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James Matthew Barrie

Romancı ve tiyatro yazarı James Matthew 
Barrie, 1860’da İskoçya, Forfarshire’da 
doğ  du. 1883 yılında Londra’da gaze   teci -
lik de yapan yazarın ilk yapıtı olan Better 
Dead, Londra hayatını anlatan bir taşla -
ma  dır. Barrie, ilk büyük başarılarını Auld 
Licht Idylls ve A window in Thrums adlı 
kitaplarıyla kazandı. Bu yapıtlar, ince bir 
mizah duygusu ve içli bir gerçekçilikle 
İs  koç köylülerinin hayat ve törelerini dile 
getirirler. Barrie’nin gerçek anlamda ilk 
romanı The Little Minister’dir. Bunun dı -
şın   da Margaret Ogilvy, Tommy and Griel, 
The Little Whide Bird, Peter Pan in Ken 
sington Gardens (Peter Pan Kensington 
Bahçeleri’nde), Peter and Wendy (Peter 
Pan ile Wendy) gibi romanlar, ayrıca zarif 
bir üslupla tiyatro oyunları kaleme almış 
olan Barrie’nin dünya çapında ün kazan -
masını sağlayan yapıtı Peter Pan’la ilgili 
son iki kitaptır. 1937’de Londra’da öldü.
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Peter Çıkıp Geliyor

Biri dışında bütün çocuklar büyür, büyüyecekle-

rini de erkenden öğrenirler. Wendy’nin bunu öğren-

mesi şöyle olmuştu: İki yaşındaydı, bir gün bahçede 

oynarken bir çiçek kopartıp annesine koştu. Kim bilir 

nasıl şipşirindi ki annesi Bayan Darling elini yüreğine 

bastırarak, “Ah, hep böyle kalabilsen!” diye hafifçe 

bağırdı. Bu konuda başka konuşma geçmedi arala-

rında. Gelgelelim bundan böyle Wendy bü  yü  yeceğini 

öğrenmiş oldu. İki yaşına gelen herkes öğrenir bunu. 

İki yaş, Son’un başlangıcıdır.

Bildiğiniz gibi 14 no’lu evde oturuyorlardı. Wendy 
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gelene dek mahallenin gözdesi Bayan Darling’di. Bir 

içim su gibiydi. Kafası pembe bulutlardan örülü düş-

lerle doluydu, öyle de sevimli, alaycı dudakları var-

dı ki! O düş dolu kafası Uzakdoğu’dan gelmiş iç içe 

kutulara benzerdi: Hani kaç tanesini açarsanız açın, 

en dibinden ille bir tane daha çıkar... O tatlı, alaycı 

dudaklarında da kimsenin bir türlü koparıp alamadı-

ğı son bir öpücük vardı. Oysa bu öpücük ağzının sağ 

köşesindeki çukurda, göz önünde dururdu.

Bay Darling’in onunla evlenebilmesi şöyle ol-

muştu: Bayan Darling’in genç kızlığı sırasında de-

likanlı olan sayısız bey günlerden bir gün, aynı da-

kikada, onu sevdiklerini anlamışlardı. Ona evlenme 

teklif etmek için Bay Darling’in dışında hepsi evine 

koşmuşlardı. Yalnız Bay Darling bir arabaya atlaya-

rak eve hepsinden önce ulaşmış, böylece onu elde 

etmişti.

Bay Darling Wendy’ye, “Annen beni yalnızca sev-

mekle kalmaz, sayar da,” diye böbürlenirdi. Kendisi, 

hisse senetleriyle tahviller konusunu bilen deryalar 

gi   bi derin adamlardan biriydi. Bu konuyu gerçekte 

kim   se bilemez; ama Bay Darling eni konu biliyor gö  

zü   kürdü. Sık sık, tahviller çıktı; senetler düştü, di   ye 

öyle bir konuşurdu ki hangi kadın olsa ona saygı du-

yardı.

Bayan Darling evlenirken beyaz gelinlik giydi. Ev 

giderlerinin hesabını önceleri oyun oynarcasına bir 
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kıvançla, hiç noksansız tutuyordu: Tek bir limonu 

bile unutmadan. Ne var ki zamanla koskoca karna-

baharları atlar oldu. Bunların yerine defterde yüzleri 

belirlenmemiş bebecik resimleri görünüyordu şimdi. 

Giderleri toplayacağı yerde Bayan Darling bunları çi-

ziyordu. Aklından geçirdiği olasılıklardı bunlar.

İlk önce Wendy geldi, sonra John, sonra Michael. 

Çok geçmeden üçü de yanlarında dadılarıyla birlikte 

boy boy Miss Fulsom’un yuvasına gidip gelmeye baş-

ladılar.

Bayan Darling her şeyi işin kuralına göre yapmayı 

severdi. Bay Darling’in de komşularına tıpatıp ben-

zemek gibi bir tutkusu vardı. Bu yüzden çocuklarına 

onlar da dadı tutmuşlardı. Çocukların içtiği onca süt-

ten ötürü parasız oldukları için bu dadı Nana adında, 

Newfoundland türünden pek terbiyeli, pek görgülü 

bir köpekti. Darlingler onu Kestington Bahçelerinde 

tanıdılar. Nana zamanının çoğunu çocuk arabalarını 

gözetlemekle geçiriyor, dikkatsiz, savsak dadılarla 

çocuk bakıcılarının şimşeklerini üstüne çekiyordu. 

Çünkü onları evlerine kadar izleyerek hanımlarına 

şikâyet ediyordu.

Pırlanta gibi bir dadı oldu, çıktı. Banyo sırasında 

nasıl da titizdi! Sonra geceleyin, çocuklardan biri en 

ufak bir ses çıkarsa Nana onun başucuna gidiyordu. 

Kulübesi çocukların odasındaydı, elbette. Öksürük-

lerin ne zaman yüz verilmemesi gereken bir numara 
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olduğunu, ne zamansa boyna tülbent sarılması ge-

rektiğini ayırt edebilmekte üstüne yoktu. Ölünceye 

kadar, otlardan yapılma eski zaman işi ilaçların şifa-

sına inandı, “mikrop” falan türedi gibi deyimlere hep 

bu   run kıvırdı.

Çocukları okula götürüşünü görmek, başlı başı-

na bir Hal ve Gidiş dersiydi: Çocuklar uslu durdukları 

sürece Nana ağırbaşlılıkla onların yanından yürür, 

sıradan çıktıkları zaman da burnuyla dürterek gene 

hizaya sokardı. John’un futbol oynadığı günlerde Na-

na’nın onun yün kazağını unuttuğu görülmüş değildi. 

Çoğu günlerde yağmur olasılığına karşı ağzında bir 

de şemsiye taşırdı.

Miss Fulsom’un okulunun bodrum katında, da-

dıların beklediği bir oda vardır. Öteki dadılar sıralar 

üstünde otururken Nana yere yatardı; ama ayrıldıkla-

rı tek nokta buydu. Öbür dadılar Nana’yı görmezden 

gelirlerdi, çünkü onun aşağı sınıftan olduğuna inan-

mışlardı. Nana da onların kuş beyinli gevezelikleri-

ni küçümserdi. Bayan Darling’in arkadaşları çocuk 

odasına geldikleri zaman da Nana çok sinirlenirdi. 

Gene de böyle zamanlarda Michael’ın oyun önlüğünü 

çıkartıp mavi fitillisini giydirmekten, Wendy’ye çeki-

düzen vererek John’un saçlarını fırçalamaktan geri 

kalmazdı.

Hiçbir evdeki çocuk odası bundan daha düzgün 

yönetilemezdi. Bunu Bay Darling de bilmez değildi 

ya, yine de arada bir içine, acaba komşular arkamız-
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dan ne diyor, diye bir kurt düşerdi.

Borsadaki mevkiini düşünmek zorundaydı.

Nana, Bay Darling’i başka bir yönden de tedir-

gin ediyordu. Genç baba kimi kez Nana’nın onu be-

ğenmediğini sezer gibi oluyordu. Böyle zamanlarda 

Bayan Darling, “Bak George, Nana seni son derece 

beğeniyor, biliyorum bunu,” der, sonra babalarına 

özellikle yakın, saygılı davransınlar diye çocuklarına 

kaş göz ederdi. Bunun üzerine çocuklar da en güzel 

danslarını yaparlardı. Kimi kez hizmetçi kız Liza’nın 

bu danslara katılmasına izin verilirdi. Uzun etekliği, 

fırfırlı kepiyle Liza yer cücelerine benzerdi. Oysa işe 

alınacağı zaman, on yaşını çoktaan geride bıraktı-

ğına yeminler etmişti! Bu oyunların neşesini nasıl 

anlatmalı? En neşelileri de Bayan Darling’di. Öyle 

çılgıncasına sıçrayıp dönerdi ki yalnızca o ağzının 

köşesindeki öpücük gözükürdü. Böyle zamanlarda 

insana, bir atlasa bu öpücüğü koparıp alabilecekmiş 

gibi gelirdi.

Peter Pan gelinceye kadar bundan daha mutlu, 

daha sıcak bir yuva olamazdı.

Bayan Darling, Peter adına ilkin, çocukların dü-

şüncelerini düzeltirken rastladı. Çocuklarına düşkün 

olan bütün annelerin huyudur: Her gece, çocuklar 

uyuduktan sonra onların kafalarının içini, ertesi sa-

baha hazır olsun diye derleyip toplarlar. Gün boyunca 

dağılan sayısız şeyleri düzeltip yerleştirirler. Çekmece 
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düzeltmek gibi bir şeydir bu. Sabahleyin uyandığı-

nızda bir de bakarsınız, gece yatarken hissettiğiniz 

bütün çirkin hırçınlıklarla yaramazlıklar dürülüp bü-

külerek aklınızın en dibine gizlenmiş. En üstte mis 

gibi havalandırılmış olarak da düşüncelerinizin en 

güzelleri, sizi donatmaya hazır beklemekte...

Hiç insan aklının haritasını gördünüz mü, bil-

mem. Doktorlar kimi zaman başka yanlarımızın 

haritalarını çıkartırlar. Kendi haritamızı görmek de 

ilginçtir, doğrusu. Ama iş bir çocuk aklının haritası-

nı çı   kartmaya gelince o doktorları ara ki bul! Çünkü 

çocukların usu salt karmaşık olmakla kalsa iyi; bir 

yandan da fırıldak gibi döner durur. Zikzak çizgiler 

vardır bu haritada, hastaların başucunda asılan-

lar gibi. Adanın üzerinde yollar da olmak gerekir; 

çünkü Yok   Ül  ke ne de olsa ada sayılır. Oraya buraya 

ser   piştirilmiş, aklı kamaştıran renk parıltıları mı de-

sem, mercan kayalıkları, açıktaki korsan görünümlü 

tek   neler, yaban adamlarıyla ıssız inler, çoğunlukla 

terzilik yapan cinler mi desem, içlerinden ırmaklar 

akan mağaralar, altı erkek kardeşin en küçüğü olan 

prensler, harap bir kulübeyle kanca burunlu, minna-

cık bir kocakarı mı desem... Bunlarla kalsa haritanın 

çıkarılması gene de kolay olurdu. Gelgelelim, okulda-

ki ilk gün, din dersleri, anababa sorunu, dikişnakış 

dersleri, cinayetler, idamlar, çekimi E halinde olan fi-

iller, çikolatalı puding günü, askılı pantolon giymeye 



Ja
m

es
 M

at
th

ew
 B

ar
rie

   
PE

TE
R 

PA
N

 İL
E 

W
EN

DY

13

başlamak, dişini kendin çekersen üç şilin almak gibi 

şeyler de vardır. Bunlar ya YokÜlke’nin ya da arkadan 

görünen başka bir haritanın parçasıdırlar. Bu yüzden 

insanın aklını karıştırırlar, hele hiçbir şeyin uzun süre 

yerinde durmadığı hesaba katılırsa...

Bildiğiniz gibi YokÜlkeler türlü türlüdür. Örneğin 

John’un YokÜlkesi’nde denize akan bir ırmak ağzın-

da, üstünden telli turnalar uçan bir koy vardı. Diğer 

yandan çok küçük olan Michael’ın YokÜlkesi’nde, 

üstünden koylar uçan bir telli turna vardı. John kum-

lar üstüne ters çevrilmiş bir teknede, Michael bir Kı-

zılderili çadırında, Wendy, ustaca birbirine dikilmiş 

yapraklardan oluşma bir evde otururdu. John’un hiç 

arkadaşı yoktu, Michael’ın arkadaşları gece gelirdi, 

Wendy ise anababasının sokağa attığı bir kurt yav-

rusunu evine almıştı.

Ama genel konuşmak gerekirse, tüm YokÜlkeler 

arasında bir aile benzerliği vardır. Zamanın başlangı-

cından beri çocuklar, kayıklarını bu büyülü kıyıların 

kumsallarına çekerler. Biz de gitmiştik oraya; dalga-

ların kıyıya çarptığını hâlâ duyabiliyoruz, kayığımızı o 

kumsallara bir daha çekmeyecek de olsak...

Dünyadaki güzelim adaların içinde en cana ya-

kın, en kuytu, en derli toplu olanı YokÜlke’dir. Geniş 

ve yayvan olmadığı için, anlıyorsunuz ya, serüvenler 

arasında da can sıkıcı aralıklar yoktur. Gönlümüzce 

tıklım tıkıştır burası. Gündüzleri, sandalyelerin üzeri-
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ne örttüğümüz masa örtüsünün altındayken, YokÜlke 

hiç de korku vermez bize. Ancak, uykuya dalmadan 

önceki o birkaç dakika içinde YokÜlke elle tutulacak 

kadar sahici olur çıkar. Çocuk odalarında işte bu yüz-

den geceleri ufak bir ışık bırakırlar.

Bayan Darling, çocuklarının akıllarının içinde 

yaptığı denetim gezilerinde, arada bir akıl erdireme-

diği şeylere rastlardı. Bunların en anlaşılmazı da Pe-

ter sözcüğüydü. Peter diye bir tanıdıkları yoktu. Oysa 

genç anne, Peter’e, John’la Michael’ın kafalarının 

orasında burasında rastlayıp duruyordu, Wendy’nin 

aklı ise duvardan duvara bu sözcükle sıvanmış gibiy-

di. Çevresindekilerin hepsinden daha gösterişli harf-

lerle yazılmıştı bu sözcük; dahası, kendini beğenmiş 

gibi bir duruşu vardı.

Wendy, “Evet, kendini beğenmiştir biraz,” diye 

bunu doğruladı. Annesi onu sorguya çekmekteydi.

“Ama kimdir bu, bir tanem?”

“Peter Pan, anneciğim, biliyorsunuz işte.”

Bayan Darling ilkin bilemedi. Sonra kendi çocuk-

luğunu düşününce Peter Pan diye birini anımsadı. 

Perilerin yanında oturduğu söylenirdi. Tuhaf şeyler 

anlatılırdı Peter Pan üstüne. Örneğin bir küçük çocuk 

ölünce Peter Pan onu yarı yola kadar geçirirmiş ki 

korkmasın diye. O zamanlar Bayan Darling de ina-

nırdı ona. Gelgelelim, şimdi evli barklı, aklı başında 

bir kadın olduğundan onun varlığını kuşkuyla karşı-
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lıyordu.

“Hem zaten,” dedi Wendy’ye, “şimdiye dek çok-

tan büyümüş olurdu.”

Wendy kesinlikle, “Yoo, hiç de büyümemiş, benim 

kadar bir şey,” dedi. Hem boyca hem akılca benim 

kadar, demeye getiriyordu. Bunu nereden bildiğini 

kendi de bilmiyordu; sadece biliyordu işte.

Bayan Darling kocasına akıl danıştıysa da Bay 

Darling, boşver, gibilerinden gülümsedi:

“Bak, demişti dersin, Nana kafalarına sokmuştur 

bu zırvaları. Tam köpek aklı bu. Hiç üstünde durma, 

gelir geçer.”

Ama gelip geçmek şöyle dursun, bir süre sonra 

bir gün bu baş belası çocuk, Bayan Darling’in ödünü 

kopardı.

Şu çocuklar, en olmayacak serüvenleri yaşarlar 

da gıkları çıkmaz. Ne bileyim, ormana gittikleri za-

man ölmüş babalarına rastladıklarına, birlikte oyun 

oynadıklarına, laf arasında şöyle bir değinirler; ama 

olaydan bir hafta, on gün sonra! Wendy de annesinin 

yüreğini hoplatan açıklamayı işte böyle bir sabah, 

rastgele bir laf arasında yapıverdi.

Çocuk odasında, yerde birkaç ağaç yaprağı bu-

lunmuştu. Bu yaprakların akşamleyin, çocuklar yat-

tıkları sırada orada olmadıkları kesindi. Bayan Dar-

ling şaşkın, bunların ne olduğunu çıkartmaya çalışı-

yordu ki Wendy:

“Ah ah, gene bizim Peter Pan olsa gerek bu,” de  
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di, hoşgörü dolu bir gülümsemeyle.

“Wendy, ne demek istiyorsun sen?”

Wendy, “Ne yaramaz şey, ayaklarını silmeden gir-

miş,” diye içini çekti. Kendisi derli toplu bir çocuktu.

Havadan sudan konuşurcasına, “Sanırım kimi 

ge      celer Peter bizim buraya geliyor, karyolanın ayaku-

cuna oturup kaval çalıyor benim için,” diye anlattı. 

Ne yazık ki böyle zamanlarda kendisi hiç uyanmadı-

ğından bunları nasıl bildiğini hiç bilmiyordu. Sadece 

biliyordu işte.

“Neler saçmalıyorsun sen, güzelim? Eve kimse 

giremez ki kapıyı çalmadan.”

“Peter pencereden geliyor, sanırım.”

“Canımın içi, üçüncü kat burası.”

”Yapraklar pencere dibinde değil miydi, anne?”

Doğru söze ne denir? Yapraklar pencerenin yakı-

nında bulunmuştu. Bayan Darling tüm bunları neye 

yoracağını bilemiyordu. Wendy olup bitenlere öyle 

doğal gözle bakıyordu ki insan “Rüya görmüş,” deyip 

geçemezdi de!

“Yavrucuğum,” dedi genç anne inlercesine. “Ne-

den daha önce söylemedin bana bunu?”

Wendy hiç üstünde durmaksızın, “Unuttum,” de  

di.

Bir an önce kahvaltısını etmek istiyordu.

Aman canım, çocuk rüya görmüştü, elbette! Baş-

ka ne olabilirdi ki? Öte yandan yerdeki yapraklara ne 
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demeli? Bayan Darling evirdi çevirdi, inceledi bunları. 

Kuru yapraklar. Ancak bunların İngiltere’de büyüyen 

bir ağacın yaprakları olmadığına Bayan Darling ye-

min edebilirdi. Yerlerde emekleyerek elindeki şam-

danla halının üstünde yabancı ayak izleri aradı. Ocak 

maşasıyla bacanın içlerine vurdu, duvarları tıklattı. 

Pencereden sokağa bir şerit sarkıttı. 1015 metrelik 

düz bir duvar. Tutunup tırmanacak bir su borusu bile 

yoktu.

Evet, evet, Wendy rüya görmüştü hiç kuşkusuz.

Ama Wendy’nin rüya görmediği hemen o gece 

anlaşıldı: Çocukların akıllara durgunluk verici serü-

venlerinin başlangıcı diyebileceğimiz o gece.

Çocukların üçü de yatmışlardı. Rastlantı bu ya, 

Nana’nın izinli olduğu geceydi. Onları Bayan Darling 

kendisi yıkamış, hepsi de birer birer elini bırakıp uy-

kular ülkesine kayıncaya dek ninniler söylemişti on-

lara. Hepsi de rahat yataklarında sıcacık yumulmuş, 

öyle mışıl mışıl uyumaktaydılar ki genç anne gündüz-

ki korkularını düşününce gülümsedi, rahat gönülle 

ocak başına oturup dikişini eline aldı. Michael için 

bir şey dikmekteydi. Bu yaş gününde Michael, dik ya-

kalı erkek gömleği giymeye başlayacaktı artık. Ne var 

ki hava sıcak, yalnızca karyolaların yanındaki gece 

lambalarıyla aydınlanan oda loştu. Çok geçmeden 

Bayan Darling’in elleri kucağına, o güzel başı önüne 

düştü. Uyuyakalmıştı.

İyi bakın bu dört kişiye: İşte şurada Wendy ile Mi-
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chael, burada John, ocak başında da Bayan Darling.

Bayan Darling bir rüya gördü uyku arasında. 

Rüyasında YokÜlke’nin çok yakına geldiğini, bir ço-

cuğun oradan sıyrılıp atladığını gördü. Çocuktan 

korkmadı, çünkü onu daha önce kaç kez, çocuksuz 

kadınların yüzünde görmüş gibiydi. Kimi annelerin 

yüzünde de bulabiliriz bu çocuğu. Her neyse, Bayan 

Darling’in rüyasında çocuk, YokÜlke’yi saran sisleri 

yırtmıştı. Wendy, John ve Michael da bu aralıktan Yo-

kÜlke’ye bakmaktaydılar.

Yalnızca bu rüya olsa üstünde durulmazdı. Ancak, 

düşün orta yerinde odanın penceresi açıldı ve yaban-

cı bir çocuk gerçekten içeri atladı. Yanında da tuhaf 

bir ışık vardı: Şöyle yumruk büyüklüğünde. Canlıymış 

gibi oradan oraya uçup sıçrıyordu. Sanıyorum, Bayan 

Darling’i uyandıran da işte bu ışık oldu.

Genç kadın hafif bir çığlıkla doğruldu, gelenin 

Peter Pan olduğunu o an bildi, nasıl bildiyse. Ay par-

çası gibi güzel bir çocuktu. Ağaçların özsularıyla tut-

turulmuş kuru yapraklardan yapılma bir giysi vardı 

üzerinde. Bayan Darling’in çocuk değil de bir büyük 

olduğunu görünce o güzelim, inci dişlerini gıcırdattı.
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Gölge

Bayan Darling haykırdı ve bir çıngırağa yanıt 

verircesine, izninden yeni dönmüş olan Nana içeri 

girdi. Hırlayarak çocuğun üstüne atıldı. Çocuk da 

hafifçecik, pencereden dışarı atladı. Bayan Darling 

bir çığlık daha attı; ama bu kez çocuk pencereden 

dü   şüp ölecek diye. Hemen aşağıya, sokağa koştu, o 

minik cesedi aramaya. Ama görünürlerde ceset yok-

tu. Bayan Darling yukarı doğru baktı: Karanlık gece 

içinde bir kuyrukluyıldızın kaymasından başka bir şey 

göremedi.

Çocuk odasına döndüğünde Nana ağzında bir şey 
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tutuyordu. Çocuğun gölgesiymiş! Çocuk pencereden 

dışarı atlarken Nana hemen camı indirmiş. Çocuğu 

yakalamaya yetişememiş; ama gölge kaçmaya fırsat 

bulamadan camla pervaz arasına sıkışıp kalmış.

Bayan Darling’in gölgeyi dikkatle incelediğini 

söylemeye gerek yok. Gelgelelim, sıradan bir gölgey-

di bu. Nana’nın bu gölgeyi ne yapmak gerektiği konu-

sunda hiç kuşkusu yoktu. Hemen pencereden dışarı 

sarkıttı. “Nasılsa aramaya gelecek, buraya koyalım ki 

çocukları rahatsız etmeden kolayca bulabilsin,” de-

meye getiriyordu.

Ne yazık ki Bayan Darling buna izin veremezdi. 

Pencereden dışarı çamaşır asılmışa benzer, bu da 

evin o kibar havasını bozardı. Genç kadın gölgeyi 

kocasına göstermeyi düşündüyse de Bay Darling o 

sırada, John ile Michael’ın kışlık palto paralarının 

nereden çıkacağını hesaplamaktaydı. Beyni daha iyi 

çalışsın diye kafasına ıslak havlu sarmıştı. Bayan 

Darling onu rahatsız etmeye kıyamadı. Hem zaten 

onun ne diyeceğini de ezbere biliyordu: “Köpekten 

dadı tutarsan böyle olur, işte!”

Bayan Darling, kocasıyla konuşabileceği uygun 

bir fırsat düşünceye dek gölgeyi katlayıp bir çekme-

ceye kaldırmaya karar verdi. Aah, ah, ne demezsiniz!

Beklediği fırsatı bir hafta sonra, hiç unutamaya-

cakları o cuma gününde buldu. Günlerden cumaydı, 

kesinlikle.
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