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LEWIS CARROLL, 1832’de İngiltere’de doğdu. Oxford Koleji’nden mezun oldu 
ve matematik alanında doçentlik unvanı aldı. 1862’de yazmaya başladığı Alice 
Harikalar Diyarında ve 1872’de devamı olarak yazdığı Aynanın İçinden kısa süre-
de klasikler arasına girdi. Kendi adıyla yazdığı pek çok şiirin yanında matema-
tikle ilgili eserler de vermiştir. Yaşamının büyük bölümünü İngiltere’nin kuzey 
sahillerinde geçirmiş, 1898’de de yine burada yaşama veda etmiştir. 

SELÇUK IŞIK, 1986’da Ankara’da doğdu. Liseyi Çanakkale Fen Lisesi’nde okudu. 
Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü bitirdi. soL Haber portalında 
uzun yıllar çevirmenlik yaptı. İlk çevirisi Almanya’da Sosyalizm (Ernie Trory) 
Yazılama Yayınevi’nden 2014’te yayımlandı. Jerome K. Jerome, Paul Anderer, 
Ernie Trory, Henry David Thoreau, Charles Dickens, Mark Twain gibi yazarların 
eserlerini dilimize kazandırmıştır.
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Irmağın kıyısında, ablasının yanında hiçbir şey yap 
madan öylece oturmaktan çok canı sıkılmaya başla
mıştı Alice’in. Biriki kez ablasının okuduğu kitaba 
gözucuyla baktı ama kitapta ne bir resim vardı ne de 
konuşma. “İyi de içinde resimden, konuşmadan eser 
olmayan bir kitap ne işe yarar ki?” diye geçirdi içinden.

Taç yapma keyfi için papatya toplama zahmeti
ne değer mi diye düşündüğü esnada yanından pembe 
gözlü bir tavşan geçiverdi. Bunda öyle pek de şaşıla
cak bir şey yoktu. Tavşanın kendi kendine, “Eyvah! 
Eyvah! Geç kaldım!” demesi de pek garibine gitme
mişti. Ancak tavşan ne zaman ki yelek cebinden çı
kardığı saate bakarak adımlarını hızlandırdı, işte o 
zaman beyninde şimşekler çakan Alice ayağa sıçra
yıverdi. Daha önce yelek cebinden saat çıkaran bir 
tavşan görmediğinden meraktan çatlıyordu. Tavşanın 
peşinden koşmaya başladı. Neyse ki şansı yaver gitti 

Tavşan Deliğinden Aşağı
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de tam çitin altındaki kocaman tavşan deliğine girer
ken onu gördü.

Alice de bir çırpıda deliğe girdi.
Tavşan deliği bir tünel misali dümdüz uzuyor, 

sonra aniden kıvrılıp derinlemesine aşağı meyilleni
yordu. Hal böyleyken Alice daha nasıl durduracağını 
düşünemeden kendini epey derin bir kuyuya düşer
ken buldu.

Ya kuyu çok derindi ya da Alice çok yavaş dü
şüyordu, öyle ki düşerken etrafını seyredecek bolca 
zamanı oluyordu. Önce nereye düştüğünü anlamaya 
çalıştı ama o kadar karanlıktı ki hiçbir şey seçilmiyor
du. Sonra dönüp kuyunun duvarlarına bakınca her 
yanının dolap ve kitap raflarıyla dolu olduğunu fark 
etti. Sağda solda çivilere asılı duran haritalar ve re
simler vardı. Rafların birinin üzerinden “PORTAKAL 
REÇELİ” yazan bir kavanoz kaptı ama şansına boş 
çıktı. Birilerinin kafasına düşer de öldürürüm korku
suyla kavanozu atmak istemedi, neyse ki yanından 
geçtiği raflardan birine koymayı başardı.

Düş ha düş, düş. Hiç sonu gelmeyecek miydi bu 
düşüşün? “Acaba şu âna kadar kaç kilometre düş
tüm?” diye bağırdı. “Dünyanın merkezine doğru yak
laşıyor olmalıyım.”
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Düş ha düş, düş. Alice can sıkıntısından yine ko
nuşmaya başladı. “Kedim Dinah bu gece beni nasıl 
özler kim  bilir! Umarım çay vakti kabına süt koymayı 
unutmazlar. Canım Dinah! Keşke sen de yanımda ol
saydın.” Alice’in tam içi geçmeye başlamıştı ki aniden 
kuru otların, dalların topaklandığı bir yere pat diye 
çakılıverdi, düşüş sona ermişti.

Alice’in canı pek yanmamıştı, bir çırpıda ayağa 
kalkıp yukarı baktı. Delik kapkaranlıktı, önündeyse 
uzunca bir başka geçit uzanıyordu. Alelacele koşuş
turan tavşanı hâlâ görebiliyordu. Kaybedecek zaman 
yoktu. Alice rüzgâr gibi fırladı ve tavşan tam köşeyi 
dönecekken şu sözleri söylediğini işitti: “Kulaklarım, 
bıyıklarım aşkına, amma da geç kaldım!” Alice tav
şana neredeyse yetişmişti ama köşeyi döner dönmez 
gözden kayboluverdi. Kendini bir anda tavandan sar
kan bir sıra lambayla aydınlanan uzun, basık bir sa
londa buldu.

Salonun dört bir yanında kapılar vardı ama hepsi 
kilitliydi. Alice sırasıyla tüm kapıları açmayı denedi. 
Sonra da hüzün içinde salonun ortasına çökerek kara 
kara oradan nasıl çıkacağını düşünmeye başladı.

Aniden gözüne her yanı camdan yapılmış, üç 
ayaklı, küçük bir masa takıldı. Üzerinde minicik al
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tın bir anahtardan başka bir şey oktu. Alice anahtarın 
kapılardan birine ait olabileceğini aklından geçirdi 
ama vah vah! Ya kilitler çok büyüktü ya da anahtar 
çok küçük kalıyordu, sonuç olarak kapıların hiçbirini 
açamadı. Ancak salonu ikinci kez dolaşırken şimdiye 
kadar fark etmediği alçak bir perdeye denk geldi. Per
denin arkasındaysa küçük mü küçük bir kapı vardı. 
Minik altın anahtarı deliğe sokar sokmaz sevinçten 
havaya uçtu. Anahtar deliğe oturmuştu!

Kapı açılır açılmaz fare deliği kadar küçük bir 
geçit çıktı karşısına Alice’in. Dizleri üstüne çömelip 
ömrünüzde görüp görebileceğiniz en güzel bahçe
ye açılan geçide baktı. Karanlık salondan kurtulup o 
güzelim çiçek tarhlarının arasında dolaşmak için can 
atıyordu ama eşikten kafasını bile sokamıyordu. “Bir 
dürbün gibi ufalıp uzamak için neler vermezdim! İşe 
nasıl başlayacağımı bir bilsem belki başarırdım da,” 
dedi kendi kendine Alice.

Alice olur da dürbün gibi ufalıp uzamanın sırları
nı anlatan bir kitap ya da başka bir anahtar bulurum 
umuduyla masaya döndü. Bu sefer de boynuna asılı 
bir kâğıtta “BENİ İÇ” yazan küçük bir şişe buldu. “Bu 
şişenin demin burada olmadığından eminim,” diye 
içinden geçirdi Alice.
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“Hayır, hayır,” dedi Alice, “önce bir bakayım bir 
yerinde ‘zehirli’ yazıyor mu yazmıyor mu?” Çünkü 
sırf arkadaşlarından öğrendikleri basit kuralları ih
mal ettikleri için yanan, vahşi yaratıklara yem olan 
ve daha nice badireler atlatan çocukların başından 
geçenlerle ilgili bir sürü güzel öykü okumuştu. Me
sela kızgın bir maşayı çok uzun tutarsan elin yanardı 
ya da parmağını bıçakla çok derin kesersen genelde 
kanardı. Aklından çıkarmadığı bir şey daha vardı ki, 
o da üzerinde “zehirli” yazan bir şişeden gereğinden 
fazla içersen, er ya da geç bir yerine bir şey olurdu.

Gelin görün ki bu şişede zehir mehir yoktu. Alice 
de cesaretini toplayıp tadına şöyle bir baktı. Tadını 
güzel bulunca da bir çırpıda bitirdi.

“Bana tuhaf bir şeyler oluyor!” dedi Alice, “galiba 
bir dürbün gibi ufalıp uzuyorum.”

Gerçekten de öyle oldu. Hepi topu ikiüç par
mak boyundaydı artık. Minik kapıdan geçip o güze
lim bahçeye kavuşacak boyda olduğu için yüzü gülü
yordu. Yine de, olur ya biraz daha kısalırım diye beş 
dakika daha bekledi. “Ya mum gibi eriyip gidersem, 
neye benzerim acaba?” diyordu Alice kendi kendine. 

Bir süre sonra bir şey olmadığını anlayınca bir an 
önce bahçeye inmeye karar verdi. Ama zavallı Alice! 
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Tam kapının önüne gelince minik altın anahtarı unut
tuğunu fark etti. Anahtarı almak için masaya döndü
ğündeyse artık ona yetişmenin imkânsız olduğunu 
anladı. Camın altından anahtarı çok rahat görebili
yordu. Masanın ayaklarından birine tırmanmak için 
kendini parçaladı ama öyle kaygandı ki başaramadı. 
Uğraşıp didinmekten yorgun düşünce de olduğu yere 
çöküp ağlamaya başladı zavallıcık.

“Hadi sus, böyle ağlamanın kime ne faydası var!” 
diye kendi kendine çıkıştı Alice. “Hemen zırlama
yı kessen iyi edersin!” Alice genelde kendine güzel 
öğütler verirdi (gerçi pek bu öğütlere uyduğu söyle
nemezdi ama neyse). Hatta kimi zaman gözlerinden 
yaşlar gelene kadar fırçalardı kendini.

O esnada masanın altında duran küçük bir cam 
kutu gözüne ilişti. Kutuyu açınca, üzerinde kuş 
üzümleriyle bir güzel “BENİ YE” yazılmış minicik 
bir kek buldu. “Eh, ben de yerim o zaman,” dedi 
Alice, “eğer boyumu uzatırsa anahtara uzanabilirim, 
daha da kısaltırsa kapının altından sürünerek geçe
rim, öyle ya da böyle bahçeye gireceğim, gerisi umu
rumda değil!”



16



17


