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JONATHANSWIFT,1667’deDublin’dedoğdu.TrinityCollege’ıbi-
tirdikten sonra İngiltere’ye giderek politikacı ve yazar SirWilliam
Temple’ınsekreteriolarakçalışmayabaşladı.Templeonunkültürel
ortamlaveetkilikişilerletanışmasınısağladı,OxfordÜniversitesi’nde 
lisansüstüeğitimiyapmasınadaönayakoldu.Swiftçoküretkenbir
yazardı.Düzyazılarınıntoplubasımıondörtcilttuttu.Topluşiirleri
953sayfalıkbirkitaptaderlendi.Yazışmalarıiseüçcilttetoplandı.İlk
önemliromanıA Tale of a Tub (BirFıçınınMasalı)olanSwift,1726 
yılında tamamladığıGulliver’in Seyahatleri’yle dünyanın enünlü satir
ustaları arasında yerini aldı.Çok sayıdaki yapıtı arasındaTürkçeye
çevrilenbirdiğerönemlikitabıAlçakgönüllü Bir Öneri’dir.(A Modest 
Proposal for Preventing the Children of Poor People in Ireland Being a 
Burden on Their Parents or Country, and for Making Them Beneficial to 
the Publick–İrlandalıYoksulAileÇocuklarınınEbeveynlerineyada
ÜlkelerineYükOlmalarınıÖnleyipKamuyaYararlıDurumaGetir-
mekiçinAlçakgönüllüBirÖneri). 

CANÖMERKALAYCI,1963yılındaAnkara’dadoğdu.Öğrenimini
AmerikanRobertLisesiveHacettepeÜniversitesiTıpFakültesi’nde
yaptı.2003yılındaprofesöroldu.Edebiyataolansevgisiveyakınlığı
nedeniyleçevirialanındaçalışmayabaşladı.

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rlanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dublin
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Temple&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Temple&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oxford_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1726
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gulliver%27in_Gezileri
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Modest_Proposal
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Modest_Proposal
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Modest_Proposal
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Modest_Proposal
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KaptanLemuelGulliver’inportresi.
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Bu cildin başına eklenen Kaptan Gulliver’in Mr. Sympson’a 
mektubu uzun bir tanıtımı gereksiz kılacaktır. Kaptanın şi
kâyet ettiği düzeltmeler, gerekli olduğu düşünülen değişiklik
leri yapması için, yayıncının yargılarına güvendiği ve artık ha
yatta olmayan birisi1 tarafından yapılmıştı. Ancak bu kişi, ya
zarın çizdiği çerçeveyi tam olarak kavrayamayıp yalın ve basit 
tarzını tam olarak taklit edemeyerek, diğer değişiklikler ve 
eklemelerin yanı sıra, bir başbakan olmaksızın ülkeyi yönetti
ğini söyleyerek rahmetli Majesteleri Kraliçe’ye de iltifat etme
yi uygun gördü. Londra’daki kitapçıya gönderilen kopyanın, 
yazarın Londra’da oturan çok yakın bir arkadaşı olan çok say
gıdeğer bir beyefendide bulunan orijinalinin bir sureti olduğu 
konusunda bize garanti verildi; kitabı yapraklar halinde satın 
alıp orijinaliyle kıyasladıktan sonra boş yapraklarla bir arada 
sarmalayıp okuyucunun bu baskıda bulacağı o düzeltmeleri 
yaptı. Aynı beyefendi bu değişiklikleri kaydetmemize izin ve
rerek bize büyük bir iyilik yaptı.

1.BenjaminMotte,ilkbaskınınyayıncısı,1738yılındaöldü.Ancakyakınçalış-
maarkadaşı,büyükolasılıkladüzeltmeleriyapankişiolanAndrewTookeise
1732yılındaöldü.(Ç.N.)

İlan
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Umarım1zamanı gelip sana sorulduğunda, bıktıran ısrar
larınla beni seyahatlerimin anılarını gelişigüzel ve doğru olma
yan bir şekilde yayımlamaya ve tıpkı kuzenim Dampier’in2 A 
Voyage round the World kitabında benim önerimle yaptığı gibi, 
üniversitelerin birinden genç bir adam tutup onları sıraya koy
durup yazım şeklini düzelttirmeye ikna ettiğini herkesin önün
de açıkça kabul edersin. Ama sana hiçbir şeyi çıkarma, hele 
hele bazı şeyleri ekleme yetkisi verdiğimi anımsamıyorum; bu 
nedenle eklemelerle ilgili her şeyi burada reddediyorum; özel
likle de dindar ve aziz hatırasıyla kendisine insan türündeki 
herkesten daha fazla saygı duyup itibar ettiğim ma  jesteleri 
rahmetli Kraliçe Anne hakkında eklenen paragrafı. Ancak sen 
veya senin yazılarını düzelten, efendim Houyhn hnm’in3 önün
de bizim yapımızdaki bir hayvanı4 övmek yakışık almadığı için 
böyle bir eğilimim olmadığını hesaba katmalıydı. Ayrıca, bu 
olay tamamen asılsızdı çünkü hükümdarlığının bir bölümün

1.BumektubunGullivergezilerini tamamlayıpevinedöndüktençoksonra
yazıldığıakıldatutulmalıdır.(Ç.N.)
2.WilliamDampier(1651-1715).AvustralyaveYeniGine’yikeşfedenA New 
Voyage round the World(DünyanınÇevresindeYeniBirSeyahat,1697)kitabı-
nınyazarıİngilizgezgin.(Ç.N.)
3. EfendiHouyhnhnm: IV.Kitap’taGulliver’i evine alan, ata benzer yaratık.
(Ç.N.)
4.“Bizimyapımızdakihayvan”ileSwift,IV.Kitap’taanlattığıyahoo’larıkaste-
diyor.(Ç.N.)

Kaptan Gulliver’den 
kuzeni Sympson’a mektup1
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de ben de İngiltere’de olduğum için majestelerinin bir başba
kan aracılığıyla ülkeyi yönettiğini biliyorum; hatta birbiri ardı
na iki tanesiyle yönetmişti, birincisi Godolphin Lordu, ikincisi 
de Oxford Lordu; yani sen bana aslında olmamış bir şeyi söy
letmiş oldun.1 Aynı şekilde mucitlerin akademisi konusunda ve 
Efendi Houyhnhnm ile görüşmelerimin olduğu birçok bölüm
de ya birçok şeyi çıkardın ya da onları öyle bir eğip büktün ki, 
ben bile kendi yazdığımı tanıyamadım. Daha önce bir mek
tupla üstü kapalı olarak bununla ilgili bir şeyler söylediğimde 
insanları hedef almaktan korktuğunu, güç sahibi insanların 
basını gayet yakından izlediklerini ve sanırım senin tabirinle 
“dokundurma” gibi görülen şeyleri yalnızca yorumlamak değil, 
aynı zamanda cezalandırmaya eğilimli olduklarını söyleyerek 
yanıt verdin. Ama insaf et, o kadar yıl önce ve buradan yirmi 
beş bin mil uzakta bir başka hükümdarlıkta söylediğim şeyler 
nasıl olur da şimdi sürüyü yönettiği söylenen yahoo’lardan2 bi
rine uygulanabilir; özellikle onların yönetiminde yaşama mut
suzluğunu pek düşünmeyip bundan korkmadığım bir zaman
da. Bu yahoo’ların houyhnhnm’lar tarafından sanki onlar bar
bar, kendileri de en akıllı yaratıklarmış gibi araçlarda taşındığı
nı görünce yakınmakta haklı değil miyim? Aslında benim bir 
köşeye çekilmemin temel sebeplerinden biri, böylesine cana
varca ve iğrenç bir görüntüyle karşılaşmamaktı.

Kendin ve sana duyduğum güven hakkında hiç olmazsa 
bu kadarını söylemeyi uygun buldum.

İkinci olarak, senin ve başkalarının ricaları ve yanlış de
ğerlendirmelerinin baskısı altında kalarak seyahatlerimin ya
yım lanmasına tamamen rızam dışında katlanmama neden olan 
kendi muhakeme eksikliğimden yakınıyorum. Sen toplumun 
iyiliği konusunda ısrar ettikçe, yahoo’ların yaradılış olarak veya 
elimizdeki örneklere bakarak, gelişme yeteneğinden yoksun 
bir hayvan cinsi olduğunu hesaba katmanı ne kadar istediğimi 
lütfen hatırla: Zaten öyle olduğu da kanıtlandı; çünkü en azın

1.Houyhnhnm dilinde var olmayan “yalan” sözcüğü yerine kullandığı kalıp.
(Ç.N.)
2.IV.Kitap’tahouyhnhnm’larınyönetimindeolaninsanbenzeriyaratıklar.Ya-
zarburadaİngiltere’dekidevletadamlarınıkastediyor.(Ç.N.)
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dan bu küçük adada,1 ümit ettiğim gibi bütün istismar ve yoz
laşmalara bir son verildiğini göreceğime, altı aylık uyarılardan 
sonra kitabımın benim niyetlerimle uyumlu tek bir etki bile 
yarattığını duymadım: Bana bir mektupla partinin ve hiziple
rin ne zaman ortadan kalktığını; yargıçların bilgili ve dürüst; 
avukatların bir nebze sağduyulu, dürüst ve alçakgönüllü oldu
ğunu; Smithfield’in2 kanun kitaplarının kuleleriyle ışıldadığı
nı; genç asilzadelerin eğitiminin tamamen değiştiğini; hekim
lerin ortadan kaybolduğunu; dişi yahoo’ların erdem, onur, sa
dakat ve iyi huylarla dolu olduğunu; önemli devlet adamları
nın saraylarının ve törenlerinin bütün zerzevattan arındırılıp 
temizlendiğini; zekâ, fazilet ve eğitimin ödüllendirildiğini; ba
sının utanç veren yazar ve şairlerinin kendi pamuklarını3 ye
meye ve susuzluklarını kendi mürekkepleriyle gidermeye zor
landıklarını bildirmeni ne kadar arzu ederdim. Bunlar ve diğer 
binlerce reforma senin cesaretlendirmen sayesinde inanmış
tım; aslında kendi kitabımda sözünü ettiğim kurallardan da 
bu çok kolaylıkla çıkarılabilirdi. Ayrıca eğer doğalarında bir 
nebze fazilet ve bilgeliğe eğilim olsaydı, yedi aylık sürenin 
yahoo’ların maruz kaldığı her türlü kötülük ve aptallığın dü
zeltilmesi için yeterli bir süre olduğunun kabul edilmesi gere
kir. Ama şimdiye kadar mektupların benim beklentilerime 
yanıt vermekten çok uzaktı; hatta aksine, ulaklarla gönderdik
lerini her hafta iftiralar, açıklamalar, düşünceler, anılar ve kop
yalarla4 dolduruyorsun; mektuplarında büyük devlet adamla
rını ayıplamakla, insan doğasını aşağılamakla (hâlâ onu şekil
lendirebileceklerine inanıyorlar) ve dişi cinsiyete hakaret et
mekle itham edildiğimi görüyorum. Aynı şekilde bu destelerin 
yazarlarının kendi aralarında da uzlaşmadıklarını fark ediyo

1.İngiltere.(Ç.N.)
2.XVI.yüzyıldakiliseinançlarınatersdüşenlerinkitaplarıylabirlikteyakıldığı
Londrayakınlarındakiaçıkalan.(Ç.N.)
3.XVIII.yüzyıldabüyükkısmıpamuktanyapılankâğıt.(Ç.N.)
4.Swift’inkitabıbirçoktepkiyeyolaçmıştı.Birçokları,Swift’işaşırtanbirşe-
kildeLemuelGulliver’ingerçekbircerrah,kaptanvegezginolduğunudüşün-
müşlerdi.Yukarıda“açıklamalar”olarakbelirtilenbirçokanahtarkitapyayım-
lanmasınındışında,telifhakkınınyokluğunda,birçokyazarGulliverkarakteri-
nialıponubaşkadiyarlaragöndererekseyahatkitaplarıyazmıştır.(Ç.N.)



16

rum çünkü kimileri, kendi gezilerimin bile yazarı olmama izin 
vermezken, diğerleri beni hiç ilgim olmayan kitapların yazarı 
yapıyorlar. 

Aynı şekilde senin matbaacının zamanlamalarda çok dik
katsiz olduğunu, seyahatlerimin ve dönüşlerimin zamanlarını 
karıştırıp tarihlerde yanıldığını görüyorum; ne bunlara ait olan 
yılı ne ayı ne de ayın gününü doğru veriyor: Kitabımın ilk ba
sımından sonra orijinal metnin de imha edildiğini duyuyorum; 
bende de bir kopyası kalmadı: Yine de eğer ikinci baskı yapılır
sa içine koyabileceğin bazı düzeltmeler gönderdim; fakat buna 
da güvenemiyorum ve istediği gibi uyarlamak üzere bu konu
yu sağduyulu ve içten okuyucuya bırakıyorum.

Bazı denizci yahoo’ların, birçok yerde uygun kelimeler 
kullanmadığım veya artık kullanımda olmayan kelimeler kul
landığım için, benim deniz dilimde hata bulduklarını duyuyo
rum. Bu konuda elimden bir şey gelmezdi. İlk yolculuklarımda, 
henüz çok gençken, en yaşlı denizciler tarafından eğitilmiş ve 
onlar gibi konuşmayı öğrenmiştim. Ama o zamandan beri de
nizci yahoo’larının da kelimelerini her yıl değiştiren karadakiler 
gibi, yeni kelimeler kullanmaya çok meraklı olduklarını anla
dım; zaten kendi ülkeme her dönüşümde eski lehçe o kadar 
değişmiş oluyor ki, yenisini zor anlıyorum. Bir yahoo Londra’dan 
kalkıp meraktan beni kendi evimde ziyarete geldiğinde, ikimi
zin de fikirlerini diğerinin anlayabileceği şekilde iletmesinin 
mümkün olmadığını gözlüyorum.

Eğer yahoo’ların eleştirileri beni herhangi bir şekilde etki
leseydi, bazılarının seyahat kitabımın tamamen kendi beyni
min yarattığı bir kurgu olduğunu düşünecek kadar cüretkâr 
olduğundan ve houyhnhnm’lerle yahoo’ların Ütopya1 halkın
dan daha gerçek olmadığını ima edecek kadar ileri gittiğinden 
yakınırdım.

Gerçekten de itiraf etmeliyim ki Lilliput ve Brobdingrag 
(kelime yanlış olarak Brobdingnag şeklinde değil, böyle yazılma
lıdır) ve Laputa halkıyla ilgili olarak hiçbir yahoo’nun onların 

1.ThomasMoore’unünlükitabı(1516).Yunancadaeuöneki(Eutopia)“iyi”
anlamına,ou“yok”anlamına,toposise“yer”anlamınagelir.Bunagöreütopya
çokiyibiryerveyaaslındavarolmayanbiryeranlamındadır.Bubakımdan
Gulliver’inseyahatettiğibazıyerlerebenzer.(Ç.N.)
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varlığından veya onlarla ilgili anlattığım gerçeklerden kuşku du
yacak kadar küstahlaştığını duymadım çünkü gerçek, inandırıcı
lığıyla her okuyucuyu ânında çarpar. Houyhnhnm ülkesindeki 
vahşi kardeşlerinden anlaşılmaz birkaç söz geveleyip çıplak gez
memek dışında bir farkları olmayan yahoo’ların binlercesinin bu 
ülkede bile varlığı apaçık ortadayken benim houyhnhnm’ler ve 
yahoo’lar hakkında anlattıklarım nasıl gerçek olmayabilir? Ben 
onların ıslahı için yazdım, tasvip edilmesi için değil. Bütün ırkın 
topyekûn1 övgüsünün benim için ahırımda beslediğim iki yoz
laşmış houyhnhnm’in kişnemesinden daha fazla anlamı olamaz 
çünkü her ne kadar yozlaşmış olurlarsa olsunlar, atlarda kötü
lükle lekelenmemiş bazı erdemler çıkarıyorum.

Bu sefil hayvanlar gerçekten de kendi doğruluğumu savu
nacak kadar yozlaştığımı düşünebilir mi? Kendim de bir yahoo 
olmakla beraber, houyhnhnm ülkesinin her yerinde çok iyi bi
lindiği gibi, ünlü efendimin öğretileri ve örnek kişiliği sayesin
de, iki yılı kapsayan süreçte (bunu itiraf etmekte çok zorlan
sam da) kendi türümün, özellikle de Avrupalıların içinde kök 
salmış olan şeytanca huylardan yalanı, hilebazlığı, aldatmayı 
ve laf cambazlığını içimden söküp atmayı başardım.

Bu rahatsız edici durumlar hakkında başka yakınmalarım 
da var; ama hem kendimi hem de sizi daha fazla sıkıntıya sok
maktan kaçınacağım. En son dönüşümden beri, kaçınılmaz bir 
şekilde sizin türünüzden birkaç insanla, özellikle de kendi ai
lemdekilerle konuşmak zorunda kaldığımdan, içimdeki yahoo 
doğasına ait bazı yozlukların tekrar canlandığını açıkça itiraf 
etmeliyim; yoksa bu krallıktaki yahoo ırkını ıslah etmek gibi 
saçma bir projeye asla kalkışmazdım: Ama artık bu tür hayalî 
planlardan2 sonsuza kadar elimi eteğimi çektim.

2 Nisan 1727

1.Houyhnhnmülkesindekiveİngiltere’dekiyahoo’lar birlikte.(Ç.N.)
2.Swift’inhicivlerininçoğudünyadakiahlakisorunlarıntümününçözülmesi
içinyanlışyönlendirilmişçabalarlailgiliydi.(Ç.N.)
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Bu seyahatlerin yazarı Mr. Lemuel Gulliver1 benim çok 
eski ve yakın dostumdur; aynı zamanda anne tarafından akra
balığımız da vardır. Üç yıl kadar önce, Redriff’deki evine gelen 
meraklı kalabalıklardan bıkarak memleketi olan Notthing
hamshire’da,2 Newark yakınlarında küçük bir arazi ve kulla
nışlı bir ev satın almıştı, şimdi orada inzivaya çekilmiş olarak, 
komşuları arasında itibarlı bir hayat sürüyor. 

Mr. Gulliver, babasının oturduğu Notthinghmashire’da 
dünyaya gelmesine karşın ailesinin Oxfordhshire’lı olduğunu 
söylediğini duymuştum; o bölgede bulunan Banbury’deki kili
senin bahçesine Gulliver’lere ait birçok mezar taşı ve anıt3 gör
mem de bunu doğrular. 

Redriff’den ayrılmadan önce, uygun gördüğüm şekilde kul
lanma özgürlüğünü de vererek, aşağıdaki yazılarını bana ema
net etti. Onları üç kere dikkatle okudum. Tarzı çok sade ve 
basitti; benim bulduğum tek kusur, gezginlerin âdeti olduğu 
üzere, fazlasıyla gereksiz ayrıntı vermesiydi. Bütün yazıda aşi
kâr bir gerçeklik havası vardı; gerçekten de yazar dürüstlüğüy
le öylesine tanınmıştı ki, Redriff’deki komşuları arasında bir 
şeyi doğrulamak için, “sanki Mr. Gulliver söylemiş kadar doğ

1.Lemuel,Tanrı’nınsevgilikulu,Gulliver ise,“gerçekleraracılığıylakandır-
mak”(gull=kandırmak,vere=gerçek)anlamınagelir.(Ç.N.)
2.İngiltere’nin DoğuMidlands bölgesindebirkontluk.(Ç.N.)
3.OzamanlaraşırıProtestanlığıylabilinenBanbury’degerçektendeGulliver
adınıtaşıyanbirçokmezartaşıbulunmaktadır.(Ç.N.)

Yayıncıdan okura

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Midlands
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ru” demek bir mesel halini almıştı.
Yazarın izniyle bu yazıları paylaştığım birçok değerli kişi

nin önerisiyle, asil gençlerimize en azından bir süre için politi
ka ve partinin çalakalem yazılarından daha iyi bir eğlence olur 
umuduyla, dünyaya açmaya cesaret ediyorum.

Eğer cüret edip rüzgâr ve gelgitlerle ilgili sayısız bölümle
ri, pusula ibresinin hareketlerini ve okumalarını; fırtınalarda 
gemicilerin gemileri idare şekillerine ait ayrıntılı tanımlamala
rı, enlemlerin ve boylamların hesaplarının üzerini çizmesey
dim bu cilt en azından iki katı büyüklüğünde olurdu; bu ne
denle Mr. Gulliver’in mutsuz olabileceğinden korkuyorum 
fakat bu eseri okuyucuların genel kapasitesine uygun hale ge
tirmeye kararlıydım. Ancak deniz olayları hakkında cahilliğim 
bazı hatalar yapmama sebep olmuş olabilir ki onlardan yalnız
ca ben sorumluyum. Yazarın kendi ellerinden çıkıp gelen ha
liyle, eserin tümünü merak edip görmek isteyen bir gezgin 
olursa bu arzusunu karşılamaya hazırım.

Yazarla ilgili diğer ayrıntılarla ilgili olarak, okur kitabın ilk 
sayfasından itibaren yeterli bilgiyi alacaktır.

RICHARD SYMPSON
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I. KİTAP
Lilliput’a seyahat

I 

Yazar biraz kendisinden, ailesinden ve seyahat etmeye olan ilk he
vesinden bahseder. Gemi kazasına uğrayıp yüzerek canını kurta
rır. Sağ salim kıyıya ulaşır; esir alınır ve Lilliput ülkesine götü
rülür. Sayfa  31

II

Lilliput imparatoru, soylulardan birkaçıyla beraber yazarı ha
piste görmeye gelir. İmparatorun görünümü ve giysileri anlatılır. 
Okumuş adamlar yazara dillerini öğretmekle görevlendirilir. Ya
zar, ılımlı halleriyle takdir toplar. Cepleri aranır ve kılıcı ile ta
bancaları alınır. Sayfa 42

III

Yazar, imparatoru, kadın ve erkek soyluları alışılmadık bir şekil
de eğlendirir. Lilliput saray erkânının eğlenceleri anlatılır. Belli 
koşullarda yazara özgürlüğü bağışlanır. Sayfa 53

İçindekiler
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IV

Lilliput’un başkenti Mildendo’yla birlikte imparatorun sarayı 
anlatılır. Yazar ile imparatorluğun genel sekreteri arasında impa
ratorluk işleriyle ilgili konuşma. Yazar, imparatora savaşla rında 
hizmet etmeyi önerir. Sayfa 62

V

Yazar sıra dışı bir taktikle bir istilanın önüne geçer. Ona yüksek 
şeref nişanı verilir. Blefuscu imparatorundan elçiler gelip barış 
isterler. İmparatoriçenin dairesinde bir kaza sonucu yangın çı kar; 
yazar sarayın geri kalan kısmının korunmasını sağlar. Sayfa 68

VI

Lilliput halkı; bilimleri, yasaları ve âdetleri; çocuklarını eğitme 
yöntemleri. Yazarın o ülkedeki yaşam tarzı. Yazarın, önemli bir 
hanımefendinin adını temize çıkarması. Sayfa 75

VII

Yazar büyük bir vatan hainliğiyle suçlanacağı bir tertibi haber 
alınca Blefuscu’ya kaçar. Orada karşılanışı. Sayfa 86

VIII

Yazar şanslı bir tesadüf sonucu Blefuscu’dan ayrılmanın yo
lunu bulur ve bazı zorluklardan sonra sağ salim anavatanına 
döner. Sayfa 96

II. KİTAP
Brobdingnag’a seyahat

I

Büyük bir fırtına anlatılır; geminin kurtarma sandallarından biri 
su almaya gönderilir; yazar da karada keşif yapmak için gidenle
re katılır. Kıyıda terk edilir ve yerli halktan birisi tarafından tut
sak alınıp bir çiftçinin evine götürülür. Orada karşılanışı ve orada 
başına gelen çeşitli kazalar. Yerli halkın anlatımı. Sayfa 105
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II

Çitçinin kızının tanımı. Yazar önce pazaryerine sonra başkente 
götürülür. Gezinin ayrıntıları. Sayfa 119

III

Yazar saraya gönderilir. Kraliçe, efendisi çiftçiden yazarı satın 
alır ve krala takdim eder. Majestelerinin büyük bilginleriyle an
laşmazlığa düşer. Yazara sarayda bir daire verilir. Kraliçenin göz
desi olur. Kendi ülkesinin onuru için direnir. Kraliçenin cüce siyle 
tartışır.  Sayfa 125

IV

Ülkenin tanıtımı. Modern haritaların düzeltilmesi için bir öneri. 
Kralın sarayının, başkentin biraz anlatılması. Yazarın gezi biçi
mi. Ana tapınağın tarifi. Sayfa 137

V

Yazarın başından geçen çeşitli maceralar. Bir suçlunun infazı. Ya
zarın denizcilikteki yeteneklerini sergilemesi. Sayfa 142

VI

Yazarın, kral ve kraliçeyi memnun etmek için yaptığı numaralar. 
Müzik yeteneğini göstermesi. Kralın İngiltere devleti hakkında 
sorular sorması ve yazarın anlatması. Kralın bunu izleyen sap
tamaları. Sayfa 153

VII

Yazarın vatan sevgisi. Yazar, kralın çok işine yarayacak bir öneri
de bulunur ama reddedilir. Kralın politikaya büyük ilgisizliği. O 
ülkede eğitimin kusurlu ve sınırlı olması. Ülkedeki yasalar, askerî 
olaylar ve partiler. Sayfa 163

VIII

Kral ve kraliçe sınırları ziyaret ederler. Yazar da onlara katı
lır. Ülkeyi terk etme şekli en ince ayrıntılarıyla anlatılır. Yazar 
İngiltere’ye döner. Sayfa 170 



24




