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İngilizceaslındançeviren

SelçukIşık

ROMAN

JEROME K. JEROME
BİR KAYIKTA ÜÇ 

KAFADAR
(TABİİ KÖPEĞİ SAYMAZSAK)





JEROMEK.JEROME,1859’da,İngiltere’dedoğdu.Babasıveannesinin
ölümününardından,14yaşındaokuldanayrılmakzorundakaldıvesıra-
sıylademiryolumemurluğu,öğretmenlik,aktörlükvegazetecilikyaptı.
İlkkitabıOn the Stage – and Off(Sahnede–veDeğil)1885’teyayımlasa
da,onabaşarıyı getirenThe Idle Thoughts of an Idle Fellow (Aylakbir
AdamınAylakDüşünceleri)veBir Kayıkta Üç Kafadarromanlarıoldu;
bu ikikitapbirçokdileçevrildi.Onların sağladığı finansal güvenceyle
kendini büsbütün yazmaya adadı, romanlarının yanı sıra denemeler,
oyunlarkalemealdı.MarkTwainveBretHartegibiyazarlarındakatkı-
dabulunduğuThe Idleradlıaylıkdergininkurulmasınayardımettive
beşyılboyuncaonuneditörlüğünüyaptı.1927yılındaNorthampton’da
öldü.

SELÇUKIŞIK,1986’daÇankaya’dadoğdu.ÇanakkaleFenLisesi’nibi-
tirdiktensonraMarmaraÜniversitesiİngilizceİşletmeBölümü’ndeİn-
gilizceyiyetkinşekildeöğrenenIşık,JeromeK.Jerome’unyanısıraPaul
Anderer,ErnieTrory,HenryDavidThoreau,CharlesDickensgibiya-
zarlarıneserlerinidilimizekazandırmıştır.
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Bu kitabın esas güzelliği edebi üslubundan, kapsamından 
ya da içerdiği faydalı bilgilerden çok, yapmacıklıktan uzak sa-
mimiyetinde gizli. Bu sayfalar, gerçekten yaşanmış olaylarla 
dolu. Yazarın yaptığı tek şey bu olaylara renk katarak anlat-
mak; üstelik bunun için ek ücret bile almadan. George, Harris 
ve Montmorency düşsel varlıklar değil, etten kemikten canlı-
lar; hele ki George rahat seksen kilo çeker. Düşünsel derinlik 
ya da insan doğası tahlili bakımından bu eseri cebinden çıkara-
cak işler yapılmış olabilir; gerek özgünlük gerekse kalınlık açı-
sından bu kitabın boy ölçüşemeyeceği kitaplar vardır elbet, 
ama konu o iflah olmaz, umarsız samimiyetine gelince, bu ese-
ri gölgede bırakacak bir kitap yazılmamıştır henüz. İçten okur-
ların gözünde de bu kitabı değerli kılan şey, diğer cezbedici 
yanlarından ziyade hikâyeden çıkarılacak derse de ağırlık ka-
zandıran bu özelliğidir.

Ağustos, 1889
Londra 

Birinci Baskıya Önsöz
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I. Bölüm

Hastalıktan harap olmuş üç adam. — George ve 
Harris’in dertleri. — Yüz yedi hastalıktan mustarip 
biri. — Kullanışlı reçeteler. — Çocuklukta geçirilen 
karaciğer yetmezliğinin tedavisi. — Kendimize fazla 

yüklenmiş olduğumuz gerçeği ve tatil kararı. — Fırtınalı 
denizlerde bir hafta geçirmek mi? — George nehir gezisi 
öneriyor. — Montmorency itiraz ediyor. — Öneri üçe bir 

oyla kabul ediliyor.

Dört kişiydik: George, William Samuel Harris, ben-
deniz ve Montmorency. Odamda oturmuş, pipolarımızı 
tüttürüyor, nasıl da bitik olduğumuzdan bahsediyorduk 
— tıbben bitik olmaktan bahsediyorum tabii.

Kendimizi kartlaşmış hissediyorduk ve bu durum ar-
tık iyiden iyiye asabımızı bozuyordu. Harris eşine nadir 
rastlanır türden baş dönmesi nöbetlerine tutulduğundan 
dem vuruyordu. Öyle ki, o esnada ne yaptığını bilmez 
hale geliyormuş. George da baş dönmesinden yakınıyor, o 
anlarda kendini kaybettiğini söylüyordu. Bana gelince, 
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benim de karaciğerim iflas etmişti. Sorunun karaciğerim-
de olduğundan emindim çünkü az önce okuduğum kara-
ciğer ilacının prospektüsünde listelenen karaciğer yet-
mezliği semptomlarının tamamına sahiptim.

Ne zaman elime bir ilaç broşürü geçse, söz konusu 
hastalığın en ölümcül haline tutulduğum hissine kapıl-
maktan kendimi alamam. Bedenen hissettiklerimle, has-
talığın belirtileri harfiyen örtüşüyor gibi gelir hep.

Hiç unutmam, bir keresinde üstümdeki hafif kırgın-
lığın çaresini öğrenmek için British Museum’a gitmiştim 
— bahar nezlesine yakalandığımı sanıyordum. Kitabı 
raftan alıp bahar nezlesiyle ilgili bölümü okuduktan son-
ra sayfaları istemsizce çevirmeye devam edip miskin 
miskin diğer hastalıkları incelemeye başladım. İçine dal-
dığım ilk hastalığın adı neydi şu an hatırlamıyorum (tek 
hatırladığım insanı bitap düşüren korkunç bir musibet 
olduğu) ama henüz “ön belirtiler” listesinin yarısına gel-
meden bu hastalığa kapıldığımı anlamıştım.

Korkudan buz kesmiş halde bir süre öylece kalakal-
dım, ardından başa gelen çekilir diyerek sayfaları çevir-
meye devam ettim. Çok geçmeden tifoyla ilgili bölüme 
geldim, belirtileri okur okumaz tifo olduğuma da kana-
at getirdim, meğer aylardır tifoymuşum da haberim 
yokmuş. Acaba başka hangi hastalıklardan mustaribim 
diye meraklanıp Aziz Vitus Dansı1 denen hastalığı ince-
liyordum ki sonuç beni hiç şaşırtmadı, onu da kapmış-
tım. Mesele iyice ilgi çekici bir hal alıyordu benim için, 
bu yüzden listeyi baştan aşağı, alfabetik sıraya göre in-
celemeye karar verdim. Sıtmaydım, hatta bu hastalık-
tan kıvranıyordum ve bunun ölümcül evreye erişmesi-
ne yalnızca iki haftacık vardı. Böbrek iltihabı deseniz o 

1.Çeşitli kas gruplarında istemdışı, düzensizhareketlerlekendini gösteren
hastalık.(Y.N.)
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da vardı ama hafif seyrettiği için daha yıllarca yaşayabi-
lirdim, yüreğime su serpilmişti. Ayrıca ağır koleraya ya-
kalanmıştım ve doğuştan difteriydim. Yirmi altı harf 
boyunca itinayla, ağır ağır ilerledim, sonunda yakalan-
madığım tek illetin “hizmetçi dizi”1 adlı hastalık oldu-
ğunu öğrendim.

Bu durum başta gücüme gitmiş, kendimi adam ye-
rine konmamış gibi hissetmiştim. Nasıl olur da “hizmet-
çi dizi” beni es geçerdi? Bu hastalık niçin benden esir-
genmişti? Neyse ki, bir süre sonra açgözlülüğümü diz-
ginlemeyi başardım. Eczacılık lügatında yer alan bilu-
mum illete sahiptim sonuçta, o yüzden bencilliği bırakıp 
“hizmetçi dizi” olmadan da idare edebileceğime ikna 
ettim kendimi. Misal gut hastalığı beni gafil avlamıştı, en 
uğursuz evredeydim; çocukluğumdan beri zymosis2 has-
talığının pençesinde kıvrandığım ise gün gibi ortadaydı. 
Liste zymosis’le biterken hastalıklarımın da sonuna gel-
miş bulunuyorduk.

Oturup uzun uzun düşünmeye başladım. Tıbbi açı-
dan ne tuhaf bir vakaydım ben öyle. Hele ki tıp fakülte-
leri için bulunmaz nimet sayılırdım! Ben dururken, öğ-
rencilerin “hastaneleri arşınlamaya” ihtiyacı yoktu. Has-
tanenin ta kendisiydim ben. Tek yapmaları gereken etra-
fımda bir tur atıp diplomalarını almaktı.

Sonra ne kadar ömrüm kaldığını merak ettim. Kendi 
kendimi muayene etmeye çalıştım. Nabzımı ölçtüm. 
Başta hiç atmıyor gibi geldi. Sonra birden atmaya başla-
dı. Saatimi çıkarıp sayayım dedim. Dakikada yüz kırk 
yedi saydım. Kalp atışlarımı hissetmeye çalıştım. Hiçbir 
şey duyamadım. Çarpmayı bırakmıştı. Zamanında biri-

1.Bursit.Vücudunçeşitlieklemyerlerindekikesecikleriniltihaplanması.Ge-
nellikledizleriüzerindençokfazladuranlardameydanagelir.(Y.N.)
2.Mayalanmayabağlıhastalıkoluşumu.(Y.N.)
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leri kalbimin her zamanki yerinde olduğuna, attığına 
beni ikna etmişti etmesine ama o an için ortada bunu 
kanıtlayacak herhangi bir şey yoktu. Belimden kafama, 
vücudumun her yerini yokladım. Ancak ne bir şey duy-
dum ne de hissetim. Bir de dilime bakayım dedim. Dili-
mi çıkarabildiğim kadar dışarı çıkarıp bir gözümü kapa-
yarak incelemeye çabaladım. Sadece ucunu görebildim, 
bu uğraş sonucu elime geçen tek şey kızıl hastalığına 
yakalandığımdan emin olmak oldu.

O okuma salonuna sağlıklı, mutlu bir adam olarak 
girmiştim. Şimdiyse bir ayağı çukurda, enkaza dönüş-
müş biri olarak, sürüne sürüne çıkıyordum.

Doğruca doktoruma koştum. Kendisi eski bir dos-
tumdur; ne zaman hasta olduğumu sanıp ona koşsam 
nabzımı ölçer, dilime bakar, havadan sudan konuşur, 
para da almazdı. Şu an ona gitmekle büyük iyilik yapmış 
olacağımı düşündüm. “Bir doktor envai çeşit vaka dene-
yimlemekten başka daha ne ister ki?” diyordum kendi 
kendime. “Elinde benim gibi biri olacaktı. Her birinde 
altı üstü bir ya da iki hastalık bulunan bin yedi yüz has-
tasından edindiği deneyim, benden edindiğinin yanında 
solda sıfır kalacaktı.” Muayenehanesine bin bir güçlükle 
gidip karşısına dikildim.

“Pekâlâ, neyin var bakalım?” diye sordu.
Hemen söze girdim:
“Aziz dostum dertlerimle kafanı şişirip değerli vaktini 

almak istemem. Hayat kısa, benim hastalıklarımı dinle-
meye senin ömrün vefa etmez. Ben en iyisi mi sana neyim 
olmadığını söyleyeyim. ‘Hizmetçi dizi’ yok bende. Neden 
ben de bilmiyorum ama gerçek şu ki bu hastalık bende 
yok. Bunun dışındaki bilumum hastalığa sahibim.”

Sonra ona bu sonuca nasıl vardığımı anlattım.
Bunun üzerine beni soyup küçümsercesine şöyle bir 

baktı. Bileğimi sıkıca kavrayıp hiç ummadığım bir anda 



15

göğsüme bir yumruk patlattı ki bu çok kalleşçeydi. Bu da 
yetmezmiş gibi bir de kafa atmaz mı? Sonra yerine otu-
rup reçeteye bir şeyler karaladı ve katlayıp bana uzattı. 
Ben de reçeteyi cebime koyup kendimi dışarı attım.

Reçeteyi açmadan en yakın eczaneye gidip eczacı-
nın eline tutuşturdum. Adam da okuyup bana geri verdi.

Şaşkınlıkla, “Siz eczacı değil misiniz?” diye çıkıştım.
“Evet eczacıyım. Şayet bir restoran veya otel zinci-

rinin başında olsaydım belki size yardım edebilirdim. 
Sadece eczacı olmam buna engel teşkil ediyor,” dedi.

Bunun üzerine reçeteyi açıp okudum. Şöyle yazı-
yordu:

Her 6 saatte bir,
1 kilo biftek
1 tane ellilik bira
Her sabah 16 km yürüyüş
Her gece 11.00’de uyku
Ayrıca zihniniz, aklınızın ermediği şeylerle doldurul-

mayacak.

Talimatlara bir bir uydum. Neyse ki tedavi işe yaradı 
da kefeni yırttım.

Karaciğer ilacının prospektüsüne geri dönecek olur-
sak: Bu kez yanılmıyordum, tüm belirtiler bende mev-
cuttu, özellikle de “çalışmaya karşı genel isteksizlik hali” 
kısmı.

Bu hastalık yüzünden çektiğim acıları anlatmaya ke
limeler yetmez. Çocukluğumdan beri bu illetin kurba-
nıydım. Küçük bir oğlanken bile yakamdan bir gün ol-
sun düşmemişti. Kimse o sırada sorunun karaciğerimde 
olduğundan haberdar değildi. Tıp bilimi şimdiki kadar 
ilerlememiş olduğundan herkes sorunu tembelliğime 
veriyordu.
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