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Çocuk olsam yeniden…
Bir tek düştüğüm için acısa içim
Ve kalbim… 
Çok koştuğum için çarpsa sadece 
Cemal Süreyya 

Romanı bugünün kavram diline çevirirsek: 

Küçük Lilliputluların görkemli adasına, şatafatlı krallığına kuşbakışı bakan Gulliver, ada 
halkının/insanlığın bütün defolarını geniş bir çerçevede görebiliyor. Brobdingnag’da ise devlerin 
hayatına küçük bir pencereden bakmakta ve bu defa bize detayları fark ettiriyor. 

Guliver’in, İngiliz Sarayı’nı ve bürokrasiyi hicvettiği şu satırları okuyalım: ”Büyük memurlardan 
birinin ölmesi veya gözden düşmesiyle -ki bu, sık sık oluyor- yerine beş ya da altı aday çıkıyor. 
Bu adaylar İmparator hazretlerini ip üzerinde cambazlık ederek eğlendirmek istediklerini 
dilekçe ile bildiriyorlar. İpin üzerinde yere düşmeden en fazla sıçrayan o memuriyete geçiyor.”  
Ne tuhaf değil mi?

Toplumlardaki fikir ayrılıkları traji-komik örneklerle anlatılmış. Söz gelimi, yumurtaların üstten 
mi yoksa alttan mı kırılacağının kutsal kitaplarda yer alması ve bunun toplumu iki ayrı kesime 
ayırması  gibi.. Bu durum insanoğlunu 21. yüzyılda bile şaşırtmıyor ne yazık ki!

Bu adaları anlatırken Swift’in, insanların birbirlerini “ötekileştirmesi”ne gönderme yaptığını 
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söyleyecek sözü bitmemiş kitaplardan,
Koca yaz tatili bitti. Kimi çocuklar tavşan deliklerini keşfe çıktı, kimisi Kaptan Nemo’ya tayfa 
yazıldı. Bir kısmı da belki bir çölde Küçük Prens’le tura çıktı. 

Sadece çocuklukta okunması yazık olan kitaplardan söz etmek istiyorum bugün. 
Beyazperdeyle imtihan edilmeden, bilgisayar oyununa, çizgi romana dönüştürülmeden önceki 
zamanlarından.

Bu romanlar Dünyanın 200 haneli bir köye dönmediği yıllarda yazıldı. Gulliver, Jules Verne’in 
bütün kahramanları, Alice merakla önlerine çıkan yola düştüler. Kimi de kader kurbanı oldu 
Robinson Crusoe gibi, Dorothy gibi. 

Modern bir masala benzeyen Gulliver’in gezileri ile başlayalım: Yazar Jonathan Swift, muhalif 
gönlünden geçenleri gayet başarılı bir dille kitabına uydurmuş. Kahramanı Gulliver’i, adeta 
bir Odysseus misali tuhaf toplumlar, acayip yaratıklarla buluşturmuş. Ancak okuru her zaman 
gülümseten bu ironik anlatım, çağının yöneticilerini, ulemayı ve memur-akademisyenlerini çok 
kızdırmış. Ne gam!
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açısına sahiptir. Eğitimli, alet 
yapan ve kullanan becerikli bir 
karakter olan Crusoe, Batılıların 
diğer toplumlara medeniyet 
getirdiklerini, ekonomik, dini ve 
ahlaki değerlerinin daha yüksek 
olduğunu anlatır. 

Crusoe, adada yamyamlardan 
kurtardığı yerliyi bir arkadaş değil 
de köle olarak tanımlar. Okur 
da, Cuma olarak adlandırılan 
yerli de bunu yadırgamaz. 
Crusoe’nun, kendisinde doğuştan 
gördüğü üstünlük, siyah adamı 
kendisinden daha aşağı görmesi 

görüyoruz. Ne fiziksel özelliklerimiz ne 
düşünce yapımız ne de yaşam biçimimizle bir 
diğerinden üstün olduğumuzu iddia edebilir 
miyiz? Farklı olmak ayrıcalıklı olmak değildir, 
sadece farklı olmaktır. 

Yolculuğu devam ettikçe, giderek insanoğluna 
olan güveni azalan, insanlığından utanan 
Gulliver’e Freud da hak vermekte: “İnsanlar 
yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, 
sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. 
Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok 
geçtir. İnsanların “Tecrübe” dediği şey budur. 
Kalbiyle bağlantısını kaybetmiş bir insana 
“Tecrübeli” denir.” 

Devler ve cücelerden sonra Japonya’ya doğru 
yola çıkan kahramanımız yine bir kazaya 
uğrar. Tek başına Balnipardi adasına çıkar. 
Bir yüzen ada devletinin sömürgesi olan 
Balnipardi, Laputalılar tarafından şiddet 
kullanılarak sindirilmiştir. 

Laputa, salatalıktan güneş ışığı üretmeye 
çalışan bilim adamlarının yaşadığı, pratik 
zekanın küçümsendiği bir diyardır. Ada 
halkının fiziksel farklılıkları yoktur ama 
düşünce tarzları değişiktir; sadece matematik 
ve müzik üzerine kuramsal çalışma yaparlar. 
İşte bu bölüm, anlamsız teorik çalışmalarla 
uğraşan İngiliz İlim Akademisi’ni dürtmüş. Eh, 
yarası olan gocunur!

Gulliver, daha sonra büyücüleri ile meşhur 
Glubbudrid adasına geçer. Burada, dünya 
tarihinde iz bırakmış şahsiyetlerin hayaletleri 
ile karşılaşır. Onların anlattığı ile kendisine 
öğretilen tarihin örtüşmediğini görür. Her 
ulusun tarihini ve kimliğini kendi yorumuyla 
ifade ettiğini anlar. Üstelik gittiği her adada,  
ada halkı evrenin en medeni, en gelişmiş 

topluluğu olarak kendisini görmektedir. 

“Kurduğumuz tüm hayallere rağmen 
değişmeyen Dünyanın şerefine!” diye araya 
girer bir film repliği… 

Bir sonraki durak, ölümsüz insanların yaşadığı 
Luggnag adasıdır. Ne var ki uzun yaşamak 
da mutluluk getirmemiştir insanlara. Aksine, 
yaşlanıp yorgun düşmüş, amaçları kalmamış 
adalılar için ölüm neredeyse bir umut 
olmuştur. 

Kıssadan hisse: Ömür uzamaz, yaşlılık uzar… 

Gezginimiz talihin önüne çıkardığı yeni kara 
parçasında önce Yahoo’larla karşılaşır. 
Bunlar, maymuna benzeyen bir insan türüdür. 
Adayı ise Houyhnhnm adı verilen atlar 
yönetmektedir. Houyhnhnm’lar, Gulliver’in 
bütün gezileri içerisinde karşılaştığı en bilge, 
hayatı çözmüş canlılardır. Görünüm olarak 
Yahoo’lara benzeyen Gulliver’in, onlara 
beslediği hayranlık karşılık bulmaz. Bir türlü 
güvenemedikleri Gulliver’den adayı terk 
etmesi ister atlar. 

Bu serüvendeki bütün adalarda bir tür efendi-
köle ilişkisi var. Çağdaşı Defoe’nun aksine,  
Swift kahramanını hep kölelerin yanında 
resmetmiş; halkların yönetimler tarafından 
her daim köleleştirildiğini, özgür iradenin 
hiçe sayıldığını vurgulamış inceden. Robinson 
Crusoe ise, o tarihlerde yeni başlayan 
batı sömürgeciliğini destekleyen bir bakış 
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“Büyükler sayılardan hoşlanır. 
Onlara yeni bir dostunuzdan söz 
açtınız mı, hiçbir zaman size 
önemli şeyler sormazlar. Hiçbir 
zaman: ” Sesi nasıl? Hangi oyunu 
sever? Kelebek toplar mı?” diye 
sormazlar. “Kaç yaşındadır? Kaç 
kardeşi var? Kaç kilodur? Babası 
kaç para kazanır?” diye sorarlar. 
Ancak o zaman tanıdıklarını 
sanırlar onu. Büyüklere: “Pembe 
kiremitten bir ev gördüm, 
pencerelerinden sardunyalar, 
damında güvercinler vardı” 
derseniz, o evi bir türlü gözlerinin 
önüne getiremezler. Onlara: 
“Yüz bin franklık bir ev gördüm” 
demeniz gerek. O zaman: “Aman 
ne güzel!” diye bağırırlar.”

çağının sömürgeci anlayışına uygunluk 
gösteriyor.   

Issız adada Crusoe’nun yanında üç şey vardır: 
Bir çakı, bir pipo ve birazcık tütün! Robinson 
Crusoe’nun ıssız bir adada yaşayabilmek için 
o adanın kaynaklarını ve orada bulduğu tek 
yerliyi sonuna dek sömürmesi kimi Marxist 
ekonomistler tarafından pre-kapitalizm olarak 
yorumlanmakta. 

Robinson Crusoe romanının orijinal adını 
paylaşmadan geçmek istemiyorum: Yazar 
romanın başlığında bile sınırsız kelime 
kullanma özgürlüğünün tadını çıkarmış: 

York’lu Bir Denizcinin, Kendi Kaleminden, 
Deniz Kazası ile Düştüğü Amerika 
Sahillerindeki Oroonoque Nehri Ağzındaki 
Issız Bir Adada 28 Yılını Geçirirken Yaşadığı 
Serüvenler ve Korsanlar Tarafından 
Kurtarılması.

Sıcak bir bardak adaçayı içtikten sonra karaya 
çıkabiliriz. “Yaşamak değil beni bu telaş 
öldürecek.” dedi şair. Alice de “Geç kaldım, 
geç kaldım” diye koşan telaşlı tavşanın 
peşinden tavşan deliğine atladı. Vee küçük kız 
kendini bir anda Britanyalı matematikçi Lewis 
Caroll’un kurguladığı Harikalar Diyarında 
buldu. Yazar bu fantastik dünyada Cheshire 
Kedisi aracılığıyla Alice’in ve okurun sınırlarını 
mantık kavramlarıyla zorlar. Nasıl mı? 

Alice: “Lütfen söyler misin bana, burada ne 
yana gidebilirim?”
“Bu gitmek istediğin yere bağlı,” dedi Kedi.
“Neresi olursa, önemi yok,” dedi Alice.
“O zaman ne yana gitsen olur,” dedi Kedi.

Alice, sözünü açıklamak amacıyla, “Yeter ki 
bir yere varayım,” diye ekledi.
“Tabii varırsın,” dedi Kedi, “Yürümekten 
yılmazsan, bir yere varırsın elbet.”

“Çay partilerinde zaman çabuk geçer.” 
diyen tavşanın “Sevgiliyle zaman çabuk 
geçer.” diyen Einstein’den ne farkı var? Ya 
da “Sensiz her günüm üç aydır” diye türkü 
yakan halk ozanından?

Ne dilediğimize dikkat edelim, 
gerçekleşebilir! Evinden sıkılan ve başka bir 
yere gitmek için sızlanan Dorothy’yi biliriz. 
Fırtınada bir hortuma kapılır ve evinden 
çook uzağa düşer. Beyin isteyen Korkuluk, 
kalp arayan Teneke Adam ve cesaretsiz 
Aslan’la Oz Büyücüsü’ne doğru yola düşer; 
beğenmediği evine yeniden kavuşabilmek 
için. 

Bu yolda cahil eğitimciler, adaletsiz 
hukukçular, Tanrı inancını kaybetmiş din 
adamları ile hep birlikte yürümüyor muyuz 
aslında? Oz Büyücüsü var mı bilmem ama 
günümüzde hayatın sırrını bizimle paylaşan 
bir tek Oz var: Dr. Mehmet Oz 

Çoluk çocuk masalları yazısını Küçük 
Prens’ten bir alıntı ile bitireyim en iyisi! 
Bundan sonra yine ciddi konulara döneriz. 
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