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Altın renkli bir öğleden sonra
Süzülüyoruz sessiz sakin sularda;

Küçük ellerin azıcık bir zahmetle
Çeker gibi yaptığı iki kürek de 

Rehberlik ediyor gezimize.

Ah, zalim Üçlü!1 Günün bu saatinde,
Böyle nefis bir gökyüzünde,

Kımıldatamazken küçücük bir tüyü bile nefesiyle
Sizse istiyorsunuz bir hikâye! 

Nasıl karşı koysun zavallı sesin sahibi 
Bire karşı üç dile?

Emretmeyi seven Birinci atılıyor öne,
Ferman buyuruyor “başla” diye:

İkinciyse ekliyor daha nazik bir sesle
“Saçmalık da olsun içinde!”

Üçüncü dünden hazır zaten
Bir dakika geçmeden hikâyeyi kesmeye.

1.Carrollburada,ChristchurchbaşrahibiveKraliçeII.Elizabeth’inuzaktan
akrabasıHenryileLorinaLiddell’ınçocuklarıLorina(Birinci),Alice(İkinci)ve
Edith’den (Üçüncü)bahsediyor. Şiire ilhamveren sandal gezisi, 4Temmuz
1862’degerçekleşiyor.(Ç.N.)
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Sonra birden sessizlik çöküyor
Hayalî çocuk ilerlerken düşünde

Harikalarla dolu yeni ve çılgın ülkede
Konuşuyor kuşlarla hayvanlarla dostane

Onlar da düşüyor çocuğun peşine 
Kısmen inanarak masalın gerçekliğine

Ve hikâye çekerken suyunu 
Kuruyor bir yandan hayal kuyusu

Anlatmaktan yorgun düşüp çabalıyor hafiften
Yapacak açıklamasını şimdiden:

“Gerisi bir dahaki sefere, bir dahaki sefere!”
Mutlu sesler ağlaşıyor bunun üzerine.

Büyüyor böylece Harikalar Diyarı’nın masalı:
Yavaş yavaş, adım adım,

Tuhaf olaylar varıyor bir sonuca
Ve tamamlanıyor masal sonunda 

Dönüyoruz eve neşeli tayfalarla,
Güneş alçalırken batıda.

Alice! İşte sana çocuksu bir hikâye,
Al bunu koy nazikçe 

Çocukluk düşlerinin iç içe geçtiği, 
Belleğin gizemli köşesine

Tıpkı solmuş çiçek demetleri gibi
Gezginlerin uzak diyarlardan getirdiği. 
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Alice nehir kıyısında, ablasının yanında oturmaktan 
ve yapacak bir şey bulamamaktan sıkılmaya başlamıştı: 
Ablasının okuduğu kitaba bir-iki kez göz atmıştı, fakat 
içinde ne resim vardı ne de konuşma, “Resim veya konuş-
ma yoksa neye yarar ki kitap?” diye düşündü.

Bu yüzden, pembe gözlü Beyaz Tavşan 
bir anda yanından koşarak geçtiğinde, pa-
patya tacı örmenin kalkıp papatya topla-
ma zahmetine değip değmeyeceğine 
kafa yoruyordu (tabii elinden gel-
diğince; çünkü sıcak hava onu 
mayıştırıp sersemletmişti). 

Bunda şaşılacak fazla 
bir şey yoktu; Tavşan’ın 
kendi kendine, “Eyvah! Ey-
vah! Çok geç kaldım!” diye 
mırıldandığını duyduğun-
da Alice de pek öyle dü-
şünmedi (sonradan buna 
şaşırması gerektiğine ka-
naat getirse de, o an için 
bu durumu son derece 
doğal karşılamıştı); fakat 

I

Tavşan Deliğinden Aşağı
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Tavşan yelek cebinden bir saat çıkarıp ona baktıktan sonra 
adımlarını hızlandırmaya başlayınca Alice de ayağa kalk-
tı, çünkü daha önce yelekli ya da yeleğinin cebinden saat 
çıkaran bir tavşan görmediğini fark etti, merak içinde 
onun peşinden koşarak tarlayı geçti ve tam da o esnada 
Tavşan’ın çitin hemen altındaki büyük bir tavşan deli-
ğinden aşağıya kaydığını gördü.

Alice nasıl yeniden dışarıya çıkacağını hiç düşünme-
den onun ardından atlayıverdi. 

Tavşan deliği bir süre dümdüz bir tünel gibi devam 
ediyor, sonra aniden eğim kazanıyordu, bu öyle sert bir 
eğimdi ki hayli derin görünen kuyuya düşmeden evvel 
Alice’in durmayı düşünecek vakti olmadı.

Ya kuyu çok derindi ya da Alice çok yavaş düşüyor-
du, çünkü bu sırada etrafına bakınmak ve sonrasında ne 
olacağını düşünmek için fazlasıyla zamanı oldu. İlkin aşa-
ğı bakmaya çalışıp nereye düşeceğini anlamaya çalıştı 
fakat ortalık bir şey göremeyeceği kadar karanlıktı: Son-
ra bakışlarını kuyunun duvarlarına çevirince etrafın do-
lap ve kitap raflarıyla kaplı olduğunu fark etti: Sağa sola 
çivilerle tutturulmuş haritalar ve resimler gördü. Geçer-
ken dolapların birinden, üzerinde “PORTAKAL MAR-
ME LA TI” yazan bir kavanoz aldı ama içi boş olduğu için 
hayal kırıklığına uğradı: Kavanozu aşağı düşürüp birinin 
ölümüne sebebiyet verme korkusuyla, onu yanından 
geçtiği dolapların birine geri koymayı başardı.

“Eh, böyle bir düşüşten sonra merdivenlerden yu-
varlanmayı dert etmem artık!” dedi kendi kendine. “Ev-
dekiler ne kadar cesur olduğumu düşünecekler! Çatıdan 
da düşsem sesimi çıkarmam.” (Ki bu büyük olasılıkla 
doğruydu.)

Aşağı, aşağı, aşağı. Bu düşüş hiç sona ermeyecek mi? 
“Acaba şu âna kadar kaç kilometre aşağı indim?” dedi 
yüksek sesle. “Dünyanın merkezine yakın bir yere gelmiş 
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olmalıyım. Hımm: Bu da altı bin beş yüz kilometre eder 
galiba (gördüğünüz üzere, Alice okulda bunun gibi bir-
çok şey öğrenmişti, fakat şu an yanında kendisini dinle-
yecek kimse olmadığından, öğrendiklerini göstermek 
için bu mükemmel bir fırsat sayılmazdı, ama bildiklerini 
tekrarlamak yine de iyi bir pekiştirme yöntemiydi) evet, 
mesafe doğru olmalı, ama o zaman hangi enlemde ve 
boylamdayım? (Alice’in enlem veya boylamın ne oldu-
ğu hakkında en ufak bir fikri yoktu fakat bu kelimelerin 
telaffuzunu güzel buluyordu.)

Sonra yine başladı. “Acaba düşe düşe dünyanın tam 
ortasından geçip diğer yanından çıkar mıyım! Bir anda 
baş aşağı yürüyen insanların arasında beliriversem ne tu-
haf olur! Antipatiler1 deniyordu galiba,” (sözcük kulağı-
na pek doğru gelmediğinden, bu kez kendisini dinleyen 
biri olmadığına memnun oldu) “onlara ülkelerinin adını 
sormam gerekecek tabii. Hanımefendi söyler misiniz 
lütfen, burası Yeni Zelanda mı? Yoksa Avusturalya mı?” 
(Konuşurken reverans yapmaya çalıştı, aşağıya düşerken 
havada reverans yaptığınızı düşünsenize! Bunu başarabi-
lir miydiniz sizce?) “Böyle bir soru sorduğum için benim 
son derece cahil bir küçük kız olduğumu düşünecekler! 
Hayır asla sormayacağım: Belki bir yerde yazıyordur ül-
kenin adı, oradan okurum.” 

Aşağı, aşağı, aşağı. Yapacak başka bir şey olmadığın-
dan, Alice kısa bir süre sonra yine konuşmaya başladı. 
“Sanırım, Dinah bu akşam beni çok özleyecek!” (Dinah 
kediydi.) “Umarım çay saatinde ona süt vermeyi unut-
mazlar. Ah canım Dinah! Keşke burada benimle olsay-

1.AliceburadaAntipotdemekistiyor.Eskidendiğeryarımküredeyaşayan
insanlariçinkullanılanbirsözcüktü,sonradanyeryüzününherhangibirçapı-
nınikiucundakinoktasınınbirbirinegöredurumunubelirtencoğrafibirteri-
medönüşmüştür.(Ç.N.)
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dın! Korkarım havada hiç fare yok ama yarasa yakalaya-
bilirdin belki, onlar da farelere benziyor, biliyorsun. Ama 
kediler yarasa yer mi acaba?” Derken Alice uyuklamaya 
başladı ve kendi kendine, rüyadaymışçasına, “Ke diler ya-
rasa yer mi?” Ya da ara sıra, “Yarasalar kedi yer mi?” diye 
sormaya devam etti, gördüğünüz üzere, ikisine de yanıt 
veremediği için soruları nasıl sorduğu çok da mühim de-
ğildi. İçinin geçtiğini hissetti, tam da rüyasında Dinah’la 
el ele yürüyüp ona içtenlikle, “Şimdi, doğruyu söyle ba-
kalım Dinah: Hiç yarasa yedin mi?” diyordu ki, bir anda 
güm! Kendini yaprak ve kuru dallardan oluşan bir yığı-
nın üzerinde buldu, düşüş sona erdi.

Hiçbir yeri incinmedi, bir anda ayağa fırladı: Başını 
kaldırdı fakat yukarısı tamamen karanlıktı. Önünde uzun 
bir geçit daha uzanıyordu, aceleyle oraya seğirten Be yaz 
Tavşan hâlâ görüş alanındaydı. Kaybedilecek bir saniye 
bile yoktu: Alice rüzgâr gibi onun peşine takıldı ve tam 
da bir köşeyi döneceği sırada Tavşan’ın, “Aman da benim 
kulaklarım, aman da benim bıyıklarım, nasıl da geç ol-
du!” dediğini duydu. Köşeyi döndüğünde hemen arka-
sında olmasına rağmen Tavşan bir anda kayıplara karıştı: 
Alice tavandan sarkan bir dizi lambayla aydınlatılmış 
alçak, uzun bir salonda buldu kendini. 

Her yanda kapılar vardı ama hepsi kilitliydi; Alice 
salonu boydan boya geçip bütün kapıları denedikten 
sonra buradan nasıl çıkacağını düşünerek üzüntüyle sa-
lonun ortasına doğru yürüdü.

Tamamen camdan yapılmış üç ayaklı küçük bir ma-
saya rastladı birdenbire: Üzerinde minicik, altın bir anah-
tar vardı sadece, Alice’in ilk aklına gelen bu anahtarın 
salondaki kapılardan birine ait olabileceğiydi, ama ne ya-
zık! Ya kilitler fazla büyüktü ya da anahtar fazla küçük, 
her halükârda hiçbir kapıyı açmıyordu. Ancak salonu 
ikinci kez dolaşınca, daha önce fark etmediği kısacık bir 
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perde gördü, arkasında da aşağı yukarı kırk santimetre 
yüksekliğinde minik bir kapı: Alice küçük, altın anahtarı 
kilide sokmayı denedi ve anahtar deliğe uyunca büyük 
bir sevinç duydu!

Kapıyı itti ve bir fare deliğinden pek de büyük ol-
mayan küçük bir geçide açıldığını gördü: Dizlerinin 
üzerine çöktü ve geçidin içinden hayatı boyunca gördü-
ğü en güzel bahçeye baktı. Karanlık salondan kurtulup 
o parlak çiçeklerin ve serinletici fıskiyelerin arasında 
dolaşmayı nasıl da arzuluyordu, ne var ki kapı aralığın-
dan kafası bile geçmiyordu. Zavallı Alice, “Başımı içeri 
sokabilsem bile omuzlarımı geçiremedikten sonra ne 
faydası var?” diye düşündü. “Ah keşke dürbün gibi kısa-
labilsem! Nasıl başlayacağımı bilsem gerisini halleder-
dim sanırım.” Çünkü, gördüğünüz üzere, kısa süre için-
de işler rayından öylesine çıkmıştı ki Alice gerçekten de 
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neredeyse pek az imkânsız şey olduğunu düşünmeye 
başlamıştı.

Küçük kapının önünde beklemenin bir yararı yok 
gibi görünüyordu, bu yüzden üzerinde başka bir anahtar 
yahut en azından, insanların nasıl dürbün gibi kısalabile-
ceklerini anlatan bir kılavuz bulma ümidiyle masaya geri 
döndü: Bu kez masada (“Daha önce kesinlikle burada 
değildi,” dedi Alice) küçük bir şişe buldu, şişenin boynu-
na bağlanmış kâğıt etiketin üzerinde büyük ve güzel 
harflerle “BENİ İÇ” yazıyordu.
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“Beni iç” demesi kolaydı kolay olmasına, ama küçük 
bilge Alice bunun için acele etmeyecekti. “Hayır, önce 
üzerinde zehir yazıp yazmadığına bakacağım,” dedi çün-
kü yanan, vahşi yaratıklara yem olan yahut başlarına se-
vimsiz başka şeyler gelen çocuklar hakkında birkaç güzel 
hikâye okumuştu; hepsi de arkadaşlarının onlara öğrettiği 
basit kuralları unuttukları için bu durumlara düşmüştü: 
Örneğin, kıpkırmızı bir ocak maşasını elinizde çok uzun 
süre tutarsanız yanarsınız; parmağınızı bıçakla çok derin 
keserseniz genellikle kanar. Asla unutmadığı bir diğer ku-
ral da şuydu: Üzerinde “zehir” yazan bir şişeden çok fazla 
içecek olursanız bu er ya da geç midenize dokunur.

Fakat bu şişenin üzerinde “zehir” ibaresi yoktu, bu 
yüzden Alice içindekini tatma teşebbüsünde bulundu, 
(tadı vişneli tart, krema, ananas, kızarmış hindi, şekerle-
me ve tereyağlı kızarmış ekmek karışımını andırıyordu 
doğrusu) çok geçmeden hepsini bitiriverdi.

* * *

“Ne tuhaf bir his,” dedi Alice. “Dürbün gibi kısalıyo-
rum sanırım!”

Gerçekten de öyleydi: Alice’in boyu şimdi yalnızca 
yirmi beş santimetreydi, minik kapının ardındaki o güzel 
bahçeye girebilecek kadar küçüldüğü düşüncesiyle yüzü 
aydınlandı. Ama önce, daha fazla küçülüp küçülmeyece-
ğini görmek için bir kısa bir an bekledi: Bu durum onda 
biraz gerginlik yarattı, “Bu sona erdiğinde, mum gibi ta-
mamen eriyip yok olabilirsin,” dedi kendi kendine. “O 
zaman neye benzerim acaba?” Mum söndükten sonra 
alevinin nasıl göründüğünü hayal etmeye çalıştı; çünkü 
daha önce böyle bir şey gördüğünü anımsamıyordu.

Bir süre sonra, başka bir değişim olmadığını anlayın-
ca bir an evvel bahçeye girmeye karar verdi, ama ah za



18



19


