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Sevgili Okurlar,

Benim adım Lemuel Gulliver. 1725 yılındayız. Ar-

tık pek genç sayılmam. Bir zamanlar gemi doktoruy-

dum, şimdi dede oldum. Zaman böyle değişiyor işte. 

Eskiden maceraya bayılırdım, şimdi huzuru yeğliyo-

rum. İnsan böyle değişiyor işte. Eskiden ülkem İn-

giltere bana küçük gelirdi, bugün oturup yazılarımı 

kaleme aldığım evimin meyve bahçesini -Redriff’te şu 

an yaşadığım bana ait eski evin meyve bahçesi var- 

büyük buluyorum desem yeridir. Göz ölçümüz böyle 

değişiyor işte. Bugün, yumuşak sonbahar günlerinden 

biri. Açık mutfak penceresinden tencere, tava sesleri 

geliyor; belli ki karım yemek hazırlığında. Epping’te, 

oğlumuz John’un ailesiyle birlikte oturduğu bir evim 

daha var. Ayrıca Londra’da Fetter Lane Caddesi’nde, 

kızımızın kocasıyla birlikte işlettiği “Zum schwarzen 
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Ochsen” isimli bir lokantanın da sahibiyim. Çocukla-

rımızın çocukları da oldu; sağlıklı ve neşeli beş torun 

sahibiyiz. Haziranda beşi de bizi ziyarete geldi. Kısaca 

söyleyecek olursam durumumuz hiç fena sayılmaz. 

Gemi doktoru olarak biriktirdiğim paralarla bu 

üç taşınmazı edinmem olanaksızdı. Şimdi oturduğum 

bahçe içindeki evi satın almaya çalışırken William 

amcanın bana bıraktığı miras yetişti imdadıma. Ama 

paramın çoğunu, uzun yıllar önce panayırlarda ka-

zandım. Eğer o yıllarda bu kadar para biriktirmesey-

dim bugün bırakın üç taşınmaz sahibi olmayı, belki 

de köylülerin sakallarını kesen, çürük dişlerini çeken 

zavallı bir köy berberi olarak sürdürecektim hayatımı. 

 Evet panayırlarda oldukça iyi para kazandım. İlk 

kez 1702’de, Liliput ve Blefuscu’dan dönerken bera-

berimde getirdiğim minik atları, inekleri ve koyunları 

panayırlarda halka göstererek başlamıştım işe. Yap-

tığım tek şey, bir masanın üzerine koyduğum minik 

hayvanların yemlerini vermek ve masadan düşmeleri-

ni engellemekti. Kasada karım oturuyordu. Hayvanla-

rı görmek için İngiltere’nin her yerinden akın akın ge-

liyordu insanlar. Daha sonra bu eğlenceli hayvanları 

sattım; Templeton Panayırı elime altı yüz düka altını 

saydı. 

İkinci büyük panayır işimi de 1706 yılında, dev-

ler ülkesi Brobdingnag’dan dönünce yaptım. Vatan-

daşlarıma, kraliçe devin top mermisi büyüklüğündeki 

nasırını gösteriyordum; nasır, top mermisi kadar bü-
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yüktü ama o kadar yuvarlak değildi. Kraliçenin ara-

bacısının, isten kararmış bir bacayı andıran azı dişini 

de sergiledim. Takılıp tökezleyerek bacağımı kırdığım 

dev sümüklüböcek kabuğu ile bir metre uzunluğun-

daki dikiş iğnelerinin de çok beğeni topladığını söyle-

yebilirim. Ayrıca yanımda getirdiğim üç adet eşekarısı 

iğnesi epeyce heyecan yarattı çünkü her defasında 

bizdeki ala doğanlardan daha büyük olan eşekarıla-

rıyla nasıl mücadele ettiğimi de anlatıyordum.

 Yaptığım açıklamalara ve betimlemelere, üzerin-

de düşünmeye değecek cümlelerle çeşni katıyordum. 

Bu cümlelerden biri hâlâ aklımda. Bu cümleyi, çok 

geniş hayal dünyasına sahip ve çok bilgili Doktor Jo-

nathan Swift söylemiş, “Aslında hiçbir şey kendiliğin-

den küçük veya büyük değildir, sadece bir başkasıyla 

kıyaslandığında büyük veya küçüktür diyen filozoflar 

çok haklılar.”

 Yukarıda sözünü ettiğim üç eşekarısı iğnesini 

daha sonra Oxford Üniversitesi’ne bağışladım. Dev 

eşekarısı iğneleri, doğa bilimleri salonunda hâlâ şaş-

kınlıkla izleniyor. Bütün bunlar yaklaşık yirmi yıl önce 

oldu. Altında oturduğum ağacın tepesinden masama 

kırmızı, yuvarlak bir elma düşünce bir zamanlar kra-

lın bahçesinde, altında ezilmekten son anda kurtul-

duğum dev elma geldi aklıma. Ağaca saklanan saray 

cücesi, ağacın dallarından birini sallamıştı. Cüce kıs-

kançlıktan çatlıyordu çünkü ben daha küçüktüm ve 

doğal olarak ondan daha çok ilgi çekiyordum. Hemen 
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yanıma gürültüyle düşen elma, bildiğimiz elmalardan 

812 kat büyüktü. Bir dev adımı sola düşseydi anında 

veda ederdim hayata, hem de elma marmelatı olarak.

 Aslında şans hep benden yana oldu. Öyle ki yol-

culuk ettiğim gemiler, fırtınaya yakalanıp battıkların-

da bile yaşanan felaketler, benim açımdan mutlu ras-

lantılarla son buldu. Cüceler ve devlerle tanışıp para 

kazandım. Elbette anılar bakımından da milyonerler-

den daha zenginim. Cimrilik yapıp anılarımı kendi-

me saklamak niyetinde değilim. Yaşadıklarımı kaleme 

alarak anılarımı meraklı olan bütün insanlara; bilgin-

lere, halka ve çocuklara armağan etmek istiyorum.
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GULLIVER
CÜCELER ÜLKESİ

LILIPUT’TA
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Denizin Şakası Yoktur

Cambridge’te öğrenimimi tamamlayıp Londra’nın 

ünlü doktorlarından Profesör Bates’in asistanı olarak 

işime yarayacak bir sürü şey öğrendikten sonra, de-

nize açıldım. Uzun yolculuklar yaparak kazanıyordum 

ekmeğimi. Daha ne isteyebilirdim ki? Fakat üç yıl son-

ra evlendim. Karım Mary, kocasına limandan el salla-

mak için evlenmediğini söyleyince şansımı Londra’da 

denemeye karar verdim.

Fakat şansım yaver gitmedi. Hastalar nedense 

başka doktorları gitmeyi yeğliyorlardı. Mary’nin ev-

lendiğimizde yanında getirdiği para, kar gibi çabucak 

eriyip bitmişti. Bu arada John dünyaya geldi, bir yıl 

sonra da Betty. Başka çare yoktu, yeniden gemi dok-

toru olarak çalışmak zorundaydım. 4 Mayıs 1699’da 

“Antilop” isimli gemi, Bristol’den demir aldı. Mary, 

çocuklarla birlikte rıhtımdan el sallayarak uğurladı 

beni. 

15
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Doğu Hindistan’a gitmek için yola çıkan gemide 

geçirdiğimiz ilk aylar her şey yolunda gitti. Yapacak 

çok işim yoktu. Rüzgâr ve hava koşulları olağandı. Bir 

bacak kırığı, iki apandisit, üç kolik, dört kan çıbanı ve 

beş çürük diş tedavi ettim. Fakat ekim ayının sonları-

na doğru bitmek bilmeyen korkunç bir fırtınaya yaka-

landık, öyle şiddetliydi ki mürettebattan üç kişi deni-

ze düşerek, ikisi devrilen bir direğin altında kalarak, 

yedisi de aşırı zorlanma nedeniyle hayatını kaybetti. 

Geminin ölçüm aletleri de arızalanmıştı; kaptan nere-

de olduğumuzu bilmiyordu. 5 Kasım gecesi yoğun sis 

nedeniyle mercan kayalıklarına çarpan “Antilop” kısa 

süre içinde paramparça olup battı. 

Kendimizi bir filikaya atıp beş gemiciyle birlikte 

kayalıklardan uzaklaşmak için deli gibi kürek salladı-

ğımızı hatırlıyorum. Yaklaşık bir saat sonda filika ala-

bora oldu. Gece karanlığı hâlâ sürüyor, suyun üzerin-

de kalabilmek için büyük çaba sarf ediyordum. Umu-

dum kalmamıştı ama son anlarımı son saniyesine 

kadar savunmakta kesin kararlıydım. Sonra ansızın 

ayaklarımın altında toprağı hissettim! Ayağa kalkıp 

zorlukla, düşe kalka yürümeye başladım. Su giderek 

sığlaşıyordu. Artık karadaydım; kısa, yumuşak otların 

üzerinde yürüyordum. Neredeydim acaba? Etrafta ne 

bir ışık vardı ne de en ufak bir ses. Bir yol, bir ev ya da 

bir insan aradı gözlerim; ama yoktu. Eh, şu an kurtul-

muştum ya bu bana yeterdi! Kendimi otların üzerine 

atıp uykuya daldım.
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Ertesi sabah güneşin parlak ışığını tam yüzüm-

de hissederek uyanıp öteki tarafa dönmek istedim. 

Olanaksızdı! Bu kez yüzümü korumak için ellerimle 

siper yapmayı denedim ama ellerimi de kıpırdatamı-

yordum! Oturmaya çalıştım. Olmadı! Bırakın başımı 

kaldırmayı yana bile çeviremiyordum; en ufak hare-

kette saçlarım kopacak gibi çekiliyordu. İyice bitkin 

düşmüştüm, güneş gözlerimi kamaştırdığı için gözle-

rimi kapadım. Bir kez daha yıldırım hızıyla oturmayı, 

dönmeyi, kafamı çevirmeyi denedim. Boşunaydı. Yap-

tığım en küçük hareket, derime, saçlarıma, kemikle-

rime ve eklemlerime öyle çok acı veriyordu ki sürekli 

“Ahhh, uhhh” diye bağırıyordum.

Birileri beni bağlamış olmalıydı. Uyandırmadan 

kim yapmış olabilirdi bu işi? Neyle bağlamışlardı? 

Her hangi bir ip, zincir, demir kelepçe, bakır tel hisset-

miyordum vücudumda. Ama ayak bileklerimden par-

mak uçlarıma ve saçlarıma kadar demire mıhlanmış, 

çivilenmiş gibi yatıyordum yerde. Sadece gözbebekle-

rimi ve gözkapaklarımı hareket ettirebiliyordum, baş-

ka tek bir yerim bile oynamıyordu. Sihirli bir adaya mı 

düşmüştüm yoksa? Bana büyü mü yapmışlardı?

Öylece yatıp çaresiz gözlerle mavi gökyüzüne ba-

karken çok ayaklı bir şeyin paçamdan yukarı doğru 

sürünerek tırmandığını hissettim. Karınca sürüsü 

müydü? Belki de bir örümcek sürüsü? Zehirli olabilir-

ler miydi? Öldüğümü mü sanıyorlardı acaba?
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Vücudumda kıpırdanan bu kuşkulu şey göğsüme 

doğru yaklaşıyordu. Canım çok acımasına rağmen 

bütün gücümü toplayıp başımı birkaç santimetre kal-

dırdım. Yeleğime bakınca dehşet içinde bağırarak yere 

bıraktım başımı. Bu olanaksızdı! Biliyor musunuz ne 

gördüm? Serçeparmağımın tırnağından daha büyük 

olmayan en az kırk insan! Göğsümün tam üzerinde ve 

hepsi de silahlı! Bazılarının elinde mızrak ve kargı, ba-

zılarının yay ve ok vardı. Elinde kılıç tutan başlarında-

ki subay, o yıllarda özellikle Nürnberg’te üretilen kur-

şun askerlerden daha küçüktü. Sonradan öğrendiğime 

göre, sesimden korkan bu minik adamların neredeyse 

yarısı üzerimden aşağıya yuvarlanmış, içlerinden üçü 

düşme sonucu kol ve bacaklarını kırmış. 

Demek ki dün gece bu nedenle kimseyi göreme-

miştim! Pencerelerinden ışık sızan evler, sizin benim 

gibi insanlar aramıştı çünkü gözlerim. Çevrede cüce-
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ler -bu cüceler, bazen panayırlarda görüp şaşırdığım 

en küçük cücelerden elli kat daha küçüktü- var mı 

diye bakmak aklımın ucundan geçmemişti. Daha iyi 

düşünebilmek için gözlerimi kaparken sol elimi bi-

raz hareket ettirebildiğimi fark ettim. Bütün gücü-

mü toplayıp elimi yerden çekip kurtarmaya çalıştım. 

Başarmıştım! Kolum dirseğime kadar serbestti artık! 

Kollarım ve parmaklarım zor fark edilen örümcek ağı 

kadar ince çelik teller, sinek bacağı kadar minik çelik 

kazıklarla sabitlenmişti yere! Fakat bu tuhaf bağları 

daha yakından incelemeye fırsat bulamadan yüzüme 

yüzlerce minik ok yağmaya başladı. Ateş değmiş gibi 

yanıyordu yüzüm. Neyse ki serbest elimle gözlerimi 

koruyabildim. İyi ki içimde deri yeleğim varmış, as-

kerler kargılarını, mızraklarını ve kılıçlarını göğsüme 

var güçleriyle saplamaya çalışsalar da bana zarar ve-

remiyorlardı çünkü deri yeleğin üzerinde bükülüp ka-

lıyordu silahları. Fakat yine de hareket etmeme kararı 

aldım. Sakinleştiğimi görünce onlar da mızrakları ve 

oklarıyla beni rahatsız etmeyi bıraktılar.

Ancak aylar sonra, konuştukları dili anlamaya 

başlayınca burasının Liliput İmparatorluğu olduğunu 

öğrendim. Liliputçayı anlamak hiç kolay değil; kula-

ğa tuhaf gelen sözcükler nedeniyle değil, çok yavaş 

konuştukları için. Bunun nedeni çok küçük olmaları. 

Bir general böğürürken veya bakanlardan biri Büyük 

Meydan’da bağırarak nutuk atarken bizler bu sesleri, 

kulağa fısıldanan aşk sözleri gibi algılarız. Liliput’taki 
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bizim büyük kulaklarımız gürültü olarak algılamıyor 

bu sesleri.

Bu nedenle olsa gerek, ben otların üzerinde ya-

tarken sağ kulağımın yanına yüksek bir iskele kurdu-

lar. Mevki sahibi biri olduğu her halinden belli sakallı 

bir adam, bu iskeleye tırmandı. Şimdi en azından se-

sini duyabiliyordum. Ama bunun bana ne yararı vardı 

ki? Duysam da ne dediğini anlamıyordum! O neden-

le adam sustuktan sonra var gücümle, “Açlıktan öl-

mek üzereyim!” diye bağırdım. Adamcık dehşet için-

de kulaklarını kapattı. “Bay mevki sahibi, susuzluktan 

ölüyorum!” diye bağırdığımda ise üzerinde durduğu 

iskele sallandı. Ancak sol elimin işaretparmağını ağ-

zıma götürüp dudaklarımı şapırdatarak oynatınca ne 

istediğimi anladı ve hafiflemiş olarak başını salladı. 
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Sonra iskeleden aşağı eğilip minik ellerini çırptı ve tiz 

sesiyle emirler yağdırdı. Her şey yıldırım hızıyla ger-

çekleşiyordu. Her şey hazırdı, her şey yolunda gitti. 

Şans yüzüme gülmüştü çünkü yirmi dört saattir hiç-

bir şey yememiş ve içmemiştim.

Önce Liliput itfaiyesi gelip yangın merdivenlerini 

kurdu. Sonra yüzlerce küçük adam elleri kolları ağır 

yüklerle dolu, vücuduma dayanmış olan yangın mer-

divenlerini tırmanmaya başladı. Ellerinde kızarmış ve 

islenmiş etle dolu sepetler, ekmekle dolu çuvallar, nefis 

kırmızı şarapla dolu fıçılar taşıyorlardı. Yüklerini çene-

min altına indirdiler. Burada üç cesur denizci her şeyi 

ağzıma boca etmek için bekliyordu. Mevki sahibi sakallı 

adam, yedirip içirme faaliyetini dürbünle izliyordu.

Uygulaması biraz zor olsa da yemek birinci sınıf-

tı. Düşünebiliyor musunuz, şişte kızartılmış öküzü, 

kemikleriyle birlikte, sanki domuz budu lokmasıymış 

gibi çiğneyip yutuyordum! Sepetler dolusu dana butu, 

koyun pirzolası, kıyılmış domuz eti, yarım düzine ek-

mek, varillerle şarap dökmüşlerdi açık ağzıma. Ama 

en büyük şarap fıçısı bizim bir yudumumuzdan daha 

fazla şarap içermiyordu!

Sonunda tıka basa doymuş, yeterince içmiştim. 

Kalabalık seyirci topluluğunu eğlendirmek için birkaç 

fıçıyı havaya fırlattım. Sonra gösterdikleri konukse-

verliğe elimden geldiğince yavaş sesle teşekkür edip 

uykuya daldım.
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