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1. Bölüm

Küçük, kırılgan ve 
maviliklerle kaplı…
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Henüz kimse Dünya’ya yukarıdan 

bakmamışken, şair onu şu kelimelerle tarif 

etti: “Dünya mavidir, bir portakal gibi.”* 

Oysa uzaya çıkıldığından bu yana Dünya’ya 

dair izlenimimiz değişti... Paul Éluard bunu 

sezmişti. Küre küçük, küçücük görünüyordu. 

Kozmonotlar, astronotlar, uzaya giden 

insanlar onu gördü. Dünya’nın yörüngesinde 

veya Ay’ın üzerindeyken hepsi çok sarsıldı 

kendi gözleriyle görünce benzersiz şekilde 

küçük ve narin gezegenimizi. Maviliklerle 

kaplı yuvarlak yüzü, gri ve beyaz renkteki 

donmuş kutupları ile görünce, Dünya’yı 

korumak için güçlü bir istek uyanıyor insanın 

içinde. Ama bunu başarmak için söylemek 

yetmiyor işte.

Henüz kimse Dünya’ya yukarıdan bakmamışken 
gezegenimiz büyüklüğüyle insanı etkiliyordu. Çapının on iki bin 
kilometreden fazla olduğu biliniyordu. Hayli zengin fauna ve florasıyla 
sayısız hazine barındırıyor olması gözümüze daha da muazzam 
görünmesini sağlıyordu. Ama 20. yüzyılın ortasına dek henüz onun 
etrafında dönülmemişti. 

* Bu dizenin farklı çevirileri vardır. Bu kitapta Sait Maden’in çevirisi kullanılmıştır. –ç.n.



Henüz hiçbir insan uzayda maceraya atılmış değildi, şair onu şu 
kelimelerle tarif ettiğinde:

“Yeryüzü mavidir, bir portakal gibi.” Gezegenimizin 
dışarıdan bakıldığında neye benzediğini Paul Éluard’ın bilmesine 
imkân yoktu çünkü şair, ilk insan uzaya ayak basmadan evvel 
ölmüştü; ancak bu öngörülü dize hafızalara kazındı.

Oysa uzaya çıkıldığından bu yana Dünya’ya 
dair izlenimimiz değişti ve rüzgârların süpürdüğü, su 
akıntılarıyla alabora olan, okyanuslarla kaplı gezegenimiz 
mavinin tüm tonlarına büründü.

Paul Éluard bunu sezmişti, o şiirsellik peşinde olsa da 
Dünya, ondan biraz uzaklaşıldığında sahiden masmavi ve bir 
portakal boyutunda görünür. 

Küre küçük, küçücük görünüyordu; uzaya gönderilen 
ilk insan Yuri Gagarin, şaşa kalan ilk kişi oldu. Kapsülü 
Vostok’un içinde, yerden yaklaşık 200 km. uzakta sıkışıp 
kalmış haldeyken, şöyle dedi: “Dünya’yı görebiliyorum. Görüş 
açık. Hemen her şeyi görebiliyorum.” 12 Ocak 1961 tarihinde 
gezegen etrafında tam bir tur dönmesi 108 dakika sürdü. Uzay 
yarışı başlamıştı. Sovyetler ve Amerikalılar yörünge  
üzerinde rekorlar kırmak için birbirleriyle kıyasıyla 
mücadele ediyordu. İlk başlarda yarışta epey  
geride kalmış olan Amerikalılar sonrasında  
Ay’a altı kez ayak bastı. 
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