilik yüzüyordu. 

Sürülerini gayretle ve haykırışla köprülerin üstünden 



- 108 -

sürüyorlardı. Sanki istikbale yalnız bir tek köprü varmış 
gibi. Gerçek, bu çobanlar da sürüye dahildiler. Bu çobanla
rın küçük ruhları ve genişçe havsalaları vardı: fakat kardeş
lerim, en geniş ruhlar bile ne küçük şeylerdi! 

Yürüdükleri yola kan işaretleri yazıyorlardı ve delilik
leri onlara hakikatin kanla isbat edileceğini vehmettiriyor
du. Halbuki kan, hakikat şahitlerinin en kötüsüdür. Kan, en 

temiz bilgiyi zehirler ve kalblerin kini ve vehmi kaline ge
tirir. [1} 

Hatta biris,i, kendi bilgisi için ateşe atılsa bile bu neyi is
bat eder? Kendi yangınından kendi dersini çıkarmak, daha 
fazla bir şeydir. Gamlı gönül ve soğuk kafa: bunların birleş
mesinden «kurtarıcı» denen köpürüş hasıl olur. 

Halkın «kurtarıcı» dediği bu köpüklerden daha büyük
leri ve daha yüksek doğmuşları vardı! 

Kardeşlerim, hürriyet yolunu bulmak için bütün kurta
rıcıların daha büyüğünden kurtulmanız lazımdır. [2] 

Henüz İnsanüstü doğmamıştır. Ben her ikisini, en bü
yük ve en küçük insanı çıplak gördüm : Bunlar birbirlerine 
pek fazla benziyorlar. En büyüğünü bile pek fazla insan 
buldum. [3] 

[1] Enteresan tenakuzlardan birim Birinci kısımda kan. 
hayattır demişti. 

[2] Tann fikrinden. 
[3] İnsanlar arasında büyük şahsiyetler yok. 



FAZİLETLİLERE DAİR 

Durgun ve dalgın ruhlara gök gürültüsü ve hava fişek
lerile hitab etmek lazımdır. 

Halbuki güzelliğin sesi yavaş konuşur, o ses, ancak en 

uyanık ruhlara sokulur. 
Benim kalkanım bu gün yavaşça titredi ve güldü. Bu, 

güzelliğin kutsal gülüşü ve titreyişidir. 
Faziletliler, benim güzelliğim, bu gün sizin halinize gül

dü ve şöyle seslendi: <ı:Onlar öderunek de isterler.» 
Ey faziletliler, siz ödenmek de mi istersiniz. Fazilet için 

mükafat, dünya için cennet ve bugününüz için ebediyet mi 
istersiniz? 

Şimdi:, ne ücret ne veznedar var, dersem bana kızar mı· 
9U11Z? Hatta ben, fazilet haddi zatında mükafattır, bile demem. 

Ah benim kederim şudur: Her şeyin içine yalandan bir 
mükafat ve mücazat uydurm.uşlardır. En faziletliler sizin 
ruhunuzun derinliğine de . . .  

Fakat benim sözüm, ruhlarınızın dibini bir domuz bur
nu gibi deşmeli. Sapan sürüleri demek istiyorum size. 

İçinizde bütün sırlar dışarıya çıkmalı. Ve tartaklanmış 
bir halde meydana çıktığınız zaman hakikat hakkındaki 
yal.anınız da ortaya çıkacak. 

Çünkü sizce hakikat şu: Kin, ceza, mükafat, mukabele 
gibi kirli sözleri kabul edemiyecek kadar temizsiniz. 

Faziletinizi, bir ananın çocuğunu sevdiği gibi sevdiğiniZi 
söylersiniz. Fakat bir ananın sevgisine karşılık mükafat bek
lediği nerde işitilmiştir? 

Faziletiniz, en çok sevdiğinizdir. Sizde halkanın susuz
luğu var. Her halka kendine ulaşmak için çabalar ve bükü
lür. 

Faziletinizin her eseri, sönen bir güneş gibidir. Onun 
ışığı: daima yoldadır. Fakat bu yolunu ne zaman bitirecek? 

Böylece faziletinizin ışığı, iş bittikten sonra bile yolda-
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dır. O unutsa ve ölse bile ışık hüzmesi yaşar ve hareket eder. 
'Faziletliler ruhunuzun derinliğindeki hakikat şudur: 

Faziletiniz sizindir. Ve yabancı değildir. Bir zar ve bir örtü 
değHdir. 

Fakat öyleleri de vardır ki, onlarca fazilet bir kırbaç 
altında kıvranmaktır. Ve siz onun çığlığını çok dinlediniz. 

Bazıları günahlarının çürümesine fazilet derler. Ve bir 
gün kinleri ve kıskançbkları susunca adilhkleri uyanır. Ve 

malunur gözlerini ovar. 
Yine bazıları vardır ki, aşağıya doğru çekilirler. Ve 

şeytanlarını çekerler. Fakat battıkları nisbette gözleri ve ih
tirasları tanrılarına doğru ihtirasla bakar. 

Siz faziletliler, kulağınıza şu çığlıklar da gelmiştir� 
«Ben ne değilsem Tanrım ve faziletim odur.» 

Yine bazıları vardır ki taşlar üstünde gıcırdayan araba
lar gibi yavaş ve hırıltılı yürürler, Ehliyet ve faziletten çok 
dem vururlar. Buna, ayaklarının zincirine fazilet derler. 

Yine bazıları vardır ki, kurulmuş günlük saatler gibi
dirler. Tiktaklarını yaparlar ve bu tiktağa fazilet denmesini 
isterler. 

Gerçekten, bunlar hoşuma gider. Böyle saatleri nerede 
bulursam alayımda kuracağım. Varsın bu esnada mınldan
sınlar da. 

Bazları da bir tutam adaletlerile mağrurdurlar. Ve bu 
yüzden her şeye karşı asidirler. 

Sanki dünya adaletsizliklerinde boğulacakmış gibi. 
Ah «fazilet» kelimesi ağızlarında ne fena çıkıyor. Ve 

«ben adilim� dedikleri zaman, bu daima: «intikamın alın
dı!» manasına geliyor. 

F.aziletlerile düşmanlarının gözlerini oymak isterler ve 
ancak başkalarını alçaltmak için yükseltirler. 

Yine öyleleri vardır ki, bataklıklarında otururlar ve 
kamışlar içinden şöyle konuşurlar: «Fazilet, bataklıkta sa
kin oturmak demektir. 

t.Biz kimseyi ısırınayız ve ısırmak istiyenin yolundan 
çekiliriz. Ve. her şeyde kanaatimiz bize aşılanan kanattir.» 
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Bazıları da jesti severler. Ve fazilet bir nevi jesttir diye 
düşünürler. 

Dizleri ibadette ve elleri fazilet duasındadır. Fakat ıkalh
leri bunun farkında değildir. 

Yine bazıları var ki, «fazilet lüzumludur» demeye fazi
let derler. Fakat hakikatte polise lüzum olduğuna inanırlar. 

Ve insandaki yükseklikleri göremeyen bazılan onun al
çaklıklarına pek yakın olmaya fazilet diyorlar. Kötü bakış.. 
larına böylece fazilet diyorlar. 

Bazıları yükselebilmeık ve kalkınmak isterler buna fa-' 
zilet der. 

Böylece herkes fazilete iştiraki olduğuna inanır. Hiç ol
mazsa herkes iyi ve fenayı tanıdığını iddia eder. 

Fakat Zerdüşt, bütün bu yalancılara ve delilere: «Fazi

letten ne haberin:z var? Faziletten ne haberiniz olabilir?·� 
demek için gelmemiştir. 

Bilakis dostlarım delilerden ve yalancılardan öğrendiğL , 
niz şu eskimiş sözlerden bezmenizi söylemeye geldi: 

Mükafat, mücazat, mukabele, adil, intikam sözlerinden 
bezmelisiriiz . 

.:Hodğfun olmayan bir hareket iyidir.» sözünden beze
siniz. 

Ah dostlarım, ananın çocuğunda olduğu gibi kendi var
lığınız icraatınızda olmalı. Sizin faziletiniz bu olmalı. 

Gerçekten, yÜz sözümüzü ve faziletinizi, en sevgili oyun
caklarınızı, elinizden aldım. Şimdi bana çocuklar gibi kızı
yorsunuz. 

Siz denizde oynuyordunuz, dalga geldi oyuncaklarınızı 

batırdı. Şimdi ağlıyorsunuz. 
Fakat bu dalga size yeni oyuncaklar getirecek ve önü

nüze yeni renkli kabuklar dökecek. 
Bununla teselli bulacaklar. Onlar gibi, siz de dostlarım, 

tesellinizi ve renkli kabuklarınızı bulacaksınız. 

Zerdüşt böyle dedi. 



AY AK TAKIMINA DAİR 

Hayat, bir hak kaynağıdır. Fakat ayak takımuun içtiği 
pınarlar zehirlenir. 

Ben bütün temizlere vefalıyım.. Fakat sırıtan ağızları 

ve pislerin kokusunu sevmem. Onlar gözlerini pınara diker
ler. Ve iğrenç gülüşleri pınardan akseder. 

Sefilıliklerile kutsal suYu. zehirlediler ve kirli rüyala· 
rını neşe diye tefsir ederken kelimeleri de zehirlediler. 

Yaş kalblerini ateşe yaklaştırırlarsa alev sönükleşir. 
Ayak takımının ateşe girdiği yerde bizzat ruh, yanar, kavru

lur. 
Onların elinde meyva buruşur ve çürür. Onların bakış

ları meyve ağacını dal gibi kurutur ve çürütür. 

Bazıları ayak takımından ayrılmak için hayattan çekildi. 
Alevde ve meyvada ayak takımiyle ortak olmak istemedi. 

Ve bazıları kirli devecilerle birlikte sarnıcın etrafın
da oturmamak için çöle gittiler ve yırtıcı hayvanlarla bir
likte susuzluk çektiler. 

Bir yıkıcı olan ve meyve ağaçlarına dolu gibi gelen ba

zıları, yalnız ayaklarını ayak takımının boğazına tı,kamak ve 
seslerini kesmek istediler. 

Bana en çok bulantı veren lokma, hayat için düşman

lığın, ölümün ve azap çarmıhlannın lüzumlu olduğunu bil
mek değildir. 

Bilakis, bir zamanlar hayatta ayak takımına da ihtiyaç 
var mı diye sordum ve az kalsın bu sual yüzünden boğulu
yordum. 

Zehirlenmiş pınarlar, pis kok.an ateş, kirlenmiş rüyalar 
ve ekmek içinde kurt lüzumlu mudur? 

Kinim değil, tiksintim hayatmıı kemiriyor. 

Ah, ayaktak:ımını da zeki bulduğum zaman zekadan 

da bezdim. 
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Hükümdarlann hükmetmekten ne kasdettil<lerini öğ

rendikten sonra onlardan da yüz çevirdim: Onlar ayakta

kım.iyle ortak olarak iktidar için madrabazlık etmeye, hi.ik
metmek diyorlar. 

Madrabazlık: ıaflanru ve iktidar pazarlıklarını duymaya
ynn diye yabancı milletlerin yabancı dillerinde kulaklarımı 
tıkadım. 

Bütün dünler ve bugünler içinde burnumu trkayarak ve 
isteksiz geçtim. Gerçekten, bütün dünler ve bugünler fena 
kokuyor. Gerçekten, bütün dünler ve bugünler muharrir 
ayaktakımının .kötü kokusunu yayıyor. 

İktidar yazı ve keyf · aya.ktak.ımına uzak kalmak için 
uzun zaman dilsiz, sağır ve kötrüm gibi yaşadım. 

Ruhwn emekle ve dikkatle merdivenleri çıktı. Bunlar 
ferahlatan keyf sadakalarıydı. Körün hayatı asa ile sürüne
rek geçti. 

Bana ne oldu böyle? Tiksintiden kendimi nasıl kurtar
dun? Gözümü kim gençleştirdi. Ve ayaktakınıının bulun
madığı pınarların yüksekliğine nasıl ulaştım? 

Bizzat tiksintim mi bana kanat ve pınarı sezen kuvveti 
yarattı? 

Gerçekten Juız pınarını tekrar bulmak için en yüksek 
irtifalara yükselmem 18zım geldi. 

Onu buldum kardeşlerim. Burada, en yüksek yerde, keyf 
pınarım fışkınyor. Burada hiç bir ayaktakınıının iştirak et
mediği bir hayat var. 

Zevk pınarı, aşıkın bana pek hızlı geliyo� ve çok defa 
kadehi doldurmak isterken boşaltıyorsun. 

Sana daha mütevaziyane yaklaşmayı öğrenmeliyim. 

Kalbim sana doğru çok h;zlı akıyor. 

İçinde kısa, sıcak, ağır, mesut yazımın yandığı kalbim. 
Benim yaz kalbim. Senin serinliğine nasıl hasreitir! 

Baharınun durgun gamı geçti. Haziranda görülen kar 
Zerdüşt - F. 1 
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yumaklarımın hırçınlığı geçti. Tamamen yaz ve yaz öğlesi 

kesildim. 

En yüksek irtifada soğuk pınarlar ve mesut bir sükun 
içinde bir yaz. Dostlarım, geliniz ki, sükun daha tatlılaşsın. 

Çünkü burası bizim yüksekliğimiz ve bizim yurdumu�

dur. Burada bütün kirlilerden ve fena kokulardan çok uzak
larda ve sarp bir yerdeyiz. 

Dostlar, temiz gözlerinizi zevkimin pınarına dikiniz. O, 
bundan bulanmaz. Pınar, temizliğile sizin gülmenize muka· 
bele eder. 

Yuvamızı istikbal ağacının üstüne kuruyoruz. Biz mün
zevilere, kartallar gagalarında wemek getirmeli. 

Gerçekten, kirlilerin yiyemiyecekleri bir yemek. Onlar 
ateşi yiyebilceklerini vehmederler ve ağızlarını yakarlar. 

Gerçekten, biz burada pisler için bir yurt hazırlamıyo
ruz. Onların vücutlarına ve ruhlarına bizim saadetimiz bir 
buz mağarası gibi gelir. 

Kuvvetli rüzgarlar gibi onların üstünde yaşayalım. Kar
tallara, kara, güneşe komşu. Sert rüzg'Arlar böyle yaşar. 

Ve bir zaman gelecek, bir rüzgar gibi aralarında ese

ceğim ve ruhumla ruhlarını susturacağım. Benim istikbalim 
bunu emreder. 

Gerçekten, Zerdüşt bütün düzlüklerin sert rüzgarıdır. 
O bütün düşmanlarına ve bütün tükürenlere şu öğüdü ve
rir: Rüzgara karşı tükürmekten çekinin. 

Zerd�t böyle dedi. 



ZEHİRLİ ÖRÜMCEGE DAiK 

Bak, bu, zehirli örümcek mağarasıdır. Onu kendin gör
mek ister misin. Ağı şurada asılıdır. Dokun da titresin. 

Nah işte kendiliğinden geliyor. Hoş geldin örümcek. 
Sırtında bir alamet, bir kara üçlüm var. Ben ruhunda ne 

,olduğunu da bilirim. 
Senin ruhunda öç vardır. Isırdığın yerde siyah kabuk 

biter. Senin zehrin, kinile ruha baş dönmesi verir. 
Ey müsavat vruzları, ruh� titreten sizler için bu sembolü 

veriyorum. Siz bence zehirli örüroceklersiniz ve saklamnıt 
kincilersini.z. 

Fakat ben sizin sakladığınız şeyleri açığa vuraeağım. 
Onun için yüzünüze karşı yüksekliklerin kahkahasile gülü
yorum. 

Onun için ağını�ı koparıyorum ki öfkeniz sizi yalaacıhk 
mağaranızdan çıkarsın. Ve hakkaniyet sözünüzün arka.mır 
dak.i kininiz ortaya çıksın. 

Çünkü insanın kinden kurtarılması, en yüksek ınnude 
götüren köprü ve uzun süren fena havalardan sonra görü
len gökkuşağıdır bence. 

Fakat zehirli örümcekler bunu istemezler. «Dür.yanuı 
!kinimizin fırtınalarile dolması bizce hakkaniyettir.» · birbiz
lerile böyle konuşurlar. 

«Bize eşit olmayan her şeyden jntikam abnak ve her 
şeye küfretmek isterim.» Örümcek kalpleri böyle sö�ir. 

<t.Ve mfüıavat iradesi» - bundan sonra faziletin ismi 
bu olmalı ve kudreti olan her şeye karşı haykırmalıyu-.• 

Ey müsavat vaizleri, kudretsizliğin zalim çılgınl1ğı· sizde 
müsavat diye haykırıyor. En gizli, zalim şehvetleri� taz.i.. 
let kelimelerine bürünüyor. [1] 

[1) E.�itlik, şahsiyet ve ferdiyet felsefesine uynıaz. l'fic:eyıe 
göre insanlar eşit olamazlar, bu, tabiata muhahttir. 
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Zedelenmiş kibir, saklanmış haset, ·beliti babalarınızın 
kibri ve hasedi. Bunlar sizden şule ve kin vehmi halinde 
çıkıyor. 

Babanın gizlediği şey, oğlunda açığa vurur. Çok defa 
oğul, babanın ifşa edilmiş sırrıdır. 

Onlar müteheyyiçlere benzerler, fakat onları heyecana 
getiren kalp değil, kindir. İnce ve soğuk göründükleri zaman 
onları böyle yapan, hasettir. 

Kıskançlıkları onları mütefekkirlerin yoluna da sevke. 
der. Kıskançlıklarınm alameti şudur . Daima aşırı giderler. 
Öyle ki, yorgunlukları, sonunda, kar üzerinde uyumaya 
mecbur olur. 

Her şikayetlerinden kin sesi duyulur. Her medihlerinde 
bir ceza vardır ve yargıç olmak onlara saadet gibi gelir. 

Fakat dostlanm, size şu öğüdü veririm. İçlerinde ceza 
venne meyli kuvvetli olanlara güvenmeyin. 

Bunlar mahiyeti ve menşei bozuk halktır. Suratlann
<lan cellat ve polis köpeği bakar. 

Hakkaniyetlerinden çok bahsedenlere güvenmeyin. Ger
çekten, ruhlarının eksiği yalnız bal değildir. 

Kendilerine iyiler ve adiller diyorlarsa da unutmayınız 
ki, «phariser» olmaları için iktidardan b�k.a bir eksikleri 
yoktur. 

. Öyleleri vardır ki, benim hayat akidemi telkin ederler 
ve aynı z�anda müsavat vaızları ve zehirli örümcekleridir. 

Bu iehirli örümcekler mağaralarında oturup hayata 
sırtlarinı çevirdikleri halde hayatı överler. Bundan maksat
tan eza etmektir. 

Şimdi iktidarda olanlara acı vermek isterler. Çünkü 
bunlarda ölüm öğüdü makbuldür. 

Böyle olmasaydı örümcekler başka türlü vaz edecekler-
di. Bizzat onlar evvelce dünyayı en fazla inkar eden ve müş
riklere ceza verenlerdi. 
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Bu müsavat vaızlariyle karıştırılmak istemem. Çünkü 
bence hakkaniyet hüküm şudur. İnsanlar eşit değildir. 

Ve eşit olmamalıdırlar da. Eğer böyle demeseydim İn
sanüstü'ne olan sevgim ne olurdu? 

İnsanlar bin türlü köprü ve patika üstünden istikbale 

koşuşmalıcfır. Ve aralarında daha fazla savaş ve müsavatsız.. 
lık olmalıdır. Büyük sevgim bana bunu söyletir! 

Düşmanlıklarında sahneler ve hayaletler yaratmalıdır

lar. Ve bu hayaletlerle birbirlerine karşı en çetin bir ·sava
şa girişmelidirler. 

İyi ve fena, zengin ve fakir, büyük ve küçük. ve bütün 
diğer kıymet isimleri, bunlar bizzat hayatın kendisini yenme.. 
si için silah ve remiz olmalıdır. 

Bizzat hayat, okları ve merdivenlerile yükseklere �ık
mak ister: uzak mesafelere bakmak ve tatlı güzelliklere yö
nelmek ister. Onun için yüksekliklere muhtaçtır. 

Yüksekliklere muhtaç olduğu için merdivenlere ve mer
divenler ve çıkıcılar arasında tezatlara ihtiyacı varchr. Ha
yat, yükselmek ve yükselerek kendini yenmek ister. 

Dostlarım, bana bakın; bu örümcekler mağarasının bu
lunduğu yerde eski bir mabedin harabeleri yükseliyor. Ona 
dikkatle bakın!. 

Gerçekten, bir zamanlar burada fikirlerini taş halinde 
yükselten, en akıllı bir insan gihi hayatın bütün sırlarını 
biliyordu. 

Güzellikte de savaş ve eşitsizlık olmasını ve iktidar ve 
üstün iktidar için harp yapılması zaruretini o, burada bize 
en aşikar bir sem bolle gösteriyor. 

Burada kubbe ve kavis bir güreş yapar gibi nasıl ilaht 
bir şekilde bağdaşıyor. Bu ilahi sütunlar ışık ve gölge vası
tasile nasıl birbirlerini aşıyorlar. 

Dostlarım, biz de böyle güzel ve emin bir düşmanlık 
yapalun, birbirimize karşı ilahi bir şekilde yükselelim.. 

Vay, eski düşmanım, Örümcek beni ısırdı. Parmakla.runı 
i1Mı1 bir emniyet ve güzelİikle ısırdı. 
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«Ceza ve adalet olmalı-:.> o, böyle düşünür. O burada düş.. 

mıanhk şerefine şarkılarını boşuna söylemiş olmamalı.» 

Evet, o öcünü aldı. Ve eyvah, şimdi intikamile başımı 

da döndürmek istiyor. 

Fakat dostlarım, başımın dönmemesi için şu sütuna be
n.i �ca bağlayın. Kindarlık kasırgası olacağıma sütunlara 

bağlı azizlerden olurum daha iyi! 

Gerçekten, Zerdüşt dönen bir kasırga değildir. O, bir 

dansedense de bir örümcek dansör asla değildir. 

Zerdüşt böyle dedi. 



ÜNLÜ HAKİMLE&E DAİR 

iElv ünlü hakimler , siz hepiniz · halka ve onun batıl ina
nışlarına hizmet ettiniz. Hakikate değil. İşte onun için size 
tazim gösterdiler. · 

Ve onun için sizin imans:zlığmıza tahammül ettiler. 
Çünkü imansızlığınız halka doğru bir dolambaçlı yol ve bir 
nükte idi. Efendi bunu kölelerine bahşeder. Ve onlann çıl
gınlıklarile keyflenir. 

Fakat köpeklerin canavardan nefret ettigi gibi, halk 
kimden t�ksinir. Serbest ruhtan, zincir düşmanından, tapma
yan adamdan, ormanda yaşayandan. 

Onu köşesinden kovmak, halkın hak fikri budur. Ve ha
la en keskin dişli köpeğini böylesine karşı kışkırtır. 

Eskiden beri �u ses yükselir . Hakikat burada, halk ta 
burada! Veyi , veyl arayanlara!. [1] 

Milletinize, hürmetinde hak yaratmak istiyordunuz, ey 
iinlü hakimler, siz buna hakikat iradesi dediniz. İçinizden 
dalına şunu söylüyordunuz. «Halkın içinden geliyorum, Tan
rının sesi de bana ordan geliyor.» 

Halkın sözcüsü olarak eşek gibi inatçı. ve kurnazdıruz. 
Halkla iyi geçinmek istiyen bazı !kudretliler, atlarının 

önüne bir de eşek, meşhur bir hakiın koştular. 
Ünlü hakiınler, isterim ki, arslan postunu artık sırtınız

dan atasınız. Yırtıcı hayvanın benekli postunu, araştıran , 

fethedenin yelesini üstünüzden çıkarın. 
Sizin hak severliğinize inanmam içiıl ibadet :radenizi 

kırmahsınız. 
Bence doğru ad2.m, tanrısız çöllere giden ve taz: mkar 

kalbini parçalayandır. 
O sarı kum içinde, güneşten yari.rmş olduğu halde, karan

lık ağaçlar altında canlıların dinlendiği bol kaynaklı adalara 
hasretle gözünü kaydırır. 

[l] «Hıalkın .�s-i, hakkm sesi� düsturu ile alay edifor. 
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Fakat susuzluğu, onu bu rahat dü§künlerine benzemeye 
kandıramaz. Ve nerede bir vaha varsa orada put vardır. 

Açlık çekerek, zorlu, münzevi ve ıtannsız, arslan iradesi 
kendini böyle bulmak ister. 

Uşak saadetinden uzak, tanr1la;ı-dan ve ibadetten kurtul. 
muş, korkusuz ve korkunç, büyük v� münzevi. Hakikat ada. 
mmın iradesi böyle olmak. diler. 

Öteden beri çölde, hakikat sevenler, serbest ruhlar çöl 
hakimi olarak otururlar. Halbuki şehirlerde iyi yemlenmiş 
ünlü hakimler, cer hayvanları oturur. Yani, onlar her za. 

man eşek gibi, halkın arabasını çekerler. 

Ben onlara bundan ötürü öfkelenmem. Altından ziynet
lerle parlasalar da bence daima ç:ıplak ve uşak kalırlar. 

' 
Çok defa iyi ve ucuz uşaktırlar. Çünkü uşak olmaya 

mecbursan hizmetinden en çok faydalanacak olanı ara. Kur
nazlık. bunu gerektirir. 

«Senin efendine hizmet edişin onun ruhunu ve fazileti
ni yükseltmeli. Sen de onun ruhu ve faziletile birlikte bü
yürsün.» 

Gerçekten, siz ünlü hakimler ve halk hizmetkarları, siz 
halkın ruhu ve faziletile birlikte büyüdünüz ve halka da si
zinle birlikte yükseldi. Bunu sizin lehinize söylüyorum. 

Fakat faziletlerinizde de bence halk olarak kalıyorsu

nuz. Budala bakışlı halk, zekanın ne olduğunu bihniyen 
halk! 

Zeka, bizzat hayatı kesen hayattır. O, kendi ıstırabın<la 
kendi bilgisini arttırır. Bunu biliyor muydunuz? 

Zekanın saadeti, kurban hayvanı olmak için gözyaşiyle 
vaftizlenm.ektir. Bunu biliyor muydunuz? 

Körün körlüğü ve onun araması ve yoklaması, baktığı 
güneşin kudretini isbat etmeli. Bunu biliyor muydunuz? 

İdrak eden, dağlarda inşa etmesini öğrenmeli. Zekanın 
dağları dev:rınesi pek büyük bir şey değil. Bunu biliyor
rnuy1unırz? 
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Siz yalnız zekanın kıvılcunını tanırsınız. Fakat siz örsü 
ve çekicin gaddarlığını bilmez.siniz. 

Gerçekten, zekanın gururunu tanımazsınız. Eğer zeka
nın tevazuu bir defa konu§saydı ona hiç tahammül edemez
diniz. 

Henüz hiç bir zaman zekanızı bir kar çukuruna a�a
dınız. Buna yetecek sıcaklığınız yok. Onun iç.in soğuğun ver
diği hazzı tanımazsınız. 

Fakat zekaya ait şeyleri pek gizli tutuyorsunuz ve hik
metinizden çok defa kötü şairler için bir hastahane ve düş
künler evi yaratıyorsunuz. 

Siz kartal değ\lsiniz, onun için zekanın irkilmelerindeki 
saadeti tatmadınız. Kuş olmayan, uçurumlar üstünde yerleş
memeli. 

Bana ılık geliyorsunuz, halbuki her derin idrak so
ğuk akar. Zekfuı.ın en iç pınarları buz gibi soğuktur. Sıcak 

elleri ve faal adamları serinletir. 

Ünlü hak.imler, karşımda abus ve kaskatı duruyorsunuz, 
sizi kuvvetli bir rüzgar ve irade sürüklemiyor. 

Hırçın rüzgarlarla titriyen şi§kin bir yelkenlinin denizde 
kaydığını görmediniz mi? 

Hikmetim i§te o yelken gibi .zekam kasırgasından titre
yerek denizin üstünde gidiyor, benim coşkun hikmetim!. 

Fakat siz halk: hizmetkarları ve ünlü hakimler, nasıl be
nimle beraber yürüyebilirsiniz? 

Zerdüşt böyle dedi. 



GBCE TÜRKÜSÜ 

Gecedir. Şimdi bütün fıskiyeler daha gür sesle konu
şurlar. Benim ruhum da bir fıskiyedir. 

Gecedir, ancak şimdi sevenlerin bütün türküleri coşar. 
Benim ruhum da bir sevenin türküsüdür. 

İçimde dindirilmemiş, dindirilemez bir şey var. Bu, se
sini yükseltmek istiyor. 

İçimde bir sevme isteği var ki aşkın dilini konuşuyor. 
Ben ışığım, keşke gece olsaydım! Ama ışıkla çevrili ol., 

mak benim yalnızlığımdır. 
Ah, gece ve karanlık olsam! Işığın memelerinden nasıl 

emmek isterdim! 
Küçük, parlak yıldızlar ve üstümüzdeki ateş böcekleri 

sizi de takdis etmek ve ışık hediyenizden dolayı bahtiyar 
olmak isterdim. 

Fakat ben kendi ışığınun içinde yaşarım ve kendimden 
çıkan alevleri kendim içerim. 

Ben almaktaki saadeti bilmem ve çok defa çalmanın al
maktan hayırlı olduğunu düşünürüm. 

Benim fakirliğim odur ki, elim hediye vermekten din
lenmez. Bekleyen gözler ve hasretin aydınhk gecelerini gör
mek benim hasedimdir. 

Ah, bütün hediye verenlerin .talihsizliği! Ah, güneşimia 
kararması! Ah istemek ihtirası! Ah, tokluk içinde açlık. 

Bunlar benden alırlar, ama ruhlanııa da dokunuyor mu
yum? Vermekle. almak arasında bir uçurum vardır ve en 
küçük çukur bile, en sonra, köprülenir. 

Güzelliğimden bir açlık doğuyor, aydınlattıklarıma acı 
vermek istiyorum, hediye ettiklerimden çalmak istiyorum, 
fenalık yapmaya bu kadar susuyorum. 

Elimin kar<'�ına bir el uzandığı zaman geri çekmek, dü
şerken yavaşlayan bir şelale gibi gecikmek. Fenalık yapma
ya böyle susuyorum. 

Benim zenginliğim böyle bir ·intikam düşünüyor Benim 
ı.IMİ.Yaadaa. böyle bic lıüe ka)'IU.yor. 
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Hediye vennekten duyduğum saadet hediye verirken 
öldü, faziletim kendi cömertliğinden bezdi. 

Boyuna hediye veren, havayı kaybetmek tehlikesine ma

ruzdur. Boyuna dağıtanın eli ve kalbı, dağıtma yüzünden 
nasırlaşır. 

Gözüm artık dilencilerin hayası karşısında yerinden fır-
1.amıyor. 

Elim artık dolu ellerin titremesine kayıtsız. 
Gözüme yaş ve kalbime keder nereden geldi? Ah, bütün 

hediye verenlerin münzeviliği ! Ah bütün parlayanların sü
kutiliği! 

Boş fezada bir çok güneşler dönüyor: Onlar bütün ka

ranlıklara ışıkla hitabederler - ama hana susarlar. 
Ah� Işığın parlayan şeylere karşı düşmanlığı şudur ki 

yoluna insafsızca devam eder. 

Parlayan şeylere gönülden bezgin, güneşlere k.arşı so
ğuk - her güneş böyle döner. 

Güneşler mahreklerinde bir fırtına gibi uçarlar, onların 

devirleri böyledir. Sarsılmaz iradelerin peşinde giderler, on
ların soğukluğu budur. 

Ah, karanlıklar, geceler, o parlayan şeylerden hararet 
yapan sizsiniz! Işığın memelerinden sütü ve serinletici iksiri 
emen sizsiniz. 

Ah, etrafım buz gibi, elim buz içinde yanıyor. Ah, içim
de sizin susuzluğunuza bir susuzluk var. 

Gecedir: ne yazık ki ben ışık olmaya , gecelerin susuzlu
ğunu çekmeğe ve münzevi olmağa mecburum. 

Gecedir, Arzum bir pınar gibi içimde kaynıyor, konuş
mak istiyorum. 

Gecedir: Şimdi bütün fıskiyeler daha gür' konuşurlar. 
Benim ruhum da bir fıskiyedir. 

Gecedir. Ancak şimdi bütün sevenlerin şarkıları uyanır. 
Benim ruhum da bir sevenin şarkısıdır. 

Zerdüşt böyle dedi. 



DANS TÜRiKÜSÜ 

Zerdüşt bir akşam havarileriyle bir ormandan geçiyor
du. Bir pınar ararken ağaçlar ve çitlerle çevrilmiş, sakin, ye
şil bir çemene vardılar. Burada kızlar birbirleriyle dansedi
yorlardı. Zerdüşt'ü görünce dansı bıraktılar. Fakat Zerdüşt 
dostça bir jestle onlara yiık.laştı ve şöyle dedi: 

«Dansı bırakmayın sevimli kızlar. Yanınıza gelen, kem 
gözlü bir oyun bozan ve bir kız düşmanı değildir. 

Ben şeytana karşı tanrının sözcüsüyüm. Şeytan ağırlı
ğın ruhudur, ama ben sizin hafif, ilahi danslarınıza ve güzel 
bilekli ayaklarınıza nasıl düşman olabilirim? 

Gerçi, ben bir ormanım ve koyu ağaçlardan bir gece
yim ama karanlığından ürkmeyen, servilerimin altında gül 
fidanları da bulun. 

Ve kızların en çok hoşuna giden küçük Tanrıyı da bu
lur: O, pınarın yanında gözü kapalı yatmaktadır. 

IE\vet, bu gündüz hırsızı güpe gündüz uykuya dalmış. 
Acaba çok mu kelebek kovalamıştı. 

Güzel dansözler, eğer küçük Tanrıyı bir az zorlarsam 
bana kızmayın, o, bağıracak ve ağlayacaktır. Gülebilmek 
için henüz ağlamaktadır. 

Yaşlı gözlerle sizden bir dans rica edecektir. Ve bizzat 
ben, onun dansına bir türkü söyliyeceğim. 

O ağırlığın ruhuna bir dans ve alay türküsü söyliyece
ğim. Siz ona dünyanın hakimi dersiniz, en güçlü ve haşmetli 
şeytan odur.» 

Kupido ve kızlar birbirlerile dans ederlerken Zerdüşt'ün 
söylediği türkü şudur: 
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[Ey hayat, geçen gün, gözlerinin içine baktım. Kavran
maz bir aleme daldığını duydum. 

Fakat sen beni oradan altın bir olta ile çektin ve seni 
kavranmaz diye tavsif ettiğim zaman müstehzi güldü. 

Bütün balıkların sözü blL . diyordun. «Kendilerinin 
kavrayamadığı şeye, kavranmaz derler. 

Fakat ben sadece dönek, vahşi ve her şeyimde bir dişi
yim ve faziletli olmayan bir dişi! 

Siz erkekler bize sadık, ebedi, esrarlı deseniz de kendi 
faziletlerinizi bize izafe etmiş olursunuz, ey faziletliler.� 

O inanılmaz şey, böyle gülüyordu. Fakat kendisini yer

diği zaman gülümsemesine hiç inanmam. 
Vahşi «hikmet» imle başbaşa konuşurken öfke ile bana 

şunu dedi: «Sen istiyorsun, arzu duyuyorsun ve seviyorsun 
bunun için hayatı övüyorsun.» 

Az kalsın kötü bir cevap verecek ve öfkeliye hakikati 
söyliyecektim. En fena cevap «hikmet»ine hakikati söyle
mektir. 

Üçümüz arasında durum böyledir. Esasında yalnız haya. 
tı seviyorum. Onu en ziyade nefret ettiğim zaman seviyorum. 

Fakat «hikmet» ime karşı pek mülayimim. Bunun sebebi 
bana hayatı sık sık hatırlatmasıdır. 

Onun gözü, gülüşü ve altın oltası vardır. Bu ikisi birbi
rine o kadar benziyorsa ben ne yapayım? 

Bir gün bana hayat bu «hikmet» de kim, diye sorunca: 
evet hikmet, dedim, ona susuzluk duyulur ve doyulmaz. Ona 
perdelerden bakılır. O, ağlar içinden tutulur. 

O, güzel mi? Ne bileyim? Fakat en yaşlı sazanlar bile 
onunla yemleniyor. O kaprisli ve inatcıdır. Çok defa du.
daklarını ısırdığını, tarağile saçını ters taradığını gördüm. 

Belki de, fena ve sahredir ve her şeysile bir dişidir fl'a-
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kat kendisini zem ettiği zamandır ki, en fazla iğf� eder.-.. 

Bunları hayata söylenince müstehzice güldü ve gözünü 
kapadı. «Kimden bahsediyorsun? Benden mi? Haklı bile ol

san bu, yüzüme karşı söylenir mi? Fakat şimdi bir az da 

«hilonet»inden bahset.» 

Ah sevgili hayat ,gözlerini yine açtın, ve kendimi yine 

kavranmaz bir aleme dalmış buldum.) 

Zerdüşt bu türküyü söyledi. Fakat dans bitip kızlar gi
dince içlendi. 

«Güneş çoktan battı» dedi. Çayırlık nemli ,ormandan 

serinlik geliyor. Etrafımda meçhul bir şey var ki düşünceli 
bakıyor. Ne o Zerdüşt sen yaşıyor musun? 

Niçin, niye, ne sayede, nereye, nerde, nasıl? 

Hala yaşamak, delilik değil mi? 

Ah dostlarım, içimde böyle konuşan, akşamdır. Kederimi 

bağışlayın. 

Akşam oldu. Akşam oluşunu bana bağışlayın. 

Zerdüşt böyle dedi. 



MEZAK ŞARKISI 

Orc;sı mezarlar adasıdır. ·Susan ada. Gençliğimin me
zarları da orcladır. Oray;:t hayatın ebedi yeşil çelengini gö
türmek istiyorum. 

Gönlümde bunu kararlaştırarak denizi aştım. 
Ey gençliğimin hayalleri ,ey aşkın bakışları, ilahi anlar, 

sizi ne tez kaybettim! Sizi bugün ölülerim gibi anıyorum. 
Ey aziz ölülerim, sizden bana tatlı bir koku geliyor. Kal

bi ve gözyaşlarını coşturan tatlı bir koku! Gerçekten, bu ko
ku münzevi yolcunun kalbini coşturuyor. 

İnsanların en münzevisi ben, onların hala en zengini ve 
en çok ku;kanılanıyım. Çünkü size sahiptim ve siz hala bana 
sahipsi�iz. Söyleyin, ağacın bu kadar tatlı elmaları benden 
başka kime düşmüştü ? 

Ben hala sevginizin varisi ve dünyasıyım. Ey en çok 
sevdiklerjm, renk renk ve gümrah faziletlerinizin hatıralarile 
çiçekleniyorum. 

Ey sevimli, garip güzellikler, birbirimize yakın olmak 
için yaratılmıştık.. Bana ve istekler.ime ürkek kuşlar gibi de
ğil, güvenene güvenerek geliyordunuz. 

Evet, benim gibi, sadık ve nermin bir ebediyet için ya
ratıhnıştınız. !Ey ilahi anlar ve bakışlar, size buıiu şimdi bir 
sadakats:zlik olarak mı sayayım? Sizden sonra hala hiç bir 
isim öğrenmedim. 

Gerçekten ey kaçaklar, pek erken öldünüz. Ama ne siz 
benden kaçtınız, ne ben sizden. Birbirimize sadakatsizlikte 
ması'.'ırnuz. 

Ey ümitlerimin :kuşları, beni öldürmek için sizi boğdu
lar ve ey sevgililer, şer, kalbiırı.e isabet ettirmek için size ok 
attı. 

Ve ok isabet etti. Benim en çok sevdiğim, mülküm, 
memlüküm sizdiniz. Onun için genç ve pek erken ölmeğe 
mecburdunuz. 

Oku, sahip olduğum şeyler arasında en kolay yaralana
bilene attılar. Bu, sizdiniz. Sizin teniniz bir tüy daha doğru-
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su bir bakışta sönen bir gülümsemeydi.. [l] 

Fakat düşmanlarıma şunu demek ist:erim: Sizin bana 
yaptıklarınız karşısında adam öldürme hiç kalır. 

Bana bütün ölümlerin en kötüsünü reva gördünüz. Bir 
daha yerine konmaz şeylerimi aldınız. Düşmanlarım, size 
böyle diyorum. 

Gençliğimin hayallerini ve sevimli büyülerini öldürdü
nüz. Oyun arkadaşlarınu, o az.iz ruhları aldınız. Onların ha
tırasına bu çelengi ve bu laneti koyuyorum. 

Soğuk gecede bir sesin kayboluşu gibi, ebedi olan şeyi
mi, ömürümü azalttınız. Oİllar şimdi bana ilahi gözlerin bakı
şı kadar bile sürmeyen bir an gibi kısa geliyor. 

Vaktile benim ismetim iyi bir saatında şöyle demişti: 
«Her varlık bence ilahi olmalı.» 

O zaman kirli hayaletlerle beni bastırdınız. Ah, o güzel 
saat nereye uçtu? 

«Bana, her gün kutsal alınalı.» Gençliğimin hikmeti bir 
zamanlar böyle derdi. Gerçekten şen bir hikmetin sözü. 

Fakat düşmanlarım, siz, benim gecelerimi çaldınız ve 
onun yerine uyku kaçıran iztirap koydunuz. Ah, bu şen 
hikmet nereye uçtu? 

Bir zamanlar mes'ut kuş işaretlerini arzularım. Fakat 
siz benim yoluma ucube bir baykuş çıkardınız. Ah, o nermin 
arzum nereye uçtu? 

Bir zamanlar bütün tiksintilerden kurtulmayı düşünür
düm, fakat siz benim yakınlarımı ve en yakınlarunı bir çıban 
haline getirdiniz. Ah, benim en asil adağım nereye uçtu? 

Bir zamanlar kör olarak mes'ut yollardan yürüyordum: 
Siz körün yoluna süprüntü attınız. Şimdi o kör kaldırımla
rında yürümekten tiksiniyor. 

En güç şeyi yaparken ve kendimi yenmenin zaferini 
kutlarken beni en çok sevenleri, sanki kendilerine iztitap ve
riyormuşum, gibi haykırttınız. 

Gerçekten, siz dalına aynı şeyi yaptıru:t.. Benim en tatlı 
balımı ve en iyt arılarımın emeğini zehir, ettiniz. 

[l] Niçenin felsefesine tezat düşen nerınin bir lirizm! 
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Hayır .i*!verliğinme tlaima en sırnaşık denizcileri yolladı

uız. Merhametimin karşısına ıslfilı edilmez arsızları· dizdiniz. 
Böylece faziletlerim!ıı imanını yaraladınız. 

En mukaddes şeyimi de kurban ettiğim zaman sofuluğu
nuz, semiz hediyelerini buna ilave etti. Böylece, sizin yağıuı
zın dumanında en mukaddes şeyim boğuldu. 

Bir zamanlar, hiç yapmadığım şekilde, dans etmek is
tiyordum. Dıans ederek göklere sıçramak istiyordum. O za
man en sevimli mugannilerimi kandırdınız. O bu suretle 
berbat ağır bir havaya başladı. Dertli bir kaval gibi kulağı
ma üflemeye başladı. 

Ey katil ffiU'•'anni, şer aleti, en masum adam! En güzel 
dansıma hazırJ ; ıntnı ·1ttm. Sesinle heyecanımı öldürdün. 

En güzel f.eylerin scmholünü yalnız dansla söyliyebili
rim. Halbuki şimdi en yüksek sembolüm söylenmeden içim
de kaldı. 

En yüksek ümidim söylenmeden ve kurtarılmadan kal
dı. Gençliğimin bütün hayalleri ve tesellileri soldular. 

Buna nasıl dolandım? Bu yaraların acısına nasıl katlan
dım? Ruhum bu mezarlardan tekrar nasıl dirildi? 

Evet, içimde yaralanması, gömülmesi kabil olmayan ve 
kayaları parçalayan bir şey var, bu benim irademdir. O yıl
lan susarak ve değişmeyerek takibeder. 

O benim ayaklarımın üstünde kendi yolunu yürümek 
ıırler benim aziz iradem. O, yaralanmaz ve sert bir kuvvettir. 

Yaralanamayacak tek yerim topuklarımdır. Sen en sa
bırlı şey, sen hala yaşıyorsun ve olduğun gibisin. Ve hali 
bütün mezarlardan kalkıyorsun. 

Gençliğimin henüz kurtarılmamış sırrı da sende yaşı
yor. Ve burada gençlik ve hayat halinde ümitle dolu, bu sa
n mezar yıkıntılarının üstünde oturuyorsun. 

Evet, iradem, henilz benim için bütün mezarların yıkıcı
sısın. Yaşa. Mezarların bulunduğu yerde dirilmeler de var
dır. 

Zerdil§t böyle dedi. 
ZerdUşt � F. 1 



KENDİNİ YENl\ffiYE DAİıı 

cHakikat iradesi» ey en akıllılar! Si7.i sevkeden ve az1ta• 
şey bu, öyle mi? 

Oluş halindeki her şeyi düşünebilmek iradesi. sizin ira

aenize bu adı veriyorum. 
Oluş halindeki her şeyi anlaşılır yapmak istiyorsunU& 

Çünkü onun düşünülmesi kabil olduğundan, haklı bir güven.. 
sizlikle ,şüpheleniyorsunuz. 

Fakat o size itaat etmeli ve eğilmelidir. İradeniz bunu 

ister. 
Ruhunuzun bir aynası ve makesi gibi düz ve zekaye kul 

olmalı. 
Ey en haklmler, sizin kudret iradeniz olarak bütün ira

deniz bu. İyiden, fenadan ve değer biçmekten bahsettiğin.iz 
zaman da bu. 

Önünde diz çökebileceğiniz bir alem yaratmak istiyorsu
nuz. Sizin son umudunuz ve coşkunluğunuz bu. 

Akil olmayanlar, yani halk, üstünde bir sandalın yilzme-. 
ye devam ettiği ırmak gibidir. Ve bu sandalda susan ve deb
debeli kıymet hükümleri bulunur. 

Siz iradenizi ve kıymetlerinizi oluşun ırmağı üstüne koy
dunuz. Halkın iyi ve fena diye iman ettiği şeyler bana eski 
bir kudret iradesini ifşa eder. 

Ey en hakimler böyle misafirleri bu sandallara yerleşti
ren ve onlara süslü ve mağrur isimler veren sizdiniz ve sizin 
hakim lradenizdi. 

Irmak sandallarımızı daha ileri taşıyar. Ve onu taşımaya 
mecburduk. Kırılmış dalganın köpürüp öfkeyle tekneye kafa 
tutmasından ne çıkar! 

Ey en hakimler, maruz olduğunuz tehl:ke, iyilik ve fena
lıklarınızın sonu, bu ırmak değildir. Bilakis bizzat o, kud
ret iradesidir. Tükenmeyen ,yaratan hayat iradesidir. 
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Fak.at benim iyilik ve fenalık hakkındaki sözlerimi an
lamanız için size hayat ve bütün canlılar hakk:ındalri likri
ıni söyliyeyim. 

Ben canlıyı takibettim. Canlının hususiyetini bu:tımat: 
için en büyük ve en küçük yollard�n geçtim ! 

Ağzını kapadığı zaman yüz katlı ayna ile bak:ışı.uı yalıtakı... 
dım. Ve o göz benimle konuştu. 

Fakat canlı bulduğum her yerde itaat buldum. Her 
yaşayan bir itaat edendir. 

İkinci nokta şudur: Kendisine itaat edemeyen ,.Fmiı- al
tına girer. Hayatın gidişi böyledir. 

İşittiğim şeylerin üçüncüsü de şudur: Emretmek :i taat et. 
riıekten güçtür. Bunun sebebi yalnız emredenin bütün it&
atkarlan yükünü taşıyışından ve bu yükün onu kolayca 
ezmesinden değildir. 

Her emir verme bence bir tecrübe ve bir ceıı1aı:ettir. 
Canlı, emir verdiği zaman daima kendini zorlar. 

Evet o kendine emir verdiği zaman emrin cezasını çelll
meye mecburdur. O kendi kanununun hakimi, intikam ala
nı ve kurbanı olmaya mecburdur. 

Bu neden böyle oldu diye kendime sordum. C.·uılıyı 
itaat etmeye, emretmeye ve emrederken itaatkb oimaya 

kandıran şey nedir? 

Sözümü dinleyin akiller, acaba hayatın sırlarım ı;<.>ziip 
köklerine ulaşabiliyor muyuz? 

Canlının bulunduğu her. yerde kudret iradesi 'buldum. 
Ve hizmetcinin iradesinde de efendi olmak arzusunu 
buldum. 

Daha zayıfın daha kaviye hizmet etmesi için zayıfa ira
tiesi kendinden daha zayıfa hakim olmaya ikna eder. Fakat 
o bu isteğe sahih çıkmaz. 

!Küçük ,büyüğüne itaat ederken daha küçüğüne hiikim 
olmanın keyfini taşır. En büyük de kudret iradesi uğruna 
canma kıyar. 
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En büyuğün feragati, cüreti, ölümle ve ölüm tehlike-
311e oynamaktır. 

Fedakilrhk, hizmet ve sevgi bulunan yerde hakim ol
mak iradesi varoır. Zayıf olan, dolanbaçlı yollaroan kuvvet
linin kalbine ve kalesine sokulur ve iktidar çalar. 

Hayat bana şu sırrını verdi: <'.Bak, ben kendini daiına 
yenmeye mecbur olanım.» 

Siz ona üreme iradesi, hedefli bir insiyak daha yük

seğe, daha uzağa ve daha yukarıya yönelen bir insiyak der
siniz. Fakat bunların hepsi birdir ve bir sırdır. 

Şu noktayı reddedeceğime ölmeyi tercih ederim. Ne
rede zeval ve yaprak dökümü varsa orada hayat kendini 
kudret uğruna feda eder. 

Ben bir savaş, bir oluş, bir hedef ve tezatlar hedefi 
olmaya mecburum. Benim irademi keşfeden, onun hangi 
eğ'ri yollardan gitmeye mecbur olduğunu da bulur. 

Ne yaratsam ve ne kadar sevsem az. Sonunda ona ve 
sevgime düşman ohnaya mecburum, iradem böyle ister! 

Ve sen ey idrak eden, irademin bir patikası ve bir 
ayak izisin: Gerçekten, benim kudret iradem senin irade
nin ayakları üstünde de hakikate doğru yol alır. 

Var olmak iradesini ortaya atan, hakikati söyleyeme
miştir. Böyle bir irade yoktur. 

Çünkü mevcut olmayan bir şey, isteyemez. Ve varlığı 
olan bir şey daha ne varlığı isteyebilir? 

Nerde hayat varsa orada irade vardır. Fakat yaşama 
ll'adesi değil, kudret iradesi. Ben bunu öğretiyorum! 

Yaşayan için bir çok şeyler hayattan daha kıymetlidir. 

Ve kıymet biçen gibi konuşan, kudret iradesidir. 

Bir vakitler hayat bana bunu öğretti. Siz ey haldmler, 

kalbinizdeki bilmeceyi bununla çözüyorum. 
Evet size söylüyorum. Zeval bulmayan bir iyilik ve 

fenalık yoktur. O daima kendini yenmeye mecburdur. 
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Siz kıymet biçenler, iyi ve fena hakkındaki sözlerinis 
ve kıymetlerinizle yanlışlık yapıyorsunuz. Bu gizli sevgi
nizle ruhunuzun parlayışı, titreyişi ve <'O§UŞU bundandır . 

Fakat kıymetlerinizden daha güçlü bir kuvvet ve daha 
büyük bir zafer doğar. Yumurta ve kabuğu buna çarpıla
rak kınlır. 

İyilik ve fenalıkta bir yaratıci olmak jsteyen, önce bir 
yıkıcı olmaya ve kıymetleri yıkmağa mecburdur. 

En büyük fenalık, en yüksek iyilik için lazımdır. Bti 
iyilik ise yaratıcılıktır. 

Acaba bu çok :fena bir şey midir? Bunu konuşalım ey 
hakimler, susmak daha fenadır. Gizlenen bütün hakikatler 
zehirli olurlar. Bizim hak.ikatlerimizden parçalanacak her 
şey varsın parçalansın, daha kurulacak nice yapılar var. 



ULVİLERE DAİR 

Oenizimin dibi sakindir. Onun şakadan heyuUUar mla
dlğmı kim farkedebilir? 

Benim derinliğim sarsılmaz. Fakat yüzen muamma ve 
kahkahalarla parıldar. 

Bu gün ulvi bir adam gördüm. Şatafatlı ve ruhun t.evbe
cilıi bir ulvi. Ah, ruhum onun çirkinliğine nasıl güldü? 

Kabarrk bir göğüsle nefes alır gibi duruyordu ulvi ve 
sakit adam. 

Avlayabildiği çirkin hakikatlerle do!u ve sırtında yırtık 
elmselerle, üstünde bir çok da dikenler asılı idi. Fakat hiç bir 
gül yoktu. 

O henüz gülmeyi ve güzdliği öğreıunemişti. Bu avcı, 
Mlrak ormanından asık suratla dönüyordu. 

Vahşi hayvanlarla yaptığı sava:)tan dönüyordu . Fakat 
onun asık suratından dıı. vah§i bir hayvan bakıyordu. Ye
niJnıem.iş bir hayvan. 

Hala sıçramak isteyen bir kaplan gibi duruyor. Fakat 

be!ı bu gerilmiş ruhları sevmem. Bıı_ geri çekilm.işlere ben 

ha:vırhah değilim . 
Dostlarım, zevk ve tatmak üzerinde münakaşa edile

mez diyorsunuz. Fakat bütün hayat zevk ve tatma uğruna 
bir gavaştır. 

Zevk hem ağırlık, hem kefe, hem tartandır. Veya o 

eanlılar ki, kavgasız ağırlıksız, kefesiz ve tartısız yaşamak 

Wterlerl 

Bu ulvi adam ulviliğinden bir hık.sa işte o 7,am�!l gü-
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zelliği belirir. İşte o ı,a.man onun tadına bakmak ve onu lez... 
zetli buhnak isterim. 

O ancak kendinden döndüğü zaman gölgeırini atlaya .. 
bilecek ve kendi güne§i içine atlayabilecek. 

O, gölgede çok oturmuştu. Ruhun çilesini çeken ya
nakları solmuştu. Ve az kalsın beklerken .açlığından öle

cekti. 

Henüz gözünde istihkar vardır ve ağzında nefret gizli

dir. \ ak:ıa şimdilik istirahat ediyor, fakat sükunu henüz 
gü.n�te yatmıyor. 

O, boğa gibi yapmalı idi. Ve saadeti toprağı koklamalıy.ı. 
dı. Toprağı hakir görmemeliydi. Ben oııu böğürerek ve 
somurtarak sapan demirinin önünde giden beyaz bir boğa 
gibi görmek isterim. Onun böğürmesi topraktan olan her 
şeyi övmelidir . 

. Onun siması hentiz karanhktır. Üstünde eli.."l gölge9i 

vuruyor. Gözlerinin ifadesi henfu: karanlıktır. 
Üstünde gölge bizzat kendi fiilidir. El, icracıyı gölgeli

yor. O henüz fiilini yenemedi. 

Ben ondaki boğa ensesini severim. Fakat onda mele
ğin gUzünü de görme! isterim. 

O kendi kahramanının hatırı için bildiğh.:.i unutmalıdır. 
Yalnız müteal değil yücelmiŞ bir adam olmalıdır. Bu ira
desiz adamı bizzat esir yükseltmelidir. O vahşi hayvanları 
:aorladı. Bilmeceleri çözdü fakat kendi vahşi lıayvan ve , 
bilmecelerini de kurtarmalı ve onları ilahi çocuklar haline 
getirmeli. 

Onun idraki henüz gülmeyi ve kıskanmamayı öğren· 

m�. Onun köpüren ihtirası henüz güzellikte sükUn.unu 
bulmadı. 
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Gerçekten onun dileği toklukta değil, güzellikte sus
ma11 ve babnalı. Cazibe büyük ruhların gunırundadır. 

Kahraman kollannı başının üzerine koyarak dinlen

meli ve dinlenmeyi yenmeli. 

Fakat kahraman ruızarında en güç şey, güzel olandır. 
Bütün sert iradelileı-. için en güç ulaşılır şey güzeldir. 

Biraz daha çok, biraz daha az . işte •burada o fazla, en 
fazla. 

iE1y ulviler, gevşek adaleler ve .aşınmış bir irade ile 
durmak sizce en gliç şeydir. 

İktidarın lUtfedip görülecek kadar yakın mesafeye ini

�ine güzellik derim. 

�Y kudretli ,ey güzellik, yalnız şunu senden ist.erim. 
Senin iyiliğin, kendini son defa yenmen olmalı. 

Senden her fenalığı bekleyebilirim, onun için senden 
iyilik isterim. 

Gerçekten, ben pençeleri mefluç olduğu için kendile
rini +:iyi» zanneden zayıflara gUlcrim. 

Fazilet sutununa benzemelisin. O gittikçe güzelleşir ve 
incelir ve yükseldikçe içi sertleşir ve muhvimleşir. 

Sen ulvi adam, bir zaman sen de güzel olmalısın ve 
kendi güzelliğine ayna tutmalısın. 

O zaman ruhun, ilahi ihtiraslardan titreyecek ve senin 

kibrin de bir ibadet olacak! 

Ruhun sırrı şudur: Kendisini kahraman terkettiği za
ıınandır ki rüyasında ona kahramanilstü yaklaşır. 

Zerdüşt böy!e dedi . 



İKFAN DİYARINA DAİR 

istikbale doğru pek fazla uçmu§um, beni bir de�et aldı. 

Etrafıma bakınca zamanın tek yol� olduğunu gör

düm. 

O zaman geriye, yurda doğru artan bir süratle uçtum, 

böylece aranıza ,irfan diyarına geldim. Ey hazır olanlar. 

Sizin için ilk defa olarak bir teveccüh ve iyi arzular 
getirdim. Gerçekten, yüreğimde hasretle geldim. 

Fakat. bana ne oldu?. Her ne kadar korktuysam da gül
meye mecbur oldum. Hayatımda bu kadar alaca bulaca bir 
§ey görmemiştim. 

Ayağım ve kalbim titrerken gülüyordum gülüyordum. t 
Ve, «bütün boya çanaklarının diyarı burası» diyordum. 

Ey hazır olanlar, yüzünüzü ve uzuvlar:ınızı elli boya 

lekesile boyanmış giSrdüm de şaştım. 

Etrafında elli tane de ayna vardı ki· renk oyununuu. 
dalkavukluk ediyorlardı. 

Gerçekten, ey zaman insanları, kendi suratınızdan da· 
ha uygun bir maske taşıyamazdınız, sizi bu halinizle kim 
tanıya bilirdi? 

Mazinin işaretlerile dopdolu ve 
yeni işaretler boyanmL� haldesiniz. 
tün tabircilerden güzel gizlemişsiniz! 

bu işaretler üzerine 
Öylece kendinizi bü-

Hatta insan ciğere kadar nüfuz edebilecek bir göze 
malik ol.sa bile si.zin ciı5eriniz olacağına kim inanıl'? Siz 
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boyalardan ve yapıştırılmış yafWarrum mürekkep olsanız 
gerek! 

Peçelerinizd.en bütün zamanlar ve milletler renk renk 

bakıyorlar. Ve jestlerinizden renk renk bütün adetler ve 
inançla= konuşuyor. 

Sizden peçenizi, örtünüziJ ,boyaD..Lzı, jestlerinizi alsalar 
ela yine kuşları ürkütecek kadar bir şeyiniz kalır. 

Gerçekten, bizzat ben sizi bir .zamanlar çıplak ve bo
yasız görerek ürkmilş bir kuşum. Ve o iskelet, bana bir de 
aşk işareti yapınca kaçtım. 

Toprak altında ırgat ve mazinin gölesinde olmayı ter
cih ederim. Çünkü toprak altındakiler sizden daha olgun 
ve dolgundurlar. 

Ey zaman ad_amlan, bana elein. veren şu ki sizin ne 
çıplak, ne giyitımiş halinize tahammill edebilirim. 

İstikbalin bütün korkunçluklan ve yollarını şaşınnl§ 
ku�lara ürperti veren her şey, sizin hakikat dediğiniz şey
lerden daha samimi ve daha m:uni.stir. 

Çünkü siz: «Biz imanı ve bahl inanışı ohnayan tam :.m.en 
reel insanlanz,> diyorsunuz. Göğsünüzü böyle kabartıyorsu
nuz, hatta göğsünüz olmasa bile. 

Evet ey alaca bulacalar, si� nasıl inanabilirdiniz? Siz 
ki bütün inanılmış şeylerden meydana gelmiş bir tablo
.sunuz. 

Siz, bizzat imaıun değişen reddiyeleri.sinizdir. Ve her. 
fikrin kolunu b�cağını kırarsınız. E-, reel insanlar, ben size 

«inanılmazlar» diyorum. 

Sizin ruhlarınızda bütün zamanlar birbirlerini çekişti
riyorlar. Ve bütün zamanlar rüyaları ve dedikodulan 
sizin uy:ım.kl;ğmızdan daha reeldirler. 

Siz kısırsımz. Onun için imanınız yo.lc. Fakat yaratma
ya mecbur ol.ıin, daiın hakikat rüyalarına ve yıldız işaretle
rine sahiptir ve daima imana inanır, 
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Siz önünde mezarcılar bekleyen yarı açılmış kapılar
•nız. Sizce hakikat şu: «Her şey helak olmaya }�yıktır.:. 

Ey kısırlar, karşımda ne cılız duruyorsunuz! ve içiniz
de niceleri bunun farkındadır. 

Ve şöyle derler: «Ben uyurken bir tanrı gizlice ben
den bir şey çaldı. Bir kadın yapmaya kafi gefocek kadar 
birşey. Benim cılızlığını ne acayiptir.» Nice zaman adanılan 
böyle konuşur. 

Ey zaman adamları, siz gülünç şeylersiniz. Hele kendi_... 
n:ize şaştığınız zam�n çok garip oluyorsunuz. 

Sizin şaşkınlığınıza gülemeseydim ve çanağınızdaki 
iğrenç şeyleri yutmaya me<>bur olsaydım halinı yaman 
olurdu! 

Fakat ben ağır bir yük taşımaya mecbur olduğum için 
sizi hafife alacağım. Benim demetimde böcekler ve kanat 
kurtları bulunuyorsa ne çıkar! 

Gerçekten, bur;,dan ötürti yiikilm ağırlaşmaz. Ve ey za
man adamları, büyük yorgunluk bana sizden gelmemeli. 

Ah, hasretimle daha ' nereye çıkayım? Bütün dağlardan 
baba ve ana diyarlarına bakıyorum. 

Fakat hiç bir yerde yurt bulamadım: Ben bütün şehir
lerde yabancıyım. Bütün kapılardan .kaçanım. 

Son zanıanlarda kalbimin beni aralarına savkett!�i za-. 
man adamları b::ma yabancı ve alay gibi. geliyorlar. Ve ben 
büfün ana ve baba diyarlarından koğulanım. 

Onun için artık çocuklarımın en uzak denizlerde henüz 
keşfedilmemiş diyarını se�iyorum. YeJkenimi hu .diyara yö

neltiyorum.. 

Babalarımın çocuğu oluşumu çocuklarımda tela.ti et· 
mek isterim. Ve bu hali hazın, istikbalde ödemek dilerim. 

Zerdüşt böyle dedi. 



LEKmz İDRAKE DAİR 

Dün ay doğarken onun bir güneş doğunnak istediğini 
sandım. Ufukta o kadar geniş ve dolgundu . 

Fakat onun gebeliği yalancı bir gebeliık.ti. Ayın kadın 
olduğuna inanmaktansa erkek olduğuna inanmayı tercih 
ederim. 

Bu mahcup gece, hayalperest zayıf, bir erkektir. Ger
çekten o, damlar üstünde vicdan azabile dolaşır. 

Aydaki .bu papas, muhteris ve kıskançtır. Dünyaya ve 
sevenlerin bütün sevinçlerine şehvet duyar. 

Hayır, bu damlar üzerinde dolaşan kediyi sevmem ben. 
Yarı kapalı pencerelerden sokulan her şeyden nefret ede
rim. 

O yıldızdan bir halı üstünde, dindar ve sükuti dolaşır. 
Fakat ben ayaklarının ucuna basarak yürüyen ve mahmu

zu şıkırdamayan bacakları sevmem. 
Her samimi adım ses verir. Halbuki kedi toprak üs

tünden tüyer. Bak, ay, kedi gibi ve gayri samimi geliyor. 
Siz hassas mürailere ve saf idrakçilere şu sembolü ve

ririm. Size şehevi derim. 
Siz de toprağı ve topraktan olanı seversiniz, bunun 

f.arkındayıın. Fakat sevginizde utanma ve vicdansızlık var• 
dır. Aya benzersiniz. 

Sizin ruhunuzu, dünyevi olanı hakir görmeye kandır
mışlar, ama bedeninizi değil. Halbuki sizde en kuvvetli şey, 

odur. Ve şimdi ruhunuz bedeninize itaat ettiğine utanıyor. 
Ve kendi hayasından sinsi ve yalancı yollara sapıyor. 

Sizin yalancı ruhunuz, kendi kendine ışöyle der: «Bence 
en ulvi şey, hayata ihtirassız olarak bakabilmektir. Köpek 
gibi dilini çıkararak bakmak değil Ölmüs bir irade ile ben
cilliğin ihtirasından ve müdahalesinden uzak, soğuk ve 
uçuk bir benizle, fakat sarhoş ay gözlerile bakmah!» 
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d{.andırıl.ıruş olan, kendini şöyle kandırır: Bence en se
vimli şey, toprağı ayın sevdiği gibi sevmek ve onun güzel

liğine ancak gözle dokunmak. 

Bence en lekesiz idrak yaşayanın karşısında yüz tane 
gözü olan bir ayna gibi bulunabilmek ve başka bir şey is
tememektir.:. 

Ah kurnaz mürailer ve azgınlar, ihtirasınızda masum
luk yoktur. Onun için ihtirasa iftira ediyorsunuz. 

Gerçekten, siz toprağı, bir yaratan ,YetiŞtiren, oluştan 
zevk duyan insan gibi sevmiyorsunuz . 

Masumluk nerdedir? Yaratma iradesinin bulunduğu 
y�rde. Kendinden daha üstün bir varlık yaratmak isteyen, 
bence en temiz iradeye malik olandıİ-. 

Güzellik nerede? Bütün irademi kullanmaya mecbur 
olduğum yerde. Bir resmin yalnız bir ı;esim olarak kalma
ması için sevmeyi ve ölmeyi istediğim yerdedir. 

Sevmek ve ölmek. Ebediyettenberi bu ikisi birbirine 
uyar. Sevmeyi istemek, ölümü de istemektir. Siz korkakla
ra böyle derim. 

Fakat sizin kısır şaşılığınız, temaşa ismini almak isti
yor. Ve korkak gözlerle temas edebilen şey, güzel olmak 
iddiasında. Ah, asil mefhumları kirleten, sizler! 

Siz lekesizler ve saf idrakçiler, o kadar geniş ve dol
gun bir şekilde ufukta bulunsanız bile bir şey doğuramı
yacaksınız, bu sizin lanetini� olsun. 

Gerçekten, aya bir sürü asil adlar takıyorsunuz. Ve · 
ey sahtekarlar, kalbinizin taştığına inanmamızı istiyorsu
nuz. Fakat benim sözlerim mütevazi, hakir, eğri söz
lerdir. Yemekte masa altına düşürdüğünüz şeyleri seve se
ve Jtaldınrım. Ve siz mürailere daima hakikati söyleyebili
rim. Beriim k.ılçıklarım, kabuklarım, dileklerim siz müra
ilerin burnuna batar. 

Sizin ve sofranızın etrafında daima kötü hava varılır. 
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Çünkü şehevi düşünceleriı:i..iz yalanlarınız ve ıruıhremlikle
riniz dalına bu havanın içindedir. 

Kendinize ve bedeninize inanmaya cüret edin. Kendi
r..e inanmayan, daima yalan söyler. 

Siz temizler, boynunuza bir ilahi muska takmışsınız: 
İğrenç sülüğünüz ilahi bir maske altına sokulmuş. 

Gerçekten, ey objektifler, siz aldatıyorsunuz. Zerdüş\ 
de bir zamanlar sizin ilahi derilerinize vurgundu. O deri� 
nin içinde tıkılmış olan yılan iskeletinin farkında değildi. 

Siz saf idrakçiler, bir zamanlar oyunlarınızda ilahi bir 
oyun vehmederdün. Sizin sanatlerinizden üstün bir sanat 
yok sanırdım. 

Yılan leşi ve kötü koku bana uzağı kapıyordu. Ve bir 

sincap hilesi ortalıkta dola�ıyordu. 

Fakat ben size yaklaştım. O zaman bana gündüz oldu. 
Şimdi gündüz, size geldiyor. Ayın aşıktaşlığı sona erdi. 

Bakın tan kızıllığının karşısında tutulmuş ve soluk bir 

halde duruyor. 
Çünkü o (güneş) geliyor, yanan geliyor. Onun dünya

ya olan sevgisi geliyor. Bütün güneşlerin sevgisi isteme ve 
yaratma ihtirasıdır. 

Bakın denizlerin üzerinden nasıl sabırsızlıkla geliyot'. 
Se•:g!�:nin susEzlı_1ğı_1 yı> -�·,..::ılr nı>fosini dnymııynı" mu
sunuz? 

O denizi emmek ve dninJ:ğini kendi seviyesine yük
seltmek istiyor. Şimdi denizin ihtirası bin göğüsle kabarı
yor, deniz güneşin smmzlı ıi!u h'ırafmdan öpiilmek ve emil
mek istiyor. o hava olmak, 1s1C!1n vüksekliklerine ulaııroak 
ve bizzat 1<::1k olmak istivnr. (:!p:r�ekten, ben de güneş gibi 
hayatı ve bütün derin denizleri severim. 

Ve bence idrak: «Bütün derinlikler benim seviyeme 
yükselmel�> demektir. 

Zerdüşt böyle dedi. 



BİLGİNLERE DAİB 

Ben uykuda yatarken bir koyun, başımdaki çelengi ke
mirmiş ve şöyle demiş: «Zerdüşt artık bir bilgin değildir.> 

Bunu demiş ve magrurane uzaklaşmış. Bunu bana bir 
çocuk anlattı. Yıkılmış duvarların dibinde kırmızı gelincik· 
ler ve deve dikenleri arasında çocukların oynadığı yerde 

yatmasını severim. 
Ben hala çocuklar, deve dikenleri ve gelincikler naza

rında bir bilginm, onlar kötülüklerinde bile masumdurlar. 

Fakat koyunların nazarında artık bilgin değilim. Ka
derim böyle. Aziz olsun o kadar! 

Çünkü hakikat şudur: . Ben artık bilginlerin evinden 
kaçtım ve arkamdan kapıyı kapadım. 

Ruhum, onların masasında uzun zaman aç kaldı. Ben 
onlar gibi, idraki, cev:z kırmak manasına almıyorum. 

Ben hürriyeti ve taze toprak üstündeki h�vayı seve
rim. Onların saygı ve itibarına kıymet vermektense öküz 
derisi üzerinde uyumayı tercih ederim. 

Ben kendi fikirlerimden yanmışım. Çok defa nefesim 
tıkanıyor. O zaman bütün tozlu odalardan kaçıp açık hava
ya çıkmak istiyorum. 

Fııkı:ıt onlnr '.1,i-ll� .. �P, <:f>rin ô+ıırurlıır. Ve JıPr �PYP se
yirci kalmak isterler. Güneşin basamakları yaktığı yerde 
oturmaktan çekinirler. 

Sokakta otunıp gelip geçene laf atanlar gibi bekler, ve 
başkalarının bulduğu fikirleri yakalamaya bakarlar. 

Elle tutmak istediğimiz zaman un çuvalı gibi tozlanır. 
Fakat kim farkına varır ki onların tozları taneden ve 

yaz tarlalarının bereketinden gelir. 
Hakimlik tasladıkları zaman küçük vecizeleri ve haki

katleri beni iğrendirir. Hikmetlerinde bir koku var ki ba
. taklıktan gelir gibi. Gerçekten ben o bataklık.tan kurbağa 
ciyaklaması duyarım. 
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Becerık.lidirler. Mahir parmakları vardır. Benim sade

liği:min onların mürek:keplikleri yanında ne işi var? Onla

rın parmaklan iliklemeyi, örmeyi ve dokumayı iyi becerir. 
Ruha böyle çorap örerler. 

İyi birer zemberektirler. Yalnız doğru kurmaya bakmalı. 
O zaman saati hatasız gösterirler ve bu sırada küçük bir 
ses çıkarırlar. 

Değirmen gibi dönerler. Ve öğütürler. Onlara yalnız 
ince taneler atmalı. O zaman taneyi öğütmesini ve beyaz 
bir un yapmasını bilirler. 

Birbirlerini kontrol ederler ve hiç güvenleri yoktur. 
küçük kurnazlıklarda kaşiftirler. Bilgilerile mefluç bacak
lar üzerinde yürüyenleri beklerler. Örümcekler gibi bek
lerler. 

Onlan daima özenle zehir hazırlarken gördüm. Bu işi 
yaparken parmaklarına cam eldiven takarlar. 

Sahte zarlarla da oynamısım bilirler. Bazan oyunda 
terliyecek kadar kızışırlar. 

Biz birbirimize yabancıyız. Onların faziletleri sahtelik
lerinden ve sahte zarlarından daha ziyade sinirime doku." 

nur. 
Ben onların arasında bulunurken üstlerinde bulunu

yordum. Bunun için bana kızdılar. 
Birinin başları ü.stünde dolaştığına inanmak istemez-

· ıer. Onun için benimle başlarının arasına tahta, toprak ve 

moloz doldurdular. Böylece adımlarımın sesini hafiflettiler. 
Şimdiye kadar beni en az dinleyen en bilginleriydi. 

Benimle aralarına bütün insan hatalarını ve zaaflarını 
koydular. Buna evlerinde «sahte zemin» adını veriyorlar. 

Buna rağmen fikirlerimle başkaları üstünde dolaşıyo
rum. Hatta kendi hatalanmla dolaşmak istesem bile yine 
onların ve kafalarının üstünde bulunuyorum_ 

Çünkü insanlar eşit değildir. Hakikati budur. Ve benim 
istediğ:m şeyi onlar istemezler. 

ZerdUşt böyle dedi. 



ŞAİRLERE DAİR 

Zerdüşt havarilerinden birine şöyle diyordu: «Bedeni 
daha iyi tanıyahdanberi ruhun bence ehemmiyeti kalma

dı. Ve «ebedi »denen her şey bir sembolden ibaret.» 

Havari cevap verdi: «Evvelce de böyle bir şey söyl,� 
ıniştin. Fakat şairler çok yalan söyler diye ilave etmiştin. 
Bunu neden demiştin.:. 

Zerdü.şt, cneden diye soruyorsun» dedi. «Ben o adam
lardanım ki onlara neden diye sual sorulamaz. Ben bunları 
henüz dün mil yaşadım. Fikirlerimin sQbeb;_ni yaşayalıdan 
beri haylı zaman geçti. Eğer sebeplerimi de yanımda taşı
mak lhtm gelseydi benim bir hafıza anhan olmam Hızını 
değil miydi? Fikirlerimi kendim için saklamam bile bana 
fazla geliyor. Ve nice kuşlar uçup gidiyorlar. 

Bazan güvercinliğime yabancı ve ermle dokunduğum 
zaman titreyen bir kuşun sığındığını görürüm. 

Fakat Zerdüşt sana bir zaman ne diyordu? Şairlerin 
çok yalan söylediğini mi? Fakat Zerdüşt de bir şairdir. 
Onun bu işde hakikati söylediğine inanıyor musun? Neden 
inanıyorsun?» 

Havari cevap verdi: «Ben Zerdüşt'e inanırım.� Fakat 
Zerdüşt başını salladı ve gülümsedi. 

«İnanman, hele bana inanman, beni mesut etmez. 
Fakat birisi ciddiyetle, şairler çok yalan söyler diyorsa 

haklıdır. Biz çok yalan söyleriz. 
Biz pek az şey biliriz. Ve güç öğreniriz. Onun için ya

lan söylemeye mecburuz. 
· Biz şairlerden, şarabını tağşiş etmeyen kim var? 

Ki:krimizde nice zehirli k.a.rıştınnalar yaptık. TariJ 

edilmez nice işler yaptık. 
Zerdüşt - F. lt 
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Ço'k. az şey bildiğimiz için ruhça :diğtirt olanlar h•
•ın:a gider. Hele kadı� 

Hatta :ihtiyar kadınların akşamları anlattıklan masalla-
11aı bile hasret tl11yarız. Ve kendimizce bwıa cebedi kadınlık> 
liem. 

Sanki hususi ve mahrem bir kapı YamUŞ da öğrenmek 
isteyenlere oradan bilgi dağıtılıyonnU§ gibi, halbı Ye oııun 
vecizelerine inanırız. 

Çayırda veya münzevi tepelerde yatıp kulaklarını dike• 
herkesin gökle yer arasındaki şeylerin bazılarına agBh ola

bileceğine bütün şairler inanır. 

Ve şairler kendilerine nermin heyecanlar gelince bizzat 
tabiatın kendilerine aşık olduğunu ve tabiatın kulaklarına 
gizlice okşayıcı sözler fısıldadığım duyarlar ve faniler önün:

de bununla göğüs kabartırlar. 

Ah yerle gök arasında o kadar çok şeyler var ki bun� 
ları ancak şairler tahayyül edebilir. Hele allah hakkında. 

Çünkü bütün ilahlar şair sembolleri ve şair uydurmalarıdıı 

Gerçekten, daima göklere yeni bulut!ann alemine yük
seliriz bu bulutlar üstüne alaca körüklerimizi kurarız. Ve 

sonra onlara tanrılar ve üstinsanlar deriz. 

Onlar ancak bu iskemlelere oturabilecek kadar yufk• 
rlırlar. Bütün o �airler ve üstinsanlar! 

Ah, olağanüstü bir şeymiş gibi görünmek isteyen btttüıı 

bu acizlerden ne bıkkınım! Ah bütün şairlerden ne bezgt 
nim.� 

Zerdüşt böyle deyince çömezi ona kızdı . Fakat sustu. 
Zerdüşt de sustu. Ve gözleri sanki çok uzaklara bakıyormU§ 

gibi içine yöneldi. Nihayet içini çek.ti ve nefes aldı. Ve şöyle 
dedi: «Ben bugünün ve dünün eseriyim. Fakat içimde bil' 
şey var ki, yarının, yarından sonranın ve daha uzak bir � 
tikbalindir. Ben eski ve yeni şairlerden bezginim. Bence hep
si sathidirler. Ve sığ sulardır. Derinlere dalamamışlardı:t. 
Onun içiıs duygulan dibe nlifuz edememiştir. 
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Biraz şehvet biraz can sıkıntısı. Onların en ,ok .mı,u
tlöğö bu idi. 

Onların saz tıngırtıları bir hayaletin hışırtılar.ıdır. Ses� 
rin içliliğinden ne anlıyorlardı? 

Onlar temiz de değillerdi. Derin görünsün diye batüa 
sulannı bulandırmışlardır. Ve böylelikle banştırıeı göri.i• 
mek istediler. Fakat bence aracı, karıştırıcıdırlar. Yarım ve 
pistirler. 

Ah, ben ağunı onların denizlerine daldırdım ve babı.- av
lamak istedim. Fakat daima eski bir tanrının başım �ktnn. 

Böylece deniz, ancak bir taş vermiş oldu. Bizzat onlar de 
denizden gelmiş olabilirler. 

Tabii içlerinde inci vardır. Fakat kabuklu hayvanlara ö 
nisbette benzerler. Ve kendilerinde ruh yerine ekseriy:; tuıa
Ju bir sümük buldum. 

Onlar denizden gurur da öğrenmişlerdir. Deniı tavm 
kuşlarının en güzeli değil mi? Tavus en çirkin bir manda 

karşısında bile kuyruğunu açar gümüşten ve ipekten lr.mıai

larından hiç bıkkınlık göstermez. 

Manda hayretle bunu seyreder. Ruhunda kuma "'akın, 
�ıklara daha yakın, batağa en yakın olarak. 

Mandaya güzellikten, denizden ve tavus silsündea ıae? 
Şairlere bu sembolü söylerim. 

Gc-ı·çe!ı..�cn, üiA!"i-jil ıül-J.!::;.:rı tavusların t�V"U.>"'Uduı �re bir 

kibir denizidir. 
Şa:rin ruhu seyirci ister. İsterse seyirci manda o:i:ıtm. 

Fakat ben, bu ruhdan bezdim. Ve ·görüyorum k"ı v da 
kendinden bezecek. 

Ben şairleri değişmiş ve bakışları kendilerine yönelnılf 
ı&üyorum. 

Ruh tövbekarlannın geldiğini görüyorum. Bunla. tınla.T
dan meydana gelmiştir. 

Zerdüşt böyle dedi. 



BÜYÜK OLAYLARA DAİR 

Zerdüşt'ün :...aadet adalarına y.akın bir ada vardı ki, üs
tünde daima bir yanar dağ tüterdi. Bu dağ için halk bil
h<:ssa yaşlı kadıncıklar ötedünyanın kapısı önünde bir ka
ya kütlesi derler ve bu yanardağ içinden geçen dar bir yo:. 
hin ötedünyanın kapısına indiğini söylerlerdi. 

Zerdüşt, saadet adalarında iken bir gemi bu yanarda
ğın bulunduğu adaya demir atmıştı. Tayfaları tavşan vur
mak için karaya çıktılar. Fakat tayfa ve kaptanın buluştuk
ları öğle vakti birdenbire bir adamın uçarak kendilerine 
doğru geldiğini gördüler ve şöyle bir ses duydular: «Vak
tidir, tam vaktidir.» Fakat bu hayalet kendilerine daha 
yaklaşınca hayretle gördüler ki o, Zerdüşt'tür. - Hayalet 
bir gölge gibi yanardağa doğru süratle uçuyordu. - Çünkü 
kRptan müstesna, tayfa Zerdüşt'ü tanıyordu. Ve onu halkın 
sevdiği gibi seviyorlardı. Yarı çekinceme ile karışık bir 

sevgiyle [l] . 
Dümenci «bakın» dedi, «Zerdüşt cehenneme gidiyor.> 
Bu gemiciler yanardağ adasına çıktıkları zaman Zer

düşt'ün ortadan kaybolduğu söylenirdi. Dostları onun 
gecemyin bir gemiye bindiğini ve nereye gideceğini söy

kımediğini anlattılar. 
Oralıkta bir telaş vardı. Fakat üç gün sonra bu ıe

lft.şa t.&yfalann anlattığı hikaye de katıldı ve artık herkes 
şeytanın Zerdüşt'ü kaçırdığını söylüyordu. Vakıa havari
leri bu dedikoduya gülüyorlar ve hatta içlerinden birisi, 

«Zerdüşt'ün şeytanı kaçırdığına daha faz.la inanirım» di
yordu. Ama ruhlarının derinliğinde çok telaş ve hasret du-

(l] Niçe'de hayaletleri görmekle müterafık ruh has
talığının başlangıcı ola� bir viziıon.. 
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yuyorlardı. Onun için Zerdüşt beşinci gün ortada göriin.ün
ce sevinçleri büyük oldu. 

Zerdüşt'ün ateş köpeği ile konuştuklaruım hikayesi 
şudur: 

Arzın bir kabuğu vardı ve bu kabuğun lınstahk.ları 
vard;r. Mesela bu hastalıklardan birisinin adı insandır. 

Hastalıklardan diğer birinin adı ateşköpeğidir. Bu ateş. 
köpeği hakkında insanlar arasında çok yalan haberler do
laşmıştır. Bu sırrı çözmek içir. denize açıldım ve hakikati çı
nlç, plak gördüm. 

Ateşköpeği masalının aslını biliyorum artık. Yalnız k0-

cakarıların değil, başkalarının da korktukları altüst edici 
şeytanların hikayesini biliyorum. 

«Atcşköpeği, ininden çık» diye bağırdım. Ve derin}iğiıı 
ne kadar derin ,yukarı doğru fışkırttığm şeyi nereden alıyor
sun söyle. 

Denizden bol bol iciyorsun. Senin tuzlu gevezeliğin bunu 

ifşa eder. Gerçekten, d�ri;;_lerde yaşayan b1r köpek olarak gı
danı çok satıhtan alıyorsun. 

Seni olsa olsa arzın ventrologu sayarım. Ve ne zaman 
altüst edici şeytanların hikayesini dinledi isem hep sana 
benzettim: Tuzlu yalancı! 

S!z, böğürmeyi ve küle örtülmeyi biliyorsunuz. Si:z., ağ
zı kalabalıkların en büyüğüsünüz ve yosun kaynatma sana
tını iyi öğrenmişsiniz. 

Sizin bulunduğunuz yerin yakınında daima yosun, · sün
ger ve mağara muhtevasından bir şey bulunur. Bu meydana 
çıkmak ister. 

Siz hürriyet diye böğürmesini seversiniz. Fakat ben et
rafında çok böğürme ve duman bulunan büyük hadiselere 
inanmayı unuttum. 

Dostum, cehennem gürültüsü, bana inan en büyük hadi
seler en .şamatalı zamanlarımızda değil, en sakin zamanları
mızda ohır. 
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OOnya yeni şamatalar kaşifinin değil, yeni kıymetler bu
lanın etrafında döner, sessiz döner. 

Ve itiraf -edin, senin gürültün ve dumanın çekildiği z.!l-

1Raa çok bir şey olmuyor ne çıkar bir şehir mumyalaşır ve 
bir heykel bataklığa düşerse? 

Ve heykel devirenlere şu lafı da söylemek istreim: De
ni.,,e tuz dölmıek ve bataklığa heykel devirmek en büyük de.. 
Hhktir. 

. 

Heykel, tiksintinizin bataklığında yatıyordu. Fakat tik
sinti.den tekrar hayat ve güzellik meydana gelmesi, onun ka
rtttııudur. 

O i1ro.di ilahl hatlarla ayağa kalkıyor, mustarip ve alda· 
tıcı bir pozla. Ve gerçekten, deviriciler onu devirdiğiniz için 
sıire te�kkür edecektir. 

Kırallara, kiliselere ve bütün ihtiyarlık. ve fazilet hay
raalarma şu· öğüdü veririm: «Kendinizi devirtiniz. Ta ki tek
rar hayata kavuşasınız. Ve fazilet size yaklaşsın.� 

Ateş köpeğine böyle söyledim. Fakat burada sözümü 

kesti .ve sordu. «Kilise mi? Bu da ne?:. 
«Kilise, dedim; «bir nevi devlettir. Ve devletlerin en 

sahtesidir. Fakat mürai köpek sus. Sen kendi tanrını pek iyi 
biıl.irsia. 

Devlet de senin gibi bir mürai köpektir. O da senin gibi. 
imau uyandırmak için dumanla ve şamata ile konuşur ve 
ewamn mahiyetinden bahsettiğini söyler. 

Çünkü devlet yeryüzünün en mühim varlığı olmak is
ter ve ona inanılır da.� 

Ben bunu söyleyince ateşköpeği hasedinden çılgın gibi 
ıMdu. «:Nasıh dedi. «arz üzerinde en mUhim hayvanım di
yor ve ona inanıyorlar.» Boğazından o kadar korkunç ses-
ler. ve dumanlar çıkıyordu ki, kederinden ve hasedinden bo
ğulacak. sandım. Fakat nihayet sakinleşti. Soluklan hafif
ledi. O iak.i.nleşince gü.lerek şöyle dedim: 

� ilEülüyorsun ateşköpeği. O halde senin içia s<>yie-
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tiilderim haklı. Ve haklı olduğumu göstenıcı.ek için başka bic 
ateşköpeğinden bahsedeceğim. O, hakikaten arzın kalbinde• 
konuşur. Onun nefesinden altın ve altın yağmuru sızar, onua 
kalbi böyle ister. Onca, kül, duman ve kaynar yo.m:a miına
sudır. Alaca bir bulut gibi gülümseme saçar. O, senin hırla
ıri.ana, tükilnnene ve kederlenmene yabancıdır. Fakat altını 
ve gülmeyi arzın kalbinden alır. Çilnkü şt1nu bileein ki arzın 
kalbi ,altındandır.> 

Ateşköpeği bunu duyunca beni daha fa&la dinlemeye da- . 
yanamadı. Utanarak kuyruğunu topladı. Ve mmldanarak 
Hav Hav dedi ve mağaras.ına indi. 

Zerdüşt bttnu hikaye etti. Fakat havarileri dinlemedi. 
ler blle. ÇünkU ona tayfalardan, tavşandan ve uçan adam

clan bahsetmek için bilyiik bir arzu duyuyorlardı. 

«Bundan bana neb dedi Zerdüşt, «Ben hayalet miJim? 
O benim gölgem olsa gerek. Siz herhalde seyyah ve gölgerti. 
llakkında bazı şeyler işitm..iş.siniz. Fakat şurası- muhakkak
tır, ben gölgemi daha kısa tutmalıyım, yoksa �hretimi bo
uııcak. 

Zerdüşt, kafasını bir defa daha salla.da v e  hayret. etti. Bir 
kere daha, cBwıdan bana ne?� dedi Hayalet niçia nakti, 
� ,,.akti, diye bağırdı. Neyin dam vakti:. ? 

.Zerdüşt böyle dedi. 



FALCI 

«İnsanların büyük bir kedere düştükleriııi gördüm. Eıl 
iyileri bile eserlerinden beznıi§lerdi. 

Bir mezhep ortaya çıkmıştı ki akidesi şu Uli: «Her şey 
boştur, hepsi birdir. Her şey mazidir.� 

Ve bütün tepelerden yankı gel :yordu: «her şey boştur, 
hepsi birdir, her şey geçmiştir.» 

.Ala bir hasat yaptık. Fakat neden bütün meyvalarınwı: 
çürüdü ve esmerleşti. Son gece muzip aydan ne düştü de 
böyle oldu? Bütün emekler boşa çıktı. Şarabımız zehir oldu. 
Tarlalarımıza kalblerimize nazar değdi. Hepimiz kuruduk. 
Üstilmüze ateş düşse ktül gibi tozacağız. Hatta biz' ateşi bile 
söndürebiliriz. 

BütUn pınarlarımız kurudu. Deniz bile çekildi. Bütün te
meller yıkılacak. Fakat derinlik yutmak istemiyor. 

«İçinde boğulabileceğimiz deniz nerede?� Böyle dert ya_ 
nıyoruz. Sığ bataklıklar üstünde böyle dert yanıyoruz. 

Gerçekten, biz artık ölemiyecek kadar yorgunuz. Şimdi 
ai:tık uyanık duruyor ve mezar boşluklarında yaşamaya de
vam ediyoruz.» 

Zerdüşt bir falcının böyle söylediğini duydu. Ve onun 
falı yüreğine dokundu. O, değişmişti. Kederli ve yorgun do
laştı durdu. Ve falcının anlattığı adamlara benzedi. 

Zerdüşt havar:Ierine az sonra bu alaca karanlık gele
cek» dedi. Ben ışığımı bundan nasıl kurtarayım ki, bu ga

mın içinde .sönmesin. Çünkü o ışık uzak dünyalan ve en 
uzak geceleri aydınlatacak.» 

Zerdüşt yüreğinde hu kederle dolaşıyordu. Üç gü.a ne 
yedi ne içti. Huzurunu kaybetmişti ve konuşamıyordu. Ni

hayet derin bir uykuya daldı.. Fakat :h.av.arileri ne z.aı:rum 
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uyanacak ve konuşacak ve ne zaman kederlerın<len kurtu
lacak diye uzun geceler başında nöbet beklediler. 

Zerdüşt'ün uyandığında söylediği söz şudur - Sem ha
varilerine pek uzaklardan geliyor gibiydi - : 

«Dostlarım benim rüyamı dinleyin ve onu tabir etmeye 
yardım edin. Bu rüya bana bir muamma gibi geliyor Onun 
delaleti, içinde saklıdır ve mahbustur ve serbest kanatlarla 
uçamaz. 

Rüyamda hayattan ayrılmıştım. Ölümün o münzevi dağ 
kulesinden gece ve mezar bekçisi olmU§um. Yukarıda ölümün 
tabutlarını bekliyordum. Basık tavanlar, bu zafer aiametleri
le doluydu. Cam tabutları içinden, yanıhnış hayat bana ba
kıyordu. 

Toz haline gelmiş ebediyetlerin kokusunu duyuyordum. 

Ruhum mRi;,ımum ve tozluydu. Zaten orada, kimin ruhu fe
rahlıyabilir ki? 

Etrafımda gece yansı aydınlığı vardı. Yanımda inziva 
çömelmişti ve hırlayan ölüm sükunu, dostlarımın en kötüsü, 
ile üçleşmiştik. 

En paslı anahtarları taşıyordum ve onunla bütün kapı
ların en gıcırtılı.sını açabiliyordum. !Kapının kanatlan kımıl

dayınca bütün koridorlara acı bir gıcırtı yayılıyordu. Bu kuş 
sevimsiz bağırıyordu ve uyandırmak istemiyordu. Fakat o 
ımsup da etrafta sükun peyda olunca bu korkunç sükun için. 
de yalnız kalmak daha korkunçtu ve kalbi burkuluyordu. 

Zaman, öyle bir şey varsa, ooyle geçiyordu. Ben ne bi

ieyim? Fakat nihayet beni uyandıran hadise vuku buldu. 

Kapı gök gürler gibi üç defa vuruldu, kubbeler yankıyla 
üç defa inledi. O zam�n kapıya gittim. 

�Alpa> diye bağırdım, külünü dağa taşıyan kim? Alpa, 
alpa külünü dağa taşıyan kim? Anahtarı soktum, kapıyı kal
dırmaya ::ğraşhm, fakat dB�a bir par:nak :..,.:-.;,!ık olmadan 
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uluyan bir rüzgar k.apırun kanatlarını açtı. Islık: çalarak, gör.
leyerek:, önüme siyah bir tabut attı. Tabut uluyarak, öterek 
çatladı ve içinden binbir kahkaha fu-ladı. Bir çıocuk, melek 
baykuş, deli çocuk kadar iri kelebek suratlarından bana kar
şı kahkaha fırlıyordu. Korku ile irkildim, yere düştüm ve 
dehşetten ömrümde bilınediğim şekilde bağırdım, kendi fer -
yadım beni uyandırdı ve kendime geldim.» 

Zerdüşt rüyasını böyle anlattı ve sonra sustu. Çünkii 
rüyasını tabir edemiyordu. Fakat en çok sevdiği çömen hız

la ayağa kalktı. Zerdüşt'Un elini tuttu ve şöyle dedi; 
«Ah Zerdüşt, bizzat 1ı1enin hayatın bu rüyayı tablr eder. 

Ölüm kulelerinin .kapısmı parçalayan tiz sesii rüzgir sen de
ğil misin? 

Hayatın rengarenk maskeleri ve kötülüklerile d'Okt ta
but bizzat sen değil misin? 

Gerçekten ,Zerdüşt, bin katlı çocuk kahkaha.iı gibi ölü 
odalarına girer ve bütün gece mezar bekçilerine ve k.araa
lık anahtarlarla dolaşan başkalanna güler. 

Sen kahkahanla onları ürkütecek ve devireceksin. 

Kudretsizlik: ve uyanma senin onlar üzerindeki iktidarı
nı isbat edecek, hatta uzun gece ve ölüm yorgunluğu geldi
ğinde sen yine semamızda batmıyacaksm ,ey hayatın müjde
cisi. 

Sen bize yeni yıldızlar ve yeni gece güzellikleri göster
din. Gerçekten, gülmeyi renkli bir örtü gibi üstümüze ser
din. Şimdi dalına tabutlardan çocuk gülümsemesi kaynaya
cak ve bütün ölüm yorgunluklarına sert 'bir riizg!r esecek. 
Bunun kefaret ve falcısı bi:ızat sensin. 

Gerçekten, sen bizzat onları, düşmanlarını rüyanda gör
dün. Bu senin en kötü rüyandı. Fakat nasıl ki sen o rüyan
dan uyanıp kendine geldinse, onlar da uyanacaklaı· ve sana 
geleceklerdir.� 

Çömez böyle dedi. Bütün ötekileri !:erdü�'tin etrafına 
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toplandılar ve elini tuttular. Ve rüyasını ve .kederini unuta
rak kendilerine dönmesini rica ettiler. Fakat Zerdüşt yata
iJ.nda doğrulmuş, yabancı bir bakışla oturuyordu. Uzuıı. 
bir yolculuktan d8runüş gibi havarilerine baktı ve yüzlerini 
yokladı. Henüz onları tanıyamamıştı, fakat havarileri ken
disini ayağa kaldırınca birdenbire bakışı değişti, olan biteni 

kavradı. Sakalını sıvazhyarak gür bir sesle şöyle dedi: 

« Pek ala, bunun vakti az çömezlerim, çabuk iyi bir 
yemek hazırlayın kötü rüyaları böyle ödemek isterim. Fa

kat falcı yanımda yesin ve içsin. Ona bir de içinde batabile
ceği bir deniz göstereyim.-.. 

Zerdüşt böyle dedi. Ve rüyasını !Ahir eden şakirdtnia 
yüzü.ne uzun uzun baktı ve başını salladı. 



KURTULUŞA DAİR 

Zerdüşt bir gün büyük köprünün üstünden geçerken et.. 
rafını sakatlar ve dilenciler aldı . Bir kanbur ona şöyle hita
betti: 

«Bak Zerdüşt, halk da senden bir şeyler öğreniyor ve 
senin mezhebine inanıyor. Ama halkın sana tamamen inan. 

ması için bir şey daha lazım . Biz sakatlan da ikna etmeli
sin. Bak içimizde her çeşidi var. Körleri gördürebilirsi11t 
ltötürümleri yürütebilirsin, kanburları biraz düzeltebilirsin. 
Zannederim ki, sakatların Zerdüşt'e inamnası için en iyi ça
re budur. » 

Zerdüşt, konuşana şu cevabı verdi: «Kanburun kanbur

luğunu alsak canı da alınmış olur. Halk buna inanır. Ve eğer 
körün gözünü iade etsek, dünyada fena şeyleri çok görür 
ve bu yüzden kendisine şifa verene lanet eder. Kötürümü 
yürüten, ona, en büyük zararı verir, çünkü yürümeye baş
layınca günahlar da onunla beraber harekete geçer. Halk 
kötürümler için böyle der. Ve eğer haik, Zerdüşt'ten bir şey 
öğreniyorsa, Zerdüşt halktan niye bir şey öğrenmesin? Fa
kat ben, insanlar .arasında bulunalıdan beri görüyorum ki, 
birinin tek gözlü, öbürünUn sağır, bir üçüncüsünÜn topal 
oluşu ve başka birinin dilini veya burnunu veya kafasını 
kaybetmiş olması en ehemmiyetsiz şeydir. 

Ben daha fena şeyler gördüm ve görüyorum. Öyle ki, 

hepsini anlatamam. Bazıları hakkında da susmam. İnsanlar 
vardır ki, her şeyleri eksiktir, fakat bir şeyleri fazladır. İn
sanlar vardır ki, büyük bir gözden, büyük bir ağızdan ve 
büyük bir karından veya herhangi büyük bir uzuvdan baş
ka bir şey değildirler. Bunlara ters kötürümler derim. 

inzivamdan dönüp de ilk cefa bu köprü üzerinden ge

çerken gözüme inanamadım: Bir baktım bir daha baktım. 
Nihayet şöyle dedim: «Bu bir kulaktır, bir insan kadar bü-



- 157 ·-

,yük bir kulak.;, Daha dikkaUi baktım kulağın altında bir şey 
kımıldıyordu ki acınacak kadar küçük ve çelimsizdi. Ger-' 
çekten o muazz.am kulak küçük ince bir sapın üstünde otu -
ruyordu. Sap bir insandı. Gözünün önüne bir ades� koyan 

onda küçük, hasut bir surat ve bulanık bir ruhcuk da göre
bilirdi. Fakat halk bu büyük kulağın yalnız bir insan değil, 
büyük bir insan, bir dahi olduğunu söylüyordu . Fakat ben 

halk büyük insandan bahsettiği zaman hiç bir vakit inan
madım. Ve büyük insan dedikleri şeyin alil bir kötürüm ol

duğuna ve bir çok şeyinin eksik, yalnız bir şeyinin fazla ol· 
duğuna hükmettim.» 

Zerdüşt kanbura ve onun temsil ettiklerine bu sözleriı 

söyledikten sonra derin bir gamla çömezlerine döndü ve 
şöyle dedi: 

«Gerçekten, dostlarım, ben insanlar arasında, insan kı
rıntıları ve uzuvları arasında imişim gibi dolaşıyorum. 

Gözüm için en korkunç şey, insanı param parça olmuş, 
bir harp sahasında veya kasap dükkanmda imiş gibi gör
mektir. 

Gözüm, hali hazırdan geçmişe kaydında da aynı şeyi 
görür. Parçalar, uzuvlar ve korkunç tesadüfler. Fakat hiç bir 
insan göremiyor. 

Dünyanın şimdiki ve geçmişteki hali, ah dostlarım be
nim en tahammül edemediğim şey budur. Eğer ben gelecek 
şeyleri de gören bir veli olmasaydım nasıl yaşardım? 

Bir görücü, bir isteyici, bir yaratıcı
, 

bizzat bir istikbal 
ve istikbale bir köprü. Ve maalesef hu. köprünün üstünde bir 
kötürüm. Zerd�t işte budur. 

Siz de çok defa soryorsunuz. Zerd�t kim? Bu bizim 

aeyimi2l- Bana olduğu gibi kendinize de soruyorsunuz. 

O, bir vadeden midir, bir tahmin eden midir, bir fatih 
midir, yoksa bir varis midir, bir güz müdür yoksa bir sapan 
demiri midir, bir hekim midir yoksa bir şifa bulan mıdır? 

Bir şair midir yoksa bir gerçek midir? Bir kurtarıcı m ı �  
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dır, yoksa bir bağlayıcı :mıdır? Bir hayır mıdır, yoba bir şer 
midir? 

Ben insanlar arasında, istikbalin parçalan arasında imi

§İm gibi dolaşıyorum, gördüğüm istikbalin. 

Benim bütün şiirim ve düşüncem, parçalan, bilmeceleri 

Ye korkunç tesadüfleri yekpareleştirmektir. 

Ve eğer insan, şair, bilmece çözen ve tesadüfen kurt.a
ran olmasaydı, insan olmaya nasıl tahammül ederdim? 

Geçmişleri kurtarmak ve bütün «böyle idi:.leri cböyle 
istiyordum» haline getirmek. Bence kurtuluş budur. 

İrade : kurtarıcı ve sevinç getir�cinin adı budur. Doıs� 
J.arım size bunu öğrettim. Fakat şunu da öğrenin, bizzat ira.. 
de henüz mahbustur. 

İrade kurtarır. Fakat kurtarıcıyı da zincire vuran şeyin 
adı nedir «Böyle idi» - iradenin diş gıcırtısı ve en münzevi 
kasveti budur. Olmuş şeylere karşı iktidarsız olan için, bü
tün geçmişlere karşı fena bir seyircidir. 

İrade, geriye gitmesini istemez. Zamanı ve zamanın ih
itraslarını kıramaması, iradenin en münzevi ve gamı budur. 

İrade kurtarır. Gamından kurtulmak ve zındamnın is-
tihzasından kurtulmak için irade ne bulur? 

Ah, her mahpus bir çılgın olur ve mahpwı irade ve ken
disini çılgınca kurtarır. 

ZPm:mm geri ııitmemesine kızar. Mazi ,onun ·yuvarla
yamadığı taştır. 

O böylece gam ve hiddet taşları yuvarlar ve kendisi gibi 
�am. ve öfke duymayandan intikamını alır. 

İrade, böylece bir kurtarıcı ve bir ıztırap verici oldu. Ve 
ıztırap çekebilen her şeyden de geriye gidemediği için, in
tikam alıyordu. 

İntikam: İradenin zamana karşı ve maziye karşı tiksin
tisinden ibarettir. 

Gerçekten, irademizde büyük bir delilik var. Ve bu de
iliğin espri öğrenmesi her insan.l şeye bir lanet oldu. 

Kin ruhu: !Dostlarım, insanları şimdiye kadar en çolr 
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dt\şündilren buydu. Ve ıztırap olan be:r yerde ceza bu'hmrna. 
hydı. 

Bu ceza, intikamın kendi kendisine -yerdiği addır. O, bu 
yalan söze sığınarak iyi vicdanlı görünmek ister. [1] 

İrade, geçmişe şamil olmadığı için iztiraplıdır. Onun 
için bizzat irade ve hayat bir ceza olmalıdır. 

Nıh.ayet ruhun üzerine bulutlar yığılır ve sonunda şu 
fllgınlık hükmü meydana gelir: «Her şey zeval buluyor, onun 
için her şey zeval bulmaya layıktı. Zamanın çocuklarını ye
mesi kanunu bizzat adalettir.» Delilik bunu telkin eder. 

cHer şey hukuk ve cezaya göre ve ahlaki bir nizama 
uyduruhnuştur. Öyle ise hadiselerin akış:ndan ve varlık ce
zasından kurtuluş nerede?:. delil'.k bunu telkin eder. 

«Ebedi bir hukuk varsa kurtuluş olabilir mi? Ah, «böy
le idi> taşı kunıldatılamaz.. (Yani maziye tesir edilemez) O 
halde, bütün cezalar ebedi olmalı.> delilik bunu telkin etti. 

«Hiç bir fül mahvedilemez: Ceza ile nasıl olmamış Jıale 
gelir. Varlık denen ceza şundan dolayı ebedi: O dalına fiil ve 
�ç ohnaya mecburdur. Meğerki irade kendini kurtarsın ve 
istemek, istememek haline gelsin.:. Fakat kardeşleriın bu bir 
�ılgınlık masalıdır. 

Ben, ir.ade, yaratıcıdır dediğim zaman sizi bütün bu ma
�allarcan uzaklnşt:rmış oldum. 

Yar:t'tıcı !r�d� ���:t!� !.st�:7o�tl,_!!r-� b�y-!� isti�ree"�m. (fer 
yinceye kadar c'böyle idi� hükümleri bir kırıntı, bir bilmece 
ve korkunç tesadüften ibarettir. 

Fakat böyle konuşuyor muydu, bu ne zaman olacak? 
İrade kendi kendiliğinden korunabilir mi? 

İrade bizzat kendisinin kurtarıcısı ve sevinç getiricisi 
e>ldu mu? Kini ve diş bilemeyi unuttu mu? Ona zakanla ba
ıışmayı ve bütün barışmaların daha üstünde olan şeyi kim 
öğretti? 

Kudret isteyen irade, barışmaktan daha üstün bir şey 
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istemelidir. Bu nasıl oluyor. Maziyi istemeyi ona kim öğret

tih 

Zerdüşt sözünün burasında birdenbire durdu. Pek fazla 
korkmuş gibi bir hal aldı. Korkmuş gözlerle şakirtlerine bak
tı. Bakışı, onların fi.kirlerini ve içlerinde saklananı bir ok 
gibi deldi, fakat az sonra yine gülümse<li ve tatlılıkla şöyle 
dedi: 

«İnsanlarla beraber yaşamak güç, çünkü susmak güç, 
hele bir geveze için.» 

Zerdii§t böyle dedi. Fakat kanbur konuşmayı dinlemiş 
ve bu esnada yüzünü örtmüştü. Fakat Zerdüşt'ün güldüğünü 

duyunca tecessüsle gözünü açtı ve yavaşca şöyle dedi: 

«Fakat Zerdüşt şakirtlerine neden bizimle konuştuğu 

gibi konuşmuyor? 

Zerdüşt cevap verdi: «Bunda şaşacak ne var? Kanbu't'
larla kanburca konuşulabilir.� 

«Pek ala» dedi kanbur. «Talebelerle de mektep dediko
dusu yapılır. Fakat Zerdüşt neden talebeleriyle kendisiyle 

konuştuğu gibi konuşmuyor?-» 



iNSAN KURNAZLIGINA DAİB 

Yüksekler değil, yamaçlar korkuııgtur. 
Gözün aşağıya dikildiği ve elin yukanya aaıldığı yer. 
Bu çifte irade baş döndürür. Ah dostlanm, beoim kalbi

min çifte iradesini de keşfettiniz mi ? 

Benim yamacını ve tehlikem odur ki, bak�ımn yüksekle
re dikilir ve elim aşağılara tutunmak ister. 

İradem in.sanlara tutulur, kendimi zint:irlerle insanlara 
bağlartm çünkü o beni yukarıya, İnsanüstü'ne çıkarır, diğer 
iradem orayı iiter. Bunun için '1:ısanlar arasında kör gibi ya
şanın, onları tarumıyonnuş gibi, ta ki elim üğlam bir ye:ı; 
olan jnancını kaybetmesin! 

Siz insanları tanımam: Etrafımda bu kal'anlık ve bu te
selli yayılm1Jtır. 

Şehir kapısı yolunda her afacanı bekler ve sOl'arıın: Beni 
kim aldatmak ister! 

Benim birinci kurnazlığım odur ki, yalancılara karşı ih
tiyatlı olmamak için kendimi aldatmalanna milsaade ederim. 
İnsanlara karşı dikkatli olsam bile: İnsan benim balonuma 
nasıl bağlama yeri olabilirdi? Oradan çok kolay kopar ve ha.. 
valanırdım. 

Bu alınyazısı benim taliiınin üstünde iken, ben ihti
yatsız olmaya mecburum. 

İnsanlar arasında kim rezil olmak istemezse bütün bar
daklardan içmeyi öğrenmelidir. Ve insanlar arasında kim te.. 
ıniz kalmak isterse kirli su ile de yıkanmayı bilmelidir. 

Kendimi teselli için çok defa şöyle derim: pekAla, peki.la· 

ihtiyar gönül! Sana bir talihsizlik arız oldu bunun bir sa&-' t 
detinmiş gibi, tadını çıkar. 

Şu da benlın öteki insan kumazlığım.dır: Kendini beğen

mişleri mağrurtıa.rdan fazla korurum. 
Yaralanm� hibir, bütün dramlaruı anası deP mi! Ama 

Zeı-iiift - F. 11 
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gurur zedelendiği zaman, gururdan daha iyi bir şey doğar. 

Hayat, iyi temaşa edilmek için, oyunu iyi oynanmalı, fa
kat bunun için iyi artistler lazım . .  

Bütün kibirlileri iyi artistler olarak gördüm. Onlar oy
narlar ve isterler ki iyi seyredilsinler. Bütün zekaları bu ar
zularıdır. Onlar sahneye çıkarlar, kendilerini keşfederler. 
Yakınlarında hayatı seyı·etmeyi severim. Bu, gamdan kurta
rır. 

Kendini beğenmişleri korurum. Çünkü onlar beni gam
dan kurtarırlar. Ve bir oyuna bağlar gibi insana bağlarlar. 

Ve sonra, kendini beğenmişteki basitliğin derecesini kim 

ölçebilir. Ben onların basitliğine acının ve onlara karşı lü- · 
tufkarım. 

Kendini beğenmiş, kendi imanını sizden öğrenmek ister. 

Sizin bakışlarınızla beslenir. Ellerinizden alkış kemirir. 
Kendisi hakkında ustaca yalan söylerseniz yalanınıia 

inanır. Çünkü ben neymişim diye içini çeker. 

Ve kendini iyi bilmemek tam bir faziletse kendini be
ğenmiş de basitliğinin farkında değildir. 

Benim üçüncü insan kurnazlığım odur ki bir kötünün ' 
bakışlarını sizin korkaklığınız yüzünden kötülemem. 

Sıcak güneşin, güneş altında kuluçkalanan acaip şeyle
re kaplanlar, hurmalar, yılanlara bakmasına bayılırım. 

İnsanlar arasında da sıcak güneş:n kuluçkalattığı şeyler 
ve fenalarda da bir çok acaiplikler vardır. 

En haklınleriniz bana o kadar akıllı görünmezlerse de 
fenaları da, pek şöhretli kadar fena bulmadım. 

Çok defa başımı sallıyarak sordum: Çıngıraklı yılanlar 
daha ne çıngırdıyorsunuz? 

Gerçekten, fena için de bir istikbal vardır. Ve henüz 
insanlar en sıcak cenubu bulamamışlardır. 

Yalnız on iki ayak genişlikte ve üç ay uzunlukta olanı 
nice şeyler pek kötü görünüyor. Fakat bir zamanlar daha 
büyük devlet dünyaya gelecek. 
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insanüstü'nün yanında ona layık olan dev-üStü bulun
ması için daha çok sıcak güneşin ıslak, bakir onnc.niarda 
yanması lazım. 

Siz.in yaban kedilerinizden kaplanlar ve zehirli y€ng•- Ç
lerınizden timsah meydana gelmeli. Çünkü iyi avc•, iyi bir 
av ister. 

Gerçekten, siz iyiler ve adiller, sizde gülünecek çok. şey 
var. Hele şimdiye kadar şeytan dediğiniz şeyden olan )mrku
nu.z ! 

Ruhunuzda büyüklüğe karşı o kadar yabancısmı:z. ki 
İnsanüstü bile iyiliğiyle size korkunç gelecektir. 

Siz hakimler ve bilginler, içinde İnsanüstü'nün çjf'hik
lığiyle göründüğü hikmet güneşinden kaçındınız! 

GöreLildiğim en yi.iksek insanlar, size karşı olan �. iip
hem ve , ;!zli istihzam budur: İddia ederim ki benim ]r«;;m
iistü'ne şeytan diyeceksiniz. 

Ah, ben bu en yüksek ve en iyilerden bezginim. Onkrın 
yüksekliklerinden yukarlara, dışarlara İnsanüstü'ne ulaşın.ak 
jsterim. 

Bu en iyi insanları çıplak gördüğümde beni bir ii'1.: . .in
ti aldı. Uzak istikballere uçmak için kanatlanasım geltl:1 

Uzak istikballere. En uzak cenuba, tanrıiarın giyi:ı:nı:w'k-
ten haya uııyliukiarı yt:r'-". 

Fakat siz yakınlarım ve çağdaşlarım: Sizi süslü, zilyetli, 
değişik kıyafetli iyiler ve adiller ()}maya layık görmek 1ste
:rim. 

Sizin aramzda ben de değişik kıyafetli bulunmak isıe
r.lll). Ta ki kendimi ve sizi tanımıyayım. Benim son insan ltuY
nazlığım bu. 

Zerdüşt böyle dedi. 



EN SAKİN SAAT 

Dostlarım, bana ne oldu? Beni perişan, isteksiz, gitmeye 
h.azır, ah sizlerden ayrılmaya hazır görüyorsunuz. 

Evet Zerdii§t bir defa daha inzivasına çekilmeli. Fakat 
bir defa ayı inine isteksiz gidiyor. 

Bana ne oldu? Buna kim sebep oldu? Ah benim öfkeli 
hakimem böyle istedi. Onun adını size hiç söylemiş miydlın? 

Benim korkunç hakimemin adı: en sakin saattir, O dün 
akşam benimle konuştu. Size her şeyi söylemeliyim ki, bir
denbire sizden ayrılışımdan dolayı bana kırılmıyası.nız. 

Uykuya dalanın dehşetini tanır mısınız? Ayağımın al• 
tından zemin kaçıp rüya başlayınca, insan iliklerine kadar 
titrer. 

Bunu size sembol olarak söylüyorum: Dün en sakit sa
atte zemin, altımdan kaydı ve rüya başladı. Yelkovan kımıl
dadı. Hayatımm saatı nefes aldı. Etrafımda o kadar görülme
miş bir sükun vardı ki kalbim titredi. 

:mıı sakin saat, o zaman bana sessiz şöyle dedi: «Zerdüşt 
biliyorsun.» 

Bu fısıldayışın dehşetile bağırdım. Benzim soldu. Fakat 
k:onll§llladım. 

O zaman yine, sessiz, şöyle dedi: «Sen bilirsin Zerdüşt, 
fak.at sCSylemezsin.» 

Nihayet bir inatçı gibi cevap verdim: «Evet bilirim ama 
3öylemek istemem.» 

O zaman yine, sessiz sÖyledi: «İstemiyor musun Zerdfutt? 
&ğnı mu? İnadında israr etme.» 

Bir çocuk gibi ağlıyor: ve titreyerek diyordum: «İster
ctim ama nasıl yapayım. Bunu bana bağışla. Buna benim gü
cüm yetmez.» 

Y'ıne sessiz konuştu: «Sana ne oluyor Zerd�t, sözünü 
söyle ve patla.->> 
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Cevap verdim: «Ah, o benim sözüm mü? Ben kimim'? 

Ben daha ehemmiyetlisini beklerdim. Ben böyle bir söz yü· 

züııden patlamaya bile layık değilim.» 
Yine sessiz konuştu: «Sana ne oluyor? Henüz tevazuun 

kafi değil. Tevazuun yüzü çok haşindir. 
Cevap verdim: «Tevazu umun derisi nelere dayanmadı� 

Yüksekliğimin eteğinde oturuyorum. Benim tepelerimin ne 
kadar yüksek olduğunu bana kimse söylemedi, fakat vadi� 

}erimi iyi tanırım.» 

Yine sessiz konuştu: «IE:Y Zerdüşt, dağlan kımıldatmak 
isteyen, vadileri ve ovaları da yerinden oynatır.» 

Cevap verdim: «Benim sözüm henüz dağları kımıldat
madı ve söylediğim şeyler insanlara ulaşmadı, insanlara d�

ru gitti fakat henüz onlara ulaşmadı .» ' 
Yine sessiz konuştu: «Haberin varını ki, çimen üstüne 

çiy, gecenin en ı-lıkin saatında düşer.'.!) 

Cevap verdim: «Kendi yolumu bulup yürüdüğüm zamal'I 
benimle alay ettiler. Ve hakikate ne zaman ayaklarım titri
yordtı. O zaman bana şöyle dediler: «Sen yolunu unuttun. 
Artık yürümeyi de unutursun.» 

Yine sessiz konuştu: «Onların alayından ne çıkar? Sen 

ıtaati unutmuş bir adamsın. Şimdi emredeceksin. 
Herkesin en çok muhtaç olduğu kim bilmiyor musun

Büyük emirler verebilen. 
Büyük işler başarmak güçtür. Fakat büyük emirler ver

mek daha güçtür. 
Sende af -'dilemiyecek şey şu: İktidarın var, fakat hük

metmek istemiyorsun.» 

Cevap verdim: «Emredebilmek için arslan sesine ihtiya

cım var.» 

Yine fısıldar gibi söylendi. «Fırtınayı getiren, en yav� 
sözlerdir. Güvercin ayakları üstünde gelen fikirlerdir ki dün 
yayı idare ederler. Zerdüşt, sen geleeek bir şeyin gölgesi gi
bi gitmelisin, böylece emredecek ve emrederek ende yürü
yeceksin.» 



- 16G 

Cevap verdim: « Utanırım.ı» 

Yine sessiz söyledi: «Sen d.aha çocuk olmalısm ve ha
yadan kurtulmalısın. Sende henüz gençliğin gururu var. Geç 
gençleştin. Fakat çocuk olmak isteyen, gençliğini de yenme
lidir.)) 

Uzun zaman düşündüm ve titredim, fakat nihayet başta 
söytediğim sözü söyledim: «Ben istemiyorum.» 

O zaman etrafımda bir gülüşme oldu. Ah, bu gülüşme 
nasll içimi parçaladı ve kalbimi deşti. 

Bana son defa olarak şöyle dedi: «Zerdüşt senin meyve
lerin olgun, fakat sen meyvelerine layık bir olgunlukta de
ğilsin, onun için yine inzivaya çekilmelisin. Çünkü daha ol
gun!aşınan lazım.» 

Tekrar güldü ve kaçtı, Sonra etrafımda yine sükun pey
da oldu. Ben yerde yatıyordum_ ve her tarafımdan ter boşa
nıyordu. 

Dostlarım, şimdi her şeyi işittiniz. Ve inzivaya gidişimin 
sebebini öğrendiniz. Sizden bir şey saklamadım. Benden in
sanların en ketumunun kim olduğunu da duydunu'z. Ah dost.. 
lanm, size söyleyecek daha sözüm ve verecek şeyim var. Ni
çin vermiyorum? Hasis miyim? 

Zerdüşt bu sözleri söyleyince dostlarındaıi ayrılmanın 
verdiği acı ile ve hıçkırarak ağladı ve onu kimse teselli ede
medi. Fakat o geceleyin yalnız olarak gitti ve dostlarını bı
raktı. 

İkinci cildin sonu 



Zerdüşt Böyle Dedi 

'Ü Ç Ü N C Ü  K I S I M  





Ü Ç Ü N C Ü  K I S I M  

Siz yfillSeliş istediğin.iz �
:mmı yukarıya bakarsınız. 
Beruıte aşağıya bakarım. 
Çünkü ben yükselmişim. 
Sizden kim ayn1 zamanda 
gftlebitlr ve yübehniş ola
bilir. En yüksek dağa çı- . 
kan, bütün dramlara ve 
ab'llS kederlere güler. 

Z. b. d. II 

SEYYAH 

Vakit gece yan'\! idi. Ze!'düşt adanın öbür kıyıııına var

mak için bir eri üstünden yola çıkmıştı . Vapura binmek 
istiyordu. O kıyıda yabancı gemilerin de uğradıkları iyi bir 
liman vardı. Bahtiyarlık adalarından denize açılmak iBte
yenler bu ıemilere binerlerdi. Zer�t dağa tırmanırken 
çocukluğundan beri yalnız ba.,.<nna yaptığı gezileri, tırman
dığı dağ ve tepeleri düşfi.nüyordu. 

�Ben bir seyyahım "e bir dağa tırmanıcıyım->> diyordu 

kendi kendine «Ov&ları sevmem ve öyle görünüyor ki bir 

yerde uzun. zaman .5akin oturamam. 

Başıma kader ve yaşayış olarak ne gelirse gelsin, on
da daima bir eevelin ve bir tırmanış vardır. Çünkü niha

yet insan, ancak kendi hayatını ve �endi içini yaşar. 

Karşıma tesadüflerin çıkabileceği �an geçti artık! 
Bana benim ol•ayan ne düşebiılir? Benim olan bana döner, 

nihayet dö:aer. 
Benim kendi varım, çoktandır uzaklarda olan ve te8a

düfler, hadi.eeler arasında dağılmış olan şeylerim bana dö
:aer. 
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Bir şey daha biliyorum: şimdi son zirvemin ve çoktan
dır beni bekleyen şeyin önünde bulunuyorum. Ah, şimdi 
en sarp yoluma tırmanacağım, en münzevi cevelanıma baş
ladım. 

Ama benim mizac:mda olanlar böyle bir andan kaç
mazlar. Bu an der ki: · «İşte şimdi büyüklük yolunu yürüyor
sun.» Zirve ve uçurum. Bu ikisi şimdi birleşmiştir. 

Büyüklük yolunu yürüyorsun: Şimdiye kadar senin 
için en büyük tehlike olan şey, şimdi sana son sığınak olu
yor. 

Büyüklük yolunu yürüyorsun: Artık arkada hiç bir 
yol görmemek, senin en büyük şecaatin olacak. 

Büyüklük yolunu yürüyorsun. Bu yolda kimse seni sü
rünerek takibetmiyecek. Ayağın arkanda kalan yolları sil
di, yolun üStünde «imkansızlık» yazılı. 

Hiç bir merdivenin olmasa bile kendi baş1nın üstüne 
çıkmayı başarmalısın, yoksa yukarıya nasıl çıkacaksın? 

Kendi kafanın üzerinden ve kendi kalbini atlıyarak -
Şimdi en mülayim tarafın en cephen olmalı.  

Kendini çok korumuş olan, bu aşırı ihtimam yüzün
den hastalanır. İnsanı sertleştiren şeyi övelim! Yağ ve bal 
akan diyarı sevmem. 

Çok şey görmek için dikkatini kendinden uzaklaştır
mak şarttır. Bu sertlik her tırmanıcıya lazımdır. Fakat id
rak eden olarak görebilen, eşyanın en öndeki temellerinden 
gayri neyi görsün? -

Ama Zerdüşt, sen herşeyin dibini ve arkasını görmek 
istersin. Onun için kendi üstüne yi.ikselmelisin, o kadar 
yükselmelisin ki yıldızlann bile aşağıda kalsın. 

Evet, kendimi ve yıldızlarını kendimden aşağıda gör
meliyim. İşte benim için zirve budur. Bana son zirve olarak 
bu kaldı.» 

Zerdüşt dağa tırmanırken kalbini bu haşin vecizelerle 
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teselli ediyordu. Çünkü kalbi şimdiye kadar bilmediği şe
kilde yaralıydı. Dağ sırtının zirvesine varınca deniz, gözü
nün önüne açıldı. Orada durdu, uzun zaman sustu. Bu 
yükseklerde gece soğuk, berrak ve yıldız gibi aydınlıktı 

Nihayet kederli «kaderimi anlıyorum, pekala hazırım, ' 
şimdi son inzivam başladı» dedi. 

Ah, bu altımdaki siyah gamlı deniz ah bu gebe gece ' 
bezginliği, ah keder ve deniz, sizlere inmeliyim. 

En yüksek dağımın ve en uzun cevelanımın önünde 
bulunuyorum. Onun için şimdiye kadar tıktıklarımdan 
çok fazla, derinlere inmeliyim, şimdiye kadar tattığım ke
derlerin en koyusuna ve en karanlık fırtınalarına inmeli
yim, kaderim böyle, pekala, hazırım. 

En yüksek dağlar nereden çıkıyor? Bir zamanlar bunu 
sorardım. Öğrendim ki en yüksek dağlar denizden çıkıyor
lar. Bunun vesikası, onun kayalarında ve zirvelerinde ya
zılıdır. En yüksek şey, en derin şeyden çıkmalıdır.» 

Zerdüşt dağın soğuk zirvesine vardığı zaman böyle di
yordu. Fakat denizin yakınına gelip kayalar arasında yal
nız kaldığında yorulduğunu hissetti. Hasreti de artmıştı. 

«Henüz herşey uykuda'}> dedi, «deniz de uyuyor, bana 
uyku mahmuru ve yabancı gözlerle bakıyor. Ama sıcak bir 
nefesi var. Bunu duyuyorum ve rüya gördüğümü hissedi
yorum. Sert yastıklar üstünde rüya görerek kıvrılıyorum. 

Dinle! dinle� kötü hatıralarla nasıl inliyor! Kötü şey
ler beklediğinden mi? Ah ey karanlık dev, senin için gam
lıyım, seninle kederliyim ve sana acıyorum. 

Ah ne kadar isterdim ki elimin kuvveti yetse de seni 
bu kÖtü rüyalardan kurtarsam.» 

Zerdüşt böyle söylerken kasvetle kendi haline güldi.i: 
«Zerdüşt, ,., dedi, «denize de teselli vermek istiyorsun ha 
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Ah sevimli, çılgın Zer�t! Ah güveni ve saadetiyle 
taşkın Zerdüpl Ama sen her .zaman böyle idin :her kor
kunç şeye munislilde y�rdın. Her korkunç şeyi ok
şamak isterdin. Bir sıcak nefes ve pençenin üstünde yumu
�ak bir örtü: Herşeyi böyle sevmeğe ve avutmaya hazır
dın. Sevgi çok münzevi olanlara tehlikelidir. Herşeye sadece 

canlı olduğu için sevgi. Gerçek, benim sevgideki deliliğim 

ve mahviyetim gülünecek şey.) 

Zerdüşt böyle dedi ve yine güldü. Fakat o anda terkettiği 
dostlarım hatırladı. Sanki onlara karşı bir suç işlemiş gibi 
kendi fikirlerine öfkelendi ve gülerek bu yUzden ağlama

ğa başladı. 
Zer�t öfke ve h�tle aeı acı ağlıyordu. 



ÇEHRE VE BİLMECEYE DAİR 

1 

'Geminin yolcuları arasında Zerdüştün bulunduğu du -
yulunca herkeste büyük bir tecessüs, ve bekleyiş uyandı. 
(Çünkü bahtiyarlık adalarından başka bir yolcu daha var
dı.) Fakat Zerdüşt iki gün sustu. Kederden o kadar sağır 
ve soğuktu ki ne bak�lara ne sözlere cevap veriyordu. Fa
kat ikinci gün ak§aını kulaklarını iyice açtı-. Ama hala su
suyordu: Bu gemide dinlenmesi lazım çok acayip ve tehli

keli şeyler vardı ki uzaktan geliyordu ve uzağa gidiyordu. 
Zerdüşt bunun gibi uzak yolculuklara çıkanları ve tehli
kesiz yaşamıyanları severdi. Nihayet dinleye dinleye dili 
9(jzüldü ve kalbindeki soğukluk dağıldı. Ve şöyle konuş

maya başladı : 

«Cesur arayıcılar, deneyiciler ve mahir yelkenlerle 
korkunç denizlere açılan sizler : 

Muamma sarhoşları, alaca karanlıktan memnun ve ruh
ları bir flilt sesile her zaman gir girdaba ayarblabilenler, 
sizler (Çünkü siz korkak bir elle bir ipliği yoklamak iste
mediniz. Ve keşfettiğiniz şeyleri fethetmekten · milteneffir

ıüniz.) 
Size gördilğtim bir muammayı anlatacağım.. En mün-

9'evi adamın çehresini! 

Geçenlerde ölü renkli fecirde dudakların bir birine 
basarak haşin ve mağmum yürüyordum. Müteaddit güne,
lerin battığını gördüm. 

Kötü, bozuk, inatçı ve üzerinde hiç bir ot ve fidan bit
meyen bir patikadan yürüyordum: Bir dağ patikası, ayak
larımın inadı altında hşrdayordu. 

Çakılların müstehzi çatırdılan üstünden ve �lan Qii-
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neyerek sessizce yürüyordum. Bacaklarım yukarı doğru 

yol almıştı. 
Yukarı doğru: Bacaklarımı aşağı doğru çeken ağırlığa, 

benim en kötü düşmanım ve şeytanıma rağmen yukarı 
doğru. 

Yukarı doğru: - Bu ağırlık ruhu yarı cüce, yarı kös
tebek, mefluç ve felç ederek kulağıma, beynime kurşun 
ağırlığında damlalar akıtarak üstüme yüklenirken, müstehzi 
bir mırıltı ile heceleyerek: 

«Ey Zerdüşt» dedi, ey haklın! Kendini pek yukarlara 
atmışsın. Fakat her fırlatılan taş, düşmeye mahkumdur! 

Ey Zerdüşt, hakim adam, fırlatılmış taş yıldızların par
çalayıcısı, bizzat kend'ni bu kadar yükseklere attın. Fakat 
her fırlatılan taş düşecektir. 

Kendi kendinin mahkumu ve bizzat taşlanmaya hü
kümlü. Zerdüşt taşı çok uzağa fırlattın. Fakat o senin te
pene düşecek.» 

Cüce bundan sonra sustu ve susması uzun sürdü. Fakat 
susuşu bana ağır geldi .Çünkü bu durumda iki kişi tek ki
şiden daha münzevidir. 

Yükseldim, yükseldim, hayal kurdum ve düşündüm. 
Fakat hepsi beni tazyik etti. En acı işkencelerle yorulmuş 
f!lkat daha kötü bir rüya ile uyandırılmış, bir hastaya ben
zedim. 

Fakat bende bir şey var ki adına cesaret diyorum. Bu 
şimdiye kadar bende her neşesizliği öldürmüştür: İşte bu 
cesaret, bana sükunetle şunu söyletti: «Cüce, ya sen, ya 
ben.�> 

Cesaret en iyi öldürücüdür. Saldıran cesaret. Çünkü her 
saldmşta bir cünbüş vardır. 

İnsan en cesur hayvandır. 
yenmiştir. İnsan bu cünbüşle 
istirablan en derin istiraptır. 

Bütün hayvanları bununla 
her istirabı yenmiştir. İnsan 

Cesaret, uçurumlardaki baş dönmesini de yener. İnsa� 



- 175 -

nerede uçurumda değilki ? Göm1ek bile uçurumları görmek 
değil midir? 

Cesaret en iyi öldürücüdür. Cesaret merhameti de öl
dürür ve merhamet en derin uçurumdur. İnsan, hayatı ne 
dermlikte görürse, istiraba da aynı derinlikte bak.ar. 

Cesaret ve saldıran cesaret en iyi öldürücüdür. O ölü
mü de öldürür. Çünkü o der ki:  «Hayat bu muydu ? Pek 
iyi öyleyse bir daha.» 

Bu vecizede çok güzel bir cümbüş vardır, kulağı olan 
�şitir. 

2 

�: Dur, c i '. ,.<' . tkıl i ın , :y•  seıı ya ben! Fakat ben senden 
kuvvı tl i '; i ı ı ı .  c;ı-ı dc·l< i ı · · . ' ı rumlu fikirleri bilmezsin, bu 
fikh:kri L.•'!ım.aya t.ah<m•mül edcii1e7sin. ,, 

Burada beni ferahlatan bir şey oldu. Mütecessis cüce 
omuzumdan atladı ve karşımdaki bir taşa oturdu. Durdu
ğumuz yer bir kapı yolu idi. 

«Şu kapı yoluna bak c üce» dedim . Bunun iki yüzü 
var burada iki yol birleşiyor bu yolun sonuna kadar henüz 
kimse varmadı. 

�u geriye giden uzun yol, bir ebediyet sürer. Ve şu 
öteki yol. bu da baska bir ebediyettir 

Bu yollar birbirlerile tearuz ederler ve kafa1arile bir
birlerini itırrler. İşte bu kapı yolundadır , ki birleşmişlerdir. 
Kapı yolunun yukarısında adı yazılıdır: «An» . 

Fakat bunlardan biri takibedilse ve daima daha fazla 
ve daha derin takibedebilse - zanneder misiniz ki bu yollar 
ebedi olarak tearuz etsinler? 

Cüce, «her düz şey yalan söyler-» diye hakaretle mırıl

dandı. <ı:Her hakikat eğridir, b�zzat zaman bile bir dairedir.» 
«Ey ağırlığın ruhu» diye _ öfke ile söylendim. Bu işi 

o kadar kolaya alına. Yok.sa oturduğun yerde seni oturtu
rum ve topal seni yukarlara taşırım! 
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«Şu ana bak» dedim. Bu «an» kapı yolunda.o. geriye 
doğru uzun bir yol gidiyor. Arkamızda bir ebediyet var. 

Yürüyebilen herkes, bu yolu yürilm� olmalı değil mi? 
Vukua gelebilecek her şey, bir defa vaki ohnalı, yapılmalı 
ve geçilmeli değil mi? 

«Eğer her şeye evvelce bir de.fa daha gelmişse bu ana 
ne dersin cüce? Bu an da evvelce bir defa gelmiş değil 
midir? 

Her şey birbirine okadar bağlanmış değil midir ve bu 
«all» bütün gelecek şeyleri hatta kendınini d'e kendine çe
kecek değil midir? 

Öyle ise yürüyebilen her şey, bu uzun yoldan da yü
rüyüp geçmelidir. 

Ay ışığında sürünen bu bati örümcek ve bizzat ay ışığı 
ben ve şu kapının önündeki sen. ·Hep Be.raber ebedi şey
lerdik. Fısıldaşarak hepimiz eskiden de bir defa böyle bu
luşmuş olsak gerek değil mi? 

Tekrar dünyaya gehnek ve şu öteki yola, bu uzun kor
kunç yola gitmek mecburiyetinde değil miyim. Daima yeni
den dünyaya gelmek mecburiyetinde değil miyiz?� [1] 

Böyle konuşuyordum. Gittikçe yavaşlayarak konuşu
yordum. Çünkü kendi fikirlerimden ve gizli fikirlerimden 
korkuyordum. Burada birdenbire yakınlardan bir köpek 
havlaması duydum. 

Evvelce de böyle bir köpeğin böyle havladığını duy
muştum. Geçmişi hatırladım. Evet en uzak çocukluk ya
şunda duymuştum. 

Bir köpeğin böyle havladığını duymuştum. Bir köpe
ğin kafasını yukarıya .kaldırarak tüyleri diken diken, titre
yerek, köpeklerin bile hayaletlere inandıkları sakin gece 
yarısında, böyle bir köpeğin havladığını duymuştum Daha 
şimdi dolunay, ölü sükUn.eti içinde evin ardına geçtL Yu-

[1] Daima yeniden dünyaya �e tasavvur Niçe fel. 
sef� esaslanadmııdır. 
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varlak bir alev gibi sakindi. Basık damın üstünde, bir ya· 

bancı mülk üstünde durur gibi idi: 
O vakitler köpek şaşırmıştı. Çünkü köpekler hırsıza ve 

hayalete inanırlar. İşte köpeğin sesini bir defa daha duyun
ea yine riklkatime dokundu. 

Cüce, kapı yolu, örümcek ve bütün fısıldaşmalar ne
reye kaybolurlar? Rüya mı görüyordum, uyan.ık mı idim? 
Kendimi birdenbire vahşi kayalar arasında en durgun ay 
ışığının altında yalnız kalmış buldum. 

Fakat şurada bir insan yatıyor, şurada bir köpek sıç

rıyor, inliyor, tüylerini kabartıyor. Şimdi benim geldiğimi 
gördü, tekral' ulumaya başladı. Bağırıyordu. Bir köpeğin 
böyle G.i:imdat ettiğini hiç duymuşmuydum? 

Ve gel'çekten, gördüğün• şeyi evvelce görmem.iştim. Ağ
zından siyah ağır bir yılan sarkan bir genç çobanı kıvra
nırken, titrerken, bozulurken bozulmuş çehresile gördüm. 

Bir çehrede bu kadar tiksinti ve bu kadar dehşetli bir 
korku gördüğüm olmuş muydu? 

Her halde çoban uykudayken yılan boğazına girmiş ve 
orasını sokmuştu. 

Elimle yılanı çektim. Fakat beyhude. Onu boğazdan 
ayıramadım. «Isır ısır. Başını ısırarak kopar» . ' İçimden deh
şet, nefret, kin, merhamet bütün iyi ve fena taraflarını hep 
birlikte, böyle bağırıyordu. 

Ey etrafımdaki cesurlar, arayıcılar, mahir yelkenlerle 
bilinmemiş denizlere açılanlar, muamma sevenler. 

Vaktile gördüğüm bilmeceyi bana çözün. En münzevi 
adamm çehr�sini anlatın. 

Çünkü o bir çehre ve bir önceden görme idi. Vak.tile 
sembol olarak gördüğüm neydi ve bir zamanlar gelecek 
olan kimdir ? 

Zerdüşt - F. 12 
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Boğazını yılan sokan çoban kimdir? 
Boğazının içine en ağır, en muzlim şeyler sokulacak 

olan adam kimdir? 

Çoban sesimi anladı. kuvvetlice ısırdı. Ve yılanın kop

muş başını tükürerek ağzından fırlattı. Ve ayağa kalktı. 
Artık bir çoban ve bir insan değildi. Gülen, değ� 

kutsiyete ermiş birisi idi. Dünyada henüz hiç kimse onun 
güldüğü gibi gülmemişti. 

Ah kardeşlerim, öyle bir gülüş duydum ki bir insan 
gülmesi değildi. Şimdi beni bir susuzluk ve teskin edileme
yen bir hasret kemiriyor. 

Bu gülüşe karşı hasret beni kemiriyor. Of, yaşamaya 

hala nasıl dayanıyorum ve şimdi ölmeye nasıl dayanırdım. 

Zerdüşt böyle dedi. 



ARZU EDİLMEDEN GELEN SAADE'l.1E DAİR 

Zerdii§t kalbinde böyle muammalar ve acılıklar-la de
nizi geçiyordu. Fakat bahtiyarlık adalarından ve do�Uann
dan dört günlük bir mesafe ile aynlınca, bütün acılannı 
yenmişti. Yine muzafferane ve sağlam bir durumda kade
rinin üstünde idi. O zaman neşeli, vicdanında şöyle httap 
clti : 

cGeııt.• yalnızım ve yalnız olmak istiyorum, temrz git}!; ve 
<\�ı.k deni2.le yalnız. Etrafımda yine ikindi oluyor. 

Dostlarımı, vaktile bir ikindi vakti bulmuştum. Son 
buluşmamız da yine bir ikindi vaktiydi. Bütün ışı}d&nn ha
fiflediği saat. 

Yerle gök arasında, bir talih eseri olarak yokululıta 

buhınan herşey, kendisine bir barınak olsun diye aydı.n \ir 
gfuıül arar. Şimdi bütün ışıklar saadetten hafiflemi§ti:r. 

Ey hayatımın ikindisi, bir zamanlar benim bahtu1t ı:ia 
bir bannak olmak için vadiye inmişti. Bu konuk sever l"lıh
Jarı orda bulmuştum. 

� ömrümün ikindisi, fikirlerimin bu canlı bitk.iııt'ı ve 
en yüksek ümidimin sabah ışığı birleşebilselerdi nli'kr irdııi 
f'tmezdim! 

Yaratıcı, vaktile yoldaşlar ve ümidine çocuklar •·rıJı>> 
ıhı. Bunları bulanuyacağını ve ancak kendisinin yMı:ııtmam 
1hım gekliğini anladı. 

Böylece şimdi işime koyuldum. Çocuklarıma 
nnn ve onlardan geliyorum. Zerdüşt, çocuklannın 
için ken<füıini geliştirmelidir. 
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Çünkü insan en ziyade kendi çocuğunu ve kendi ese
rini sever. İnsanın kendisine büyük sevgi duyması gebeliğe 
alamettir. Ben öyle düşünürüm. 

Çocuklarun henüz baharlannda yeşeriyorlar. Birbirle
rine yakın bahçemin ve dünyamın en güzel ağaçlan hep 
birlikte rüzgardan sallanarak. 

G€rçek, hunları bir defa da yalnız bırakmak istiyorum 
ki inzivayı, inadı v_e ihtiyatı öğrensinler. 

Bu ağaç elastiki bir salabetle budaklı ve denize iğril
miş halde durmalıdır. Yenilmez bir hayatın canh bir deniz 
feneri gibi. 

Onlardan her biri, dağ hortumunun su içtiği ve fırtı
naların denizi çalkaladığı yerde, tek başlarına bir gün ve bir 
gece nöbet tutmalıdır ki kendini denesin ve ne olduğu bi
linsin. 

Acaba benim cinsimden ve benim soyumdan mıdır! 
Kuvvetli bir iradeye sahip midir? Konuşurken de susabilir 
mi, verirken alacak kadar müsamahalı mı? Bir gün gelip 
Zerdüşt'ün yaratma ortağı bayram ortağı, yoldaşı olabilir ı 
mi? Benim irademi ve herşeyin tekamül etmesi icabettiğini 
kıyme� levhalarının üstünde yazabilir mi? İşte bunlar de
nensin ve böylece o teşhis edilsin! 

İşte onun ve o gibilerin hatırı için ben kendimi tekem
mü1 ettirmeliyim. Böylece saadetimden uzaklaşıyor, ken
dimi musibetlere arzediyorum. Kendimi son bir imtihana 
ve teşhise bırakıyorum. 

Evet ayrılmak zamanı geldi. Sayyahın gölgesi - en 
uzun bir istirahat ve en sakin saat - bunların hepsi bana 
tam zamanı» diyorlar. 

Rüzgar ahahtar deliğinden içeriye üflüyor ve gel di
yor. Kapı yavaşça açılıyor ve git diyor. 
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Fakat, ben çocuklarıma olan sevgimle dağlatınll§ yatı
yorum. Arzu bana bu halkayı bağlamıştı. Çocuklarımın avı 
ve kendimi onlarda kaybetmenin sevgisi. 

Arzu benim için kendimi kaybetmektir, Çocuklarım 
sizler benimsiniz. Bu malikiyette yalnız emniyet bulunma
lı ve arzudan eser bulunmamalı. 

Fakat sevgimin güneşi kaynatacak kadar sıcaktı, Zer
diişt kendi usaresinde kaynıyor. Böylece gölgeler ve şüphe
ler üstümden uçup gittiler. 

Buza ve kışa hasret duyuyorum. Ah kış ve buz beni 
yine inletseler titretseler diye sızlanıyordum o zaman ' 
içimden buzlu bir ses yükseldi. 

Mazim mezarlarımd<ın çıktı. Nice canlı gömülmüş .iz
tiraplar uyandıran bu iztiraplar uykularını almışlardı ve 
kefenleri içinde saklı duruyorlardı. 

Her şey bana işaretle şunu haykırıyordu «vakit geldi > 

Ama ben duymuyordum. Nihayet uçurum kımıldadı ve fik
rim beni ısırdı. 

Ah uçurum vari fikir, benim fikrim, ne zaman titre
meden senin kazdığını duymaya tahammül edecek kadar 
kuvvetli olacağım? 

Senin kazdığını duyarken yüreğim ağzıma geliyor. � 
uçurum susuzluğu, senin susman beni boğacak. 

Henüz seni yukarıya çağırmaya hiç bir zaman cesaret 
edemedim. Seni beraberimde taşıdığım bana yetiyor. Son 

arslan cesareti ve kudreti gösterecek kuvvette değil!im 
henüz. 

Senin ağırlığın beni korkutmaya yetiyor. 
Fakat bir gün seni yukarıya çıkaracak arslan sesine ve 

kudretine sahip olmahyım. • 
Şimdilik kendimi yenmiş bulunuyorsam daha büyük 

şeyleri de yenmek isterim. Bir zafer, mükemmelleştiğimin 
mührü olmalıdır. 

Şimdilik daha, mübhem denizlerde dolaşıyorum. BaRit 
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dilli tesadüf beni okşuyor, öne ve arkaya bakıyorum. He
nül: bir son göremiyorum. 

Son mücadelemin saati henüz çalmadı. Yoksa şimdi 
çalıyor mu? Hakikaten etrafımdaki deniz ve hayat hilekar 
lıfr güzellikle beni seyrediyor. 

� ömrümün ikindisi ,ey akşamdan önceki saadet, ey 
açtk denizin limanı. Ey emniyetsizlik içindeki sükun. He
pinize karşı ne kadar güvensizim. 

Gerçek! Sizin hilekar güzelliğinize karşı güvensızım. 
Pek tatlı gülümsemelere karşı güvensiz olan aşığa benziyo
rum. En çok sevdiğim sertlikte nazikane iten bir kıskanç 
aşık gibi bu ihtiyar saati önümden itiyorum. 

Ruhani saat, uzaklaş benden. Sen bana arzumun hila
fına bahtiyarlık getirdin. Ben şimdi en derin iztırabıma 
ulaşmak arzusundayım. Senin gelişin zamansız! 

Ruh.ani saat, git hurdan! Çocuklarımın yanına sığın. 
Çahuk, daha akşam olmadan evvel benim talihimle anlan 
takdis et! 

iıte akşam yaklaşıyor, güneş batıyor. Hoşça kal talihim. 
) 

Zerd�t böyle dedi. Ve bütün gece bedbahtlığını bek
ledi. Fakat beyhude. Gece aydınlık ve sakindi. Ve talih ona ' 
gittikçe yaklaştı. Fakat sabaha karşı Zerdüşt ktn.di kendine 
gilldü ve müstehziyane şöyle dedi: «Talih beni kovalıyor. 
Bunun sebebi kadın peşinde koşmayışımdır. Halbuki talih 
bir dişidir.� 



GÜNEŞİN DOGMASINDAN ÖNCE 

Ey üstümdeki temiz, derin gök. Ey ışık uçurumu, sana 

bakarak ilahi ihtiraslarla ürperiyorum. 

Kendimi senin yüksekliğine atmak 
ğim budur. 

benim derinliı-

Senin temizliğine gizlenmek - benim masumiyetim 
budur. 

Tanrıyı, ğüzelliğin örtüyor, sen yıldızlarını saklıyorsun, 
susuyorsun. Hikmetini bana konuşmadan öğretiyorsun. 

Bugiin çalkalanan denizin üstünde se.55iz doğdun. Sen
deki sevgi ve haya, fırtınalı ruhuma ferahlık veriyor. 

Güzelliğ ine bürünmüş olarak hana geldin ve hikmetin

le hitabettin. 
Senin ruhundaki hayanın, ayrılan şeylerin farkına var

maz olur muyum? Bana, insanlarm , en münzevisine, güneş-
ten önce geldin. 

Biz evveldenberi dostuz. Kederimiz, sevincimiz ve esa
sımız ortaktır. Güneşimiz bil� ortaktır. 

Biz birbirimizle konuşmayız. Çünkü pek fazla şey bili
riz. Biz birbirimize susarak hitabederiz, gülümseyerek bil
gilerimizi teati' ederiz. 

Ate�imin ışığı sen değil misin? İdrakimin tev'em ruhu 

3ende değil mi? 

Herşeyi beraber görüp öğrendik. Birbirimize ve birbi
rimizin üstüne yükselmeyi ve lekesiz gülümsemeyi beraber 
öğrendik. 

Aramıza zorlama, hedef ve suç bir ya�ur gibi damla
dığı :ı:aman parlak gözlerle kilometrelerle uzaktan bulutsuz 
derinliklere gülümsemeyi beraber öğrendik. 
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Ve eğer yalnız dolaşsaydım ruhum geceleyin ve sarp 

yollardan neyin açıldığını duy8l'd.ı? 
Dağlara çıkmışsam kimi arıyordum, dağlarda �den 

başka kimi arıyordum? 

Bütün ge7.intilerim ve tırmaruşlarım.: Bunlar zaruretti. 
Çaresiz kalmışın çaresi idi. Bütün iradem yalnız uçmak, 

sana doğru uçmak ister. 

Geçici bulutlar ve seni lekeliyen şeyler kadar nefret 
ettiğim ne var? lKendi kinimden bile nefret ediyordum. 
Çünkü seni lekeliyordu. 

Geçici bulutlara kızarım. Bu sinsi, hırsız kediler senin 
ve benim müşterek oLm bir şeyimizi çalarlar. Muazzam ve 
hudutsuz bir «evet» ve «Rmim> imizi çalarlar. 

Biz geçici bulutlara kızarız. Bu aracılara ve ba�tın
cılara, takdis etmeyi ve tel'in etmeyi de öğrenmemiş olan 

bu yarım yamalaklara kızarız. 
Ey aydınlık gök, seni geçici bulutlarla örtülmüş gör

mektense bir uçurumda göksüz oturmayı ve kapalı gtjk 
altında bir fıçı içinde kalmayı tercih ederim. 

Çok defa bu geçici bulutları zikzaklı bir yıldırım te
liyle yakalamak arzusunu duyarım. Gök gürler gibi, Şşkin 
karınlarına davulla vurmak isterim. Öfkeli bir davulcu se
nin evet ve aminin içahyor. Ev üstümdeki temin aydınlık 
gök, ey ışık uçurumu, onlar benim evet ve aminimi senden 
çalıyorlar. 

Çünkü gürültüyü, gök gürlemesini ve sağanakları bu 
sinsi, şüpheci, kedi sük:lmuna tercih ederim. İnsanlar ara
sında da en ziyade sinsilerden, yanmlardan, mütereddit ge
çici bulut tiplerinden nefret ederim. 

Takdis etmesini bilmeyen tel'in etmesini öğrenmeli. 
B14 samimi öğüt bana berrak gökten geldi. Bu yıldız karan
lık gecelerde de benim. semamda görlinür. 
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Ey temiz, berrak gök ey ışık uçurumu. Sen beni ihata 
ettikçe ben bir takdis edici ve evet diyiciyim ve bütün uçu
rumlara takdis edici evetimi taşırım. 

Ben takdis edici ve evet diyici oldum. Bu iş için uzun 
zaman uğraşmaya mecburum. Takdis e�ek ellerim boşal
sın diye güreşçi olmaya mecbur oldum. 

Ama benim takdisim şudur: Herşeye kendisine layık 
bir gök olmak. Yuvarlak bir çatı, zümrüt bir çam ve ebedi 
bir emniyet, böyle takdis edebilen, bahtiyardır. 

Çünkü her şey ebediyet pınarında iyi ve kötünün öte
sinde vaftiz edilir . 

İyi ve kötü ancak ara gölgeleri, loş hüzünler ve geçici 
bulutlardır. 

· 

Bu sözüm bir takdistir, bir günah işleme değildir:_ Her 
şeyin üstünde tesadüf, semavi iffet, semavi yalnızhk ve se
mavi taşkınlık vardır. 

Yalnızlık: Bu dünyanın en kadim asaletidir. Bunu , 
herkeS€ verdim, onları bir maksatla kölelikten kurtardım. 

Böylece bu hürriyet ve semavi neş'eyi bir zümrüt çam 
gibi her şeyin üstüne aşmış oldum: Onların üstünde ve on
ların vasıtasile hülmıeden bir ebedi irade yoktur. 

Hepsinde birşey imkansızdır, «maku biyeb> diye öğret· 
tiğim zaman bu ia§kınlığı ve bu deliliği o ebedi iradenin 
yerine koydum. 

Vakıa bir parça şuur, yıldızdan yıldıza serpilmiş bir 
hikmet tohumu, bu ekşi maya herşeye karışmıştır deliliğin 
hatJrı için herşeye bir hikmet kanşmıştır. 

Bir parça hikmet mümkündür ama herkeste tesadüfün 
ayaklan üstünde dans etmeyi tercih eden mutlu bir emni
yet hissi buldum. 
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Ey üstümdeki temiz, yüksek gök, senin teınWiğinin 
eseri olarak öğrendim ki ebedi akıl, örümceği ve arümcek 
ağı yoktur. Sen benim içın ilahi tesadüflerin dansett.iği ze· 
minsin, ilahi zarlar ve oyuncular için.bir tanrı mamasısın. 

Kızarıyorswı ha, söylenmiyecek bir şey mi söyledim 
seni takdis edeyim derken günah mı işlemiş oldum. 

Yoksa yüzünü kızartan iki kişi arasındaki haya mı ? 

Büyük gün geliyor diye susmamı ve gitmemi mi isti
yorsun? 

Dünya derindir ve gündüz düşünüldüğünden daha de
rindir. Gün doğmadan her şey konuşmaz ama o gün geli

yor, haydi ayrılalım. 

Ey üstümdeki mahçup, parlak gök. Ey güneş doğmadan 
önceki bahtiyarlığım, gündüz oluyor. Onun için . aynlalıın, 
Zerdüşt böyle dedi. 



KÜÇÜLTÜCÜ F'AZİLE1'E DAİR 

1 

Zerdüşt karaya ayak basınca doğru kendi dağına ve ma
ğarasına gitmedi. Bir çok yollardan dolaştı. Çeşitli sual
ler sorarak izahat aldı. Ve kendisi için ınüstehziyane şöyle 

dedi.
L 

«Şu ırmağa bak ki bir çok kıvrımlar yaptıktan sonra 
kendi mansabına dökülüyor.» Öğrenmek istiyordu: Bu ara
lık insanlar nasıl olmuştu? Büyümüşler miydi yoksa kü
çülmüşler miydi? Birdenbire bir sıra yeni evler gördü, 
şaşar.ak sordu: «Bu evler ne olacak? Onları hiç bir büyük 
ruh kendi senboli olarak kuımamıştı. Onları bir çocuk 
oyun kutusundan mı çıkardı? Ah bunları başka bir çocuk 
da yine kutusuna koysa! Jk1e şu odacıklara bak! Buraya er 
k.ekler girip çıkabilir mi? Bu evleri ipekböceği veya ken

dilerini de yalatacaklan pis kedileri için yaptıkları hissini 
alıyorum. 

Zerdüşt durdu ve düşündü, son mağmum şöyle dedi: 
«Her şey küçülmüş her yerde basık kapılar görüyorum. 

Benim gibileri oradan geçebilir ama bükülerek! 

Ah bükülmeye mecbur olmıyacağım küçüklerin karşı
sında bükülmeye mecbur kalmıyacağım, memleketime ne 
zaman varacağım? 

Zerdüşt içini çekti ve uzaklara baktı. Aynı gün küçül
tücü fazilet hakkındaki söylevini verdi. 

H 

Şu halkın arasında dolaşıyorum ve onlan tetkik ediyo
rum. Faziletlerini kıskandığım için beni affetmiyorlar. 

Onlara : «Küçük insanların küçük faziletlere ihtiyacı 
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vardır. Küçük insanların da lüzumlu oluşu bana acı geli
yor! » dediğim için bana diş biliyorlax. 

Ben bu yalancı diyarda tavukların bile ısırdıkları ho
roza benziyorum, ama bu yüzden tavuklara dargın değilim. 

Bütün küçük üzüntülere olduğu gibi bunlara karşı da 
nazikim, çünkü dikenlere aleyhtar olmak sanırım ki ancak 
kirpilere yaraşır. 

Akşamları ateşin etrafında oturdukları zaman, hep 
benden bahsederler ama beni düşünmezler. 

Hakkımdaki şamataları fikirlerimin üstüne bir örtü 
çeker, bu sükuneti öğrenirdim. 

Bu karanlık bulut bizden ne istiyor? Dikkatli olalım 
da bize bir salgm hastalık getirmesin! Birbirlerile böyle şa
mata ederler. 

Geçenlerde bir kadın bana gelmek isteyen çocuğunu, 
«Bu adamın gözleri çocuk ruhlannı yakar» diyerek benden 
uzaklaştırıyordu. 

Ben konuştuğum zaman öksürüyorlar. 
öksürük sert rüzgarlara karşı bir siperdir. 
fırtınasını keşfedemiyorlar. 

Sanıyorlar ki 
Bahtiyarlığıının 

«Bizim, Zerdüşt için henüz vaktimiz yok» diyorlar 
Fakat Zerdüşt için olmayan bir zamandan ne çıkar? 

Hele beni övmeleri! Bunların övmeleriyle nasıl avuna
bilirim? O övüş benim için bir dikenli kuşaktır. belimden 
çıkarırken de bana batar. 

Onlardan şunu da öğrendim: Öven, bir şey veriyormuş 
gibi poz alıyor. Halbuki daha fazla hediye almak istiyor. 

Aya'kl�rıma sorun, acaba onlaxın övüşleri ve avutma
ları hoşuna gidiyor mu ? Böyle bir, tiktakla ayaklarım ne 
dans edebilir ne sakin durabilirl 

Beni överek küçültücü faziletlere kandırmak istiyor
lar ,ayaklarımı küçük talihin çaldığını oynamağa alıştınnak 
:istiyorlar! 

Şu kalkın içinde dolaşıyorum ve onları tetkik ediyo-
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rum. Onlar küçülmüşlerdir ve gittikçe küçüleceklerdir. Sa
adetleri ve faziletleri budur. 

Onlar fazilete de alçak gönüllüdürler. Çünkü rahat
lık isterler, rahatlıkla ancak gönüllü fazilet uyuşur. 

Onlar da gerçi kendilerine göre bir yürüme ve ilerleme 
öğrenirler ama ben buna aksama derim. Bu halleriyle ace
lesi olanlar için birer engelden başka bir şey değillerdir. 

Bazıları ileri doğru yürür ve ensesini gererek geriye 
bakar. Böylelerini çiğneyip geçesim gelir. 

Bacak ve göz yalan söylememeli ve birbirlerinin yala
nını cezalandırmamalı. Ama küçüklerin yalanı çok olur. 
İçlerinden bir kaçı iradeye sahiptir. Fakat çoğu iradey� 
esirdir. 

Bir kaçı samimidir. Fakat çoğu sahte aktördür. 
Aralarında istemedikleri halde ve farkında olmadan 

artistlik edenler vardır. Halis olan daima nadir olur. Hele 
halis artistler. 

Burada erkek az, onun için kadınlar erkekleşiyor. Çün
kü kadında kadınlığı bulmak için gerçek erkeklik lazımdır. 

En fena mürailikleri şu: Emredenler itaat edenlerin 
faziletlerine mürayilik ediyor. 

«Ben hizmet ediyorum, sen hizmet ediyorsun, biz hiz
met ediyoruz?> riyakarlıkla hükmedenler böyle tapırur. He
le en baştaki de ilk hizmetçi ise yazıklar olsun! 

Ah gözümün tecessüsü onların riyalarına dikildi! Sinek 
saadetlerini ve güneşli pencere camlarındaki vızıltılarını 
keşfettim! 

. O kadar iyilik, o kadar zaaf gördüm, o kadar adalet, o 
kadar merhamet ve o kadar zaaf! 

Birbirlerine karşı iyi, adaletli ve yuvarlaktırlar. Kum 
tanelerinin birbirlerine karşı iyi adaletli ve yuvarlak oluş
"-- gib'l .l<IJ.'l ı. 

Bir küçük saadeti, alçak gönüllülükle kucaklamayı te
vek.kül sayıyorlar ve bu esnada yeni bir küçük talihe doğru 
gözlerini şaşılaştınyorlar. 
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Onlar esasında safderun olmak isterler, hele kimseııiıı 
kendilerine acı vermemesine bakarlar. Böylece herkese ria
yet ve hünnet göstermiş oluyorlar. 

Bu küçük adamlar bir defa sert konuşacak olsalar an
cak ses kısıklıklarını belli ederler. Her esinti onların sesine 
kısıklık verir. 

Kurnazlıklar. Faziletlerinin kurnaz parmakları vardır. 
Fakat yumrukları yoktur. Parmakları yumruklaşmayı bil
mez. 

Mütevazi ve uysal yapan her şey, onlarca fazilettir: 
Böylece kurdu köpekleştirirler ve insanı da insanın en ba
sit evcil hayvanı haline getirdiler. 

Sırıtarak: «Biz her şeyin ortasını ararız. Ölen muha
riblerden de, keyif süren domuzlardan da uzağız.:ı> derler. 

Fak.at bu, itidal adı alsa da bir orta halliliktir. 

ın 

Şu halkın arasında dola�ıyorum ve bazı şeyler söylil

yorum. Fakat onlar bunu kavramayı ve muhafaza etmeyi 
bilmezler. 

Günahlarından dolayı suçlandırmak ıçın gelmediğime
şaşıyorlar. Evet gerçek, ben «yankesicilerden korununuz) 
demek için gelmedim. 

Sanki içlerinde, sesleri ucu sivri bir tebeşir gibi gıcır
dayan ukalaların sayısı Mfi değilmiş gibi, sivri akıllılıkla
nnı daha da sivriltmediğine şaşıyorlar. 

«İçinizde ellerini kavuşturup inleyerek ibadet etmeJı 
isteyen bütün korkak şeytanları telin ediniz.» Dediğim za� 
man «Zerdüşt dinsiz> diye bağırıyorlar. 

Bunu bilhassa tevekkül üstadları söylüyorlar. İşte bun
ların kulağına bağırmayı severim: «Evet ben Zerdüşt, Al
lahsız Zerdüştüm!» 

Ah bu tevekkül üstadları! Nerde küçüklük, hastalık 
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ve adilik varsa bit gibi oraya sokulurlar. Onların belini 
bükmekten ancak tiksinti bent- alakoyar. 

Ben Zerdüşt, dinsiz Zerdüşt, diyorum ki benden daha 
Allahsız kim var ki ondan ders almakla sevineyim. 

Ben Zerdüşt, Allahsız Zerdüşt, benim gibisini nereden 
bulayım ? Benim emsalim, kendilerini iradelerine tabi tu� 
tanlar ve her türlü tevekkülden uzaklaşanlardır. 

Ben Zerdüşt , Allahsız Zerdüşt, her tesadüfü kendi ça
nağımd.a kaynatırım ve iyice pişince hoşuma giden yemek 
olur. 

Evet ba7..ı te . ...a.düfler hakimane karşıma çıkm�lardır, 
fakat iradem daha hakim çıkmıştır. O zaman tesadüf diz 
çökiip yalvarmağa ba�lanııştır, yalvararak ve okşayarak 
kalbimde bir barınak arnmaf,a uğraşmıştır. «Bak Zerdüşt 
demiştir «dostun dost gel:.�i gibi geliyorum."}> 

Bana uygun kulağı olan kimsenin bulunmadığı bu yer
de ne söyliyeyim? Bari rüzgarlara haykırayım! 

Siz küçükler, gittikçe küçülüyorsunuz. Ey rahat düş-
künleri, tuz buz oluyorsunuz, helak olacaksınız! 

Bir çok küçük faziletleriniz, küçük ihmalleriniz, ve bir 
sürü küçük tevekkülleriniz yüzünden helak oluyorsunuz! 

Çok defa esirgenmek çok fazla fedakarlık etmek s:zin 
dü�y:m1z bu! P...m::! b!r 2ğ2.C!Il H�yli...>n.esi bir kaya!?.r etra

fında sert kökler atması lazım. 
İhmal ettiğiniz şeyi bütün insan istikbalinin nescine 

örüyorsunuz. Sizin en küçüğünüz bile istikbalin kanından 
yaşayan bir örümcektir. 

Ey küçük fazilet erbabı, sizin bir şeyi alışınız da çal
maya benzer. 

Afaeanlarımızın bUe övüşü şu: Ancak harp yapılmı
yan yerde çalmalı. 

Tevekkülün bir kaidesi de şu: Her şey ele geçebilir. 
Fakat ey rahat düşkünleri size derim ki: Her şey alınır ve 
her şey elinizden alınacak. 
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Ah, her türlü yarını :radeyi kendinizden. at.sanız da 

tembellikte de faaliyette de tam kararlı olsanız. 
Ah, benim şu sözümü anlasaruz: «Ne olursa olsun da

ıına istediğinizi yapınız.» 

Jt'akat ilk önce, bir şey isteyebilen insanlar olunuz.» 
- Yakınlarınızı kendiniz gibi seviniz anuna evvela 

kendinizi seven insanlar olunuz. 

- «Büyük sevgi ile sevmek büyük istihkarla sevmek.» 

- Zerdüşt, o dinsiz böyle eliyor. 

- Bana uygun kulak kimsede olmadıktan sonra niye 
konuşuyorum! Ben buraya vaktinden bir saat evvel gel
mişim. 

Bu halkın içinde ben, kendi selefim, kendim.im ve bu 

karanlık sokaklardaki horoz sesi kenc1;imindir. 

Fakat onlann saati geliyor! Benim saatim de geliyor! 
An be an daha düşünüyorlar, daha fakirleşiyorlar ve daha 

kısırlaşıyorlar. Zavallı o, zavallı dünya. 

Yakında bllrU§IXluş ota ve istepe benzeyecekler. Kendi
lerinden bıkacaklar sudan fazla ateşin hasretini duyacaklar! 

Ah yıldırımın aziz sıaati! Öğle vaktinin S11Tl! 
Bu halkı bir zaman gelip hareketli bir ateş haline ge

tirmek ve alevden dillerle konuşturmak isterim. 
Bir zaman gelip alev dillerle şu haberi versinler: «0 

geliyor, o büyük öğle yakındırh> 
Zerdüşt böyle dedi. 



ZEYTİN DAGI ÜZF.RİNDE 

Kış o zorlu dost, evime geldi. Onun dostça el sıkı
şmdan ellerim mosmor. 

Bu zorlu dosta hürmet ederim . Fakat onu yalnız bırak

masını severim. Ondan kaçarım. İyi koşulursa ondan uzak
laşılabilir! 

Sıcak ayak ve sıcak fikirlerle rüzgarın sakin olduğu 
yere, zeytin dağunm güneş köşesfoe koşuyonım. 

Burada zorlu dostum gülüyorum. Ve evimdeki sinek
leri temizlediği ve bir sürü küçük gürültüleri susturduğu 

için onunla aram iyi. 
O bir sivrisineğin şarkı söylemesinden hele ikisinin bir 

arada söyleyişinden hiç hoşlanmaz. Sokakları öyle tenha
laştırır ki gece ay ışığını korku alır. 

Kış haşin bir misafirdir - Fakat ona hürmet ederim. 
Ve nazeninler gibi şişkin göbekli ateş putuna tapmam. 

Bir parça diş takırdatmak putlara tapmaktan iyidir� 

Benim tarzını bu. Dumanı üstünde karanlık ateş putlarına 
pek kızanın. 

Eğer seversem, kışın sevmeği yazın sevmeğe tercih ede· 
rim. Kış evime gelelidenberi düşmanlarımla daha iyi, daha 
·candan alay ediyorum. 

Hatta döşeğe sokulsam bile! Benim sokulgan taUhim 

orada da güler. Yalan rüyam bile güler. 
Ben bir sokulgan mıyım? Büyüklerin önünde asla si

nemedim. Ve yalan söylemişsem sevgi yüzünden söylemi
şimdir. Onun için kı1'i yatağımda da keyifliyim . 

Yufka bir yatak beni kaba yataktan daha fazla ısıtır. 
Çünkü ben fıkaralığımı da kıskanırım. Fıkarahğım bana en 
çok kışın aziz gelir. 

Her günüme bir muziblikle başlarım. Bir soğuk d�a 
kışı alaya alının. Benim azılı ev dostum buna pek homur

danır. 
Kül rengi bulutlarını çekip semamı açsın diye onu bir 

mum ışığiyle gıcıklamasını severim. 
Zer�' - F. ıs 
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Sabahları bilhassa muzibimdir. Kovaların çeşmede ta
kırdadığı ve atların sessiz sokaklarda sıcak sıcak kişnediğj 
erken saatlerde: Gök açılsın, bir a'k başlı, sakallı ihtiyar, kış 
seması, açılsın diye sabırsızlıkla beklerim. 

Kış gökü, susan gök. Çok defa güneşini bile gizleyen 
gök! 

Uzun ve aydınlık susmayı ondan mı öğrendim ?  Yoksa 
o mu benden öğrendi? Yoksa her birimiz bunu kendimiz mi 
bulduk? 

Her iyi şeyin bin türlü kaynağı vardır. Bütün iyi ve ce
sur şeyler, hayata keyifle atılırlar. Bunu tekrarlamamaları 
mümkün mü? 

Asil ve cesurane bir şey de uzun susmak ve kış seması 
gibi parlak yuvarlak gözlerle bakmak ve onun gibi güneşini 
ve bükülmez güneş iradesini gizlemektir. Gerçek, bu san;ab 
ve kışa yakışan bu cesareti iyi öğrenmişim! 

Benim en sevimli muzibliğim ve san'atım odur ki sü
kUtum kendisini sükutla ifşa etmemeyi öğrenmiştir. 

Sözlerle ve zararlarla . oynayarak süslü bekleyicilerimi 

aldatırım. Bu zorlu dikkatlerinden iradem ve hedefim sıy

rılmalıdır. 

Derinliğim ve son irademi kimse göremesin d iye uzun 
ve aydınlık susmayı keşfettim. 

Nice akıllılar gördüm: İçlerini kimse görmesin diye 
çehrelerini karartırlar ve sularını bulandırırlar. 

Fakat asıl bunlara daha kurnaz güvensizler ve istis
marcılar musallat olur: Ve en gizli sırlarını çalarlar! 

Hele aydınlar, uyanıklar, şeffaflar - bence en mahir 

susucu bunlardır. Dipleri o kadar derindir ki en berrak su 
bile onları ifşa e demez. ,. 

Ey kar sakallı sakit kış seması, ey üstümdeki yu· 
varlak gözlü ak baş! Ey ruhumun ve irademin semari 
remzi! 

Altın yutmuş birisi gibi ruhumu açmasınlar diye giz.. 
lenmeye mecbur değil miyim? 
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Bütün bu etrafımdaki kıskançlar ve dertliler uzun ba
caklarımı görsünler diye tahta ayaklık taşımamalı mıyım? 

Bu duman tüten, oda düşgünü tükenmiş, ruhlar onla
nn hasetleri benim bahtiyarlığıma nasıl tahammül eik·bilir? 

Böylece onlara tepelerimdeki kışı ve buzu gösteriyo
rum! Dağlının bütün güneş kemerleri kuşandığını göster
miyorum ! 

Onlar benim yalnız kış fırtınalarımın sesini duyarlar. 
Hasretli, ağır, sıcak cenup rüzgarları gibi sıcak denizle:rden 
geçtiğimi duymazlar. 

Başımdan geçen kazalara ve tesadüflere acırlar: Fakat 
ben dermi ki: «Bırakın tesadüf bana gelsin. O bir çocuk 
gibi masumdur.» 

Eğer bahtiyarlığımın etrafını kazalar, kış sı1unhları 
buz ayısı kasketi ve buz seması zarflarile sarmasasn saa<le
time nasıl tahammül ederler! 

Bu kıskançların ve dertlilerin merhametine acım.'l:s::ım! 

Onların karşısında içimi çekerek ayazdan dişlerimi tı
kı:rdatarak ve kendimi merhametleri içersine sabırlıca s:u-
dırmasam saadetime nasıl tahammül ederler? 

Ruhumun en makul cesaret ve hüsnü niyeti odur ki 
kışını ve buz fırtınalarını gizlemez, o soğuk kabarcıklarını ' 
da saklamaz. 

D�risi.nin ir:ziv::sı hastariın kaçmasıdır. Öteldnin inzi
vası hastadan kaçmadır . 

Etrafımdaki bütün bu şaşı afacanlar varsın kış soğu
ğundan dişlerimin takırdadığını ve içimi çektiğimi işitf!in�. 
Bu iç çekmesi ve diş takırdatmasile onların ısıtıhnı� odala
rından da kaçarım. 

Ellerimdeki soğuk kabarcıklarımdan dolayı bana acı
sınlar ve benimle beraber iç çeksinler: «İdrakin nurnndnn 
dönüyoruz.?> diye sızlansınlar. 

Bu aralık çıplak ayakla zeytin dağının üstünde ıtut�'?IP 

duruyorum: Zeytin dağının güneşli köşesinde şarln �i•vtıi
yor ve bütün merhametlerle alay ediyorum. 



GEÇİP GİTMEYE DAİR 

Zerdüşt böyle teganni etti. 

Zerdüşt böylece ağır bir çok halk arasından ve şe
hirler içinden geçerek dolambaçlı yollardan dağına ve ma
ğarasına gitti. Ve bak! Bu yolculukta büyük şehrin kapısı
na da uğraml§tı. Burada ağzı köpüklü bir deli elini açarak 
ona doğru geldi ve yolunu kesti. Bu deli, halkın «Zerdüştüıı 
maymunu» dedikleri deli idi: Çünkü Zerdüşt onun sözle
rinden bir şeyler öğrenmişti ve onun hikmet hazinesinden 
bazı şeyler edinmişti. Deli, Zerdeşte şöyle dedi: 

Zerdüşt, burası büyük şehir: Burada arayacak bir 
şeyin yok, burada her şeyi kaybedebilirsin. 

Bu bataklığa niçin dalmak istiyorsun? Şehir kapısına 
tükürüp geri dönsen daha iyi. 

Burası münzevi düşüncelerinin cehennemidir. Burada 
büyük fikirler canlı kızartılır ve parçalanarak pişirilir. 

Burada bütün büyük duygular çürür: Burada yalnız 
kurak duygucuklar takırdar. Salhane ve fikir mutfak ar
tıklarının kokusunu almıyor musun? 

Öldürülmüş ruhların kokuları yayılmıyor mu? 
Ruhun burada söz haline geldiğini duymuyor musun. 

İğrenç söz bulaşıkları. Onlar bu söz bulaşıklarından gazete 
de yap.arlar. 

Birbirlerini koştururlar ve nereye gideceklerini bil
mezler. Birbirlerini kızdırırlar, altınlarını şakırdatırlar. 

Soğukturlar, ıs�nmak için kaynamış su ararlar. Isındık
ları zaman donmuş ruhlarla serinlemek isterler. Kamu ef
karı yüzünden hepsi saracalı ve saralıdır. 
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Burda her türlü kötülük ve günah var, fakat faziletli
ler de var, yapmacık fazilet. 

Yıldızlariyle, temb€lce yazı çizi ve uydurma beb€kler
le takdis edilmiş yapmacık fazilet. 

Burada sürülen tanrısı için bir çok dindarlık, kandır
maca avutmaca, dindarane tükrük yalama ve riya var. 

Yıldız ve mağrifet tükrüğü yukardan aşağıya damlar. 
Yıldızdan mahrum her göğüs yukarlara böyle hasret çeker. 

Ayın halesi vardır ve halenin gölgesi vardır. Dilenci 
siirüsü ve yapmacık fazilet saraydan gelen herşeye tapar. 

«Ben h izmetçiyim, sen hizmetçisin, biz hizmetçiyiz.> 
Yapmacık fazi1et hükümdarına böyle tapar. Bucur göğsüne 
bir nişan kazanmak için, hak ettiği nişan göğsüne takılsın 
diye. 

Fakat ay en arzi olan şeyin etrafında döner. Hüküm
dar da en fani şeylerin etrafında döner. Bu ise bezirganın 
altınıdır. 

Sürülerin tanrısı altın kasasının bekçisi değildir. Hü
humdar düşünür, ama bezirgan idare eder. 

Zerdüşt sende kuvvetli, aydın ve iyi olan ne varsa on
ların hatırı için bu bezirganlar şehrine tükür ve geri dön. 

Burada kan damarlarda kirli ve pis akar: Bir mezbele 
olan ve bütün müzahrefatın toplandığı bu büyük şehre 
tükür! 

Ezilmiş ruhlu, dar göğüslü, kurnaz gözlü, pis parmaklı 
halkın şehrine tükür: 

Utanınazların, muaccizlerin, yazı dalaverecilerinin, az
gın ihtiraslılann şehrine tükür : 

Cılız, şehvetli, mağmum, çürük, yaralı ve kanştırıcıla
rm toplandığı şehre tükür : 

- �B;_�y�:.k �ecre tükür ve g�ri etin!,,_ 
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Zerd� burada ağzı köpüklü delinin sözünü kesti ve 
ağzını kapadı. 

«Artık pete!» dedi. Sözlerinden ve tarzından çoktan
dır tiksiniyorum! 

Bizzat kurbağa ve yengeç olacak kadar uzun zaman bu 
bataklıkta niçin oturdun? 

Senin kendi damarlarında pis ve iğrenç bir bataklık 
kam akmıyor mu? Vakvaklamayı ve günah işlemeyi öğren
medin mi? 

Niçin ormana gitmedin? Niçin toprağı sürmedin? De
niz yeşil adalarla dolu değil mi 

Senin istihkarını küçümserim. Beni ikaz edeceğine 
niçin kendini ikaz etmedin? Benim istihkarım ve benim 
ikareı kuşum yalnız sevgiden uçmalı fakat bataklıktan 
değil! 

Ağzı köpüklü deli sana benim maymunum diyorlar. 
Fakat ben sana homurdanan domuzum derim. Homurdan
manla, benim deliliği öğüşümü de bozuyorsun. 

Sana ilk homurtuyu veren neydi? !Kimsenin fazla ilti
fat etmemesi mi? İşte bu yüzden bu pisliğe girdin ki ho

murdanmaya sebep bulasın. 

Bir çok kinler için sebep bulasın! Bütün senin köpür
men kinden ibarettir. Kendini beğenmiş deli, seni anlıyo
rum! 

Haklı olduğun yerde bile senin deli sözlerin bana 
zarar verir. Zerdüşt'ün sözü yüz defa da haklı olsa sen sö
zünde daima haksızlık yaparsın.» 

Zerdüşt böyle dedi. Büyük şehire baktı, içini çekerek 
uzun zaman sustu. Nihayet şöyle dedi: 

Yalnız bu deliden değil bu büyük şehirden de tiksini
yorum. Her ikisinde de ne düzeltilecek, ne bozulacak bir 
şey var. 
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Yazık şu büyük şehre� Ah onun sürun sütun alevlerle 

yandığını görsem. 
Böyle yangın sütünları büyük öğleye takaddüm etmeli. 

Ama bunun daha vakti var. Ve kendine mahsus bir kaderi 
var! 

Ey deli, veda için sana şu öğüdü veririm: Bir yer ki 
artık orada sevemiyorum, oradan geçip gitmeli! 

Zerdüşt böyle dedi ve delinin ve şehrin önünden geçti 

�tti. 



MÜK'I'ETLEKE DAİK [1] 
1 

Ah, bu çimende daha geçen gün yeşil ve canlı olan şey
ler şimdi sararıp solmuş. Buradan ne kadar çok ümit balını 
kendi kovanlarıma taşımıştım. 

Bütün bu genç kalbler ihtiyarladılar ha, ihtiyar bile 
rezil yorgun, adi ve rahat düşgünü oldular: «Biz gine din
dar olduk'}> diyorlar. 

Daha geçen gün onları sabahleyin cesur adımlarla yü
rüdüklerini görüyordum. Fakat onların idraki arayan ba
cakları yorulmuş, şimdi artık sabah cesurluklarmı bile in
kar ediyorlar! 

Evet içlerinden bazıları bir zamanlar bir dansör gibi 

yürürdü, onlara hikmetimin tebessümü işaret verirdi. 
Şimdi onu iki büklüm, puta doğru sürünürken görüyorwıı. 

Bir zamanlar sinekler ve genç şairler gibi ışık ve hür
riyet etrafında çırpınırlardı. Bir parça yaşlandılar ve bir 
parça soğudular, şimdi daha bedbin ve bir kül kedisi ha
lindeler. 

İnzivanın beni bir balina gibi yutmasından mı kalbleri 
irkildi ?  !Kulakları benim davul ve münadi sesimin uzun 
zaman hasretle bekleyip duymadıkları için mi böyle oldu? 

Ah, kalblerinde metanet ve a�rı cesaret bulunanlar 
daiına azdır. Böylelerin ruhu sabırlı olur, ötekilerse kor

kaktır. 
Ötekiler: Çocukluk onlardadır. Bu zaitler bu fuzuliler 

bunların hepsi korkaktır. 

Benim cinsimden olanların başına benim cinsimden 
işler gelir. Yani ilk yoldaşları ölüler ve çığırtkan olurlar. 

İkinci yoldaşları ise onun müminleri olacaklardır. [2] 
Canlı bir süri.i, çok sevgi, çok delilik ve vakitsiz ihtiram. 

[1] Din değişüreoler. 
[2] Ezbere ve kolaylıkla iman edenler makbul havari 

olamaztar. 
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İnsanlar arasında benim cinsimden olan, böyle mwnın
lere gönül bağlamamalı. İnsanların bu kaçamaklı ve korkak 
tabiatlarını bilenler bu baharlara ve renkli çimenlere inan
mamalı. 

Başka türlü olabilselerdi, başka türlü isteyeceklerdi. 
Yarım yamalaklar, her bütünü bozarlar yapraklar sararı-' 
yorsa bunda şikayet edecek ne var? Bırak gitsinler ve düş-
sünler. Zerdüşt, şikayet etme, hatta onların üstüne sert bir 
rüzgar üfle. Yaprakları üfle Zerdil§t, üfle de bütün sarar
mış ve solmuşlar daha çabuk senden uzaklaşsınlar. [1] 

n 
«Biz yine dindar olduk.»  Bu mürtetler bunu itiraf eder

ler. Bazıları da itiraf edemiyecek kadar korkaktırlar. 
Böylelerini gözlerinden tanırım ve yüzlerine ve yanak

larının kızıllığına karşı derimki «siz yine tapanlar oldunuz. 
Ama tapmak bir kepazeliktir. 
İyi bilir.sin, içindeki korkak şeytan 

ve göğsüne koyarak rahatlamak ister. 
sana «bir Tanrı vardır» der. [2] 

elini kavuşturmak 
Bu korkak şeytan 

Böylece ışıktan korkanlar arasına girmiş olursun. Işık 
bunların rahatım kaçırır. Artık k�fanı gittikçe daha derin 
geceye, karanlıklara gömmeye mecbursun. 

Evet sen saati iyi seçtin, gece kuşları şimdi yuvalarında 
uyuyorlar. İşıktan korkanlar için akşam saati ve bayram 
saati geldi. 

Fakat bu bayram kutlanmaz! 
Sesini duyuyorum ve kokusunu alıyorum! Sizin av ve 

taşınma zamanınız geldi. Vakıa bir yaban avı değil, fakat 
ehli, munis, sinsi ve sessiz tapanlar avı. 

Ruhani sallapartiler avı: Bütün kalbler için fare kapan
ları yine hazır ve nerede bir perde aÇsam oradan bir yarasa 
kaçıyor. 

Yanında başka bir pervane de var rmydı? Çünkü her 

[l] Zaifler erken ölmelidir ki ıstıfa tez olsun. 
[2] Yani Tanrı fikrini yaı-atan şey korkaklıktır. 
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yerden küçük, sinsi toplulukların kokusunu alıyorum, çün
kü nerede bir odacık varsa orada ibadet kardeşleri ve bu 
kardeşlerin kokusu var. [1] 

Bunlar uzun geceler yanyana oturu;lar ve konuşur
lar : «B;rakın yine çocuklar gibi olalım «sevgili tanrı 
diyelim."" Bunların ağızları ve mideleri dind.arane şekerle
melerle bozulmuştur. 

Ve yamut örümceklere akıl öğreten ve «putun altında 
ağ görmek iyidir» diyen hilekar, mUtecessis bir örümceğe 
uzun geceler bakar dururlar. 

Ve yahut gündüzün bir oltayla bataklığ.ın kenarında 
otururlar ve derinlere dal<lıkl.arını zannederler. Fakat ba
lık bulunmayan yerde balık avlamaya kalkana «sathidir» 
bile demem. 

Yahut eski karısından ve onun metihlerinden bıkıp 
çalgısile daha taze bir kadın avlamaya çalışan bir çalgıcı
dan neşeli harp çalmayı öğrenirler.  

Ve yahut karanlık odalarda ruhun - görünmesini bekle
yen bir yarı mecnundan ürpermeyi öğrenirler. Halbuki ruh, 
böyle yerden kaç.ar! 

Yahut mağmum rüzgarlardan gamlı sesler öğrenmiş 
bir ihtiyarın ıslık çalmasını dinlerler. 

O güzgarlara ıslık çalar ve mağmum seslerle gamlı öğüt
ler verirler. 

Bunlardan bazıları gece bekçisi bile olmuşlardır. Şim
di boru çalmasını, geceleyin dolaşmasını ve çoktandır uy
kuya dalmış ihtiyarları uyandırmasını bilirler. 

Dün gece bahçe duvarında bu ihtiyarlardan beş söz 
dinledim. Bunları ihtiyar, gamlı, kuru gece bekçileri söy· 

liyorlardı. 
«Bir baba olarak evlatlarına iyi bakmıyor! İnsan baba

ları bunu daha iyi yaparlar . � 

«Ü pek ihtiyar! Çocuklarına artık hiç bakmıyor. Öteki 
gece bekçisi böyle cevap verdi: 

[1] Her yer kiliıoe ve -.aaaatu 41&h.. 
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«Çocukları var mı? Bunu kendisi is bat etmezse kimse 
i.sbat edemez! Çok isterim ki o bunu esaslı surette isbat 
etsin.» 

«İsbat mı? Sanki herhangi bir şeyi is bat etmiş gibi! 
İsbat ona zor gelir, kendisine inanılmasına çok kıymet ve
rir.» 

«Evet! Evet! Kendisine inanılması onu mesut eder. 
İhtiyarların huyu bu! Bizim de halimiz bu!"' 

Işıktan ürken iki ihtiyar gece bekçisi birbirlerile böyle 

konuşuyorlar ve arkasından mağmum, borularını üflüyor
lardı. Dün gece bahçe duvarında bunlar oldu. Bense gül
mekten katıldım, kusacaktım, fakat bilmiyordum nereye? 

Ve içime çöktüm. 
Evet, eşekleri sarhoş görmek ve gece bekçilerinin Tan

rıdan şüphelendiklerini duymak beni katılasıya güldürür. 
Bütün bu şüphelerin vakti artık çoktan geçmedi mi? [l] 

Böyle eski, uyuşuk ,l§ıktan ürken şeyler kimi uyandırabilir! 
Eski ilahların çoktan sonu geldi: - ve gerçek, iyi, şen, 

ilahi: bir sonları oldu! 
Ölümün fecrine ulaşmadılar. Bu, yalandır. Doğrusu 

odur ki onlar bir defasında da kendi kendilerine gülmek
ten öldüler! Bu, bir tanrının en dinsizce sözü söylediği za
man oldu. O söz şudur: «Bir Tanrı vardır. Benden başka 
tanrın olmamalı! » 

Kaba.sakal, [2] kıskanç bir tanrı. O kendini unutmuştu. 

O zaman bütün ilahlar güldüler ve tahtlarının üstünde salla
narak şöyle bağırdılar: « Uluhiyet bu değilmidir ki ilahlar 
vardır, fakat ilah yoktur.» 

Kulağı olan işitsin : 

Zerdüşt sevdiği Alaca inek adlı şehirde böyle dedi. Bu
radan kendi mağarasına ve hayvanlarına ulaşmak için iki 
günlük yolu vardı. Ruhu ise yuvaya dönüşün sevinci içinde 
idi. 

[1] Yıini tanrının yokluğuna hala inanamıyorlar! 
[Z] Bazı hayali resimleri relmih. 
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YURDA DÖNÜŞ 

Ey inziva! Yurdum, yuvam inziva! Vahşi gurbette o 
kadar uzun ve vahşi yaşadım ki sana göz yaşlarımla dönme
mek mümkün değil! 

Şimdi beni bir ana gibi parmaklarınla korkut ve bir 
ana gibi bana gülümse ve de ki: «Bir vakitler bir kasırga 
gibi benden uzaklaşan kimdi?» 

Ayrılan şöyle dedi: «İnzivada çok fazla kaldım. Ve 

s1;1smayı unuttum. Bunu şimdi öğrendin mi?» 
«Ey Zerdüşt, her şeyi biliyorum. Sen kalabalığın için

de benim yanımda olduğundan daha fazla münzevisin. 
«Terkedilmek ve münzevi olmak başka şeyler. Şimdi 

bunu öğrendin. İnsanlar arasında daima vahşi ve yabancı 
kalacaksın: 

· «Hatta onlar seni sevdikleri zaman dahi kendilerine 
vahşi ve yabancı kalacaksın: Çünkü onlar her şeyden önce 
esirgenmek isterler. 

«Halbuki şimdi burada, yurdund2sın. Burada her şeyi 
söyleyebilirsin. Ve bütün temelleri sarsabilirsin, burada 

kendinden utanacak gizli saklı duygular yoktur. 
« Burada her şey seni tatlılıkla dinler ve sana iltifat 

eder: Çünkü onlar bu sırtın üstüne binmek isterler. Burada 
her senbolle her gerçeğe ulaşabilirsin. 

Burada her şeye dürüst ve samimi olarak hitabedebi
lirsin. 

Burada her şeyin doğrusunu söyleyen adamın sözleri, 
kulaklara medih gibi gelir! 

Fakat terkedilmiş olmak başka şey. Hatırlar mısın 
Zerdüşt, sen ormanda kararsız bir halde ve bir ölü gibi ne
reye gideceğini bilmediğin bir sırada kuşun, nasıl senin 
üstünde çığlık atıyordu: 

İnsanlar arasında olmanın hayvar.1ar aru:;ındtı olmaktnn 
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daha tehlikeli bulduğum zamanı hatırlıyor musun? İşte bu, 
terk edilmekti! 

Ve Zerdüşt, boş kovalar arasında bir şarap pınarından, 
susuzlara şarap dağıttığını biliyor musun? 

Sarhoşlar arasında susuz ve yalnız oturduğun ve gece
leri şikayet ettiğini «almak, vermekten daha tatlı ve daha 
mutlu, hatta çalmak almaktan daha hayırlı değil mi» de
diğini hatırlıyor musun? İşte terke<l.ilmek buydu. 

Ve en sakin saatinin çaldığını ·ve bu saatin seni kendin
den uzaklaştırdığını ve sana meşum bir fısıltı ile «konuş ve 
parçala7> dediğini. 

Ve senin bütün bekleme ve susmanı sana dert yaptı
ğını ve mütevazı cesaretini korkaklığa çevirdiğini hatılı
yor musun? İşte bu, terkedilmekti. 

Ey inziva! Yurdumun inziva! - Sesin bana ne mutlu ve 
ne içten hitabediyor! 

Biz, birbirimize bir şey sormayız. Birbirimizden şika
yetimiz yok. Her işimiz açık. 

- Çünkü sende her şey açık ve berrak: Burada saatler 
bile daha tez geçiyor. Çünkü karanlıkta zaman, aydınlıkta 
olduğundan daha sıkıntılı geçer. 

Bütün varlıklar hakkında her fikir bana burada gelir: 
Burada her varlık dile gelmek ister ve her oluş benden ko
nuşmayı öğrenmek ister. 

Fakat ya aşağıda - orada her konuşma manasız! Ora
da unutmak ve geçip gitmek en iyi akıl : İşte bunu öğren
diın! 

İnsanda her şeyi kavramak isteyen, her şeye saldırma
lı. Fakat benim ellerim bunu yapamıyacak kadar temiz. 

Ben, onların havasından bile teneffüs etmek istemem. 
Ne yazık ki onların gürültüleri ve ağız kokuları içinde çok 
uzun zaman kaldım. 

Ey etrafımdaki mutlu sükun. Ey, temiz kokular. Sükli
nun ne temiz nefes alışı var. Bu bahtiyar sükun nasıl din· 
liyor? 
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Ya aşağıda? Orada herşey konuşur, fakat hiç bir kimse 
dinlemez. Hatta vecizeler çanlarla çalınsa bile panayırın 

bezirganları o sesi para şakırtısıyla boğarlar. 
Orada her şey konuşuyor. iKimse a11lamak bilmiyor. 

Herşey suya düşüyor, fakat derin pınarlara dalan yok. 

Orada herşey konuşuyor ve konuşmanın sonu gelmiyor. 
Herşey gıdaklıyor, fakat yuvada sakin oturup civciv 

çıkartmak isteyen yok. 
Daha dün zaman için ve dişleri için sert gelen şeyler 

gagalanmış bir halde bugünkülerin çenelerinden sarkıyor. 

Orada herşey konuşuyor ve her sır faş oluyor. Bir za

manlar sır diye tutulan ve derin ruhların mahremi sayılan 

şeyler şimdi herkesin ağzında. 
Ey insan varlığı, ey garip mahluk, karanlık sokakların 

güriiltüsü artık arkamda kaldı. Beni tehdit eden en büyük 
tehlike arkamda kaldı. 

Beni . tehdit eden en büyük tehlike esirgemek ve acı
m aktı ve her insan esirgenmek ve dertleri paylaşılmak ister. 

Gerçekleri gizleyerek çılgın bir el ve taşkın bir kalble 
ve merhametin küçük yalanlariyle mücehhez: İşte insanlar 

«rasında böyle yaşıyordum . 
Onlar arasında değişik kıyafetleri ve tahammül edebil

mek için kendimi inkara hazır bir halde y�ıyor ve şöyle 
diyorrlıım· «F,y ç1l�n, sPn insanhırı tanımıyorsun. 

İnsanlar arasında yaşanırsa, insan unutulur. İnsan ka
hrı bir meçhul ile muhat. Uzağı gören gözler ne yapsın? 

Beni tanımasalardı: O zaman ben çılgın onları kendim� ' 
den fazla esirgedim: Ben kendime karşı sert davranmaya 
a1ıŞJğım. Ve bu korunma için kendimden öç alırım. 

İnsanlar arasında meşum damlaların oydukları taş gibi, 
zehirli sinekler<len delik deşik edilmiş bir halde yaşıyor
dum. Ve kendi kendime şöyle diyordum: «Her bayağı şey 
kendi adiliğimden dolayı masurrıdur!» 

Her işlerinde «iyi» denenleri, en zehirli sinekler olarak 
buldum. Onlar masumiyetle sokarlar, ve bütün masumiyet,.. 
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lerle y�lan söylerler. Bana karşı nasıl adil olabilirlerdi! 
iİyiler arasında yaşayanları merhamet yalana alıştırır. 

Merhamet bütün hür gönülleri zehirler. Çünkü iyilerin bu

dalalığı sonsuzdur. 

Orada, aşağıda kendimi ve zenginliğimi gizlemeyi öğ

rendim: Çünkü herkesin kalbini züğürt buldum. Benim 

merhametimin her keste görebildiğim yalanı buydu. Kimde 
zeka var ve kimde fazlası var görür ve kokusunu ahrdım! 

Onların abus hikmetleri - ben onlara hikmet derim, 

abus demem. Böylece :kelimeleri yutmayı öğrendim. Onla
rın mezarcılarına araştırıcılar ve deneyiciler dedim. Böyle
ce kelimell'rin manasını değiştirmeyi öğrendim . Mezar ka

zıcıları kendi hastalıklarını kazıyorlar. Bütün molozlann al
tmda fena kokular saklıdır. Molozlara dokunmamalı, dağ
larda yaşamalıdır. 

Mutlu bir burunla yine dağ hürriyeti teneffüs ediyo
rum! Nihayet burnum insana ait bütün fena kokulardan 
kurtuldu! 

Sert havalar köpürmüş, şarablar gibi ruhumu canlandı
rıyor ve beni aksırtıyor. Afiyet olsun. 

Zerdüşt böyle dedi. 



ÜÇ FENALIGA DAİR 

l 

Rüyamda, son sabah rüyamda dünyanm öbür ucunda 
bir tepe üzerinde bulunuyordum_. Elimde bir terazi: vardı 
ve dünyayı tartıyordum. 

Yazık ki sabah kızıllığı pek erken geldi. Ve kıskanç 
fecir beni yakarak uyandırdı. 

Fecir daima benim sabah rüyalarımın alevlerini kıs
kanır. 

Rüyada dünyayı, zamanı olan için ölçülmesi kabil, tart
masını bilen için tartılması kabil, kuvvetli bir uçucu ıçın 
üstünden uçulması mümkün, ilahi zorluklara alışık olanlar 
için sezilmesi kabil gördüm. 

Benim rüyam, cesur bir yelkenci,' yan gemi yarı yel
kenli. Kelebekler gibi sakit, atmacalar gibi sabırsız. Nasıl 
oldu da bu gün dünyayı tartmak için sabır ve tahammül 
gösterebildi. 

Acaba benim gülümseyen uyanık gündüz hikmetim, 
bütün sonsuz dünya mefhumlarile alay eden hikmetim mi 
onunla gizlice konuştu ? 

Çünkü benim hikmetim şöyle der: «Kuvvet bulunan 
yerde, rakam hakimdir. Rakamın daha fazla kuvveti var
dır. 

Rüyam bu mahdut dünyaya nasıl emniyetle bakıyordu. 
Tecessüs.süz, korkusuz ve yalvarmadan: 

Dünya sanki serin, yumuşak, ipek derili, olgun b1r al
tın elma gibi avucumun içine girdi: Dünya kendini bana 
böyle teslim etti. 

O tepenin üzerinde dünya -bana, geniş dallı kavi irade
li ve yol yorgunluklarına bir tahta basamak gibi dağılmış bir 
ağaç şeklinde göründü. 

Sanki nazik eller bana bir sandık uzattılar. Utanmayı 
ve saygıyı bilen gözler için okşayıcı bir sandık: Bana dün
ya böyle göründü: 
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İnsan sevgisini uzak:laştıra<:ak kadar muam.rna değil, 
insan aklını uyuştuı·acak kadar açık değil. Dünya, bana bu 
gün arkasuıdan fena şeyler söylenen, halbuki insansa iyi 
olan bir şey gibi göründü! 

Sabah rüyama ne kadar müteşekkirim ki bu güa erkea 
vakitte dünyayı tartabildim. 

Rüyam, bana bu gün insanca iyi bir şey olarak görüıı

dü. Bu hülya ve 'kalpler tesellicisi! 
Ben de gündüzün ona aynile mukabele e�eliyim ve 

onun en iyi tarafını öğrenmeliyim!. 
Şimdi ben de en kötü üç şeyi teraziye vurayım ve ia

sanca iyi tartayım. 
Takdis etmesini öğreten tel'in etmesini de öğretmiştir: 

Şimdi dünyada en çok tel'in edilen üç şey nedir? Bunu 
teraziye vurmak isterim! 

Şehvet, hükmetme isteği, bencillik. Şimdiye kadar en 
çok tel'in edilen ve en çok iftiraya uğrayan üç şey bunlar
dır. Şimdi bu üç şeyi insanca iyi tarta.rım. 

Pekala! İşte benim dağım, karşıda deniz: Deniz, o eski, 
yüz başlı, mültefit, sevdiğim deniz. Yumak yumak, sadık ve 
vahşi deniz. 

Pekala! Yuvarlanıp gelen denizi teraziye vurayım. Bir 
de şahit seçeyim ki baksın. 

Ey münzevi, keskin kokulu, geniş kubbeli ağaç, sevdi
ğim ağaç seni şahit tutuyorum! 

Şimdi bu, hangi köprü üstünde oluyor? Nasıl bir kuv
vet, yükseklikleri aşağıya doğru zorluyor ve en yüksek 
şey nedir. - Yukarı doğru çıkmak? 

Şimdi terazi hazır, ve sakin duruyor. Bir kefesine üç 
ağır suali atıyorum. Öteki kefe üç ağır cevabı taşıyacak. 

Şehvet : Vücudü hakir gören yobazların gözüne diken 
ve bütün öte dünyalıların lanetledikleri şey. Çünkü şehvet 
bütün bu çılgın öğreticileri çileden çıkarır. 

Şehvet, ayak takımı için, üstünde kızanlan hafif ateş, 
kurt yeniği odunlar, leş kokan paçavralar için azgınlık 

sobası. 
:6erdişt - F. 13 
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Şehvet : · Serbest ruhlar için masum ve hür toprağın 
saadeti . Şimdiki zamanı, geleceğe bağlayan köprü. [1] 

Şehvet : Yalnız solmuş olanlar için tartılmış bir zehir. 
:E'akat arslan iradeliler için büyük kalb mukavvisi. Şa

raplar içinde en büyük sıaygıyla saklanan şarap. 
Şehvet : Daha yüksek bir saadet ve yüce ümitlerimiz 

için büyük talih sembolü. Çoklarına izdivaç vadedilmiştir, 
hatta izdivaçtan fazla bir şey. 

Erkek ve kadından daha yabancı olan bir çoklarına ve 
erkekle kadının birbirine ne kadar yabancı olduklarını kim 
layıkiyle anlamıştır. 

Şehvet: Ama ben fikirlerim etrafında setler . isterim, 
sözlerim etrafında da böyle, ta ki bahçeme domuzlar ve ha
yalperestler girmesin. 

Hükmetme ihtirası : iEa:ı katı yüreklilerin elindeki alev
den kırbaç. En z.alim hakkında kullanılmak için saklanmış 
zalim işkence. Canlı ateşlerin. kar.anhh alt•vi. 

Hükmetme ihtirası: En mağrur milh·tkTin karşısına çıkan 
çılgın\ firen. Belirsiz faziletlerle alay eden her kısrağa ve 
her gurura binen kuvvet: 

Hükmetme ihtirası : Bütiin çürümüş ve oyulmuş şey
ler için zelzele. [2'] Köhne mezarların üstünden yuvarlanan 
cezalandırıcı, kırıcı kuvvet, vakitsiz cevapların yanındaki 
yıldırımdan istihfam. 

Hükmetme ihtirası : Bakışından insan kovuklara ka
çar, iki büklüm olur ve feryat eder, yılandan ve domuzdan 
daha alçaklaşır ve nihayet büyük istihkarı haykırır. 

Hükmetme ihtirası: Büyük küçümsemenin korkunç 
öğreticisi ki şehirlere ve devletlere «çekil yerinden» diye 
vazeder ve nihayet onların kendilerine «ben buradan çekil
meliyim» dedirtir. 

Hükmetme ihtirası : Erguvan saadetleri cazip bir şe-

[1] Şehvet. hnyatm. muharriki nlarak Niçeye azh görü
niiş yeterki İnsaniistii'nün doğmasına yarasın! 

[2] Zaifleri tasfiye ettiği için aziz kuvvet. 
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kilde göklere resmeden bir aşk gibi, temizleri ve münze
vileri kendi kendilerine yetecekleri bir yüksekliğe tırman
maya kandırır. 

Hükmetme
' 

ihtirası : Yüksek olanşey aşağıya inip ik
tidarı almak arzu ederse buna ihtiras denir mi? Gerçek bu 

iptilada bu inişte büyük bir taraf yoktur. 

Münzevi yükseklik, ebedi olarak inzivada kalmasın ve 
kendisiyle yetinmesin diye dağın vadiye inmesi ve dağ rüz
garlarının ovalara esmesi için ah böyle bir hasretin vaftiz 
ve fazilet adını kim bulacak? Adı bulunamıyan bu şeye 
Zerdüşt bir zamanlar «hediye eden faziletı.> demişti. 

İşt� o zamandı ki hakikaten ilk defa olarak, Zerdüşt 
bencilliği takdis l'lmi:�ti. Kudretli bir ruhtan kaynayan sağ
hıın ve ku1.o;.;ul bencill ik: - O kudretli ruhtan ki yük.sek, 

güzel ve muzaffer beden onundur. Ve etrafında her şey bir 
aynadır. [1] 

, Kuvvetli ve inandırıcı beden. Bir dansör ki senbolü 
ve hülasa kendi kendine keyiflenen ruhtur. İşte böyle, 
beden ve ruhların kendi kendilerine keyiflenmelerine, fa 
zilet denir. 

Onların iyi ve fena tabirlerile bu keyifleni�, kutsal ko

ruluklarla örtülü. Kendi saadetile bütürı hakir şeyleri u
zaklaştmr. Bütün korkulu şeyleri kendinden uzaklaştırır. 
«Ü fena» der, ve korkağı kasdeder! [2] Daima sızlanan, in
leyen, telaşlanan ve küçük menfaatleri derlemekle meşgul 

olan, her şey ona hakir görünür. 

O her istirablı hikmeti de hakir gorur. Gerçek, hik
metler var ki karanlıkta çiçek açar. Gece gölgesi hikmeti 
ki «her şey kibirli» diye daima içini çeker. 

Korkak güvensizlik, bakış ve el sıkış yerine yemin is-

[1] Muıkacldes bencillik ıstıfaya vasıta olan ve l<udret· 
tiye ya<;;amak hakkı veren kuvvet. 

[2] Nke terminolojisinde iyi ve hayır. ceRaret ve snv:ı'; 
fona ve ser ise korkakltk ve zaifler uzun y:�ut.ın 
şıP.yleı'ffü (Merhamet, şefkat) . 
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teyen ve septik hikmet onca değersizdir. Çünkü bu, kor
kak ruhların işidr. 

Çabuk .beğenilen, köpekçe sırt üstü yatan, mütevazi 
olan her şey, ona daha kıymetli görünür. Ve çabuk beğe
nilen, mütevazi, köpekçe ve mutaassıp hikmetler vardır. 

Kendini hiç bir zaman savunmak istemeyen bir tik
sinti, zehirli salyeyi ve kötü bakışı yutabilen bir tiksinti 
pek fazla kanaatkar ve pek fazla sabırlı olanlardan da iğ
renir. Çünkü bu, köle tal:'Zıdır. 

Bu aziz bencillik tanrıya karşı olsun insana karşı ol
sun veya ahmak insan kanaatlanna karşı olsun, bütün bu 
köleliklerin yüzüne tükürür. 

Fena : Süklüm püklüm, kölevari, kölece göz kırpan, 
burkuk kalble ve korkak budakla:::;.ı c:;�n sahte fedakar
h:k, fenadır. 

Sahte hikmet. . .  Bütün kölelikler yorgun ve bitkin es
piriler, hele şaşkın, karanlık, acayip papaz delilikleri. [l] 

Bütün papazlar, dünyadan bezginler, bütün bu dişi ve 
�k ruhlular, ah bütün bunların oyunlan bencilliğin he
sabına yazılmıştır. Halbuki bencilliğe mevzu olan şeylere 
fazilet denmeliydi. 

Bu dünyadan bezgin korkaklar, put örümcekleri ken
dilerini feragatli göstermek istiyorl:ar. 

Ama bütün bunlar için bir gün bir değişme, bir ada
let kılıcı ve büyük bir öğle geliyor. O vakit herşey meyda
na çıkacak ve benliği kutsal ve muhterem sayanlar ve ben
cilliği takdis edenler bildiklerini söyliyecekler ve falcının 
dediğini diyecekler: «Bak o büyük öğle yakındır, geli
yor.». [2] 

Zerdüşt böyle dedi. 

[1] Nk!" de U<l tiirlü ablak vardır. Köle ahüıkı, efendi 
ah�akı. Birincisi ::.miıflann, ikincisi kavilerin ahlak· 
yatıdır. 

[2] Şeh,-et, hiikmetme ihtiraM ve benci.llik'in makbul o
lacağı üstinsan devri. 



AGIRUG!N RUHUNA DAİR 

I 

Benim ağzım halkın ağzıdır. Benim konuşmam kibar 

züppelere kaba gelir. Sözlerim mürekkep hokkalarına ve 

kalem tilkilerine yabancı gelir. 

Benim elim bir delinin elidir. Bütün masalara, duvar

lara ve bunun gibi mecnunane ziynetlere ve karalamak 

için yeri olan herşeye yazıklar olsun, herşeye lanet. 
Benim ayağım bir at ayağıdır. Onunla taş, toprak tar

la,  tap:ın h<·r!':c·y i  teperim ve bütün koşularda şeytanın ön

cü�iiyüıı ı .  
Benim midem hir karli!l kursağıdır. Çiinkü en çok ku- · 

zu dini �eviyor herhalde bir kuş kursağıdır. 

Masum şeylerle beslenir, azla yetinir uçmaya uzaklaş
maya hazır ve sabırsız. Benim tarzım bu: Bundan bir kuş 

tarzı bulunmaz olu r  mu? Ben hele ağll'lığm ruhuna da düş
manım. Bu da kuş tarzıdır. Gerçek, ben ağırlı ğın ruhuna 
ezelden düşmanım . 

Düşmanlığım nerelere uçup kaçmadı ki ? Bu hususta 
çok şey söyliyebilirim ve söylemek isterim ama boş bir ev
de yalnız olmalıyım ve kendi kulaklarım a  söylemeliyim. 

Tabii başka şarkıcılar da vardı ki gırtlakları ancak ve 
ancak ev dolduğu zaman açılır. [1] Elleri o zaman konuşur, 
gözleri o zaman ifadelenir, kalbleri o zaman uyanır - ben 
bunlara ber7emem. 

n 

İr � 3nlara günün birinde uçmayı öğretecek olan adam, 

bütün sınır taşlarını devirecektir. Bütün �mır faşları be:r-

[1] ,A•cak kaJabbğa Mta.b eden demagaglar. 
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hava olacaktır ve o dünyayı yeniden ve hafif bir · dünya 
olarak vaftiz etmiş olacaktır. [1] 

Kuş en seri attan daha hızlı uçar. Fakat onun da ka
lası, henüz uçmasını, bilmeyen insan gibi yine ağır toprağa 

güna.ülüdür. 
Ağırhğ.ın ruhu ister ki hayat ve toprak ağır olsun! Fa

kat hafif olmak ve bir kuş olmak isteyen, kendini sevmeli
clir. Ben bunu öğretiyorum. Tabii sararıp solınuşlann ve 
ha.:.-tahkların sevgisile değil Çünkü bu gibilerin bencillik
leıi de taaffün eder! 

İnsan kendisini kutsal ve sağlam bir sevgile sevmesini 
öğrenmeli. İnsan kendisine tahammül etmeyi öğrenmeli ve 
sağa sola dalmamalı. Ben bunu öğretiyorum. 

Böyle sağa sola bakmaya diğergamlık diyorlar. Bun
dan büyük yalan ve riya olamaz. Hele bu sözü bütün dün
yaya ağır gelenler söylerse. 

Gerçek, kendi kendini sevmeyi öğrenmek bu günden 
yarına oluverecel'K bir iş değildir. Aksine, bütün hünerlerin 
en zoru, en incesi ve en çok sabır isteyenidir. 

İ�ın kendine ait olan her şey kendinden iyice sak
larunı�tır. Ve bütün gömüler içinde en güç çıkarılan insa
nın kendi gömüsüdür. - Ağırlığın ruhu böyle yapar. 

Daha beşikte iken bize iyilik ve fenalık diye ağır söz

ler ve ağır kıymetler öğretirler. Bize verdikleri çeyizin adı 
budur. Ve bize, bu çeyizin hatırı için yaşadığımızı söylerler. 

Çocuğu, kendi kendini sevmemeyi öğreterek kendimize 
bağlıyoruz. Ağırlığın ruhu böyle yapar. 

Ve bize verilen bu çeyizin kuvvetli omuzlarımızla yal
çın dağların üzerine taşırız. Terlediğimiz vakit bize derler 
ki: Evet hayata katlanmak zordur. 

Evet insanın kendisini taşıması güçtür! Bunun sebebi 

[1] İsabetli kehaııet. Dünya Federasyonu fikrinin do
�unda üç ayn rolü olnıuştur. 
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kendi omuzlarında bir çok yabancı şey taşımasıdır. O bir 

deve gibi çöker ve sırtına bolca yük yüklenir. Hele güçlü, 
dayanıklı ve saygılı olursa. O zaman pek çok yabancı söz
ler ve yabancı kıymetler yüklenir ve hayatı bir çöl olarak 
vehmeder ! 

Ve gerçek ! insanın kendisine ait bazı şeyleri taşıması 
da güçtür! İnsanın içinde bir çok şey salyangoza benzer. 
İğrenç, kaygın ve yakalanması güç. 

Öyle ki üstüne müzeyyen nakışlı bir asil kabuk ister. 
Fakat kabuğa ve güzel bir manzaraya ve kurnaz bir kör
lüğe sahip olmak sanatını da öğrenirdi. 

İnsanda bir çok şey aldatıcıdır. Nice kabuklar �k ince, 

pek hazin ve pek fazl;; kabuktur. Bir çok gizh iyilikler ve 
kuvvetler çok de.fa açığa çıkmaz. En nefis çerezler hazan 
ağzının tadını bilen yiyici bulamaz! 

Bunu kadınlar, o en nefis çere:ıler, ıyı bilirler. 
Biraz şişman veya biraz zayıf. Bu kadarcık fark talihe ne 
kadar tesir eder! 

İnsanın keşfedilmesi zordur. He�e insanın kendi ken
disini keşfetmesi daha zordur. Çok defa zeka ruh hakkında 
yalan söyler. Ağırlığm ruhu bunu yapar. Fakat şöyle di
yen kendisini iyi keşfetmi§ıir: «Benim iyiliğim ve fenalığını 
budur.» «Herkese iyi herkese fena» diyen cüceyi ve kös
tebeği susturmu§ olur. 

Gerçek, her şeyi iyi bulan ve hele dünyayı en ıyı şey 
telakki edenleri de sevmem. Bunlan pek fazla kanaatkar 
bulurum . 

Her şeyden tad almak isteyen kanaatkarlık: En yük

sek zevk bu değildir! B(.n evet ve hayır demesini bilen ve 
ağzının tadını bilen damakları ve mideleri severim. 

Fakat eline geçeni çiğneyip yutmak, bu, domuz tarzı-
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dır! Dalına İ-A demek bunu yalnız eşekler ve ona benzi
yenler öğrenirler. 

Benim zevkim koyu sarı ve sıcak kırmızıdır. Benim 
zevkim her renge kan katar. Fakat evini beyaza badanala
tan, bana beyaza badanalı bir ruh ifşa eder. 

Kimi mumyalara kimi de hayaletlere aşık olur. Bunla
rın ikisi de ete ve kana düşmandu-. -.ı\h bunlar sinirime 
dokunur! Çünkü ben kanı severim. 

Herkesin tük� :ik attığı yerde oturup kalmayı istemem. 
Pnnim zevkim bu . Hırsızlar ve yalancılar arasında oturma
yı tercih ederim . .  Kimsenin ağzında altın yoktur. Fakat 
tükrük yalayanlar daha fazla sinirime dokunurlar. İnsanlar 
arasında bulduğum en iğrenç tip, sevmek istemediği halde 
yine sevgiden geçinmek isteyen parazitlerdir. 

Ya fena hayvanlardan olmak veya hayvan mürebbisi 
olmaktan başka yapacak şey bilmiyenleri de bedbaht bu
lurum. Bunların yanında yerleşemem. Bunun gibi daima 
beklemeye mecbur olanlar <la bahtsaz.dır. Bunlar da sinirime 
dokunur. Bütün gümrükçüler, çerçiler, krallar ve bütü:rı 
ltaşka yurt ve dükkan bekçileri.. 

Gerçek, ben de ·beklemeyi öğrendim . Ve esaslı öğren
dlın. -Ama, kendimi beklemeyi ve her şeyden evvel dur
mayı, gitmeyi, koşmayı, sıçramayı, tırm:anmayı ve dans 
etmeyi öğrendim. 

Ama benim tsvsiyem şudur: Bir vakit olup da uçmayı 
öğrenmek isteyen, önce ayakta dk·mayı, yürümeyi, koş· 
mayı, tırmanmayı ve dans etmeyi öğrenmelidir. Bunsuz 
uçulmaz! 

İp merdivenlerle nice pencerelere tınnanmayı öğren

dim. Kemikli bacakl.anmla yüksek sırıklara tırmandım. İd
rakin yüksek sırıkların üzerine oturmanın bana verdiği bah

wyarhk vefı;ıııi az �-tk -
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Büyük sütunlar üstünde küçük alevler gibi parıldamak. 
Vakıa ışık küçüktür. Fakat yolunu kaybetmiş gemiler ve 
kazazedeler için büyük tesellidir! -

Bir çok dolambaçlardan <lolaşarak kendi hikmetime 
ulaştım. Gözümün kendi uzaklıklarıma daldığı yerlerde bir 
merdiven üstünde yÜ'.kseklere tırmandım. Ben yol sor
masıru sevmem. Bütün bunlar sinirime dokunur. Yolu, 

Yo11ara sordum . Ve onları da böyle denedim. 

Bütün yüri.iyii§üm bir deneme ve bir sorma idi. Gerçek, 
böyle soruların cevabını vermeyi de öğrenmeli. Bu benim 
hoşuma gider. 

Bu ne iyi, ne fl)nadır. Fakat benim zevkimdir. Ne on

dan utanırım, ne de onu gizlerim. 

İşte benim yolum. - Ya si:Linki ? Bana yol soranlara 
şu cevabı verdim: Yol mu? .  Böyle ş:::y yoktur. 

Zerdüşt böyle dedi. 



ESKİ VE YENİ LEVHALARA DAİR 

1 

Şurada oturuyorum ve etrafımda eski, kırılmış levha
lar ve yeni yarı yazılmış levhalar bulunduğu halde . bekli
yorum. Benim saatim ne zaman çalacak? Aşağıya ineceğim 
saat, gurubumun saati. Çünkü bir defa daha insan içine 
gitmek istiyorum. 

İşte bunu bekliyorum. 
dair alametlerin belirmesi 

Çünkü önce saatimin çaldığına 
lazımdır. Yani gülen arslan ve 

güvercin sürüsü. 
Bu arahk kendi kendimle konuşuyorum. Kimse bana 

yeni bir şey anlatmıyor. Bari kendimi kendime anlatayım. 

n 

İnsanlar arasına vardığım zaman eski bir vehme müp
tela olduklarını gördüm. Hepsi insanlar için iyi ve fena 
olan şeyleri bildiklerini vehmediyorlardı. 

Faziletlerden bahsetmek onlara eski ve 
vehim gibi geliyordu. Ve iyi uyumak isteyen, 
mazdan önce iyiden ve fenadan bahsediyordu. 

yorgun bir 
yatağa yat-

Ben şöyle diyerek uykularını kaçırdım. «İyi» ve fena
nın ne olduğunu yaratıcıdan başka henüz kimse bilmez! 
Yaratıcı ise, insanlara bir hedef yaratan ve toprağa bir rrıa
na ve istikbal verendir. Ancak �u yaratıcıdır ki iyiyi ve 
fenayı y&ratır:» 

Onlara eski ders kürsülerini ve bütün eski vehimle· 
rini devirttim. Fazilet üstatlarını, azizlerini, şairlerini ve 
dünya kurtarıcılarını onlara gülünç gösterdim. 

Abus hakimlerini ve hayat ağacı üstünde pinekleyip 
bedbinlik saçanları onlara gültinç gösterdim. 
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Bir leş ve sırtlan gibi, onların büyük mezar caddelerine 
bizzat oturdum. Ve onların mazilerine ve kof saltanatlarına 
güldüm. 

Gerçek, vaızlar ve deliler gibi onların küçük büyük 
şeylerine öfke ve kinle haykırdım. En iyi şeylerinin bile 
küçük olduğunu hatta en kötü şeylerin bile küçük olduğu
nu haykırdım! Ve böyle güldüm. 

Benim dağda doğmuş haklın hasretim ve vahşi hikme
tim içimden haykırdı ve güldü! Benim büyük ve kanat 
çarpan hasretim. 

Hasretim çok defa gülerken beni aşağı yukarı fırlattı. 

Böylece güneşten sarhoş olmuş bir hayret oku halinde haş
yetle uçtum. 

Uzak istikbale uçtum. Henüz hiç bir rüyada görülme
i)len istikbale, kimsenin tasavvur ,  etmediği kadar sıcak bir 
cenuba: tanrıların çıplak dans ettikleri yere. 

Sembollerle konuşmak ve şairler gibi okşamak ve ke
kelemek! hakikaten şair olmaya meobur · olduğuma utanı

yorum! 
O zamanlar bütün oluşları bir ilahi dans ve bir ilah! 

cüret diye vehm ediyor ve dünyayı çılgın ve kendine doğ
ru kaçar buluyordum. 

Bir çok ilahların ebedi bir kaçışmaları ve tekrar ara
maları ve bir çok ilahların birbirle�ne zıt konuşmaları, bir

birlerine zıt işitmeleri ve birbirlerine· zıt olarak tutun· 
malar. 

Bana zaman «an� larla aziz bir istihza vehmini veri
yor ve mecburiyetlerin bizzat hürriyet olduğu ve hürriye
tin dikenlerile saadet içinde oynadığı zamanlar. 

Benim de eski şeytanımı ve ezeli düşmanımı yani ağır
hğın ruhu ve onun yarattığı her şeyi tekrar gördüğüm za
man: cebir, kanun, zaruret, netice, maksat, irade ve iyi ve 
fena : 

Üstünde dans edilecek ve dans edilip geçilecek bir �ey 



bulUJllllanıalı mı? Hafif şeyıer için, köstebekler ve ağır cüce
ler bulwımamalı mı? 

Yine orada idi ki: insanüstü sözünü telaffuz etmiş, insa
nın geçilmesi lazım gelen bir merhale olduğunu ve onun bir 
gaye değil bir köprü olduğunu ve ;nsanın yeni sabah kızıl
lıklarına yol açacak olan öğlenini ve akşamını bahtiyarlıkla 
öğmesi lazım geldiğini söylemiştim. 

Büyük eğle, erguvandan ikindi ve ak�am kızıllıkları 
hakkında Zerdüş�'ün sözleri bunlardı. 

Gerçek, onlara yeni yıldızlar ve ·ye; i geceler gösterdim 
ve gill,meyi bir alaca çadır gibi, bulutlar g0ce ve gündüz üs
tüne gerdim. 

Bütün şiirlerimi ve düşü.rıcelerimi onlara öğrettim: İn
sanda parçalar halinde ve bilmece ve acaip tesadüfler ş: i<
linde bulunm şeyleri birleştirip yekpare °f>ir şiir halL ıe ge

tirmeyi öğrettim. 
Şair, muamma çözücüsü ve tesadüfün kurtarıcısı olarak 

onlara istikbal!c:rini yaratmayı öğrei!tim. -Yaratarak kurta
rışı öğrettim. 

İradelerine «ben böyle istedim ve böyle isteyeceğim» 
dedirtinceye kadar insana mazisinden kurtulmayı öğrettim. 

Yalnız bunun kurtuluş olduğunu ve kurtuluşun bundan 
ibaret olduğunu öğrettim. [1] 

Şimdi onların arasına son defa girebilmek için kendi: 
kurtuluBumu bekliyorum. 

Çünkü insanlar arasına bir defa daha gitmek istiyorum. 
Onların arasına inmek istiyorum. Onlara en kıymetli hedi
yemi:, ölürken vermek istiyorum! 

Bunu en zengin varlık olan gün,,.şten batışı esnasında öğ

rendim. Güneş batarken tükenmez hazinelerinden denize al
tın saçar. Öyleki en fakir balıkçı bile altın kürekler1� kü
rek çeker. İşte bir zamanlar bunu gördüm ve bunu temaşa 
ederken göz yaşlarıma doyamadım. 

Zerdüşt de güneş gibi gurub etmek istiyor. İşte bunun 

[lJ Dinler ve gelenekler değil, yeni bir ben ''e yeni 
Hr insanlık yaratma iradesi. 
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için etrafında eski, kırıhnış levhalar ve yeni yarı yazıhnış 
levhalar bulunduğu halde oturuyor ve bekliyor. 

Bak şurada yeni bir levha var. Fakat onu benimle birlik
te vadiye ve etten kalblere ,taşıyacak kardeşlerim nerede? 

Büyük sevgim, böylece en uzak hedeflere yöneliyor: En 
yakınlarını esirgemeğe! İnsan, atlanması lazım gelen bir şey
dir. 

Atlamanın bir çok yolları ve tarzları vardır. Bunun ça
resine bak! Yalnız bir şaklabandır ki insanın üstünden sıç
ranıp geçebileceğini düşünür. 

En yakınında kendini bertaraf et. Ve garb edebileceğin 
bir hakkı kendine verdirme! 

Yaptığın şeyi, başkası senin hakkında yapamaz. Mislile 
mukabele yoktur. 

Kendine kumanda edemiyen, itaat etmelidir. Bazıları 
kendilerine kumanda edebilirler. 

Fakat kendilerine itaat edebihneleri için çok eksikleri 
vardır. 

5 .  

Asil ruhların tarzı budur: Onlar hiç bir şeyi bedavadan 
istemezler, hele hayatı. 

Halk tabakasından olan, maksatsız yaşamak ister. Fakat 
biz, bize verilmiş olan hayata karşılık ne verebileceğimizi 
düşünürüz! 

Hakikaten şu kibar bir sözdür: «Hayatın bize vaad etti
ğini, hayattan almalıyız.» 

Tad vermeden tad almak istememeli. 
Tad ve iffet ve utangaç şeylerdir. Her ikisi aranmak is

temez. Bunlara sahih olmalı fakat daha iyisi suç ve istirabı 
aramalıı. . 



- 222 -

6 

Kardeşlerim, ilk olan şeyler daima kurban edilir. Biz ilk 
olanlarız. 

Hepimiz gizli kurban masallarına kanıyoruz. Eski put
ların hatırı için yanıyoruz ve kızartılıyoruz. 

En iyi şeyimiz tazedir: Bu, eski damakları gıdıklıyor: 
Etimiz körpe ve derimiz bir kuzu derisi: Nasıl olur da eski 
putperestleri tahrik etmeyiz! 

En iyi şeyimizi kızartma yapan eski putperest, kendi içi
mizde oturur. Ah kardeşle�im nasıl olur da ilk olanlar kur
ban olmazlar! 

Fakat bizim tarzımızın icabı budur. Ve ben, kendilerini 
esirgemek istemiyenleri severim. Helak olanları bütün kal
bimle severim. Çünkü onlar karşıya geçenlerdir. [1] 

7 

Gerçek, doğru olmaya pek azları muktedirdir! Ve buna 
kadir olanlar da bunu istemezler. Hele iyiler, hiç, 

Ah bu iyiler, iyi insanlar hiç bir zaman gerçeği söyle
mezler, ruh için, böyle iyi olmak bir hastalıktır. 

Bu iyiler bağışlarlar. Teslim olurlar. Kalbleri yumu
şaktır ve itacıtlidir. Fakat itaai. eden, kendisini işitmez!. 

İyiler nazarmda fena denen ::ıeyler bir araya gelmeli ki 
bir hakfü:at doğabilsin! Ah kardeşlerim, böyle bir hakikat ya
ratmak için yeter derecede fena mısınız? [2] 

Korkunç araba, uzun itima<lsızlık, gaddar hayır, bık
kınlık, canlıdan kesme, bütün bunların bir araya gelmesi ne 
kadar nadirdir! Fakat hakikat, bu tohumlardan meydana 
gelir! 

Şimdiye kadar bütün bilgiler kötü vi'Cdanlarm yanında 
yetişmiştir! Ey idrak erbabı, eski levhaları parçalaymız,. 
parçaJayırıız! 

[1] Bu suretle zaifları tez ölecek ve dünya kavii'ere ka· . 
lacaktır. 

[2] Ta!ıxiblrtu- (eski kıymetli) olmak. 



-- 223 -

8 

Suyun sütunları olsa ve ırmağın üstünde köprü ve par 
maklık bulunsa, her şey.in akıntıda olduğuna kimse inanmaz. 

Budalalar bile buna itiraz e<lerler. Ve derler ki her şey 
akıyor mu? Irmağın üstünde sütunlar ve köprüler var ya. 
Köprünün üstünde her şey sabittir. Bütün kıymetler, köprü
ler, iyi ve fena mefhumları. Bunların hepsi sabittir. Hele azı
lı kış, ırmaklar dondurucusu gelince: En şakacılar bile gü
vensizliği öğrenirler ve o zam'iln yalnız budalalar değil, her
kes her şey sabit durmalı mı?» der. 

«Esasında her şey sabittir.» Bu kışa yakışır bir derstir. 
Veri�-.-.c.;; i z  , ;; ,-,-, - , ,1 için elverişli bir §eydir. Kış uykusuna da
lanlar vo ":· •ha bao;ında p\nekleyenler için bu, iyi bir tesellidir. 

«Esasında her �ey
· 
sakindir.�> Sözüne lodos itiraz eder! 

Lodos bir öküz. Ekine yaramıyan bir öküz, öfkeli bir 
öküz, bir tahripçidir ki öfkeli boynuzlarile buzu kırar! Ve 
buz da köprüleri yıkar! 

Ah kardeşlerim her şey akıntı halinde değil mi? Bütün 
köprüler ve parmaklıklar suya düşmedi mi? İyi ve fenaya 
artık kim tutunacak? 

Veyl bize, yaşasın, lodos esiyor. Kardeşlertm bütün so
kaklarda bu öğüdü veriniz! 

9 

Eski bir vehim vardır ki adı <.:iyi» ve «fena?> dır. Bu 
vehmin tekerlegi şimdiye kadar falcılar ve müneccimler et
rafında dönmüştür. 

Bir zamanlar falcılara ve müneccimlere, inanırlardı: 
Onun için her şeyin kader olduğuna ve kader emrinin ifası 
zaruri olduğuna inanırlardı. , 

Sonra da bütün falcılara ve müneccimlere inanmaz ol
dular: Ve şuna inanır oldular: «Hürriyet her şeydir. Arzu 
ettiğin şeyi yapabilirsin.» 
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Ka�deşlerim şimdiye kadar yıldızlar ve istikbal hak.kın
da ancak vehimler ileri sürülmüştür. Fakat bir şey bilimne
ıniştir. Onun için şimdiye kadar iyi ve fena hakkında yalmz 
vehimlere düşülmüş fakat bir şey bilinmemiştir. 

1() 
«Çalmamalısın, öldürmemelisin» bir zamanlar bu sözler 

kutsaldı. Bu sözlerin karşısında diz bükülür, kafa iğilir ve 
pabuç çıkarılırdı. [l] 

Fakat size soruyorum, dünyada böyle kutsal sözlerden 
daha beter hırsızl:ır ve katiller nerede vardır? 

Bizzat hayatın içinde hırsızlık ve öldürme yok mudur? 
;Böyle sözler kutsal addedilince bununla bizzat hakikat kat
ledilmiş olmadı mı? [2] 

Yoksa hayata zıt ve hayattan ürküten bir ölüm vaızı mı 
idi bu? Kardeşlerim parçalayınız eski levhaları, parçalayınız! 

11 
Geçmiş olan her şeye karşı benim merhametim, onların 

feda edilıniş olmasını görmektir. [3] 

Her cinsin merhametine, ruhuna ve çılgınlığına kurban 
verilmiş ve her şey onun köprüsü haline gelmiştir . 

Büyük bir diktatör zuhur edebilir ki, kendi lütfile ve 
şiddetile bütün geçmiş şeyleri bir köprü, bir işaret, bir mü

nadi ve bir horoz sesi olmaya zorlayabilir! 
Fakat şu da başka bir tehlike ve benim başka merha

metimdir: Avam tabakasından olanın düşünceler: dedesine ' 
kadar varır ve dedesinde zaman biter. 

Böylece bütün geçmiş §eyler feda edihni.ştir. Çünkü, bir 
defasında olabilir ki avam tabak.asi haklın olur ve sığ sular
da bütün zamanı boğar. 

Onun için kardeşlerim, yeni bir asilzade sınıfı lazundır 
ki avam tabakasına zıt hareket etsin ve yeni levhalar üstüne 
yeniden «asil» kelimesini yazsın. 

[ 1] Tevratın on emri. 
f2] Hayat. savaştır. Savııı..şta öldürme de vardır, öldü· 

ren galib olandır. 
[3] Zaiflocin erken öbnesi hayırhdııı-, ki kavilere yer 

kal .. ın. 



- 25 -

Asalet.in var o.lrabilıaesi için bir çok aöillere ve çeşit çe
şit asillere ihtiyaç vardır. Yok.sa vaktile bir senbolle ifade et
tiğim gibi <mlahiyet o dur iki ilahlar vardır. Fakat ilah yok
tur.» 

11 

Ah, kardeşletim size yeni bir asalet göstermek. ve öğret
mek istiyorum. Siz, geleceğin ekincileri, yetiştiricileri ve şa
hit;J.eri olun. [1] 

Evet, para asaleb, bezirgan asaleti gibi salın alabileceği
niz bir asalet değil, çünkü, alınabilen şeyler kıymetsizdir! 

Şerefiniz, soy sopunuzdan değil, gideceğiniz y4"ldan gel
meli. Sizi geçmek isteyen iradeniz ve adımlarınız. Yeni şe
refiniz bu olmalı! [2] 

Gerçek, bir prense uşaklık etmiş elmak değil, ne var hu 
prenslerde? [3] Ve duran bir şey daha sağlam dursun diye 
desteklik etmek değil! SUlaleniz sar.aylarda maiyetlik etti di
ye değil, Ve siz bir flaman gibi sığ havuzlarda uzun zaman 
oturmaya alıştırıldmız diye değil. Çünkü durabilmek maiyet 
takımının bir marifetidir, ve mruıyet ·taıkımı ölümden sonra 
gelecek saadete inanırlar, oturabilmeyi isterler. 

Kutsal tanıdığınız bir ruh, atalarınızı sevimli diyarlara 
götürdü diye değil. Ben bunu öğ'm.em. Çünkü, ağaçların ea 

kötüsü olan «haç» ın yetiştiği memleket öğülecek bir yer de

ğildir. 
Ve gerçek, bu «mukaddes nıM ve onun şövalyeleri ne

reye sefer ettilerse keçiler, kazlar ve put kafalar önde yürü. 
müştür! [4] 

Ah kardeşlerim, asaletiniz geriye değil ileriye bakınalıt 
Bütün ata ve eodat diyarlarından sürülmelisiniz! 

[1] Üstill3an devri. 
[2) İnsan batmalı, İnsanüstü zuhur etmeli. 
[3] Avrupa asillerinin çoğu maiyet adamlarının ÇQ

oukları. 
[4) Haçlı. Seferleri de höyle idi. 
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Çocuklarınızın memleketini sevmelisiniz. Bu sevgi, sizin 

yeni asaletiniz olmah. En uza!k denizlerde, henüz keşfedil
memiş diyorlar! Yelkenleriniz o tarafa açılmalı. Ve onu ara-
malısınız! . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . 

Babalarmızın çocuğu olmak günahını çocuklarınızda te
lafi etmelisiniz. [1] 

Bütün geçmişi böyle ıkurtarın. Size bu yeni kıymet hük
münü gösteriyorum! 

13 

«Yaşayıpta ne olacak? Yaşama boş şey, yaşama, saman 
döğrnek, yaşama, yanıp da ısınmamak. »  Bu kadim gevezelik
lere hala vecize diyorlar. Fakat bu sözler eski ve müteaffin 
olduğundan daha fazla kıymet veriHyor. Bataklık bile asa
let veriyor. 

Çocuklar şöyle diyebilirlerdi: Ateşten korkuyorlar, çün
kü, ateş onları yakıyor! Eski hikem!yat kitaplarında çocuk
ça çok şey var. Ve daima saman <löğen, döğmenin nasıl aley• 
hinde olsun? Böyle delilerin çenelerini tık.amalı. 

Böyleleri masaya otururlar ve bir şey getirmezler, hattA 
iştiha bile. Böyle olduğu halde «her şey boş» diye mınlda· 
nırlar. 

Ah kardeşlerim, iyi yemek, iyi içmek hiç de fena bir şey 
değil! Hiç bir zaman hoşnut olmıyanların kıymet hükümle
rini parçalayınız, parçalayınız! f2] 

14 
«Temize her şey temizdir.» Halk böyle der. Fakat. ben 

cie derim ki «domuza her şey domuz» dur. 
Onun için hayal perestler ve kalbleri burkulmuş bedbin

ler şöyle vaz ederler: «Dünya acaip bir necasettir.» 
Çünkü, bunların hepsi temizlenmeyen ruhlardır. Hele 

öte dünyaya göçmeden huzuru sükuna kavuşaroıyanlar! 
Ötedünyalılar! 

[l] İnsan seviyesinde kalmak şeref değildir. 
[2] Çünkü yaşamak iyi bir şeydir. 
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Hoşlarına gitmese de yüzlerine karşı şunu diyeceğim: 
Onların dünyası insan maketine benzer. O kadarı doğru. 

Dünyada çok necis var bu da doğru! Fakat dünya bu 
yüzden garib bir necis değildir. 

Dünyada bir çok şeylerin fena koktuğu sözünde bir ha
kikat var. Fakat bizzat tiksinti, kanatlar ve pınarlar bulaıı 
kudretler yaratır! [l] 

En iyide bile iğrenecek bir taraf vardır. En iyi bile ber
taraf edilmesi lazım gelen bir şeydir. 

Kardeşlerim, dünyada çoık necis bulunduğu sözünde çok 
hak.iikat var! 

15 
Dindar ötedünyalıların vicdanlarına sadakatle ve sanki 

dünyada bundan daha yanlış ve bozuk bir şey yokmu� gil:K 
şöyle vecizeler söylediklerini işitirdim. 

«Bırak dünyayı kendi başına! Ona karşı bir parmak bi
le kaldırma. 

Bırak kim isterse boğazlasın, bıçaklasm, söksün ve kazı... 
sın. Buna karşı da parmak kaldırma.�> Bu suretle dünyadan 
feragati öğrenirler. 

«Ve kendi akıl ve idrakini bizzat kendin boğazlamah
sın! Çünkü bu, bu dünyaya ait bir akıldır. Bu suretle dtin
yadan sıyrılmayı öğTenirsin!» 

Y'..zrd.eş!cr:..�, :cfta!cr:n b'!.'. eo;!-d bymet hükllmlPrmi p::ır
çalayınız, parçalayınız. Dünyaya iftira eden bu vecizeleri par. 
çalayınız! 

16 

<Çok şey öğrenen şiddetli ihtiraslarını unutur.:. Bütttn 
karanlık sokaklarda fısıldanan söz bu. 

«Hikmet, adamı yorar. Bu dünya buna değme:ı.J sen btr 
-ilitiras besleme!:ı> Bu yeni levhayı pazar yerlerinde bile BSJ.
b buldum. [2] 

[1] Üstinsan ve yeni kıymetler. 
[2] Halbuki hükmetme ihtirası azizdir. 
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Kai'J�şlerirn, bu yeni levhayı da parçalayımz! Bu vazı ve

renler dünya yorgunları ve ölüm vaızları ve bostancılardır, 
çij.ııkü bakın bu da bir uşaklık vazıdır: - Onların güç öğren
meleri ve en iyi şeyi< öğrenmeyişleri ve her şeyi pek çarça
buk yapışları, yemesini bilmeyişleri, midelerinin bozukluğu 
bundan. 

Onların ruhu bir bozuk mimedir: Ölüme teşvik eder! 
Kardeşlerim gerçek ruh bir midedir. Hayat bir keyf çınan
dır. Fakat bütün bu yeislerin sebebi olan bozuk midenin bü
tün membaları zehirlenmiştir. 

İdrak etmek, bu, arslan iradeliye keyf verir! Fakat yoru
lana, hükmedilir. Ve bütün dalgalar onunla oynar. 

Zayıf insanların tarzıdır hu. Yollarını şaşırırlar. Ve ni
hayet yorgunluk onlara sorar: «durup dururken neden yo
la çıiktın. Hepsi: manasız.» 

«.Her şey manasız! Hiç bir şey arzu etmemeli.» bu vfüz 
onların: kulağına hoş gelir. Halbuki bu bir. uşaklık vaızıdır. 

Kardeşlerim, Zerdüşt bütün yol yorgunluklarına serin ve 

sert bir rüzgar gibi geliyor. O bir çok burunları aksırtacak. 
Benim hür nefesim duvarlar arasından da geçer. Hapis

lere ve esir ruhlara da girer. 

İrade kurtuhnalı! Çünkü istemek yaratmaktır. Benim .. ' 
öğüdüm bu. Ve siz sadece yaratmak için öğrenmelisiniz. Ve 
öğrenmeyi, iyi öğrenmeyi benden öğrenmelisiniz. 

Kulağı olan işitsin. 
17 

4te deniz karşıda. Yol oradan belki büyük ademe ge

ça-. Fakat bu belkiyi, kim kabul edecek! Sizden kimse ölü

mün genzine atılmak istemez! O halde dünyadan nasıl bez

m� oluyorsunuz! 
Dünyadan bezgin! Fakat, henüz topraktan uzaklaşmış bi

le değilsiniz! Hala sizi · toprağa şehvetli ve kendi toprak y�r- · 
gunluğunuza aşık buluyorum! 

Dudaklarınız beyhude sarmıyor. Onlarda henüz bir 
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küçük dünya arzusu var! ve gözlerde - bundan unuiulmaz 
bir dünya keyfinin bulutçuğu yüzmüyor mu ? 

Arz üzeTinde bir çok kıymetli keşifler vardır. Kimi fay.
dalı kimi hoş. Bunların hatırı için dünyayı sevmeli. 

Ve bazı keşifler de var ki lkadm memesine benzer. Hem 
faydalı, hem hoş: 

Fakat siz dünya yorgunları, dünya tembelleri, sizi .kır
baçla okşamalı! Kırbaç darbelerile sizi tekrar neşelendirme
li. 

Çünkü, dünyayı kendinden bezdiren , hasta ve yaşama 
yorgunları değilseniz, kurnaz tembellersiniz. Veya çanak ya
layıcı keyif -kedilerisiniz. Tekrar keyiflenmiyecekseniz göç
melisiniz! 

Şifası imkansız. olanlara hekimlik etmemeli. Zerdüşt bu
nu öğretiyor. Böylece ötedünyaya göçmelisiniz. Fakat haya

ta bir son v ermek, bir yeni mısra bulmaktan dalın ·fazla ce
saret ister. Bütün hekimler ve şairler bunu hilirler. 

18 

. Kardeşlerim, yorgunluğun yarattığı levhalar v ardır. Tem
belliğin yarattığı levhalar vardır: Bunlar aynı şeyi söylese

ler de farklı dinlenmek isterler . . .  
Şu alçağa bakm! Hedefine .a z  bir me�afe kal�tır, fa

kat yorgunluktan inatla kuma yatmıştır, bu yiğit. [1] 
Yorgunluktan yola, arza, hedefe ve kendine esneyip 

duruyor. Daha bir adım bile atmak istemiyor. Bu cesur! 

Şimdi güneş onu kızartıyor ve köpekler terini yalıyor. 
Fakat o inadından yattığı yerde yatıyor ve rezil olmayı ter
cih ediyor. 

Hedefinden az bir mesafede rüsvay olmak! Gerçel.k, onu 
saçlarından göğe çekmeye mecbur kalacaksınız: - Bu kah
ramanı! 

Bırakin yattığı yerde yatsın!  Ve serinletici ve bayılt.ıet 
yağmurile uyku, o teselli, ona gelsin. Kendiliğinden uya-

f 11 Zaif iradelere telmih. 
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runcaya kadar, bırakın onu, yatsın. Yorgunluğu ve yorgunlu
ğun bütün izlerini üstünden atıncaya kadar yatsın! 

Yalnız kardeşlerim, köpekleri, miskin sokulganları ve bü
tün sürü halinde sokulganları ve her kahramanın teri yapı
şan münevver alayını ondan uzaklaştırın! 

19 

Etrafıma çemberler ve kutsal sınırlar çiziyorum. Benim
.le birlikte daha yüksek dağlara çıkanlar azalıyor. Gittikçe 
kutsallaşan dağlardan bir silsile inşa ediyorum. Kardeşle
rim, benimle nereye kadar çıkabilirseniz çıkın, ama yanınız
da bir parazit bulunmasın. 

Parazit: Sokulgan, yapışkan bir solucandır ki sizin hasta 
ve yaralı yerlerinizde semirmek ister. 

Ve onun marifeti yükselen ruhların yorulduklannı ifşa 
etmektir: Onların yeislerine, kederlerine ve nazik haya
ları içine iğrenç yuvasını yapar. 

Kuvvetlinin zayıf ve asilin fazla mülayim olduğu yerde 
e iğrenç, Yl:lvasını yapar: Parazit, büyüğün, 'küçüğün ve yara
lı köşelerine yerleşir. 

Bütün oluş halindeki şeylerin en yüksek ve en alçak 
tarafı nedir? Parazit, en alçak şeydir. Fakat en yüksek olan, 
en çok parazit besleyecektir. 

Ruh ki en uzun merdivene sahiptir. Ve en derinlere ka
dar inebilir. Parazitlerin çoğu onun sırtına binmesin ka
mı mi? 

En geniş ruh ki kendi içinde en uzaklara gidebilir, alda
Dıabilir ve sapabilir, en lüzumlu şey ki keyfi yüzünden istik
bale göçer: Oluş halindeki ruh ki istikbale dalar, varlıkı ki 
iradeyi ve ihtirası ister. 

En geniş ruh ki kendi kendinden kaçan en geniş daire

lerde kendine yet� ve delilik ona en tatlı şekilde hitap 
eder. 

Kendi kendini en çok seven ve içinde her şeyin akıntı 
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ve zıt · akmtısı, med ve cezri bulunur: Nasıl olur da en yük
.sek ruh en kötü parazitleri taşımaz! 

20 
Kardeşlerim ben zalim miyim? Fakat ben diyorum ki 

düşeni itmeli! de! 
Bu gün düşen, sükuta uğrayan her şey, onları kim tu

tabilir? Fakat hen onları itmek de isterim! 
Kayaları, yalçın derinlikler� yuvarlamanın keyfini bilir 

misiniz? Bu günkü insanlara bakın. Nasıl benim derinlikle
rime yuvarlaruyorlar? 

Kardeşlerim, ben daha iyi oyuncuların bir öncüsüyüm, 

bir örneğiyim! Benim misalime uyun. Uçmayı öğretemiyor

sanı.E, daha çabuk d�eyi öğret.in bari. (1] 

!1 
Ben cesudarı �verim. Fakat kılınç olmak yetmez. Bek

leaı.e3ini de bilmeli! 
Çok defa kendi.9ine güvenmek ve geçip gitmek daha bü

yük cesarettir. Böylece insan kendisini daha değerli düşna.n

lar için saklamış olur! 
Kin beslenecek düşmanlaruuz olmalı. Fakat hakarete 

l&yık düşmanlarınız ohnamalı. Düşmanla1"llll7la mağrur ol

malısınız. Bir ııamanlar buııtt öğrettim. 
Kardeşlerim, daha kıymetli düşmanlar için kendini3İ 

Mklayın. Onun için çok düşmanların önünden geçip gidin. 
Hele milletten, milletlerden bahseden sokak takımını bir 
tarafı bırakın. 

Onların leh ve aleyhteki fikirlerine aldırış etmeyin . Çok 
haksızlık vardır. Bunuın seyreden, öfkelenir. 

Onların içine bakmak onlara saldırmakla birdir. Onun 

için ormanlara kaçın ve bırakın kılıncınız uyusun! 

Kendi yollarınızı yürüyün! Bırakın halk ve milletler 
kendi yollarından gitsinler. Fakat bu yollar bir tek ümit 

ı�ğı bile göstermiyen karanlık yollardır.� 

[1] Ya Ustinsa1l olmah, ya da tes ölmeli. 



Varsın oralarda bezirganlar hü.kmetsfu. Onda parlayan 
her şeyi çerçi altınıdır. Arttk kırallar devri geçti. Bu gün 
millet denen şey, artık bir kıra.la layı kdeğild.ir. [1] 

Bakın, şu milletlere nasıl çerçiler gibi her süprüntü
liikten en küçük menfaatlan derliyorlar! 

Birbirlerine dikiz. ederler. Birbirlerinden bir şey aşır
maya uğraşırlar. Bunun adıp.a da iyi komşuluk derler. Ne
rede o e..<:ıki aziz zamanlar ki bir millet .:ben başka millet
lere hakim olmak isterim» derdi. [!] 

Çünkü kardeşlerim en iyi olan hükmetmelidir. Ve eıı 
iyi olan hüıkmetmek ister. Başka türlü konuşulan yerlerde 
en iyi insan yok demektir. [3] 

(Eğer ekmek bedava olsa idi bunlar ne diye hB.ykıra

eaklardı? Onların eğlenceleri geçlınlerid1r. Bırakın geçim
lerini güç kazansınlar! 

Çalışmalarında da bir yırtıcı hayvandırlar. Kazanma
ları da bir gasbdan ibarettir. K.andırmacalan da çok! Onun 
için bırakın işleri güç olsun! 

Onlar daha ince, daha kun1ai ve daha insana yakın 
yırtıcılar olsunlar. Çünkü insan en iyi yırtıcı hayvandır. 

İnsan bütün hayvanlardan maharetler gasbetmiştir. 
Onun için insanın işi hepsinden <laha güçtür. 

Yalnız kuşlar insanların üsttin<ledir. Hele hir kere in
san uçmayı da öğrenirse eyvahlar olsun. O zaman gas'b 
iştihası nerelere kadar yükselecek! 

Erkek harbe elverişli, kadın doğurgan olmalı. Ve her 
ikisi kafalarile ve bacaklarile iyi dans.etmeli. [ 4) Bir defa ol-

[1] Tereddi etmiştir. 
[2] Hükmetme iradesi. 
[3] Demokrasi değil. kahramanlar otoritesi. 
[4] Hayat neş'�i. 
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ısun darı.s etmeden geçirilen günü kaybolmuş saymalıyız. 
Bir hakikat ki içinde kahkaha yoktur, bize yalan gelmeli. 

Z4: 

Sizin evlenmeniz: Dikkat edin kötü bir bağlanma olma
sın. Pek acele bağlandıysanız! Arkasından zina gelir. 

İzdivaçta yalan ve izdivaçta iğrili.ktense zina daha iyi! 
Bana bir kadın diyordu ki vakıa nikahı bozdum fakat ni
kah beni daha evvel bozdu. 

Uygunsuz evlileri en fena kindarlar olarak buldum. 
Onlar artık yalnız olmadıklarının intikamını bütün dün

yadan almak isterler. 
Onun için samirrı'I insanların birbirlerine şöyle deme

lerini isterim: «Birbirimizi seviyoruz. . Bırakın sevgımızı 
muhafazaya bakalım .  Yoksa bizim vadirrıiz bir aldanıştan 
ibaret olur.» 

«BiZe bir mehil v�rin, bir küçük izdivaç yapalun. Ve 
büyük izdivaca elverişli olup olmadığımızı deneyelim! İki 

kişinin daima bir arada bulunması büyük bir şeydir!» 
Bütün saınimilere bunu tavsiye ederirrı. Eğer · başka 

türlü tavsiye etseydim ve başka türlü kon�aydım üst in

sana oln sevgimin manası kalır mıydı? 
Yalnız üremeyin, kendinizi de geçin! !Kardeşlerim, 

işte bu iş için izdivacın bahçesi size yardım etsin! [1) 

25 
Her şeyin menşei hakkında bilgili olan, sonunda istik

balin menbalaxını ve yeni menşelerini arayacaktır. 
Kardeşlerii:n çok geçmez, yeni milletler meydana çıka

cak ve yeni pınarlar yeni derinliklere doğru çağlayacaktır. 
Zelzele ki bir çok pınarları enkaz altında bırakır. Bir 

çok şeyleri örter, fakat deruni kuvvetleri ve bir çok gizli 
şeyleri meydana çıkarır. 

Zelzele, yeni pınarlar meydana çıkarır, Eski milletlerin 
:ı.elzelesinden pınarlar fışkırır. 

[1] Yeni bir insıan nevi gelmeli . 
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«Bak, burada bir çok susuzlara pınar, bir çok hasret
Hlere kalb ve bir çok aletlere bir irade var.» diye bağıra
nın etrafında bir millet toplanır. Bu bir tecrübedir. 

Emredebilen ve itaat etmeye mecbur olan böyle tecrü
be edilir. Ah, bu tecrübe nasıl uzun bir aramanın, isabetin, 
isabetsizliğin, öğretmenin ve yeni tecrübelerin ardından 
gelir! 

İnsan cemiyeti bir tecrübe ve bir uzun arayıştır. Beiı 

bunu öğretiyorum. Bu cemiyet emredecek birini arar. 

Kardeşlerim, bir tecrübe, fakat bir anlaşma değil. Zaif 
kalblilerin ve yarım yamalakların bu gibi kıymet hüküm
lerini parçalayınız, parçalayınız!. 

Kardeşlerim! İnsan istikbali bakımından en .büyük teh
like kimlerden geliyor İyilerden ve ad.illerden değil mi? [1] 
Bu gibileri şöyle konuşurlar. Ve kalblerinde böyle hisse
derler. «İyiliğin ve adaletin ne olduğunu biz biliriz. Ve biz 
onlara sahibiz. Bu hususta hala araştırma yapanlara yazık
lar ol:sun!:. 

Fenalar ne kadar zarar Ve!"irlerse versinler en büyük 
zarar iyilerden gelir! 

Dünyaya iftira edenler ne kadar zarar . verseler de eon 
büyük zarar iyilerden gelir. Kardeşlerim vaktile birisi iyile

rin ve adillerin kalbi erini okumuş ve bunlar (phariseTh> ler
dir demişti. Fakat onu anlayıımam.ışlardır. 

Hele iyiler ve adiller onu hiç anlayamazlardı. Çünkü 
onların ruhu iyi vicdanlarında mahpustur. İyilerin budala
lığı pek kurnazcadır. 

Fakat hakikat şudur: İyiler, Phari.ser [2] olmaya mecbur
durlar. Başka türlü olamazlarl 

[1] Şe�kat ve merhamet zayıfları korur ve tekamüle 
mani olur. 

[!] Kibirli riyacılar, Musevilikte bir mezhep, 
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İyiler kendi hususi haziletlerini icat edeni çarmıha ger · 
meye mecburdurlar! Hakikat budur. 

İyilerin ve adillerin yurtlarını ve kalblerini · keşfeden 
ikinci adam «en çok kimden nefret edersiniz?:. diye so
rardın. 

Yaratıcıdan nefret edenler, en çok, levhaları ve eski 
kıymetli parçalayana cani derler. 

İyiler yaratamazlar. Onlar sonun başlangıcıdırlar. [3] 
Yeni levhalara yeni kıymetler yazanı çarmıha gerer

ler. Kendileri için istikbali feda ederler. Bütün insan istik
balini çarmıha gererler! 

İyiler daima sonun başlangıcı idiler. 

27 
Kardeşlerim, bir vakitler «son insan» hakkında söyle

diğim sözleri anlamış mıydınız? 
Bütün insan istikbali bakımından en büyük tehlike 

kimlerden geliyor, iyiler ve adillerden değil mi? 
İyiler ve adilleri parçalayınız, parçalayınız. Bu sözümü 

de anladınız mı kardeşlerim? 

28 

Benden kaçıyor musunuz? Ürktünüz mü? Bu sözlerim
den titriyor musunuz? 

Ah, kardeşlerim, size iyileri ve iyilerin kıymet hüküm
lerini parçalayınız dediğim zamandır ki insanı kendi açık 
deniz yolculuğuna ÇLkarmıştıın. 

Ve asıl şimdi insana dehşet, etrafına bakınına ihtiyacı, 

büyük hastalık, büyük tiksinti ve büyük deniz tutması ge
liyor. 

İyiler size yanlış kıyılar ve yanll§ emniyetler öğretmiş
lerdi. İyilerin yalanları içinde '1oğmuş ve büyütülmüştünüz. 
İyilerin her şeyinde yalan ve sahtekarlık var. 

[3] Bu zayıflık hamileri helak olacaklardır . 
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Fakat insan denen dünyayı keşfeden, insan istikbali., 
dünyasını da buhnuştur, Şimdi artık benim cesur, uyanık 
ve sabırlı denizcilerim olun! 

Kardeşlerim, doğru yürüyün, doğru yürümeyi öğrenin. 
Deniz köpürüyor: Bir çokları s;ze tutunarak doğrul

mak istiyor. 
Deniz köpürüyor: Her şey denizdedir. Haydi bakalım 

eski denizci kalbleri! 
Ata diyarı mı? Bizim yönümüz çocuklarımızın diyarına 

doğrudur. [1] Büyük hasretimiz o tarafa doğru. Denizdeıı. 
daha çılgın, denizden <laha fırtınalı bir şekilde köpürüyor. 

29 
Bir zamanlar adi kömür, elmasa demiş ki, «Sen niye 

bu kadar sertsin? Yakın .akraba değil miyiz?» 
Kardeşlerim ben de size soruyorum: Neden bu kadar 

yumuş.aksınız, [1] benim kardeşlerim değil misiniz? 
Neden bu kadar yumuşaksınız, neden bu kadar kaça

maklı ve uysalsınız. Neden kalblerinizde bu kadar inkar ve 
tekzip var. Neden bakışlarınızda bu kadar az kader var? 

Kader ve affetmez kader olmak istemez misiniz Yok
sa benimle beraber nasıl muwffer olacaksınız? 

Sertliğiniz yıldırımları koparmak ve parçalamak iste· 
mezse nasıl olup da yaratıcılıkta bana eş olabileceksiniz? 

Yaratıcılar sert. olur. Ve eliniz binlerce yıl bir muma 
basar gibi bastığı zaman hu siz-e bir bahtiyarlık vermeli! 

Binlerce yılın iradesi üstüne, bir madene yazar gibi, 
madenden daha sert, madenden daha asil yazmak bir mut
luluktur. Ancaik en asil olan, çok serttir. Kardeşlerim bu 
yeni kıymet Jevhasım si:>..e veriyorum :  Sert olunuz. 

30 

Ey iradem sen bütün güçlüklere yönel! Ey benim za... 
ruretim. Beni küçük zaferlerden esirge! Kaderim de<liğim 

[1] 'Üstinsan cemiyetine . 
[1] Klasik: ahWta ima. 
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ruhumun dileği! Ey içimdeki ! Ey üstümdeki, beni büyük 
kader için sakla! 

Ey iradem, son büyüklüğünü en son büyüklük ıçın 
sakla. Zaferinle merhametsiz ol. Ah kim zaferine mağlup 
elmadı! 

Ah, kimin gözü bu mahmur fecirde kararmadı? 

Ah, kimin ayağı zaferde sarsılmadı ve ayakta durmayı 
unutmadı! 

Büyük öğlede hazırlııkh ve olgun bulunmam için, alev 
halindeki maden yıldırımlarına gebe, bulut, ve kabannış süt
lü meme gibi hazır ve olgun ohnam için : 

Bizzat kendine ve en gizli emelime hazır olmam için, 
onun okuna .bir yay ve onun yıldızına hasretli bir ok gibi 
hazır olınam için, 

«Öğle» sinde olgun ve hazır, parlak bir yıldız ve imha 
edici güneş oklarıyla bahtiyar: - [1] 

Bizzat bir güneş ve insafsız bir güneş iradesi ve ,:Zafer 
için imhaya hazır bir güneş ohnak için, 

Ey iradem, zorluklara yönel; ey benim zaruretim: Beni 

büyük bir zafer için sakla! 

Zerdüşt böyle dedi. 

[1] Savaşlarda zaferler ve bu sayede İnaenfurtil'nü. ya
ratma. 



NEKAHE'I'TEKİ 

1 

Zerdüşt, mağarasına döndükten az sonra bir sabah, bir 
çılgın gibi yatağından fırladı, korkunç bir sesle haykırdı. 
Ve yatakta birisi daha varmış da kalkmak istiyormuş gibi 
bir vaziyet aldı. Zerdüştün sesi duyulunca hayvanları ir
kilerek ona yaklaştılar. Ve Zerdüştün mağarasına civar 
mağaralardaki bütün köşe bucaklardan ·bütün hayvanlar 
kanatları veya bacakları olduğuna göre uçarak, sürünerek, 
sıçrayarak fırladılar. F�kat Zerdüşt şöyle konuştu: 

«Uçurumlu düşünce; derinliklerimden yukan çık! Uy
kucu solucan: ben senin horozun ve fecrinim. Haydi, haydi 
sesimden uy.an! 

Kulaklarının tıkacını aç. Dinle! Çünkü, ben seni din
lemek istiyorum! Haydi, haydi! Burada mezarlan dahi din
lemeyi öğretecek kadar gök gürültüsü var. 

\Gözlerinden uykuyu, körlüğü ve bütün ahmaklıkları 
sil. Beni gözlerinle de dinle. Benim sesim anadan doğma 
körler ��:n de b:r ;ilf.:.d:r. 

Ve bir defa uyanınca artık ebediyen uyanık kalmalısın. 
!Koca nineleri tekrar uyusunlar diye uykularından uyan
dırmak bana yakışmaz. 

Kımıldıyor, geriniyor, horluyor musun? Haydi haydi 
horlama konuş! Allahsız Zerdüşt, o Allahsız seni çağırıyow 

Ben Zerdüşt, hayatın sözcüsü, istirab•n sözC'ÜSÜ, çevre
nin sözcüsü seni, en uçurumlu fikrim seni çağırıyorum! 

Yaşasın! Geliyorsun. seni dinliyorum. Uçurumun ko
nuşuyor. En derin yerimi aydınlığa cıkardım. · 

Yasasın, haydi, ver elini ha! Bırak! Haha! Tiksinti, tik
sinti, tiksinti, yazıklar olsun bana! 
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Fakat Zerdüşt bu sözleri söyler sÖylemez bir ölü gibi 
yıkıldı. Ve uzun zaman bir ölü gibi kaldı. Kendine geldi
ğinde solgundu. Titriyordu ve kalkamıyordu. Ve hayli za
man yemek ve içmek istemedi. Bu hal onda yedi gün sür
dü. Fakat hayvanları gece gündüz yanında kaldılar. [1] Yal
nız kartal yiyecek getirmek için yuvadan uçuyordu. Kartal 
gasbedebildiği şeyleri getiriyor ve Zerdüştün yatağına ko
yuyordu. Bu suretle Zerdüşt çilekler, böğürtlenler, üzüm
ler, yaban elmaları ve güzel kokulu otlar ve Çam kozalak
ları ile çevrilmiş bulunuyordu. Ayak ucunda kartalın ço
bandan güçlükle aşırabildiği iki kuzu bulunuyordu. 

Nihayet yedi gün sonra Zerdüşt yatağında C.oğruldu ve 
eline bir yaban elması alarak kokladı. Bu koku hoşuna git

ti. O zaman hayvanları Zerdüştle konuşmanın zamanı gel
diğine inandılar. 

«Ü, Zerdüşt» ,dediler, «yedi giindür gözünü açamadan 
yatıyorsun: Ayağa kalkmak istemiyor nıusun? 

Mağarandan dışarı çık: Dünya bir bahçe gibi seni bek
liyor. Rüzgar sana kavuşmak isteyen hoş kokularla oynu
yur. Ve bütün ırmaklar senin peşine düşmek istiyor. 

Yedi gündür yalnız kaldığın için her şey senin hasre
tini çekiyor. Mağarandan dışarı çık! Her şey senin hekimin 
olmak istiyor! 

.Yoksa sana yeni ve güç bi�· i!:!::..�m :n:n gel-!i?  �.::�;�'.ş h<ı
mur gibi yatıyordun. Ruhun' kabarıyor ve bütün kıyıları 
aşıyordu.� 

«Ah hayvanlarım» dedi, Zerdüşt, «Gevezeliğe devam 
edin , bırakın ben dinliyeyim! Sizin gevezeli ğiniz beni ferah· 
latıyor. Gevezelik edilen yerde dünya bir bahçeye ben
zer. 

Kelimelerin ve seslerin bulunuşu ne J?Üzel şey! Keli

meler ve sesler ebedi ayrılar arasında bir gökkuşağı ve bir 
zabir1i köprü değil mi? 

fl ] Zerdü� felsefesinde tezat: Şefkatin zaferi . 
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Her rnha başka bir alem 18.zım, bir ruh �ka bir ruh 
.için bir ötedünyadır. 

En yakın şeyler arasında zevahir en güzel bir şekilde 
yalan söyler. Çünkü en küçük mesafeyi köprülemek en zor 
istir. 

• Benim için n�sıl olur da benim dışımda bir şey bulu
nur! Dış yoktur! Fakat bütün seslerde bunu unutuyoruz. 

Ne iyi ki unutuyoruz! 
,Eşyaya isimler ve sesler verilmesi iru.anın onlarla ke

yiflenmesi için değil midir? Konuşma güzel bir acayiplik
tir. İnsan onunla her şeyin üstfüıden dans eder geçer. 

Bütün konuşmalar ve seslerin bütün yalanı ne sevim
lidir! Sevgimiz, seslerle rengarenk gökkuşağı üstünde dans 
eder.» 

Bunun üzerine hayvanlar dediler ki, «bizim gibi dü
şünenler için her şey clans eder. Gelir elini uzatır, güler, 
kaçar ve geri gelir. 

Her şey gider ve her şeyi geri gelir, varlığın tekerleği 
daima döner. Her şey ölUr ve her şey yeniden çiçek açar. 
Varlığın yılı ebediyen devreder. 

Her şey kınlır, her şey yeniden yapılır. Varlığın evi 
daiına aynı evdir. Her şey ayrıdır ve her şey yeniden buhr 

şur. Varlığın halkası dalına kendis!nde sadık kalır. 

Varlık her an yeniden başlar ve burada her şeyin et
rafında arz döner. Her yer orta. Ebediyetin yolu iğri.-.. 

Zerdüşt, «ey çapkınlar ve• laternalar» dedi ve güldü. 
«Yedi günde yerine gelmesi lazım olan şeyleri . ne güzel 
biliyorsunuz! Ve o korkunç hayvanın boğazına sokulup 
beni boğduğunu nasıl biliyorsunuz. Fakat ben onun başını 
ısırarak kopardım ve tükürüp attnn. Sizler ondan bir 
laterna şarklSlı mı meydana getirdiniz? Fakat şimdi yatıyo
rum . Bu ıSlrma ve tükürmeden yorgunum. Ve henüz kendi 
kurtuluşumun hastaS'ly:ım. 

Ve siz bunların hepsini seyir mi ettiniz! Hayvanlarım 

siz de mi zalimsiniz? İnsanla:rın yaptığı gibi benim büyük 
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ıstırabıma seyirci mi olmak istediniz. İnsan en gaddar hay
vandır. 

İnsanın arz üzerinde en hoşuna giden - şey, dramlar, 
boğa güreşleri ve çannıha germelerdir. Ve insan cehenne
mi keşfedince onu arzın göğü yaptı. 

Büyük insan bağırınca küçük ıinsan acele ona koşu. 
Ve keyfinden dili boğazından sarkar. F*at bu, ona cmer
hamatim� der. 

Küçük adam, hele şair, lafla dünyadan ne mahirane 
şikayet eder! Onu işidin fakat bütün şikayetlerde gizli olan 
hazzı da işitmemezlik etmeyin! 

Böyle hayat şikayetlerini hayat bir_ göz kırpmasile 
yener. Çapkın der ki, ebeni seviyorsun ha, azıcık bekle. 
Henüz senin için vaktim yok.> 

İnsan kendi nefsine karşı en zalim olan hayvandır 
GünahkAr, günah çıkaranlar, put taşıyanlar adını alan

ların şekvalarında gizli şehveti i'.Şitmemezden gelmeyin! 

Ve bizzat ben insanın şikayetçisi mi olayım. Ah, hay
vanlarım, şimdiye kadar yalnız şunu öğrendim ki insana 
iyilik etmek için fenalık yapmak lazımdır. 

Ve en fena şey onun için en iyi kuvvettir. Ve en sert 
taş en yüksek yaratıcınındır. Ve insan daha iyi ve daha kö
tü olmalıdır. 

İnsanın fena olduğunu bilmekle bu işkence tahtasına 
bağlanmış olmadım, bilakis hiç kimsenin bağırmadığı bir 
kuvvetle bağırdım: 

«İnsanın en fena tarafı bile kilçüktür. Ve insanın en iyi 
tarafı da pek küçüktür!> 

İnsandaki büyük be!ginlik - bu beni boğdu. [1] Ve bo
ğazıma sokuldu. Falcının söylediği de beni boğdu: cHepsi 
bir, değmez, bilmek insanı boğar.> 

Önümden uzun bir fecir topallıyarak. geçiyordu. Ölüm 

[l] Yaşama iradesinin mtı. 
Zerdilft - F. ıs 
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yorgunluğunda ve ölüm sarhoşluğunda bir keder esneyen ' 
bir ağızla konuşuyordu. 

Kederim: «İnsan daima yenicen gelir. Küçük insan. 
sen yorgunsun.» diyerek topallıyor ve uykuya dalam.ıyordu. 

İnsanın dünyası, gözümde bir mağaraya dönmüştü. 
Göğsü içine çökmü<ıtü ve her canlı şey, bana bir kadit, ke
mik ve moloz bir mazi gibi göründü. 

Hüznüm bütün insan mezarlarında oturuyor ve artık: 
ayağa kalkamıyordu, lç'mi çekmem ve sormam gece gün� 
düz beni boğuyor, tırmalıyor ve sızlat1yordu: 

«Ah, insan daima yeniden gelir! Küçük insan C:aiına 
yeniden gelir.� 

Bir vakit en büyük insanla en küçük insanı çıplak gi:\T
müştüm. Bir birlerine çok benziyorlardı ve en büyüğü bile 
fazla insandı. 

En büyüğü de çok küı;ük! İnsandan bezginliğimin sebe-
bi bu idi. En küçük insanın bile <la ima yen ;.den gelmesi -

Beni bütün varlıktan bezdiren bu idi. 

Ah, tiksinti, tiksinti, tiksinti! Zerdüşt böyle dedi ve 
içini çekti ve ürperdi. Çünkü hastalığını hatırlamıştı. Fakat 
buraC:a hayvanları onun sözüni..i kestiler. «Ey nck:hettc 
olan, artık konuş!!!Q! dünyanın se!Iİ bir bahçe �ibi bekle
diği d.ışarlara çık. 

Dışarıya, güllerin, arıların ve güvercin sürülerinin ya

nına çık! Bilhassa öten kuşların yanına git ki ötme öğre
nesin. 

Çünkü ötmek nekahettekiler için lazımdır. Sıhhatte 
olan varsın konuşsun. S:ığlam adam da şarkılar istese bile 
nekahettekinin istediğ'.nden başka şarkılardır!-» 

«S:z çapkınlar ve laternalar susun artık» dedi Zerdüşt 
ve hayvanlarına güldü. «Kendime yedi günde bul2u ğum ta-

selliyi ne güzel bildiniz! 
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Tekrar şarkı söylemekliğim lazım geldiğini ve bu ne
.kahati, bu teselliyi kendim için buldum. Bundan da ken
dinize bir laterna şarkısı mı çıkarmak istiyorsunuzh 

cNekahettesin, artık konuşma» dediler hayvanlar, .:lcen
dine yeni bir laterna insan, daha iyi bir laterna ara. Zerd Uşt 
bak yeni şarkıların için yeni laternalar lazım! 

Zercüşt şarkı söyle ve coş. Yeni şarkılarla :ruhw:ı :ı şi
falandır ki sen henüz hiç bir insana mukadder olmayar. bü
yük kaderini taşıyabilesin! 

Zerdüşt, senin hayvanların senin kim olduğunu ve n� 
o!ma..Tl. icabetti�ini  hilirler. Bak sen daima yen.iden gehneyi 
öğretensin. Senin kaderin bu! 

Bunu öğreten ilk insan olursun da bu büyük .k:Ader 
senin için en büyük tehlike ve hastalık teşkil etmeı. rı}ur 
mu? 

Bak, senin öğrettiğin şeyi biz biliyoruz: Her şey H� 'hi:ı
ler da'.ma yeniden geleceğiz. Ve bizler bir çok defal.�:r �ıe
niden geldik, biz.imle beraber her şey ce böyle. 

Sen öğrP.tiyorsun ki oluşun büyük bir yılı vardır. Ko._ 

kunç büyüklükte bir yıl: Bu bir kum saati gibi daim� ·� 
niden çevrilmelidir ki yeniden dolsun ve boşalsın: 

-I':.ü !:.�y�ı'.;:.!. ·;c c� !:::çü�� büfün bu yıUar mfisavi 
olsun ve biz kendimiz her büyük yılda daima aynı kalalım. 
Büyüklüğümüzde ve küçüklüğümü�de. 

Zerdüşt, sen şimdi ölmek isteseydin kendine ne � 
yeceğini b:lirdik: Fakat hayvanların senden henüz ö1ınemll

ni rica ediyorlar! 
Sen, aksine titremeden bahtiyarl:kla geniş bir n�te� a

larak konuşacaktın. Ve ey en sabırlı insan , ölseydin �ırlırı
dan ağır bir yük v e  tazyik kallkmış olacaktı! 

Diyecektin ki: işte ölüyorum ve kayboluyorun . V6:' 

bir anda bir hiç olacağım. Ruhlar da bedenler gibi fonlfH•. 
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Fakat sebeplerin düğümü ki ben onun içindeyim, da
ı:ma geri gelir. O beni yeniden yaratacak. Ben kendim da

!ma yeniden gelişin sebeplerir.den birisiyim! 

Ben yeniden doğarım hl! güneşle, bu arzla bu kartalla 
'le bu yılanla beraber. Fakat yeni bir haxata �eya daha iyi 
'.>ir hayata veya şimdiki hayatı.11 aynına değil: 

Ben daima yeniden gelirim ve şimdiki hayatımın ay
runa, noktası noktasına aynı. Öyleki her şeye yeniden gel
me dersini veririm. Ve yine büyük arz ve insan öğlesinden 
bahsederim. Ve insanlara insanüstü'nün geleceğini haber 

veririm. 

Sözümü söyledim ve bu sözüm yüzünden helak olaca

ğım: Benim kaderimin icabı bu. Haberci olarak, helak ola

cağım! 
Batmakta olanın kendic;;ini taziz edeceği saat geldi 

Zerdüştün inişi böyle biter.,; 

Zerdüştün hayvanlan bu sözleri söyledikten sonra sus
tular. Ve onun konuşmasını beklediler. Fakat Zerdüşt on
ların sustuğunu duymadı. Gözleri kapalı ve uyur gibi bir 
halde yatıyordu. Belki de uyuyordu. Çünkü şimdi ruhile 

konuşuyordu. Fakat onu bu derece sakin ve sakit gören yı
lan ve kartal bu süktlna hürmeten yava�a çekildiler. 



BÜYÜK HASRETE DAİR 

Ey ruhum, sana «vaktile» ve «evvek.'e'» der· gibi cbu 
gün� demeyi ve her şey üstünden neşeyle dans edip geç· 
meyi öğrettim. 

Ey ruhum, bütün köşe bucaklardan seni çıkardı."Il. Ve 
üstündeki tozu, örümceği ve loşluğu silip süpürdüm. 

iEy ruhum, seni küçük hayadan ve kaçamak faziletler

den temizledim. Ve seni güneşin karşısına çıplak çıkmaya 
ikna ettim. 

Ruh denen fırtına ile kabaran dE'nlzhıin üstüne üfle-
dim. Ve bütün bulutlan oradan kovdum. Hatta günah de
nen boğurullu '· oğdum. 

Ey ruhum, sana fırtma gibi «hayır� demeyi ve açrk 
sema gibi evet demek hakkını verdim. 

Işık gibi sakin duruyorsun ve (hayır) diyen fırtınalar 
arasından geçiyorsun. 

Ey Ruhum, sapa yaratıimış ve yaratılmamış şeyler hak
kındaki hürriyetini iade ettim: İstikbaldekinin keyfüı.: se
nin kadar kim bih. 

Ey ruhum, sana ha-Hr görmeyi öğrettim. Fakat sülük 
gibi gelen istihkarı -leğil. Büyük, seven istihkarı. En fazla 

hakir gördüğü yerde en çok seven istihkarı. Ey ruhuın, 

bizzat sebeplerini k.nn-:ırasm diye kendini kandırmayı öğ· 
rettim: Denizi ltendi yüksekliğine çeken güneş gibi. 

Ey ruhum, seni itaatten, dh- çökn::.cden ve efendim de
mekten vaz geç!rditn! ve bizzat sana «zaruretlere· yönel� ve 
kader isimlerini taktım. 

E:,.· ruhum, sana yeni isimler ve çeşitli oyuncaklar ver
dim. Ve sana «kader» ,  ve

' 
«halkaların halka�ı.,. , ve czcıma· 

nın göbeği » ve «zümrüt çam> dedim. 
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Ey Ruhum, senin dünyana içmek üzere bütün hik:met
leri1 bütün yeni şaraplan ve hilmıetin eski, görülmemiş de
recede sert şaraplarını verdim. 

Ey ruhum, üstüne bütün güneşleri, bütün geceleri, bü
tün wsınaları ve bütün hasretleri döktüm. Böylece seni bir 
asma gibi büyüttüm. 

Ey ruhum, şimdi artık sık ve altın üzüm taneleri, ka
bank memelerle dolu bir asma gibi zengin ve ağır duru
yoa:ırun. 

Ey Ruhum, senden daha fazla seven daha geniş daha 
ihatalı bir ruh hiç bir yerde yoktur. Mazile istikbal, sende 
olduğu kadar, nerede böyle birbirine yakın bulunur? 

Ey ruhum, her şeyimi sana verdim ve elim artık bo
�ldı. Şimdi bana gülümseyerek ve ağır başlı: «Hangimiz te

tdtküre borçluyuz?� diyorsun . .  
Alıcı aldığı için, verici teşekküre borçlu değil mi? He

diye etmek bir zaruret değil mi? Almak bir merhamet de
ğ'il mi'! 

Ey rulıum, gamındaki tebessümü anlıyorum: Senin aşırı 
renginliğin, dileyen eller yaratıyor. 

Dolgunluğun coşkun denizlere bakıyor, arıyor ve bek
liyor. 

Gülümseyen gözlerin;n semasından aşın dolgunluğun 

hasreti bakıyor! 
Evet, ruhum, gülümsemeni görüp de göz yaşlarından eri

memzk mümkün mü? Tebessümündeki iyiliğe melekler bile 
göz. yaşı döküyorlar. 

Senin iyiliğin ve fazla iyiliğindir ki sızhu:ımak ve ağla
mak istemez. Fakat ruhum yine de _gülümsemen göz yaşla
rına, hasret çeken ve titreyen ağızın hıçkırıklara mütehas
aı"'rdir. 

cHer ağlayış bir sızlanma ve her sızlanış bir ittiham de
lil midir?>. Kendi kendine böyle diyorsun. Ve onun için nı
•um dertlerini dökmektense gülümsemeyi tercih ediyorsun . • 
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Olgunluğunun bütün istirab:ru ve asmanın hasatçılan hes

ı�mesinden doğan hasretini göz yaşlarınla döküyorsun. 

Fak.at ruhum, erguvan gamını ağlayarak gidermek iste
m.ewen şarkı söylemeye mecbur kalacaksın! Bak sana şun

lar. da haber verirken bizzat ben gülüyorum: 

Bütün denizler sakinleşip senin hasretini dinleyinceye 

kacar gürleyen şarkılar söyle! 

Sakin, hasretli denizlerin üstünde sandal yüzünceye ka
dar bütün iyi ve fena garibelerin altını etrafında zıpladıkları 
esrarlı hazine görülünceye kadar gürle : 

İrili ufaklı hayvanlar ve hafif ve acayip bacağı olan her 
�Y menekşe mavisi yollarda dolaşıncaya kadar gürle. 

Garip hazineye, ihtiyari, sandala ve onun efendisine doğ

ru, gürle. Bu efendi ise elmas hasad bıçağile bekleyen üzüm 
koparıcıdır. 

Ey ruhum, senin büyük kurtancın o adsız ki adını müs

takbel şarkılar bulacak. 

Daha şimdiden ve gerçek, daha şimdiden müstakbel şar
kıların kokusu geliyor! Yanıyor ve hayal ediyorsun. Daha 
şimdiden derin teselli pınarlarından kana kana ıçıyorsun. 
Daha şimdiden gamın, müstakbel şa.rkıla..""lJl mutluhığunda 

dinleniyor. 
Eyruhum, sana artık her şeyimi ve en son şeyimi ver

miş bulunuyorum. (Ellerim tamamen boşahnıştır. Sana şarkı 

söylemeyi tavsiye etmek son işimdi. 
Şimdi söyle! Sana şarkı söylemeyi tavsiye ettiğime göre, 

kim kime teşekküre borçludur? Ama daha iyisi, ey ruhum, 
bana şarkı söyle, bana şarkı söyle, söyle de sana teşek.kilr 
edeyim.,.. 

Zerdüşt b<>yte eledi. 



DİGER DANS ŞARKISI 

l 

«Ey hayat, bu yakınlarda gözlerinin içine baktım: Gece 
gözünde altın pırıltısı gördüm. Bunun. verdiği keyiften kal-

bim duruyordu: Gece sularında altın bir kayığın parıldadı
ğını gördüm. Batmakta olan, içen, tekrar işaret veren altın 
bir sallantı kayığı! 

Dans düşkünü olan ayağıma bir göz attın, gülen, so
ran, eriten, sallayan bir bakış. 

Küçük ellerinle iki defa çırpmıştm ki ayaklanın dans 
arzusile titremeğe başladı. 

Seni anfamak için, topuklarım gerildi ve ayak parmak
larım d'"'-�.�di : Da;1Sörün kula:'.,11 ayak pal'l11aklarır.d.3 ol"t'! 

Sana i. ığru sıçp.·ed�'!l. Sen geriye çekildin D;ılgalanan 
saçların bana doğru · uzandı. 

Senden ve yılanlarından uzağa s1grad1m. O zaman yarı 
�sta ve arzu dolu gözlerle karşımda dnruyordun. 

Eğri bakı§far1a bann Eeğri yolbr gösterdi�. Ayağım eğri 
yollarda sürçmesini öğ!'endi! 

Yakınlığından korkarım. Seni uzaktan severim. Senin 
k:açı�ın beni �ezbeder. Sen'n araman beni durdurur: İstirap 
çekiyorum. Fakat senin hatırın için ne acılara katlan
mam k'.! 

Onun soğukluğu yakar, kini iğfal eder, kaçışı bağlar, 
jstihzaS1 tahrilt eder. 

7y bUyük bağlayıcı, sarıcı, aldatıcı, F<rayıcı, bulucu, 
se:rı(1en kim nefret etmez! Ey masum, s"bl"r,"''.':, :rUzgar gi1:.: 
a�eleci, \:��1!� r:;�,.;1 ?1 �""""i:?�ir:: seri k:r:. �rvmez! 

Garip ı:ıargı beni §imdi nereye çkıyoTsun? Py tat1ı ya
bani av, ve ey nankör, benden yine kaç_ıyor musun? 
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Dans ederek seni takib ederim. En küçük izlerinde de 
seni takip ederim. Nerdesin Bana elini hiç olmazsa bir 
parmağım ver! 

Burası mağara, ve çit. Yolumuzu şaşıracağız. Dur, sa
kin dur. Baykuşların ve . yarasa1ann luşırtılarıru duymuyor 
mu.sun? 

Ey baykuş, ey yarasa, beni maymunlaştırroak mı isti
yorsun? Nerdeyiz? Bu ulumayı ve dalamayı köpeklerden 
öğrendin. 

Beyaz dişlerinle beni sevimli ısırıyorsun. Kızgın gözle
rfn. perçinlerinin arasından bana doğru fırlıyor! 

Bu, taş, ağaç üstünde bir danstır: Ben .bir avcıyım, Be
nim köpeğim mi yoksa dağ keçim mi olmak istersin? 

Şimdi yanıma gel. Ve korkunç sıçrayıcı çabuk gel, atla 
şuradan! Yazıklar olsun, sıçrarken bizzat ben düştüm! 

Ey cüret, yattığımı gör ve merhamet dilendiğime ba.'lt. 
Seninle daha iyi yollara gitmek isterdim. 

Sakin alaca fundalıklar arasında sevimli bir yol! Veya 
karşıdaki göl boyunca: On:.Ja altın balıklar yüzerler ve 
dans ederler! 

Şimdi yorgunsun ha? Karşıda koyunlar ve ak�am kı
zılhkları: Çoban kaval çalınca uyumak hoş değil mi? 

Bu kadar bitkin, yorgunsun ha? Ben seni taşırım, bırak 
kolların düşsün! Susarsan verecek bir şeyim var. Fakat sen 

onu içmek istemezsin! 

Ah bu melun, kıvır kıvır yılan. Nereye kaçtın! 
yüzümde pe11çenin izlerini ve kınnıZı lekelerini 
yonun. 

Fakat, 
duyu-

Senin saf çobarun olmaktan bıktm! F,cinni, şimdiye 
kadaı· hep ben şana şaı·kı söyledhn. Şimdi de sen bana b9-
!ır! 
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Kırbacımın temposuna göre dans etmeli ve bağ<nnalı

sın! Kırbacı unutmadım ya? Hayır! 

z 
Hayat bana zarif kulaklarım kapayarak. şöyle cevap 

verdi: 

«Ey Zerdüşt kırbacını o kadar şiddetli şaklatma! Bilir
sin ya: gürültü, fi.kirleri öldürür. Halbuki bana şimdi narin 
fikirler geliyor. 

Biz ikimiz de iyilik ve fenalık yaprnıyanlarız. Adamızı 
ve yeşil çimenimizi biz jkimiz iyi ve fenanın ötesinde bul
duk. Yalnız ikimiz, onun için birbirimize iyi davranmalıyız! 

Birbirimizi candan sevmesek bile candan sevişmiyoruz 
diye keder mi edelim? 

Sana karşı iyi, hatta çok iyi olduğumu bilirsin. Bunun 
sebebi senin hikmetine kıskançlık duymamdır. Ah bu uşak, 

hikmet çılgınlığı! 
Hikmetin seni koyup b!r kaçsa sevgim de kaçıp gider-

di! 
Bundan sonra hayat, düşünceli dii_cilinceli arkasma, önü

ne baktı. Ve yavaşça şöyle dedi: «Ey Zerdü�t, bana yeter 
derecede sadık değilsin! Beni, söylediğin kadar sevmiyor
sun, biliyorum ki yaıkında beni terketmeyi düşünüyorsun. 

Bir eski, ağır, inilti çanı vardır. O geceleyin iniltisini 
senin mağarana kadar duyurur. 

Bu çan gece yansı saatini çalarken, birle on iki ara
sında bunu hatırlarsın. 

Zerdüşt, biliyorum ,beni yakında terketmek istediğini 
dü,c;ünüyorum.» 

«Evet dedim. Yavaşça «fakat bunu sen de biliyorsun.> 
Ve darmadağınık sarı perçemlerinin arasından kulağına 
yavaşça bir şey söyledim. 

«Zerd� bunu biliyorsun! Bunu kimse bilme'L!:. 
Birbirimize ve üstünden serin akşamın geçmekte oldu-
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ğu çimene baktık ve ağlaştık. Fakat o zaman bana hayat 
bütün hikmetlerinden daha sevimli idi, 

Zerdüşt böyle dedi. 

Ey insan, dikkat et. 

Karanlık gece ne diyor? 

Uyuyordum. Uyuyordum. 

Derin rüyadan uyandım. 

Dünya derin. 

3 

1 

2' 

3 

4 

5 

6 

Gündüz düşünüldüğünclen daha derin. 

7 

Istrabı derin. 

8 

Haz, kalb acısından daha derin. 

9 

;Elem der ki: Zeval bul! 

10 
Fakat her haz, ebediyet ister. 
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11 

Derin, derin bir ebediyet ister. 

12 

Yedi mühür «veya evet ve amin şarkısı .» 

1 

Ben eğex bir falcıysam ve büyük bir kavs üstünde ve 
iki denizin arasında dolaşan falcı zekasına sahibsem ve yor
gun olan ve ne ölmek ne yaşamak isteyen her şeye ve bü
tün basık vadilere düşmansam, karanlık kucakta yıldırıma 
ve kurtarıcı ışık huzmesine hazır, ve evet diyen, gülen, is
tikbal keşfeden yıldırım huzmelerine ve yıldırıma gebe isem. 

Böyle bir gebeliğe ne mutl:u! Ve gerçek, istikbalin ışığını 
ateşlemek isteyen, uzun zaman sıkıntılı bir hava halinde 
dağlarda asılı durmaya mecburdur. 

Ah, nasıl olurda ebediyete ve düğün halkama , yeniden 
dünyaya gelmenin h:ılkasına ihtiras duy:mım? 

Henüz çomk yapmak :stediğ'im kack11 bulmadım. Meğer 

o sevdiğinı kadın ok:.m. Çünkü Reni seviyorum ey ebediyet. 
ç;.inkil seni seni seviyorum ey cbe�iyet. 

2 
Öf:.:em mezarları devirdi, hudut taşlarmı oynattı ve eski 

kıymet levhalannı parçalayc;rak yalçın uçurumlardan aşa
ğ.ya yuYarladıysa. 

Eğer istihzam çürümüş lafları yok etti ve eğer bir sü
pfüge gibi örümcekleri ,süp�1rdü ve loş mezarları bir rüzgar 
gibi silip süpürdüyse, 

Eski ilahbr:n .7:.;0111iJ i 1  : ,Jdı_ıkları yerlerde neşeyle otur
dı:m ve eski hayr:t ;L!r-:ıcılarm111 heykei leri yanında hayatı 
taztz e:ierek dU:1y.qyı seve rek yer aldımsa, 

- Çünkü, eğer kırık tcıv�nlaı-mdan içeriye temiz güneş 

ışığı girerse, kiEst 12d ve m ezarları bile sevebilirim. Yıkılmış 
s€verim. 
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Ah nasıl olur da ebediyete ve düğün halkasına yeniden 
dünyaya gelmenin halkasına. ihtiras duymam 

Henüz çocuk yapmak istediğim kadını bulmadım. Meğer 
o sevdiğim kadın ola! Çünkü, seni seviyorum ey ebediyet, 
çünkü seni seviyorum ey ebediyet! 

3 

Yaratıcının havasından tek bir nefes bile almışsam ve 
tesadüfleri zorlayan o semavi zaruretten bir yıldız dansı yap. 
mak istemişsem, 

Arkamdan işin gök gürültüsünde fakat itaatla takibeden 
yaratıcı yıldırımın gürlemesiyle bir defa gülmüşsem, 

Dünyayı zelzeleye vererek ve çatlatarak ve içinden ·.aıev 
nehirleri fışkırtarak bir defa olsun tanrılarla ilah masasında 

· zar ."tmışsaın, 
[çünkü dünya bir ilahlar masasıdır ve yaratlcı yeni iÖZ

ler ve ilahi hainlelerle titrer.] 
Ah nasıl olur da ebediyete ve düğün halkasına ve yeni

den dünyaya gelmenin ihtirasına kapılmasın. 
Henüz çocuk yapmak istediğim kadını bulamadım me

ğer ki sevdiğim kadın olsun, çünkü seni seviyorum ey ebe
diyet, çünkü seni seviyorum ey ebediyet! 

4 

İçinde her şeyin iyice karıştırıldığı şu köpüklü ve ba
harlı testiden bir defa olsun dolu bir yudum içtimse: 

Elim bir defa olsun en uzağı en yakına, ateşi, ruha, keyfi 
iztiraba ve en fena şeyleri en iyi şeylere akıtabildiyse: 

Herşeyin o potada iyice karışabilmesi için lazım 
olan o kurtarıcı tuzun bir taneciği isem - çünkü biri var
dır ki iyiyi fena ile birleştirir ve en fena şeyi bile baharat 
elarak köpürtme işine elverişlidir. -

Nasıl olurda ebediyete, düğün halkasına ve yeniden 
dünyaya gelmeğe ihtiras duymam. 
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Henüz çocuk yapmak istediğim kadını bulmadım, me
ğer ki sevdiğim kadın ola. 

Çünkü ben seni seviyomm ey ebediyet. Çünkü ben ser 
ni seviyorum ey ebediyet! 

5 

Eğer ben denize ve denize benzeyen şeylere, hele bana 
öfkeyle karşılık veren şeylere bağlıysam: 

Meçhul şeylere doğru yelken açan o arayıcı havası içim
de varsa, havamda hir denizci neşesi varsa: 

Benim neşem: «Sahil kayboldu ve son zincirim sökül
dü. - Hudutsuz deniz etrafımda gürlüyor. Zaman ve mekan 
bütün genişliğile önümde parlıyor. İhtiyar kalb haydi baka
lım haydi bakalım.» diye haykırırsa! 

Ah! Nasıl olurda ebediyete ve düğün halkasına, yeniden 
dünyaya gelmenin halkasına ihtiras duymam? 

Henüz çocuk yapmak istediğim kadını bulmadım. Meğer 
o sevdiğ'm kadın ola. Çünkü seni seviyorum ey ebediyet� 

Çünkü seni seviyorum ey ebediyet! 

6 

Benim faziletim bir dansör fazileti ise ve iki ayağile al
tın zfu".-.rüt b�r meftuniyetle sıçrıyorsun. 

Benım fenalığım gül ve leylak fidanlığında yerleşmi!J 
olan ve gülden bir fenalıksa. 

[Çünkü gülmekte bütün fenalıklar yan yanadır, fakat bu 
fen.alıklar kutsaldır. Ve kendi bahtiyarlıklarile hürriyete er

mişlerd ir.] 
Bütün zorlukların kolay bütün bedenlerin dansör, bü-' 

tün ruhların kuş oluşu benim için A ve D ise - gerçek bu 
benim A ve D emdir. -

Ah! Nasıl olurca ebediyete ve düğün hal�asına, yeniden 
dünyaya gelme halkasına iştiyak duymam? 

Henüz çocuk yapmak istediğim kadını bulamadım. Me-
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ğerki onu sevmiş olayını, Ç'tlnkü ben seni seviyorum ey ebe
diyet. Çünkü ben seni seviyorum ey ebediyet! 

1 

Ben bir defa olsun üstüme sakin bir sema gerdim ve 
kendi ka.TJ.atlarımla kendi semama uçtumsa: 

Ve ben oynayarak derin ve ışıktan uzak köşelere yüz

dfunse ve hürriyet kuşumun hikmetine erdimse: 

Fakat kuş hikmet! �öyle oer· «hıık Jle alt var, ne üst! 
Ey hafif at kendini! Şarkı söyle! Konuşma artık!. 

Bütün sözler ağırlar için değil midir? Hafifler için bü
tün kelimeler yalancı değil midir? Şarkı söyle, konuşma ar
tık! 

Ah! Nasıl olurda E!bediyete ve düğün halkasına, yeniden 
dünyaya gelmenin halkasına ihtiras duymam? 

Henüz çocuk yapmak istediğim kadını bulmadım. Meğer 
o sevdiğim kadın ola. Çünkü seni seviyorum ey ebediyet� 
çiinkü seni seviyorum P.V ebediyet.! 

ÜÇÜNCÜ KISMIN SONU 





Zerdüşt Böyle Dedi 

DÖRDÖNC'O VE SON KJSIM 

ZerdUşt - F. lT 





«Ah, dünyada merham-etlileria 
yaptığı çılgınlığı kim yapar. V � merha
metlilerin deliliklerinin sebeb olduğu 
istiraptan .beteri ne olabilir? 

O sevenlere yazık olsun ki merha
metlerinden daha üstün bir yüksekliğe 
sahip değillerdir. 

Bana bir gün şeytan şByle dedi: 
«Tammm bile bir cchcnm:mi var. Bu 
onun insanlara olan sevgisidir� .• 

Geçenlerde ondan şu sözö dinl.
dim: «Tanrı öldü, insanlara olan �.
hameti yüzünden öldü.» 

Zerdüşt böyle dedi. 2. 

B A L  K U R B A N I  

Zerdüşt'ün ruhunun üstünden yine aylar ve yıllar g� 
ti. O bunun farkında olmadı, fakat saçları ağarmıştı. Bir g"ttıl 
mağarasının önünde bir taşın üstüne oturup sakin sakbı 
uzaklara bakarken - oradan deniz ve zikzaklı uçurumlu 
görünür - hayvanları düşünceli düşünceli etrafında dola� 
tılar ve nihayet kaı şısına geldiler ve dediler ki: 

«Zere üşt, kendi saadetine mi bı.kıyorsun h «Saadette n� 
var?) diye cevap vc:ı:di Zerdüşt, «çoktandır saadete baktı
ğım yok. Ben eserime bakıyorum.» Hayvanları: «ah Zer<lil§f) 
dediler, «iyi şeylerden bıkkınlık getirmiş bir adam gifü k<r 
nm:;uyorsun. Saadetin gök mavisi gölünde yatmıyor ma
sun � Zerdüşt, «çapkm deliler» dedi ve gülcü. «Senbolil � 
giizel seçtiniz! Fakat bilesiniz ki benim tali:m bir su dalgaıııJ 
gibi de<?-il. beni tazyik eder, benden ayrılmak isteme1 Ed
miş zift gibidir.:. 
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O zaman hayvanları yine düşünceli düşünceli, etrafın
da dolaştılar. Ve tekrar karşıs:na dizilerek dediler ki: 
cZerdüşt, bu sebepten olacak ki saçın gümüş gibi ağardığı 
halde yüzün sarardı ve karardı. Bak ziftinin içinde oturu

yo.rıııun.:. «Ne söylüyorsunuz hayvanlarun» dedi Zerdüşt ve 
gilldü. «Gerçek, ziftten bahsetmekle gUn.ah işledim. Benim 
başıma gelen, bütün olgunlaşan meyvaların başına gelir, Ka
nımı koyulaştıran ve ruhuma durgunluk veren, damarlarım

da toplanan, baldır.� «Zerdüşt» , dediler hayvanlan ve ona 
yaklaştılar. «Öyle olacak, fakat bu gün yü.ltsek bir dağa çık
mak istemez misin? Hava çok açık ve bu gün dünya her 
zamandan daha iyi görülür.�> «Evet, hayv.anlar1m> dedi 
�erdüşt, «hakikaten gönlüme uyan iyi bir tavsiyede bulun
dunuz. Bu gün yüksek bir dağa çıkacağım. Fakat bana ora
.da bal hazırlayın. Sarı, beyaz, halis, buz gibi serin petek 
balL Biliniz ki orada bir hal kurbanı vennek istiyorum.:. 

Zerdüşt yükseğe çıkınca kendisine refakat eden hayvan
la.n geri çevircli ve kendisini yalnız buldu. O zaman bütün 
kabile gUldU, etrafın.ıı bakındı ve şöyle dedi: 

<Kurban1.ardan v e  bal kurbanlarından bahs edişim sö
zü:m.ü.n bir hilesi ve gerçekten faydalı bir delilikti. Bu dağ 
tepesinde münzevi mağarasında ve mtinzevi hayvanlar ara
,ınnda olduğundan daha serbest konuşabilirim. 

Neyi kurban etmeli? Bana hediye edilen şeyi :israf edi
yorum. Bin elle israf ediyorum. Nas:ıl, buna nasıl kurban 
vermek denir? 

Bal arzuladığım zaman yem ve ayıların ve acayip kuş
ların da dillerini yalayarak arzuladıklan tatlı bir şurup ve 

lftpa istemişim. - Ve köpe� ki anca!k. avcı ve balıkçılara la
mn olur. - Eğer dünya kar.anlık bir hayvanat ormanı ve vah
�· avcıların eğlence bahçesi ise ben uçurumlu, zengin bir de
ırlz görmeyi tercih ederim. İ1Mılarm bile arzu duydukları, 
l>alık ve yengeçlerle dolu bir deniz ki ilahlar burada balıkçı 
ve ağ atıcısı olurlar. Dünya irili ufaklı acayip şeylerle bu 
kadar doludur. 
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Hele insan dünyası, insan denizi: İşte ben altın oltamı 
on.a daldırıyorum ve diyorum ki: «İnsan uçurumu at.ılı 

Açıl ve balıklarım ve parlak yengeçlerini bana hrlat! 
Bu gün en iyi yemimle en acaip insan balıklarını yem1e_ye-� • 1 cegım. 

Biz:z<ıt saadetimi bütün uzaklara ve genişliklere atıyo· 

rum. 
Bir çok insan balıkları ısırmayı ve çırpınmayı öğren.İl'

ler mi &ye sabah, öğle ve gurup arasındaki bütün uzaklık-
lara yayıyorum. 

Ta ki gizli sivri çengellerimi ısırarak benim yükEleklik
lerime yükselsinler. Deniz dibinin en çeşitli varhklan, bti
tün insan balıkçıların en fenasının irt1faına yükselsinler. 

Ben oldum olasıya böyleyim. Çeken, yükselten, yukan 
çekerum. Bir çekici, üretici ve yetiştiriciyim iki kendi ken
dine «olduğun gibi ol.»  demesi beyhude değ:Idir. 

O halde insanlar, benim yanıma çıkabilirler. Çünkü ııe
nüz inmemin işaretlerini bekliyorum. Ve henüz mecbur ol
duğum halde insanlar arasına inmiyorum. 

İşte onun için bu ·yüksek dağlar üstünde, hilekar ve mii&
tehzi bekliyorum. Ne sabırsızım, ne sabırlıyım. Öyle birisi
yim ki artık sabır etmediği için sabır etmeyi unutmuştur. 

Yani kaderim bana mühlet veriyor: Beni unuttu mu aca
ba? Yoksa büyük bir taşın arkasında gölgede oturup sinek 
mi avlıyor? 

Ve gerçek, ebedi kaderime minnettarım ki beni zorlam)
yor, koşturmuyor ve poz göstermek ve fenalık yapmak için 
bana zaman bırakıyor. Bu sayede, bu yüksek dağda balık 
tutmamış mıyım? 

Bu zirvede yapm* iste�iğim şey bir delilik o�sa bile 
aşağılarda beklemek yüzünden merasim düşkünü, yeşil ve 
san olmaktan daha ıyi. 

Beklemek yüzünden öfkeyle soluyan, dağların uhıya• 
:fırtınası ne sabırsız ki, vadilere doğru bağırır: 

«Dinleyin, yoksa sizi Tanrının kırbacile döğeceğim.:. 
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Bö�e öikelere keder etmem, bunlar benim için ancak 
gUfünecek şeyler! 

Ya bu gün konuşacak veya bir daha konuşamıyacak 
olan bu büyük gürültü davulları ş�mdi sabırsızlansalar ge

reld 
Fakat ben ve taliim - biz bu güne hitab etmiyoruz. Hiç 

�ir t:aman da hitab etmiyorum. Konuşmak için sabrımız, za
ınarumız, hatta fazla znman;mız var. Çünkü nasıl olsa o bir 

defa gelecek, geçip gitmemeli. 
Nasıl olsa bir defa gelecek ve geçip gidemiyecek olan 

ne? Bilyük şansımız, biz;ın büyük, uzak insanlık alemimiz, 
bin yıllık Zerdüşt ôlemidir. 

Bu uzaklık ne kadar uzak olabilir? Bana ne? Fakat bu 
yüzden sağlamlığı daha az değil? Bu temelin üstünde iki 
a)Tağımla ve emniyetle duruyorum. 

Ebed! bir zemin üstünde. Sert, eski kayalar üstünde, bu 
yalçın dağlar üzerinde ve bütün rüzgarların gelip dağıldık� 
lan ve merede, nereye, nereden?» diye sordukları yerde. 

� benim aydınlık, kutsal muzibliğim, gül burada gül! 
Yii.ksek dağlardan aşağıya parlak bir alay kahkahası bıra

knrer. Parıltılarınla bana en güzel insan balıklarını yemleyi
ver! 

Bütün denizlerde bana ait ve benden olan her şeyi ba
na yakalayıver ve bana getiriver. Ben bütün balıkçıların en 

fenası olarak bunu bekliyorum. 
Çık, çık oltam! Gir içeriye, in aşağı. Taliimin yemi! 

Kalbimin balı, en · tatlı damlanı damlat. 
Oltam. bütün kara kederlerin karnına saplan. 
Gısı:Um. Dışarıya, dışarıya! Ah etrafımda ne kadar çok 

den.iz ve �afaklan söken insan istikballeri var. Ve Ustümde 
Raıtıl gitlgün bir sükun, nasıl bulutsuz bir susma var? 



İ S T İ M D A T  Ç I G L I G I  

Ertesi: gün Ze.rdü..,.<:Jt, mağarasınm önündeki taşının üstün.. 
de oturuyor ve hayvanları ise yeni gıda ve yeni bal getirmek 
için dışarlarda dolaşıp duruyorlardı. Çünkü Zerdüşt eski 

balı wn damlasına kadar tüketmiş ve israf elmişti. Fak.at 
Zerd.üşt, elinde sopesı, vücudunun gölgesi yere vur
muş bir halde düşünceli düşünceli oturup dururken -
di.i§üncesi kendisine ve gölgesine ait değildi - birdenbire 
irkildi ve dehşete düştü. Çünkü kendi gölgesinin yanında 
bir gölge daha görmüştü. Telaşia etrafına bakıp ayağa kal
kınca yanındakinin o falcı olduğunu gördU. O falcıyı bir de
fasında kendi sofrasında yedirmiş içirmişti. Falcı büyük 
yorgunluktan bahsedendi ve şöyle dem!şti.: dlepsi bir, hiç 
bir şeyin kıymeti yok, dünya mftnasız! Bilmek, adamı boğar.> 
Fakat falcının çehresi bu aralık oeği�:şti. Zerdüşt gözle

rinin içine bakınca o yine irkildi. Çünkü yüzünden o kadar 
fena haberler ve kül renkli yıldınmlar geçm�ti. 

Zerdüşt'fuıl ruhunda geçen olayları his eden falcı, yü

zünü silmek ister gibi elini geçirdi. Zerdüşt de böyle yap
tı. fk:si bu ;nzretle sük:fit içinde kendilerini toplayıp kuvvet
lendikleri zaman birbirlerini tanıınak istediklerinin alameti 

olarak el sıktılar. 
cHoş geldin� 'dedi Zerdüşt. «Büyük yorgunluğun fal

ooıt. Vaktile benim sofra dostum ve misafirim oluşun boşa 
gitmesin. Bu gün de benimle beraber ye, iç. Ve neşeli bir 
ihtiyar seninle beraber sofraya oturduğu için mazur gör-> 

«Neşeli bir ihtiyar m1 ?� dedi falcı. Başım sallayarak: 
«Kim olursan ol ve ne olmak istersen ol. Zerdüşt, sen bu 
rukarlarda en uzun kalansın. Artık ya'kmda sandalın kunı 
kalmıyacak.> «Kuruluk içinde mi oturuyorum.?.»> diye snrdv 
Zerdüşt gülerek. Falcı cevap verdi: cDağınm etrafındaki 
dal�, büytilc arnreti• ve kederin dalgalan yükseliyor-
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1ar, yükseliyorlar. Öyle ki yalonda senfu kayığını kaldıreı,
eaklar ve seni sürükleyip götürecekler.» Zerdüşt bunun üze
rine sustu ve hayret etti. Falcı, «·işi:tmiyor musun?» dedi 
cDerinlilderden yukarlara doğru gelen kükreyişi ve çalka
nışı duymuyor musun?� 

Zerdüşt yine sustu ve dinledi. O zaman uçurumların 
birbirine attığı ve hiç kimsenlıı tutmak istemediği uzun bir 
hayk:rış duydu. Bu haykırış o kadar fena idi. 

Nihayet Zerdüşt, c:şer habercisi> dedi. cBu bir istim

dat feryadıdır. Ve bir insan çığlığıdır, Belki de siyah bir de
nizden geliyor. Fakat insan istirabından bana ne? Esirgen
m� olduğum son günahı biliyor musun?� 

Falcı, ta§km bir kalble cmerha.nıeb dedi ve iki elini bir
den kaldırdı. «Ah Zerdüşt, seni büyük güruıhını d.�emeğe i�

fal için geliyorum!> 
Bu sözler henüz söylenmişti ki bir çığlık: daha duyul

du. Bu defa çığlık daha uzun, daha !korkunçtu ve -O.aha ya

kından geliyordu. .:İşitiyor musun? İşitiyor musun? Zer
dilşt» diye bağırdı falcı. Bu çığlık sana, seni çağırıyor. Ve 
diyor ki: c:Gel, gel, gel. Vaktidir, tam vaktidir.� 

Zerdüşt bunun üzerine zihni karı...c;mış ve sarsılmış bir 
halde sustu. Nihayet mütereddit bir insan gibi sordu: cBeni 
çağırıp duran kim?» 

Falcı, haşin «sen onu bU:rsin» dedi. �Ne saklamyorsun? 
Seni çağıran, yüksek insandır.:. 

Zerdüşt tüyleri ürpererek c:yüksek insan nu?» dedi, c:ne 
istiyor, ne istiyor? Yüksek insan?.» Ve vücudundan ter bo
şanıyordu. 

Fakat falcı Zerdüşt'ün bu kor!kusuna cevap vermedi. 
Aksine, derinlikleri dinledi. Ama uzun zaman oradan bir ses 
alamayınca gözünü çevirdi ve Zerdüşt'iin ayakta durduğunu 
ve titrediğini gördü. 

c:O, Zerdüşt� dedi. Kederli bir sesle: «Saaeet.:nden başı 
dönmüş bir adam gıöi durmuyorsun: Düşmemek için dam! 
etmelisin!» 
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Önümde dans etmek ve bütün hün&!erini göstermek is
tesen de: Kimsıe bana: «Bak burada son neşeli insan dam 
ediyor.o» diyememeli. 

Burada onlan aramak için bu dağa çıkanlar beyhude 
gelmi§ olurlar: Burada yalnız çoban mağaraları, kovuklar, 
saklanacak yeder bulurlar. Fakat saadet k<ıyulari , haz:neler 
ve yeni altın saadet damarları bulanı.azlar. 

Saadet - böyle gömülmüşlerin ve münzevilerin yanın
da saadet nasıl bulunur? Son talii, bahtiyarlık adalarında 
ve uzakta unutulmuş denizler arasında aramalıyım. 

Fakat hepsi bir, hepsi boş, aramanın faydası yok, artık 
bahtiyarlık adaları da yok.» · .. 

Falcı böylece içini çekti, fakat son içini çekmesinde 
Zereüşt'ün yine aklı başına geldi. Ve derin bir uçurumdan 
aydınlığa çıkan birisi gibi emniyetle «hayır, hayır, üç defa 
hayır» diye gür bir sesle bağırdı. Ve sakalını sıvazladı. 
«Ben bunu daha iyi bilirim. Bahtiyarlık adaları var yine, 

Sen sus, keder kumkuması!» 

«Ey kuşluk vaktinin yağmur bulutu. Şırıltıyı bırak. Se
nin gamından nem kapmış ve bir köpek gibi ıslanmış değil 
miyim? 

Yine kurulanmak için silkiniyorum ve senden lf;açıyo
rum.: Buna şaşma. Sana kaba mı görünüyorum ? Fakat bura
sı benim bahçem. 

Senin üstün insanına gelince: Pek ala ben onu, hemen 
o orm.anlarda ararım: Sesi oradan geliyordu. Belki fena bir· 
hayvan onu sıkıştırıyordur. 

O benim ülkemde: Burada ona bir zarar gelmem.eli. Ve 
gerçek, benim yanımda bir çok ikötü hayvanlar var.» 
Zerdüşt bu sözleri söyleyince gitmek istedi. Fakat falcı. 
şöyle dedi. c:Zerdüşt, sen yaramazın birisin. Biliyorum. 

Biliyorum, beni başından atmak istiyorsun. Hatta be
nimle kalmaktansa hayvanların peşinden ormana gitmeyi 
tercih edersin. Fakat bunun sana ne faydası var? Akşam be-
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ni yine yanında bulacaksın. Senin mağaranda .ahırlı ve bir 
odun gibi katı oturacağım ve seni bekliyeceğim.> 

Zerdüşt yürürken, .:öyle olsun dedi: Mağaramda nem 
varsa senindir, misafirimindir. 

Fakat orada bal bulacak olursan, yala onu Ayı! ve ru
hunu tatlandır. Çünkü a�amleyin ikimiz de lk:eyifli olmah

yız. 
Bu gün bittiği için keyifli olmalıyız. Ve sen bile oyun 

ayısı gibi şarkılanmla dansetmelisin. 
İnanmıyor musun? Kafam mı sallıyarsull ! Haydi haydi, 

koca ayı. Ben de 'Qir falcıyım.-» 
Zerdiicıt böyle dedi. 



K I R A L L A R L A  K O N U Ş M A  

1 

Zerdüşt, dağlarında ve ormanlannda henüz bir s::ıat yol 
almıştı ki, birdenbire garip bir alaya ıast geldi. İniş yolu üs. 
tün.le .taçlar ve erguvani kemerle.rle bir flaman g:bi süslü 
iki kıral geliyordu: Bunlar önlerinde bir eşek sürüyorlardı. 
Zerdüşt hayretle kendi kendine «hu kırallar benim ülkemde 
ne anyorlarh dedi ve çabuk bir fundalık arkasına saklan
dı. lf'akat kafile kendisine yaklaşınca hafif bir sesle: «Tu
haf, dedi, bunlar birbirine nasıl uyuyor. İki kıral görüyo
rum, fakat yalnız bir eşek.» 

Burada kırallar durdular ve güldüler, sesin geldiği ta
rafa baktılar. Sonra birbirlerine bakıştılar. Sağ taraftaki 
kıral «Bizim halk da böyle düşünür ama söylemez.» dedi. 

Soldaki kıral, omuz silkti ve cevap verdi: «Bu bir keçi 
çobam veya kayalar ve ağaçlar arasında pek uzun kalmış 
bir münzevi olacak, çünkü cemiyetten uzak kalmak da ah
lakı bozar.» 

«Ahlakı mı?» dedi acılıkla öbür kıral: «Öyle ise kimden 
kaçıyoruz. İyi sosyetemizin güzel adetlerinden değil mi? 

Hakikaten münzeviler ve keçi çobanları arasında bu
lunma:k, kendisine yüksek sosyete denen sahne, boyalı, mak
yajlı kalabalık arasında bulunmaktan daha iyi. Bu halk ken
disine asi dese de her şeyleri, hele kanlan, eski hastalıklar 
ve bundan daha kötü şifacılar yüzünden bozulmuştur. 

Bunlar arasında yine en iyisi kaba saba, inatçı, sağlam 
bir köylüdür: Bu günün en kibarı o. 

Bu günün en kibarı köylü, köylü tarzı hakim olmalı. 
Halk tabakasının ülkesi bu. 
Ben aldanmam. Halk dediğin bir acaip halitadır. 
Halk kalabalığı: Bunda her şey birbirine kanş�k. Mu-
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kaddesle mel'un, kahramanla yahudi ve Nuhun gemisinden 
her türlü hayvan. 

İyi adetler mi? Bizde her şey sahte ve bozuk. Kimse 
hün;pet ,etmesini bilmiyor: İşte bundan kaçıyoruz. Bunlar 
riyakfir köpeklerdir ki hurma yapraklarını yaldızlarlar. 

Bu tiksinti beni boğuyor, biz kırallar bile sahte olduk. 
Atalardan kalma nimetlerle süslü ve en budala ve en gabiler 
için acaip temaşa mevzuu bir garibeyiz. 

Bu bizhnle başlamadı. Fakat şunu söylemeliyiz ki, niha
yet bu sahtekarlktan bıktık ve iğrendik. 

Bütün bu nara atanlaı dan, yazı madrabazlarından, be
zirgan kokusundan, ağız kokusundan uzaklaştık: Avam taba
kası içinde yaşamak ve onların başı olmak! Tiksinti, tiksinti, 
tiksinti. Biz kırallarda ne var artık?-» 

Soldaki kıralsa şöyle dedi: «Eski hastalığın nüks etti. 
Zavallı kardeşim, tiksinme nöbetin tuttu. Fakat biliyorsun ki 
bizi dinliyen var.� 

Bu sözleri can kulağile dinleyen Zerdüşt, gizlendiği yer
den çıktı, kırallara yaklaştı ve şöyle dedi: 

«Kırallar, sizi dinleyen, seve seve dinleyen Zerdüşt'tür. 
Ben bir zaman: dCırallarda ne var?» diyen Zerdüşt'üm. 

cAf edin, siz birbirinize ehiz kırallarda ne var?» dediğiniz 
zaman sevindim. 

Fakat buras1 ben!m ülkem ve hellim hüküm saha� 
Ülkemde ne aramak istiyorsunuz? Belki de aradığımız şeyi, 

yani İnsanüstü'nü yolda bulmuşsunuzdur.» 

!Kırallar bunu iş:tince göğüslerine vurdular ve ikisi bir
den «biz tanıdık» dediler: 

«Bu sözün kılıcile kalbimizdeki en koyu :karanlığ� da
ğıttın. Biz'.m ihtiyacımızı keşf ettin. Çünkü bak biz İnsan'üs
til 'nü bulmak için yola çıktık. 

Biz kıral olsak da b:zden üstün insanı arıyoruz. Bu eşe
ği ona götürüyoruz. Çünkü en yüksek insan yer yüzünün 
en yüksek hükümdarı olmalı. 

İnsan kaderi bakımından, dünyaya hükmedenlerin en 
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kuvv!'!tli in.sanlar olmaması kadar acı bir şey yoktur. Aksi 
halde her şey sahte, eğri ve uydurma olur. 

Hele onlar sonuncu insanlar ve insandan fazla sığırsa
lar: O zaman ayak takımının pahası yükselir. Hatta halk ta
bakası «fazilet yalnız ·bendedir-.. der.-. 

«Neler işitiyorum» dedi Zerdüşt, «kırallar için ne h.ik.
met. Bayıldım. Buna canım bir şiir yapmak istiyor. Fakat 
öyle bir şiir ki herkesin kulağına göre değil. Ben çoktandır 

uzun kulaklıları hesaba katmayı unuttum. Haydi hakalnn, 
haydi bakalım.:. 

Fakat burada eşek de lafa karıştı� Ve fena bir kastle 
İ, A demeye başladı. 

V aktile - zan ederim birinci mukaddes yılda 
Şarabla sarhoş olan Sibylle dedi ki: 

Eyvah, işler ters gidiyor! 
İnkıraz, inkıraz, dünya hiç bir zaman bu kadar çökmedi. 

Roma, orospuluğa ve orospu odası seviyes:ne düştü. 
Romanın Sezarı sığırlaştı, Tanrı bile yahudileşti. 

2 
Zerdüşt'ün bu mısraları kırallarm hoşuna gitti. Sağdaki 

kıral dedi ki: «Zerdüşt, seni görmeye çıkmakla ne iyi etmi
fİz. Halbuki senin düşmanların resmini kendi aynalarmd.a 
istihza ile gülen bir şeytan suratı gibi gösterdiler. Öyle ki 
senden !korkuyorduk. Ama neye yarar? V ecizelerinle daima 
kulağınuzı çınlatıyordun. Nihayet dedik ki �görünüşünden 
bize ne, onu dinlemeliyiz.:. 

«Siz barışı yeni harblerin vasıtası olar.ak sevmelisiniz. 
Ve kısa barışı uzun barışa tercih etmelisiniz.� Diyen adamı 
görmeliyiz. 

Kimse şimdiye kadar böyle cengaver sözler söylememişti: 
«İyi nedir? Cesur olmak çok iyidir. Her şeyi kudsileştiren, 
iyi bir harbdir.> 

Ah Zerdfu?t, böyle sözler işitince damarlarımızdaki ata· 
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Jar kanı kaynıyor, Bu, ilkbaharın, eski şarab fıçılarına hit• 
besi gibi. 

Kılınçlar, kırmızı benekli yılanlar gibi bir birine girince 
atalarım:z hayatı severlerdi. Onlara barış güneşi soluk ger 
lirdi. Hele uzun barış onlan utandırırdı. 

Atalarımız yıldırım gibi parlayan kılınçları duvarlarda 
atıl, asıhnış görünce içlerini çekerlerdi. o k.ılınçlar gibi 
harbe susuzluk çekerlerdi, çünkü bir kılınç, kan içmek ister. 
Ve iht:ras içinde kıvılcımlanır.o>> 

«Kırallar babalarının saadetlerine dair böyle gevezelik 
ederken Zerdüşt'e onlarla alay etmek hevesi geldi: Çünkü 
bunların yaşlı ve zarif çehrelerile pek barış sever kırallar 
oldukları belli idi. Fakat Zerdüşt kendis:ni tuttu: «Haydi> 
dedi «Zerdüşt'ün mağarası karşıda, yol oraya götürür. Bu 
günün uzun bir akşamı olmalı .Fakat şimdilik bir istimdat 
çığlığı beni sizden ayırıyor. 

İçinde kırallar oturur ve beklerse mağaram iftihar eder. 
Fakat tabii uzun zaman beklemeye mecbur kalacaksınız. 

Ne yapmalı, bu gün, beklemek, saraylarda olduğundan 
daha iyi nerede öğrenilir? Bu gün artık kırallara kalmış olan 
tek hii.ner bekleyebilmekten ibaret değil mi h 

Zerdüşt böyle dedi. 



IUll süLtK.rö 

Zerdöft eı.k ormanlardan ve yOC5UD.lu topraklardan dü
§ÜDceli düşünceli yürüdü. Fakat güç §"eyler üstünde düşü
nen her insanın başına geldiği gibi, farkında olmaksızm bir 
insan ayağına basmıştı. B'rdenbire bir vay sesi, iki lanet ve 
yinni küfür suratına çarpıldı. Öyle ki dehşetinden sopasını 
kaldırdı. Ve ayağına bastığı adama vurdu. Fakat hemen 
aklı ba�ına geldi ve yaptığı deliliğe gülmeğe başladı. 

Zerd�t ayağına bastığı adama - ki öfke ile doğrulup 
oturmll§tu - c:Affeb. deC::L cA.ffet ve evvela sana bir sembol 
söyleyim: 

«Uzak şeyler tahayyül eden bir seyyahın, tenha bir so
kakta güneşte yatmakta olan blr köpeğe farkında olmaksı 
zın çarpması gibi. 

Nasıl bu ikisi, ölecekmiş gibi irkilen kindar düşmanlar 
gibi birbirlerine sald rırlarsa biz de öyle yaptık. 

Fakat ne de olsa, bu köpekle bu münzevi az kaldı bir
birler'.ni okşayacaklardı. Bunların ikisi de münzevi. >  

Ayağına basılan. öfke ile «kim olursan o h  dedi. «Sen 

yalnız ayağınla değil senbolünle de bana fazla basıyorsun! 
Baksana, ben köpel{ miyim?"'> Oturan, bunun üzerine 

ayağa kalktı. Ve çıplak kolunu bataklıktan çekti. Çünkü 
evvelce yere uzanmış yatıyordu. Bir bataklık vahşisini gö
zetleyen b:risinin, tanınmamak iç�n . saklanması gibi. 

ZerC:üşt irkilerek «Fakat · ne yapıyorsun» d:ye bağırdı. 
Çünkü çıplak kolundan çok kan akmakta olduğunu gördü. 
c:Baş:na ne geldi, talihsiz, seni menhus, kötü bir hayvan 

mı ısırdı?> 
Kolu kanayan adam, hala öfke ile gülüyordu. «Sana 

neh dedi. Ve yoluna devam etmek istedi. c:Ben burada ken
di ülkemdeyim. Herkes benden istediğini sorabilir. Fakat 
kaba b;r adama cevan veremem. 

cAldanıyorsun» c edi, Zerdüşt, merhametle. Ve onu 
tuttu. «Aldanıyorsun� dedi. «Burada kendinin değil, benim 
ülkemdesin. Ve bu iilke içinde kimseye zarar gelmemesi la
ızım. 
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Barıa ne ad verirs• ver. Ben kendim.im ve kendime . 
Zerdüşt diyorum. 

Haydi, şu yukarı yol Ze.rdlişfün mağarasına gider. U
zak değildir. Orada yaralarının iyileşmesini beklemek iste
mez misin? Talihsiz adam. Hayatta şansın yok: Önce seni 
hayvan ısmlı, sonra da insan ayağına bastı . 

.Ayağına basa.lan adam Zerdüşt'ün ismini işitince değiş
ti. «Bana ne oluyor> diye bağırdı·. .:Bu dünyada beni dü
.şünen Zerdüşt denen bu insandan ve kanla geçinen sülük� 
ten gayri kim var?» 

Bu bataklıkta salüğün yüzünden bir balıkçı gibi yatı
yordum. Sülük uzanmış kolumu on defa soktu. Sonra da 
daha güzel bir sülük, yani bizzat Zerdüşt soktu, 

Ne talih ne mucize! Beni avutarak bu bataklığa getiren. 
gün yaşasın! Sülüklerin en iyisi, en end.amlısı, büyük vic
danlar sülüğü, Zerdüşt yaşal!tın!> 

Ayağına basılan, böyle dedi. Zerdüşt onun bu sözlerine 
ve zarlf, saygılı tarzına sevindi. cKimsin !:. diye sordu ve 

elini uzattı. .:Aramızda aydınlatılacak, neşelendirilecek çok 
şey kalıyor. Fakat temiz, aydınlık bir gün başlıyor gibime 
geliyor.» 

<l3en zekanın vicdanıyım-.. . dedi. öteki cVe Ruh me
selelerinde benden daha sıkı, daha kesin, daha kati kimse 
yoktur. İstisnası, bunu kendisinden öğrendiğim Zerdüşt'tür. 

Bir çok şeyleri yarım bilmektense hiç bir şey bihneınek 
daha iyidir! Yabancı hükümlere göre bir hakim olmaktan

sa kendi kendimin delisi olmayı tercih ederim. Her şeyin 
dibine b�arım: 

Acaba o büyük mü, küçük mü? Adı bataklık: veya gök 
müdür. Ne çıkar? Bana, üstünde durulabilecek: el kadar 
yer yeter. Yeter ki gerçekten topiak ve zemin olsun. 

El kadar bir yer: Bunun üstünde durulabilir. Hakikt 
bilgi ve vicdan bakımından büyük. küçük diy_e bir şey yok� 
iıu.r. 

«Böylece, sen »alucaru yalıya.n mısuı? Diye sordu Zer· 
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düşt. Sülüğün her şeysini tetkik ermişsin, vicdanlı adam .. 
«Zerdü§b dedi, ayağına .basa.lan, «bu çok büyük bir iş. 

Ben bunu ııasıl başarabilirim? 
Fakat benim ustzsı olduğum ve ıyı tamd;ğım şey, solu

can beynidir. Bu, benim alemimdir. 
O da bir alemdir! Burada gururum dile geldiği için beni 

affet. Bu �te henim emsalim yoktur. Onun için diyordum 
ki burada kendi evimdeyim. 

Bu bir tek şeyi, yani sülüğün beynini ne kadar zaman

danberi araştırıp duruyorum ki ikaygın hakikat artık elim
den kaçmasın! Burası benim alemim. 

Bu yüzden her şeyi b:ıt"aktım. Her şey bana vız geldi. 
İlmimin hemen yanında kara cehlim yer alır. 

Aklımın vicdanı benden onu ister ki bir şeyi b:kyim, 

başka hiç bir şey bilmiyey;m: E-2r yarım bilgi, müphem, 
uçuı;..an, hayale dalan her şey beni tiksindirir. Samimiyeti
min bittiği yerde körüm ve kör olmak isterim. Fakat 
bilmekliğim lfız:m 1�1e·1 y�r�e �e 8amiM� o1mak isterim. 
Yanr sert, kesin, müssmahasız. 

Ah Zerdüşt, senin b;r zamanlar «Zeka hayattır ki biz.. 
zat hayatı keser» dey!şin, beni senin tarikath"'le sevk ve ikna 
etti. Ve gerçek, kendi kan1mla kendi. bilgimi arttırdJJil.· 

«Şu .manzara gösteriyor ki» diye söze karıştı Zerdüşt. 
- Çünkü vicdanh <>damın ç1p!ak l�olundan hala kan akıyor
du. On sülük bu kolu sokmustu. -

«En ac::ıyip :o>ı.faw· . bu görfü�üş, yani "bizzat sen, bana çok 
şeyler öğretiyorsun!  Senin müsamnhanz kulağına belki he:r 
şeyi s(;yleyeinezd;m! 

Hayd;« Ayn1al:m a:r.bk! Faht s'.'!r.i tekrar görmek iste
rim. Şu yukarı doğru olan yQl mağarama gider. Bu gece 
orada benim aziz mlsafirim ol!. 

Zerdüştün, ayağına basmakla sana verc!iği acıyı, telafi 
etmek ister.im. Bunu dah'.1 dü şünürüm. Fakat şimdi bir is
timda.t çığlığı acele beni buradan uzaklaştırıyor.:. 

Zerdü,.;t böyle dedi. 

Zerdüşt - F. 11 



EÜYÜCÜ 
1 

Zerdüşt, bir kayanıu etrafından dolaş;n.;;a,  az aşağıda 
va aynı yol üstünde bir s.aralı S:hi çu1JınR �-tk \;:armnm Ü$-o 
tfü�'2 <lili3en bir adama rastgelô. «Dun> ı::cd� Zerdüşt kendi 

kendine. «İstimdat S(;S' ni veren üctün ' :ı:;an Lu obcak. Ona 

yarcbn etmek. kabil mi b<ıkayım .:> l:\.'lf';m. t ya� tığı yere do
ru koşunca', titreyen öküz gözl ü bir ihtiyar adam gördü.. 
Onu dogrultroıı�ra ve ayaJa ka :dırınay.a ne kadar gayret et
tiyse boşuna! Hatta taLhsiz adam, yanında b;rinin bulundu

ğunun bile farkında ce[C,ildi. Aks· n�, terk edilmiş bir mfüı
zevi g:;_ı. dokı.rn.ddı jestlerle e ı r�f:,.,,, > b�:yodu. Fakıt ni
ha� - �  bi'r çok titreme, bükülme ve ç-r:;;nnm::1dan oon:;:a şöyle 

sızLnmaya \ıaşbdı (1) : 

Ben! k'm IBıtır, heni Rrtık l:'m sever, 

Bana fralb!erinizin alevini YF>rin! 
A�7ağ'ı 1S1tllrın b'.r y.::rı öJli. .rr''!:-'. 
Uzanm•ş titreyPrek:, srırsılar�ı�. nh meçhul hummalarla, 

Sivri, buz1u, don sütunlarında t!treyerek 
Senden kovu1<lum ey dli§i;nr.e! 

Art'k takıl amıymı, p; ' zl ' ,  korkunç! 

Bulutlar al'kasındaki avcı. sen! 

Senin y:ldı.rımınla çarpı 1ml§ olarak! 

Bana karanlıklardan bakan müstehzi göz : - Böyle 

yatıyorum. 
E\.iti'.n ebedi il'kencelerle taz'bed!l�n b::rni eğ, beni sar 
A cı1arın en insafsızı, sen, 
Bilinmiyen Tanrı, sen vurdun beni! 

Fir eda daha 
Daha derin vur! 

Bu blhi de�. p.<>rcala! 
K:i.lnt d'�li o'khır1a 
P.11 İ<:�e11ce neve! 
Yine ne bek!yorsun? 

(1) s.wıklama şeklino..e bir dert yanma ki, bir rolden 
jbarettir. 
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İnsan ıstırabına doymayan, 
Zarara sevinen, tanrıların yıldırım gözü! 
Öldürmek değil, 
Yalnız işkence etmek, işkence etmek :mi istiyorsun!? 

Bana i�kence etmek neden? 
Ey, fenalığa sevinen meçhul tanrı? 
Ha! Sokularak yaklaş:yorsun, 
Bu gece yarısı 
Ne istiyorsun, söyle! 
Beni sıkıştırıyorsun ; bastırıyorrnn, 
Ha, çok bile yaklaştın . 
Git! Git! 

Nefesimi duyuyorsun 

Kalbimi dinliyorsun 
Kıskanç 

Neyi kı.c:kaniyorsun? 
Defol, defol. Bu merdlven ne olacak? 
[\alb:me girip, en gizli fikirlerimin içine m� sokulmak 

istiyorsun? 

Utanmaz, meçhul hırsız! 
Ne çalmak istiyorsun ?  
N�yi dinlemek istiyorsun? 
N ı:ı işkenceler yapmak istiyorsun? 

'Ey işkence eden, 
:;;, t.:�ll;.i. tai�:ı:.1.: 
Yoksa köpek gibi önünde kıvranayım mı7 

Muti, müteheyyiç, şaşkın, 
Hatırın için kuyruk mu sallayayım. 
Nafle! Sokmaya C:evılm et. 
En zal;m diken! Hayır. 
Ben b'r köpek değ;lim. Sadece, senin bir vah§iı:ıbn. 
Ey avcıların en zalimi! 
Senin en mağrur esirinim , 

y., hufot1ar arkasının hırsızı? 

SXvle artık! 

Benden ne istiyorsun, ey yol kesen, 
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Ey yıldırıma bürünmüş! Ey meçhul! Söyle, 
Ne istiyorsun? Ey meçhul tanrı? 
Nasıl? fidyeinecat mı? 
Fidyeinecatı ne yapacaksın? 
Daha fazla bir şey iste ? Gururumun tavsiye.si bu! 
Ve kısa konuş - gururumun biri de bunu tavsiye eder. 
Ha ha! 
Beni - beni mi istiyorsun, beni mi? 
Beni? Tamamen mi? 
Ha ha! 
Ey deli, bana işkence mi ediyorsun? 
Gururumu mu tazip etmek istiyorsun? 
Bana sevgi ver - Beni artık kim ıs.ıtır? 
Beni artık ikim sever? 
.Sı�ak eller uzatın! 
Kalblerin alevini verin! 
En münzeviye verin! 
Bu buzu verin - Ah yedi kanlı buzu 
Bizzat düşmaı:lara terzili öğretin. 
E:}r en zaliın düşman 
Ver, kendini• ver! 
Kaçtı! Kendisi kaçtı! 
Son ve tek dostum 
Büyük düşmanım 
Yerin meçhul 
Benim cellat tanrım 
Kaçtı .. 
Hayır geri gel 
Bütün işkencelerinle! 
Son münzeviye dön! 
Bütün göz yaşı ınnaklarun 
Sana doğru akıyor 
�e kalbimin son alevi 

Sana parlıyor! 
Geri gel 
Meçhul tanrım, ıztirabım, son talii:m! 
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il 

Fakat burada Zerd�t daha fazla kalama:ııd.ı. SopaMIU 
aldı, bütün kuvvetile, sızlanana vurdu. 

Öfkeli bir gülüşle «Sus'> diye bağırdı. «Oyuncu, kalpa
zan, ey her şeyi yalancı, sus. Ben seni iyi tanırıml 

Kötü büyücü, ayaklarını dayakla ısıtırım ben senin. 

Senin gibilerini dayakla ısıtmayı bilirim!» 
cBırak> dedi. İhtiyar adam ve yerden sıçradı. cArtık 

<Rsvme. Zerdüşt, ben sana tiyatro yapıyordum. Benim sa-
natim bu. Böyle bir oyunla seni denemek istedim. Fako.t ·see 
benim ne olduğumu iyi anladın. 

Fakat senin de bana verdiğin örnek ehemmiyetsiz de
ğil: Sen sertsin, hakim Zerdüşt. Hakikatlerinle sert vuru
yorsun. Sopan bu hakikati meydana çıkardı.» 

Hala öfkeli ve karanlık bir bakışla «riya yapmu dedi 
Zerdüşt. cSahte oyuncu, sen sahtesin: Hakikatten nasıl dem 
vuruyorsun. 

Ey tavusların tavusu, ey kibir denizi, bana oynadığın 
oyun neydi? Kötü büyücü, sen böyle sızlanırken ben kime 

inanmalıyım.» 

cRuhun tövbecisini oynuyorum» dedi .ihtiyar adam: 
cBu sözü vaktiyle sen bulmuştun!» 

- Ruhunu bizzat kendisi aleyhine yönelten şairi ve 
büyücüyü, J.-endi kötü bakı�ları· ve vicdanı yüzlinden don
muş, deği§1lliş insan rolünü oynadım. 

cSen de itiraf et Zerdü.?t, oyunumu ve yalanımı epe:YJ!f! 
gtiç farkettin. Kafamı iki elinle tuttuğun zaman bir sıkJ:D.. 
tıda olduğuma inanmıştın. «Onu çok az seVınişler, çok a& 
sevmişler.. diye sızlandığını duydum. Seni bu derece al� 
ınak. muripllğime hoş geliyordu.» 

Zerdüşt, sert «benden daha zeki olanlan aldatmış ola
bilirsin. Ben sahtekarlara karşı ihtiyatkiir değilim. Ben ih
tiyatsız yaşamaya mecburum. Kaderim bu! 

Fakat sen aldatmaya mecbursun: Seni bu kadar ıa.m

rım. Sen ikiı, üç, dört, beş türlü kıhğa girmeye mecbursua. 
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Şimdi itiraf ettiğin şey bile hence tam doğru ve tam yalan 

değil. 
Ey adi !kalpazan, nasıl başka türlü olabilir.::1in? Hck!me 

çıplak görünmen lazım gelse hastalığına bile makyaj yapar

dın. 
Şimdi de karşımda «yalnız onun için yaptım» dediğin za_ 

man. yine yalanın yaldü:ıydı . Fakat bunda ciddi bir taraf da 

vardı. Sende ruhun tövbekô.rından bir şey var. 
Seni keşfediyorum: Herkesi büyilleyebild: n. Fakat ken

dine karşı yalan ve hilen kalmadı. Artık kendine karşı bü
yüsilzleştin. 

Bir ha'klkat olarak tiksinti topladm. Senin artık hiç bir 
�ÖEün doğru değil. Fakat ağzın, ağzına yapışmış olan tik

sinti doğrudur.» 
İhtiyar büyilcli, inatçı bir sesle: «Sen kimsin yahu,» diye 

bağırdı. Bu gün yaşayanların en büyüğü olan bana böyle 
·d.r.1. hitap edebilir?» Ve gözünden Zerdüşt'e doğru yeşil bir 

'dırım fırladı. Fakat yine değiı?ti ve kederli şöyle dedi: 
«Zerdüşt, artık . bıktım, sanatımdan tiksiniyorum. Ben 

o·iyük değilim. Kendimi niye başka türlü gösteriyorum? 

""'lkat sen pekala biliyorsun. Ben büyüklük arıyordum. 

Bir büyük adam gibi görünmek istiyordum ve bir çok-

1 :ırını:. kandırdım: 
Fakat bu yalan ·benim takatimi aştı. Bu yüzden helak 

}{uyorum. 

Zerdüşt, benim her şeyim yalandır. F.akat helak olmak
: . .ı olduğum, tloğrudur.o» 

Zerdüşt mağmum, gözlinü kaldırarak - «Büyüklük ara
'nan sana şeref verir. Fakat sana ihanet de eder. Sen büyük 
.!eğilsin. 

Ey k<itü, ihtiyar büyücü. Sende hlirmet ettiğim taraf, 
senin en. iyi ve en samimi tarafın kendinden bezmiş olmaıı 
ve «ben büyük değilim> diye · söylemendir. 

Sana ruhun tövbekarı olarak hürmet ederim: Vakıa bu 
5aminrlyetin yalnız bir andan ibarettir. 

:Yakat söyle, benim ormanlarım ve kayalıklarım ara-
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sında ne aryorsun? Ve kendini yoluma �tnıakla benden ne 
öğrenmek istiyorsun? 

Benim neyimi d�edb? 
Zerdüşt böyle dedi. Bakışları kıvılcımlı i<li. İhtiyar bü

yücü bir müddet sustu . Sonra dedi ki: «Seni denemek mi? 

Ben yalnız arıyorum. Zerdüşt, ben halis, doğru, basit bir 

adam, haklın bir insan, idrakin bir kutsisi, bir büyük adanı 
arıyorum. 

Zerdüşt, bilmiyor musun, ben Zerdüşt'ü arıyorum» .  

Burada iki.ti arasında uzun bir susma oldu. Fakat Zer
düşt kendi içine çöktü ve gözlerini kapadı. Ama sonra m� 
hatabına dönerek büyücünün elini tuttu. Sükun ve itina ile 
�yle dedi: 

«Haydi., bu yol oraya çıkar, Zerdüşt'ün- mağarası orada. 
Bulmak istediğini orada arayabilirsin. 

(Kartalım1a yılarumdan akıl danış, onlar aramana yar

dun etsinler. Fakat benim mağaram büyüktür. 

Bana gelince, henüz büyük b:r adam görmedim. Bu gU:n 
en ince adamların gözü bile büyüğü görmek hususunda pek 
kabiliyetsiz. Bu, bir avam tabakasının ülkesidir. 

Nice şişirilmiş adamlar gördüm ki halk onlar için cbak 
işte büyük adam� diye bağırmıştır. Fakat körükler neye ya
rar? Sonunda yerinde yeller eser. 

Pek fazla şişen kurbağa sonunda patlar. Yerinde yeller 
e9er. Şişmiş bir şeyin karnına hıcak .batırmak güzel bir eğ-
lencedir. Çocuklar, işitin bunu. � ' 

Şimdi, avam tabakasının günüdür: Büyüğiln küçüğü• 
kim olduğunu kim bilecek? Büyüklük aramadan saadet du
yacak kim? Yalnız bir deli buna muvaffak oldu. 

Garip deli, büyük adam mı arıyom.uı? Sana kim öğretti 
bunu? Bugün bunun vakti m1? Kötü arayıcı, beni ne diye 
deniyorsun h 

Zerdüşt, ferahlamli bir kalble böyle dedi ve gülerek yo · 
b.111ıa denıaı. etti. 



Zerdüşt, büyücüden ay-r.ıldıktan az SOJl!"a yolunun üs
tünde yine bir adam gördU. Zayıf, solgun benizli, uzun, kara 
bir adam: Zerdüşt'ün keyfi kaçtı . .ı:Eyvah» dedi, kendi ken
t!ine: cKar�ımda duran, mt:myalaşm.ış bir gam. Rahip cinsin_ 
den birisi olacak. Bunlann benim ülkemde iii ne?� 

Şu büyücüden yakamı sıyırır sıyırın.az, yine bir kara 
��u mu çıktı karşıma? 

- Kahrolası bu büyü ustası. Tannııın inayetile karan
lık mucizeler göateren birisi. Taziz edilmiş bix dünya mün
kiri. 

Fakat �ytan bulunması !Azım geJen yerde hiç bulun
muyor. Bu melftn topal cüce, daima geç kalıyor.» 

Zerdüşt, içinden böyle söverek kara adamın yanından 
aıynlrnak istedi. Fakat :iş başka türlü oldu. Çünkü o anda, 
oturan adam Zerdüşt'ü görmüştü. Ummadığı bir bahtiyar· 
1!.ğa konmuş birisi gibi yerinden sıçradı· ve Zerdüşt'e yak
l�cm. 

�Kim olunıan ol .seyyah:ı> dedi. c Yolunu şaşınnış yaşh 
Wr adama, bir arayıcıya yardım et ki başma bir iş gelmeSİil. 

Bu Alem bana yabancı ve uzak. Yabani hayvanların 
uluduğunu da duydum. Beni himaye edebilecek olan bura
dt\ değil. 

Ben cson dind� adam:n anyorum. O mukaddes ve mün
tıeviyi arıyorum ki o:rman.mda yalnız olarak bu gün bütün 
tlünyamn bildiği şeyi henüz işitm�ir-> 

«Bütün dünya bu gün neyi biliyor. diye sordu Zerdüşt. 
cBir zamanlar bütün dlinyanın iruı.ndığı: eski t.anrınm arlık 
Ghnüş olduğunu mu?-.. 

«Böyle mi diyorsun> dedi, ihtiyar kederli. �Ben bu ih

tjyar tanrıya 80n saati geliı:ceye kadar hizmet ett.im. 
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Fakat şimdi hizmet dışıyım . Artık efendim yok.. Ama 
1ine de hilr değilim. Ve artık hatıralarımdan başka bir zev

k.im yok. 

Bu dağlara çıktını ki bir ihtiyar papaya ve kilise- pede
rine yakışır bir bayram yapayım: 

Çünkü bilesin ki ben son papayım. Dini!ar hatıralar ve 
ibadetlerin bir ikabesi 

Fakat fimdi ormanın azizi ki tanrısına daima şarkı söy
leyerek ve inleyerek ibadet ederdi, yeni en dindar adam, 
ölmüştür. 

Kulübesine gittiğimde onu artık bulamadım. Y�lnız öHL 
müne uluyan iki kurt buldum. Çünkü bütün hayvanlar onu 
severdi. Bunun üzerine oradan ayrıld:ım. 

Şu halde bu ormanlEıra ve dağlara beyhude mi gelmiş 
olayım? Böylece karar verdim ki başka birini, Allııha inan
mıyanların en dindarım, Zerdüşt'ii arayay;m.» 

ihtiyar böyle dedi ve kesk:n bir bakışla karşısındakine 
baktı. Zerdüşt ise ihtiyar paparun elini :tuttu ve hayranlıkla 
onu seyretti. 

«Bak muhterem adam> dedi. cNe gfuel ve uzun bir el 
Bu daima ihsan dağıtmış bir adamın eli, şimdi de aradığım 
adamı, beni, y.ani Zerdüşt'ü tutuyor. 

O benim. Ali.ah.sız Zerdüşt benim (Benden daha Allah
sız ıklın var ki ondan ders almakla övüncylm.) <leyen Zer 
düşt, benim, Allah�nz Zerdüşt benim.� 

Zerdüşt böyle dedi. Ve bakışlariyle ihtiyar papanııı fi
kirlerini ve içindekileri deldi. Nihayet şöyle dedi: 

«Onu en çok sevmiş ve ona sahip olmuş olan, onu en 
ziyade kaybetmiş olandır. 

- Bak, ikimizden daha Allahsız olanı benim. Fakat bu
na kını sevinebilir?> 

Zerdüşt, düşünceli, «ona sonuna kadar hizmet mi ettin?� 

diye sordu. «Onun nasıl öldüğünü biliyor musun? Onu mer
hametin boğduğunu söylüyorlar, doğru mu? 
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- İsa'nın çarmıhda asılı olduğunu görüp buna dayana
madığını ve insar>a obn sevgisi yiizünden öMüğünü söylii" 

yorlar, cfoğru mu?_:> 
Fakat ihtiyar papa �Yap vermedi, ürkek, istirablı ve 

karanlık bir ifade ile yanlara bı:ıktı. 
Uzun bir düşünmeden sonra «Bırak ölsün� dedi Zer

düşt ve ihtiyarın gözlerine bakar.ak «Bırak gitsin, bırall 
ölsün. Bu ölünfuı ardından yalmz iyi şeyler sö:y:lemen, hür
mete 15.yık olsa da, onun km olduğunu ve ne garip yollar
dan gittiğini benden iyi biliyorsun.> 

«Üç göz arasında konuşurken (çünkü bir gözü kördü) 
ihtiyar key:;flenerek «Allaha ait meselelerde hen Zerdüşt'ten 
çok şeyler bilirim. 

Sevgim ona yıllaı·ca hizmet etti. Ve her şeyde iradem 
onun iradesine uydu. Fakat iyi bir uşak efendisine ait her 
şeyi bilir. Hatta efendisinin kendisinden gizlediği şeyleri 
bile. 

O, gizli bir tann idi. Gizliliği severdi, oğlunu bile gizli 
yollardan peydahlamıştı (l) . İmanının kapıaında zina vardır. 

Onu bir aşk tanrısı olarak övenler aşkı yeter derecede 
yüksek görmeyenlerdir. Bu Tanrı, bir h;ıkim de olmak iste
miyor muydu? 

F.akat · seven, mükafat ve mukabelenin ötesinde sever. 
Bu şarkh Tanrı, gençEğinde haşin ve kindardı. Ve sev

gililerin keyfi için bir cehennem inşa etmişti. 
Fakat nihayet yumuşak, merhametli, alıngan oldu. Ba

badan ziyade büyük babaya benzedi, hatta daha ziyade to
pal nineye benzedi. 

Sararmış, solmuş bir halde sobasının başında oturur, 
zayıf bacaklarını ovardı. Dünyadan bezgin, iradeden bezgin 

bir hale gelmişti. Ve nihayet bir gün pek fazla olan merha
meti yüzünden boğuldu.» 

«İhtiyar papa> dedi Zerdüşt. �Bunu i:özlerinle gördün 

(1) İsa1ıın doğumu. 
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mü? Böyle de olabilir, başka türlü de clabilir. ·Tanrılar, öl
dükleri zaman çeşit çeşit ölümlerle öliirln. 

Pek ala, şu şekilde veya bu şekilüe, ölJU ya. O kula
ğımın ve gözümün hoşuna g:tmezdi. Ardından daha fena bir 
şey s-Oylemek istemiyorum. 

Ben berrak ve samimi olan şeyleri severim. Fakat o ih
tiyar papa, biliyorsun onda sana benzer bir taraf v.ardı. 
Onun sözleri türlü manaya gelirdi. 

O, vazıh da değildi. Kendisini iyi anlamadık diye bize 

ne kadar kızardı, bu öfkeci. Fakat niye daha vazıh konuş
mazdı? 

Kabahat kulağımızda ise, kendisini iyi işitemiyen bu 
kulakları b:ze niye verd; ? Kulaklarımızda çamur mu tıka
lıydı? Pek ala, kim tıkadı bu çamuru oraya? 

Bu acemi çanakçı çok şeyi de fena yaratmışh, 

Fena yarattığı bu mahluklardan ve çanaklardan intikam 
alışı sağ duyuya karşı bir günah işlemekti. 

Dindarlığın da bir sağ duyusu olur. O zevk şöyle der: 
«Bırak böyle Allahı. Allahsız daha iyi. Kendi kuvvetile 
kendt kaderini yapmak, deli olmak ve bizzat Tanrı olmak 
daha iyi."> (1) . 

İhtiyar papa kulak kabartarak; <Neler işitiyorum::. dedi. 
«Zerdüşt, sen bu imansızlık içinde zan ettiğinden daha din
darsın. İçindeki her hangi bir Tann seni Allahsızlığa sevk 

etmiş. 

Seni artık bir tanrıya inanmaktan ala koyan şey -kendi 
dindarlığın değil mi? Senin .aşın samimiyetin seni iyi ve fe

nanın ötesine sevkedecek. 

Bak senden esirgenmiş bir şey kaldı mı?. Gözün, elin. 
ağzın var. Bunlar ezelden beri takdis. etmek vazifesini al
mışlardır. Taziz etmek yalnız elle olmaz. 

En Allahsız insan olmak iddiasında isen de yakınların· 

(1) Tanrı, insandır, İnsanüstü'dUr, 
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da, gizli tütsü kokusu alıyorum. Bu hem ho§U.mB gl.diyOl', 
hem de bana acı veriyor. 

Bırak bir gececik misafirin olayım Zerd�t. Senin ya
nında olduğu kacar hiç hi:r yerde rahat etmem.» 

Zerdüşt büyük hayret içinde «Amin, böyle olsun» de-
di. «Bu yol eraya varır. Zerdti§t'ün mağarası orada. 

Oraya kadar sana ben refakat etmek isterdim. Ey muh
terem adam. Çünkü ben bütün dindar insanlan severim,. 
Fakat şimdi beni istimdat çığlığı çağınyor. Benim ülkemde 
kimse derd görmemeli. 

Mağaram iyi bir limandrr. Hele kederlilere yardım et
mesini pek severim. (1) . 

Fakat senin ye'sini omuzundan ikim kaldıracak? Ben bu 
işi yapacak kuvvette değilim . Bekliyelim de birisi senin 
tanrını uyandırsın. 

Çünkü eski tanrı artık yaşamıyor. O, tam olarak öhntif
tilr.::t 

Zerdüşt böyle dedi. 

(1) Bu da bir tezat! 



� N  Ç İ R K İ N  İ N S A N  

Zerdi.cyt yine dağlardan ve ormanlardan geçti. Gözleri 

bir şeyler arıyordu. Fakat o istimdat sesini vereni:, aradığı 
adamı, hiç bir yerde göremiyordu. Ama bütün yol boyunca 
sevinçli ve müteşekkirdi. «Bu gün fena başlamasına multa
bil bana ne güzel şeyler getirdi. Ne acaip adamlar buldum. 

Sert taneleri çiğner gfüi onlann sözlerini uzun zaman 
çiğniyeceğim. Dişim o ta.neleri, süt gfüi ruhuma akıncaya 
kadar, çiğnıayip öğütmeli.:t dedi. 

Yol bir kayayı dol.ı:;şmıştı ki birdenbire manzara değiş
ti. Ve Zerdüşt bir ölüm diyarına girdi. Burada siyah ve 
kırmızı kayalar yalçınlaşıyordu. Ne 9t, ne ağaç, ne de kuı 

sesi v.ardı. Bütün hayvanların, hatta yırtıcı hayvanların çe
kindikleri bir yerdi bnrası. Y almz bir nevi çirkin, kalın ve 
yeşil yılan vardı ki ihtiyarladığında ölmek için buraya ge
lirdi. Onun için çobanlar bu vadiye �yı!an mezan� derlerdi 

Fakat �rdüşt karanlık bir hatıraya daldı. Bu vadiye 
bir defa daha geldiğini zan ediyordu. Bir çok karanlık şey
ler hatırına geliyordu. Böylece yavaşladı, nihayet durdu. 
Fakat gözünü açınca yolunun üstünde insana benzer birinlıa 
oturduğunu gördü. Ama in.sana az benziyordu. İfade edil-
1]'.lez b;r şeydi. Zerdüşt'ü, birdenbire, böyle bir şeyi gözleri
le görmenin hicabı bastırdı: Beyaz saçlarına kadar kızar
mış bir halde gözünü kaydırdı. Ve bu kötü yeri terk etmek 
için ay.ağını kaldırdı. Fakat o zaman ölü ıssızlığı ses verdi: 
Suyun geceleyin, tıkanmış su borularında ç1kardığı sese 
benzeyen bir uğultu ve bir h1rıltı duyuldu. Nihayet bunun 
bir insan sesi ve bir insan sözü olduğu anlaşıldı: Şöyle di
yordu: 

�Zerdüşt, Zerdüşt, bilmecemi çöz, konuş, konuş. Şahit- · 
teıı intikam almak nedir? 
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Seni geriye çekiyorum: Burası kaygın bu:z.. Dikk-at et ki 
j,?Ururunun bacağı kırılmasın. 

Mağrur Zerdüşt, sen kendini hakim bilirsin. Ey sert ce
vizler kıran, çöz şu b:lmeceyi. Benim k:m olduğum bilme

cesini! Söyle, kimim ben? »  

Zerdüşt b u  sözleri iş;ttiğinde ruhunda n e  geçtiğini tah• 
min eders:niz? Merhamet onu bastırmıştı. Bir çok baltalar 
yem:ş bir mcş� gici kendisini devirmek isteyenleri de kor· 

kutc.cak bir tarzda yere· devrildi. Fakat az sonra yine ayağa 
kalktı. Çehresi sertleşrr:işti. 

M�deni b�r sesle;. «Seni tw:ı:d�m» dedi: «Sen tanrıyı öl .. 

dürens:n. Bırak gic'ey:m. 
Ey en çirkin adam, s�n, seni görene, senin. iç'.ni dışını 

görene tahammül edemed:n, bu şc:hitten intikam aldın.» 

Zerdüşt böyle dedi ve ayrılmak istedi. Fakat o tavsif 
edilm2z mahluk, Zerd i!şt'ün e'b'ses·n;n bir kenarından tut
'tu. Yine hırlamaya ve · kelimeler aram.aya başladı. �Kah 
dedi, «kal. Geçip gitme, seni deviren baltayı anfod;m: Zer-
düşt, tekrar ayağa kalkışın ne iyi! . 

B'Jiyorum, tanrıyı ö' düren in ha1'nin nice ok'uğunu iyi 

keşf eWn. Kal burada, otur yanıma. Bu boşuna olmıyacak. 

Seilden başka k:mc gidey :m ? Kal yanımda. Fakat bana 
bakma. Böylece çirkinliğime hürmet et. 

R<>11 t�kih PCTili�ro"lım · 13'mdi c::orı sı!!ınai!·m sensln Be
ni kinlerle takib etmiyorlar - böyle b:r taklble alay eder

dim. gururlanır ve sevin' rdim. _ 
Ş 'mdiye kadar bütün muvaffakiyet, iyi tak 'b edilenle

rin olmadı mı ? İyi takb f'den, itrat etmeyi kolay öğreu.ir. 
Bir defa böyle - fakat sonra. 

Fakat beıı.im krıcıc::ım ve sana ı::ığınıs'm onlnrın merha

met10rindend" r. Zerdüşt, beni aıi.hıyan. tek ve son sığınağım, 
koru beni. 

Tanrıyı öldürenin hal:nin n·ce olacağını iyi keşif ettin. 

!Kal buraC:a. Fakat sabırs:z adam. gitmek istersen benim 

geldığim yoldan gitme. Bu yol fenad:r. 
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Çok ii\I ettiğ'.me ye sana öğüt v<::rdiğ':ıue kızıyor musun? 
Fa.kat bilegin ki ben oyum, en çirkin adam. 

ı:. ! büyük ve en ağır ;;;ya]:lıır 'lıen;•-o. Yürüdü�üm yol 
b·_ızuhl" . .  Geçt:[fm yoH:,rı s;1:t-0r!ir ve harab eıJer'm. 

Benim yaruından sü.kUt ile geçişi<1cüm ve yüz.ünün kı

.zarmasmdan 41uladım ki sen L:;erdüş t'sün. 

Başkası o� bakışı ve sözüyle bana sadak::ı.sım ve mer

hamet. ili fıriatırı:iı. � �·kat ben bu kauar dUeuci değilim. Bu
nu aniadin sen, 

Aks:ne, ben, büyük, korkunç, ç;rkin, ifade edileme:t . 
şey:ier b:ıkım nc'an çok zengin·m. Za�\i§':. sen�n uta•1man ba
na şeref verdi. 

Ve bu gün «merhamet sık;cı�ır.» Diyen tek adamı, 
Zerdüşt'ü bulmak için merhametl:lerin kalahl:ğın<3.au ya

kamı güç sıyırdım. 

Tanrının merhameti olsun, :nsar.m merhameti oısun: 
Merhamet hayaya mürıaf:d'r. Y::::rdım etrrek istememek, yar. 
dım etmekten daha kibar bir fazilet olab'l'r. 

Fakat bu gün bütün küçük ad2mların fazileti merha
:rnettı:-n i?:ofettir: ()nbrn:ı hö\yUk fı>H<kı>tı>, biiyli'k ı;-irkinVi�e 
ve bi.iyük muvaffrık:yetsizli�e karşı sayg lan yoktur. 

Kalabalık, koyun sürülerinin .ar kasındaki köpeğin yap
tığı gibi, bu jnsanlard,:.ın uzaklara bakarım. Bunlar iyi ni

yet sah'bi, iyi irade sahibl akıllı ailamlar c�e�il. , 
S!ğ havuzlan istihkar eden· b:r balıkçıl kmşu g:bi ktl

çük dcılo,alara, küçük irndeler ve küçük ruhlara metelik 
vermem. 

Bu küçük .adc:m!ara çok uzun zı:ıırı :>n h'"lk verildi: Öyle 
ki :ıı ihf'yet onl::ı.ra i�d'dar rla verildi. f:;mili diyorlar ki: «Kü
çük acfomlarm tensib ettikler\ şey iyidir . ..., 

Ve bu gün hak;kat bu kalabalığın : çi:ıden gelen papa

zın söyled' ğid'r. Şu garip kutsi ve küçük adamların sözcü
sü ki kendisi hakkında hakikat «ben'm:l> c er. 

Bu k'.birli adam çoktandır küçük adamların ib:klerini 
kah:ırtır .Ve «hakikat, benlm:ı> diyerek bir yalan öğretir. 
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Bir kibirliye daha nazik ce:vap verilc!iği hiç vaki ıni ? 
Fakat sen Zerdüşt, onun yanından geçtin � chayır> , «ÜÇ 
defa hayır;, dedin. 

Seri bu adamın aldatışına karşı insanları uyard:n. Ve 
ılk olarak merhamete karşı uyardın. Herkesi değil, ba§ka
larını değil, kendini ve senin gibileri. 

Büyük muztariblerin utanmasından ut.anırsın. Ve ger
çek cEy insanlar merhametten bu tarafa bir büyüle bulut 
geliyor, dik.kat edin.> diyerek. 

Ve <bütün yaratıcılar sert olur. Ve her büyük aşk mer
hametinizden üstündür.-.> diyerek; Ze:rc:fü�t, hava i§ar'€tlerini 
ne kadar iyi öğrendiğimi tahmin edersin! 

Fakat bizzat sen - sen da !kendini kendi merhametine 
karşı uyardın. Çünkü b:r çok muztaribler, perişanlar, bo
ğulmakta, donmakta olanlar, sana gelmek üzere yoldadırlar. 

Buna karşı da uyanık olman lazım. Benim en iyi, en 
fena muamınamı bizzat beru ve yaptığım işi iyi çözdün. 
Seni devirecek baltayı ben bilirim. 

Fakat onun tanrısının ölmesi lazımdı; O her şeyi göre• 
gözlerle bakıyordu. İnsanın derinliklerini ve dibini görüyor
du, Sahne mahviyetini ve çirkinliğini görüyordu. 

:Merhameti, utanmak bilmiyordu. Benim en kirli köşe
me sokulmuştu. Bu mütecessis, bu muacciz, bu aşın mer
hametli, ölmeliydi. 

O dalma beni görüyordu. Ya bu şah.itt.en intikam almak 
veya ölmek istiyordum. 

Her şeyi ve insanı gören tanrı: Bu tannnm ölmesi l�
zımdL İnsan böyle bir şahidin yaşamasına tahammül ede
mez.:. 

En çirkin adam böyle dedi. Fakat Zerdüşt ayağa kalk
tı ve gitmek istedi. Çünkü iliklerine kadar titriyordu. 

cEy tavsif edilmez şey,> dedi. cSenin yolundan gitmek" 
ten beni tahzir ettin. Buna bir teşekkür olarak kendi yolu
mu sana öveyim: Bak Zerdüşt'ün mağarası şu yukardadır. 
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Mağaram büyük, derin ve çok köşelidir. Orada en gi> 

1i şey bile saklanacak bir yer bulur. 

Ve mağaramın hemen yanında sürünen, uçan, 81.çrayan 
mahlO.klar için yüz tane köşe bucak vardır. 

Ey atılmış adam, kendi kendini de attığına göre insan
lar ve insan merhameti içinde yaşamak istemiyorsun. Öy
leyse benim gibi yap. Ve her şeyi benden öğren • .Yalnız, ya
pan, öğrenir. . 

En başta ve ilk olarak hayvanlanmla konuş. En mağ
rur hayvanla, en kurnaz hayvan - bunlar bizim rehberimiz 
olsun.:. -

Zerdüşt böyle dedi Evvelkinden daha düşünceli ve da
ha yavaş, yoluna devam etti: Çünkü kendisine bir çok şey

ler soruyor, fakat cevap bulamıyordu. 

cİnsan ne züğürt, ne çirkin, ne hınltı? ve ne kadar 
çok gizli utanması var. 

Bana diyor ki, insan kendisini sever: Ah insanın 
kendisine olan sevgisi ne kadar olsa gerek? Acaba insan 
kendisine ne kadar hakaret duyuyor? 

Şu karşıdaki adam da kendisini seviyor ve kendisini 
hakir görüyordu - bence o büyük bir seven ve büyük bir 
küçümseyendir. 

(Kendisini ondan daha fazla küçümseyeni görmedim: 
Bu da bir yüksekliktir. Sakın bu adam bağırmasını işittiğim 
İıısanüstü olmasın? 

Ben büyük küçümseyicileri severim. Fakat insan, ber
taraf edilmesi lazım ııelen bir şeydir. 



G Ö N Ü L L ti  D İ L E N C İ  

Zenliif' en çirin adamın yanından ayrıluıea üşüdüğti.
ııü his etü. Ve kendisini yalnız buldu. Fikrinden bir çok 
soğuk ve münzevi şeyler geçiyoı·du. Ve bu yüzden kendi.. 
sine üşüme geliyordu. Fakat yükseklere doğru tırnıan<lılıı
ta hazarı yeşil çemenler önünden, bazaıı sabırsız bir ırma
ğın açtığı yatak kenarındaki vahşi kayalıklardan geçiyor
du. O zaman kendisini daha ısınmış '!'e daha keyifli his ri
ti. 

cBana ne oldu» diyordu «Sıcak ve canlı bir �ey beni 
n�şelendirdi. Bu, benim civarnnda olsa gerek. Şimdi keiı
dimi daha az yalnız h:s ediyorum. Meçhul yoldaşlar ve kal'
deşler etrafımda dola�yorlar. Onların sıcak nefesleri ru
huma değiyor. > · 

Fakat etrafıma bakınıp yalnızlığını teselli edenleri ara
dığında civardaki bir tepe üzerinde durnn inekleri gördü. 
Bunların yakınlığı ve kokusu Zerdüşt'ün kalbini ısıtmıştı. 
Fakat bu inekler bir hatibin sözlerini d:nliyorlardı. Bu yfuı.. 
den kendilerine yaklaşanı görmediler. Fakat Zerdüşt iyice 
yakınlarına geljnce ineklerin ortasında konuşan bir insan 
sesı duydu. İııeklt::.c l>etşlaı-1111 kv11ü.,§ô.nü. �!c�� ç��ri!"!!'!.:�1�r

di. Zerdüşt o zaman sıçrayarak hayvanlan dağıttı. ÇünkU 
ineklerde merhametle tedavisi kabil olmayan bir arıza hu
sule gelebileceğinden korkuyordu. Fakat bunda aldanmış
tı. Çünkü yerde b'r adam yatıyor ve hayvanlara hitab et· 

tiği belli oluyordu.  Hayvanlann bundan ürkmediği anlaşr
lıyordu. Bu, bir uslu adamdı ve bir dağ hatibiydi ki gözle

rinden iyilik akıyordu. Zerdüşt istigrabla «burada ne an· 
yorsun?:. diye bağırdı. 

«Burada ne mı arıyorum? Senin aradağını, ey rahat 
bozan. Yani arz üstünde saadeti arıyorum. Bunun için bu 
ineklerden ders almak istiyorum. Biliyor musun, sabahtan-. 
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beri onlara hitab ediyorum. Şimdi bana. cevap veTeee\ı�:rm. 
Bizi niye taciz ettin? 

Eğer ineklere benzemezsek cennete gidemey-U. Bı.... <>>•· 

)ardan geviş getirmeyi öğrenmeliyiz. 

Hakikaten in.San, dünyaya sahih olsa da gev� geti.rmt ... 
yi öğrenmedikten sonra neye yarar? Kederinden k"Ul'tu}a.. 
maz. 

Bu gün insanın büyük kederi tiksintidir. Bu gtı-n :kal� 
ağzı ve gözleri tiksintile dolu olmayan kim var? Sa de, 
�n de fakat ineklere bak . .;> 

Dağ vaizi böyle dedi ve gözünü Zerdüşt'e çevirdi. Çb
kü o ana kadar sevgile ineklere bakıyordu. Fakat şimdi �U
�nbire değişti. «Bu konuştuğum kim» diye irkilerell ba
ğırdı. Ve sıçrayarak kalktı. 

cBu, tiksinti olmayan insandır, bu bizzat Zerdtlşt>t•, 
büyük tiksintiyi y,enendir, bu göz, bu ağız, bu kalb bizat 
Zerdüşt'ündilr. » 

Böyle diyerek, göz yaşlarile, muhatabının elini iptö. 

Ve beklemediği bir zamanda değerli bir hediye ve müeev

here kavuşmuş birisi gibi vaziyet aldı. İnekler bütUD ·Mı 
elan bitenlere bakıyor ve şaşıyorlardı. 

'Benden bahsetme ey garib, ey sevimli adam, eledi. 
Ze�şt. Ve ncz:ıketle, «kendinden bahs et» dedi. Se:ıı, lıu 
l!l":mıonl<>r biiyi_i� 'hir �Prw•tten vaz geçen gönüllü di"h.-nci 
değl misin? 

Kendi servetinden ve zenginlerden utanarak kalbi11i 
ve varlığını hediye etmek üzere en fakirlerin yanına kaço 

ısen değil misin? Fakat o fakirler hediyeni kabul etmemif:
lerdi.> 

cAma beni kabul etmediler.;> dedi. Gönüllft d'.i:teı.n 
cBiliyorsun bu yUzdendir ki hayvanların ve şu ine-Jt1er11l 
yanına geldim. 

Zerdüşt ineklerden öğrendin ki hak vermek, halı aı.. 
maktan daha zordur ve hediye etmek bir sanatbr, v� ,.. 
natlarm ve iyiliklerin en incesi ve en yücesidir.> 
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«Hele bu günkü günde» dedi, gönüllü dilenci. «Bütün 
alçakların gibi hareket ettiği bu günkü günde. Bilirsin, ayak 
takımının ve kölelerin uzun, kötü ve tedrici bir kıyam gü
nüne geldik: bu hareket büyüyor, büyüyor. (l] 

Şimdi aşağılık olanları her i:xilik ve her hediye isyana 
sevk ediyor. Aşırı zenginler dikkatli olsunlar. 

Geniş karınlı ve dar boğazlı şişelerden damlatmak iste
yenler dikkat etsinler. Bu gün böyle ş1şelerin boynunu kırı
veriyorlar. 

Şehvetli bir ihtiras, iğrenç bir hasret, kirli bir ÖÇ' ihtirası, 
aşağı tabakanın gururu. 

Bütün bunlar suratıma çarpıyor. Fakirlerin bahtiyar 
olduğu sözü artık doğru değil. Gök ülkesi artık ineklerin.» 

Denemek için «niçin zenginlerin değih <ledi Zerdüşt 
ve bu esnada sakin adamı mahremane yalamak: isteyen 
inekleri koğdu. 

«Beni ne deniyorsun» dedi, «sen benden iyi bilirsin, 
Zerdüşt beni en fakirlerin yanına sevk eden neydi? En 
zenginlerinden duyduğum tiksinti değil mi? 

Soğuk gözler, şehevi düşüncelerle her mezbeleden 
menfaat derleyen mücrim zenginbrden, ufunetleri göklere 
yükselen bu ayak takımından. 

!Kadınlara karşı vahşi, şehevi, unutkan; ve babaları 
kuş leşi veya paçavra toplayıcısı olan bu düzme ve sahte
kar halk tabakasından, bunların orospudan pek farkları 

yoktur. 
Ayak takımı aşağıda, ayak takımı yukarda. Bu gün ar

tık zengin ve fakir olan kim? Bu farkı unuttum ve oradan 
kaçtım. Ve kaça kaça şu ineklerin yanına geldim.-» 

Uslu adam böyle dedi. Konuşurken soluyor ve terli
yordu. Öyleki hayvanları buna bir defa daha şaşıyorlardı. 
Fakat Zerdüşt onun sert konuşmasını duydukça gülümsü
yor ve susarak kafasını sallıyordu. 

[1] [)iemokrasi kasdediliyor. 
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«Böyle sert sözler lazım olunca kendini zorluyoı·sun ey 
dağ vaizi. Ağzın ve gözlerin bu sertliğe elverişli değil. 

Ve zannıma göre miden de değil. Çünkü böyle öfke, 

:kin ve taşkınlık mideyi bozar. Senin miden daha yumuşak 
şeyler ister. Sen bir et yeyici değilsin. Daha ziyade nebat 
ve kök adamısın. Belki taneler öğütürsün. Her halde etill 
zevkine big.anesin. Ve yumu�ak şeyler seversin.» 

Gönüllü dilenci ferahlıyarak «heni iyi tanıdın» dedi. 

«Balı severim. Taneler de öğütürüm. Çünkü ağıza yumuşak 
gelen ve nefesi temizleyen şeyleri severim. 

Mülayim avareler ve gündüz hırsızları gibi, çiğnemesi 

uzun zaman isteyen şeyleri severim. 

Bunda en ileriye varan işte şu ineklerdir: Onlar gev� 
getirmeyi ve güneşte yatmayı keşf etmişlerdir. Kalbi yoran 
güç düşüncelerden de çekinmesini bilirler.» 

cPek ala» dedi Zerdüşt «sen benim hayvanlarımı da 
görmeliyim, kartalımı ve y!lanımı. Bu gün dünyada onla
rın eşi yoktur. 

Bak şu yol benim mağarama gider. Bu akşam onların 
misafiri ol. Ve hayvanlarımla hayvan saadetinden bahs et., 
Ben gelinceye kadar. Çünkü şimdi bir istimdat sesi beni 

çağırıyor. Ve eğer mağaramda buz gibi taze petek ve altul 
balı bulursan onu da ye. 

Fakat şimdi, garip, sevimli adam <mekadar güç de ol
sa) çabuk ineklere veda et. Çünkü onlar senin en yakm 
dostlann ve üstadlarındır. 

«Yalnız bir müstesnası v.ar» dedi, Sevimli dilenci. 
«Bizzat sen iyisin ve bir inekten daha iyisin Zerdüşt.-> 

Zerdüşt öfke ile «Def ol, def ol. Dalkavuk» diye bağır· 
dı. �Böyle dalkavukluk ve riya ile benim balımı ne bozu
yorsun?» 

«Def ol, def ol buradan» diye bir defa daha bağırdı. Ve 
nazik dilenciye sopasını kaldırdı. F.akat o kaçtı. 



G Ö L G E  

Gönüllü dilenci kaçmış ve Zerdüşt yalnız kalmıştı ki 
�n yeni bir ses işitti: Bu ses «Dur, Zerdüşt bekle 
lteııi, benim, Zerdüşt, ben senin gölgenim.» diyordu. · Fakat 
�ii4t beklemedi. Çünkü dağlarındaki kalabalıktan ona 
ani ola.ak bir bezginlik gelmişti. «Benim münzeviliğim 
-.el'deh diyordu. 

dlakikaten bu çok oluyor. Bu dağ kalabalıklaştı. Be- • 
ıaim illkem artık bu alemden değil. Bana yeni dağlar Ia
Zim. 

Qölgem mi beni çağırıyor? Gölgemde ne var? Varsın 
Wni fakih etsin, ben ondan kaçanın.� 

Zeroüşt kendi kendine böyle söyledi. Ve yola koyuldu. 
Fakat arkasındaki onu takib etti. Ve az sonra bir biri ar
duıda üç koşucu peyda oldu. Önde gönüllü dilenci, arka
sında Zerdüşt ve en arkada gölgesi. Henüz pek fazla koş
mamışlardı ki Zerdüşt deliliğinin farkına vardı. Ve bir 
htmıle ile blitün bezginliği ve bıkkınlığı üzerinden silkti. 

«Nasıh diyordu, «eskiden beri en gülünç şeyler bizim 
gibi eıki münzevilPr ve azizlerden gelmez mi? 

Gerçek, deliliğim dağlar gibi kabardı . Şimdi altı deli 
bacağının bir biri arkasından takırdadığını duyuyorum. 

lfakat Zerdüşt bir gölgeden korkabilir mi? Ve gölge
� benden daha uzun bacakları olduğunu vehm edebilir 
mi?� 

Zerdüşt içile, dışıle gülerek böyle dedi, olduğu yerde 
durdu. V� hemen durdu. Az kalsın arkasından gelen göl
�yi yere devirecekti. Gölge onu o kadar Y?kından takib 
ediyorou. Ve o kadar zayıftı ki! Zerdüşt gölgesini iyice 
1.etkik edince bir hayalet karşısında imiş gibi irkildi. Gölge 

o kadar zayıf, kara kuru ve yaşlanmış görünüyordu. 
Zerdüşt şiddetle «sen kimsin?» dedi . «Burada ne işio 
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v.ar? Neden gölgem olduğunu iddia ediyorsun? Seadt"tl hoş
lanmıyorum. 

cAf et:. dedi gölge. «Benim gölgen olduğumu af et. Senin 

hoşuna gilı:n.iyorsam Zerdüşt, bu hu.ıtusta seni ve zevkini 
takdir eder :lll.. 

Ben senin topuk.lannı çok takib etmiş bir .eyyahım 
Hedefsiz ve yurtsuz daima yollardayım. Öyle ki ebedi 'P" 
hudiden pek farklı değilim. Şu var ki: ebedi değilim ve ya
hudi de değilim. 

Ne?' Daima yollarda olınakhğım mı lizwn? Ha- rUz

glrla sarsıılarak, sük.fınauz. itilerek? E,. an:, bana artık fa:.r
la yuvarlak geliyonun. 

Her satha oturdum Te yorgun tozlar gibi aynalar ve 
pencere camlan üstünde uyudum: Her şey benden alıyor, 
bana bir şey veren yok ve ben zayıflıyorum: Neden bir 

gölgeye benzedim. Fak.at Zerdüşt, en çok senin arkandan 
yürüdüm ve uçtum. Kendimi senden sakladımsa da senin 

en iyi: gölgendim. Sen nereye oturdu isen ben de oraya 

oturdwn. 
Gönüllü olarak kış damlan ve karlar üzerinde koşan 

bir hayalet gibi seninle en uzak, en soğuk alemlerde dolaş
ımı. 

Her yasak, çirkin ve uzak şeyi seninle birlikte aradım. 

Ve bende her hangi bir fazilet varsa hiç bir yasaktan kork
mayışımdır. 

Kalbimin saydığı şeylere seninle beraber kıydım, bü

tün hudud taşlarını ve levhalarını devirdim. En tehlikeli 
arzulara kapıldım. Gerçek, her türlü cinayeti bir defa işle
dim. 

Kelimelere, kıymetlere ve büyük isimlere olan imam

ını senin yüzünden unuttum. Şeytan deri değiştirecek olsa 
iami de değişmez mi? Beilti bizzat şeytan deriden ibarettir. 

(Hiç bir şey hakikat değildir, !ter şey caizdir) . Kendi-



- 296 -

me böyle diyordum. En soğuk sulara kafamla ve kalbimle 
daldım. Ve kaç defalar bir kırmızı yengeç gibi çıplak kaldım. 

Ah, iyilere karşı duyduğum iman, utanma ve iyilik 
hissi nereye gitti? Bir vakitler sahih olduğum yalancı ü
fet nereye kayboldu? İyilerin ve asil yalanlarının iffeti. 

H..-ıkikaü çok defa yakından takib ettikçe, o kafama 
çarptı. Bazan yalan söylediğimi zan ettim. Fakat bir de 
baktım ki hakikati bulmuşum. 

Her §ey nazarımda pek fazla aydınkndı: Şimdi hiç bir 
şey umurumda değil. Sevdiğim hiç bir şey artık yaşamı
yor. Hfil8 kendimi nasıl seveyim? 

Ya arzu ettiğim gibi yaşamak veya hiç yaşamamak. 
Ben bunu istiyorum. En mukaddes varlık da bunu istiyor. 
Fakat yazıklar olsun. Hala neşem var mı? HfilA bir hedefim, 
ve yelkenimin yönelebileceği bir limanım var mı? 

İyi bir rüzgar mı? Fakat kim bilir o nereye eıser. Ve 
hangi rüzg8rın iyi ve sürükleyici rüzgar olduğunu kim bi
lir? 

Bana daha ne kaldı? Yorgun ve klistah bir kalb. Se

batsız bir irade, bükülmüş bir bel. 

Bunlar benim yurdumu arıyorlar: Zerdüşt bilirsin bu 
arama bir baskındır. Beni kemirir. 

Benim yurdum nerde? Bunu soruyor, arıyorum ve an
yordum, ve bulamıyorum. Ey ebedi cher yer». Ey ebedi 
chiç bir yen, ey e� cbeyhude» . 

Gölge böyle dedi ve onu dinlerken Zerdüşt'ün suratı 
abuslaştı. Nihayet kederli «Sen benim gölgemsin» dedi. 

«Maruz olduğun tehlike küçük değildir . .  Ey hür · ruh 
ve seyyah, sen fena bir gün geçirdin, dikkat et ki daha fe
na bir akşam gelmesin. 

Senin gibi sükO.nsuzlara nihayet bir hapishane bile 
aziz gelebilir. Hapiee tılnhmş canilerin nasıl uyuduğunu lııi� 
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gördün mü? Bunlar sakin uyurlar. Yeni emniyetlilerinin 

tadını çıkarırlar. 
Kenclini sakın ki sonunda sekter bir iman, sert, sıkı bir 

vehim seni haps etmesin. Çünkü seni dar ve sıkı olan her 
şey iğfal ediyor ve deniyor. 

Sen hede.fi kaybe1nıişsin. Bu kaybtn acısını nasıl unu
tacaksın? Bununla yolu da kaybetmiş oluyorsun. Zavallı 
hayalperest gezgin! Yorgun kelebek! Bu akşam bir istira
hat ve yuva ister misin? Öyle ise benim mağarama çık. 

Şu yol oraya gider. Şiınd� acele senden aynlınalıyım. 
Sanki şimdiden üstümde bir gölge var. 

Etrafımın yine ayc!ınlık olması için yalnız yürümek is
tiyorum. Bu maksatla daha uzun zaman, neş'eli� ayakta ol
malıyım. Fakat akşamleyin benim mağarada dans edilecek.> 

ZerdUşt böyle dedi. 



Ö G L E  V A K T İ  

Zerdüşt yürüdü, yürüdü, ve artık ki:mseye raatlamadı 
Yalnızdı. İnzivasının tadını çıkardı ve saatlerce iyi şeyleri: 
düşündü. Fakat öğle vakti güneş tepesinin üstüne geldiğin
de Ya§lı. iğci ve kanbur bir ağacın önüne gelmişti. Ağaç 
bir asmanın gür varlıği1e kucak1an.mış ve g;zlenmişti. As
manın bol san üzlimleri seyyahın gözüne çarptı. Zerdüşt 
burada susuzluğunu bir az gidermek ve bir üzüm kopar
mak arzusunu duydu. Fakat elini üzüme doğru uzatınca 
başka bir şey arzuladı: Ağacın yanına uzanmak ve bu öğ
le saatinde uyumak. 

Zerdüşt bunu yaptı. Ve rengarenk. çayırların sükO.n ve 
mahremiyeti içersinde yerde yatarken küçük susuzluğunu 
unuttu. Ve uykuya daldı. Bir Zerdüşt darbımeselinin de
diği gibi «:herşey birbirinden daha IüzumlU»dur. Yalnız 
Zerdüşt'ün gözleri açık kalmıştı. Çünkü bu gözler ağacı ve 
asmanın güzelliğini görmeye ve övmeye doymamıştı. Uy

kuya dalarken Zerdüşt kendi kendine şöyle dedi: 

«Sükun, silk On, dünya şimdi mükemmel olmadı mı? 
Bana ne oluyor şimdi? 

Bir hafif rüzgarın görünmeden, tüy gibi hafiflikle kı
rışık deniz sathında dans etmesi gibi, uyku üstiimde dans 
ediyor. 

O benim gözümü kapamıyor, ruhumu uyanık bıra'kı
yor, o gerçekten hafif, ti.iy gibi hafif. 

O beni kandırıyor, bilmem nasıl? İçimden mültefit bir 
el gibi beni zorluyor. Evet ruhınnun sükunu için beni zor
luyor. 

Garib, ruhum nasıl yorgun ve nasıl gevşiyor. 
Ruhuma «yedinci günü akşamı» , tam öğle vakti mi 

geldi? Çoktandır iyi ve olgun şeyler arasında mı dolaşıyor
du. 
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Garib ruhum uzanıyor, uzanıyor ve sakin yalıyor. O 
tok iyi şeyler tatmıştır. Bu altın keder onu eziyor. Sak.in 
limana girmiş bir gemi gibi ağzı sükuna kavuştu: Şimdi 
uzun sey<tlıatlerden, ve hırçın denizlerden yorgun, topra
ğa yaslandı. Toprak daha sadık değil mi? 

Böyle bir gemi karaya yanaştığında ve yaslandığında 
�ir örümceğin karadan ona doğru öreceği ağ kafi gelir. Da
ha kuvvetli bir halata ihtiyaç olmaz. -

Toprağın koynunda, sakin bir koydaki yorgun gemi gi
bi dinleniyorum. Toprağa sadık, güvenli ve en ince iplik
lerle ona bağlı. 

Ne saadet, ne saadet! Şarkı söylemek ister misin ru
hum? Çimende yatıyorsun. Fakat bu saat hiç bir çobanm 
kaval çalmadığı sakin, mahrem bir bayram saati. 

Sakin ol. Sıcak öğle, çimenler üstünde uyuyor, şarla 
söyleme, sakin ol, dünya ne ala! 

Şarkı söyleme, çimen kelebeği, ruhum, fısıldama bile. 
SükUna bak, öğle, uyuyor. Ağzını kımıldatıyor. Bir damla 
saadet içmiyor mu? 

Eski, esmer bir altın saadet damlası, bir altın şarab 
damlası. 

Saadet onun üstünden uçuyor, gülüyor, böylece bir 
tanrı gülüyor. Sak.in ol. 

t:Saadet için ne kadar az şey lazım.� Bir zamanlar böy
le derdim. Ve kendimi akıllı zan ederdim. Fakat şimdi öğ
rendhn ki bu bir hata idi. Zeki deliler daha iyi konuşur
lar. 

İşte asıl o az şey en sessiz, en hafif, en sincab hışıltısı, 
bir nefes bir huş, bir an. Saadetin nevi o kadar lnühim de
ğil. SAkin ol. 

· Bana ne oldu? Dinle, zaman mı kaçtı acaba? Düşmü
yor muyum, düşmedim mi? Diinle, edebiyat pınarlarında 
mıyım? 

Bana ne oldu? Sakin ol. Eyvah kalbime saplanıyor, 
kalbim bu kadar saadet ve böyle bir darbeden sonra, par
tala, parçalan! 
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Nasıl, dünya şimdi mükemmel daha yuvarlak ve daha 
olgun değil mi? Yuvarlak, altın olgunluk nereye uçuyor 
acaba? Arkasından gideyim, huş. Sakin 01,.9 

(Burada Zerdüşt uyandı ve uyumakta olduğunu his etti.) 

«Kalk ey uykucu.» dedi kendine. «Öğle uykucusu, 
haydi, haydi ihtiyar bacaklar. Vakit geldi, daha alacağımız 
epeyce yol var. 

Uykuya kanıyorsunuz daha. ne kadar, bir ebediyet mi:! 
Haydi, haydi ihtiyar kalbim, böyle bir uykudan sonra ne 
kadar uyanık kalacaksın.» 

(0 tekrar uykuya dalmıştı. Ama ruhu bedeninin aley
hinde idi. Ve isyan ediyordu. Yine yattı.) - «Rahat bırak 
beni. Dünya şimdi mükemmel olmadı mı? Ah altın, yuvar· 

lak top. 
«Kalk» dedi Zerdüşt, «küçük hırsız, gündüz hırsızı, 

nasıl? hala gerinip uzanıyorsun, içini çekiyorsun, derin pı
narlara düşüyorsun ha. 

Ruhum sen kimsin? «hurda irkiİdi, çünkü bir güneş 
büzmesi yi.izüne düşmüştü.) 

«Ey üstümdeki gök» dedi içini çekerek. Ve doğruldu. 
«Bana mı bakıyorsun? Garip ruhumu mu dinliyorsun? 

Topraktaki her şeyin üstilne düşen bu bir damla çiyi 
ne zaman içeceksin? Bu garip ruhu ne zaman içeceksin? 
Ne zaman ey ebediyet pınarı, ey korkunç öğle uçurumu, 
ruhumu ne zaman geriye alacaksın?� 

Zertlüşt böyle dedi. Ve ağacın yanında yattığı yerden 
bir heçhul sarhoşluktan uyanır gibi uyandi. Güneş hroB 
başının üzerinde idi. Bundan anlaşılır ki Zerdüşt pa uzun 
uyumamıştı. 



S E L A M L A Y I Ş  

İkindi üzeri idi ki Zerdüşt uzun, beyhude aramalardan 
ve dolaşmalardan sonra mağarasına dönmüş bulunuyordu. 
Fakat mağarasına yirmi adım kadar yaklaştığı zaman hiç 
beklemediği bir şey oldu: Büyük istimdat çığlığını yeniden 
duydu. Garipti ki ses bu defa kendi mağarasından geliyor
du. Uzun, garip bir feryat. Zerdüşt bunun bir çok sesler
den terekküb ettiğini farketti. Ses, uzaktan dinlendiği za
man, tek bir ağızdan çıkıyor gibiydi. 

Zerdüşt, mağarasına sıçrayarak girdi. Onu meğer bu 
ses oyunundan sonra ne garip bir tiyatro bekliyorm�! 
Gündüzün gördüğü bütün tipler yan yana orda oturuyor
lardı: Sağdaki ve soldaki kırallar, eski büyücü, papa, gö
nüllü dilenci, gölge, ruhun vicd<ım, mükedder falcı, eşek, 
en çirkin adam başına bir taç geçirmiş ve beline iki ergu
van kuşak sarmıştı. Çünkü o bütün çirkinler gibi güzelleş
meye heveslidi. 

Bu bulanık topluluğun ortasında Zerdüşt'ün kartalının 
tüyleri diken diken olmuştu. Çünkü sorulan sualleri cevap
landırmaya gururu müsaade etmiyordu. Zeki yılan, karta
lın boynuna dolanmıştı. 

Bütün bunları Zerdüşt büyük şaşkınlıkla gördü: Son
ra misafirlerine dikkatle baktı, ruhlarım okudu, yeniden 
hayrete düştü. Bu aralık topluluk ayakta, Zerdüşt'ün k<>4 
nuşmasını bekliyordu. Zerdüşt şöyle dedi: 

c:Siz şaşınmşlar! Siz garipler! Sizin istimclat sesinizi 
mi duydum? Bugün bütün gün beyhude aradığım adamın 
nerde bulunması lazım geldiğini şimdi biliyorum: Yüksek 
insan. 

Yüksek insan, kendi mağaramda bulunuyor! Fakat ne
ye hayret ediyorwn! Bal kurbanı ve talihimin hileli davet-
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)eriyle onu bizzat kendim ayartıp buraya getirmedim mi! 
Fakat sanıyorum ki siz toplu bir halde kalamıyacaks-

mz. B:rbirinizin huzurlannı bozuyorsunuz. Ey istimdai 
edenler. Öyle birisi gelmeli ki sizi gUldürmeli, bir glil<lti.rü
cü, bir dansör bir rüzgar bir vahşi av, her hangi bir deli, 
siz ne düşünüyorsunuz? 

Ey şaşkınlar, affedin ki sizlerd<?n böyle küçük ve de
ğersiz sözlerle bahsediyorum. Fakat kalbime cesaret verr11 
§eYi keşfedemiyorsunuz. 

Bakışınız beni bağışlar! Bir perişan adama bakan he> 
kes cesur olur, bir perişana hitap etmek için herkes ken
disini kafi derecede cesur bulur. 

Bizzat bana bu kuvveti siz verdiniz. Güzel bir hediye, 
Muhterem misafirlerim. Müms'b bir misafir hediyesi! Hay
di öyleyse kızmayın ben de size kendi hediyelerimi suna

ynn. 

Burası benim ülkem ve benim hükümsaham: Fa
kat benim olan her �ey bu akşam ve bu gece için sizin ol
sun. Hayvanlarım size hizmet etsinler. Mağaram misafir
haneniz olsun! 

Benim yuvamda kimse rahatsız olmamalı. lKarargAhım

da herkesi vahşi hayvanlardan korurum. Size takdim etti
ğim ilk şey budur: Emniyet. 

!kincisi: küçük parmağımdır. Bir kere parmağımı tu
tunca bütün elimi hatta kalbimi alın. Haydi bakalım. Hot 
geldiniz. Misafirlerim.o» 

z�rdüşt böyle dedi ve sevç;i ve muziplikle güldü. Bu 
sP1�nı la.,madan sonra misafirled bir defa daha eğildiler ve 
tnzimle sustular. Şimdi sağdaki kıral hepsi namına cevap 
VPrdi. 

<ı:Zerdüşt, bize elini ve selamını verişinden Zerdüşt 

oldı.:ğunu anladık. Karşımızda kendini alçalttm. Hemen he-. 
men t azim duygularımızı zr tleledin . 

. Fakat senden başka kim böyle gururla alçalabilir 
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Bu bia ayağa kaldırır, gözlerim� ve kalpleriıni:.. için lir 
aiyafet teşkil eder. 

Yalnız bunu görmek için bu dağ gibi yükselt dağlara 
wçm.ayı aıeYeriz. Biz tem.aşa.ya düşküıı olarak geldik. Bura
lia bulanık gözleri aydınlatacak şeyi görmek istiyorchık. 

Görüyorsun. bütün istimdatlanmız geçti. Fikrimiz ve 
kalbim.iz ferahladı. Nerdeyse cesaretimiz de daha cesur 
'ff iradeli olacak. 

Zerdüşt, arz üzerinde yük.sek ve kuvvetli bir irade ka
dar !!evindirici bir fJeY yetişemez. Arzın en güze] mahsulö 
budur. Böyle bir ağaç bu çevreyi neşelendirir. 

Senin IPbi bilyüm� olanlan, Zerdüşt, çamlara benze
iirim. Uzun, $akit, eert, yalnız, azametli ve en elastikl 
edundan. 

Kuvvetli yeşil dallarıyla kendi hükümdarlığını kapla• 
Havalardan, rUzgarlardan ve bu yüksekliklerde bulunan 
şeylerden zorlu stialler sorarak ve daha kuvvetli cevaplar 
veren, bir kumandan, bir muzaffer: Böyle bitikleri tema
şa için yüksek dağlara çıkmayı kim istemez? 

Burada senin ağacında, karanlık ve bozuk olanlar bile 
bu heyecanı yaşar ve senin bakışında korkaklar bile emni
yet bulurlar ve kalpleri şifaya kavuşur. 

Ve gerçe, bugün bir çok gözler senin dağına ve ağa
eına yönelmiştir. Büyük bir hasret başlamıştır. Niceleri so
ruyorlar: Zerdüşt kimdir? 

Ve sen kimin kulağına bal şarkısını damlatırsan, bütün 
saklanmış olanlar, münzeviler ve münzevi çiftler, kendi 
lendilerine: 

cZerdü§t MlA sağ mı, artık yaşamaya değmez. Her şey 
ltoşuna, her şey bir, Meğer ki, Zerdüştle beraber yaşayal·m. 

Gelesoeğiııi çoktan haber veren o adam niçin gelmiyor.> 
diyorlar. Bir çokları bunu soruyorlar. İnziva onu yuttu mu
Yoksa bia mi ona gidelim? 

Şimdi :rıkılan "Ye içindeki ölüleri muhafaza edemiyen 
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bir mezar gibi inziva da kendinden beziyor ve yıkılıyor. 
Her yerde yeniden dirilmişler görünüyor. 

Şimdi Zerdüşt� dağının etrafında dalgalar yükseliyor, 

yükseUyor. Dağın ne:kadar yüksek de olsa bir çoklan 

sana yetişecek. Sandalın artık kuru kalmıyacak. 

Biz şaşırmışların mağarana gelmemiz ve artık şaşırma
yışunız, iyilerin sana cl:oğnı yolda olduklannın gerçek bir 

alametidir. 

Çünkü o insanlar arasında tannnın son bakiyesi de 

sana doğru yoldadır. Onlar, büyük hasretin, büyük tiksinti
nin büyük bezginliğin adamları! 

Bütün o adamlar ki tekrar ti.mitli olmayı öğrenmedik
çe veya senden büyük ümidi bellemedikçe yaşamak iste

mezler.» 

Sağ taraftaki kıral böyle konuştu ve öpmek üzere Zer

düşt'ün elini tuttu. Fakat Zerdüşt onun sayglSllll red etti 
irkilerek geri çekildi ve sükut içinde uzaklara uçtu. Sonra 

az bir zaman sonra yine misafirlerinin yanına geldi. Onlara 

aydınlık ve deneyen gözlerle baktı ve şöyle dedi: 

4:r.ıfisafirlerim, ey yüksek insanlar, sizinle sarih ve (al
manca) dobra konuşmak isterim. Bu dağlarda beklediğim 

sizler değildiniz.» «almanca ve vazıh ha? Allah saklasın» de

di soldaki kıral. «Görülüyor ki o sevgili almanları tanımıyor, 

bu şarklı hakim, fakat o «almanca ve kaba:. demek istiyor. 

Pek ala bugünkü günde zevklerin en kötüsü bu değil.� 

Hepiniz yüksek insanlar olabilirsiniz. Ama benim için, 
içimde susan fakat dalına susmayacak olan insafsız için, ye� 
ter derecede yüksek ve kuvvetli değilsiniz! 

Siz sağ kolum değilsiniz. 

Sizin gibi zayıf ve ince bacaklar üzerinde duranlar iti

raf etseler de etmeseler de esirgemnek isterler. 

Fakat ben kollarınu ve bacalclarunı esirgemem. Ben 
muhariplerimi esirgemem: Benim harb'mde ne işe yaraya

caksmız? Siz benim zaferime mAni olursunuz. Hatta içiniz.. 

den bazılan davullarunın sesini işitse yere yularlanır . .  
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· Benim için katı derecede güzel ve yakıpklı da değil
siniz. Ben derslerime saf, mücella aynalar isterim. Halbuki si
zin yüzünüzde benim hayalim bile bozuk görünüyor. 

Omuzlannızı nice yükler ve nice hatıralar bastırıyor. 
Köşe bucağınız.da nice kötü cüceler yer tutmuı. Gizli ayak 
takımı sizin içinizde de var. 

Yüksek neviden insan o1sanız dahi sizde daha pek çok 
:,ey iğri büğrüdür. Sizi do.wdoğru bir kalıba dökecek demir

ci. henüz dünyada yok. 
Siz yalnız köprüsünüz. Daha ilstü.n. insanlar, sizin U. 

tilnüzden geçmeli. 
Siz basamaklarsınız. Onun için sizi çiğneyerek kendi 

mağarasına çıkana kımıayın. 

Sizin tohumlarınızdan birgün halis bir oğul ve mü
kemmel bir varis doğabilir: Fakat bu, uzaktır. Benim im:ni
mi ve benim mirasımı alabilecek insanlar değilsiniz. 

Bu dağlarda beklediğim, sizler değilsinlz. Ve son defa 
olarak, beraber aşağı ineceğim insanlar sizler değilsiniz. Siz 
yalnız daha mütekfu:nil insanların bana doğru yolda olduk
larının bir aJ.ametisiniz. 

Büyük hasretin, büyük tiksintinin, büyük bezginliğin 
adamlan değilsiniz. Ve tanrının bakiyesi dediğiniz insanlar 
değilsiniz. 

Hayır, hayır, hayır, üç defa hayır! Bu dağlarda baş
kalarını bekliyorum ve onlarsız ayağımı atmak istemiyo
rum. 

Daha yüksek, daha kuvvetli, daha muzaffer, daha ne
şeli, ruhları ve bedenleri daha güzel yapılmış insanları bek
liyorum. Gülen arslanlar gelmelidir. [1] 

Misafirlerim! Ey garib insanlar, benim çocuklarım hak
kında bir şey bilmiyor musunuz? Onların bana doğru yol
aa olduklarını bilmiyor musunuz? [2] 

[1] Aslan, geleneklere isyanın remzi. 
[2] Üstinsanlar. 

!'.trif.şt - F. !O 
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Bahçelerimden, bahtiyarlık adalarımdan, benim yeni, 
güzel nevimden bahsedin! Niçin bundan bahsetmiyorsunuz? 

Sizden istediğim hediye, çocuklarımdan bahsetmenizı
dir. Ben buna yetecek derecede zenginim. Bu iş için fakir
Ieşt:m. Bu çocukları bu canh nebatları ve irademin ve en 
yüksek ümidimin hayat .ağaçlarını bir görsem neler ver.
mezdim!:. 

. Zerdüşt böyle dedi ve konuşmasını birdenbire kesti. 
Çünkü içini hasret kaplamıştı. Kalbinin heyecanı içinde 
gözlerini ve ağzını kapadı. Bütün misafirleri de sükun ve 

.sükUt içinde ve şaşakalmışlardı. Yalnız ihtiyar falcı elleri 
ve tavırlarıyl.a işaretler veriyordu. 



A K Ş A M  Y E M E G İ  

Bu esnada falcı, ZerdÜştle misafirlerinin selamlaşr1>ın�,ı
nı kesti. Ve zaman kaybetmek istemeyen birisi gibi !Dku
larak Zerdüşt'ün elini tuttu Ve şöyle bağırdı: 

�Fakat Zerdüşt, bir şey ötekinden daha lüzumlu» biz
.zat sen böyle dedin Haydi şimdi, bence bir şey her �eyden 
daha lüzumlu. Tam zamanında bir söz: beni yemegt: ça
ğırmadın mı? Burada uzun _ yollardan gelen bir çk �n�f\.n 
var, karnımızı sözle doyurmayacaksın Y!l! 

Ve burada, donmaktan, boğulmaktan, suda b<>ğulm«1k

tan bütün diğer beden eziy,etlerinden bahsettiniz. Fnlı:at 
kimse benim istirabımı söylemedi: «Açlık.» 

Falcı böyle dedi. Fakat Zerdüşt'ün hayvanları bu �öz

leri işitince irkilerek kaçtılar. Çünkü görüyorlardı ki gün
düzün getirdikleri şeyler bir falcıyı bile doyurmaya yf'im�
yecek. 

Falcı «susuzluğum da böyle» dedi. Vakıa burada �nı
yun hikemiyat hitabeleri gibi bol ve yorulmadan ş�kırd<'l
yıp aktığını duyuyorum. Fakat ben şarap isterim. 

Herkes Zerdüşt gibi ,anasından doğalı beri sudan b.-�
ka hir �ey i�mez dP.ğildir. Yor(tun ve solgunlar icin su el
verişli değildir. Bize şarap lazım. Ancak o, ani bir neka
het ve sıhhat verir.» 

Falcının şarap istediği bu esnada, sağdaki kıral, siUd'tti 
adam, konuşmaya başladı. «Biz şarap tedarik ettik. Sağım
daki kırallar beraber, bir eşek yüü şarap getirdik. Ek:m."k
ten başka bir eksiğimiZ yok.'7> 

«Ekmez mi» dedi Zerdüşt ve güldü. <:Münzevilerin de 
ekmeği olmaz. Fakat insan sadece ekmekle yaşamaz. Bill\
kis körpe kuzu eti yer. Benim iki tane kuzum var. Buıilno 
hemen kessinler ve baharatla hazırlasınlar. Bunu sevel'U<L 
Meyva ve sebzemiz de eksik değil. Hatta midesine 'düş1dln. 
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alanlara bile kafi. Kıracak cevizlerimiz ve çözecek bilme
celerimiz de var. Velhasıl iyi bir yemek yiyeceğiz. Fakat 
yemek yemek isteyen, pişirmeye yardım etmeli. Hatt.A kı
rallar bile. Çünkü Zerdüşt'ün yanında bir kıralın bile ah
�ılık etmesi caizdir.» 

Bu teklife hepsi razı idiler. Yalnız gönüllü dilenci et, 
şarap ve baharata karşı isyan etti. 

Müstehzi, «Zerdüşt'ün tuhaflığına bakın» dedi, <ı:Böy
le yemek pişirmek için mi dağlara ve mağaralara gelinir. 

cKüçük fıkaralık» yaşasın demenin mfuıasını ve di
lencileri kovmak istemesini şimdi anlıyorum.» 

cSen de benim gibi istediğini ya� dedi Zerdüşt cİhti
yatlı adam, adetin veçhile yap. Tanelerini çiğne, suyunu iç 

ve seni mesut ederse mutbağını öv! 

Benim kanunum benimkilere geçer. Benim kanunum 
herkes için değildir. Fakat bana mensup olanlar, sağlam ya
pılı, hafif ayaklı olmalı. 

Harpleri ve bayramları sevmeli. Mağmum olmamalı. 
Hayalperest olmamalı, en güç işe bir bayrama gider gibi 
sağlam, atılmaya hazır olmah. 

En iyi şeyler benim ,.e benimkilerindir. Bunlar bize 
verilmezse alırız: En iyi gıda, en temiz sema, en kuvvetli 
fikirler, en güzel kadınlar.» 

Zerdüşt böyle dedi. Fakat sağdaki kıral şöyle mukabe
le etti: 

«Garip şey, bir hakimin ağzından böyle zekice sözler 
hiç işitilmiş midir?' Hakikat<m hakllnlerin garip tarafı bu
dur. Hele o, bir eşek değil zeki bir adamsa.» 

Sağdaki kıral böyle dedi. Ve hayret etti. Fakat eşek 
onun sözlerine, öfke ile, İ - A dedi. İşte tarih kitapların.da 

akşam yemeği denen uzun yemeğin başlangıcı bu idi. Bu 

yemekte yüksek insandan başka bir şeyden bahsedilmedi. 



Y Ü K S E K İ N S A N A  D A İ R  

1 

İnsanlar arasına ilk defa girdiğim zaman bir büyük de
lilik., münzevilere mahsus bir delilik yapmıştım. Panayıra git-

ınişt.i.m. 
Kütleye hitap ederken kimseye hitap etmemiş oldum, 

Fakat akşamleyin C€nazeler ve ip cambazları benim yol
daşlarım olmuşlardı. Ben de hemen hemen bir cenaze gibiF· 
dlm. 

Fakat yeni sabahla birlikte yeni bir hakikate erdim. 
cPanayırdan, ayak takımından, ayak takımının gürültüsün
den ve uzun kulaklarından bana ne?» demeyi öğrendim. 

Siz yüksek insanlar, şunu benden öğrenin: «Panayırde 
ik:imse yüksek insanlara inanmaz. Orda konuşmak istesenU 
halk tabakası göz kırpar ve «biz hep müsaviyiz» der. 

Siz yüksek insanlar, halk tabakası göz kırparak şöyle 
der: «Yüksek insan yoktur. Hepimiz müsaviyiz. Tanrılllll. 
nazarında hepimiz biriz.» 

cAilahın nazarında ha fakat bu tann öldü. Fakat hal
kın nazarında müsavi olmak istemeyiz. Ey yüksek insanlar, 
panayırdan uzaklaşın.o» 

2 
Tanrının nazarında ha? Fakat artık bu Tanrı öldü. Er 

yüksek insanlar bu Tanrı sizin için en büyük tehlike idi. 
O mezara girelidenberi siz tekrar dirildiniz. Artık şim

di büyük öğle geliyor. Artık şimdi yüksek insan hakim 
olacak. 

Bu sözleri anlıyor musunuz kardeşlerim. İrkildiniz mi? 
Başınız dönüyor mu? Önünüzde bir uçurum açılıyor mu"/ 
Cehennem köpeği sizi ısırıyor mu? 

Haydi haydi, üstün insanlar! Ancak şimdi insan 18-
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tiklıalinin doğum sancısıdır. Tanrı öldü, şimdi istiyoruz 
ki İnsanüstü yaşasın. 

3 

En ziyade endişe edenler bugün soruyorlar: «İnsan na
sıl korunacak?» Fakat Zerdüşt tek ve ilk insan olarak şu
U;.i. soruyor, «İnsan nasıl bertaraf edilecek?-» 

Kalbimde yalnız nİsanüstü var. Bence önemli tek şey 
bı: İnsan umurumda değil. En yakındaki, en fakir, en muz
ta:·tp en iyi insan değil. 

Kardeşlerim, insanda sevebileceğim şey onun bir geçiş 
v-= bir batış oluşudur. Sizde bana sevgi ve ümit veren bif 
ço ' �  ·_?eyler var. 

Sizin küçümseyişiniz, ey yüksek insanlar, bana ümit 
veı; yor. Çünkü büyük küçümseyiciler büyük saygılılardır. 

Sizin perişan oluşunuzda hürmete layık çok şey var
ık .  Çünkü teslim olmayı ve küçük kurnazlıkları öğrenme
diniz. 

Bugün küçük insanlar hakimdir: Bunlar teslimiyet, 

lievaı;u, kurnazlık, çalışma, ihtimam vesaire gibi küçük fa
Liletleri tavsiye ederler. 

Dişilere yakışan kölelere yakışan ve halk kalabalığına 
y..1c 1an şey: Bugün bu, insan kaderine hakim olmak isti
yor. Nefret, nefret, nefret! 

«İnsan en iyi, en uzun ve en hoş şekilde nasıl yaşar?»  
diye sormaktan yorulmuyorlar: Bunlar bugünün hakimleri
dfr. 

ı�<.ardeşlerim, bu hakimleri ve bu küçük adamları ber

t<ı c·cı :· edin, bunlar İnsanüstü icin en büyük tehlikedirler. 
Yüksek insanlar, küçük faziletleri, küçük kurnaz

lıkları, küçük ihtimamları, karınca tavırlarım, acınacak is
tirahat diişkünlüğünü, kütlenin saadetini bertaraf edin. 

Teslim olmaktansa peri�anlığa düşün daha iyi. Ve gerçek, 
yüksek insanlar, bugün yaşamak bilmeyişinize, seviniyorum. 

Çünkü bı.ı suretle en iyi şekilde yaşamış oluyorsunuz. 
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Kardeşlerim, cesaretiniz var mı? Samimi misiniz? Şa
hitler karşısında cesaret değil. Bir Tanrının hile gönnediği 
ınün.zevi ve kartal cesaretine sahip mis:niz? 

Soğuk ruhlar, katırlar, körler, sarho§lar bence cesur 
olamazlar. Cesur olmak için korkuyu bilmek fakat onu 
yenmek lazımdır. Uçuruma gururla bakmak lazımdır. Uçu
rumu kartal gözüyle görmek 15.zınıdır; ve uçurumu k.art:.;l 

pençesiyle tutmak lazımdır. Cesur bunlara derim!;ı. 

«İnsan fenadır.» En hakimleri bana inat böyle konus

tular . Keşke bu doğru olsa! Çünkü fen.alık insanın en iyi 
kuvvetidir. 

(<İnsan daha iyi ve daha kötü olmalı.» Ben bunu öğre
tiyorum. İnsanüstü iyiliklerini yaratmak için, en büyük 
fenalık lazımdır. 
İnsan iztiraplarının çilesini çeken küçük insanlar vaızı 
için bu uygun düşer. Fakat ben büyük glinahı, kendime 
büyük teselli sayarım. 

Fakat bu si.izler uzun kukı.klılar için değildir. Her söz 

her ?�ıza yakı§maz. Bunlar ince ve uzak şeylerdir. Koyun 

ağı.darı bunlara dokunmamalı.  

6 

Yüksek insanlar, 7..annediyor musunuz ki ben sizin fena
laştırdığınız şeyleri iyileştirmek için gehnişim? 

Yahut siz muztaripleri yatağınızda rahat ettirmeğe me
murum? Yahut siz şaşkınlara yolunu şaşınnı§lara. ve hu
zursuzlara yeni, hafif kaldınmlat göstermekliğim lazım? 

Hayır, hayır, üç defa hayır. Sizin cinsinizcen dnha iyi
leri, daha fazla sayıda helak olmalıdır. lşiniz gittikçe daha 
zor ve daha sert olmalı. Ancak bu suretledir ki insan, yıl
dırunın çaı·pacağı bir irtifaa yükselir ve parçalanır: Yıldı
runa uygun bir yükseklik' Benim fikrim ve hasretim uzağa, 
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.una gitler. Sizin kügilt, '.b!a ve Ç&fitli saialetlerinbden 
Uııa ne! 

Çektiğiniz isttrap bence kMi değil. Çünkü kendinizin 
Jatirabını çekiyorsunuz. Henüz insanın istirabmı çekmiyor-
11tınuz. Ba§ka türlü konuşursanıs yalan söylem.iş olursunuz. 
Sizlerin bütün L!tirabınız, benim çektiğim istirap nevinden 
değildir. 

7 

Yıldırımın zararsız hale gehnesi bana yetmez. Onu 
düşürmek istemem. O benim için çalı§nlayı da öğrenmelidir. 

Benim hikmetim uzun zamandanberi bir bulut gı'bi 
toplanıyor. Daha sakin ve daha karanlık oluyor. Yıldırım 
doğuracak olan her hikmet böyle olur. 

Bu gilnün imanlarına ışık olmak istemem. Onların göz
lerini kamaştırmak ist.erim. Hikmetimin yıldırımı, onların 
gözlerini patlat! 

8 

İktidarınu; üstünde bir şey istemeyin: İktidarı üstfuı· 
de bir şey isteyenlerde kötü bir sahtekarlık vardır. H'ele 
büyük şeyler isterlerse. Bu kalpazanlar ve oyun bozanlar, 
büyük şeylere karşı güvensizlik uyandınrlar. Bu şaşı göz.. 
lüler, bu boyalı sülükler, büyük kelimelere bürünerek, 
yapmacık faziletlerle ve parlak sahte eserlerle nihayet ken
dilerine karşı da sahte olurlar. 

iEy yüksek insanlar, bunlara karşı ihtiyatlı olun. Bu 
gün bence samimiyetten daha nadir ve daha değerli bir şey 

yoktur. 
Bugiln halkda var mı bu samimiyet? Halk büyüğün, 

küçüğün, doğrunun ve samiminin ne olduğunu bilmez. 
Masumane iğridir. Daima yalan söyler. 

9 

Ey yüksek insanlar, samimi adamlar, açık kalbliler, 
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güven.siz olun, derinlilderini.zi gizli tutun. Çünkü bu gün, 

a.am taballamım günüdür. 
Hallan bir zamanlar sebepsiz olarak inanmaya ahştığı 

şeyleri bu gün kim sebeplerini göstererek yıkabilir? 

Panayırda jestler ikna eder. Fakat sebepler söylenirse 
halk tabakası güvenmez. 

Ve bir defasında da hakikat zafer bulursa haklı bir 

güvensizlikle: «Hangi kuvvetli hata bu zafer için savaştı:. 
diye sorun. 

Alimlerden de sakının. Onlar size kin �lerler. Çün

kü kısırdırlar. Soğuk, kurumuş gözleri vardır. !Karşıların

da her kuş, tüylerini döker. 
Böyleleri yalan söylememekle göğüs kabartır. Fakat 

yalan söylememek aczi, henüz hakikat sevgisi demek de
ğildir. Sakının. 

Hummasız ohnak henüz idrak etmek değildir. Soğu
muş ruhlara inanmam. Yalan söyleyemeyen, hakikatin ne 

olduğunu bilmez. 
10 

Yukarıya doğru çıkın.ak istiyorsanız kendi ayaklannızı 
kullanın. Kendinizi taşıtmayın. Yabancı sırtlara ve kafa
lara binmeyin. 

Fakat sen ata mı bindin? Hedefine doğru at mı koştu· 
ruyorsun? Pekala dostum! Lakin tutuk bacağında atın ÜS· 
tünde. Hedefine varıp attan inince vardığın yüksekikte, 
yüksek insan, tükeziyeceksin! 

11 

Ey yaratıcılar, ey yüksek insanlar, insan ancak kendi 
Ç()C'Uğuna gebedir. 

Aldanmayın, en yakımnız kim? En yakınınız için uğ
raşJyor, fakat onun için bir şey yaratmıyorsunuz. 

Ey yaratıcılar bu «için� i unutun. Faziletlerinizin icabı 
odur ki <için» , «etrafında» ,  «çünkü» ile iş yapmıyasıruz. 
Bu küçiik, sahte kelimelere kulağınızı tıkayın. 
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«Yakınlar için» bu küçük adamların faziletidir. Bu şu 
demektir. «El eli yıkar.» , «herşey karşılıklı-,.> : Kendi men
faatlerini elde etmeye haklar ve kuvvetleri yok. 

Ey yaratıcılar, gebelik ihtimamı ve gebelik kederi si
zin faydanızadır. Çocuğu gözlerile daha kimse görmediyse 
de o, sevginizi korur, esirger, ve besler. 

Bütün sevginizi çocuğunuza vermek sizin faziletinizdir. 
Sizin en yakınınız, eseriniz ve iradenizdir. Kimseyi işinize 
karıştırmayın. 

12 

Ey yaratıcılar, ey yüksek insanlar, doğuracak olan has
tadır. Fakat doğurmuş olan kirlidir. 

Kadınlara sorun. Keyf verdiği için doğum yapılmaz. 
Ağrı tavukları ve şairleri gıdaklatır. 

Ey yaratıcılar sizde bir çok kirli şey vardır. Bu sebep
le ana olmanız lazımdır. 

Yeni bir çocuk. Ah ne kadar yeni bir de birlikte dün

yaya gelir. Gözünüzü açın. Doğurmuş olan, ruhunu yıkayıp 
temizlemelidir. 

13 

İktidarınız üstünde faziletli olmayın. «Muhtemel» hi
lafına kendinizden ·bir şey istemeyin. 

Babalarınızın faziletlerinin ayak izlerinden yürüyün. 
Babalarınızın iradesi beraber gelmezse yükseklere nasıl 
çıkacaksınız.? 

İlk olmak isteyen, sonuncu olmamaya dikkat etmeli: 
Babalarınızın günahkar oldukları yerde aziz gibi görünmek 
istemeyin. 

Babası, kadına, kuvvetli şaraba ve domuz etine düşgün 
olamn kendi nefesinden iffet istemesi neye benzer? Bu bir 
delilik olur. Böyle bir adamm bir iki, Uç kadına koca oluşu 
bana çok görünür. Hatta tekkeler yaptırsa ve kapısının üs� 
tüne kutsiyet yolu diye yazdırsa ben yine derim ki neye? 
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Bu yeni bir deliliktir. Kendisine bir hapishane veya bir sı
ğınak yaratırsa ne ala. Fakat bunu sanmam. 

İnzivaya getirdiğimiz şey orda büyi.ir. İçimizdeki sığır 
bile. Bu sebepten bir çoklarına inziva tavsiye edilmez. 

Dünyada çöl azizlerinden daha k1r1i bir şey var mıdır? 
Yalnız şeytan değil domuz bile i.istüne saldırır. 

14 
Ürkek, mahçup, iyi atlaya,mayan bir kaplan gibi bece

riksiz: Yüksek insanlar sizi çok defa böyle, yan tarafa sıvı� 
wırken, gördüm. Atlamada muvaffak olamadınız. 

Fakat ey zar oyuncuları, bunda ne var! Siz oynamayı 
ve .alay etmeyi gereği gıbi ögrerunediniz. Dalına bir büyük 
istihza ve oyun masasında oturmuyor muyuz? 

·8iz büyük bir hamlede muvaffakiye tsizliğe uğradınız

sa bu sebepten bozuk insanlar , mı sayılırsınız? Ve sizler 
bozuksaruz bu sebepten insan da bozuk mudur? 

Ya insan muvaffakiyetsizl:ğe uğrarsa: Haydi, haydi! 
15 

Bir şey ne kadar yüksek neviden olursa o kadar nadir 
olur. Yüksek insanlar, hepiniz başarısız yaratılmış de

ğil misiniz? 
Cesaretiniz kırılmasın. Bundan ne v.ar? Daha çok şey 

mümkündür. Kendinize, layıkı veçhUe, gülmeyi öğreniniz. 
Siz bozuk ve yarım eser olarak meydana gelmi<;siniz. 

Bundan şaşacak ne var? Ey yan kırılmışlar, si�in içinizde 
jnsan istikbali tazyik etmiyor mu? 

İnsanın en uzak en derin ve yıldızlar gibi yüksek, mu· 
azzam kuvveti. Bütün bunlar sizin çanağınızda birbirine 
karşı köpürmüyor mu? 

Nice çanakların kırılmasına şaşacak ne var? Kendinize, 
gereği gibi, gülmeyi öğretin. Ey Ustün insanlar, daha neler 
mümkündür! 

Ve gerçek, şimdiden neler olmuştur? Bu dünya küçük, 
iyi ve iyi yaratılmış şeylerden yana ne kadar zengindir. 



- 316 -

Ey yüksek. insanlar, etrafınıza küçük, ıyı şeyler dizi
u.iz. Bunların altın olgunlutu kalbe şifa verir. :Miikem.mel 

olan şey, ümidi öğretir. 
16 

Şimdiye kadar arz üzerinde en büyük günah ne idi? 
.Gülenlere veyl> sözü değil miydi? Bu sözü söyleyen, yer 
yüzünde gülecek bir şey bulamıyor muydu? Öyleyse ara
masını bilmiyordu. Bir çocuk bile gülecek şey bulur. 

O adam. yeter derecede sevmiyordu. Ve bize karşı ulu
yor ve diş gıcırdatıyordu. 

Sevmediğimiz yerde hemen lanetlememiz mi l&zım? 
Zannımca bu bir zevk bozukluğudur. Fakat işte o adamm 

zevki de bozuktur. Halk tabakasından geliyordu. 

O sadece, az seviyordu. Yoksa onu sevmeyişlerine o 
kadar kızmazdı. Bütün büyilk sevgiler sevgi istemezler, 
daha fazla bir şey isterler. 

· Bu gibi kayıtsızların yolundan çekilin. Bu hasta bir 

tarzdır. Halk tarzıdır. Onlar hayata ve dünyaya kötti göz

le bakarlar. 
17 

. 
Bütün bu adamların yolundan çekilin. Bunların ağır 

bir ayakları ve karanlık kalpleri var: Dans etmesini bilmez
ler. Nasıl olur da bunlara dünya hafif görünür? 

Bütün iyi şeyler hedeflerine eğri olarak yaklaşırlar. 
Kedi gibi kanburlanru çıkarırlar. İçlerinden, yakın saadet
lerine mırıldanırlar. Bütün iyi şeyler gülerler. 

Bir adamın kendi yolu üzerinde olup olmadığı adımm
dan belli olur: Benim gidişime bakın! Fakat hedefme yak
laşan, danseder. 

Ve gerçek, bir asılacak resim haline gelmedim. Ve he
nüz bir sütun gibi katı, t.aştan ve durgun değilim. Ben tez 
yaşamayı severim. 
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Yer yüzünde bataklık ve hüzün var ama ayağı hafif 
olan, bataklıktan geçebilir. Ve süpilrülmüş buz üstUnde 
gı"bi danseder. 

Kardeşlerim, kalplerinizi yükseltiniz. Uaha yükselti

niz! Ayaklarınızı da unutmayın! Ey iyi dansörler, ayakla
rınızı da kaldırın. Ve daha iyisi kafanızın üzerinde durun. 

18 
«Gülenin tacı bu, gül çelengi tacı::. Bizzat ben bu tacı 

haşıma koyuyorum. Ve gülüşümü takdis ediyorum. Bu işi 
IJapacak daha kuvetli adam bulamıyorum. 

Dansör Zerdüşt ve kanatlarıyla işaret veren hafif 
Zerdüşt, uçmaya hazır, bütün kuşlara işaret veren, her şeye 
lıaZır, cüretli Zerdüşt. 

Falcı Zerdüşt, gülen Zerdüşt, sabırsız olmayan, hlir Zer
düşt, atlamaları ve yan atlamaları seven Zerdüşt, ben bu 

tacı kendi başınıa koyuyorum. 

19 

Kardeşlerim, kalplerinizi yükseltiniz. Daha yükseltin 
ayaklarınızı da unutmayın. En iyi dansörler, bacaklarınızı 
da kaldırın. Daha iyisi tepe taklak durun. 

Saadette de ağır hayvanlar vardır. Doğuştan düz ta
banlar vardır. Bunlar başlarının üzerinde durmaya uğra
şanlar gibi garip zahmetlere katlanırlar. 

Talihsizlikten deli olmaktansa talihten coşmak da

ha iyi. Mefluç yürümektense kaba saba dans etmek daha 
iyi. Size şu öğüdü vereyim: «En fena şeyin bile iki iyi ters 
tarafı vardır. 

En fena şeyin bile iyi dans bacakları vardır. iEy yüksek 
insanlar, doğru bacak üzerinde durmayı öğrenin. 

Henüz saçmalığı ve halk tabakasına yakışan kederi 

unutmadınız. 

Halkın ukalaları bugün bana ne kadar abus görünüyor

lar. Fak.at bugün halk tabakasının günüdür. 
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20 

Dağlardan kopan rü�garlara benzeyin. O kendi şarkısı· 
na göre dansetmek ve denizleri ayağının altında titretmek 
ister. 

Eşeklere kanat takan, dişi arslanları sağan ve halk 
tabakasını bir kasırga gibi süpüren bu cesur ruh, yaşasın! 

Bütün çatlak kafalara solmuş yapraklara ve çörçöpe 
düşman olan ve fırtına olan bu ruh. O bataklıklar ve gam
lar içinde temel üstünde gibi danseden ruh, yaşasın! 

Halkın yalancı köpeklerine ve bütün bozuk, somurt
kan mahluklara kin besliyen bu hür ruh yaşasın! Bu gülen 
kasırga, bütün kötümserlerin ve somurtkanların gözlerine 
toz üfürür! 

En yüksek insanlar, en fena tarafınız o ki lazım geldiği 
gibi dansetmeyi, dansta kendinizi açmayı öğrendiniz! Siz 
bozuk yaratıldıysanız bunda ne var! 

Daha çok şey mümkündür. Gülerek kendinizi geçmeyi 
öğrenin. İyi dans edenler, kalbinizi yükseltin. Daha yüksel
tin. Ve güzel gülmeyi unutmayın . 

.o u,. gül1::uiu ic!cını guı ç1::l1::ngi tacını, irnrcieşlerim bu 
tacı size atıyorum. Gülmeyi takdis· ediyorum. Yüksek in
sanlar, dansetmeyi öğrenin. 



GAM ŞARKISI 

1 

Zerdüşt bu sözleri söylerken mağarasının kapısı yakı
nında bulunuyordu. Fakat son sözleri söyledikten sonra 
misafirlerinden kaçtı ve kısa bir zaman için uzaklara sıvıştı. 

«Ey etrafım.daki temiz kokular» diye bağırdı. «Ey et
rafımdaki aziz sükurn> , «fakat hayvanlarım nerde? Karta
lım ve yılanım gelin, gelin! 

Hayvanlarım, söyleyin bütün bu üstün insanlar fena 
mı kokuyorlar. Ey etrafımdaki güzel koku, ne kadar sevdi
ğimi şimdi anlıyorum, hayvanlarım.» 

Zerdüşt bir daha tekrarladı: «Hayvanlarım sizi sevi
yorum.» 

O, bu sözü söylerken kartal ve yılan yanına sokuldular 
-.e ona baktılar. Böylece üçü bir araya geldi ve güzel hava
yı beraber teneffüs . ettiler ve· kokladılar. Çünkü burada ha
va, yüksek insanların yanında olduğundan daha temizdi. 

2 
Zerd�şt mağarasından ayrıldıktan az sonra ihtiyar bü

yücü ayağa kalktı. Ve dikkatle etrafa baktı. Ve şöyle dedi: 
.:O g�tti, ey yü!ı:sek insa!!lar· - be:rı.:!e o:?J.ı..m g'.bi 01rş�yı-:ı 
isimlerle sizi gıdıklıyayım. - Şimdiden benim kötülük ve 
büyük ruhum ve Zerdüşt'e taban tabana zıt olan gamlı şey
tanım başıma toplanıyor: Onu affedin. Şimdi karşınızda 
büyü yapmak istiyor, tam zamanı, bu fena ruhla boğuşmak 
nafile. 

Siz, hangi şerefli ismi alırsanız alın, serbest ruhlar mı, 
doğrular mı, ruhun çHeşekleri mi, zincirleri çözülmüşler mi, 
büyük hasretliler m�, hangi ismi alırsanız ·aıın, benim gibi, 
büyük t:ksintinin iztir.abını çeken ve . tanrının öldüğünü 
henüz beşikte de yeni bir tanrı bulunmadığını bilen sizlere, 
benim kötü ve büyücü §eytamın sadakat gösteriyor. 
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Ey yüksek i�, sizi tanırım. Onu tanınm.. Ve is
temiyerek sevdiğim bu acayip Zerdilşt'ü de tanının. O bana 
çok defa güzel hir aziz sürlesi gibi gelir. Gamlı şeytanımın, 
kötü ruhumun beğendiği acayip bir istihkam gibi gelir: . . 
Sanıyorum ki kendi kötü ruhumun batın için Zerdüştil 
seviyorum. Fakat şimdi bu gam ruhu, akşam alaca karan

hğının şeytanı başıma musallat oluyor. Ve beni zorluyor. 
Yüksek insanlar ,onun keyfi yerinde. 

Gözlerinizi açın o çıplak gelmek istiyor. Kadın olarak 
mı, erkek olarak mı? Daha biliniyorum. O geliyor ve beni 
zorluyor. Gözünüzü açın. 

Gündüz sönüyor, her şey için hatta en iyi şeyler içia 
bile akşam geliyor. Yüksek insanlar, dişi mi erkek mi 
bu şeytanı ve bu akşam hüznünün ruhunu görün ve din
leyin.> 

İhtiyar büyücü böyle dedi. Dikkatle eb.af:ına bakındı. 
sonra harpını ele aldı : 

3 

Gündüz farahlığı, berraklaşan havada 

Görünmeden, işitilmeden · 
Toprağa damladığı zaman 
Çünkü bütün teselliler gibi bu t.eselli çiği de 
Hafif ayakkabı giyer. 
Hatırlıyor musun, hatırlıyor musun ey sıcak kalp? 
Bir zamanlar nasıl susuzluk çekerdhı 
İlahi gözyaşlarına ve çiğ damlalarına 
Yorgun ve bitkin, susuzluk çekerdin, 
Sarı çimenler üstünde 
Akşam güneşinin batışları 

Siyah �ğaçla.rdan geçerek etrafında dolaşt:ıklannı 

Göz kamaştıran güneşin alev bakışlannı hatırlıyor mu

sun! O zarara sevineni 
- Ey hakikat kahramanı sen - böyle alar ediyorlardı 



Ha.yır yalnız bir pir 
Bir hayvan ki kurnaz, �'l.rilcı, sinsi 
Yalan söylemeye mecbur, 
Bilerek, isteyerek yalan söylemeye raeebur, 
Ganimete vurgun 
Rengarenk sürfe veren 
!Kendisi de bir sürfe. , 
Kendi kendisinin avı, 
Bu mu hakikat kahramanı 1 
Hayır yalnız deli, yalnız şair! 
Yalnız rengarenk konuşan 
Deli sürfelerinden renghenk haykıran 
Yalan sözlerin sırtında yükselen 
Sahte göklerin 
Sahte yerlerin 
Renghenk gök �aklarının üsttinde 
Dolaşan, yüzen 
yalnız deli, yalnız şair� 
Bu mu hakikat kahramam! 
Sakin değil, katı, düz, soğuk 
Bir resim haline ielm.iş 
Mabetlerin önüne konmayan, 
Bir ilahi kapı bekçisi haline gelmeyeın, 
Bir ilfilıi sütun : 
Hayır! Böyle hakikat tablo1anna düpan 
Mabetlerden ziyade vah§etgaha alışık 
Kedi cesaretile dolu 
Her pencereden atlayarak. 
Her tesadüfün içine girerek 
Her vahşi ormana dalarak 
Hasretle koklayarak 
Bakir ·onnmılarda �n 
R.enk renk vahşi hayvanlar arasında 
Giinabkar, sağlam, renk :renk, k� 
�eh.v�li harek:etlede 
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Bahtiyar, müstehzi, bahtiyar cehennemlik, kana susa
mış bahtiyar 

Parçalayarak sokularak gizlenerek koşasın 
Yahut dikilmi-ş gözlerle uçurumlara bakan 

Kendi uçurumuna bakan 

Bir arsl�n gibi: - Ah bu uçurumlar nasıl aşağıya, 
içeriye, gittikçe daha derinlere sokulurlar: 

- Birden'hire doğruca 
Uçarak 
Kuzulara çarpmak 
Sıcak iştaha ile aşağıya 
Kuzulara _9-üşkün 
Bütün kuzu ruhlarına öfkeli, -

ve koyun gib1, papak yünlü, koyun gözlü 
Koyun hüsnüniyetli bakan, 
Her şeye düşnan, 

· Böylece 
Kartal gibi kaplan gibidir 
Şairin hasretleri! 

Senin hasretlerin bin sürfenin altında mı 
Ey deli, ey şair! 
T::ınrıları koyun gibi görerek 
İnsanlara bakıyordun! 
İnsanda tanrıyı parçal�yordun, insandaki koyun gibi 
Parç.alayarak gülüyordun 
Senin saadetin bu, 

Bir kaplanın ve bir kartalın saadeti, 

Bir �airin ve b'.r delinin saadeti! 

Berrak havada 

Ay hales;nin 

Erguvan kırrrnzıları arasında, yeşil renkte 
Ve klskançh�la gitmesi 
Gündüze düşman 

Her adımda gizlice 
Gül yataklarına 
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Onların çökertinceye kadar işaret vererek 

Gece, solgun batmak: 

Ben de bir zamanlar bGyle battım 
Hakikat evhamından 

Günden, hasretleriınden 

Gündüzden bezgin, ışıktan hasta 
Aşağıya doğru akşama doğru bölgeye doğru ç(ik:tüaı 
Bir hakikatle 

Yanmış ve susuz olarak : 
- Hatırlıyor musun hatırlıyor musun ey ateşli kalp 
Ona da nasıl susadığını 

Bütün hakikatlardan 

Sürgün edilmiş olduğum için. 
Yalnız deli, 

Yalnız şair! 



İLME DAİR 

Büyücü böyle terennüm etti Ve bütün oradakiler, kuş
lar gibi, farkında olmaksızın büyücünün hilekar ve mağ
mum şehvetinin içine düştüler. Yalnız ruhun insaflısı kan
madı. O büyücünün elinden derhal harpı aldı ve şöyle ba
ğırdı: «- Hava, içeriye temiz hava alan, Zerdüştü getirin, 
ey kötü, ihtiyar büyücü, bu mağarayı sıkıntılı ve zehirli bir 

hale getiriyorsun. 

Ey sahte ve süslü adam. Sen meçhul ihtiraslara ve 
vah§etgahları iğfal etmek istiyorsun. Senin gibiler hakikat
ten bahsedince yazıklar olsun! 

Böyle büyücülere karşı dikkatli olmayan hür ruhlara 
yazık. Hürriyetleri mahvolacak: Sen hap!sleri öğretiyorsıuı. 
Ve. insanları avutarak oraya döndürmek istiyorsun. 

- Sen ihtiyar, gamlı şeytan şikayetlerinde bir kandı
rıcı var. Sen iffeti methederek gizlice şehvete davet eden
lere henizyorsun.� 

İnsaflı, böyle konuştu. Fakat ihtiyar büyücü etrafına 
baktı, zaferinin tadını aldı ve insaflının telkin ettiği bez
ginliği bertaraf etti: «Sakin ob , dedi mütevazi bir sesle. 
<İyi şarkılar, iyi akisler uyandırmak isterler. Güzel şarkı
lardan sonra uzun zaman susmalı.» 

Bütün bu yüksek damlar öyle yapar. Fakat sen şar
kıından bir şey anlamadın mı? Sende büyücü ruhundan 
pek az şey var. 

<Kendinden ayırmakla beni öğmüş oluyorsun.:. dedi 
insaflı, «pekala fakat siz ötekiler, ne görüyorum, günahk&r 
gözlerle oturup duruyorsunuz: 

Ey hür ruhlar, hürriyetiniz nereye gitti. Sizler danse
den çıplak kadınlara uzun zaman bakmış olanlara benziyor
fllriın:. Bizzat ruhlarınız dansediyor. 

Yüksek insanlar, sizin içinizde büyücünün kötü büyü 



- .325 -

ve yalancılık ruhu dediği şeyden daha fazla buluıunadı. Biı. 
farkh olmalıyız. 

Ve gerçek, Zerdüşt mağarasına dönmeden evvel yeter 
derecede konuşmuş ve düşünmüş olduk. Biliyorum ki bu 
haklıyız. 

Burada da siz ve ben farklı şeyleri arıyoruz. Meııelıi 
. ben daha ziyade emniyet arıyorum. Zerdüşt'e bunun iÇln 

geldim. Çünkü o her şeyin sarsıldığı, arzın zelzeleye uğra

dığı bugüıide en sağlam kule ve iradedir. Fakat sizin göz
lerinize bakınca bana öyle geliyor ki daha ziyade emniyet
sizlik arıyorsunuz. 

Daha fazla ürperme, daha fazla tehlike, daha fazla zel
zele. Yüksek insanlar şüphemi mazur görün, anlıyorum ki 
sizler bana en ziyade korku veren şeye yani en tehlikeli 
hayata, vahşi hayvan hayatına, ormanlara, mağaralara y,el
çın dağlar ve tehlikeli uçurumlara iştiha duyuyorsunuz. 

Ve sizce en iyi adam tehlikeden kurtaran değil, bilAkis 
sizi bütün yollardan çıkaran, iğfal edenlerdir. Fakat haki
katen arzunuz bu ise bana imkansız gibi gelir. 

Çünkü korku, insanın ezeli ve temel duygusudur. 
Bütün ezeli günahlar ve sevaplar korku ile izah edili%4 

Benim sevabım da korkudan husule gelmiştir. Onun adı 
ilimdir. 

Vahşi hayvanlardan korku - insanın içinde bulunan ha,,_ 
van da dahil olduğu halde - bu korku insanda en uzun za;. 
mandanberi meydaııa gelmiş bir duygudur. Zerdüşt buna 
«İçerdeki hayvan» der. 

Bu uzun, eski korku ki nihayet ince, ruhani ve ıı:ekice 
bir hal alır ve zannıma göre ilim ismini almıştır.� 

Vicdanlı adanı böyle dedi fakat mağarasına hemen av
det etroi§ ve bu sözleri anlamış olan Zerdüşt, insaflı adam� 
mandanberi meydana gelmiş bir duygudur. Zerdüşt buna 
di eşimdi neler işittim. Gerçek, ya sen delisin ya ben: Senm 
hakikatmı derhal tepetakla getiriyorum. 

Yani korku bizi kayırdı. Fakat cesaret, ser�t, 
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ıneçbul §eylere atılma, başkalarının cliret etmediği şeylere 
gi:rişııne, sanırım ki insanın mazisi budur. 

İnsan en vahşi en cesur hayvanların meziyetlerini kJs... 
kanmış ve onları çalmıştır. Bu sayededir ki insan olabil
miştir. 

Gitgide ince, zarif, ruhani bir hale gelen bu cesaret, 
kartal kanatlı ve yılan gibi kurnaz olan bu insan cesareti. 
SaJunm eıe.saret ve ilim budur. :. 

Yanyana oturanlar hep bir ağızdan «Zerdil� diye 
bağırdılar ve bir kahkaha attılar. Bu kahkaha bir kara bu
lut gibi üstlerine yükseldi. Büyücü de güldü ve kurnazca 
�fo dedi: «Pekala kötü ruhum kaçtı. O ruhun bir sahte
k..'lr olduğuna bir aldatıcı ruh olduğuna dikkatinizi çekme
mi� miydim? 

Hele kendisini çıplak gösterdiğinde. Fakat onun oyun
larına ben ne yapayım? Onu ve dünyayı ben mi yarattım? 

Zerdüşt fena bakıyorsa da yine tatlı olalım, tatlı ko
llll'Şalı.oı. Bakın ona, bana kızdı. 

C"�ce olmadan o yine beni sevmE>yi ve öğrenmeyi öğrenir. 
O böyle delilikler- yapmadan yaşayamaz. 

O düşmanlarını sever. Bu sanatı, benim gördüğüm in
sanlar arasında, en iyi bilen o. Fakat buna mukabil dost
ların·'an intikam alır.» 

Büyücü böyle dedi ve yüksek insanlar kendisini al
!u:;ıfa .:ı. Zerdüşt her şeyde tashfü edecek ve itiraz edecek 
bir ıı.okta bulan bir adam gibi gezindi, fenalık ve iyilikle 
dostlannın elini sıktı. Fakat mağRrasının kapısına �elince 
dışardaki · iyi havaya ve hayvanlarına hasret duydu ve sı
vrşmak istedi. 



ÇÖL KIZL�RI ARASINI>A 

�erdüştün gölg•;�yiın diyen seyyah «gitme buradan de

di, y:ınınıda kal. gitme. Yoksa eshi hüznümü:a tcpre�cek.» 
iedi. 

«Zaten ihtiyar büyücü bize en fena keder-leriı:ıi aşıladı. 
Hatta karşıdaki dindar papazın gözleri bile ya§Grdı Te ye
niden hüzün denizine yelken açtı. 

Şu kırallar neşeli rolündeler. Bugün içimizde en çok 
onlar öğrendi. Fakat bahse tutuşuruın ki şahitler olma.sa. 
kötü oyunlar da yeniden. başlar. 

- Geçici bulutların, nemli hüzniln, ah\lS semanın, ça
h.nm.ış güneşlerin uluyan sonbahar riizgArlanrun kôtü 
oyunu. 

- Ulumımıızın ve istimdadınuzın kötü oyunu: Zerdüşt 
yanımızda kal. Burada ,dile gelmek i&teyen bir çok gizli 
sefalet, birçok akşam, bir çok bulut ve çok sıkıntılı hava 
var. 

Sen, bizi kuvvetli insan kafası ve kuvvetli vecizelerin
le besledin: Y emekt.en sonra yumuşak ,dişi nıhlann bize 

tekrar musallat olmalanna imkan verme. 

Yalnız sen bizin! etrafımızda havayı berrak ve kuvvet
li yapabilirsin. Senin mağaranda bulduğum bu iyi hat 1Yl 
hiç bir yerde bulabildim mi? 

Nice diyarlar gördüm. Burnum havayı denemesini bi
lir: ....sumum en ziyade senin yanında zevk buluyor . 

.Eski bir hatıramı mazur göresin. Bir zamanlar çöl 
kızları arasında )13.Zdığım bir sofra ş.aJ"kısuu bana bağışla
m.alısın. 

- Bu kızların çeviesinde, güzel, berrak şark havası var
dı. Eski Avrupamn bulutlu, ratıp, gamlı havf\sından en 
�akta bulunduğum yer orasıydı. 
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O zamanlar böyle prk kızlar.ını ve üstünde bulut ve fi
kir bulunma:J8Jl man eemayı severdim. 

İnanmazaınız, dansetmediklm zaman :af: kadar ushı 
otururlardı. Derin fakat küçük sırlar, kolay bilmeceler, çe
rezler aibi fikirsiz. 

Rengirenk ve yabani. Fakat bulu1su.2: Çözülen bilmeee
ler: Bu kızların hatın için o .zamanlar bir oofriı sonu fÜIİ 
yazınıştm:ı..:. 

Seyyah ve 16lge böyle dedi. Ve kimsenin cevabını bek
)emeden ihtiyar büyücünün elinden harpı aldı. &cılk bacak 
üzerine attı. Rahatça Te hakimane etrafına baktı: Fakat 
hortumlarıyla yabancı diyarlarda yabancı havayı tadan bi

risi gibi havayı yavaş yavq ve em.erek içine çek.ti. Ve bun
dan so:nra bir nevi inilti ile !3?'.kısına başladı. 



ÇÖL BÜYÜn>B: VEYL ÇÖL GİZLİ'fBNI.&RE [l] 
Ha!. Şatafatlı! 
Gerçek şatafatlı! 
.Münasip bir başlangıç 
Afrikavari şatafatlı 
Bir arslana layık 
Yahut ahWd öğütlerle böğüren bir maymuna �yı& 
Fakat size göre değil! 
Ey, en aziz sevgililerim, 
Ayağınızın dibine 
llk olarak: 
Bir Avrupalı sıfatıyla, hurmaların altında, 
Oturmak bana nasip oldu. Sala. 
G-erçek, hayrete şayan 
:işte oturuyorum burada 
Çöle yakın ve tepede 
Çöle o kadar uzak 
Ve hiç bfr şeyi çölleşmemiş halde: 
Bu küçük vahadan 
Aşağıya yutulmuş bir halde 
- O şimdi esniyerek 
Sevimli ağzını açıyordu. 
Bütün ağızların en güzel kokulusu 
Onun içine dilştüm. 
Onun için böyle düştüm, 
Sizlerin içinize düştüm, 
Ey en sevgili dostlarım. &la .. 
Misafirine ikram eden 
O haline aşamn... anlıyor musunue? 
Bu benim i.limane bir imanım 
Bu kadar sevimli bir vahayı gizliyen 
O kann yaşasın! 
Bunun gibi: fakat benim şti.phelendiğim şey 
Ki bunun için Avrupadan geldim. 

[1] Yan mizB'hı, eğlence şarkı:s.ı. 



Bütüa yaşlıca zevcele.rden 
Daha şüphecidir. 
Allah ıslah etsiıt 

Amin! 
Şimdi bu küçük vaha<l.8 
Oi .... uyorurn 
Bir hurma i.ibi. 
Esmer ,tatlanllll§, altın gibi, i$te.Kli.. 
Yuvarlak, bir kız ağzına hası·et 

Fakat daha ziyatle, kıza beıızlyen, 
Buz gibi soğuk, kar gibi beyaz, keskin 
Isırıcı dişlere istekli: İşte onlara 
Can atar bütün sıcak hurmalar . .  Sala . . 
p .l rahsettiğimi.z cenup meyvelerine 

Benzeyip, çok ben7ıeyip 
Yanıyorum burada. 
Küçük kanath böceklerle 

İhat.a edilmiş 
Ve bunun gibi, daha küçük 
Daha delice, daha gi.inabkar, 
Arzular ve ilhamlarla çevrili 
Sizinle çevrili! 

Ey susan ye sezgt dr:.lu 
Kızlar, kediler 
Züleyha, Dudu 
Sifen.ksle çevrili, ben bir söz içiııe 
Bir çok hisler kovarım! 
«.Allah beni 
Lisan günahından dolayı affetsin» 
Burada oturuyorum ve en gü:ıel havayı içi.n ıe çekerek 
Hakikaten bir t>ennet havası 

Avdmlık, hafif hava 
Aydan aşa� düsen havaların en güzeli ,en altlm 
Bu bir "tesadüf mü? 
Yoksa aşın cesaretten mi? 
'Eski şairlerin anlattı� gibi 



Fakat ben, şüpheci, 
Bundan şüpheleniyorum! 
Ve Avrupadan bu maksatla geliyorum 
O Avrupa ki, daha şüphecidir 
Yaşlı karılardan! 
Allah ıslah etsin. 
Amin!. 
Bu en · güzel havayı içerek 
Hortumlarla bardaklar gibi şişmiş 
İstikbalsiz, hafızasız 
Böylece oturuyorsun burada . . 
Ey en sevgili dostlar 
Hurmaya bakıyorum 
Nasıl bir dansöz gibi 
Eğiliyor, bükülüyor ve kalçasını sı:ıllıyor 
Çok bakılırsa, onun gibi dans edilir 
Bir dansöz gibi ki zannederim 
Çoktan beri, tehlikeli olacak kadar uzun zanıan<lanberi 
Dalına tek ayağının üzerinde dumyor. 
Böylece sanırım 
Öteki bacağını unutuyor . 

. Beyhude yere aradığım 

Öbür bacağı, tı1sımlı ikizi, bulamıyorum. 
O güzelim, zarif 
Yapraklarının ve elbiseciğinin altıııda bulamıyorum. 
Evet sevgili dostlarım. 
Eğer bana inanırsanız 
O ayağını kaybetmiş 
O kayıp 
Ebediyen kayıp. 
Öbü� bacak! 
Ah yazık, o güzel öbür bacağa. 
Acaba nerde olabilir ve nerede yalnızlığı.na yanabilir? 
O miinzevi bacak? 
Yoksa 8.bus, sarı yeleli. 
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Bir arslandan mı korkuluyor? 

Yoksa tırnak.lanmış, kopanlınış mıdır? 
Yazık, yazık, sala!. 
Ah ağlamayın 
Şefkatli kalpler 
A �ln-n f .o..oıcuu.ayın. 
Hurma kalpleri, sat göğüsl€ri 
Tatlı, kalp 
Torbacıkları 
Ağlama artık, 
Solgun dudu 
iE1rol, iyi züleyha Cesaret, cesaret! 
Yoksa burada 
Mukavvi, kalp mukavvisi 
Bir şey mi var? 
O manalı bir vecize 
Şatafatlı bir telkin 
Ha . .  Çıt, gel. Vakar 
Vakar fazileti, AvruJ>Qlı vakarı 
Üfie,_ üfle gine 
Ey fazilet körüğü 
Hal. 
Bir defa daha böğürmek 
Ahlaki böğürmek? 
Ahlak arslanı olarak 
Çöl kızlarının karşısında btiğürmek! 
Çünkü ey en sevgili kızlar 
Fazilet uluması, 

Her şeyden ziyade 
Avrupalının hasreti Avrupalının açlığıdır. 
İşte karşınızda bir Avrupalı olarak bulunuyorum! 

Başka türlü hareket edemem, Allah yardımcım olsun 

Amin!. 
Çöl büyüyor, Veyl çöl gizliyenlere! . 



U Y A N I Ş  

1 

Seyyah ve gölgenin şarkısından sonra mağaranın içi 
gürültü ve kahkaha ile doldu: toplanmış olan misafirler 
bep birden konuştuklarından ve eşek de bu durumda sa
�n kalamadığından Zerdüşt'te ziyaretçilerine karşı küçük 
bir tiksinti ve istihza uyandı: onların neşesinden memnuQ 
oluyordu. Çünkü bunu bir nekahet alameti sayıyordu Ve 
böylece açıklara sıvıştı ve hayvanlarına şöyle dedi: 

cİstimdadınız ne oldu?· Bezginliği üstünüzden attı
nız. zannederim ki benim yanımda istimdadı unuttunuz. 

Fakat bağırmayı hala unutmadınız� Zerdüşt kulak
larını tıkadı. Çünkü eşeğin İ - A sesr garip bir tarzda yük
sek insanların sevinç gürültülerine karışıyordu. 

cNeşeleri yerinde» diye söze başladı. cKimbilir belki de 
ev sahiplerinin zaxarına. Vakıa benden gülme öğrendilerse 
de öğrendikleri, benim gülüşüm değildir. 

Fakat bundan ne çıkar! Onlar ihtiym- adamlar: nekahat
lan kendilerine göre. Gülmeleri kendilerine göre. Ku
laklarım o.aha kötü şeylere tahammül ettiler ve yorul
madılar. 

Bugiln bir zaferdir: ağırlığın ftl}ıu, benim ezeli düş
manım kaçıyor, uzaklaşıyor! O kadar ağır ve kötü başlıyaıı 
bugün ne iyi sona eriyor! 

Ve sona ermek istiyor. Akşam olmakta: O iyi binici, 
aenizin üstünden atını sürüyor. Erguvan eğerinin üstünde 
ne güzel sallanıyor. Bu mutlu yolcu! 

Sema, berrak, ona bakıyor. Dünya derin: Ve yanıma 
gelmiş olan garip şeyler, benim yanımda yaşamaya değer.> 

Zerdüşt böyle dedi. Bu esnada mağaradan yine yüksek 
insanların kahkahası ve feryadlar1 duyuldu: Zerdüşt ye
niden söze başladı. 
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«Oltam tesir ediyor, onu ısırıyorlar. Düşmanları, ağır

hğın nıhu kaçıyor, şimd:den kendi kendilerine gülmeyi ö� 
reniyorlar. ,Doğru işitiyor muyum? 

Erkek yemeğin, tesirli ve kuvvetli sözlerin rolünü oy
nuyor ve gerçek, ben onları karın şişiren sebze ile besle
medim! Bilakis muharip yemeği ile fatih yemeği ile: onlal'
da yeni ihtiraslar uyandırdım. 

Kollarında ve bacaklarında yeni ümitler belirdi: Kalp
leri ferah, yeni kelimeler bulabiliyorlar. Yakında cesaret
leri daha iradeli olacak. 

Böyle bir yemek tabiidir ki çocuklara, hasretlilere ve 
genç kadınlara elveriçli değildir. Onların barsaklarına ba� 
ka çare bulmalı, ben onların hek;mleri ve hocaları olamam. 

Bu yüksek insanlardan tiksinti uzaklaşıyor: pekala bu 
benim zaferimdir. Benim ülkemde emniyet his ediyorlar. 
Budalaca utanmadan kurtuluyorlar. 

Kalplerini b_oşaltıyorlar, iyi saatler geri geliyor. Bay
ram ediyorlar ve tekrarlıyorlar. Müteşekkir oluyorlar. 

Müteşekkir oluşlarını en iyi alamet diye kabul ediyo
rum. Az sonra bayram yapmayı düşünecekler ve eski dost
larına anıtlar dikecekler. Bunlar nekahette olanlardır.> 
Zerdüşt kendi kendine böyle dedi ve uzaklara baktı. Hay
vanları ona sokuldular, onun saadetine ve sükununa saygı 
gösterdiler. 

Fakat Zerdüşt'ün kulağı birdenbire irkildi: Çünkü şim
diye kadar kahkaha ve gürültü ile dolu olan mağara bir-. 
denbire bir ölü sükununa bürünmüştü. Burnu öd ağaçla
rından gelen hoş bir tütsü kokusu aldı. 

«Ne oluyor, ne yapıyorlar» diye sordu ve misafirleri
ne görünmeden bakmak için kapıya yaklaştı. Fakat tuhaf! 
Orada gözleri ile ne görse iyi? 

«Hepsi yine dindar olmuşlar ibadet ediyorlar, deli ol

muşlar.» 
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Dedi ve çok şaştı. Ve gerçek1 hüttin bu yüksek insan

lar yani iki kıral, hizmet dışı para, kötü büyücü, gönüllli 
dilenci seyyah v� gölge, ihtiyar falcı, ruhun vicdancısı ve 
en çirkin adam: Bunlar çocuklar ve dindar ihtiyar kadın

lar gibi diz çökmüşler eşeğe tapıyorlardı. Şimdi en çirkin 

adam gırlamaya ve horlamaya başlamıştı. Sanki ifadesi 

mümkün ohnayan bir şey konuşacakmış gibi. F.akat niha
yet kelimeler meydana getirecek hale gelince anlaşıldı ki 

taptıkları eşeğe karşı dind.ar:me bir medih ve şü.krandı. 

Bunun metni şu idi: 
�Amin! Hamdü sena, şükran, lütuf ve inayet ve kuvvet 

ebediyete kadar allahımız içinilir.» 

Fakat eşek buna karşı İ - A diye anırıyordu. 

«0 yükümüzü taşır, m1ak kıyafetine girer, çok sabırlıdır 
hiç bir zaman hayır demez. Ve allahmı seven, onun terbiyesi 
altına alır.» 

Eşek buna karşı İ - A ciye anırıyordu. 

cO konuşmaz, meğer ki yarattığı dünyaya evet desin: 

alemini böyle över. Onun zekası konuşmamaktır: Böylece 

nadiren haksız görünür.� 

!E:Şek buna karşı İ - A diye anırıyordu . 

�Belirsiz olarak dünyayı dolaşır. İçinde faziletini sakla

dığı vlicudü kül ı:enklidir. Ruhu v.arsa onu saklar. Fakat 

herkes onun uzun kulaklarına inanır.» 

Eşek buna karşı İ - A diye bağırıyordu. 
«Ne gizli bir hikmettir ki bunun uzu� kulakları vardır 

ve dalına evet der, hiç bir zaman bayır denıez. Dünyayı 
kendis;ne benzeterek yaratmadı m1? Yani kabil olduğu k,a.. 
da:r budala!»  

E§ek buna İ - A <liye anırıyordu, 

«Sen eğri, doğru yollardan gidersin.. Fakat biz iıısanlan:a 

eğri veya doğru sandığımız şeyler senin umurunda değil. 

Ülken iyi ye femının ötesindedir. Senin maswniyetin odur 

ki masumiyetinin n� olduğunu bilmeıtS:n.» 
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Elek buna karp İ - A diye tron"ıyordu. 
«Bak kimseyi kovmuyorsunuz. Ne dilenciyi ne kıralları. 

Çocuklarını yanına kabul edersin ve kurnaz olanlar seni 
aldatırlarsa İ - A diye amrırsın.> 

Eşek buna karşı İ - A diye anırıyord•. 

«Sen dişi eşekleri ve taze inciri .seversin. Yemeyi hakir 

g(Srmezsin. Acıktığın zaman yüreğini bir şey gıcıklar. 

Bundan ilahi bir hikmet vardır.� 

F..§ek buna kar§J. İ - A diye arurıyordu. 



E Ş E K B A Y R A M I 

1 

Hitabe buraya gelince Zerdüşt artık kendine ha.kim 

olamadı, eşekten daha gür bir sesle İ - A diye bağırdı ve 

güdırmış misafirlerin ortasına ·sıçradı. «Fakat orada ne ya

pıyorsunuz iMan oğulları» dedi ve onlan, tapmakta olanları 
yerden kaldırdı. «Sizi Zerdüşt'ten başka birisi görseydi ya

z.ık olurdu: 
Herkes diyecekti ki yeni irnanınızla en kötü k.afirlersiniz 

veya ihtiyar kadınların en çılgınısınız. 

Hele sen ihtiyar papa. Bir eşeğe tanrı diye tapmaya na
sıl dilin varıyor?» 

«Zerdüşh dedi papa. «Bağışla, fakat tanrı meselele

rinde ben senden aydınım. Böylesi doğrudur. 

Tanrıya bu biçimiyle tapmak, şekilsiz olarak tapmak

tan daha iyidir. Aziz dostum şu vecizeyi düşün: Derhal an
larsın ki bu vecizede hakikat saklıdır. 

«Tann bir ruhtu:r-h diyen, imansızlığa do� en büyük 

adımı atmış oluyordu. Bu sözün f enalığım yer yüzünde te-

18fi mümkün değildir!" 
Yer yüzünde hala tapacak bir şey bulunması ihtiyar 

kalbimi oynatıyor. Bu ihtiyar, dindar papa kalbini mazur 

gör Zerdüşt.� 
Zerdüşt seyyah ve gölgeye hitaben: «Sen kendine hür 

ruhlu mu diyorsun ve öyle mi vehmediyorsun? Ve hala da 
\lurada put ve papaz hizmetinde bulunuyorsun?. 

F.sm er kıza yaptığından daha fena bir şey yapmış olu
yorsun. Ey kötü yeni mümin! 

«Çok fena� dedi seyyah ve gölge. cHaklısm; fakat ne 

yapaymt. ZeTdüşt sen ne dersen <le, eslc.i tanrı yine yaşıyor. 
Bt.ltii . .n kabahat aft ç.W:ki.n adamda. Timl"lyı o uvımdırdı. Btr . Z«�t - F. :it? 
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zaaanlai- taal"Jı'ı öidfu.>dilğünü söylüyorduysa da ölüm, t.s•:rı
lar i!ia \ıjr .,etin ltiikibtıdür.» 

cVe ıiM.• dedi Zerdüşt «kötü, ihtiyar, büyücü ne ya�
tın?. Se• böyle, tanrının eşekliklerine inanırsan bundan 
l§onra Mtna kim i:namıın? Yaptığın şey budalahktır. Ey zelfi 
adam, nasıl oldu da bu budalalığı yaptın?� 

<Ah 2'..erdü.pt dedi zeki büyücü .«hakkın var, bir buda
lalıktı, benim de çok gücüme gitti.» 

�Hele sen1> dedi Zerdüşt, ruhun insafüsına, «düşün ve 
parmağını burımna sok. Bu, vicdanına dokunmuyor mu? Ru

hun böyle ibadetleri yapamıyacak ve bu ibadet kardeşleri

nin koku•una tahammül edemiyecek kadar temiz değil mi? 
<Bundl! bir �ey V.a!'» dedi vicdanlı adam ve parmağını 

burnuna soktu. «Bu oyunda bir şey var ki hatta vicdanınu 
tatmin ediyor. Belki de tanrıya inanmaya mezun değilim.. 

Fakat şurası muhakkak ki tanrı bu kıyafetinde bana en zi
yade inanmaya elverişli göründü. Bu dindar adrunlaruı §aha

detine göre tanrı ebediymiş: Bu kadar bol vakti olan, sabırh 
olur. Kabul olduğu kadar yavaş ve budalaca hareket eder Ye 
bu ıruretle işini yürütebilir. 

Pek fazla zekası olan, böyle budalalara ve çılgınlara ba .. 
yılır. Kendini clüşün Zerdüşt. 

Kendini. Gerçek! Sen bile zeka ve hikmetinin fatlalığın .. 
dan eşekleşebilirsin. 

En krunit bir hak.ün en eğri yollara gitmeyi sevmez mi? 
Zerdüşt'ün bakışı bunu gösterir. Senin bakışın!» 

«Nihayet bizzat sen» dedi Zerdüşt. Ve en çirkin adama 
döndü. Adam elini eşeğe doğru kaldınnış bir halde yer� 

yatıyordu. (Eliyle eşeğe şarap veriyordu.) cEy tavsif edil
meyen şey, söyle, orada ne yaptın, beni değişmiş Mnıyorsun. 
Gözlerin ıs.ıldıyor, çirkinliğinin iistünde ulviliğin örtüsü va:r: 
Ne yaptın'! 

Tanrıyı yeniden uyandırdığın doğru mu ve niçin; o hak

lı olarak öldUrülmüş ve bertaraf edilmiş değil miydi? 
Sen, beni uyanmış sayıyorsun: Ne yaptın, neye dön-
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dün, kanaatını niçin değiştirdin. Ey ifade e<lilın.eı. şey söy
le� 

Ah Zerdüşt» dedi çirkin adam «sen tuhafsın. 
Tanrı hala sağ mı? Dirildi mi? Yoksa tammneıt t>l<lü 

mü? İçimizden hangimiz bunu daha iyi bilir, sorarım sana! 

Fakat bir şeyi iyi biliyorum: Vaktiyle eemkn öğl'()n

ıaiştim. «Tam öldürmek isteyen, güler. 
Öfkeyle değil gülmeyle öldürülür.» Vaktiyle böyle acıh•. 

Zerdüşt, ey esrarlı adam, öfkesiz öldüren, tehlikeli aziz, sa 
tuhafsın.1> 

2 

Fakat o esnada Zerdüşt böyle garip cevaplardan hayre
te diişnüş halde mağarasının kapısına sıçradı ve misafide
rine dönerek gür bir sesle bağırdı: 

«Ey garip deliler, ey şaklabanlar, karşımda kendiniEi ne 
değiştiriyorsunuz, ne gizliyorsunuz?.  

Nihayet yine çocuklar gibi dindar olmanın w � 
gibi tapmanın, el kavuşturmanın ve sevgili tanrı dediğinizin 
sevmci ve neşesi içinde kalbiniz oynuyor. 

Fakat artık bu çocuk odasını, mağaramı bırakın, Mıgü.a 
bütün çocuklar orada. Çocukluk çılğınlığınızı ve kalp heye
eanmızı şu dışarlarda soğutun. 

Elbette; çocuklar gibi olmazsanız cennete gideme-ıısiıı.iz.» 
(Ve Zerdüşt burada eliyle yukarıyı gösteriyordu.) •Fakat 
biz asla cenneti i<>temiyoruz: Biz erkeğiz, onun için dünyayı 
istiyonız. » 

3 

Zerdüşt yine konuşmaya başladı. «Yeni dostlarnn, de-
di. «Garip adamlar, yüksek adamlar, şimdi ne ka� ho§u
ma gidiyorsunuz. 

Ylne neşeli olduğunuzdan beri! Hakikaten hepiııiz �ir;ek 

açmışsınız. Bana öyle gelir ki sizin gibi ağaçlara yt'9i bay
ramlar lAzım. 
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Küçük, cüretli bir haylazlık, her hangi bir ibadet ve 

eşek bayramı herhangi bir ihtiyar, şen, Zerdüşt delisi ve 
ruhlarınızı ferahlatacak bir meltem rüzgarı! , 

Yüksek insanlar, bu geceyi ve eşek bayraırunı unutma
yın. Bunu benim yanımda buldunuz. Bunu iyi bir alamet sa
yıyorum. Böyle şeyleri ancak nekahettekiler bulur! Kendi
niz içi:rı, benim hatırım için bu eşek bayramını bir daha tek
rarlayın.» 

Zerdüşt böyle dedi. 



S A R H O Ş L U K  Ş A R K I S I  

1 

Bu aralık misafirler birer birer dışarıya ve serin, dü
şünen geceye çıktılar. Zerdüşt ise kendi gece alemini, iri, 
yuvarlak ayı ve mağarasının yanındaki gümüş çağlıyanlan 
göstermek üzere en çirkin adamı elinden tutmuş yürüyordu. 
Nihayet bütün bu ihtiyar fakat yürekleri ferah adamlar SÜ· 
kfınetle yan yana dizildiler, dünyanın bu kadar güzel oldu

ğuna şaştılar. Gecenin mahremiyeti yavaş yavaş kalplerini 
kapladı Zerdüşt kendi kendine şöyle düşündü: «Bu yül'8ek 
insanlar ne kadar hoşuma gidiyor!» fakat bunu onlara söy
lemedi. Çünkü onların saadetine ve sükutuna hüımet edi
yordu. 

Fakat bu esnada şaşılacak, uzun bir günün en şaşıla
cak hadisesi vuku buldu: En çirkin adam bir defa daha zır
lamaya ve kekelemeğe başladı. Fakat kelimeler söylemeye 

·başladığı zaman ağzından safiyetle bir sual çıkıverdi Derin, 
benak, iyi bir sual lti dinleyenlerin yüreğini oynattı. 

«Dostlaı·ım» dedi en çirkin adam. «Bugün için ne düşü
nüyorsunuz? Ben bütün ömrü boyunca ilk defa olarak ya

şamış olduğuma memnunum. 

Bu kadarını ifade bana yetmez. ıDünya yaşamaya değer. 
Zerdüşt'le geçen bir gün, bir bayram, bana dünyayı sevmeyi 
öğretti. Hayat bu muydu diye ölüme som1ak isterim. Peki 

öyleyse bir defa daha! 
Dostlarım ne düşünüyorsunuz, benimle birlikte ölüme 

hitap etmek istemez misiniz, hayat bu muydu? Peki öyleyse 
Zerdüşt'ün aşkına bir defa daha!» 

En çirkin adam İJöyle dedi. Gece yarısına az bir 7.aman 
kalmıştı. O vakit vuku bulan hadiseyi ne sanıyorsunuz? 

Yüksek insanlar onun sualini işitince değiştiklerini ve 
nekahete erdiklerini ve bunları kime �3rç1u olduklarını 
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farkettiler. O zaman teşekkürle, ::ıaygıyla , okşayarak elini 
öperek, ve kimi ağlıyarak , kimi gülerek Zerdii.şt'ün etrafın
da sıçradılar. Ya!!lı büyücü keyfin<len dansediyordu . Bazı hi
kat•ecilerin zannettiği gibi o zaman tatlı şarap çok idiyse 
de tatlı hayat daha fazla idi. Ve bütün yorgunluğunu unut
srı uşta. Hatta o zamanlar eşeğin bile dansetrniş olduğunu 
hiİmve edenler vardı: Bunlara göre en çirkin adamın eşeğe 
şarap verişi beyhude değildi. B.u doğru olsun yalan olsun o 
akşam eşel: dansetmemiş bile olsa bir eşeğin dansetmesin
den daha garip ve daha önemli ş�yler olmuştu o akşam. Vel
hasıl Zerdüşt'ün dediği gibi: Onda ne var':' 

2 

En çirkin adam bunları derken Zerdüşt sarhoş bir va
ziyette bulunuyordu: Bakışı durgundu. Dili kekeliyordu, ba

caktan sallanıyordu. Kim bilir aklından neler geçiyordu. 
�rrlü uzaklardaydı . İki deniz arasında yüksek bir kavi<> 

Ü7..eria.de, geçmişle gelecek arasında hir siyah bulut gibi do

la.<?arak yüks�k insanlar koluna girince biraz kendine geldi 
saygt ve ihtimam gösterenlerin kakı.balığını eliyle itti. Fa

kat konuşmadı. Ama birdenbire kaia:;ını çevirdi. Çünkü ku
la�uıa bir ses gelmişti. O zaman parmağını ağzına koyarak 
.ıgeliyor» dedi. 

Ilemen etrafında sükunet ve mahremiyet teessiis etti. 
Derinlerden bir çan sesi geliyordu. Zerdüşt yüksek insan 

Jarın yaptığı gibi sesi dinledi ve tekrar parmağını ağzına 
koyaı·ak yine «geliyor geliyor, gece yarısı oluyor» dedi. Se
si 41.eğişmişti. Fak.at hala yeririden kımıldamıyordu: Ortalık 
daha sakin ve daha mahremdi. Herkes hatta eşek, Zerdiişt'ün 
Şel'csfli hayvanları, kartal ve yılan ve bunlar gibi Zerdiişt'ün 
mağarar.'I, büyük, serin ay ve gec�. Hep beraber dinliyorlar
dı. Zerdüşt ise üçüncü defa olarak p::ırmağını ağzına koydu 
ve şöyle dedi. 

«Geliyor, geliyor, geliyor, haydi gezinelim. Saatı geldi 
haydi geee gezintisi yapalım! » 
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Yüksek insanlar, gece yansı oluyor: Kulaklarımıza o es

ki çanın benim kulağıma söylediği �yi söyleyin. 

Bir insandan fazla görüp geçirmiş olan o gece yarısı 

-çanının konuşması gibi mahrem, dehşetli ve yürekten: 
O çan ki babalarınızın izitraph kalp darbelerini savardı. 
Ah! Ah! Nasıl içini çekiyor, rüyasında nasıl gülüyor, 

derin gece ,Y81"1Bl�. 
Sakin, sak.in, seslerinizin sustuğu bu soğuk havada gün

.Cüzün .ses vermeyen ban şeyler ş'.mdi dile geliyor. 

Şimdi konuşuyor, şimdi işitiliyor, şilldi gece yansı, 
uır.an.ı.k duran ruhlara sokuluyor: Ah! Ah! Nasıl iç1ni çekiyor, 
rüyasında nasıl gülüy-0r? 

İşitmiyor musuıı., sana, eski, derin gece yarısı nasıl, giz

Li, de�tli ve yürekten hitabediyor. 

İnsan, dikkat et! 

Eyvah zaman nereye gitti. Derin pınarlara çökmedin mi? 

Wnya uyuyor. 
Ah! Ah! Köpek uluyor. Ay ı.şığ1 var. Kalbimin, gece 

yar�ı ne düşündüğünü sizlere söylemekten� ölmeyi tercida 
ederim. Zaten öldüm. Geçti. Örümcek etrafımda ne ötüyor

. sun? Kan nu istiyorsun. Ah! Ah! Çiğ düşüyor, saat geliyor. 
Tüylerimin ürperdiği ve üşüdüğüm saat. Boyuna sorup 

duruyor: Buna dayanacak yürek kimde var? 
Dünyanin hakimi kim olsun? d§y büyük ve küçük ne

hirler şöyle akımz� demeyi ki:nı ister? 
Saat yaklaşıyor: Ey insan, ey yüksek insan! Dikkat et! 

Bu sözler hassas kulaklar için, senin kulağın içindir. Derin 

gece yarl.liı ne söylüyor? 

Ruhum beni sürükl�or, da.nsedi.yor. Asıl mesele, gü

ı:ıürı: mevıruu: Dünyanın !aitkinü ldm oaa:lı? 
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Ay �oğul<, rüı.aQr sakin. Ah! Ah, çok y-ükseklere uç
twauz Illll? .Da•B ediyor musunuz? Fakat bacak bir kaııat 

değildir. 
İyi da.n.sö.rler, şimdi bütün neşe geçti: Şarap maya oldu, 

kadehler küstü, mezarlar kımıldanıyor. 

Çok yükseklere uçmadınız: Şimdi mezarlar kımıldanı
yor: Ölüleri ku�tarın. Niçin, bu uzun gece ve ay bizi sarhoş 
etmiyor mu? Yüksek inısanlc.r, mezarları kurtarın. Ölüleri 
diriltin! Ah solucan claha ne kazıyor? Saat yaklaşıyor, yakla
şıyor. 

Çan çalıyor, kalp inliyor, .odun kurdu, ·kalp kurdu ka
zıyor. Ah, ah dünya derin! 

6 

Tatlı laterna! Tatlı laterna, sesini seviyorum. Senin 
sarhoş, garip sesini! Sesin ne zamandır ne kadar uzaklardan • 
ve sevgi havuzlarından geliyor! 

Ey eski çan, ey tatlı laterna, bütün istirap !kalbini deşi
yor. Baba istirabı, babalar, atalar istirabı. Hitaben olgunl�u. 

Sonbahar gibi, ikindi vakti gibi münzevi, kalbim gibi ol
gun. Şimdi konuşuyorsun. Bizzat dünya olgunlaştı. Üzüm es
merleşiyor. Yüksek insanlar, bunun kokusunu alınıyor musu
nuz? Ondan gizli bir koku geliyor. 

Ebediyet kokusu, gülgı'.ln esmer bir altın şarap koku.su. 

F.ski saadet kokusu. 
�Diinya derin, gündüz düşünüldüğünden daha derin.'> 

diyen sarhoş bir gece yarısı, ölüm saadetinin kokusu! 

7 

Bırak beni, bırak be'lli, ben senin ıçın fazla temizim. 
Bana dok.urun&. Dünyam şimdi mükemmel olmadı mı? 
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Tenim senin ellerin için fazla temiz. Bırak seni sersem, 

bulanık gündü:zı. Gece yarısı daha berrak <i.eğil mi? 

Gündüzden daha aydınlık ve daha derin olan gece ya
nsı ruhları, o en kuvvetliler, en bilinmedikler, en temizler 
dünyaya Mkim olmadı. 

Ey gündüz, beni mi arıyorsun? Saa�etime mi dokunu
yorsun? Sence zengin, münzevi bir hazine bir altın kasası 

mıyım? 

Ey dünya, beni mi Uıtiyorsun ? Ben dünyevi miyim ? Ben 
ruhani miyim? Sence ilahi miyim? Fakat ey gündüz ve 
dünya siz pek aksaksınız. 

Daha zeki elleriniz olmalı! Daha derin saadetlere, daha 

derin talihsizliklere, her hangi bir tanrıya, eliniz uzanıyor. 
Elinizi bana uaatmıyo:nsu.nuB. 

Benim talihsizliğim, beıllm talihim derindir ey �rip 
gündüz. Buna rağmen ben bir tanrı değilim, tanrının bir 

cehennemi değilim . Onun istirabı derindir. 

Garip dünya, tanrı :IBtirahı daha derindir. Elini tanrı 
istirabına u:zat bana değil. Ben neyim? Sarhoş tatlı bir la
terna. Bir gece yarısı Iaternası. Bir çan ki kimse anlamaz. 

Fakat ey yüksek insanlar, üzümlere hitap etmeye mecbu

rum. Çünkü siz belli anlamazsınız. 

Ey gençlik! Ey öğle! Ey ikindi! Geçti geçti. Şimdi gece, 

akşam, ve geee yansı geldi. Köpek uluyor. 

Rüzgar bir köpek değil mi, o da inliyor, dişlerini gös

teriyor, uluyor Ah! Ah! Na�ıl içini çekiyor. Nasıl gül liyor. 

Nasıl soluyor ve lııorluyor, gece yansı! 

Şimdi nasıl uyanık konu.�uyor. Bu sarhoş şair kaW.! 

Sarhoşluğunu yuth:ı mu a: ::ba. Pek �azh mı uyandı? Geviş 

mi gefüiyor? 



Derin gece yarısı, rüyasında istirabuu tekrar çiğniyor. 
İsti.l'abından fazla hazzını. (Elem derin olunca keyfini çiğ
ner.) Çünkü haz. i•tiraptan daha derindir. 

9 

Ey asma, beni ne övdün? Seni ke•tiğim için ben gadda

rım. Sense kanıyorımn: Benim �rho� gaddarhğunı nasıl 
övüyorsun? 

Kemale eren ,olawtlaşan her şey ölmek i$ter . . Üzümcü-
nün bıçağı ari:r: olsun! dedin. Fakat ham olan her 

şey fataınak ister: Yamk! 

İstlı-ap der ki: «Helak ol, defol ey i.i:tirap», fakat �ti.rap 
çeken hec şey olgunlajınıak keyiflenmek ve haseti duymak 

içi.a yapmak iste. 

Daha uzak, daha :vübek, daha aydınlık şeylere hasret. 

İstirap çeken: «ben viris iı.<ıterim. Ben çocuk isterim. Ken
dimi istemem'> der. Ama keyf viris yaratmak, çoc11ğa sa

hip olmak istemez. Keyf kendisini ister, ebediyet ister, yeni
den gelmek ister, ebediyen aynı kalmak ister. 

İstirap der ki: «lKalbUn, parçalan, bacağım 

kanadım uç! Yukarrlara uç! Haydi ihtiyar kalbim: 

der ki: «zeval bul!» 

kana, 
İstirap 

Ne sanıyorsunur. yübek insanlar, ben bir falcı ınıyım? 
Bir hayalperest miyim? Sarhoş muyum? Rüya tabircisi mi
Y iın? Bir gece yarıa çanı mıyım? 

Bil' çiğ damlast ı:ııı.ıyllll.? Bir ebediyet kokusu muyum? 
İşitmiyor musunuz? Koku alrmyor musuauz? Şimdi dünya 
mükemmel oldu! Gece yarısı biı· ölfedi.r de. 
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İztirap da bir hazdır. Lanet de bir takdistir. Gece de 
bir güneştir. Ya çekilip gidin, ya şunu, «Bir akil de bir de
Rdir.:t demeyi öğrenin. 

Bir hazzı hiç kabul ettiğiniz oldu mu? Dostlarım, bövle
ce bütün iztiraplan da kabul etmiş oldunuz. Her şey birbi

rine bağlı, birbirine kenetli, birbirine aşık! 

Bir defa istediniz mi iki defa istediniz mi ve bir defa 
Qlsun «hoiWUa gidiyorsun mesut an» dediyseniz her şeyin 
tekerrür ebnesini istersiniz! 

Her şey yeni baştan, her jeY ebedi, her şey birbirine 
kenetlenmiş, örtülmüi, aşık. Böylece dünyayı sevmiş oldu
nuz. 

Ey ebediler, bunu ebedi ve daimi olarak seviniz ve iz
ti.ra:bı da deyiniz ki: «zeval bul, fakılt yine gel, çünkü bütün 
bular ebediyeti ister. » 

11 

Her haz, her şeye ebediyet ister, bal ister, . maya ister, 
aarhoş gece yansı ister, mezarlar ister, mezar göz yaşları 
tesellisi ister, akşam kızıllığı saadeti ister. 

Hazzı istemiyen şey, bütün istiraplard'l'ln daha fazla su
suz, aç, deh§etli ve gizlidir. O kendisini ister. Kendisini ısı
rır. İçinde, halkanın iradesi güreşir. 

O birisi alsın diye sevgi ister, kin ister. O aşırı zengin

dir, hediye eder, atar, dilenir. Alana teşekkür eder, kine ma
ruz olmak ister. 

Haz o kadar zel"ıindir ki iztiraplara, cehenneme, kine, 

rezalete, .i&kathğa, dünyaya, susuduk çeker. ÇünkU bu dün-
�..ı.=-ı=- ta 1 yayı � �. 

Yüksek insanlar, bu aziz ve cüretli haz size sizin elemi
nize ha.;rettir. 
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� e�ik yaratılmı§lar! Her ebedi haz, ek::.ik yaratılm1ş
lara hasret çeker. 

Çünkü her haz, kendisini ister. Onun için elemi de 
ister! 

Elem.' Parçalan ey kalp! Yük.sek insanlar, öğrenin, haz 

ebediyet i&ter. 
Ha:z, her şeye ebediyet ister. Derin, derin bir ebediyet 

:ister.» 
12 

«Türkümü öğrendiniz mi artık ? Türkümün manasını 
kavı·adıruz mı? Pek ala haydi! Yüksek insanlar, şimdi benim 
koroma katılın. Şimdi adı: bir defa daha ve manası: bütün 
ebediyete - olan türküyü söyleyin. Yüksek insanlar, Zer
düşt'ün korosuna katılın! 

Ey ins:,m, dikkat et! · 
Derin gece yarısı ne diyor? 
Uyuyordum, uyuyordum, 
Derin rüyadan uyandım: 
Dünya derin, 

Gündüz düşündüğümden daha derin, 
Elem derin, 
Haz elemden daha derin, 
Elem der: «zeval bul!� 
Fakat her haz ebediyet ister 
Derin , derin ebediyet ister. 



İ Ş A R E T 

Bu gecenin sabahında Zerdüşt yatağından fırladı, ku.şa
ğmı sardı ve karanlrk dağlardan doğan sabah güneşi gibi 
kuvvetli ve parlak, mağarasından çıktı. 

«Ey büyük yıldız» dedi, bir zamanlar söylediği gibi, «ey 
derin saadet gözü, eğer aydınlattıkların olmasaydı mesut ola
l>ilir miydin? Sen uyanıp doğduğun ve hediyelerini dağıttı
�n zaman insanlar odalarında kalsalardı, senin mağrur hi
cabın nasıl öfkelenirdi? Haydi! Ben uya'.!1-ık olduğum halde 
onlar uyuyorlar. Yüksek in.sanlar: Bunlar benim gerçek yol
daşlarım değil. Dağlarımda beklediğim onlar değil. 

Ben kendi eserime ve kendi günüme gitmek isterim: 
Fakat onlar sabahımın alametini bilmezler. Adımım onları 
uyandırmaz. Hala mağaramda uyuyorlar, rüyaları hala be

nim sarhoşluk şiirlerimi içiyor. Vücutlarında henüz kulak, 
tieni dinliyecek kulakları yok.» Güneş doğarken Zerdüşt 
kendi kendine bunları söyledi: Bu sırada yukarlara baktı. 
Çünkü üstünde kartalının keskin çığlığını duymuştu. 

<ı:Haydi� dedi «yukarı doğru, bu bana yakışır, bu benim 
hoşuma gider, hayvanlarım uyanık, çünkü ben uyanığım. 

Kartalım uyaıuk ve o da benim gibi güneşe saygı gös
teriyor. Kartal pençe.siyle yeni ışığı yak.alıyor. Sizler benim 
hakiki hayvanlarun.sınız. Sizi seviyorum. 

Fakat henüz hakiki insanlarım yok.» 

Zerdüşt böyle dedi. Fakat bu esnada birdenbire etra
fında .iay.ısız ktıiların kanat vuruşlarını duydu. Başının et
rabnda k\fi cıvıltısı ve izdiham. ö�le ke�fli ki gözlerini ka
padt ve iet'Çek, üstüne bir bı.ılYt çökrniiş gibiydi. Yeni bir 
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düşmana atılan oklardan bir bulut. Fakat bu yeni bir dost · 
üstünde bir sevgi bulutuydu. 

Hayret içinde. «Bana ne oluyor-» dedi Zerdüşt. Ve ma
ğarasının kapısının yanındaki büyük taşa yavaşça çömeldi. 
Elleriyle etrafında, yukarısında, .aşağısındaki küçük kuşla

rı ittikten sonra daha garip bir şey oldu: Çünkü bu sırada 
:farkında olmaksızın kesif sıcak bir saç yığınına eli batmı�tı. 
Aynı zamanda bir kükreme sesi geliyordu. Yumuşak, uzuıa 
bir arslan kükremesi. 

«İşaret geliyor» dedi Zerdüşt ve kalbinde bir değişik

lik oldu. Ortalık daha fazla aydınlanınca ayaklarının ucun
da san, muazzam bir hayvanın yatmakta ve başıyla dizine 
yaslanmış olduğunu gördü. Hayvan kendisinden ayrılmak is
temiyordu. Ve eski efendisini bulmuş bir köpek gibi idi. 
Fakat güvercinlerin gösterdiği sevgi, arslanınkinden daha az 
degildi. Güvercinler .arslanın burnunun önünden geçtikçe 
arslan başını sallıyor, şaşıyor ve gülüyordu. Bütün bunlaı
:için Zerdüşt yalnız bir söz söyledi: «Çocuklarım yakındadır> 
eonra tamamen sustu.  Fakat kalbi sükuna kavuşmuştu. Göz
lerinden ellerine yaş damlıyordu. Artık hiç bir şeye dikkat 
etmiyordu ve hayvanlara aldırış etmeden hareket.siz. duru
yordu. Bu esnada güvercinler etrafında uçuşuyor, omuzuna 
konuyor, beyaz saçını okşuyor ve sevgi göstermekten usan
mıyorlardı. Fakat kuvvetli arslan Zerdi.işt'ün eline damlıyan 
göz yaşlarını yalıyor ve mahcubiyetle kükrüyor ve homur
danıyordu. Hayvanların yaptığı buydu. 

Bütün bunlar uzun veya kısa bir zaman devam etti: 
Çünkü doğrusunu söylemek lazım gelirse böyle şeyler için 
dünyada zaman öl(!iisü yoktur. Bu aralık yüksek insanla 
Zerdüst'Un mağarasında uyanmışlardı ve Zerdüşt'ün yanına 

gidip sab"ah seHhn�nı vermek üzere sıraya diziliyorlardı. 

Çünkü, uyandıkları zaman Zerdüşt'ün yanlarında bu
lunmadığını görmüşlerdi. Fakat mağaranın kapısına vardık-
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farında ve adımlarının sesi duyıılduğunda an;lan, kudretle
ve birdenbire Zerdii§t'e bırakarak mağaraya. doğru kükre

yerek sıçmdı. Yük�k insanlar ar:slanın kükrey1şilli işitince 
bir ağızdan bağırmaya başladılar, geriye kaçtılar � bir an
da kayboldular. 

Ama Zerdüşt dalgın ve yabancı, :yerinden kalktı, etra

fına bakındı ve şaşkınlıkla yalnızlığını duyarak kendi ken

dine sordu: «işittiğim neydi, bana ne oldu?» 

Şimdi hafızası can1arunış ve bir bakışta dünle bugüıı 
ar.asında vuku buhı:ı.uş hadiseleri k.a-..ram:ıştı. 

«İ§te şu ta§» eledi ve sakalını sıvazladı. •Diin bu ta§ın 

iizerinde oturuyordum. Ve burada falcı karşıma çıkmıştı. 
Ve şimdi de i§ittiğim sesi, büyük istimdadı, ilk olarak bura
da duy.ınu§tum. 

Yüksek iruıanlar, dün sabah ihtiyar falcının bana bil

dirdiği istimdat sizindi. Sizin .sıkıntınız beni iğfal etmek ve 
denemek istiyordu. .:Zerdüşt� diyordu bana, .:seni son gü
nahına iğfal için geliyorum.� «Son günahıma m� dedi Zer
düşt ve kendi �üne öfkelenerek güldü. 

«Son günahır.adan başka nem kaldı? 1> 

Zerdüşt yine içine çekildi, kayanın üzerine oturdu ve 
d�ünceye daldı. Nihayet birdenblı-e sıçrayarak: 

«Merhamet, insaf, yüksek insanlara merhamet!> diye 
bağırdı. Çehresi madenileşmişti. Pek ala! Bunun vakti vardu! 

ne ehemmiyeti var? 

Benim iztirabım Ye benim merhametim. Bana. ne. 

Htıı Sladet mi arıyorum? Ben 8.'!lerimi arıyorum! .. 
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Haydi! Aı·slan tıeldi, çocuklarım yakınlarda. Zerdüşt 
olgunbştı, saatım �dı: 

Bu, benim sabaJumdır. Benim günüm b•yor, gel, gel 
hüıük öğle.» 

Zerdüjt böyle dedi ve karanlık dağlardan doğaı;İ 
sabah gilneii gibi kuvvetli ve parlak, mağarasını terk ettf 

Adl"es : 

KİTABIN SONV 

Ol!MAN KAB'l'AL 
A.alu:R <W. .... KltabeYi 




	a - 0001
	a - 0002
	a - 0003
	a - 0004
	a - 0005
	a - 0006
	a - 0007
	a - 0008
	a - 0009
	a - 0010
	a - 0011
	a - 0012
	a - 0013
	a - 0014
	a - 0015
	a - 0016
	a - 0017
	a - 0018
	a - 0019
	a - 0020
	a - 0021
	a - 0022
	a - 0023
	a - 0024
	a - 0025
	a - 0026
	a - 0027
	a - 0028
	a - 0029
	a - 0030
	a - 0031
	a - 0032
	a - 0033
	a - 0034
	a - 0035
	a - 0036
	a - 0037
	a - 0038
	a - 0039
	a - 0040
	a - 0041
	a - 0042
	a - 0043
	a - 0044
	a - 0045
	a - 0046
	a - 0047
	a - 0048
	a - 0049
	a - 0050
	a - 0051
	a - 0052
	a - 0053
	a - 0054
	a - 0055
	a - 0056
	a - 0057
	a - 0058
	a - 0059
	a - 0060
	a - 0061
	a - 0062
	a - 0063
	a - 0064
	a - 0065
	a - 0066
	a - 0067
	a - 0068
	a - 0069
	a - 0070
	a - 0071
	a - 0072
	a - 0073
	a - 0074
	a - 0075
	a - 0076
	a - 0077
	a - 0078
	a - 0079
	a - 0080
	a - 0081
	a - 0082
	a - 0083
	a - 0084
	a - 0085
	a - 0086
	a - 0087
	a - 0088
	a - 0089
	a - 0090
	a - 0091
	a - 0092
	a - 0093
	a - 0094
	a - 0095
	a - 0096
	a - 0097
	a - 0098
	a - 0099
	a - 0100
	a - 0101
	a - 0102
	a - 0103
	a - 0104
	a - 0105
	a - 0106
	a - 0107
	a - 0108
	a - 0109
	a - 0110
	a - 0111
	a - 0112
	a - 0113
	a - 0114
	a - 0115
	a - 0116
	a - 0117
	a - 0118
	a - 0119
	a - 0120
	a - 0121
	a - 0122
	a - 0123
	a - 0124
	a - 0125
	a - 0126
	a - 0127
	a - 0128
	a - 0129
	a - 0130
	a - 0131
	a - 0132
	a - 0133
	a - 0134
	a - 0135
	a - 0136
	a - 0137
	a - 0138
	a - 0139
	a - 0140
	a - 0141
	a - 0142
	a - 0143
	a - 0144
	a - 0145
	a - 0146
	a - 0147
	a - 0148
	a - 0149
	a - 0150
	a - 0151
	a - 0152
	a - 0153
	a - 0154
	a - 0155
	a - 0156
	a - 0157
	a - 0158
	a - 0159
	a - 0160
	a - 0161
	a - 0162
	a - 0163
	a - 0164
	a - 0165
	a - 0166
	a - 0167
	a - 0168
	a - 0169
	a - 0170
	a - 0171
	a - 0172
	a - 0173
	a - 0174
	a - 0175
	a - 0176
	a - 0177
	a - 0178
	a - 0179
	a - 0180
	a - 0181
	a - 0182
	a - 0183
	a - 0184
	a - 0185
	a - 0186
	a - 0187
	a - 0188
	a - 0189
	a - 0190
	a - 0191
	a - 0192
	a - 0193
	a - 0194
	a - 0195
	a - 0196
	a - 0197
	a - 0198
	a - 0199
	a - 0200
	a - 0201
	a - 0202
	a - 0203
	a - 0204
	a - 0205
	a - 0206
	a - 0207
	a - 0208
	a - 0209
	a - 0210
	a - 0211
	a - 0212
	a - 0213
	a - 0214
	a - 0215
	a - 0216
	a - 0217
	a - 0218
	a - 0219
	a - 0220
	a - 0221
	a - 0222
	a - 0223
	a - 0224
	a - 0225
	a - 0226
	a - 0227
	a - 0228
	a - 0229
	a - 0230
	a - 0231
	a - 0232
	a - 0233
	a - 0234
	a - 0235
	a - 0236
	a - 0237
	a - 0238
	a - 0239
	a - 0240
	a - 0241
	a - 0242
	a - 0243
	a - 0244
	a - 0245
	a - 0246
	a - 0247
	a - 0248
	a - 0249
	a - 0250
	a - 0251
	a - 0252
	a - 0253
	a - 0254
	a - 0255
	a - 0256
	a - 0257
	a - 0258
	a - 0259
	a - 0260
	a - 0261
	a - 0262
	a - 0263
	a - 0264
	a - 0265
	a - 0266
	a - 0267
	a - 0268
	a - 0269
	a - 0270
	a - 0271
	a - 0272
	a - 0273
	a - 0274
	a - 0275
	a - 0276
	a - 0277
	a - 0278
	a - 0279
	a - 0280
	a - 0281
	a - 0282
	a - 0283
	a - 0284
	a - 0285
	a - 0286
	a - 0287
	a - 0288
	a - 0289
	a - 0290
	a - 0291
	a - 0292
	a - 0293
	a - 0294
	a - 0295
	a - 0296
	a - 0297
	a - 0298
	a - 0299
	a - 0300
	a - 0301
	a - 0302
	a - 0303
	a - 0304
	a - 0305
	a - 0306
	a - 0307
	a - 0308
	a - 0309
	a - 0310
	a - 0311
	a - 0312
	a - 0313
	a - 0314
	a - 0315
	a - 0316
	a - 0317
	a - 0318
	a - 0319
	a - 0320
	a - 0321
	a - 0322
	a - 0323
	a - 0324
	a - 0325
	a - 0326
	a - 0327
	a - 0328
	a - 0329
	a - 0330
	a - 0331
	a - 0332
	a - 0333
	a - 0334
	a - 0335
	a - 0336
	a - 0337
	a - 0338
	a - 0339
	a - 0340
	a - 0341
	a - 0342
	a - 0343
	a - 0344
	a - 0345
	a - 0346
	a - 0347
	a - 0348
	a - 0349
	a - 0350
	a - 0351
	a - 0352
	a - 0353
	a - 0354



