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Âdem’in Güncesinden Seçkiler

Pazartesi.- Uzun saçlı bu yeni yaratık fazla ayakaltında 
dolanıyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Etrafımda birinin ol-
masına hiç alışkın değilim. Keşke diğer hayvanlarla bir-
likte kalsa… Bugün gökyüzü bulutlu, doğuda rüzgâr var. 
Galiba yağmurdan sırılsıklam olacağız… Biz mi dedim 
ben? Bu da nereden çıktı? Şimdi hatırladım, yeni yaratık 
hep bizden söz ediyor.

Salı.- O muazzam şelaleyi seyrediyordum da, bence 
buranın en güzel şeyi. Yeni yaratık ona Niagara Şelalesi di-
yor. Nedenini kesinlikle bilmiyorum. Niagara Şelalesi’ne 
benzediğini söylüyor. Bence bu yeterli bir neden değil, 
tamamen şımarıklık ve aptallık. Ben hiçbir şeye isim ver-
miyorum. Yeni yaratık ise önüne çıkan her şeye, benim 
itiraz etmeme fırsat bırakmadan bir isim veriyor. Üstelik 
bahanesi de her zaman aynı: Ona benziyor. Mesela dodo 
kuşu. Onu görür görmez “dodo kuşu gibi göründüğüne” 
karar verdi. Bu ismin asla değişmeyeceğine de hiç şüphe 
yok. Bunu kendime dert edinmek beni çok yoruyor. Da-
hası, bir işe yaradığı da yok. Dodoymuş! Ben dodo kuşu-
na ne kadar benziyorsam o da o kadar benziyor.

Çarşamba.- Yağmurdan korunmak için kendime inşa 
ettiğim sığınakta huzur içinde kalmak ne mümkün. Yeni 
yaratık hemen dibimde bitti. Onu sığınağımdan çıkarma-
ya çalıştığımda, etrafına baktığı o iki delikten sular akıttı 
ve patilerinin arkasıyla akan suları silerek acı çeken diğer 
hayvanların çıkardığı sesten çıkardı. Umarım konuşmaz; 
çünkü devamlı konuşuyor. Zavallı yaratığa çamur atıyor-
muşum gibi gelebilir ama niyetim bu değil. İnsan sesini 
daha önce hiç duymadığım için bu belli belirsiz yalnız-
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lıklarımın ağırbaşlı sessizliğini bölen herhangi yeni ve 
yabancı ses kulaklarımı deliyor ve yanlış bir nota gibi du-
yuluyor. Üstelik bu yeni ses çok yakınımda; omzumun, 
kulağımın dibinde. Ben yalnızca belli bir mesafe uzağım-
daki seslere alışkınım.

Cuma.- Şu isimlendirme işi, tüm çabalarıma rağmen 
hiç hız kesmeden devam ediyor. Buraya çok güzel bir 
isim vermiştim. Müzikal ve güzeldi: CENNET BAHÇESİ. 
Bu ismi kullanmaya artık yalnızca gizli gizli devam ede-
biliyorum. Yeni yaratık bunu ağaçlar, kayalar ve manzara 
için de kullanıyor ama tüm bunların bahçeye benzediği 
falan yok. Parka benzediğini ve park dışında hiçbir şeye de 
benzemediğini söylüyor. Böylece bana hiç danışılmadan 
yeni bir isim ortaya çıkmış oldu: NİAGARA ŞELALESİ 
PARKI. Bu bana yeterince keyfî geliyor. Üstelik bir de işa-
ret koydu:

ÇİMLERE BASMAYINIZ

Hayatım eskisi kadar güzel değil.
Cumartesi.- Yeni yaratık çok fazla meyve yiyor. Muh-

temelen yakında bütün meyvelerimiz tükenmiş olacak. 
“Meyvelerimiz” dedim, yine “biz”… O hep “biz” diye 
konuştuğu için benim de dilime dolandı. Bu sabah çok 
sis var. Böyle olduğunda ortalıkta pek dolaşmam. Yeni 
yaratık öyle değil. Bütün havalarda etrafta dolaşıyor ve 
çamurlu ayaklarını pat pat vuruyor. Bir yandan da konu-
şuyor. Eskiden burası çok güzel ve sessiz bir yerdi.

Pazar.- Köşeme çekildim. Bugün gittikçe bıktırıcı bir 
hal alıyor. Son kasımda pazar günleri dinlenme günü ola-
rak seçilmişti. Eskiden haftada altı gün dinleniyordum. 
Bu sabah yeni yaratığın kesekler atarak yasak ağaçtan 
elma toplamaya çalıştığını gördüm. 
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Pazartesi.- Yeni yaratık adının Havva olduğunu söy-
lüyor. Peki, itirazım yok. Gelmesini istediğimde ona bu 
şekilde seslenmeliymişim. Buna gerek olmadığını söyle-
dim. Bu isim ona saygı duymamı sağladı. Güzel bir isim 
ve sürekli tekrarlanması katlanılmaz olmaz. Kendisinin 
bir kadın olduğunu söyledi. Bu biraz şüpheli ama benim 
için fark etmez. Ben yalnızca kendi başına yaşamasını ve 
susmasını istiyorum.

Salı.- Bütün buraları berbat isimler ve rahatsız edici 
işaretlerle doldurdu:

GİRDAP BU TARAFTA
KEÇİ ADASI BU TARAFTA

RÜZGÂR MAĞARASI BU TARAFTA

Eğer öyle bir gelenek olsaydı, bu parkın harika bir yaz say-
fiye yeri olacağını söylüyor. Sayfiye yeri –icatlarından biri 
de bu– benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sayfiye yeri 
de neymiş? Ama en iyisi kendisine sormak. Anlatmaktan 
hiç yorulmuyor.

Cuma.- Şelaleye gitmemem konusunda bana yalvarıp 
durdu. Ne zararı olabilir ki? Tüylerinin diken diken oldu-
ğunu söylüyor. Nedenini merak ediyorum. Ben şelaleye 
hep giderim. Dalmayı ve serinliği severim. Şelalenin de 
bu işe yaradığını sanardım. Aklıma gelen başka bir yara-
rı da yok. Var olmasının bir nedeni olmalı. O, şelalelerin 
gergedan ve mastadon gibi yalnızca manzara amaçlı oldu-
ğunu söylüyor.

Şelaleye fıçıyla gittim ama bundan hiç hoşnut olmadı. 
Varille gittim ama yine hoşnut olmadı. İncir yaprağı taka-
rak Whirlpool’da ve Rapids’te yüzdüm. Daha kötü oldu. 
Abartılı hareketlerim yüzünden söylenmeye başladı. Bu-
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rada kapana kısılmış gibiyim. Biraz sahne değişikliğine 
ihtiyacım var.

Cumartesi.- Geçen salı gecesi kaçıp iki gün boyunca 
yolculuk ettikten sonra ıssız bir yerde başka bir sığınak 
daha inşa ettim. Her ne kadar ardımda bıraktığım ayak 
izlerini elimden geldiğince yok etmeye çalışsam da evcil-
leştirdiği ve kurt olarak isimlendirdiği bir hayvan sayesin-
de beni buldu. Yeniden acınası sesler çıkarmaya ve baktığı 
yerlerden su akıtmaya başladı. Onunla dönmek zorunda 
kalsam da fırsat bulduğumda yeniden göç edeceğim. Saç-
ma sapan işlerle uğraşıyor. Sahip oldukları dişler, birbir-
lerini yemeye niyetli olduklarını göstermesine rağmen 
neden aslan ve kaplan denen hayvanların otla ve çiçekle 
beslendiğini araştırıyor. Bence bu çok anlamsız, çünkü 
öyle olsaydı birbirlerini öldürürlerdi ve anladığım kada-
rıyla bunun sonucunda “ölüm” denen şey olurdu. Üstelik 
bana söylendiğine göre ölüm, henüz parka girmiş durum-
da değil. Bu da bazı bakımlardan talihsiz bir durum.

Pazar.- Köşeme çekildim. 
Pazartesi.-
Salı.
Cumartesi.
Pazar. – Köşeme çekildim. 
Salı.- Şimdi de bir yılanla arkadaş oldu. Diğer hayvan-

lar bundan çok memnun, çünkü yılandan önce hep ken-
dileri inceleniyor ve canları sıkılıyordu. Ben de bundan 
çok memnunum, çünkü yılan konuşuyor ve bu sayede 
ben de kafamı dinliyorum.

Cuma.- Yılan ona yasak ağacın meyvesini denemesini 
tavsiye etmiş ve sonucun muhteşem olacağını söylemiş. 
Ona başka bir sonucun daha olacağını ve dünyada ölü-
mün baş göstereceğini söyledim. Bu bir hataydı… uyarı-
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mı kendime saklamalıydım. Aklına yalnızca hasta şahini 
kurtarabileceği, umutsuzluğa kapılmış olan aslanlarla 
kaplanlara taze et verebileceği fikri geldi. Ona ağaçtan 
uzak durmasını tavsiye ettim. Tavsiyeme uymayacağını 
söyledi. Kara bulutların yaklaştığını görebiliyorum. Göç 
edeceğim.

Çarşamba.- Çok güzel zaman geçirdim. Dün gece kaç-
tım ve gece boyunca dörtnala at sürdüm. Parktan kur-
tulup bela beni bulmadan başka diyarlarda saklanmayı 
umuyordum ama maalesef öyle olmadı. Güneş doğduk-
tan yaklaşık bir saat sonra, binlerce hayvanın otladığı, 
uyukladığı ya da birbirleriyle oynadığı çiçeklerle dolu bir 
ovada ilerlerken aniden ürkütücü sesler çıkarmaya başla-
dılar. Hemen sonrasında ovada çılgınca bir karmaşa pat-
lak verdi ve her hayvan yanındakini öldürmeye başladı. 
Bunun ne anlama geldiğini biliyordum… Havva mey-
veyi yemişti ve ölüm dünyaya girmişti… Kaplanlar, geri 
çekilmelerini söylememe aldırmadan atımı yediler. Eğer 
orada dikilmeye devam etseydim beni de yiyeceklerdi 
ama aceleyle oradan uzaklaştım… Parkın dışındaki bu 
yeri buldum ve birkaç gün boyunca burada rahatça kal-
dım ama beni buldu. Beni buldu ve buraya Tonawanda 
adını verdi. Tonawanda’ya benzediğini söylüyor. Aslın-
da geldiğine üzülmedim, çünkü burada yiyecek pek bir 
şey yoktu ve bana elma getirmişti. O kadar acıkmıştım 
ki hepsini yemek zorundaydım. Aslında prensiplerime 
aykırıydı ama prensiplerin karnım aç olduğunda o kadar 
da güçlü olmadığına karar verdim… Dallara ve yaprakla-
ra sarınmıştı. Bu saçmalığın anlamını sorup hepsini bir 
kenara fırlattığımda kıkır kıkır gülüp kızardı. Daha önce 
kıkır kıkır gülüp kızaran kimseyi görmemiştim. Bu bana 
yakışıksız ve aptalca geldi. Kendimin de nasıl olduğumu 
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kısa zaman sonra öğreneceğimi söyledi. Doğruydu. Aç 
olduğum için, yarısı yenmiş elmayı bir kenara ayırdım –
mevsim geç olmasına  rağmen leziz bir elmaydı–, dal ve 
yapraklarla bedenimi gizledikten sonra ciddi bir tavırla 
konuşarak daha çok dal ve yaprak getirmesini, kendisini 
gülünç duruma düşürmemesini söyledim. Söylediğimi 
yaptı. Sonrasında vahşi hayvan savaşının patlak verdiği 
ovaya giderek biraz deri topladık. Ona halk arasında giye-
bileceği türden birkaç giysi yaptım. Rahat olmadıkları bir 
gerçek ama tarzları güzel ve önemli olan da bu… Bence o 
iyi bir dost. O olmasaydı yalnız ve mutsuz olurdum. Bir 
de hayatımızı devam ettirmek için birlikte hareket etme-
mizin emredildiğini söyledi. O çok işe yarayacak, ben ise 
yöneteceğim.

On Gün Sonra.- Başımıza gelen felaketin suçlusunun 
ben olduğumu söylüyor! İçten ve dürüst bir şekilde, yı-
lanın, yasak meyvenin elma değil kestane olduğuna onu 
ikna ettiğini söylüyor. Ben de kestane yemediğime göre 
masum olduğumu söyledim. Yılan ona, “kestanenin” 
eski ve küflü bir şakayı anlatan mecazi bir kavram oldu-
ğunu söylemiş. Bunu duyunca rengim kireç gibi oldu. 
Boğucu zamanları kolayca geçirebilmek için çok şaka 
yapmıştım ve her ne kadar ben yaptığım zaman yeni 
olduklarını düşünsem de bazıları tıpkı bu şakaya benzi-
yordu. Bana, felaketin gerçekleştiği sırada şaka yapıp yap-
madığımı sordu. Kendi içimden bir tane yaptığımı kabul 
etmek zorundaydım. O da şuydu: Şelaleyi düşünürken 
kendi kendime, “Suyun engin cisminin buradan aşağı 
döküldüğünü görmek ne harika!” dedim. Hemen sonra 
aklıma harika bir fikir geldi ve “Yukarı döküldüğünü gör-
mek daha da harika olurdu!” dedim. Gülmekten ölmek 
üzere olduğum sırada bütün doğa savaş ve ölümle kav-
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rulmaya başladı. Ben de canımı kurtarmak için kaçmak 
zorunda kaldım. “İşte,” dedi zafer kazanmış gibi, “yılan 
bundan bahsetmiş, bunun İlk Kestane diye anıldığını ve 
yaradılış kadar eski olduğunu söylemişti.” Gerçekten de 
suçluyum. Keşke bu kadar şakacı olmasa, bu kadar parlak 
fikirler saçmasaydım!

Ertesi Yıl.- Adını Kabil koyduk. Havva onu, ben 
Erie’nin kuzey kıyılarında tuzak kurarken sığınağımızdan 
birkaç kilometre uzaktaki ormanda bulmuş. Ya da daha 
uzaktakinde, tam emin değil. Bize benziyor ve aramızda 
bir bağlantı olabilir. Havva böyle düşünüyor ama bence 
bir hata var. Boy farklılığı, onun farklı ve yeni bir tür hay-
van olduğu sonucunu doğuruyor. Mesela balık olabilir 
ama onu suya koyduğumda dibe çöküyor ve Havva de-
neyi bitirmeme fırsat bırakmadan suya atlayıp onu dışarı 
çıkarıyor. Ben hâlâ onun bir balık olduğunu düşünsem 
de Havva konuyla ilgilenmediği gibi deney yapmama da 
izin vermiyor. Bunu hiç anlayamıyorum. Bu yaratığın ge-
lişi onun bütün doğasını değiştirdi ve deneyler konusun-
da mantıksızlaştırdı. Onu, diğer hayvanları düşünmediği 
kadar çok düşünüyor ama nedenini bir türlü açıklayamı-
yor. Aklı çok karışık. Her şey bunu kanıtlıyor. Bazen balık 
mızmızlanıp suya gitmek istediğinde gecenin bir kısmı-
nı onu kucağında taşıyarak geçiriyor. Böyle zamanlarda 
baktığı deliklerden su çıkıyor. Balığın sırtını okşayıp onu 
sakinleştirmek için ağzıyla yumuşak sesler çıkarıyor. Ke-
deri ve endişeyi yok etmenin bin bir türlü yolunu biliyor. 
Onun diğer balıklara böyle davrandığını hiç görmemiş-
tim. Bu benim aklımı kurcalıyor. Yaşadığımız yeri kay-
betmeden önce kaplan yavrularını kucağına alıp onlarla 
oynardı ama bu sadece oyundu. Akşam yemeklerini be-
ğenmediklerinde onları bu şekilde gezdirmezdi.
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Pazar.- Pazar günleri çalışmıyor, bitkin bir şekilde uza-
nıp balığın üstünde debelenmesini izliyor. Onu eğlendir-
mek için aptalca sesler çıkarıyor ve patilerini çiğniyormuş 
gibi yapıyor. Bu onu güldürüyor. Daha önce gülebilen bir 
balık görmemiştim. Bu beni kuşkulandırdı… Ben de pa-
zar günlerini sevmeye başladım. Bütün bir hafta boyunca 
her şeyi yönetmek vücudu çok yoruyor. Daha fazla pazar 
günü olmalı. Eskiden zor geçerdi ama artık kolay.

Çarşamba.- Bu bir balık değil. Ne olduğunu tam an-
layamıyorum. Mutsuz olduğunda tuhaf ve şeytani sesler 
çıkararak “agu” diyor. Konuşamadığına göre bizden biri 
değil; uçmadığına göre kuş değil; zıplamadığına göre 
kurbağa değil; sürünmediğine göre yılan da değil. Yüzüp 
yüzemediğini öğrenemesem de balık olmadığından emi-
nim. Genelde sırt üstü yatıyor ve ayaklarını havaya diki-
yor. Daha önce böyle davranan bir hayvan görmemiştim. 
Onun çok gizemli olduğunu söyledim ama Havva bunun 
ne anlama geldiğini bile anlamadı. Bence bu ya bir gizem 
ya da bir çeşit böcek. Ölürse onu parçalayacağım ve içinde 
ne olduğuna bakacağım. Daha önce hiçbir şey aklımı bu 
denli kurcalamamıştı.

Üç Ay Sonra.- Kafamın karışıklığı azalacağı yerde ar-
tıyor. Çok az uyuyorum. Artık sırt üstü yatmayı bırakıp 
dört bacağının üzerinde dolanmaya başladı. Ama diğer 
dört bacaklı hayvanlardan daha farklı. Ön bacakları tuhaf 
bir şekilde kısa olduğu için vücudunun önemli bir kısmı 
rahatsız bir şekilde havaya dikiliyor. Bu da hiç güzel gö-
rünmüyor. Bize çok benziyor ama yürüme şekli bizden 
olmadığını gösteriyor. Kısa ön bacakları ve uzun arka ba-
cakları kanguru familyasına ait olduğunun kanıtı olsa da, 
gerçek kangurular zıplarken onun hiç zıplamaması kan-
guruların başka bir türünden olduğunu düşündürüyor. 




