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Ted Hughes

16 Ağustos 1930’da İngiltere, 
Yorkshire’da doğdu. Thom Gunn 
adlı bir başka şairle birlikte İngiliz 
şiirinde çığır açmıştır. Şiirlerinde 
hayvanların vahşiliğini ve kurnazlığını 
yansıtır. Folklor ve antropolojiye olan 
ilgisi ve kullandığı Yorkshire lehçesi 
eserlerine yansır. Keskin zekâsıyla, 
insanlara, onların hayvansı yönlerini 
öne çıkararak, fazla duygusallığa 
kapılmadan yaklaşır. 1956’da 
ünlü Amerikalı şair Sylvia Plath ile 
evlenmiştir. The Hawk In The Rain 
(1957, “Yağmurda Atmaca”), Lupercal 
(1960), Selected Poems (1962, 
“Seçme Şiirler”), Selected Poems 
(1957-1967), Under the North Star 
(1981, “Kutupyıldızının Altında.”)

Yazarın yayınevimizden çıkan

diğer kitapları:

BALİNA NASIL BALİNA OLDU?

DEMİR KADIN

İLK DÜNYA HİKÂYELERİ
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Demir Adam’ın Gelişi

Demir Adam tepenin üstüne tırmandı.

Ne zamandır yürümekteydi? Kimseler bilmiyor. 

Nereden gelmişti? Kimseler bilmiyor. Nasıl yapılmış-

tı? Kimseler bilmiyor.

Bir evden daha büyük, tepenin üstünde dikildi 

Demir Adam, tam kenarında, karanlıkta.

Rüzgâr, ıslık çalıyordu demir parmakları arasın-

da. Bir çöp bidonuna benzeyen ama bir yatak odası 

kadar büyük olan kocaman kafası ağır ağır sağa 

döndü, ağır ağır sola döndü. Demir kulakları döndü 

bir o yana, bir bu yana. Denizin sesini duyuyordu. 

Otomobil farına benzeyen gözleri, önce beyaz, sonra 

kırmızı, daha sonra kızılötesi ışıyarak denizi aradı. 

Demir Adam daha önce hiç mi hiç deniz görmemişti.

Arkasından bastıran sert rüzgârla sallandı. İleriye 

doğru eğildi, yüksek yarın kıyısında.
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Ve sağ ayağı, kocaman sağ ayağı kalktı yukarı, 

önce boşluğa doğru ve Demir Adam ileri doğru bir 

adım attı, yarın başında, sonsuzluğa doğru.

GÜMBÜRRRR!

Yardan aşağı tepetaklak yuvarlandı Demir Adam.

GÜMBÜR!

GÜMBÜR!

GÜMBÜR!

Kayadan kayaya, kökten köke, ağır ağır yuvarla-

nıyordu. Ve çarpa çarpa inerken demir ayakları yerin-

den söküldü.

Demir kolları döküldü ve demir elleri demir kol-

larından kopup düştü.

Büyük demir kulakları koptu ve gözleri yerinden 

oynadı.

Büyük demir kafası koptu.

Her bir parça yuvarlandı, dağıldı, çarptı, tosladı, 

tangırdadı ve döküldü aşağıdaki kayalık kıyıya.

Onlarla birlikte birkaç kaya da yuvarlandı.

Sonra sessizlik.

Sadece Demir Adam’ın parçalarının sessiz ve kı

pırtısız, darmadağın yattığı kayalık kıyıyı kemiren 

de nizin sesi.

Sadece kıyıya vurmuş, içi kum dolu eski bir ge-

mici postalının yanındaki demir ellerden birinin par-

makları, sırtüstü düşüp kalmış bir yengeç gibi, bir da-

kika kadar kıpırdadı. Sonra onlar da kıpırtısız kaldı.

Yıldızlar, gökte yolculuklarını sürdürdü, rüzgâr 
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yarın tepesindeki otları çekiştirirken, deniz fokurdar-

ken ve gürülderken.

Demir Adam’ın düşmüş olduğundan kimsenin 

haberi yoktu.

Gece geçti.
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Şafaktan hemen önce, karanlık maviye dönerken 

ve kayaların şekilleri birbirinden ayırt edilirken, iki 

martı uçtu çığlıklar atarak kayaların üzerinden. Kum-

luk bir yere indiler. Yarın üzerinde, içinde iki yavruları 

olan bir yuvaları vardı. Şimdi yiyecek arıyorlardı.

Martılardan biri havalandı. Aaahkahkahkah! Bir 

şey görmüştü. Keskin kayalara sürtünürcesine uçtu. 

İndi ve bir şey aldı gagasına. Parlak, yuvarlak, sert 

bir şeydi bu. Demir Adam’ın gözlerinden biriydi. Onu 

alıp eşine götürdü. İkisi bu garip şeye dikkatle baktı-

lar. Göz de onlara bakıyordu. Bir o yana bir bu yana 

yuvarlanarak bir o martıya bir öteki martıya baktı. 

Martılar onun, kabuğunun içinden kendilerine göz-

leyen garip bir cins istiridye olduğuna karar verdiler.
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Sonra öteki martı uçtu, döndü havada, indi yere 

ve bir şey aldı gagasına. Ağır, garip bir nesne. Martı 

bu ağır şeyi yavaş yavaş, çeke çeke, alçaktan uça uça 

getirdi. En sonunda gözün yanına bırakabildi. Bu 

yeni şeyin beş bacağı vardı. Kımıldıyordu. Martılar 

bunun acayip bir yengeç olduğuna karar verdiler. 

Acayip bir yengeçle acayip bir istiridye bulduklarını 

düşündüler. Demir Adam’ın gözüyle Demir Adam’ın 

sağ elini bulduklarından habersizdiler.

Ama gözle sağ el yan yana geldiğinde göz, ele 

baktı. Mavi mavi ışıdı. El, üç parmağı ve başparmağı 

üzerinde dikildi ve işaretparmağını bir burun gibi ileri 

uzattı. Etrafı yokladı. Göze dokundu. Neşeyle gözü 

tuttu ve ortaparmağının altına sıkıştırdı. Göz, işaret-
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parmağı ile başparmak arasından dışarıya baktı. El 

artık görebiliyordu.

Çevresine bakındı. Sonra birden ileriye atıldı ve 

dimdik öne uzattığı bir parmağıyla dürttü martılar-

dan birini, ardından öteki martıya atılıp onu da dürt-

tü. Martılar korku çığlıkları atıp rüzgârda savrularak 

havalandılar.

Ardından taşlar üzerinde ağır ağır dolandı el, 

yoklayarak çevreyi. Birden ileriye doğru koşturdu, bir 

şeyi yakaladı ve çekiştirdi. Ama bu şey iki kaya ara-

sına sıkışmıştı. Demir Adam’ın kollarından biriydi bu 

şey. Sonunda el, kolu bıraktı ve kayalar arasında ora-

ya buraya seğirterek dolandı ve durdu sonra, usulca 

dokundu bir şeye. Bu öteki eldi. Bu yeni bulunan el 

doğruldu ve gözü olan elin küçük parmağını kavradı 

ve yedilmesine1 izin verdi. Şimdi, görenin körü götür-

düğü bu iki el, parmak uçlarında yürüyerek, birlikte 

kolun yanına gittiler ve çekerek onu sıkıştığı yerden 

kurtardılar. Gören el, kolun bileğine geçip yerleşti. 

Kol, elin üstünde kalkıp yürümeye başladı. Öteki el, 

eskisi gibi, tutunmuştu onlara ve bu garip üçlü ara-

mayı sürdürdü.

Bir göz! İşte oradaydı, aklı karalı bir çakılın ya-

nında onlara sessiz sedasız göz kırpıp duruyordu. 

Gözlü el, yeni bulunan gözü kör ele taktı ve artık her 

1 Birinin kılavuzluğunda gitmek. (Y.N.)








