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TOPÇULAR ANILARIYLA AVUNUYOR 

Topçular derneği üyeleri, her akşam olduğu gibi 
o akşam da çıtır çıtır yanan ateşin karşısında otur
muş, çene çalıyorlardı. 

, Üyelerin hemen hepsi iç savaşa katılmış, çoğu da 
yaralanmış eski savaşçılardı. Kiminin bacağı, kiminin 
kolu kopmuş, ilk bakışta görülemeyecek gibi bir yığın 
kusurlar da onlara bu savaştan bir armağan gibi kal· 
mıştı. 

Ancak ne var ki, savaşa adamakıllı alışrruşla.rdı. 
Savaş bittikten sonra hepsi kendini sudan çıkmış bir 
balık g1bi görmeye başlamışlardı. Çünkü savaş, onla
rın doğal yaşamları olmuştu. Oysa artık savaş yoktu. 
Hareket, gürültü, kavga, heyecan ... hiçbir şey yoktu. 

Hoş, sıavaş olsa bile acaba içlerinden kaçını yeni· 
den orduya alırlardı ki! Ama, bunları düşünen kim! 
Bizim topçular ağızlarını açtılar ını ya savaştan sö7. 
ederler, ya da toplardan, topların niteliğinden. 

Aslında bu derneği bilimsel çalışmalar yapmak 
amacıyla kurmuşlardı.• Ama bu bilimsel çalışma söz
de kalıyordu. Dernek, eski arkadaşların bir araya ge · 

lip karşılıklı dertleşmelerinden başka bir işe yaramı· 
yordu. 

Tam Hun ter, tahta bacağını şöminenin hemen kı · 

yısına dek uzatmıştı. Biraz daha gayret etse o güzelim 
takma bacak çatır çatır yanacaktı. 
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- Öyle canım sıkılıyor ki, diyerek söze başladı. 
Sıkıntıdan ölmek üzereyim. Ne sıkıntılı, ne tatsız bir 
yaşam bu! Nerede o eski günler ... 

Onu dinleyenler iç çektiler. Kimi ıses1i, kimi sessiz 
«Nerede o eski günler» dediler. 

Bilsby'nin kollıan yoktu. Her iki kolunu da ısavaş· 
ta kayıbetmişti. Ama bundan üzülür bir durumu yok, 
tu. 

- Ah, dedi, savıaş olsaydı, biz de durmadan yen� 
yıeni toplar ica;d ederdik. Madeni eritip topu döktün 
mü, hemen sürerdik yeni topumuzu ateş hattıına. Son· 
ra da ilk mermiyi denemek için düşmana ateş ederdik. 
Şimdi öyle mi ya. Sayın generallerimiz masalarından 
kalkmak bilmiyorlar. Her şey kağıt üzerinde. Tüm 
komutanlar. tek şeyle ilgileniyor. Yazmak, çizmek ... 

Y:arbay Blomsberry, arkadaşını doğruladı: 
- Haklısın, dedi. Bunca canlı bir yaşamdan son· 

.ııa aylak aylak oturmak gerçekten çok can sıkıcı. Can 
sıkıntısından boğuluyorum adeta. 

Maston başını kaşıdı. Ama, burada biraz açıklama 
yapmak gerekecek. Çünkü Maston'un kafasının bü· 
yüıkçe bir bölümü, aldığı yara ,sonucu kopmuş açılan 
boşluk reçineyle, bir takım madenlerle sıvanmıştı. Eli· 
ne gelince, bilekten koptuğu için, yerine bir çengel ta� 
kılmıştı. Bu durumda, Maston, kafasındaki reçineyi bir 
çelgelle kaşıdı, demek daha doğru olacaktır. 

- Savaş çıkacağı ±':alan da yok, dedi, bu gidişle. 
Yepyeni bir top yapmak ıiçin öyle parlak bir projem 
var ki. .. Hoş, ben gıene de çalışıyorum. P:rıojemle istec 
iJgileınirler, ister ilgilenmezler. 

Arkadaşları merakla doğruldular:· 
- Nasıl bir top Maston? 
Maston gıördüğü ilgiden hoşnuttu. Daha çok ilgi 

çekmek için bir süre susma.yı uygun buldu. 
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- Nasıl bir top! Anlatsana Maston. 
Mastan yarattığı etkiden çok mrutluydu: 
- Neye yarar, dedi. Uzun süredir çalışıyorum. 

İnoel,edim. Tüm hesaplarını yaptım. Her şey hazır. 
Ama, eminim boşuna yoruluyoruz. 

Tom Hunter arkadaşını doğruladı: 
- Haklısın, dedi. Bize bundan böyle yapacak 

tek iş var. Tarlada karga bekçiliği yapmak. Ya da ev
de hanımların yün sa:r:malarına yardımcı olmak. ' 

Mastan hiddeıtle haykırdı: 
- Demek bundan sonra toplarımızla a:tıeş etme

yeceğiz, top mermilerinin gökyüzünü bir şimşek gibi 
delip geçmesini izlemeyeceğiz, öyle mi! ... 

Arkadaşlarının kendisini ilgiyle izlediklerini gören 
Mastan daha da yüreklendi. Ne de olsa topçu. Kendi 
kendine komut verir: «Ateş serbest . .  ,» 

- Eğer, diye haykırdı, eğer topumu denemek 
müsaadesi vermezle:r:se bu demekten istifa ederim. 
Gider çöllerde, kumlar arasına gömülür kalırım. 

Onu dinleyenler de kendi kendilerine «atış ser
best» komutu vermiş olmalıydılar. Çünkü, bir koro 
gibi haykırdılar: 

- Hiç üzülme Mastan, biz de senin ardından ge
liriz. Biz de böyle yaşamadansa kumlara gömülmeye 
razıyız. 

O akşam hepsi bu konuda ileri ·ger,i söylendiler. 
Demekten kırık, umutsuz bir durumda ayrıldılar. 
Ama e:rıtasi sabah hepsinin evine gelen bfr mektup, 
on1arda bambaşka bir hava estirdi. Sanki birdenbire 
beş on yaş gençleşmiş gibi oldular. y,a:mları, sakatlık
ları, hastahkları aniden ortadan kalkmış, herbiri ça
kı gibi genç bireır topçu subayıydılar. 

Dernek üyelerini böylesine etkileyen mektup, der
nek başkanı İmpey Barbicane'ın imzasını taşıyordu: 
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«Sayın üye, 
5 Ekim günü yapılacak olağanüstü toplantıya 

çağrılısınız. Bu toplantıda, sizleri çok yakından ilgi
lendirecek bir konu üzerinde konuşulacaktır. 

Bu toplantıya katılmanızı önemle rica eder, say
gılar sunanın.» 

Tüm üyeler mektubu okuduktan sonra derin de
rin düşünmeye başladılar. Kendilerini çok yakından 
ilgilendirecek bu konu ne idi? Ne olabilirdi? O gün, 
günlerden 3 ekimdi. Toplantı 5 ekimde olduğuna göre 
daha iki gün vardı. 

Bu iki gün topçulam öyle uzun geliyordu ki, iple 
çekmek ne kelime, mümkün olsa günleri bucurgatla 
çekeceklerdi. 

AYA GİTMEK İSTEYENLER 

Akşam saat yirmide derneğin salonu hınca hınç 
dolmuştu. Baltimor'da oturan tüm üyeler başkanın 
çağrısına uymuşlardı. Başka kentlerdeki üyeler de 
çeşitli araçlarla yola çıkmışlar, kente gelir gelmez 
doğruca buraya koşmuşlardı. 

Salon oldukça genişti. Ancak gelenler o kadar 
çoktu ki, kısa bir süre sonra hınca hınç doldu. Son
radan gelenler önce koridoru doldurdular. Daha son
ra gelenler koridorlara da sığmadıklarmdan bahçeye 
doğru yerleştiler. Daha sonra gelenler, bahçeye gir 
me olanağı bile bulamadılar. 

Üyelerin durumu böyleyken, kentin ileri gelen
leri, kulağı delikleri, dedikodu meraklıları da binanın 
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Topçular Derneği Başkanı Barbic:ane'in önerisi tüm üyeleri 

heyecanlandırmıştı. 



çevresinde dolanıyorlar, toplantıdan bi·r haber sızdıra
bilmek için dolaşıp duruyorlardı. 

Salonun dekoru pek gözkıamaştırıcı idi. Çünkü sa
londa yanyana sıralanmış sütunlar, gül1elerin üst üste 
konmasıyla yapılmıştı. Duvarlarda da her tür silah 
koleksiyonu sergilıeniyordu. Ta.van dökme motiflerle 
süslenmiş bir kubbeydi. Avizeler bile çeşitli silah bi
çiminde yapılmıştı. Namlusu yere doğru çevrilmiş yüz
lerce tabanca ağzından hava gazı ale·vleri ortalığa ya
yılıyor, salonu a.ydınlatıyordu. 

Salonun dip tarafında başkanla yardımcıları otu
ruyorl'ardı. Onların oturduğu yer de bilinen masalar
dan değildi. Birkaç top namlusu ye:rıe diıkine oturtul
muş, üzerine de bir saç levha konulmuştu. İşte, baş
kanın oturduğu masa böyle ilginç bir maısayıdı. 

Başkan kırk yaşlarında sakin görünüşlü, sert ya
pılı bir adamdı. Yaşamı boyunca her işini zamana uy
durarıak yapmıştı. Bir dakika değil, saniyel1er bile onun 
için çok önemliydi. Bu bakımdan her sözünü daima 
bir zaman ölçüsüne bağlıar, buna da tam anlamıyla 
uyardı. 

Oturduğu yerden, salonu dolduran arkıaıdaşlarına 
bakıyor, uğultunU11 dinmesini bekler gibi görünüyor
du. Salonda herkeıs birbirine birşeyler soruyor, toplan
tının amacını tahmin etmeye çalışıyo.rıdu. Bu nedenle 
de uğultu bir türlü dinmek bilmiyordu. 

Kimilerıi de başkanın yüzüne bakarak, bir anlam 
çıkarmak, birşeyler öğrenmek istiyorlarıd!. Ama baş
kanın yüzü bir duvar kadar seıssiz ve anlamsızdı. 

Hava giderek gerginleşiyordu. Herkes, şu toplan
tı başlasa da konunun ne olduğunu öğrensek, diye sa
bırsızlanıp duruyordu. 

Büyük saat özel çanı ile sekizi vurduğunda tüm 
uğultu birden kesildi. Herkes nefes almaktan korkar 
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gibi sustu. Salon derin bir sessizliğe gömüldü. Şimdi 
söz sırası başkanındı. 

- Kıymetli arkadaşlarım, diye başladı konuşma
sına Ba:rıbicane. Bizlere çok uzun gelen şu banş dö
nemi tüm üyele:rıimizi olumsuz yönde etkiledi. Her
birimiz sudan çıkmış balığa döndük. Hepimiz bir sa
vaş çıkmasını özler olduk. 

Mastan heyecanla bağırdı: 

- Evet, savaş, savaş istiyoruz. 
Konuyu öğrenmek için kıvranan ötekiler sabır

sızlıkla «Susalım, ,susalım ... » diye söylendiler. 
Başkan arkadaşlarına sevgiyle baktı: 

- Savaş çıkarmak bizim elimizde olmadığına gö
re, dedi, bizle:rıi böylesine kıvrand�i-an isteklerimi.li 
yatıştırmak için başka yollar denemeliyiz. 

Konunun ne olduğu biraz açıklanmıştı. Savaş 
çıkmıyordu bir türlü. Ama Topçular Derneği üyeleri
ne, savaş dışında, fakat savaş kadar heyecanlı bir uğ
naş bulunacaktı demek ki. 

- Merakınızı anlıyorum, diye konuşmaısını sur
dürdü başkan. Uzun süredir, derneğimizin amacına 
uygun büyük bir iş başarabilir miyiz? diye düşün
düm. Çok çalıştım, araştırdım. Hesapladım. Sonunda 
birşeyler buldum arkadaışlar. Bana öyle g.eliyor ki_ 
bulduğum şeyi hiçbir ülke uygulayamaz. Bunu uygu 
lamak şerefi ülkemizin topçularının olacaktır. 

Herkes dikkatle dinliyordu. Başkanın buluşu ne 
idi? Önerisi ne idi? Başkan, arkad:aşlannın socan göz
lerine ba;karak konuşmasına devam etti: 

- Bu iş sizlere, Topçu1ar Derneğine, onun, şan ve 
şerefine yaraşır bir iş olacaık, tüm dünyada büyük 
yankılar yapacaktır, dedi. 

- Yan.kılar mı! diye bağırdı biri. 
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- Dünya'da yankılar yapacak bir iş ha!. Tam 
topçulara layık bir iş öyleyse. 

- Tabii, dedi başkan, tüm Dünya sizlerc1:en söz

edecek. 
Bir kaç kişi, başkanın sözünün kesilm'3mesini, 

başkanın da asıl konuya gelme,sini önerdiler. Başkan 
onlara anlayışla baktı: 

- Haklısınız, dedi. İşte asıl konuya geçiyorurr. 
Beni dikkatle dinleyin şimdi. 

Salonda sinek uçsa kanat sesleri duyulurdu. Öy
lesine sessizdi herkes. 

- Evet arkadaşlarım, dedi başkan, sizlere Ay'a 
gitmekten, ay'ı keşfetmekten bahsediyorum. İlk hede

fimiz Ay'a gitmektir. 
Salonda öyle bir gürültü koptu ki, sanırsınız baş 

kan, «Şimdi Ay'dan geldim. Oradaki emekli topçula,
rın selamlarını getirdim» demiş gibi bir hava esci. 
Bağıranlar, «Yaşa varol» diyenler, «Ay'a, gidiyoruz 
Hedefimiz Ay» diye bağıranlar, el çırpanlar bir kıya 

met kopardı. 

Başkan bir süre bu heyecanlı seslerin dinmesu ı' 
bekledi. Sonra sakin sakin anlatmağa başladı: 

- Biliyorsunuz, Ay konusunda yoğun çalışmal!:tr 
var, dedi. Ay'ın kütlesi, yoğunluğu, ağırlığı, yapıs'., 
hareketleri, bizden olan uzaklığı, Güneş Sistemi için

deki durumu, bugün artık çok iyi biliniyor. HR.tta, 
Ay'ın haritaları bile yapıldı, çekilen başarılı fotJğraf
lar da var. Kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar, tüm 
bilimlerin Ay hakkında öğretebileceği her tür bilgi 
derlenmiş durumdadır. Ancak, bu bilgilere karşın, bu

güne dek Ay'la doğrudan bir bağlantı kuran olmadı 
hiç. Ay'la hiç bir ilişki yok aramızda. 

Başkanın söyledikleri tüm üyelerin bildikleri şey 
lerdi. Çünkü pek çoğu, gazetelerde, bilimsel dergilerde 
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bu alandaki çalışmaları izliyorlar, haberleri okuyor 

lardı. Ama gene de başkanın anlatması onları çok 
heyecanlandırmıştı.' Varaoakları uzak hedefi daha ya
kından tanımak ister gibiydiler. 

Başkan bu ilk bilgilerden sonra o güne dek Ay' ::1. 
gitmek için yapılmış tüm girişimleri tek tek ele alıp 
anlattı. Hiçbirinin başarılı olmadığını, çoğunun hayal 
ürünü geziler olduğunu açıkladı. Üyeler de onu, baş

larını sallayarak onayladılar. 

Başkan şöyle konuş� 

- Tüm bu hayal ürünü gezilerden başka, az çok 

bilimsel değeri olan bir gir,işimdıen söz edeceğim size. 
Bir Alman matematikçi bir kaç yıl önce ilginç bir 

öneride bulundu. Önerinin esası şu idi. Sibirya.'ya pir 
bilginler kurulu ile birltkte gidecekti. Orada geniş 
yaylalarda elektrik ışıkları ile büyük boyda geome�ik 
şekiller çizilecekti. Ay'da insan varsa, kuşkusuz özel 
bir amaçla çizilen bu büyük ışıklı şeıkilleri görecekti. 
Buna benzer şekillerle karşılık vereceklerdi. Bir kez 

işarete cevap alındı mı , gerisi gelecekti kuşkusuz. Kar
şılıklı işaretleşerek basit bir alfabe oluşturulacak, 
böylelikle Ay'dakilerle konuşma olanağı yaratılmış 
olacaıktı. 

Herkes başkanı nefesini tutmuş dinliyordu. Çoğu 

bu girişimi anımsıyordu. Hiçbir� sonuç aJ.ına.maınıştı. 
Ba.Şkan daha fazla beklemedi: 

- İşte, en yakın uydumuz olan Ay'la ilk bağlan
tıyı biz kuracağız, dedi. Böylelikle Ay'a ilk gidenlar 
derneğimiz üyeleri olacak. Sizleri buraya çağırmamın 
amacı da bu konu, dedi. 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. Herkes Ay yolculu· 
ğuna hemen çıkılacakmış gibi bağırıp çağıny_:ordu. İs· 
terseniz buna, Ay'a gidecek ilk araçta yer bulabilmek 
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için bir didişme de diyebilirsiniz. Öylesine büyük biır 
gürültü yükseliyordu. 

Az sonra sağdan soldan «Susalım, baylar, susa
lım, başkanımızı dinleyelim• sözleri, tüm salonda du
yuldu, öbür sesleri. bastırdı. Başkan tam bir sessıizlik 
sağlanınca yeniden konuşmaya başladı: 

- Son yıllarda topçuluk alanındaki gelişmeleri 
biliyorsunuz, dedi. Savaş daha uzasaıyıdı, kuşkusuz 
daha büyük gelişmeler olacıaıktı. Şunu �esinliılde bili
yoruz, barutun itme gücü sınırsızdır, bu bir. İkincisi 
de şu arkadaşlar: topların direnme gücü de sınırsızdır. 
İşte ben arkadaşlar, bu iki sınırsızı bir arada düşün
düm. Belli koşullarla geliştirilecek bir gülleyi Ay'a 
iletmemek için hiç bir engel olmamalı ortadıa. M.adeırn 
ki barutun itme gücü ,sınırsızdır. O halıde barut bizleri 
Ay'a götürebilir. 

Salonda bir alkış duyuldu. Her ağı�dan bir ooo!. .. 
sözü yükseldi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Herkes 
sevincini, mutlul�ğunu, başarılı olacağından kuşku 
duymadığı gezilerini yüksek sesle anlatmağa çalışı
yordu ama, bu delirmişcesine büyük sevince kapılan 
kalabalığı susturmak ne kelime, şamata giderek bü
yüyor, salondan koridorlara, oradan bahçeye, bahçe
den sokağa kadar ya,yılıyordu. Sokak da hınca hınç 
doluydu. Oradan geçmekte olanlar da durmuşlar, ne 
olduğunu, ne için olduğunu bilmeden alkışlıyorlar 
•yaşasın» diye bağırıyorlardı. 

Sonunda gürültüler dinince başkan konuşma:31m 
tamamladı: 

- Ben bu konuyu tüm ayrıntılarıyla inceledim, 
dedi. Yaptığım hesaplara göre saniyede on bir bin 
metre hızla hareket eden bir gülle, Ay'a ulaşabilir. 
Şimdi size şunu öneriyorum. 
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Başkan bir an sustu. Ç1t çıkmıyordu. Sonra ağır 
ağır konuştu: 

- Bu denemeyi sizlere önermek şerefine er�ştiT, 
Evet, baylar, Ay'a gitmek isteyenler ... 

ÇILGINLAR GİBİ 

Başkanın sözleri oradakileri çılgına döndürdü. 
Ortalık kanştı. Ne sözleroen bir şey anlaşılıyor, 

ne de alkışlar dinmek biliyordu. Herkes bir çılgındı. 
Birbirine sanlanlar, ağlayanlar, kahkahalarla gülen
ler, haykımnlar, yüksek sesle birşeyler söyleyenler ... 
Salon fırtınanın karıştırdığı bir deniz gı1biyıdi. Dalga
lanıyor, dalgalanıyordu. 

K1sa bir süre sonra bu gürültüye ay;aik sesleri de 
karıştı. Şimdi herkes olduğu yerde tepiniyor, salonun 
tahta döşemesi üzerinde kulakları tırmalayıcı günil
tüler çıkanyordu. Dışardan bilmeyen birisi bu gürül
tüyü duysa, pek çok topun birden ateşlendiğini sana
bilirdi. Ne de olsa bu toplantı topçuların toplantısı idi 
ve tüm topçular çıldırmış gibi sevinçliydiler. 

Başkan ise henüz söyleyeceklerinin tamamını söy
lememişti. Sakin sakin duruyor, arkaıdaşlannın sus
maları için ellerini yana açmış sabırla bekliyordu. Bir 
kaç kez «Susalım, susalım arkadaşlar, dinleyin lüt
fen» diye bağırdı ama, gür sesi, salonun uğultusu ara
sında kayboldu gitti. 

Az sonra başkanlık masasına doğru ilerleyen ka
labalık başkanı yakaladığı gibi omuzlar üzerine aldı. 
Şimdi salon dalgalı bir deniz gibiydi. Başkan, bu dal-
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galanan eller üz·erinde hızla dışarıya doğru kayıyor
du. Önce salonun ortasına geldi, sonra kapıya, sonra 
koridora. Yukanya kalkan eller büyük bir uyum için 

de başkanı, yukarda tutuyor, dışarıya doğru, adeta ha
vada uçurur gibi götürüyordu. 

Daha sonra bahçedeki çılgın kalaıbalığın ellerin· 
den sokağa teslim edildi. O zaman gürültünün büyüğ J 
koptu. Sanki tüm kent oradaydı. Başkan eller üstünde 
taşınıyor, sevinç �aykırmaları, marşlar, yaşa varol ba
ğırışları, tilin kenti sardı. Sokaklarda adeta büyük bir 
fener alayı yapılıyor gibi büyük bir heyecan dalgala
nıyordu. 

Gökyüzünde pırıl pınl bir ay ışığı va.rdı.. Ay1 s�
ki tüm bu çılgınlıkların kendi adına yapıldığını bilir
miş gibi, olabildiğince parlak ve güzel bir görünüm 

içindeydi. Kendisine gelecek kişileri aydınlık düın.yası
na çağırır gibiydi. 

Herkes Ay'ı sanki ilk kez görüyormuş gibi ha.y

retle izliyordu. Kimi ellerini siper ederek bakıyor, ıfr 
mi yukarıya doğru yumruklarını salla.yıp ayla konu· 
şuyord.u, kimi de arkadaşlanna Ay'ı gösteriyor, ara
larında konuşuyorlardı. 

Saatler ilerledikçe kalabalık daha da artıyordu. 
Kentin en uzak mahallelerinde oturanlar bile bu şen

liğe katılmışlardı. Kentte oturan kim varsa sokaktay
dı. Tam bir ana baba günüydü. Meyhaneler, içki satan 
yerler kapılarının dışına dek doluydu. Sağda solda 
küçük tezgahlarıyla içki, yiyecek satanlar türemişti. 
Herkes içiyoı:ıdu. Hatta kimileri önceleri ne olduğunu, 
hangi amaçla olduğunu bilmeden içiyor, konuyu öğ

rendikten sonra, bu kez Ay'ın şerefine içiyordu. 
Saat ikiye doğru kalabalık seyrekleşmeye başladı. 

Çoğu kimseler evlerine dönmeye başladı_lar. Başkan da 

hayranlannın ellerinden kurtulup güç bela evine gl-
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rebilmişti. Kentten kalkan trenler de başka kentlerden 
gelmiş olan1an taşımaya başladı. Böylelikle kent ya· 
vaş yavaş eski normal durumunu almağa başladı. Ya· 
şıam eski sessiz sakin akışını sürdürdü. 

Ancak bu heyecan sa.dece Baltimor'da yaşanma· 
dı. Çünkü '11opçular Derneği'nin 30 bin üyesi vardı. 
Bunlardan çoğu uzak kentlerdeydi. Toplantı.�a katıla
mamışlardı. Ama başkanın çağrısını almışlar, konuyu 
öğrenmek için o saati sabırsızlıkla bekliyorlardı. '11op
lantıya katılan arkadaşları durumu kendilerine telg
rafla bildireceklerdi. Nitekim öyle oldu. Başkan konu
yu açıklar açıklamaz, ülkenin hemen her kentine bir 
telgraf yağmuru başladı. Böylelikle mutlu haberi tüm 
topçular kısa bir süre içinde öğrendiler. Onlar da bu· 
lundukları yerlerde aynı coşkuyla eğlenmeye, sevinç
lerini belirlemeye başladılar. Bu yüzden o 5 ekimi 6 
ekime bağlayan gece, tüm ülkede büyüık bir bayram 

sevinci yaşanmış oldu. 
Ertesi sabah gazeteler konuyu ele aldılar. Bir ga

zete için bundan iyi konu olur mu? Bir yandan olay, 
geniş bir biçimde veriliyor, kentin çılgın sevinci anla· 
tılıyor, bir yandan da Ay konusunda bilgiler döktürü
lüyordu. Kimi kuşkular dile getiriliyordu. Acaba Ay'da 
hava var mıydı? Ayın görünmeyen yüzü neye benzi
yordu? Ay'da yaşayanlar var mıydı? Binbir soru ele 
alınıyor, çeşitli açılardan inceleniyor, okuyuculara, 
ellerinden düşürmeyeoekle·ri heyecan dolu bir gaze
te hazırlanmış oluyordu. 

Çok geçmeden gazetelerin ortaya attığı kuşkular, 
kahraman topçuları da etkilemeye başladı. Ancak. ba· 
şaramamak diye bir şey düşünmüyorlardı. Sadece bi
limsel tartışmalara giriyorlardı. Bunun yanı sıra pek 
çak bilimsel dernek, kurum Topçular Derneği'ne mek
tup yazarak her türlü yardıma hazır olduklarını bil-
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dirdiler. Ay'a ulaşmak fikri büyük ölçüde benimsen
mişti. O güne dek hiçbir tasarı, hiçbir girişim böyle 
sine büyük ve yaygın bir destek görmemişti. 

Halk, tasarıyı öyle içtenlikle destekHyordu ki, hiç
bir gazete, ya da dergide bir tek karikatür bile yayın
lanmadı. Kamu oyu konuyu ciddiye almıştı çünkü. 
Baltimor'da bulunan bir tiyatro «Kuru Gürültü» adlı 
bir oyuna başladı. Halk bundan kuşkulandı. Topçl!lar 
Derneği'nin girişimi ile alay edildiği kanısı uyandı. 
Bunun üzerine salonu dolduranlar tüm koltuklan kır
dılar, perdeyi dekorları parçaladılar. Sonunda tiyat

ro oyunu kaldırmak zorunda kaldı. Başkan Barbicane, 

ülkede kendinden en çok söz edilen kişi oldu. Başkan 
bile ondan sonra geliyordu. Heıikese göre Barbicane , 

en büyük adamdı. Varsa, yoksa Barbicane .. . 

GÖZLEMEVİNİN VERDİGİ BİLGİLER 

Derneğin yönetim Kurulu ertesi gün toplandı . Ki
mi konularda görüşüp tartıştılar. Kararlar aldılar. 
Aralarında işbirliğ,i yaparak bu kararlan uygulamaya 
başladılar. 

En önemli konu, Ay'la ilgili kesin bilgilerin sağ

lanmasıydı. Bunun için astronomi bilginlerine danışa
caklardı. Onlardan alacakları cevaplara göre işin tek
nik yönüne eğileceklerdi. 

Camibridge Gözlemevi, ülkenin en önd'e gelen göz
lemeviydi. Burada pek çok bilgin, yemeyi içmeyi dü
şünmeden göklerle, göklerin göz.etlenmesiyle ilgileni
yorlardı. Gözlemevinde çok büyük bir gakdürbünü 
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vardı. Bunun sayesinde gökyüzünde pek çok şey öğre
nilmiş, pek çok giz çözümlenmişti. 

Bilginler, Ay'la ilgili konularda kendilerine mek
tup yazılmış olmasını büyük bir onur olarak kabul 
ettiler. Böylelikle koskoca ülkede en güvenilir göz
lemevinin kendilerininki olduğu kanıtlanmış oluyor
du. 

Bilginler gelen mektubu bir nefeste okuyup. ve
recekleri cevapları kısa sürede saptadılar. Başkan 
Barbicane imzalı mektubun cevabım iki gün içinde ha
zırlayarak postaya verdiler. 

Mektup derneğe geldiğinde üyelerin heyecanJ 1 
gözleri önünde açıldı. Herkes sanki mektubun içine 
girmek ister gibi, başkana yaklaşmış, neler yazıldığını 
bir an önce okumak istiyordu. 

Başkan arkadaşlarının merakını anlıyordu . ünle-
ra: 

- Merak etmeyin arkadaşlar, dedi. Şimdi okuya
cağım mektubu. 

Herkes rahat bir nefes aldı. Başkanı dinlemeye 
hazırlandı. Başkan mektubu alarak okumaya başladı. 

«Cambridge Gözlemevi'nden Topçular Dernegi 

Başkanlığı'na 
Baltiınor 

Dernek adına gözlemevimiz müdürlüğüne yazdığı
nız 6 ekim tarihli mektubunuzu almakla büyük bir 
onur duyduk. Bu nedenle, tüm yüreğimizle kutladığı
mız başarılı girişiminizi desteklediğimizi, her türlü 
y�dıma hazır olduğumuzu öncelikle belirtmek iste
riz. 

Kurulumuz, yaptığı toplantı sonunda soı ularını
za cevaplan hazırlamıştır. Bu cevaplar tam anlamıyla 
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bilimsel olup, en ufak bir haıta payı olmayan rakam

lardan oluşmaktadır. 

Bize yöneltilen sorular şunlardır: 

ı - Ay'a bir mermi gönderme olasılığı var mı
dır? 

2 - Ay 'la Dünya arasındaki uzaklık kesin ölçü

lerle ne kadardır? 
3 - Mermiye yeterli bir hız verilirse, yolculuk 

süresi ne olur? 

Bu bilgiye dayanarak, merminin belirli bir nokta

da Ay'la birleşebilmesi için hareket zamanı ne olmalı
dır? 

4 - Merminin hedefe tam isabet edebilmesi için: 
Ay hangi zamanda en ıiyi durumunu almış olur. 

5 - Mermiyi fırlatacak olan top tam olarak gök� 
yüzünün hangi noktasına yöneltilip nişan alınmalıdır? 

6 - Mermi ateşlendiğinde Ay gökyüzünün hangi 
noktasında olacaktır? 

Bu soruların bilimsel karşılıkları şunlardır: 

ı - Topun, eınlemi o dereoe - 28 derece arasında 

kuzey ya da güney olan bir yere yerleştirilmesi gerek� 

mektedir, 

2 - Ay'ın başüstüne yerleştirilmelidir, 

3 - Mernıinin saniyede on iki bin yardalık bir 

hızla hareket etmesi gerekmektedir. 
4 - Top, gelecek yıl ı aralık günü, on bire on üç 

daıkika yirmi saniye kala ateşlenmelıidir. 

5 - Mermi, bu anda ateşlendikten tam dört gün 

sonra, 4 arıalık gecesi Ay, başüstünden geçerken Ay'a 
inmiş olacaktır. 

Bu bilgilere göre sayın dernek üyelerine öneri

miz şudur. 
Gerekli çalışmalara biran önce başlanmalı ve top 

belirt.ilen zamanda bir saniye bile geciktirilmeden, 
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tam belirtilen andıa ateşleınmelidir. Eğer ateşleme tam 
bu anda gerçekleştirilemezse, Ay'ın aynı koşullar al
tında Dünya'ya en yakın noktasına gelebilmesi için on 
sekiz yıl, on gün beklemeık gerekecektir. 

Kurulumuzun her türlü yardıma hazır olduğunu 
bir kez daha belirtir, sonsuz saygılarımızı sunarız. 

C. K. Belfast 
Gözlemevi Müdürü 

BİTMEZ, TÜKENMEZ SORULAR 

Mektup okunduktan sonra başkan Barbicane, yö
netim kurulu üyeleri ile uzun bir konuşma yaptı. Ar
kad.aşlarına, Ay'la ilgili konulan inceden inceye araş
tırmalarını, bu konuyu günlük bir sorun durumuna 
getirmelerini önerdi. Başkanın deyişiyle, herkes san
ki Ay ilk kez görülmüş, onun hakkında hiçbir bilgi
miz yokmuş gibi soracaık, soruşturacak, herkesi bu 
konuyla ilgHenmeye, bu konuda bildiklerini söylemeye 
özendirecek ti. 

Bundan sonra, Ay ülkenin güncel konusu oluver
di. Gaz eteler sürdürdükleri yayınları daha da genişlet
tiler. Ay konusundaki en eıski efsanelerden tutun, 
deli saçması düşüncelere dek, her şey ortaya atıldı. 
Çoğu gazeteler okuyucuları için sayfalar açtılar. İm
zalarını gazetede görmeye meraJklı pek çok okuyucu 
buraya mektuplar yazarak Ay konusunda çeşitli yön
lerden fikirlerini döktürdüler. 

O günden sonra tüm Birleşik Deıvletler'de bir !\.y 
tutıkusu en kuytu köşelere değin kol budak sardı. 
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Bilimsel dernekler, bilim dergileri de konuyu ken
di açılarından ele aldılar. KQnu, gözlemev·inin mektu
bu da ele alınarak enine boyuna bilimsel yönden de 
tartışıldı. Böylelikle en cahil bir Amerikalı bile Ay 
konusunda, köyün hemen yakınından geçen ırmak
tan daha çok bilgi sahibi oldu. Herhangi bir yerden 
geçerken rastladığınız adama bir yol sorsanız, ya da 
örnek olarak falan kasabanın kaç kilometre uzakta 
olduğu, oraya gitmek için hangi yolu tutmak gerekti
ğini sorsanız tam bir cevap alamazdınız. Ama Ay 
hakkında ne sorsanız, en ince ayrıntısına kadar ce
vap alabilirdiıniz. Örneğin, Ay'la dünya arasındaki 
uzaklık açı yöntemiyle bulunuyorıdu. Yani Dünya'nın 
yarıçapının uçlarında Ay'a iki doğru çizgi uzatılıyor, 
bunların oluşturduğu açının okunmasıyla uzaklık 
saptanmış oluyordu. 

Köyde, kasabada hep bu konu tartışılıyordu.Bir 
kasabanın barında viskilerini yuvarlarken Ay'dan 
bahseden insanlara raslamak doğaldı. Adamın biri .'i 
arkadaşına, Ay'ın iki türlü dönmesi olduğunu açık
lıyordu. Bunlardan birincisi aıy'ın 1kendi çevresinde 
belirli bir yörünge izliyerek dolanıyordu. Bu dönüş-
ler aynı süre içinde yani yirmiyedi gün ve 6 saat için-
de tamamlanıyordu. 

O sırada yanlarında oturan adam, iyice kafayı 
bulmuş olmalı ki, söze katılıyor, Ay'ın kendi çevresin
den dönmesiyle gece ile gündüzün oluşturduğunu 
peltek bir dille anlatıyordu. 

Halk şimdi biliyordu ki, Ay'ın yeryüzüne dönük 
yüzü on dört ay ışığına eşit bir ışıkla aydınlanır. Ya

ni Dünya'mız :Ay'ı onun bizi aydıınlattığından tam on 
dört kat daha fazla bir ışıkla aydınlatır. Ay'ın öbür 
yüzü ise hiç bir zaman görülmez. 

Ama buna çoğu kişiler bir türlü akıl aldıramı-

22 



1 
1 yorlardı. Nasıl olur da Ay kendi çevresinde döndüğü 

hald8 bi.z: hep aynı yüzünü görürüz, diyerıek tartışma
ya giriyorlardı. 

Öbürküler, bunu bir odada yapıJ.an lamba dene
yiyle yanıtlıyorlar, bu konuda herkesin tam bir bilgi 
sahibi olmasını sağlıyorlardı. 

Kısa süre içinde tüm ülike Ay konusunda nere
deyse gözlemevi müdürü kadar bilgi sahibi oldu. 
Herkes Ay'ın Dünya çevresindeki dönüşünü çok :mierak 
efüyordu. Bilimsel dergiler bu konuda da halkı aydın
lattı. Bunlar sonsuz gökkubbenin, yıldızlarıyla birlikte 
bir saat olarak düşünülebileceğini yazdılar. Ay ' da bu

nun üzerinde dolanarak insanlara gerçek zamanı bi.1-
diriyovdu. Bu dolanma sıraısmda değişik görünümleri
ni gösteriyordu. Bir gün geliyor, Ay, Güneş ve Dünya 
arasına girince Yeniay görünümü veriyordu. Ay, Gü
neşle Dünya'nm oluşturduğu dik açının tepesinde bu
lunursa bu kez ilk ya da sorı kavuşum dönemleri olu
yordu. 

Bilginlere göre bu değişik görünümlerden şöyle bir 
sonuç çıkıyordu: Ay ya da Dünya ortada iken Ay tu
tulması oluyordu. Ay Güneş'le Dünya arasına girerse 
Güneş tutulması olabiliyordu. 

Ay'ın yüksekliği ise gözlemevinin mektubunda ke
sinlikle belirtilmişti. Ancak bu yükseklik gözlemin ya
pıldığı yere göre değişiyordu. Ay'ın en iyi görüldüğü 
yer ise ekvatorla yirmi sekizinci paraleller arasındaki 
alandı. 

İşte en önemli nokta buydu. Yerçekiminden kur

tulabilmesi için, merminin, Ay'a diikey olan bır nokta
dan atılması gerekiyoI'du. Bu noktaının çok dikkatle 
seçilmiş olması, başarı için en başta gelen koşuldu. 
işte bu nedenle, merminin atılacağı noktanın neresi 
olacağı herkesi düşündürüyordu. 
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'.A'y'ın izl·ediği yörünge ise, açıkça belirtilmişti,. 
Bu yörünge, çoğu gezegenlerde olduğu gibi eliptik bir 
yörüngeydi. Ay, bu yörüngenin en yukansındayken 
Dünya'ya en uzak noktada bulunuyordu. Yörüngenin 
en aşağısındayken, Dünya'ya en yakın noktaya ulaş
mış oluyordu. 

Tüm bu bilgiler halkı aydınlatırken kimi yanlış 
düşünceler de hızla gelişmekte gecikmedi tabii. 

Kimi safdiller, Ay'ın daha önceleri bir kuyruklu 
yıldız olduğunu sanıyorlardı. Güneş çevresinde döner
ken her ne olmuşsa olmuş, yerçekirnine kapılarak 
çevremizde dolanmağa başlamıştı. 

Kimileri de bu varsayımı korku ile cliınliyorlar, 
başka kimi söylentileri bunlara ekleyip yeni bir tez 
ortaya atıyorlardı. Ta, Halifeler döneminde, Ay'ın dö
nüş hızının giderek arttığı kanıtlanmıştı. Kuşkusuz bu 
artış her gün daha da artmaktaydı. Bu nedenle Ay He 
Dünya arasındaki uzaklık da giderek azalıyordu. Bu
nun sonucu ne olacaktı? Kuşkusuz günün binnde Ay, 
Dünya üzerine düşecek, iki sevgilinin kucaıklaşması 
g�bi birbirleriyle kucaklaşacaklardı. Ne zaman? İşte o 
zamanı bilemiyorlardı. Ama kıyamet dedikleri, bu 
olaydı. Ay'ı fazla kurcalamağa gelmezdi. Ya bu giri
şimler Ay'ın hızını artırır da Dünya'ya düşmesi ça
buklaşırsa!. 

Kuşkusuz bilimsel dergiler bu boş inançlara ge
rekli cevabı veriyorlardı ama, tam etkili olamıyorlar
dı. Kimilerine göre Ay bir ayna idi. Kimileri de Ay'm 
değişik görünümlerinin yeryüzündeki felaketlerle ya
kından ilgisi vardı. Hatta deprem, su baskını, büyük 
yangınlar, Ay'ın değişik görünümlerinden meydana 
geliyordu. 

Kimileri de Ay'la insan ruhu ve insanın yazgısı 
arasında çok yakın ilişkiler olduğunu sanıyorlardı. Ay 

24 



Dünya'daki tüm yaşamı etkiliyordu. Erkek çocukların 
yeniay dönemlerinde, kız çocuklarının ise son kavu
şum dönemlerinde doğduğunu ciddi ciddi ileri sürü
yorlardı. 

Ancak bilimsel dergiler öyle etkileyici �·azılar ya
yınladılar, milletin kafasını bilimsel gerçeklerle öyle 
güzel ütülediler ki, bu çeşit zıptıkçı düşünca�er artık 
ortaya atılmaz oldu. Herkes Ay konusunda tüm bilim
sel gerçekleri öğrenmiş oldu. 

Kuşkusuz bu harran güran. içinde en çok sevinen
ler gökbilim1e uğraşan bilim adamlarıydı. O güne dek 
isimlerinden pek sözedilmeyen bu allahlık bilginler. 
bir canlandılar, bir canlandılar... Herbiri günün en 
önemli kişileri oldular. Sözleri dikkatle dinleınir, jz}e
nir oldu. Onlar da fırsat bu fırsat deyip ver yansın 
ettiler. Yilla:rdan beri kendilerine sakladıkları bilim' 
sel hazine1'eri halka açtılar. Hayatlarından çok mem
nun oldular. Hepsi sevinçten uçar gibi oldular. Artık 
Dünya'da bilimin gerçek anlamı kabul edilmiş, herkes 
bilime karşı büyük bir saygı duyuyordu. Tabii bunla
rın herbiri birer vwsayımdı. Halk şimdi bir moda ge
:ııeği olaııak Ay'la ilgileniyordu. Moda ise geçici bir şey
di. Ha bugün ha yarın. Geçti mi, tüm gökbilimcilerin 
pabucu dama atılacaktı kuşkusuz. 

'.ALÜMİNYUM GÜLLE 

Ay yolculuğunun astronomik yönü iyiden iyiye 
çözüml,enmiş, bu konudaki gerekli bilgiler saptanmıştı. 
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Şimdi iş, yolculuğun mekanik sorunlarını çözümleme 
ye kalmıştı. 

Bu sorunları çözümlemek için dernekte bir komi
te görevlendirildi. Bu komite çok kısa süre içinde üç 
konuyu ele alarak sorunları çözüml:eyecekti. 

Komite dört kişiden oluşuyordu. Başkan Barbicane, 
derneğin başkanı olarak iki oy:a sahipti. Ge.Q;eral 
Margon ile Binbaşı Elphiston da komitenin öbür üye
leri idi. Dördüncü üyeyi tanıyacaksınız. Şu bizim 
Mastan. Hani, yeni bir top plaını üzerinde çalıştığını 
söyleyen topçu. Maston komitenin sekreterliği göre
vini üstlenmişti. 

8 ekim günü başkanın evinde toplandılar. Çözüm· 
leyecekleri konular onlara hiç de yabancı değildi. 
Hatta tüm yaşamları bu konularla iç içe geçmişti de
nebilir: top, gülle, barut 

Bu üç konuda enine boyuna inceleme yapacaklar-
dı. 

Toplantının aralıksız süroürülebilmesi için başkan 
gerekli önlemleri almıştı. Bunlar tabak taba.k 
sandviçle, dumanı tüten çaydan başka bir şey değildi, 
BöyleHkle Barbicaın.e, toplantı sırasmda karnı acıkan
ların, ilgisinin dağılmamasını, hele yemek için ara ver
mek gibi usullere gerek kalma.masını sağlamış oluyor
du. 

Maston kancalı eline kalemini dik.katle vidaladı. 
Sonra başkana bakarak: 

- Hazırım sayın başkan, dedi. 
Barbicane, arkadaşlarına teker teker baktı. Son· 

ra güven dolu sesiyle konuşmaya başladı: 
- Konuya hiç de yabancı değiliz, dedi. Şimdi top

çuluk biliminin en önemli sorunlarından birini çö
zümleyeceğiz. Topçuluk bilimi. .. 

Derken Maston heyecanla yerinden fırladı: 
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- Ah topçuluk, topçuluk, diye bağırdı. 
Başkan onu susturdu: 
- Böyle gösterıiLere gel'.'ek yok Bay Maston, dedi. 

Biz bir meslekten değil o mesleğin kullaındığı araçla.r
dan sözediyoruz. 

General Morgan öksürdü: 
- Bana göre, dedi, güllenin özellikleri daha. önce 

ele alınmalı. Bunu saptaıdıktan sonra onu fırlatacak 
topun özelliklerini saptamak daha kolay olur ka.nısm .. 
dayım. 

Maston ürkek ürkek 
- Söz istiyorum,.dedi. 
Gerçekten bir topçuluk uzmanı olaın MastoJllın 

böylesine teknik bir konuda söz istemesi kuşkusuz 
gerekliydi. 

- Gülle konusuna herşeyden daha çok önem ve
rilmeısini istemekte haklısınız arkadaşlar, dedi. Çünkü 
bu gülle bizim bir temsilcimiz olacak, Dünyamızdan 
Ay'a giden ilk elçi olacak. Bu bakımdan onu manevi 
yönden de incelememizi öneriyorum ben. 

Maneviyat sözünü duyan kurul üyeleri pek şaşır
dılar. Maston'u daha büyük bir ilgiyle dinlemeye baş
ladılar. 

- Sizi fazla ayrıntıya boğmak istemem, dedi 
Maston. Az konuşacağım. Ben size, elle tutulur, gözle 
görülür gülleden değil, manevi gülleden sözedeceğim. 
Bana göre bu gülle insan düşüncesinin ve insaın zeka
sının çok parlak bir ürünüdür. Tüm insan gücü, kuvve
ti onda yansıyacaktır. İnsanlık, yaradana, bu güUe ile 

daha çok yaklaşmış olacaktır. 
Onu dinleyenlerin şaşkınlığı giderek artıyordu. 

Maston beklenmedik konuşmasını sürdürdü: 
- Tanrı, dedi, yıldızları gezegenleri yarattı. İnsan 

da buna karşı gülleyi yarattı, mermiyi yarattı. Bilim 
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o kadar ilerledi ki, artık elektiriğin hızına, kuyruklu 
yıldızların hızına, sesin hızına, rüzgarın hızına, eskisi 
kadar önem v,ermiyoruz, değil mi? Şimdi artık güllen.in 
hızı başlıyor. En h;ı.zlı trenlerden daha hızlı, en hızlı 
atlaman daha hızlı gülle. Hem de yüz kat, daha hızlı 
gülle. 

Konuştukça coşan Maston'un sesi titriyordu. 
- İstıerseniz bunu rakam1arla anlatayım, dedi. On 

kiloluk küçücük bir gülleyi ele alalım. Başlangıçta, 
elektriğin hızından sekiz yüz, bin kez daha yavaş. Gü
neş'in çevresinde d,önen Dünya'mızdan yeıtmiş kez da
ha yavaş hareket ediyor. Ama, topun ağzından çıkar 
çıkmaz hızı, sesin hızını !aşıyor. Yani saniyede üç yüz 
seksen sekiz metre yol alıyor. Dakikada altı fersah, sa
atte üç yüz altmış fersah eder bu. Yılda üç mil�n. 
yüz elli beş bin yedi yüzaltmış fersah. 

Bu hız ne demektir biliyor musunuz? Bu hız on 
bir günde Ay'a, on iki yılda Güneş'e, üçyüz altmış yıl
da da Neptün'e ulaşması demektir. İşte bizim gül1emiz 
böyle zorlu bir işi başaracak. 

Kendini dinleyenlere bakarak konuşmıa.sını sür
dürdü: 

- Acaba bu hızı yirmi kat artırsak ne olur? Yani 
mermiyıe saniyede yedi millik bir hız v,ersek ne olur? 
Muhteşem bir şey değil mi? İşte ben bu hızla yükse
len bir mermiyi düşündükçe, içimden delice bir sevinç 
yükseliyor. Gökyüzüne yeryüzünün bir elçisi olarak 

gönderilen bu mükemmel güllenin, Ay'da nasıl karşı
lanacağını düşündükçe çok heyecaınlanıyorum. 

Hepsi onun bu konuşmaısım alkışladılar. Başkan: 
- Eh, dedi, yeıt:erince edebiyat yaptık sayılır. Şim

di isterseniz asıl konuya geçelim. 
Komite üyeleri «Hazırız, hazırız,, diye yanıt ver-
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diler. Bir yandan da yanlarında duran taibakt.aki 
sandviç dağlarını eritmekten geri kalmıyorlardı. 

- General Morgan, dedıi. başkan. Bize bugüne dek 
elde ettiğimiz hızlar konusunda bilgi verir misiniz, 
lütfen. 

- Tabii, dedi general. Yüzlük Dahlgreen toplan 
mermiye saniyede beş yüz yardalık bir hız sağlay�):>il
mişti. 

- Peki, ya Rodman topu, diye sordu başkan .. 
- Bu topları, dedi general, ilk kez Hamilton tab-

yalarında denemiştik. Beş yüz kiloluk bir gülleyi sani

yede se:kiz yüz yardalık bir hızla altı millik uzaklığa 
atabiliyo:rdu. 

Başkan meraJkla: 
- Bugüne kadar elde edilen en yüksek hız bu mu? 

diye sordu. 
Mastan övünerek lronuştıu: 

- Benim havan topu dışında tabü, dedi. 
Başkan ona gülüms,eyerek baktı: 
- Başlangıç olarak bu sekiz yüz yardalık hızı 

alalım, dedi. Bu hızı yirmi kat daha artırmaıru.z gere

keoeık. Bunu nasıl sağlayacağımızı daha SOlrlraki top
lantıda konuşuruz. Şimdi bir başka konuya geliyorum. 
Bu güllenin ölçüleri ne olacak? Kuşkusuz konumıuz öy

le beş yüz kiloluk basit bir gülle değil. 
Binbaşı Elphiston: 
- Daha ağırına ne gerek var? diye sordu. 
Mastan hemen ona cevıap verdi: 
- Güllenin Ay'daki insanları şaşırtacak kadar 

büyük olması gerekiyor, dedi. Sonra da omuzlarım 
silkeledi, Ay'da insan varsa tabii . . .  

Başıkan: 
- Aynca, dedi, gülleyi sonuna dek izlememiz ge

rekiyor. �oksa deneyimiz hiçbir sonuç vermez. 
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Binbaşı: 

- Yani, dedi, mermimiz dev gibı bir şey mi ola

cak? 

- Yco, dedı başkan. Günümüzde optik araçların 
ne denli geliştıb;_ııi biliyoruz hepimiz. işte buna daya

narak, yüksek bir dağın tepesine çok güçlü bir gökdür

bünü yerleştireoeğiz, böylelikle mermiyi Ay'a inene 

dek izleyebHeceğiz. 

Binbaşı rahat bir nefes aldı: 

- Buna aklım yattı, dedi .  İşleri öylesine sadeleş

tiriyorsunuz ki bay başkan. Bu gökdürbünü ile ne
. 

ka

darlık bir büyütme sağlayacaksınız, söyler misiniz 

lütfen? 

Başkan hemen cevap verdi: 

- Kırk sekiz bin defa dostum. Böylelikle Ay, D ün

ya'nuza sekiz kilometre yaklaşmış kadar buyüyecek 
ve net hır görüntü verecek. Bu durumda g i:ıllen;n ça· 

pmın üç metre olması yeterli bizim için. 

Mas ton: 

- Mükemmel, dedi. Üç metre çapında bir gülle, 
doğrusu çok hoşuma gitti, düşünüyorum da . . .  

Binbaşı kuşkuluydu: 

- Bu çaptaki bir merminin ağırlığı . .  diye keke

ledi. 

Başkan hemen sözünü kesti : 

- Ağırlık için kuşkulanmayın dostunı , dedi. Hem 

siz·e şunu da hatırlatmak isterim. Bizden çob.: çok daha 

önceleri, ortaçağda bile bu konuda şaşırtıcı sonuçlar 

alınmıştı, bunu unutmayın. 

Morgan merakla: 

- Örnek verebilir misiniz? diye sordu. 

Başkan başını salladı: 

- Bir örnek vereyim, dedi. Türkler, 145a yılında 
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İstanbul'u almak için sa:vaşırlarken sekil. yüz em kilo 

ağırlığında gülleler atmışlar. 
General: 

- İnanmaık çok zor, dedi. 
Başkan: 
- Bunlar tarihsel gerçekler ve kamtlanmıştır, 

dedi. O günden beri gülle ağırlıklarında fazla bir art
ma yok. Sadece hız ve mesafe üzerinde duruluyor. Ça
lrşmalanmızı bu yönde yoğunlaştırırsak, Osmanlı Pa
dişahı Fatih Mehmet'in güllelerinden daha ağırlarını 
yapabiliriz. 

Binbaşı endişeyle sordu: 
- Bu güllenin yapımında hangi madenı kullan-

mayı düşünüyorsunuz? 

General Morgan hemen araya girdi: 
- Yalnız dökme demir, dedi. 

Mas ton: 
- Ama general, dedi. Ay'a gönderilecek bir gülle 

için dökme demir pek basit kaçmaz mı? 
General ona döndü: 

- İşi uzatmayalım, dedi.  Dökme demir yeter bu 
iş için. 

Binbaşı işin başka bir yönünü ele aldı: 
- Mademki, dedi , güllenin çapı üç metre olacak, 

bu çaptaki bir dökme demir gülle çok ağır olmaz mı? 

Başkan : 
- Haklısınız, dedi. Ama güllenin içi dolu olursa. 

Fakat içi boş olursa, düşünün bir. 
- Y aıni. . . yani, bu merminin içi boş mu olacak? 
- Yok, dedi Maston, içine buradan örnek kimi 

şeyler koyarız. Dünya'yı tanıtan kitaplar, haritalar, ki
mi örnek ürünler . . .  

Başkan söze katıldı: 
- Evet, bunu böyle yapmak zorundayız, dedi .  Gül-
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lenin belirli bir dayanıklığı olması gerekli. Gülleye 

illti buçuk ton bir ağırlık vermem.iz gerekecek. 

- Duvarlarının kalınlığı ne kadar olacak? diye 

.sordu binbaşı. 
Morgaın: 

_ _ _ 

- Bu çapa göre, dedi, kalınlığın en azından _alt
nıJŞ santim olması gerekir. 

- Daha fazla, diye yanıt verdi başkan . Unutma

yın, bu mermi barutun tepkisine dayanabilecek yete

nekte olmalıdır. Bunun için canlı hesap makinesi Mas

ton'a başvuralım. Ne dersin Mastan, merminin d�var 

kalınlığı ne olmalıdır? 
Maston «Hay hay, şimdi hesaplarım» diyerek 

önündeki kağıda eğildi. Ard arda kimi raıkamlarla 

işlemler yaptı. Sonunda başını kaldırıp arkadaşlarına: 

- Beş santim yeterli, diye cevap verdi. 

Binbaşıya göre bu çok inceydi. 

- Yeter mi bu? diye sordu. 

Başkan da ona katıldı: 

- Y oo, bu ye1tmez. dedi. 

Elphiston çok kaygılıydı: 

- Peki şimdi ne yapacağız? 

- Daha hafif bir maden kullansak! 

M.organ: 
- Mesela bakır, dedi. 

- Bakır da çok ağır gelir, olmaz, dedi başkan. 

Ben daha iyisini önereceğim. 

Binbaşı: 

- Nedir öyleyse? diye sordu. 

- Alüminyum, diye karşılık verdi başkan. 
Üçü de «Alüminyum ha! .  . .  ,. diye haykırdılar. 

- Evet dostlarım, diye açıkladı başkan. Bu değer

li madende bakırın erime özelliği, gümüşün beyazlığı, 

altının bozulmazlığı, camın hafifliği var. İşlemesi de 
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çok kolay üstelik. Doğada da çokça bulunuyor. Demir
den üç kat daha hafif olan bu maden, sanki bi.zlln gül
lenin gövdesinde kullanılmaık için yıapılmışa benziyor. 
Ne dersiniz? 

Binbaşı hala kuşkuluydu: 
- Ama sayın başkan, dedi, bu maden çok pahalı 

değil mi? 
- İlk bulunduğunda öyleydi, diye cevaplandırdı 

Barbicane. Ama şimdi kilosu yirmi dolara kadar dl)ş
tü. 

Binbaşı hemen cevap verdi: 
- Kilosu yirmi dolar da olsa gene de pahalı, dedi. 
- Elbette pahalı, dostum. Ama fazla da pahalı 

değil sanırım. 
General : 
- Bu duruma göre merminin ağırlığı ne ola

caık? diye sordu. 
- İşte yaptığım hesaplar, diye cevap verdi baş

kan. Üç metre çapında, otuz santim kalıınlığında b.ir 
gülle, dökme demirden yapılırsa otuz ton gelir. Alü
minyumdan yapılırsa sadece sekiz ton gelir. 

Mas ton: 
- Tamam, dedi. Programımıza en uygun rakam

lar bunlar. 
Binbaşı gene 'karşı çıktı: 
- Uygun olmasına uygun da, dedi, kilosu yirmi 

dolardan sekiz ton kaç dolar tutar? 
- Yüz alt�. diye cevap verdi başkan. Ama me

rak etmeyin dostlarım, para sıkıntısı çekmemiz söz 
konusu değil. Çünkü. . .  Çünkü kasaımıza ülkenin her 
yanından para yağacak. 

Sonra arkadaşlarına sordu.: 
- Alüminyum için ne diyorsunuz? 
Üç arkadaş da «Kabul, kabul,. dediler. 
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Başkan onlara teşekkür etti: 
- Güllenin biçimi önemli değil, dedi. Çünkü na• 

sıI olsa ilk hızla atmosferi aşınca, boşlukta kalacak. 
Belki de kendi çevresinde döne döne ilerleyecek, bu 
bakımdan yuvarlak bir biçim öneriyorum. Ne dersiniz 
arkadaşlar? 

Böylelikle ilk toplantı sona erdi. Mermi sorunu 
tümüyle çözümlenmişti. Dünya'nın Ay'a ilk armağanı 
alüminyumdan bir gülle olacaktı. Pırıl pırıl parlayan,. 
alüminyum bir gülle. 

Toplantı bitip birbirleriyle vedalaşarak ayrılqık
larında Maston bir çocuk gibi neşeliydi. Evine doğru 
hızla ilerlerken kendi kendine c Yaşasın,,. diye söyle· 

niyordu. «Ay'a çok güzel bir mermi gönderiyoruz. Bu, 
biz topçuların bir armağanı olacak. Hem de dünya 
topçu tarihinde ilk kez bir alüminyum gülle kullanıla
cak. Arkadaşlar bunu duyunca kimbilir ne kadar şa
şıracaklar.» 

Sonra bu açıklamayı yapacağı anı düşündü. Kuş
kusuz hepsi, tüm topçular bu işe pek şaşacaklardı. 

ÖNCE GÜLLE, SONRA TOP 

Bizim komite gerekli kararı almıştı a�a. kararı 
duyanların şaşkınlığı çok büyük olmuştu. On tonluk 
bir gülleyi uzaya fırlatmak. . .  Düpedüz bir çılgınlıktı 
bu. Pek çok topçu bu işe olmaz gözü ile ba�uyor, Ko
mitenin aldığı kararları pek tutarısız, uygulanması im
kansız gibi görüyorlardı. 

Bir başka düşünce, gülle konusundaki endişeleri 
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kuşkulan gölgede bırakıyordu. Böylesine ağır bir gül
leye, uzaya çıkması için gerekli hızı veraı::ek olan top 
nasıl bir şey olacaktı? Nasıl dev bir top yapılmalıydı ki, 
bu dev gülleyi o hızla havaya fırlatabil:sindi. 

İşte bu nedenle herkes kulağı kirişte, komitenin 
ikinci toplantısını bekliyordu. İkinci toplantıda bu ko
nu ele alınacak, varılan. karar bir bildiri ile aç:ıklaııa
caktı. 

Ertesi akşam gene aynı yerde toplandılar. Bayan 
Barbicane'm nefis sandviçleri gene tepsilere tepeleme 
yığılmıştı. Çaylar sıcak sıcak, üyeleri bekliyordu. 

Bu kez, maneviyattan, edebiyattan sözetmeden 
doğrudan doğruya asıl konuya geçtiler. 

Başkan toplantıyı açtı: 
- Bugün de, dedi, dün özelliklerm saptadığımız 

gülleyi fırlatacak topun nasıl olması gerektiğini konu
şacağız. Bunun ağırlığı ne olmalıdır, boyu, madenin 
bileşimi. . .  Benzeri konularda görüşeceğiz. Kuşkusuz 
karşımıza dev boyutlar çıkacak. Ama bundan yılına
yalım arkadaşlar. Her soruna bir çözüm bulmak zo
rundayız. 

Hepsi başkanın bu sözlerini onayladılar. Başkan 
sözüne devam etti. 

- Dün aldığımız kararlara göre bugünkü soru
numuz şu: Çapı üç metre olan. on ton ağırlığındaki bir 
gülleye, saniyede on iki bin metrelik bir hız verebilmek 
için nasıl bir top yapmalıyız? 

Binbaşı : 
- Tamam, dedi, İşte sorun bu. 
Başkan. onu duymamış gibi konuştu: 
- Bir mermi uzaya doğru fırlatılınca nelerden 

etkilenir? Bulunduğu yerin direnci ile karşılaşır bir. 
Yerçekimi iki. Mermiyi fırlatan itme gücü üç. Şimdi bu 
üç gücü ayn ayrı inceleyelim 
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Bulunduğu yerin, yani havanın direnci pek 
önemli değil. Çünkü ruıacağı atmosfer taıbakası sa.dece 
altmış beş kilometre. Bunu aşmak için beş saniye ye
terli. Bu öylesine kısa bir süre ki, güllenin bulunduğu 

ortamın direncini hesaba katmaya bile değmez. 
İkinci husus yerçekimi. Gülle yol aldıkça bu ağır

lık azalacak. Güllemiz Ay'ın bulunduğu noktaya ge
lince düşüşü ilk saniyede bir milimetreye kadar aza
lacak. Bu, aşağı yukarı hareketsizlik demektir. O hal
de bu ağırlığın etkisini yavaş yavaş orta.dan kaldırma
mız gerekiyor. Bunu da sürtünme ile sağlamamız ge
rekiyor. 

Binbaşı : 
- Eh dedi, asıl zor sorun da bu zaten . . .  

Başkan onu onayladı: 
- Evet, gerçekten zor, dedi. Ama başar�ğız. Bi

ze gerekli olan bu sürtünme gücünü namlunun uzun
luğundan ve kullanacağımız baruttan sağlayacağız. 

General bir sandviçi ısırdı. İkinci yarısını ısırnıa
dan sordu: 

- Bu müthiş topun ölçüleri ne olacak? 
- Sayın general, dedi başkan, şimdiye dek kul-

landığımız en uzun namlu boyu bir metreyi geçmedi, 

değil mi? 
- Evet, evet, diye yanıtladı general. Columbiad'-

lann uzunluğu ancak bir metreydi. 
_ _  

- Eh, şimdi kabul edeceğimiz namlu ölçüleri çok 
kimseyi şaşırtacaktır, dedi başkan. 

Mas ton: 
- Kuşktı:suz, dedi. Bana kalırsa, en azından bir 

kilometrelik bir namlu öneriyorum. 
Binbaşı ile general aynı anda aynı soruyu sordu

lar: 
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- Bir kilometrelik mi? 
Mor gam.: 
- Eh, desteksiz atmaya başladın Maston, dedi. 

- Y oo, diye yanıtladı Maston. Desteksiz attığımı 
nereden an1adınız? 

- Çünkü desteksiz atıyorsun da ondan. 

Bu noktada başkan söze karıştı: 
- Kişisel tartışmalardan kaçınalım baylar, derli. 

Konulıarı sakim sakin düşünelim. Kuşkusuz büyük bir 
top gerekiyor bize. Namlu ne kadar uzun olursa, gul
lenin altındaki gazların genleşmesine yararlı olur 
kuşkusuz. Bu ise daha büyük bir itme gücü sağlar . 
Ama gene de bir takım ölçüleri aşmamak zorundayız. 

- Pek doğru, diye onayladı binbaşı. 
Başkan kendi kendine bir soru sordu: 
- Bu durumda uygula.nan kurallar nelerdir? 
Sonra kendi sorusuna cevap verdi: 
.._ Genel kurala göre, topun uzunluğu gülle çapı

nın yirmi, bilemediniz, yirmi beş katıdır. 1\ğırlı.ğının 
da iki yüz otuz beş, ikiyüz kmk katıdır, değil mi? 

Maston bu rakamla.n beğenmemişti: 
- Bu yeterli değil, dedi. 
Başkan: 
- Ne yazık ki, on ton bir ağırlık . . . 

Derlken Maston sözünü kesti: 
- On ton ha! dedi. Öyleyse siz bir top değil, bir 

tabanca düşünüyorsunuz. 
Başkan gülümsedi: 
- Size hak veriyorum Maston, dedi. Namlunun 

boyunu üç yüz metre olarak hesaplıyorum ben. 
ötekiler üç yüz metreyi duyunca pek şaşırdılar . 

Üç yüz metre uzunluğunda bir namlu! Buna kimse lna· 
namazdı. Ama hesap ortadaydı. O gülleyi Ay'a fırlata· 
cak namlu ancak bu boyda olmalıydı. 
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Maston, bir kilometre boyunda bir namlu önerince, herkes 
şaşkınlıktan donakaldı. 



Sonunda başkanın önerisi kabul edildi. 
Binbaşı başkana sordu: 
- Bu namlunun kalınlığı ne olaoak sayın baş-

kan? 
- İki metre, diye yanıtladı. 
Binbaşı bir kahkaha attı: 
- Eh, dedi, böylesine ağır bir namluyu taşıyacak 

kundağı görmek isterdim doğrusu. 
Başkan hemen açıkladı: 
- Yoo . . .  yo . . .  ben namluyu toprağa gömmeyi dü· 

şünüyorum. Hatta, namluyu doğrudan toprak içinde 
dökeceğiz. N arnlu demir halkalarla çerçeveler, sağlam 
bir harçla da pekiştiririz. Döküm tamamlanınca hiç
bir gaz kaçmaması için, namluyu iyice kontrol ederiz. 

Maston öyle heyecanlandı ki, ellerini çırparak 
«Yaşasın topumuz hazır» diye bağırdı. 

Doğrusu ya Maston çok iyimserdi. Bir sözü söyle 
mek, onun için yeterliydi. Herşeye olmuş bitımiş gö
.züyle bakıyordu. Ama başkan öyle değildi: 

- Yoo, daha hazır değil, dedi. 
- Neden ama, başkan? 
- Çünkü daha namlunun biçimini tartışmadık. 

Bu bir havan mı olacak, top mu, humbara mı? 
Morgan hemen atıldı: 
- Kuşkusuz top namlusu olacak, dedi. 
Binbaşı: 
- Havan olmalı, dedi. 
Yeniden bir tartışma başlayacaktı. Ama qaşkan 

tam zamanında araya girdi: 
- Dostlarım, dedi. Bizim Columbiad, her üçünün 

özelliğini de taşıyacak. Onun için tartışmanıza gerek 
yok. Bu bir top olacak. Çünkü barut hücresi ile, çapı 
eşit olacak. Bir humbara topu olacak. Çünkü atacağı 
şey sonuç olarak bir humbaradır. Bir bakıma da ha

van topu olacak. Çünkü namlu yere dik olarak oturtu-

39 



lacak. Toprağa sağlamca yerleştirileceğinden, geri tep

me söz konusu değil. Barutun oluşturduğu tüm itme 

gücü gülleye ulaşacak. 
Hepsinin buna aklı yattı. «Kabul, !kabul• diyerek 

onaylanru bildirdiler. 
Binbaşı Elphiston: 

- Bir sorum var, dedi. Nrunlunun içi yivli mi ola

cak? 
- Hayır, diye yanıtladı başkan. Bize çok büyük 

bir özgül hız gerek. Bilirsiniz ki, yivli namludan çıkan 
mermi bir hayli hız yitirir. Ama kaval bir namludan 

daha hızlı çıkar. 
- Doğru. 

Mas ton: 

- Eh, hala hazır değil mi topumuz? diye sordu. 
- Daha hazır değil, c:liye yanıtladı başkan. 
- Neden ama! nesi eksik! 

- Çünkü hangi madenden yapılacağını konuşma-

dık henüz. 

- Hemen karar verelim. 

- Tabii, hemen karar verelim. 

Başkan geniş teknik açıklamada bulundu.  
- Topumuz çok sağlam, çok sert, sıcaktan asitle

rin aşındırıcı etkilerinden yıpranmaz, pas1anmaz ve 

dağılmaz olmalıdır. 
- Elbette, dedi binbaşı. Çok fazla maden kulla · 

nacağımız için seçmede zorluk çekmeyeceğiz. 

Morgan söze katıldı: 
- Bugüne kadar bilinen bileşimlerin en üstününü 

öneriyorum, dedi. Yani yüz ölçü bakır, on iki ölçü ka

lay, altı ölçü pirinç. Buna bir itirazı olan var mı? 
Başkan: 

- Haık.lısınız dostum, dedi. Bu karışım bugüno 
değin çok iyi sonuçlar verdi. Ancak bizim işte çok pa-
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halıya mal olur. Hem kullanılıru:ıısı da oldukça &"Üç 
olur. Çünkü ölçülerimiz çok büyük. Bana kalırsa daha 
ucuza mal olacak, daha kolay kullanılacak bir karı
şım bulmalıyız. 

- Evet, dedi binbaşı. 
- Dökme demir, tunçtan on kat daha ucuzdur. 

Hem eritilmesi de çok daha kolaydır. Kullanışlıdır. 
Kum kalıplara kolayca uyar. Bu nedenle hem paradan, 
hem zamandan yararlanmış oluruz. 

Morgan'ın aklı pek yatmamıştı: 
- Fakat, dedi, dökme çok çabuk kırılır. Bunu 

unutmayın. 
- Fakat direnci çoktur. 
Bir süre daha konuştular. Sonunda namlunun 

dökme olmasına karar verdiler. 
Bu karardan sonra başkan Maston'dan namlunun 

ağırlığını hesaplamasını istedi. 
Masum hemen kağıtların üzerine eğildi. Bir hesap, 

bir hesap . . .  Görenin aklı karışır! Kısa süre içinde be
yaz kağıdın üzeri çeşitli r�amlarla, formüllerle ağız 
ağıza doldu. Maston, sanki rakamlarla, fornıülleile 
dolu bir ormanda yol alan bir aslana benziyordu. 

Soluk soluğa başını kaldırdı: 
- Altmış sekiz milyon kırk bin kilo, diye kekeledi. 
- Kilosu iki yüzden ne eder? 
- İki milyon on bin yedi yüz dolar efendim. 
Bu rakamlar hepsinin gözünü açmıştı. Başkana 

kuşku ile baktılar. 
Ama başkan çok rahattı: 
- Üzülmeyin baylar, dedi. Paradan yana sıkıntı

mız yok. Bunun bir kaç katına da çıksa namluyu iste
diğimiz gibi dökeceğiz. 

Rahat bir nefes aldılar. Dile kolay, iki milyon, on 
bin yediyüz dolar . . .  
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SIRA GELDİ BARUT� 

Kurul üçüncü toplantısında barut konusunu ele 
aldı. 

Gülleyi fırlatacak olan topun üç yüz metre uzun
luğunda, yere gömülü bir nıamlu olacağı haberi tüm 
üyıeler arasında şaşkınlık yaratmıştı. O güne dek bir 
metreden daha uzun namlu görmemiş topçuların bu 
şaşkınlığını hoşgörmeık gerekir. Üstelik bu ruunlunun 
çapı üç met:rıe olacaktı. Çoğu, böyle bir namluyu ha
yallerinde bile canlandıramıyordu. 

Rakamlar çok büyüktü. Gülle çok ağırdı. Bu çok
ların arasına şimdi bir çokun daha katılması gereki
yordu. Kaç kilo, ya da kaç ton barut bu kocaman nes
neyi Ay'a kadar götürebilirdi! 

Herkes elinde kalem kağıt, bu işin hesabım rapı� 
yor ama, bir türlü için içinden çı�amıyorlardı. Bulduk
ları rakamın sonundaki sıfırlar hesabı yapanı ür!kütü-
yordu. . 

Bu kadar barut ha! . . .  Bir litre barut aşağı yukarı 
dokuz yüz gram geliyordu. Bunun yıanarken oluştur
duğu gaz da dört yüz litreydi. Bu gaz iki bin dört yüz 
derece ıısıyla taınn tamına dört bin litrelik bir hacim 
kaplıyordu. Bu duruma göre barutun ha.cmi, pa.tlamar
la oluşan gazın hıacmi ile orantılıydı. Dört bin kat da
ha dar bir alıana yerleştirHen bu gazın vereceği itme 
gücünü düşünmek bile insanları ürkütüyordu. .. 

Topçular derneği üyeleri bu hesaplara öyle dalmış·· 
lardı ki, yemeden içmeden kesilmişler durmadan he· 
sap yapıyorlardı. Ama, buldukları rakıamlar o kadar 
büyüktü ki, neredeyse birbirlerine «Dilkkat et, keçileri 
kaçırıyorsun» diyecek duruma geliyorlardı. 

Komite toplandığı zaman, üyeler de öbür demek 
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arkadaşlanndan farklı değillerdi. Ç:ı'.kıacaik rakamlar 

onları da ürkütüyordu. 

Başkan barut konusunun görüşüleoeği bu toplan· 

tıda ilk sözü, savaş sırasında barut işlerini yöneten 

kimyager Elphiston'a. verdi. 

Elphiston çok heyecanlı idi. Daha önoe de çalıştığı, 

bu konu üzerinde, güvenilir bir uzman olarak konllij

mağa başladı: 
- Arkadaşlarım, dedi. Ben söze kimi rakamlarla 

başlayacağım. Bildiğimiz yirmi dörtlük bir mermi on 

altı kilo barutla atılır. 

Başkan •Bu rakam kesin mi?" diye sordu. 

Binbaşı gururla gülümsedi. 

- Evet, dedi. Vereceğim her rakam kesindir. Ge

lelim şu sekiz yüz kiloluk Armstrong topunun mermi

lerine. Bu mermiler için de yetmiş beş kilo barut kul
lanılır. Rodman'ın Colombiad'ını beş yüz kiloluk gül

lesini on kilometreye yollaımak için toplam yüz altmış 

kilo barut kullanılır. 

Kendini ilgiyle dinleyen arkadaşlarına elindeki 
dosyayı gösterdi: 

- Bunları, atış raporlarından ç1kardım, diye 

açıkladı. 

General onu beğeniyle dinliyordu. cGüzel, devam 

edin lütfen» diyerek beğenisini açıkladı. 

- Bu rakamlardan şu sonuca varıyoruz, dedi 

Elphiston, Gülle ağırlığı arttıkça, barut miktarı da. 
aynı oranda artmıyor. Hesap ederseniz göreceksiniz; 

yarım tonluk bir gülle için üç yüz otuz kilo barut ye· 
rine yüz altmış kilo barut yeterlidir. 

Başkan ona hayretle baktı: 

- Neyi anlatmak istiyorsunuz? diye sordu. 

Maston ilk kez konuştu: 
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- Bu hesaplan aynı oranda sürdürürsek, şöyle 
bir sonuca varabiliriz . . .  

Maston susunca hepsi ona baktı «Evet, devam et» 
dediler. 

- Güllemiz yeterince a�r olursa hiç barut 
kullanılmasa da. olur. 

Binbaşı bu sözlerde bir aday sezdi. Çok kızmıştı, 
Maston'a döndü: 

- Dostum, Maston, dedi. En ağırbaşlı konulan 
bile hernedense hafife almakta pek ustasınız doğrusu. 
Ama ben sabırlıyım. Az sonra hepimizin merakla bek
lediği barut miktarını söyleyeceğim. Önce şunu belir
teyim. Savaş deneyleri şunu kanıtlamıştır. En büyü� 
toplar için, barutun ağırlığı, kullanılan merminL..., 
ağırlığının onda birine kadar indirildi. 

Morgan bir sandviç alıp ısırdı: 
- Çok güzel, dedi. Bu gerçekçi bir görüş. 
Morgan sandviçin ikinci yansını da ısırırken bir 

öneride bulundu: 
- Barut miktarından önce barut cinsini saptasak 

daha iyi olur kanısındayım ben. 
Binbaşı hemen cevap verdi: 
- İri taneli barut kullanmamız gerekiyor, dedi. 

Onun patlayışı toz barutunkinden daha çabuktur. 
General son lokmasını yutarken fikrini açıkladı: 

- Evet ama, dedi, Çok kırıcıdır. Top1ann içini bo· 
zar, çok zarar verir taneli barut. 

Elphiston sakin sakin açıkladı: 
- Haklısınız, general Ancak bu sakınca uzun sü

re kullanılacak toplar içiın söz konusudur. Bizim Colum
biad'ımız ise sadece bir kez kullanılacak. Hiç bir pat
lama tehlikesi yok. Barut hemen alev alırsa kuşkusuz 
mekanik etkisi tam olur. Eh, bize de gerekli olan bL1 
zaten. 
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Maston geıne sivri bir fikir ileri sürdü: 
- Barutu bir kaç delikten birden ateşlersek daha 

iyi olur. 
Elphiston Rodman'm topunu doldurmak için dök· 

me kazanlarda pişirilmiş, söğüt kömüründen yapılma 

kestane gibi iri taneli barut kullandığını anlattı; 
- Bu barut çok sert ve parlaktır, dedi. Elde hiç 

bir iz bırakmaz. Hemen patlar. İçinde bol oranda hid
roıen ve oksijen bulunur. 

General: 

- Sanırım artık karar verebiliriz, dedi. 
Başkan Barbicane, o an.a dek hiç konuşmamış sa

dece dinlemişti. Oturduğu yerden doğruldu . Ne kadar 
baruta gerek olduğunu sordu. 

Herıkes kendine göre bir rakam söyledi. 
Morgan'a göre yüz bin kilo l>arut gerekiyordu. 

Binbaşı, bir açık arttırmada gibi, «iki yüz bin,. dı-

ye söze katıldı. 

Sıra Maston'a gelince en yüksek rakanu o söyledL 

«dört yüz bin kilo• 

Demek ki, bir açık artırma olsaydı, Maston ka
z9.IlIIUŞtı. Çünkü Maston, gerçekten nişangahsız atı

yordu. 

Elphiston bu abartma.lı rakam için bir şey söyleye
medi. Kimbilir, belki de Maston haklıydı. On tonluk 

bir gülleyi Ay'a dek göndermek söz konusuydu. Bu
nun için saniyede on iki kilometrelik bir hız gerekiyor
du. Bunu sağlamak için de . . .  Evet, barut miktanm 
kesinlikle saptamak olanaksızdı. 

Hepsi sustular. Başkan sıranın kendine geldiğini 
anladı: 

- Arkada.şiar. dedi. Yapacağımız topun �direnci 
çok yüksek olacak, bunu biliyorsunuz. Şimdi burada 

45 



sevgili Maston'u şaşırtaoak bir şey söyleyeceğim. Çün
kü verdiği ra!kiam biraz düşük. 

Hepsi hayretle doğruldular. «Düşük mü? Dö� yüz 
bin kilo az mı?,. diye mırıldandılar. 

- Evet, diye konuşmasını sürdürdü başkan. Sev
gili Maston'un önerisinin tam ilti katını öneri.yorum 
ben. 

Maston_ «Yani sekiz yüz bin mi?,. diye sordu. 
- Evet. 
- O halde, dedi Mastan. Benim bir kilometrelik 

topuma dökmek gerekir bu ağırlıktaki barutu. 
Binbaşı bu soruyu «Doğru.. diye yanıtladı. 
Maston yeniden heyecanlanmıştı: 
- Sekiz yüz bin kilo barut, yaklaşık olarak sekiz 

yüz metreküplük bir alan kaplar, dedi. Oysa ki, düşün
düğümüz namlunun hacmi sadece iki bin metre küp 
gelir. Bu durumda namlu yan dolu durumda olacak. 
Gülleye gerekli hızı verecek gazların hacmının yete-
rince artması için namlunun uzunluğu yetmeyecek 
bize. 

Maston'u hepsi onaylıyordu. Maston belki ilk kez 
gerçekçi sözler söylüyordu. 

Başkan arkadaşlarına döndü: i 
- Bu barut miktarının saptanması çok önemli, 

dedi. Sekiz yüz bin kiloluk barutun oluşturacağı gazın 
hacmi altı milyardır. Evet . . .  Tam altı milyar. Anlıyor 
musunuz baylar. 

General pek şaşırmıştı. Verilen rakamlarla kafası 
adamakıllı karışmıştı. 

- Peki, ne öneriyorsunuz? diye sordu. 
- Çok basit, dedi başkan. Barut miktarım olabil-

diği kadar azaltacağız. 
Binbaşı hemen karşı çıktı: 
- Ya itici güç ne olacak? 

46 



Başkan cevap verdi: 

- Barut miktarını azaltacağız ama, mekanik gü
cü aynı kalacak, dedi. 

- İyi ama nasrıl olacak bu? 
- Basit, dedi Barbicane. Gerçekten barut miktarı-

nı dörtte bire indirebiliriz. 

Gene aynı sorular yükseldi: Nasıl, nasıl! 

- Bitkilerin ana maddeısi olan selülozu düşü.nün, 

dedi başkan. 
Elphiston, başını salladı cEvet, evet» dedi. 
Başkan açık.1amasını sürdürdü: 
- Selüloz değişik maddelerde saf olarak bulunur, 

dedi. Pamuk, bildiğimiz pamuk, azotik asitle karıştı

rılırsa, bundan yeni bir madde çıkar. Bu madde eri
mez. Çok iyi yanar. Çok iyi patlar. Bunu ilk kez bir 
Fransız profeı>örü buldu. 1832 yılında. 1846 yılında da 
Basel'li kimya profesörü Shonbein, bu maddeye savaş 
barutu adını verdi. Bu toz, azotik pamuktur. 

Hepsi heyecanla bağırdılar «Buna biz de bir isim 

vermeliyiz» 
- Düşünelim, dedi başkan. 1847 yılında Maynard 

adlı yurttaşımız, bu alanda çalışmalar yaptı. Özellikle 
ya:rıaların tedavisinde kolodyon kullanmayı başarmış

tır. Bu kolodyon'un esası da size sözünü ettiğim pa

muktur. 

Ma.ston hemen söz aldı: 
- O halde yaşasın toz pamuklu Maynard! dedi. 

Başkan sözüne devam etti: 
- Gelelim toz pamuğa, dedi. Hazırlanması çok 

kolaydır. Pamuk alınır, dumaını tüten azotik aside ba
tırılır. On beş dakika sonra çıkarılıp suyla yıkanır ve 

kurutulur. 
Hepsi merakla «Evet, sonra» diye sordular. 
- Sonrası yok, barutumuz hazır, dedi başkan. 
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Morgan bu işe çok sevinmişti: 
- Gerçekten çok kolaymış, dedi. 
- Hem biliyor musunuz baylar, rutubet, nem, bu 

barutu etkilemez. Bu husus bizim için çok önemli. Çün
kü topun doldurulması en az bir kaç . gün süreoektL.r. 
Hem, barutu yakmak için iki yüz kırk değil sadece yüz 
yetmiş derece yeterlidir. 

Hepsi bu barutun kullanılmasından yanaydı. Ama 
para sorunu ne olacaktı. 

Binbaşı: 
- Ancak, bu barut çok pahalıya mal olur, dedi 
Maston hemen cevap verdi: 
- Para önemli değil dostum, dedi Öbür baruta 

oranla dört kat hız sağlıyor bu. 

Başkan konuşmasını özetledi: 
- 1ki yüz bin kilo toz pamuk bu iş için yeterli, de

di. Ay'a doğru havalanmadan. önce, güllemiz altı mil
yar litrelik bir basınç ile namlu içinde iki yüz metre
den daha uzun bir yol alacak. 

Ma.ston öyle heyecanlandı ki, Ay'a gönderilecek 
gülleden daha büyük bir hızla başkanın kollarına atıl
dı. Zavallı Barbicane, biraz tetik davranmasaydı, arka

daşı onu bir gülle gibi delip geçebilirdi. 
Elphiston: 

- Eh, bizim gülle şimdiden hareketlendi, diye 
gırgır geçti. 

Öbürleri de ona katıldılar. Morgan.: 
- Bizim gülleyi, dedi, Maston'un heyecanı ile ha� 

rekete geçirmek olasılığını bulabilsek, her halde değil 
Ay'a Güneş'e bile kolaylıkla gidebiliriz. 

Hepsi buna gülüştüler. 

Maston da kendi durumuyla en az arkadaşları ka
dar dalga geçiyor, aşın davranışlarını alaya alıyordu. 
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- Hay, hay, dedi. Emrederseıtlz gülleyi Merih'e bi-. 
le götürebilirim. 

Komite, üç büyük sorunu çözümlemiş olmaru.n ra· 

hatlığı ile gevşemiş gibiydi. 
Başkan: 
- Şimdi iş bu aldığımız kararlara uygun proje

lerin çizilmesine kalıyor, dedi. 
Maş ton: 
- Bu çok kolay başkanım, dedi. Çocuk oyuncağı 

gibi bir şey. En kısa sürede hazır olur proje. 

MİLYONLARA KARŞI BİR KAPTAN 

Komiteniın aldığı kararlar, sıcağı sıcağına kamu 
oyuna duyuruluyordu. Her haber, heyecanın daha da 

Ci.rtmasına neden oluyordu. Şimdi halk büyük bir bek .. 
leyiş içindeydi. ÇUnkü bu müthiş girişimin nasıl ger
çekleştirilebileceği art.ık öğrenilmişti. Şimdi artık iş 
uygulama aşamasına gelmişti. 

Bu aşama bir yıl kadar sürecekti. Namlunun ko 
nacağı yerin seçilmesi. Buranın kazılması. Kalıbın ha· 
zırlaınrnası. Barutun doldurulması. Öbür yandan gülle
nin hazırlanması. Atış yerine getirilmesi. . . 

İşte bir yığın olay. Halik bunları şiddetle merak 

edjyordu. 
Aslında gülle atıldıktan on saniye sonra gözden 

1'aybolacaktı. Bundan sonrasını kim görebilirdi ki! 
�cak kuvvetli dürbünleri olan pek az mutlu kişi gül• 
leyi izleyebHeceikti. İşte bu nedenle halk, asıl atış anı 
kadar, ondan önceki hazırlıık.lan da çok merak ediyor-



du. Sanki heyecanı yudum yudum içerek son aşamaya 

kadar, bu işte çalışanlarla birlikte her şeyi kendileri de 

yaşamak istiyorlardı. 

Ancak günün birinde, Ay tasarısının yaratıcısı 

Barbicane'a karşı bir hareket oldu. O güne değin 

Barbicane, hiç kuşkusuz ülkenin bir numaralı adamı, 

halkın sevgilisiydi. 

Kimdi bu adam? Her fırsatta Barbicane·a çatıyor, 
onun tasarısının gerçekleşemeyeceğini açrklıyordu., 

Milyonlarca insanın karşısına bir tek adaım cesa

retle çıık.ıyordu. Barbicane'ın buna aldırış eıtmemesi, 
önem vermemesi doğaldı. Ama başkan bir kişi de olsa 

kendisine karşı çıkılmasını istemiyordu. Bu yüzden 

çok etkilendi. Aslında bu karşı çıkma;run nedenini 

biliyordu. Çok eski tarihlere dek uzanan bir çekeme

mezlikten kaynaklandığını biliyordu. 

Barbicane, bu ada.mı görmemişti. O da tıpkı 

Barbicane gibi bilgin, gururlu, cesur bir adamdı. Gözü 

pekti. Bir şeye inandı mı, sonuna dek onu savunur

du. 

Milyonlara karşı çıkan bu adamın adı Nioholl'du. 

Mesleği kaptıaın. Filadelf iya' da oturuyordu. 

Kaptan Nicholl, ünlü bir zırh dövücüsü idi. Yani 

zırhlı savaş gemilerinin gövdesine kaplan.an zırh yapı

cısı. Başkan Baltiınor'da mermi dökerken o da �iledel

fiya'da gece gündüz zırh dövüyordu. 

Bütün bunlar savaq sırasında oluyordu. Barbica

ne'ın tek amacı kaptanın yaptığı zırhlıları delecek 

gülle yapmak. Kaptanın amacı ise Barbicane'in yaptığı 

güllelerle delinmeyecek zırh yapmaktı. 

İşte şimdi barış dönem.indeydiler. Ama kaptaın es

ki inadında direniyor, gazetelere, Barbicane'ın yaptığı 

hiçbir güllenin, kendi yaptığı zırhı delemeyeceğini 

söylüyordu. 
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Ünlü zırh dövüı.:üsü Kaptan Nicholl bütün çalışmalara karşı 

çıkan tek kişiydi. 



Başkan ise sağladığı başarıyı gölgeleyebilecek 
bir söz düellosuna girmeyi düşünmüyordu. Bunun 
için susmak.la yetindi. Kaptanın önerisiıne bir cevap 
vermedi. 

Kaptaın Nicholl bu davranışa çok kızrnıqtı. Barbi
cane'ın ne denli değersiz olduğunu kaınıtlamağa ha
zır olduğunu tüm kamuoyuna duyurdu. Demeç verdiği 
gazetelere, Barbicane'ın yapmayı düşündüğü topun iki 
yüz metre ötesine koyacağı bir zırhı, güllesi ile deleme
yeoeğini söyledi. 

Ertesi gün gazeteler bu haberi büyük harflerle 

verdiler: 

KAPTAN MEYDAN OKUYOR 
KAPTAN İKİYÜZ METRE MESAFE TANIYOR 
MÜTHİŞ BİR İDDİA: BARBİCANE BUNA NE 
DİYECEK? 

Bu başlıklar hemen her gazetede yer aldı. Ancak 
Topçular Demeği'nden hiçbir açıklama yapılmadı. Ga
zetelere, cevap da verilmedi. 

Kaptan bu kez mesafeyi yüz metreye indirdi. Ga
zeteler bu kez aynı başlıkları yüz metrıeye göre ayar
ladılar. 

Barbicane'da gene ses yok. 
y,eıtmiş beş metreye . . .  
Gene ses yok. 
Elli metreye . . .  
Gene bir yanıt alamayan kaptan büsbütün köpür

dü. Gazeteler aracılığıyla başkana meydan okudu. Ga
z>etelere verdiği demeçte kıaptan şunları söylüyordu: 

•Şu meşhur topun tam yirmi beş metre uzağına 
zırhımı koyacağım. Evet, sadece yirmi beş metre. Ne 
uzak ne de daha yaıkın! Üstelik zırhın arkasında da 
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ben duracağım. Hodri meydan. Bay Barbicane ateş et· 
sim. de şu Ay'a güHe göndeııecek topun marifetini gö
relim." 

Barbicane artık sabredemedi. Kendisine bu konu· 
da soru soran gazetelere kısa bir demeç verxii: 

«Kaptan zırhın önünde dursa da ateş etmem . . .  '" 
Bu karşılık kaptanı deliye döndürdü. Artık daya· 

namadı. İşi tam bir sıen-ben kavgasına dönüştürdü. 
Barbicane hakkında verdi veriştirdi. Kendinin bir to

pun karşısına geçip, çok güvendiği zırhına sığınaraık, 
gözünü kırpmadan ölüme meydan okuduğunu, Barbi� 
cane'ın ise eserine güvenip ateş etmeye bile cesareti 
olmadığım söyledi. 

Başkanın ise başını kaşıyacak vakti yoktu. Bu kuru 
gürültüye hiç önem vermedi. Hatta bu şamatayı duy
madı bile. 

Topçular Derneği ünlü bildirisini yayınlayıp da üç 
yüz metre boyunda bir namludan söz edilince, kaptan 
Nicholl öyle öfkelendi ki, kızgınlığından ne yapacağı· 
m bilemedi. İşte kendine baş düşman bildiği topçular, 

bir başarı daha sağlamışlardı. Böyle büyük bir esere 
başlıyorlardı. Amansız düşmanı olduğu topçulara kar
şı, bir zırhçı olarak kendisi de birşeyler yapmalıydı. Ne 
yapıp etmeli, topçulardan daha üstün olduğunu kanıt· 
lamalıydı. 

On bin kiloluk bir mermi! . . .  üç yüz metrelik nam� 
lu! . . .  Eğer bunlar gerçekleşirse kaptan iflas eıtmlş de
mekti. Uzun yıllardan beri sürdürdüğü müoadeley:i 
kaybetmiş, topçuların üstünlüğünü ı:kabul etmiş de
mekti. 

O halde yapacağı ilk iş Barbicane ve adaıml�rının 
tüm girişimlerini eleştirmek, bu girişimin bir saf sata� 
dan başka bir şey olmadığını kanıtlamıaktı. 

Hemen kağıda kaleme sarılıp gazetelere eleştiriler 
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göndermeye başladı. E, gazeteler böyle yazılan kaçı
rırlar mı? Kaptanın yazılarına özel bir yer ayırdılar. 
Kaptan yazdığı yazılarla bu girişimin başarı şansı ol
madığını, işin içinde bir üç kağıtçılık olduğunu bilim
sel yoldan kanıtlamak için bin dereden su getirmeye 
başladı. Ona göre bunlar topçu idi . «Bilindiği gibi» di
yordu kaptan «topçular nişangahsız atış yapmağa alı
şıktırlar. İşte şimdi de böyle yapıyorlar. Milleti saf bul
dular, atıp duruyorlar. Kendinize gelin sayın baylar! 
Ne demekmiş üç yüz metrelik namlu, ne demekmiş 
on bin kiloluk gülle ! . . .  Sayı ile kendinize gelin bay
lar! . . ·'" 

Kaptanın hesaplarına göre bir cisme saniyede on 
iki bin metrelik bir hız verebilecek hıiç bir güç yoktu 
Dünya'da. Dahası, ortaya attığı matematik formüllere 
göre, bu kadar ağır bir gülleye bu hız verilebilse bile, 
atmosferi aşması gene de olası değildi. Kaptanın he
saplarına göm, güllenin en çok gidebileceği uzaıklık 
sekiz kilometre id i. 

Kaptan bir yığın matematik ve mekanik forıp.ül
ler sıraladıktan sonra başka iddialarda da bulunuyor

du. Ona göre hız yeterli olsa bile gülle bu kadar çok 
barutun oluşt.uracağı basınca dayanamayacaktı. Bu 
nedenle gülle namludan çırkar çıkmaz erir, bir ateş 
yağmuru olarak oradaki seyircilerin başına yağardı. 
Tanrı korusun, bu iş bir felaketle sonuçlanırdı. 

Barbicaıne, tüm bu saldırılan gazetelerde okuyor, 
gülüp geçiyordu. Onu ilgilendiren tek şey, Ay'a gönde
rilecek güllenin bir an önce hazırlanması ve gözleme
vinin önerdiği tarihe kadar herşeyin noksansız tamam
lanmış olmasıydı . 

. Çalışmalar tüm yoğunluğuyla sürdüıiildü. 
Kaptan Nicholl, bu kez başka yönden saldırıya 

geçti. Bu top çok tehlikeli bir serüvenden başka bir şey 
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değildi. Bir kez, gülle imkanı yok hedef ine ulaŞıama
ya.caktı. Gerisin geriye Dünya'ya düşecekti. Bu dü.şü.ş 

sırasında hızı, i1k hızının karesi kadar artmış olacak

tı. On tonluk bir kütlenin Dünya'ya bu hızla vurması 

büyük bir felaketti. Bu bölgedeki yurttaşlar büyük za
rar göreceklerdi. Hükümetin bunu önlemesi gerekir

di. Bir kaç kıişinin, başlannın bir karış üstündeki akıl· 

larmıa uyarak, binlerce yurttaşa zarar vermesine hü
kümet göz yumamazdı. Tüm insanlık büyük bir teh· 

like ile karşı karşıya idi. 
Halk, hergün aşağı yukarı aynı sözleri çeşitli bi· 

çimlerde söyleyen kaptandan bıktı. Onun sözlerini 

sırf rriatrak olsun d iye ok u maya başladılar. Kaptan 
N icholl, tüm ülkede bir alay konusu oldu.-Bir çok şar· 
kı bestelend i . Gazetelerde, dergilerde kaptanla ilgili 
karik.atüder yayınlandı . 

Bir yandan Ay yolcul uğunun heyecaını,  b ir yandan 

da bu şamata halkın çok hoşuna gidiyordu. Tüm ülke
de içki satıştan bir yıl öncenin aynı günlerine oranla 
bir kaç misli arttı. En ücra yerlerdeıkıi bira salonları 
bHe, müşterilerle dolup dolup taşıyordu . 

Bir bakıma çok kişi işini ikinci pla.ndıa görüyor
du. Millete laf lazımdı, dedikodu lazımdı. Şimdi açılan 

her ağızdan hiç değilse yansı bu konuda bir şeyler 
söylemek için açılıyordu. Öbür yarıısı ise, daha sonra

.iti açılışta aynı konuda söz söylüyordu. 

Adeta çıldırmış gibi,  her yolu deneyen kaptan 

son olarak Richmond'da yayınlanan «Arayıcı» adlı bir 
gazete aracılığıyla para bahsine girdi . 

Kaptan bir kaç konuda iddiaya giriyor, her konu 

için de belirli bir para koyuyordu. 

Halk bu paralı iddiayı ilgiyle okudu: 

ı - Topçular Derneği'nin bu girişimi için yete -
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rince para bulunamayacak. Eğer bulunursa kaptan 
Nicholl LOOO dolar ödeyecek. 

2 - Üç yüz metre boyunda bir top dökmek ola., 
nak dışıdır. I Eğer bu gerçekleştirilirse kaptan 2.000 
dolar ödeyecek. , 

3 - Bu namluya barut doldurulamaz. Çünkü. gül
l1enin ağırlığı 1altmda kalan barut kendiliğinden ateş
lenir. I Böyle olmazsa kaptan 3.000 dolar ödeyecek. 

4 - Colombiad, ilk atışta patlar, parça par_ça 
olur. I Eğer olmazsa kaptan 4.000 dolar ödeyecek. 

5 - Mermi, altı kilometreyi aşamaz. Fır1atıldık
tan sonra bir kaç saniye içinde düşer. I Böyle olmazsa 
kaptan NichoH 5.000 dolar ödeyecektir. 

Sonuç olarak kaptan bir inad uğruna 15.000 dola
n gözden çıkarıyordu. Bunlan ·okuyan halkın gözü 
adamakıllı açıldı. On beş bin dolar! . . .  Bir iddia ugru
na on beş bin dolar!.  

Aoaba Barbicane, bu iddiaya katılacak mıydı? Bir 
bakıma delilikti bu. Bir iddia uğruna büyük bir ser
v,et söz konusu idi. 

19 Mayıs günü pos.tacı, kaptana bir zarf getirdi. 
İçinden küçük bir pusula çıktı: 

«Kaıbul - Barbicaıne.'" 

FLORİDA MI, TEKSAS MI? 

Çözümlenmesi gereken bir sorun daha vardı . 
Colombiad'ın yerleştirileceği yerin seçimi. 
Gözlemevinin önerileri vardı bu konuda. Bir kez 

topun namlusu ufuik çizgisine dikey olacaktı. Yani 
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başucuna doğru yöneltilmeliydi. Çünkü ancak o - 28 

enlemler arasında Ay'ın başucuna yönelmek olasıdır. 
Bu bakımdan kocaman topun döküm yerini seçm�k 
de büyük bir sorundu. 

20 Ekim günü derneğin genel kurulu bıir top].sıntı 
daha yaptı. Bu toplantıda başkanlık masasının geri· 
sine büyük bir harita yerleştirilmişti. 

BaşkMJ. toplantıyı açarken Maston, her zamanki 
ataıklığıyla hemen ayağa kalkıp konuşmaya başladı: 

- Sayın mesleıkdaşlarım . . .  diye başlayan bir söy· 
levi sürdürdü. 

Anlattı, anlattı . . .  Sonunda bugünkü konunun to
pun yerleştirileceği yerin seçimi olduğunu söyledi. 
Sağdan soldan, hele Maston'u tanıyanlar işin dalgasın
daydılar. Çeşitli bağırmalar, c Yaşa kahraman Maston• 
sesleri duyuluyordu. 

Maston tüm bu takılmaları ciddiye alıyor, alkış 
gelen yere dönerek ciddi ciddi selam veriyordu. 

- İzin verirseniz düşüncemi anlatayım, dedi Mas
ton. Atışın başarılı olabilmesi için ekvatora oldukça 
yakın bir yer seçmemiz gerekiyor. 

Başkan, Maston'un kısa bir duraıklamasmdan ya
rarlanarak «İsterseniz . . .  ,. diye bir şeyler söyleyecek oı� 
du ama Maston bırakmadı. 

- Düşünceler serbestçe çarpışmalıdır arkadaşlar, 
dedi. İns:aınlık tarihine şan katacak olan bu atış, -Bir- , 
leşik Amerika topraklarından yapılmalıdır. 

Salondan: ·Hoppala,,. diye sesler yükseldi. Kimile: 
ri «ülkemizde yapılmayacak da nerede yapılacak bu 
atış?,. diye hayretle sordular. 

- Bu iş için sınırlarımız uygun ve ye,terli değil, 
diyerek konuştu Maston. Güneyde okyanus var. Bu ne
denle 28. paraleli ülkemiz sınırlan dışında, komşu bir 
ülkede aramamız gerekiyor. Bu nedenle, zorunlu bir 
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savaş sebebidir. Meksika'ya savaş açılmasını öneriyo
rum. 

Salondaki hoppalacılar bu kez öyle gürültülü bir 
« Hoppala! . . .  " çektiler ki, herkes gü1me.ye başladı. 

Kimileri de işi ciddiye alıyor «Aman ha, bu ne bi

çiım öneri? » gibilerden sözler söylüyorlardı. 

Maston b unlan dinlem iyordu bile . 

- Hayır mı, diyorsunuz? diye hayretle sordu. 
Doğrusu ya, bu şerefl i toplul uk ta beni çok şaş�tan 
bir söz bu. 

- Bir dakika dinleyin beni. 
I 

- Asla, asla! . . . Bu savaş er-geç, günün birinde ola-
cak. Bizi yol u mu zdan kimse alı koyamayacak. Savaşın 

hemen, bugün açılmasını istiyoru m. Hepinizin de beni 
destekleyeceğinize inanıyorum arkadaşlar. 

Babicane, daha fazla dayanamadı, başkanlık ça

nını çalarak iyiden iyiye yükselen gürültüyü sustur

du: 

- Söz hakkınızı geri alıyorum bay Maston, dedi. 

Evet, konuşamazsınız artık. 

Mastan buna karşı gelmek istedi ama, bir kaç ar
kadaşı onun koluna girerek konuşmacı yerinden uzak 
laştırdılar. 

Başkan konuştu : 

- Bu deney ancak Amerika Birleşik Devletleri 

topraklarında yapılabil ir, dedi. Sabırsız arkadaşımız 
konuşmadan önce şu koca haritaya bir göz atsaydı, 
komşu}anmıza karşı savaş açmanın ne denli yersiz 
olduğunu hemen görürdü. 

Başkan yerinden kalktı, elindeki uzun bir sopa ile 

haritanın bir noktasını işaret etti. 

- -- Birleşik Devletlerin sınırlan, dedi yirmi sek_i-

-zinci paralele kadar uzanır. İşte şurada. Teksas'ın ya 
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da Florida'nın güney kesimleri bu çalışma için işimiz-e 

yarayabilir. 
Olay bu kadarla kaldı. Maston yeniden konuşmak 

istemedi. 
Böylelikle Colombiad'ın Teksas'ta ya da Florida'

da dökülmesine karar verildi. 
Genel Kurul bu kararı aldıktan sonra dağıldı 

ama, olaylar henüz bitmemişti. 
Yirmi sekizinci paralel Flor1da Yarı:mad.ası'ndan 

geçer. Yarımadayı aşağı yukarı iki eşit parçaya böler. 
Buradan Meksika Körfezine doğru uzanır. Alabaına, 
M is5isipi ve Louisiana kıyılarından oluşan açıyı uçla
rından keser. Daha sonra da Teksas'a geçer. Orada 

M eksika boyunca uzanır. 
Tüm bu yerlerden yalnız Teksas'la Florida, para.

lelin güneyinde kaldıkları için gözlemevinin önerdiği 

enleme en uygun yerlerdi.  
Florida'nın güney kesiminde önemli yedeşme mer

kezleri yoktu.  Burada yer yer, kızı1derililere karşı ku
rulmuş kaleler göze çarpar. Bu kesimde Colombiad'ın 
yapılması için her türlü koşulu kapsayan tek bir kent 
vardı: Tampa. 

Teksas'ta durum tam tersiydi . Yerleşme merkezle
ri hem daha çok, hem de kalabalıktı. 

Bu kalabalık kentlerin ileri gelenleri bir araya 
geleııek güçlü bir birlik kurdular. Birliğin amacı, Co
lombiad'ın yapım yerinin kendi eyaletleri içinde bi.r 
yeı�de seçilmesini sağlamaktı. Böylelikle komşuları Flo
rida'nın bu konudaki iddialarına cevap vermiş oluyor
lardı. 

Her iki eyaletin ileri gelenleri kendilerine güvem -
l ir  temsilcilerini seçerek, iki ayrı kurul halinde Bal ti
mor'a geldiler. 

Bu delegeler yorulmak nedir bilmiyorlardı. Susmak 
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nedir bilmiyorlardı. Yılmak, bıkmak, usanmak nedir 

bilmiyorlardı. Vay geldi Topçular Demeği'nin ileri ge
lenlerinin başına! Çünkü adamlar gece demedeın, gün
düz demeden, hiçbir fırsat kaçırmadan, hep aynı şar
kıyı söylüyorlardı: 

- Colombtad, bizim eyalette kuru1mal:ıdır. Çün
kü bizim eyalet . . .  

Gidernk hava gerginleşti. İki komşu eyaletin de
legeleri aynı gün silahlandılar. Caddele:rıde, pa:rıklarda 
silahlarla dolaşır oldular. Bir gurubun gi:rıcliği gazino
ya, öbür gurup girinoe millette şafak atıyordu. Taban
calar ha patladı, ha patlayacak, diye baıkıyorlardı. İki 
komşu eyalet arasındaki çeık.işme doruk noktaya ulaş
mıştı. 

Pek çok gazete de bu zırtlaşmaya alkış tutuyor, 
bir bakıma yangına körükle gidiyorıdu. Gaze,teler de 
iki guruba ayrılmış, birbirlerine veryansın ediyorlar
dı. 

Bir gazete, Teksas'ta Dünya'nın en iyi pamuğu
nun yetiştiğiıili, en iyi meşenin de bu eyailette bulun
duğunu ballandıra ballandıra anlatıyordu. Üstelik yüz
de elli randımanlı demir madenleri de vardı. 

Öbür tarafı tutan gazeteler ise, daha baışıka şey
ler bularak Florı:ida'nm özelliklerini övüyorlardı. Eya
let topraklarının kil ve kumdan yana çok zengin oldu
ğunu, bu toprağın döküme çok elverişli olduğunu be
lirtiyorlardı. 

Gazetelerdeki bu tartışma giderek alevleniyor, 
iki eyalet halkı arasında büyük bir zıtlaşmaya neden 
oluyordu. Kuşkusuz bu zıtlaşma eyalet temsilcileri ara
sında daha gergin bir hava yaratıyordu. 

Baltimor sokakları her an patlamaya hazır bir 
barut fıçısı görünümü almaya başlamıştı. Herkes kor
ku ve merak içindeydi. 
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Başkan Ba.rbicane, ne yapacağını şaşırmıştı. Gün
de beş tane, on tane tehdit mektubu alıyordu. Hergün 
çeşitli derneklerce bildiriler yayınlam..ıyordu. Ne yapma
lıydı, hangi eyaleti seçmeliydi? Bir türlü karar :vere
miyordu başkan. 

Daha fazla sabredemeyen başkaın arJ.mdaşlarını 
toplayıp bir karara varmak gereğini duydu. İşin daha 
fazla uzamaya tahammülü yoktu. 

Başkan arkadaşlarına konuyu açıkladı: 
- Hangi e,yaleti seçersek seçelim, kavganın önüne 

geçemeyeceğiz, dedi. Hatta, bir eyaleti seçsek bu keL 
aynı eyaletin kentleri arasında kavga çıkacak. Mese' 
la Teıksas'ta isteklıerimize uygun tam on iki kent var'. 
Eğer Teksas'ı seçersek bu kez bu on iki kent birbirinı} 
girecek. 

Ama Floriıda'da koşulları uygun tek kıent var: Tam
pa. O halde ark:aıdaşlar bize tek bir seçenek kalıyor . . .  

Üyeler başkanın söylediıklerini çok iyi anlamış· 
lardı: 

- Kabul, kabul, dediler. Tampa'yı seçiyoruz. En 
uygunu Tampa. 

Ka:mr duyulur duyulmaz Teksas temsilcileri çok 
bozuldular. Derneğe gelerek üyelere hakaretler yağ 
dırdılar. Neredeyse büyük bir çatışma çıkacaktı. Polis 
duruma el koydu. 

Te·ksaslılar yaka paça trene bindirildi. Başlarır1· 
da yeteri kadar polisle kentten çıkartılıp, saatte em 
kilometre hızla kendi eyaletlerine doğru yollandılar. 

Aıma Teksaslılar gene de homurdanıyodar, Flori
da'nın iki deniz arasında sıkışmış küçücük bir yarım
ada olduğunu ileri sürüyorlardı. Florida'nı� b5yle 
büyük bir barut yığınının patlamasına dayanması 
Qlam.aksızm.ış. Top buummm . . .  diye patladı mı Florida 
da denizi boylarmış . . .  



PARA Y AGMURU 

Hemen hemen her sorun çözümlenmış, gerekJ � 
kararlar alınmıştı. Şimdi küçük bir sorun kalıyordu . 
Küçük ve baısit: Para sorunu. Öyle beş on dolar, bir  
kaç yüz, bir kaç bin dolar değil. Beş sıfırlı, altı. sıfırlı 
dolara gereksinme vardı. 

Ba.cşkan bu girişimin ulusal bir girişim olduğunu 
biliyo:rıdu. Fakat daha çabuk ve daJıa çok para topla
yabilmek için girişime uluslararası bir boyut Vei'nıe· 
nin doğru olacağını anladı ve dünya çapında bir yar
dım kampanyası açtı. 

Durumu çok dokunaklı bir bildiri ile tüm Dünya'

ya duyurdu. «Mademki,» d iyordu başkan «hepimiz 
aynı gezegenin evlaıtlanyız, bu girişim de hepimizin
dir, yani Dünya'nındır. Bu nedenle girişimi herkesin 

destekle,yeceği doğaldır.» 
Başkanın bu çağnsina önce gözlemevleri kaıtıldı. 

Ülkedeki tüm gözlemevleri Dünya'nın öbür ülkelerin

deki gözleırnevlerine mektuplar yazarak onları yardı
ma çağırdılar. Çağrıyı alan her gözlemevi kendi ülke
sindeki daha küçük gözlemevlerine durumu bildire
rek onları da yardıma çağırdı . 

Ancak İngiltere'deki Greenwich gözlemevi, ken
dine bağlı 22 gözlemevi ile tasarıyı desteklemediğini, 
bu deneyden başarı sağlanmasının olanaksız olduğunu 
bildirıdi. Bu gözlemevleri kaptan Nicholl'un varsayı
mını daha doğru buluyordu. 

Bağış kampanyası giderek şiddetleniyordu . Baş
kanın bildirisinden üç gün sonra ç�it.li Amerika kent
lerinde hemen dört milyon dolar toplanıverdi . Dem.e

ğin ilk sermayesi bu paraydı. Hemen işe koyulabilir
lerdi. 
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İlti gün sonra Dünya'nm her yanından Amerika 
Birleşik Devletlerine bir telgraf akımı b�ladı. Öyle 
bir akım ki, her birinde binler, on binler, yüz binler 
akıyordu. Dünya, dört yaınındaın Ame!rika'ya para 
yağdırıyordu. 

Uluslar arasında bir yardım yarışı başlamıştı. 
Ruslar, bilime ne denli önem verdiklerini göster

mi şler, deney için tam üç yüz altmış sekiz bin küsur 
ruble yatırmışlardı. 

Fransızlar önce bu girişimle ala,y etmişler, fakat 
sonra işin ciddiyetini kavmyıp bir milyon frank kadar 
bir bağışta bulunmuşlardı .  

Avusturya büyük para sıkıntıısı içinde olduğu hal
de, gene de iki yüz on altı bin florin gönderdi. Prusya 
dokuz yüz otuz yedi bi:ri beş yüz frankla yardıma ka
tıldı. 

En az para İspanya'dan geldi . Çünkü İspanyollar 
bu işe pek inanmamışlardı. Ay'a gönderileceik güllenin 

Ay'ın rahatını kaçıracağından, yörüngesini boz.acağın
dan korkuyorlardı. İşin sonunda Ay'ın Dünya'ya düş· 
me tehlikesinin olduğu varsayılıyordu. Bu nedenle 
kampanyaya girmemek daha akıllıca gelıiyordu İspan
yollar' a. Laf olsun diye elli dokuz frank, kırk sekiz 
santim gönderdiler. 

Sonunda yapılan hesaba göre şöyle bir durum 
çıktı ortaya: 

Birleşik devletlerden yapılan bağış top1amı _ _2ört 
milyondu. Yabancı ülkelerin bağış toplamı ise bir mil
yon dört yüz kırk altı bin altı yüz yetmiş beş dolardı. 
Toplam beş buçuk milyona yakındı. 

Bu para, tasarlanan iş için anca yeter1iydi .  Öy
le çeşitli işler yapılacak, o kadar çok harcalamalar 
yapılacaktı ki! Bir bölümünü şöyle sıralayabiliriz.:_ 

Döküm işleri - işçilerin taşınması - işyerinde barın, 
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dırılınaları - f1I'ınların, yapıların kuruima.sı - fabrika· 
ların donatılması - barut - mermi yapımı - döküm için 
maden alımı . . .  

Toplanan para bu işlere kullanı1aoak, başa baş 
gelecekti. 

İç savaş sırasında her bir top bin dolara çıkmış
tı. Bu top ise onların beş bin kat daha fazlasına çıka
caktı. 

Savaş sırasında en güzel topları döken Goldsp
ring fabrikası ile bir anla:şma yapıldı. Tampa'da dö
külecek top için gerekli her tür araç ve gereci oraya 
bu fabrika götürecekti. 

Bu iş en geç aralık ayının on beşinde tamamlana
caktı. Eğer top bu tarihe kadar teslim edilemezse, Ay'ın 
aynı koşullar altında yeniden görüleceği tarihe kadar, 
yani on sekiz yıl on bir gün süreyle, fabrika beher gün 
için yüz dolar tazminat vermeyi kabul ediyordu. İşçi· 
!erin tutıUlması, bulunması, her tür masrafı fabrika 
yapacaktı. 

Para yağmurundan ilk yararlanan bu fabrika olu
yordu. 

Hayır, hayır . . .  Fabrika yağmura karşı şemsiye aç· 
mıyordu. Bunu düşünmüyordu da. Çünkü, işi öyle 
yüksek fiatla almıştı ki, şemsiyeyi açmak bir yana, 
şemsiyeyi tersinden tutarak parayı kucak kucak top
layacaktı denebilir. 

COLOMBİAD'IN YERİ 

Tampa kentinin seçilişi, halkın Filorida'ya ilgisini 

64 



çekti. Herkes Florida haklkında, bu eyaletin Tampa 

kenti hakkında bilgi alabilmek için biT'biriyle yanş 

ediyordu adeta. 

Bu ilgiyi gören açıkgözler kaşla göz arasında. ka

pağında Florida adı geçen kitiaplar yayınlayıverdiler. 

Millet bu kitaplara adeta hücum etti. Böylece henüz 

çalışmalar başlamadan önce Florida ve Tampa, ül
kenin bir numaralı yerleri durumuna geldi. 

Başkan Barbicane'ın böyle yayınlan değil okumak, 

adlarını inceleyecek bile zamanı yoktu. Colombiad'ın 

döküm işini yakından izUyordu. Caımbıidge Gözleme

vi'ne yeterli parayı vererek, ge·rekli gökdürbününün 

bir an önce yapılmasını istedi. Güllenin yapımı için 
de Albany'de Breadwill firmasıyla bir anlaşma imza· 

la.dı. 
Baltimot'da tüm bu çalışmalar tamamlandıkt,an 

sonra yanına Mastonla Elphiston'u ve Newyork'tan 
gelen Goldspring fabrikasının müdürünü alarak kent

ten ayrıldı. 
Ertesi gün New-Orleans'ta, deniz kuvvetlerinin 

kendi emrine verdiğii Tam;Pico adlı bir hücum botuna 

bindiler. Hiç vakit kaybetmeden yola çıktılar. 

İki gün sonra Florida kıyıları göründü.  

Gemi karaya yaklaşırken, Barbicane, kıyılan ın

celiyordu. Burası alçak ve düz bir kıyı şeridi idi. Pek 
verimli görülmüyordu. Ağır ağır yol alarak Espritu

Santo koyuna girdiler. Tampa liına.nı bu körfezdeydi. 
Dar bir boğazdan geçerek ilerlediler. Az sonra da Tam
pa göründü. 

Günlerden 22 ekimdi. Akşamın yedisinde karaya 
çıktılar. 

Tabii, Ba.rbicane, hepsinden daha heyecanlı idi. 
Bir mimar herhangi bir yapıya başlamadan önce na
sıl, toprağın durumunu incelerse, başkan da ayakka-
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bısının ökçesiyle toprağa vurarak, daha ilk adımda 

birşeyler öğrenmek ister gibiydi. Bunu gören Maston 
da yere eğilerek, kolunun ucunda takılı kanca. ile top
rağıa bir kaç kez vurdu, bir kürek kadar da toprak 
çıkardı. 

Barbica.ne, hiç zamanları olmadığını, yarın sabah 

hemen atlara binip eyaleti adım adım gezecekleruıi 
bil dinli. 

Bu sırada karşılarında büyük bir kala.balık gör
düler. Kaç kişi olduğunu tahmin etmek çok zordu. 
l\ına şunu söylemek kolaydı ve bu taıhmin çok ger
çekçiydi: Tampa halkı, çoluğu, çocuğu, genci, ihtiyarı 
ile oraıdaydı. Ne bir eksik ne bir fazla. Topluluk, eşit 
Tampa halkı, diyebilirsiniz. 

Halk Başkan 'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. 

Öyle yıa, adı sanı bilinmeyen kentlerini Barbioane meş
hur etmiş, Birleşik Devletler'in yıldız kenti yapıver
mişti. Tabii bunun doğal sonucu olaraJk kentlerine pa
ra akacaktı kısa süre sonra. Para vernn altın bulsun 
derler ya, Tampa'lılar da Barbicane'a altın vceremezrlıi 
ama, sevgilerini gösteriyorlardı işte. 

Ama Barbicane böyle gösterişten hoşlanmazdı. 
Hemen Fr.anklin oteline giderek odalarına yerleştiler. 
Ne gazetecileri, ne de kentin ileri gelenlerini kabul et
medi başkan. Dediğimiz gibi böyle şeylerden hoşlan
mıyordu. 

Ertesi sabah otelin yan tarafında bir at kişneme
sidir başlaıdı. Öyle üç, beş at değil , tam elli at. Oysa 
başkan vce arkadaşları bir kıla.vuzla birlikte yola çıka
ceklardı. Sadece beş at olması gerekirdi. 

Aşağı :indiklerinde daha da şaşırdılar. Çünkü her 
binici tepeden tırnağa silahlanmıştı. Omuzlarına çap
raz astıkları tüf eklerden başka, eğere takılı bir kara-



1 
f 
l 1 

Dina, bellerinde de sağda solda iki tabanca görünüyor
du. 

Barhioane, kılavuza bunun ne anlama geldiğini so-
runca genç adam gülerek cevap verıdi: 

- Seminoller, bay �kan, dedi. 
- Ne demeık Seıminoller? 
- Efendim, çayırlarda dolaşan vahşi bir kabile 

yani. İşte bu nedenle kent olarak sizleri korumaya ka
rar verdik. 

Maston çevik bir hareıketle atına atlarken, böyle 
şeylere pabuç bırakmayacaklarını söyledi. 

Kılavuz: 
- Güvence içinde olmak daha iyi olmaz mı ba

yım? dedi. 
Barbicane vakit kay'batmek istemiyordu: 
- Anlıyorum, dedi. İyi düşünmüşsünüz. Haydi he

men hareket edelim. 

Atlılar ikişerli kolda dizildiler. İçlerinden biri kolu
nu ka.ldırararak: 

- İleriii . . . komutunu verdi. 

Kentin sokakları nal sesleriyle inledi. Kalk.aıt�toz 
bulutu bir an içi:n her yeri kapladı. Sabahın beşiydi. 
Güneş daha şimdiden pınl pırıldı. Isı 28 dereceydi. 
Ama denizden esen serin bir meltem bu boğucu sıcağı 
tatlı bir ılıklığa dönüştürüyordu. 

Kentten çıkınca önce güneye doğruldular. Kıyı 
boyunca ilerlediler. Alifi:a çayının sıağ kıyısını izleye
rek doğuya doğru çıktılar. Bir süre sonra deniz görün
mez oldu. Şimdi önlerinde alabildiğine uzanan Florida 
yaylası var:dı. 

Florida eyaletinin yüz ölçümü on beş milyon üç 
yüz altmış beş bin hektardan büyüktü. İşte bu alan 
içinde 28. paralel üzerinde bir yer seçmeleri gereki-
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yordu. Colombiad'ı bu seçtikleri yerde dökecekler. Ay'a 

ilk gülleyi buradan gönderecekleırdi. 

Hepsi gözlerini dört açmış, toprağın içini de gör

mek istermiş gibi büyük bir dikkatle, yol aldl!kları 

toprağı izliyorlardı. 

Toprak giderek yükselmeye başlayınca Barbicane 

buna çok sevindiğini belirtti. Maston bunun sebebini 

sorunca sevincinin nedenini açıkla<lı: 

- Çünkü, ded( Colombiad'ı yüksek bir noktaya 
dikmemiz bizim için çok yararlı olacaktır sevgili 

Mas ton. 

Maston bir çığlık attı: 

- Tabii, dedi. Ne kadar yüksekte olurnak Ay'a da 

o kadar yakın oluruz. 

- Canım, dedi Barbicane, bir kıaç metre ne farka
der ! Önemli olan yüksek yerlerde işlerimizi daJha -ko

lay yürütebileceğimizdir. Bir kez su bulmak bir sorun 

olmaz. Ayrıca masraf edip su borusu döşemeık der
dinden kurtuluz. Üç yüz metreye iıilince suyla karşıla

şabiliriz. 

Fabrika müdürü onu doğruladı: 

- Evet efendim, dedi. Kazı sırasında bir su birr 

kintisine rastlamaımağa çalışacağız. Eğer su kaynağı 
na rastlarsak ya kurutur ya da başka bir y:ana akıtı
rız. He:m biz dar bir artezyen kuyusu kazaca;k değiliz. 
Açık havada çalışacağız. Küskü, kazma ve dinamit 

yardımıyla çabucak işe girişeceğiz . 

� Tabii, dedi Barbicane. Toprağın eğimine ve 

oluşumuna dikkat ederek su bulunmayan bir yer se

çersek daha rahat çalışabiliriz. Bunun için kazımızı 

deniz yüzeyinden üç, dört yüz metre yüksekte yapma
lıyız. 

- Evet bay Barbicane. Yanılmıyorsam az sonra 

böyle bir yer bulacağız. 
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- İlk kazmayı ben vurmak isterdim, dedi başkan. 
Mastan durur mu! Hemen söze karıştı: 

-

- Son kazmayı da ben vurayım, dedi. 
Fabrika müdürü: 
- Hiç kuşkunuz olmasın baylar, kazanacağız, 

dedi. Goldspring şirlmti sizl�re gecikme tazminatı öde
m eye niyetli değil. 

Hepsi buna güldüler. «İnşallaITT.» dediler. 
Maston mühendise: 
- B iliyorsunuz, dedi iş tam zamanında hazır ol

mazsa · Ay aynı duruma gelene dek sizin ödeyeceğiniz 
tazminat. üç milyon, beş yüz altmış altı bin, dokuz yüz 
i ki dolar tutuyor. 

Mühendis güldü: 
- Şirketim bu hesabı hiç yapmadı , dedi. Yapma

ya da gerek kalmayacak, emin olun. 
Saat ona geldiğinde yirmi kıilomeıtre kadar yol 

almışlardı. Verimli topraklardan sonra ormanlık alan
lar başlamıştı. Bu alanda çok çeş itli bitkiler yetişiyor
du. Ormanda ilerlemek zordu. 

Ormandaki ağ,açların hoş kokuları ta uza.ık.tan his
sediliyordu. Ağaç dallarındaki kuşların cıvıltısı bu hoş 
kokulara eşlik ediyordu. Kuşlar ara:sında en çok yen
geç yiyen çulluklar diıkkatlerini çekti. 

Hepsi bu görkemli doğa güzelliğine kendilerini 
kaptırdılar. Ama başkan bir yandıan da endişeliydi. 
Çünkü böylesine zengin bitkilerle kaplı bir toprağın 
altında, hem de çok az bir derinlikte bol su kaynak
lan olmalıydı . Bu :i&e, işlerini adamakıllı geciktirebi
lirdi. Barbicane bu konuda uzman değildi, ama, her 
şey bunu doğruluyordu . 

At üzerinde ilerle:nken, başkan, toprıa�ta kıraçlık 
belirtilerini wnutla arıyordu. 

Bir kaç akarsuyu geçme1leri gerekti. Suda beş altı 
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metre boyunda timsahlar onlardan pek hoşlanmadı
lar. Kıyıların yabani yaratıkları pelikanlar, yaban öl' 
dekleri, kırmızı telli turnalar da onların gelişi iİe ra" 
hatsız olmuşlardı. 

Bir süre sonra başkan Barbicane eliyle ilersini 
işaret etti: 

- Çamlar bölgesine geldik, dedi. 
- İyi ama orası vahşilerin bölgesi, dedi klavuz. 
Gerçekten de ilerde bir kaç vahşi görülmüştü. At

larını hızla sürüyorlar, oklarını havaya kaldırıyor, 
arada bir de tüfek atıyorlar savaş naralan ile yeri gö
ğü titretiyorlardı. Tüm bunlar bir gösteri idi. 

Seminol'ler güneş altında cayır cayır yanan, ağaç
sız, kayalık bir yaylarun düzlüğünde bulunuyorlardı. 
Bu alan toprağın geniş bir kabartısından oluşuyordu. 
Kısacası Colombiad'ın yapımı için tüm özellikleri taşı
yan bir yerdi burası. 

Barbicane öyle sevindi ki, bir an durup soluk aldı: 
- Buranın adı nedir? diye sordu. 
Onları merakla izleyen Floridalılar adeta koro gi

bi bir ağızdan cevap verdil&: 
- Taşlıktepe . . .  
Barbicane hemen atından indi. Toprağı inceleme

ye başladı. Öbürleri de yere inip onun çevresini aldı
lar. Ne yaptığını merakla izlemeye başladılar. 

O sırada güneş batıya yönelmişti. Barbicane, ter 
içinde eğilip doğruluyor. Maston'a bir şeyler yazdırı
yordu. 

- Denizden yüksekliği altı yüz metre. 27 derece 
7 dakika enlem, 5 derece 7 dakika boyl·am. Kıraç . .Ka
yalık. 

Sonra arkıad:aşlarına döndü: 
- İşte arkadaşlar, dedi. Colombiad için ideal bir 

yer. Atelyelerimiz, fırınlarımız, dükkaın.larımız burada 
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kurulacak. Çok kısa süre sonra buraya uygarlık gele
cek. Buraları insanlarla, hem de çalışan insanJarla 
kum gibi kaynayacak. 

Herkes dikkatle dinliyordu. Alnındaki terleri sild�: 
- Ve güllemiz, Güneş Sistemi'n�n sonsuzluğuna 

doğru buradaın yola çıkacak. 
Ba.şkan bu sözleri bir nutuk söyler gibi söylemişti. 

Onu dinleyenler şapkalarını havaya attılar. 
- Yaşa.sın, yaşasın başkan Barbicane, diye bağır

dılar. 
Tabii bu arada fazla coşanlar toplu tabancal'arını 

havaya kaldırıp güneşe doğru bir kaç el ateş etmeden 
duramadılar. 

SIRA KAZMA KÜREKTE 

Akşam Tampa'ya döndüklerinde bir sorunu daha 
çözümledikleri için çok neşeliydiler. Son karar da alın
mış, Colombiad'ın döküm yeri belirlenmişti. 

Mühendis Murchison, Tampico'ya binerek New -
Orleans'a doğru yola çıktı. Yanına bir işçi ordusu ala
rak, bir yığın malzeme ile birlikte geri dönecekti. 

Dernek üyeleri ise burada kalarak, yerli halkın 
yardımı ile ön çalışmalara başlayacaklardı. 

Bir hafta sonra Tampico, ardında bir buharlı gemi 
filosuyla limana �rdi. Murchison bin beş yüz işçi top 
lamıştı. Doların yeşil yüzünü gösterince boşta gezen 
çok kişi, bu çağırıya balıklama atlamıştı. Hem, bu 
rada. çalıştığı günler için yeterince para alacaıklar. 
hem de bu süre içinde Baltimor bankasında kendi adla, 
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nna açılacak hesaba da para yatırılacaktı. İşin biti
minde herbirini oldukça önemli bir servet bekliyordu 
Eh, Topçular Derneği bu! . . .  Denizde kum, dernekta 
pa.rıa. 

Murchison'un seçtiği işçiler arasında ateşçiler, 
dökümcüler, kireç fırını ustaları, maden işçileri, tuğia 
işçileri, çarkçılar, demirciler, kalıpçılar. . .  akla gelen 
her meslekten insan vardı. Bunlardan kimileri yanla
rında eşlerini ve çocuklarını da getirmişlerdi. Tampa 
gerçekten büyük bir göç merkezi oluyordu. 

31 ekim günü bu kalabalık rıhtıma çıktı. Küçü
cük Ta.ımpa 'nın neredeyse kendi nüfusuna yakın bir 
kalabalığın katılmasıyla nasıl dalgalandığım, nasıl 
büyük bir kaynaşma başladığını bir düşünün . . .  

Hem Tampa'ya gelenler sadece bunlar değildi. 
Ol up bitenleri görmek, bedavaya eğlence bulmak ama
cıyla gelenler de vardı. Tüm bu olaylar ülkeye yayıl

dı.kça, kuşkusuz, gelenler daha da artacaktı. 
İlk günler gemilerle gelen araçların, makinelerin 

karaya çıkarılmasıyla geçti. Bunları gemiden çıkarıp 
cinsleri ne göre istiflediler. Kocaman saç barakaların 
direklerini, kapılarını, saçlarını parça parça çıkanp 

yığdılar. 
Bir gurup tskelede arılar gibi kaynaşırken Bar

bicane da Tampa'yı Taşlı Tepe'ye bağlayacak olan yir

mi beş kilom etrelik demiryolunun ilk kazıklarını çak
mağa başlamıştı. 

Başkan Barbicane, bir dev gibiydi. Her işin ba.?ın
da o vardı. Her yere yetişiyor, her yere koşuyor, her 
şeyi o yönetiyordu. İşçilerin sivrisinek vızıltısı adını 
ve,�dikleri Maston da onun yanından bir saniye ayrıl
mıyordu . Başkanın bu hareketliliği, bu canlılığı işçile
re örnek ol uyor, h er gittiği yerde iş hızla yürütülü
yordu.  
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Başkan, ı kasım günü kalabalık bir gurup işçiyle 

Tampa'dan ayrıldı . Ertesi gün de Taşlı Tepe yöresinde 
hazır evlerin kurulmasına başlandı. Bunlar küçük, iki 
odalı basit evlerdi. Gemilerle getirilmişti. Her biri on, 
on beş parçadan oluşuyordu. İşçiler kura kura bu işin 
ustası oldukları için hangi parçaların birleştirileceği
ni, hangi vidaların nereye takılacağını öyle güzel an

lamışlardı ki, adeta kapalı gözle çalışıyorlardı. 
Bir yandan evler yerden biten ma.ntarlıar gibi ça

bucak yükselirken çevresini de parmaklıkla kapattı
lar. Kısa sürede hayat dolu, canlı, hareketli , munta

zam, tertemiz bir küçük k asıaba meydana çıktı. 
Bu arada Maston, Seminoller'in topraıklarına gitti. 

Büyük reis Azı Diş'le buluştu. Giderken yanında incik, 
. boncuk, biraz da yerlilerin ateş suyu dedikleri viski gö

türmüştü. Bu armağanlar çok beğenildi. Hele Azı Diş 
ateş suyundan bir kaç bardaık. içince Maston'u çok 
sevdi . Yemekten sonra barış çubuklan içildi. Maston 
alttan alarak büyük reise öyle şeyler anlattı ki, büyük 
reis, değil Taşlı Tepe'de çalışmaya izlıı vermek, bura

daki çalışmaları tüm yüreği ile desteklediğini söyledi. 
Hatta kabilesi halkı da bu işte gönüllü olarak çalışa
bil irdi. Ama Maston bunu kabul etmedi. Yoo . . .  angar
ya yasaktı. Ama kabilenin cengaverleri, soluk benizfr 
lerle bir1ikte kazma sallamak, toprak taşımak gibi iş
lerde çalışabilirlerdi. Karşılığında da kendilerine para. 
ödenecekti. Parayı ne mi yapacaklardı? İstedikleri ma
lı alabilirleııdi parayla. Herşeyi mi? Evet, evet, ne i ster
lerse alabilirlerdi. Ateş suyu mu? E�et ateş suyu da 
alabilirlerdi. Maston'un bu yanıtı üzerine Seminoller 
öyle coştular ki, ellerinde silahı olanlar Ay'ın şerefine 
havaya ateş etmeye başladılar. 

İşte böylece, vahşilerin saldırısı korkusu da orta
dan kalkmış oluyordu. 
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Daha önce yapılan kimi küçük deneme kazılarıyla 
toprağın alt yapısını öğrenmi<llerdi. 4 kasım günü 
Barbicane, tüm ustabaşıları topladı. Azı Diş'in oğlu da 
çalışan SP-minoller'in şefi olarak bu toplantıya katıldı. · 

Başkan kalabalık bir gurup oluşturan ustabaşıla
ra bakarak konuşmağa başladı: 

- Dostlarım, dedi, burada ne yapacağımızı hepi
niz biliyorsunuz. Ben kısaca anlatayım sizlere. Burada 
önce bir kuyu kazacağız. Bu, dev bir kuyu olacak. İç 
çapı üç metre, kalınlığı iki metre olacak bir dev topun 
dökümü için kazacağız bu kuyuyu. Demekki kazacağı: 

mız kuyunun derinliği en az üç yüz metre, genişliği 
de yirmi metre olacak. Hesabıma göre, bu kazı işinin 

en geç sekiz ayda bitirilmesi gerekiyor. İki yüz elli 
günlük bir çalışma sonucu buradan sekiz yüz kırk yedi 
bin, sekiz yüz metre küplük bir toprak çıkacak. Yani 
her gün yuvarlak he.sap üç yüz otuz dokuz metre küp 
toprak çıkacak. Bin işçi çalışacağına göre, işçi ba§ına 
düşen topraık miktarı pek fazla değil. 

Onu dinleyenler, bu, her hareketi ile, her sözü ile 
beğendikleri adama gün geçtikçe daha çok bağlandık 

larını, ona yürekten inandıklarını anlıyorlardı. 
Başkan sanki onların gözlerinde bu duygularını 

okumuş gibi: 
- Sizlere güveniyorum arkadaşlar, dedi. Madem 

ki, bu işin yapılması gerekiyor, o halde elimizden kur
tulamaz. Bu işi kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Sizin 
çalışkanlığınıza, yeteneklerinize ve yurt severliğinize 
güveniyorum arkadaşlar. 

Sabahın sekizinde ilk kazmayı Barbicane, alkışlar 

arasında vurdu. Başkan büyük bir hızla bir süre kaz
dı. Ondan sonra aynı yerde bir çok kazma hızla çalış
maya, el değiştirmeye başladı . İşçiler sekiz saatlik pos
talara ayrılmışlar, durmadan çalışıyorlardı. Toprak, 
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bir tabağa konmuş pastanın uzanan eller karşısında 
hızla tükenmesi gibi, giderek eriyor, çukur aşağıya 
doğru açılıyordu. 

Bir yandıan kazarken bir yandan da öreceklerdi. 
Bu yöntem yeni geliştirilmiş bir yöntemdi, kuyu yapı· 
mında büyük başarı ve kolaylık sağlıyordu. Bu neden· 
le toprağın ağ·aç desteklerle pekiştiııHmesi gerekmi
yordu. Örülen duvar toprağı tam bir güvenle tutuyor 
du. Bu işe, toprağın sert kesimine geldiklerinde başla
yacaklardı. Duvrarcılar tüm araç gereçlerini hazırla
mışlar, kendilerine iş sırasının geleceği günü bekliyor
lardı. 

Parmaklııkla çevrili alanın ortasında elli işçi 
d urmadan kazıyorlardı. Önce on beş, yirmi santim 
genişliğinde kara bir toprağa rastlandı. Çabucak kazıl
dı. Yarım metre aşağıda bir kum katmanı bulundu. 
Bu kumu kalıp yapımında kullanmak için diıkkatle 
ayıklayıp bir yere yığdılar. 

Daha sonra beyaz, yoğun bir kil katmanı b�lirdi. 
Bu da iki metre kadardı. Kil tabakasını da hızla küre
diler. Bundan sonra kazma uçlarından kıvılcımlar 
çıktı. Burası taşlaşmış bir katmandı. Deniz kabukla
rından oluşuyordu. Kazmalara karşı direniyordu, Çok 
sert ve sağlamdı. 

Bu noktanın derinliği iki metreydi. Eh, bun�an 
iyisi can sağlığı. Kazıyı yöneten usta başı işaret edince 
d uvarcılar, saldırıya geçen bir ordu gibi kuyunun 
çevresine üşüştü. Taş taşıyanlar, harç karanlar, kum 
getirenler . . .  ortalık bi randa karıştı. Duvar örülmeye 
başladı. 

Deliğin dibine de meşe ağacından bir taban yer
leştirdiler. Ağaç, demir çembederle pekiştirilmiş, çok 
sağlam bir taban oluşturuyordu. 

Tahta tabanın tam orta yerine, Colombiad'm dış 
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çapına eşit çapta bir delik açılmıştı. İlk tuğlalar da bu 
tahta tabanın üzerine döşenmişti. Taş duvar kısa sfr 

rede örülüp bitmiş, işçiler bu yedi metre genişliğinde
ki kuyunun içinde kalmışlardı . 

Onlar çıktıktan sonra kazmacılar yeniden iş başı 

yaptılar. Tabanın altında kalan sert katmanı oymaya 
başladılar. Bir yandan da oydukları kesimi çok sağlam 
direklerle destekliyorlardı. Yarım metre kadar kazın
ca destekle.ri kaldırıyorlardı. Üst katta ise duvar ağır 
ağır örülüyor, aşağıya doğru iniyordu. Böylelikle iki 
kata üst üste çalışma yapılıyordu. Bu arada, dökümde 
çıkacak gazların kaçabileceği kadar deliklerin yerini 
de açık bırakıyorlardı. 

Çalışmalar gece gündüz sürdürüldü. Gündüzleri 

ısı kırk dereceyi buluyordu. Gece ise, fabrikanın sağ
ladığı elektrik ışığı ortalığı gündüz gibi aydınlatıyor
du. 

Kazmaların kuyu üzerinde çıkardığı gürültü, alt

ta yeni yeni galerilerin uçuruluşu, malüneleırin dur
mak bilmeyen gıcırtıları, havaya yayılan dumanlar, 
Taşlık Tepe'yi devlerin savaştığı bir masal dünyasına 
çevirmişti. Çevrede başıboş dolanan yaban öküzleri 
gürültünün yakınına dek ge1iyorlar, ancaık daha fazla 
yaklaşmaktan korkarak, oldukları yerde gürültüyle 
bağırıyorlardı . 

İşler tıkırındaydı. Buharla çalışan vinçler büyük 
iş görüyorlardı. İstenen yükü, insan gücüne gerek 

duymadan kısa sürede kaldırıp istenen yere bırakıve

riyordu . Çalışmada beklenmedik hiçbir engel çıikmı
yordu. Beklenen engelleri ise, daha önceden bildikleri 

için yeterli önlemler de alınmıştı. Onun için sıkıntı 

yoktu. 

İlk kazmadan sonra bir ay geçince kuyunun de
rinliği kırk metreye yaklaşmıştı. Aralık ayında 80, 
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oca:k ayında 120 metreye indiler. Şubat ayının ilk gün
lerinde bir su biri.kıintisine rastladılar. Suyun sızdığı 

yerleri betonla örtmeleri, bunun için önce suların kuv

vetli pompalarla dışarıya atılması gerıeıkiyordu. 
Sonunda bu iş de başarıldı. Sızıntı yerleri betonlaı 

sıvandı. Ancak bu arada tahta çemberin bir bölümü 
çöktü. Ta yukardan başlayıp buraya kadar örülmüş 

bulunan duvarın ağırlığı o kadar fazlaydı kJi, çöküntü 
pek çok işçinin ölümüne neden oldu. 

Taş duvara destek uygulamak ve tahta çembere 
yeniden yeterli dayanıklılığı vermek için yirmi gün 
kadar uğraştılar. İş bitince yapı işlerini yöneten mü
hendisin becerikliliği sayesinde iş hızla yürüdü. 

Barbicane, kazı işinin bitim tarihini temmuz başı 
olarak saptamıştı . Ama işçiler öyle canla başla çalış
mışlardı ki, kazı işi tam 1 o Haz;iran günü bitti. Üç yüz 

metre derinliğind0ki kuyunun kenarları çok sağlam 

bir taş duvarla örülmüştü . 
Başkan ve demek üyeleri kazıda çalışanları içten

lıikle kutladılar. Teşekkür ettiler. Gerçekten işin önemli 
bir bölümü çok kısa bir sürede tamamlanmıştı. 

Eh işte sekiz ay geçmişti. Bu süre içinde Barbicane, 

bir gün olsun Taşlı Tepe'den ayrılmamıştı. Hem kazı 
işlerini denetliyor, hem de işçilerin sağlı:k sorunlarını, 
daha rahat yaşa.maJarı için gerekli koşulların hazır
lanması çalışmaJ.annı izliyordu . 

Çalışmalar sı:msmda pek çok işçi ölmüştü. İşin 
tehlikesine karşın, adeta kaçınılmaz kayıplardı bunlar. 
Neyseki, Barbicane'ın korktuğu hastalık salgınları gö
rülmedi .  Çünkü böyle tropikal bölgelerdeki toplumlar
da sık sık salgın hastalıklar görülür. 

Barbicane işçilerine çok değer veriyordu. Onlarla 

bir babaının evladı ile ilgilenmesi gibi ya;kından ilgile

niyordu. Bu nedenle kazalar oldukça azdı. Bu ise doğ-
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rudan doğruya başkanın dikkatli davranışı ve çok ya

kın ilgisine bağlıydı. 
Maston'a gelince, o bit heyecan şampiyonu, ya da 

gereksiz işler müdürü, telaşe genel müdürü gibi, ora
dan oraya koşuyordu. İşçiler arasında ıiyi bir ün yap
mıştı. Onların başlıca gır gır konusuyda 

Ona bir de isim takmışlardı. İşçiler Maston'a «Gır
gır baba» diyorlardı. 

ALEVDEN YILANLAR 

Bir yandan kazı işi sürdürülürken, sekiz aydan 
beri döküm için gerekli hazırlıklar da yapılıyordu. 

Kuyudan beş, altı yüz metre kadar uzakta yan ya

na sıralanmış bin iki yüz fırın vardı. Evet, bin iki yüz 
fırın . . .  Her bir fırının genişliği iki metre kadardı. 
Aralarında da bir me,tre açıklık va:cdı. Böylece ilk fr 
rınla sonuncusu arasında üç bin altı yüz metrelik bir 
uzaklık bulunuyordu. 

Fırınların hepsi bir birine benziyordu. Garip gö
rünümlü, dört köşe bacalarıyla, uzaktan bakıldığında 
devler ülkesinden bir görüntü izlenimi uyandırıyordu. 

Colombiad'ın yapımında dökme demir kullanılma
sına karar verilmişti. Gerçekten en iyi döküm madde
si demirdi. Ama, pürüzsüz, iyi bir döküm elde edebil
mek için iyice temizlenmiş , kirden tozdan arınmış bir 
madene gerek vardı. Bu da demirin ikıi kez dökülmesi 
ile sağlanabiliyordu. 

Demir madeni Tampa'ya gönderilmeden _önce 
Goldspring fabrikasının yüksek fırınında uzun çalış· 
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malar sonucu dökme demir durumuna getirilmişti. Bu 
fırından çıkan madeni Taşlık Tape'ye u1aştırmak için 
en ucuz taşıma yolu bulundu . Demir madeni New 

York'tan gemilere yüklendi. Bu yüklarü.mler çubuk bi· 
çj mindeki demirlerdi. Bu iş için tam altmış s:ekiz gemı 
kiralaması gerekti .  Her bir g;emi bin tonluk demir ta· 
şıyordu. Eh, altmış sekiz geminin aynı anda yükle do
lu olarak aynı limana hareketi görülecek şeydi doğru
su. Hele bu büyük filonun Tampa limanına gelişi, bü· 
yük bir olay oldu. 

Halk kıyıd a birikmiş gemilerin rıhtıma y�ma· 
sını merakla izliyordu. Gemiler yanaştıkça kum gibi 
kaynayıan işçiler adeta gemideki demir çubuklara sal 
dınyordu. Vinçlerin de yardımı ile demirler ard. arda 

sıralana.n demiryolu vagonlarına yükleniyordu. 
O günden sonra katar katar demir Tampa'dan 

Taşlı Tepe'ye taşındı durdu. En son katar Ocak ayımn 
on altısında Taşlı Tepe 'ye gelerek yükünü boşalttı. 

İşte bu nedenle, altmış bin ton dökme demiri ayını 
anda eritebilmek için bin iki yüz fırın hazırlanmıştı .  
Ay yolculuğu büyük bir girişimdi. Bu girişimin her işi 
de b üyük rakamlarla belirlenebiliyordu. 

Her fırın elli yedi ton maden eritebiliyordu. Fırın
lar çok basık görünüşlüydü . Yakıldığı ocağın her ye
rindeki ısı eşit oluyordu. Eriyip akıcı duruma gelen 
maden, <?cağın altındaki kanallarla doğrudan doğruya 
dökümün yapılacağı büyük kuyuya akacaktı.  

İşler giderek kızışıyordu. Emir verildiğinde bura� 
ları cehenneme dönecekti her halde! Öyle ya, bin iki 
yüz f ınnda birden aynı anda erimeye başlayan demir, 
dum:anı tüte tüte kanallardan aı.kmaya başlayacaktı .  
Cehenneme benzer bir görüntü !  Çoğu, bunları konu 
şurken dökümün başlayacağı günü sabırsızlıkla gözlü
yordu. 
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Kuyunun tamamlandığının ertesi günü Barbicane, 
döküm için gerekli kalıbın yapılmasını emretti,. 

Bu şu demekti. Kuyunun tam orta yerine, dikey 
ekseni boyunca üç yüz metre yüksekliğinde, üç metre 
genişliğinde bir silindir yerleştirilecekti. Bu silindir, 
Colombiad'ın kalıbı olacaktı. 

Silindiri kuru ot, saman, kil ve kumla yaptılar. 
Duvarla silindir arasındaki boşluğu erimiş madenle 
dolduracaklardı. Böylelikle namlunun i'ki metrelik et 
kalınlığı m eydana gelecekti. 

Üç yüz metrelik koca silindiri kuyunun içir):de 
dengede tutabilmek için eşit aralıklarla konaın demir 

çubuklardan yararlanıldı. Böylelikle döküm kaJıbı yeri
ne sapasağlam oturdu. Çubuklar döküm içinde kala, 
caıktı. 

Kalıp işi 8 temmuz günü tamamlandı. 
Enesi gün döküm işi ba;şlayacaıktı. 
Maston heyecanla dolaşıyor, ellerini oğuşturuyor, · 

önüne gelene: 
- Hey, döküm şenliği başlıyor, sakın kaçırma, di, 

ye söyleniyordu. 

Barbioane onun sözlerini duydu. Maston'a: 
- Evet ama, dedi, genel bfr şenlik olmayacak. Her 

isteyen göremeyecek. 

- Nasıl! Diye sordu Maston. Kapımız herkese 
açık olmayaoak mı? 

- Asla Ma.ston. Molombiad'ın dökümü kolay iş 
mi .samyo:rısun! Büyük dikkat ister bu döküm. Çoik teh
likeli olabilir. 

- Yani ! .  . .  
- Döküm gizli olacak Maston. Ama atışa tüm 

Dünya'yı çağırsan kabul. 
Başkan haklıydı kuşkusuz. Çok büyük tehlikeler 
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olabilirdi. Bunun için görevlilerden başka kimse gir
memeliydi döküm alanına. 

Bu nedenle çevresi parmaklıklarla çevrili bölgeye 
yalnız ilgili işçilerle Baltimor'dan gelmiş olan dernek 
üyeleri alındı. Özellikle general Morgaa:ı çok heyecan
lıydı. Bu büyük işin en önemli anı gelip çatmıştı. 

Maston yeni gelen arkadaşlarına kılavuzluk edi
yorou. Onları durmadan lafa tutuyor, her şeyi, en kü
çük ayrıntılarına dek anlatıyordu. Onu dinleyenlerin 
Maıston'a hayran olmaması olam.aıksızdı. Herşeyi o yap
mıştı. Hele Azı Diş'le yaptığı konuşma! Doğrusu ya 
Maston bir kahramandı. 

Döküme öğleyin saat 12 de başlanacaktı. Bir gün 
önce bin iki yüz fırın ağız ağıza doldurulmuştu. Daha 
sabahtan her bacadan simsiyah bir duman çı.ıkıyor, 
gökyüzü bu dumanın ardında görülmez duruma geli
yoı:ıdu. Zaman zaman alev yığınları da kara dumanlar
la birlikte gökyüzüne savruluyordu. Ateşçiler kan, ter 
içinde durmaJd.an kömür atıyorlardı. 

Yer, zaman zaman boğuk titremelerle sarsılıyor
du. Fırınların yakınında sıcaklık dayanılmaz bir du
rum alınıştı. Kömürcüler, öbür görevliler çırılçıplak 
soyunmuş, öyle çalışıyorlardı. Büyük vantilatör, gürül 
gürül dönerek bölgeye bol oranda oksijen pompalıyor
du. 

Dökümün başarılı olabilmesi için çabukluk gerek
ti. Bir top atışı ile her fırının alt kapağı açılacak ve 
duman tüten maden, akıtılmaya başlanacaktı. 

Her fırının usta başısı _akıntı kanalının yanı ba
şında duruyor, heyecan içinde, verilecek top işaretini 
bekliyordu. 

Barbicane ve dernek üyeleri fırınların yakının
daki bir tümseğe yerleşmişlerdi. Buradan hem fırın-
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lan görebiliyorlar, hem kan.alları ve bu kanalların ka
vuştuğu kuyuyu rahatça görebiliyorlardı. 

Top patladı. Namlu ağzından çıkan kızılımsı alevi 
yayıldı. Aynı anda bin :iıkiyüz maden deliği birden 
açıldı. Ateş dilli bin iki yüz yılan büyük bir hırıltıyla 
kanalları doldurdu. Birbirleriyle yarış eder gibi kuyuya 
doğru atıldı. Kuyunun kıyısından, üç yüz metrelik 
yükseklikten büyük bir gürültüyle, güm:bür _gümbür 
aşağıya döküldüler. 

Öyle ki, ortalık birden bire alev denizine dönüş
tü. Her kanaldan duman ve ateş içinde demir akıyor. 
akıyordu . . .  

Sanki bir yanardağ patlamıştı. Krater ağzından 
çıkJan sıvı maden hızla akıyordu. 

Ama bu bir doğa olayı değildi. Bu kızıl dilli yılan
lara benzeyen sıvı madeni, bu gökgürültüsüne benze
yen dökülmeyi, bu duman duman yanan eriyiği hep 
insan oğlu yapmıştı. Bilerek, isteyerek, düşünerek, öl
çerek, biçerek, bilinçli bir davranışla yaratmıştı. 

Aylarca kazdığı derin bir kuyuya, ateşten bir ma
den niy:agarasını akıtıyordu. Her şey bilimin, düşünce
nin ve deneyimin aydınlığında oluyordu. İstekle, bi
linçle oluyordu. 

Kuyu tüm madeni yutmuştu. Her yer dumana 
boğulmuştu. Her yandan yamk kokusu geliyordu. Bir 
an geldi ki, göz gözü görmez oldu. 

Herkes kendi kendine, ya da yanındakine soruyor-
du: 

- Başardık mı? 
Bunun cevabını vermek için vakit henüz erkendi. 

Gerçi madenin tümü istendiği gibi akıtılmıştı. Hiç bir 
a.ksilik çıkmamıştı. Ama gene de beklemek gerekiyor
du. Şu göz gözü görmeyen dumanlar dağılmalıydı. İn
sanı bir adım bile yanaştırmayan ısı düşmeliydi. Da-
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hası, maden soğumalıyd.ı. İşin sonucu ancak o zaman 
anlaşılacaktı. 

Bunun için uzun süre beklemek gerekiyordu. Bin
başı Rodman, seksen tonluk topun dökümünü yaptık· 
larında, soğuması için on beş gün belklediklerini söy
ledi. 

Ya Colombiad'ın soğuması için ne kadar bekleye
ceklerıdi! 

Şimdiliık Colombiad duman dumaın tütüyordu. So
ğuyacağı zamanı keıstirmek çok zorou. 

Topçular derneği üyeleri için çok üzüntülü bir 
bekleyiş başlamıştı. Her gün kuyuyu uzaktan da olsa 
inceliyorlardı. Elden bir şey gelmiyordu. 

Dökümün üstünden on beş gün geçmişti. Ama 
Colombrad hala tütüyordu. Hem ne tütme! . . .  Göz 
gözü görmüyordu. Rüzgarla savrulan dumanlar tilin 
alaını kaplıyordu. 

Günler, haftalar geçti. Dev silindiri söndürebilmek 
için çareler aradılar ama, bir yolunu bulamadılar 

Bir sabah uyandıklarında Maston üyelere: 
- Bugün ağustosun onu, dedi. Aralığa aşağı ru· 

karı dört ay kaldı. Yapılacak o kadar çok şey var ki! . .  

- Ne gibi işler? Diye sordu biri. 
- İç kalıp çıkarlılacak, namlu ölçülüp ayıarlana: 

cak, Columbiad doldurulacak . . .  Daha bir sürü iş. Kor 
kanın zamanında hazır olamayacağız. Baksanıza da; 
ha topa yaklaşamıyoruz bile. Şu duman bir kalksa da 
dökümün başarılı olup olmadığını görsek! 

Hepsi büyük bir engelle karşı karşıya idiler. Hem 
bu engeli aşabilmek, sonuca erişebilmek için bir tek 
şeye gereksinmeleri vardı: zamana . . .  

1 5  ağustosta topraktaki dumanlar azalmağa baŞ
lıadı. Bir kaç gün sonra toprağın sıcaklığında da bir 
azalma görüldü. Sanki derin taş mezarına kapatılan 
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bir canavarın son nef esiydi bu savrulan. Yer sarsın
tıları da hissedilir derecede azalmıştı. 

Sabırsızlık son haddini bulmuştu. Bir gün dört 
metre, ertesi gün sekiz metre ilerleyip kuyuya yakla
şabildiler. 

22 Ağustos günü, döküm yerinin yanıbaşındayd!· 
lar. Ayaklarının bastığı yer sıcacıktı. 

Dernek üyeleri rahat bir nefes aldılar «Sonunda 
başardık» diyerek biribirlerini kutladılar. 

Ertesi sabah çalışmalara başlandı. İlk iş olarak to 
pun namlusunu boşlatmak için iç kalıbın ç1karılmas1 
gerekiyordu. Bunun için de kazmalar, kürekler, delnıa 
araçları aralıksız çalıştı. Sıcağın etkisiyle killi toprak, 
kum çok sertleşmiş, kayaya dön üşmüştü. Ama işçifor 
öyle bir gayretle çalıştılar ki, sonunda bu da başarıldı 

Üç eylül günü kalıptan iz kalmadı. Colombiad pı 
rıl pırıl ortada idi . Yerleştirilen araçlarla namluyu 
perıdahlamaya başladılar. Bu çalışma ile dökümürı 
ufaık tefek pürüzleri düzlendi. Namlu içi adeta bir ay
na gibi oldu. 

Artık kocaman namlunun içi tam bir silindir 
biçimindeydi. Kaygan ve pınl pırıldı. 

HER ŞEY TAMAM 

22 Eylül günü, başkan Barbicane'ın bildirisi ya
yınlanalı tam on bir ay oluyordu. O gün tüm hazırlık
lar bitiıilmişti. Her şey tamamdı. Top atışa hazır du
rumdaydı. Bundan sonra yapacakları tek şey Ay'ın, 
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söylenen duruma gelmesiydi. Bu an geldiğinde Colom

bi.ad ateşlenecekti. 

Maston çok sevinçliydi. İkide bir gelip namlunun 
içine bakıyor, mümkün olduğu kadar aşağıya sarkıp, 

ta dibini görmek istiyordu. Bir gün gene böyle sark 
mış bakarken dengesini kaybetti . Bir çığlık attı. Tam 

aşağıya düşeceıkken dernek üyesi bir albay, sağ kalmış 
tek kolunu uzatarak onu sımsıkı yakaladı. Albayın 
bağırmasına koşup gelen bir kaç kişi Maston'u gerçek 

bir ölümden kurtardılar. 
6 Ekim günü Kaptan Nicholl 2.000 dolar kaybet

miş oluyordu . Kendi girişimi ile ortaya attığı paralı id
dianın ilk böfümü kaptanın yenilgisi ile sonuçlanmıştı. 
Tabii bu durum kaptanı del iye döndürdü. Kaptan ne 

yapacağını bilemiyordu. Millete rezil olmuştu. Ama 
bundan sonraki aşamada Barbicane'ın yenik düşeceği
ne inanıyordu. Böylelikle kendi dediklerinm, kendi 
varsayımlarının doğru çıkacağına herkesi inandırma
ya çalışıyordu. 

23 eylülden beri Colombiad ve Taşlı Tepe'deki ça
lışma yeri halkın görmesine açılmıştı. 

Bu haber duyulur duyulmaz büyük bir meraklı ka

labalığı ülkenin dört yanından akın akın gelmeğe baş
lamıştı. Ortalık bir bayram yeri gibiydi. En meşhur 
panayırların bile böylesine ilgi çektiği, bu kadar çok 

izleyicinin bir araya geldiği bugüne dek görülmemişti . 
Tampa kentinin nüfusu artık yüz elli bine yaklaş

mıştı. Çalışmalar başlaıdığından bu yana kentte bü

yük gelişmeler olmuştu. Yalnız gezmek, görmek için 

değil, orada yerleşip iş tutmak için gelenlerin sa.yısı 

çok fazlaydı. Bir yıl önce in cin top oynayan kumsaJ.lar, 
tenha kırlar, şimdi mantar biter gibi her gün yapılıve 
ren yeni yeni evlerle doluyordu. 

Doğaldır ki, kentin ticaret yaşamı da büyük geliş 
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me göstermişti. Buna koşut olarak kente gidip gelen 
taşıtlar, limana yolcu ve yük indiren gemiler de çoğal
mıştı. Tampa limanı şimdi çok canlı ve hareketli bi!' 
liman olmuştu. 

En yakın noktadan geçen ulusal demiryolundan 
Tampa'ya da bir hat çelcilmişti. Şimdi artık gemilerin 
yanı sıra sık sık gelen trenlerden de yolcu ve eşya 
akımı sürüyordu. Dem.iryolunun uzandığı orta Florida 
bölümü de büyük bir canlılık kazanmıştı. Demiryolu 
boyunca irili uf aklı yerleşme merkezleri kurulmuş, es
kileri de hızla gelişmişti. 

Bir yıl önce Colombiad'ın döküm yeri konusunda 
Teıksaslılar'ın nasıl önemle durduklarını. bu işin ken
di eyaletlerıinde olması için nasıl direndiklerini anım
sayanlar Teksaslılar'a hak veriyorlardı. Hiçkimse on
lar kadar ileri görüşlü değildi. Barbicane'ın tasarısının 
bir eyaleti bu kadar etkileyeceğini, böylesine büyük 
gelişme sağlayacağını hiç kimse tahmin edemezdi 
tabii. 

Yeni gelişip büyüyen Tampa'da hemen herkes 
Topçular Derneği'ne büyük saygı duyuyor, her fır
satta bu derneği göklere çıkartıyorlardı. Ne de olsa 
bugünkü yaşamlarını, kentıin gelişmesini, ticaret ya
şamlarının bugünkü verimliliğini bu derneğe, bu der
neğin girişimine borçluydular 5 

Hele birahane gibi, bar gibi, şans kader-kısmet 
oyun yerleri gibi yerler de bu konuda daha da hassas
tılar. Çünkü onların tüm kazancı şu Colombiad'ı gör
meye gelenlerin bıraktıkları paralardan oluşuyordu. 
Kente ne kadar çok adam gelirse kazanç o kadar yük� 
seliyordu. Ülkenin her yanındaki kumarhane, meyha· 
ne, tiyatro gibi eğlence yeri işletmecileri Tampa'da ye
ni birer şube açmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. 
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Tabii, ülkenin en ünlü üç kağıtçıları da buraya 
gelmekte gecikmemişlerdi. Onların iş ilkesi b.:tsitti 
«Nerede hareket, orada bereket.» Hareketin dik alası 
ise, işte burada, Tampa'da idi. 

Hele Colombiad'ın yapım işinden bol para kaza
nan işçiler bu paralan harcayacak yer ararlarken, on
lara en iyi hizmeti bu üç kağıtçılar verebilirdi. Bul 
karayı al parayı mı istersiniz, dız dızcılık mı, vay; 
anam babamcılık mı istersiajz, türlü üç kağıtçılık ken
ti kasıp kavuruyordu. 

Halk memnundu. Bira, viski gibi içkHer su gibi 
akıyordu. Gemiler, trenler kente içki ve yiyecek taşı
makla yetiştiremiyorlardı. 

A. YA. GİDECEGİM . . . STOP 

25 Eylül günü, dernek üyeleri heyecanlı bir gün ya

şadılar. 
Kuyunun başına büyük bir vinç getirilmişti. 

:Vinçin ucunda dört beş kişinin bineıbileoeği, kenarları 

parmaklı bir tür sandık bağlıydı. Başta Barbicane ol
mak üzere üyeler bu sandığa bindiler. Vinç çalışma
ya başladı. Sandık havalandı. Deıınek başkanı ve üye
ler yerden on metre kadar yükseldiler. Sonra vinç ol
duğu yerde dönerek yükünü tam namlunun ağzının 
orta noktasına ayarladı. Bundan sonra verilen işaretle 
yavaş yavaş bırakılan çelik halat bizim üyeleri üç yüz 
metre aşağıya kadar indirdi. 

Sandılk yeniden yukarı çıktı. Öbür üyeleri de ala
rak aşağıya indirdi. Böylelikle dernek üyeleri Colom-
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biaci'ın üç yüz metre derinlikdeki dibinde· buluşmuş 
oldular. 

Ortalık sarkıtılan elektrik kablolarının ucundaki 
lambalarla gündüz gibi aydınlatılmıştı. ! İçerisi adam
akıllı sıcaktı. İnsan zorlukla nefes alıyordu. 

Orta yerde on kişilik zengin bir sofra kurulmuştu. 
Birbirinden güzel yemeklerin yanı sıra da bol bol da 
Fransız şampanyası vardı. 

Üyeler bir yandan nefis yiyeceklerden atıştırırken� 
sık sık kadeh kaldırarak Fransız şampanyasının da 
tadına bakıyorlardı. 

Amerika Birleşik Dev letleri'nin, Topçular Derne
ği'nin, Başkan Barbicane'ın şerefine kadehler kaldırı
lıyordu . Maston da buna bir yenisini ekledi: 

- Haydi arkadaşlar, dedi, bir kez de Ay'ın şerefi-
ne kadeh kaldıralım. 

Hepsi bu çağrıya candan katıldılar: 
- Şerefe!. . .  
- Ay'ın şerefine . .  . 
- Ay'ın şerefine . . . 

En küçüık bir fısıltı bHe dipte büyük bir yankı ya
pıyor, yukarıya doğru giderek büyüyor, namlunun ağ
zında büyük bir gürültü haline geliyordu. 

Dışarda, bu talihli kişilerin dibe inişlerini imrene
rek izleyenler de onlarla birlikte coşuyor bağrışıyorlar
dı. 

Maston içtikleriyle adamakıllı kafayı bulmuştu. 
Kadehi elinde sallanıyor, güçlükle ayakta duruyordu: 

- Top ateşlenince, diyordu belki de topu da bir
liıkte Ay'a uçururuz. Buna ne dersiniz baylar? . . .  

- Belki sen de birlikte uçarsın Maston, diye ta
kıldı biri. 

- Evet, evet Maston sen de gitmelisin Ay'a. 
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Yemekten sonra sarkıtılan sandıkla yukarıya çık
tılar. 

Barbicane'ın emri ile o saatten sonra isteyen me
raklıların kuyunun başına gelmesine, isteyenlerin de 
namlunun dibini görmelerine izin verildi. 

Döküm sırasında hiç kimse bu alana sokulmamış
tı. Barbicaıne bir güvenlik önlemi olarak bu yasakla
mayı bu güne dek sürdürmüştü. Haklıydı da. Çünkü 
ısı nedeniyle her an bir kaza olabilirdi. 

Ama meraklılar, bu yasaklamaya bir türlü akıl er
dirememişlerdi. Her gün buraya karlar gelmişler, illa
ki, namluyu yakından görmek Lstemişlerdi. Yasak sür
dürüldüğü için her gün geri dönmüşlerdi. Bu yüzden 
Barbicane'a kızmağa başlamışlardı. 

İşte bu yasak kalkmıştı. İsteyen Colombiad'ı yu

kardan görebilirdi. İçini gezmek isteyenlere de bir ko· 
laylık tanınıyordu. Beş doları veren vincin ucundaki 
sandıkla aşağıya indiriliyor, orada beş dakika kaldık
tan sonra yukarıya çekiliyordu. 

Böylelikle daha ilk günden dernek kasasına yüz
lerce dolar akma.ya başladı. Zaman ilerledikçe bu yüz
ler binlere, on binlere, yüz binlere dönüştü. 

Aşağıya inenler öyle şeyler anlatıyorlardı ki, in· 
meyi düşünmeyenler bile beş dolara kıyıp vincin ucu
na takılan sandığa çıkıyordu. Ama dibe indiklerinde 
anlatılanlardan hiçbirini göremiyorlardı. Önce kızıyor
lar, sonra yukarı çıkınca onlar da aynı şeyi yapıyor, 
neler gördüğünü soranlara öyle şeyler anlatJyorlard1 
ki, değme palavracı bu kadar şeyi yan yana getiremez. 

Onu duyanlar büsbütün hevesleniyor hemen beş 
dolan bastırıyorlardı. 

Halk dibe indikçe, orada gördüklerini öyle sfeği
şik olarak anlattı, öyle şeyler eklediler ki, bu anlatı-
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lanlan duyaµ dernek üyeleri kahkahalarla güldüler. 
İçlerinden biri Maston'a, 

- Bunlara sen ders veriyorsun galiba, diye takıI• 
dı. 

İşte böyle, tüm hazırhklar tamamlanmış, belıirli 
bir günün gelmesi be!ldıenirken, beklenmedik bir olay 
yalnız dernek üyelerini, yalnız Taşlı Tepe'de çalışan· 
lan, yalnız Taımpa'dakileri değil tüm Dünya'yı hey&< 
canla titretti. 

30 eylül günü öğleden sonra üçü kırkyedi geçe 
başkan Barbicane'a bir telgraf geldi. Telgraf Avrupa'• 
dan geliyordu. 

Başkan zarfı aceleyle yırttı. İçindeki telyazısını 
-okudu: 

«Yuvarlak mermiyd koruk mermiyle değiştirin. 
Bununla Ay'a gideceğim. Atlanta vapuru ile geliyo" 
rum. Michel Arden" 

Haber dernek üyelerini ne kadar şaşırttı ise, tüm 
Dünya' da da öyle bir şaşkınlık yarattı. Eğer bu yazı 
bir mektup olsaydı, kuşkusuz onu yazanla okuyandan 
başka kimsenin haberi olmayacaktı. Ama haber tel .. 

grafla gönderilmişti. Bu telgrar Avrupa'dan çekilmiş, 
yeni döşenmiş olan İrlanda Aımerika arası deniz altı 
kablosu ile ulaştırılmıştı. Bu nedenle ara merkezlerde• 
ki tüm görevliler telgrafta neler istendiğini öğrenmiş· 
lerdi. 

Telgraf makinelerinin ağzının pak sıkı olmadığı 
biliniyordu. İşte bu nedenle yeni öneri kısa sürede her 
yerde duyuldu. 

Bu adam Ay'a gitmek istiyordu. Bunu açıkça 
söylüyordu. Yoksa mermi içine değil de bir hücreye 
kapatılması gereken bir zır deli mi idtl.? Hem bu bir 
şaıka da olamazdı. İşte adam geliyordu. Atlanta vapuru 
ile yola çıkmıştı bile. 
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Baışkan bir süre sustu. Bu konuda hiçbir şey söy

lemedi. Ama sonunda dayanamadı. 

- Bu adam bizıimle, alay ediyor, diye söylendi. 

Olacak iş mi bu? Saçma, gülünç bir öneri bu! 

Herkes çeşitli görüşler ileri sürüyortiu. Çoğunluk 
başkanla aynı düşüncedeydi. Evet, kuşkusuz bir saç
mahktı bu . . . Akıl dışı bir şeydi. Maston arkadaşlarını 
dikkatle dinledi. Sonra kendi fikrini söyledi: 

- Her şeye rağmen bir düşüncedir bu, dedi. 
Binbaşı ona hayretle baktı: 

- Evet, dedi, insan zaman zaman böyle tafü dü

şünccler ileri sürebilir. Gerçekten de tatlıdır, hoştur 
bu düşünceler. Ama onları uygulamamak koşuluyla 
tabii. 

Maston aynı kanıda değildi. 
- Peki neden? diye sordu. 

Kimse bu soruya yanıt vermedi. 

Kent çalkalanıyordu. Michell Arden adını herkes 

duymuştu. Maston'un söyledikleri de duyulmuştu. 

Kentte zaten Maston'dan Gırgır Baba diye söz edili• 
yordu. Şimdi bu aıd daha da önem kazanmış oluyordu. 

1Barbicruıo, Ay'a bir gülle göndermeyıi önerdiğinde 

herkes bunu doğal karşılamıştı. Sonuç olarak bu, bir 
itici güç sorunuydu. Hesap, kitap işiydi. Ama aklı ba
şında bir insan, bir canlının mermi içine girerelk hava
ya fırlatılmasını, dahası Ay'a gidişini doğal karşılaya

mazdı. 

Bu olsa olsa hayal ürünü bir öneri idi. Uygulaması 

olanaksız bir Fransız fantazisi idi. Beliti de bir muzip
likti . 

Ülkenin en uzak, en tenha köşelerinde bile bu yem 

haber bitip tükenrmey:en bir sakız gibi her gün çiğne
niyordu. Çok kimse bu işi zirzopluk falan gibi sözcük: 
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lede niteliyordu. Ama kimileri de şöyle tanımlıyorlar
dı bu girişimi: 

- Bugüne kadar kimsenin düşünmediği bir ş�y . . 
Düşünce alışılmamış , sipsivri bir düşünce olduğu 

için bir türlü unutulmuyor, güncelliğini yitirmiyordu. 

Söylene söylene artık alışılagelmiş bir konu oldu. Böy· 

le olunca da olumlu söylentiler başladı: 

- Neden olmasın, mademki Ay'a bir gülle gönder· 
mek olası, o halde bunun içinde bir insan da Ay'a gi· 
deıbilir. 

- Ama bu büyük ce<Saret işi. 
- Adam bunu kabul ettiğine göre . . .  
- Cesur bir adam olsa gerek. 
- Evet, öyle görünüyor. 

- Yakında gelecek başkanla görüşecek tabii . . .  

- Bakalım başkan ne diyecek adama! 

Sonunda bir gün Tampa halkı başkanın kaldığı 
odanın penceresi altında toplandı. Hemen tilin kep.t 
oraya aJkmıştı. Büyük bir kalabalık alanı doldurmuş· 

tu. Mırıltılar, hafif fısıltılar giderek yükseliyor, konuş

malar• , hatta bağırışmalara dönüşüyordu. 

Sonunda başkan pencerede görünmek ZO:ruJJ.da 

kaldı. 
O görülür görülmez tüm gürültüler kesildi. En ön· 

de bulunan kentin ileri gelenlerinden biri konuştu: 

- Sayın başkan, dedi. Sizıden bir şey öğrenmek 
istiyoruz. Michell Arden adında biri Amerika'ya geH· 
yormuş. Bize cevap verin lütfen. Evet mi, h8"Jr mı? 

Barbicane bir an durakladı. Sonra: 
- Ben de sizden daha fazla bir şey bilmiyorum 

baylar, dedi. 

Kalabaılık arasın.dan sabırsız sesler yükseldi: 

- Bilmek gerek, bilmelliiz gerekirdi. 
Başkan onları yanıtladı: 
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- Bunu bize zaman öğretecek. Zamanı gelince her 
şeyi öğreneceğiz, dedi. 

Sözcü daha yülrneık bir sesle konuştu: 
- Taa . . . Fransa'dan kalkıp buralara geldiğine gö-

re. 
- Evet, evet Ay'a gitmesine izin vermeleri gere

kir. 
Bir yandan da Michel Arden adında bir kişinin 

gerçekten var olup olmadığı konuşuluyordu . Anın ge
minin adı verilmişti. Bindiği gemi yakında Amerika'ya 
gelecekti. O halde !  . . . O halde bu iş gerçeıkti. Gerçekten 
gözü pek bir Fransız, Ay'a gitmek istiyordu. 

Başkan Barbicane, hiçbir yorumda bulunmuyor
du. Olayların gelişmesini bekliyordu. Ama başkanın 
bu sessiz bekleyişini herkesten beklemek insafsızlıktı 
tabii. 

- Her şeyi zamana bağlayıp, bir ülke halkını böy
le bekletmeniz doğru değil, dedi. Telgrafta istenildiği 
gibi, fırlatılacak mermide değişiklik yaptınız mı? Onu 
söyleyin bize. 

- Şimdilik hayır, dedi başkan. Size hak veriyo
rum. Bu iş için bir soruşturma yapmamız gerekirdi. 

Başkan bir kaç saniye düşündü: 
- Bize ilk haberi ileten telgraf hattı, tamamlayıcı 

bilgileri de verebilir, dedi. 
Halk, aynı anda çılgın bir harekete kapıldı: 
- Postaneye postaneye, diye bağırarak konuşma

ya başladı. 
Barbicane da aşağıya inip onlarla birlikte posta

neye gitti. 
Birkaç dakika sonra, Liverpol'daki li:rna.n başkan

lığına bir tel çekildi. Şu soruların cevaplandırılması is
tendi: Atlanta gemisi A vrupaıdan ne zaınıan ayrıldı? 
Bu gemide Michel Arden adında biri var mı? 
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İki saat sonra ilk bilgiler geldi: 
Atlanta buharlı gemisi 2 ekimde denize açılmıştı. 

Taınpa'ya doğru yol alıyordu. Yolcu liste,sinde Michell 
Arden adlı bir Fransız da bulunuyordu. 

Bu telgrafı okuyan başkanın gözlerinde bir şimşek 
çaktı adeta. Kendi kendine söylendi: 

«Demek doğruymuş!  Bu çılgın Fransız on beş gün 
sonra burada olacak. Belli ki bir çılgın, bir deli bıu. 
adam. Hayır, hayır, hiçbir zaman böyle bir şeyi kabul 
etmeyeceğim» 

Aynı Akşam Breadwil şirketine merminin yapımı
nın ikinci bir eın!'.e kadar durdurulması bildirıildi. 

'.ATLANTA YOLCUSU 

Şimdi tüm Amerika sanki bir tek kulak olmuş,. 
Aıtl<anta'nın düdük sesini duymayı bekliyordu. Tüm 
Amerika bir göz alınış, A.tlanta'nın dumanını gör
mek için bekliyordu. Tüm Amerika, tek bir özlem ol· 
muş, Atlanta'nın gelmesini bekliyordu. 

Atlanta Michel Arden'i getiriyordu. 
Michel Arden, tüm Amerikalılar'ın tek konusu idi. 

Her şey unutulmuştu. Her konunun önemi birden bire 
hiçe inmiş, tek konu Michel Arden olmuştu. 

Geçimini zor kazanan, gününü ucuca getirerek 
yaşayan bir köylü bile her fırsattan yararlanarak on
dan söz ediyordu. 

Atlanta ayın kaçında gelecekti? Atlanta gelecek 
miydi? İçinde gerçekten şu yürekli Fransız, şu Ay'a 
gitmeye gönüllü Michel Arden var mıydı? 

94 



Şimdi artJ.k Atlanta ve Michel .Arden sözleri adeta 
ülkenin tüm eyaletlerinde evden eve, ·evden mahalleye, 
mahallelerden semtlerıe ve oradan kentlere, kentler
den eyaletlern dalga dalga yayılıyordu. 

Florida eyaletinde ise durum daha ba$ka idi. 
Daha şimdiden Tampa'ya akın başlamıştı. Meraklı 

vatandaşlar, yeımesinden, içmesinden kısıp Tampa'ya 
koşuyorou. 

Neden? ' 
Basit. Atlanta gemisinin gelişi:nıi görecek. Michel 

A.rden'in geımiden inişini görecek. Nasıl bir adam, onu 
görecek. Gemiden ininoe neler söyleyecek? Neler ya� 
pacak? Onu nasıl karşılayacaklıar? 

İşte bu sorulara cevap arayan binlerce meraklı 
Tampa'ya koşarken ceplerindeki dolarlar da Tampa'ya; 
akıyordu. Yerliler memnundu bu akımdan. Yiyecek, 
içecek kentte kıtıhk varmış gibi kaşla göz arasında tü
keniveriyordu. Tampalılar para kazanmaktan usan
maya başlıyorlardı neredeyse. 

Öte yandan, liman ağzında da pek çok gemi belir
mişti. Buharlı gemiler, yelkenliler, kayıklar . . .  Bir yı

ğın kal•abalık hep aynı bekleyiş içindeydi. 
20 ekim sabahı saat dokuzda Bahama Kanalı'nın 

işaretleşme araçları ufukta bir duman belirıdiğini ha
ber verdiler. Geliyor muydu? Bu haber ve bu soru, gö:. 
rünmez tellerle tüm ülkeye yayılıverdi bir anda. 

İki saat sonra büyük bir buharlı gemi ışık işaret
lerine cevap verdi. Geminin adı belli oldu: Atlan ta . . .  

Şimdi artık beklemek daha zor olmuştu. Her geçen 
saniye biraz daha zorlaşıyordu. 

Saat altıda gemi limana gıirdi. 
Kaptan yol kesip demir a.tma emrini verirken en 
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Aya gitmek istediğini bildiren Michel Arden'in gelişi, Tanıpa 

halkının sokaklara dökülmesine yetti. 



azından beş yüz kayık geminin çevresini sarıverdi. 
'A.tJanta kıpırdayamaz duruma geldi. 

Güverteye ilk çıkan Başkan Barbicane oldu. Baş
kan son derece sakin görünüyordu. Ama konuştuğu 
zaman sesinin titreyişi, onun ne kadar heyecanlı oldu
ğunu açığa vurdu: 

- Bay Michel Arden, bay Michel Arden . . .  
Arka güverteden biri buna cevap ve·rdi: 

- Evet ef.endim. 
Barb.ioane olduğu yerde durdu. Gözler.ini dört aıçtı. 

Atlan.ta yolcusuna baktı. 

Yolcu kırk yaşlarında kadardı. Uzun boyluydu. 
Beli bir az bükülmüş gibi görünüyordu. Başı kocaman
dı. Saçları bir aslan yel·esi gibiydi. Bıyıklan daha çok 
bir kedinin bıyıklarına benziyordu. Gözleri yuvarlak. 
bakışları dalgındı. Gövdesi gelişmiş ve kuvvetliydi. 
Kolları, bacakları bir güreşçininki gibi sağlam ve ka" 
lındı. 

Michel Arden kıarekter olarak tehlikeden hoşlanan, 
hiç bir zaman cesaretini kaybetmeyen bir kişiydi. En
gellerle karşılaşıp onları aşmaktan zevk duyardı. Hiç 
bir zaman hırsa kapılmamış, her şeye sahip olmak gi
bi istekler duymamıştı. 

Giyimine pek önem vermezdi. Tüm giysileri olduk
ça boldu. Kravatı gevşemiş, yeleğinin düğmeleri çözül
müştü. Pantalonu kırış kırıştı. 

Bir dakika olsun yerinde duramıyor, güverteyi 

dolduran yolcular arasında hızla gidıip geliyor, kendi 
kendine söyleniyor, tırnaklarını kemiriyordu. 

Tüm bu özellikleri ve görüntüsü ile Barbicane'ın 
tam zıddı bir yaradılışta olduğu anlaşılıyiOI-du. Biri ne 
denli derli toplu, soğuk kanlı, ince eler sık dokur, on

dan sonra karar verirse, öbürü bunun tam karşıtı idi 
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Hemen karar verir, hemen uygular, gözünü budaktan 
saıkınmazdı. 

Arden, hiç para tutmazdı. Her zaman için cebi de
likti. İyfükseverdi. Hatta bunda çok da ileri giderdi. 
Örnek olarak bir zenciyi tutsaklıktan kurtarmak için 
biztm Michel Arden rahatlıkla tutsak olabilirdi. 

Evet, ikisi de birbirinin zıddı iki insan. Ama ikisi
nin de ortak özellikler,i var. İyi yürekli, gözü pek, m ert 
kişiler . . .  

Barbicane, yolcuya bakarken çevreden «Bravo, 
yaşa, varol» sesleri yükseldi. Bu çığlıklar giderek bir 
noktaya doğru toplandı . Sonuçta Arden'in çevresinde 
elini sıkmak için birbirini itip kakan bir topluluk be
lirdi. 

Arden binleroe eli sıktı. Bir yandan da kalaıbalık
tan sıyrılmak için çaba harcadı. Sonunda kamarasına 
sığınabildi. 

Barbicane hiç bir şey söylemeden onu izledi.  Ka
meradan içeriye girdi. 

Michel Arden onu karşısında görünce, saniki her-
gün karşılaştığı birine bakar gibi baktı: 

- Siz başkan Barbicane olmalısınız, dedi. 
- Evet. Ben Topçular Derneği Başkanı Barbicane. 
- Bendeniz de Michel Arden, diye cevap veroi 

Yolcu . İyi akşıamlar efendim. 
Barbicane sabı.rnızca. sordu: 

- Gitmeye niyetli misiniz? 

- Kararım kesindir efendim. 
- Sizi hiç bir şey durduramaz mı? 

- Hayır. Hiçbir şey . . . 

İki adam birbirinin gözüne bakıyordu . Sonra Mic· 
hel sordu: 

Merminin şeklini değiştirdiniz mi? 
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- Sizin gelmenizi bekledim, dedi Barbicane. Son
ra yeniden sordu: İyice düşündünüz mü? 

- Düşündüm, diye cevap verdi Arden. Kaybede
cek hiçbir şeyim yok benim. Ay'a bir gezi fırsatı yaika
ladım, ondan yararlanıyorum. İşte bütün mesele bu. O 

kadar düşünmeye gerek yok dostum. 
Barbicane, konu ştukça bu adamda ne tasa, ne kay

gı ne de korkudan iz olmadığını görüyordu: 
- Hiç olmazsa bu geziyi gerçekleştirecek bir taısa

rınız, ya da bu konuda önerileriniz var mı? diye sordu. 
- Bakın dostum, diye cevap verdi Fransız . Ben 

yaşam öykümü anlıatmaktan çok zevk duyarım. Daha 
iyi bir düşünceni z  yoksa önerim şu . Tüm arkadaşları
nızı toplayın. Tüm dernek üyelerini. Gerekirse Tampa 
halkım. Tüm Florida'yı, hatta tüm Amerika'yı toplayın 
bir ara,ya. Onların karşısına geçip herşeyi bir seferde 
anlatayım. Bana sorular sorulsun, bunları da yanıtla
yayım. Böylece her şey bir toplantıda tamamlansın. 

Kendini hayretle dinleyen Barbicane'a baktı: 
- Nasıl, uygun mu? diye sordu. 
- Uygun, uygun, dedi Barbicane. 
Sonra kamaradan çıktı. Güvertede, küpeştede, ge

minin dışında sandallarda saJbırsızlıkla bekleyen halka 
Michel Arden'in önerisini anlıaıttı. 

Sözlerini tamamlamadan büyük bir beğeni ile, al
kışlar ve bağırmalar duyuldu. Henkes Arden'in öneri
sini onaylıyor, buna katılıyordu. Böylelikle herkes 
'Arden'i yarın rahatlıkla izleyebilecek, kornışma1an 
dinleyebilecekti. 

Kimi meraklılar gemiden çıkmak istemediler. 
Bunlar geceyi orada geçirdiler. �alannda Maston da 
vardı. El yerine kullandığı kancayı küpeşte demirine 
öyle bir takmıştı ki, onu bulunduğu yerden ayırmak 
için vinç bile yetersiz kalırdı. 
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Olduğu yerden şakşaJkçılık yapıyor, ikıi de bir: 
- O bir kahraman, olağanüstü bir kahraman, di

ye haykırıyor, hıalkı coşturuyordu. 
· ·  

Başkan bir süre güvertede kalıp, pek çok meraJklı
nın gemiden ayrılmasını sağladıktan sonra, aşağıya 
kamaraya indi. Geminin çanı gece yarısını çalarken 
oradan çıktı. 

İki rakip birbirJerinin elini kuvvetle ve içtenlikle 
sıktılar. Birbirlerine sen diye sesleniyorlardı. Kısa sü
rnde büyük mesafe aşmışlar, adamakıllı samimi ol
muşlardı. 

AÇIK HAV!\. TOPLANTISI 

Ertesi gün yapılacak toplantı için, ıkentin büyük 
borsa salonu düşünüldü. Ama, daha sabahın erken 
saatlerinde öyle büyük bir kalabalık toplanmıştı ki, 
bu kalabalığı değil bir salona sığdırmak, bir alana sığ
dırmanın bile zor olduğu anlaşıldı. Bunun üzer:ine yöc 
neticiler, kentin çıkışındaki büyük bir aılanı toplantı 
için uygun gördüler. 

Kentin ileri gelenleri, gençler arasında gö
nüllüleri yardıma çağırdılar. Kısa sürede kurulan 
çalışma gurupları oradan oraya koşmaya başladılar. 

önce dernek üyelerinin topluca oturacakları, üstü 
kapalı, bir tribün yapıldı. Yanına, konuşmacılar için 
bir konuşma kürsüsü yapıldı. 

Bundan sonra büyük alanın olaıbildiğince güneşten 
korunması için gerekli önlemler alındı. Limandaki 
tüm gemilerin yelkenler1i toplandı. Bunlar yanyaına ge-
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tirilerek büyük gölgelikler oluşturuldu. Toplantı ala
nına yukardan kuşbakışı bakabilmek olanağı olsaydı, 
alanı gören burada. yer yer beyaz derv dalga;lann ka
bardığını sanırdı. 

Hazırlıklar sürerken meraklı izleyiciler de alanı 
doldurmağa başladı. Toplantının belirlenen başlama 
saatinden çok önce alanda adım atacak yer kalmadı. 

Bunca kalabalık ne görecek, ne duyabilecekti? 
İz�eyicilerin bir bölümü Michel Arıden'i görebilir 

v,e dinleyebilirdi. Bir bölümü onlan uzaktan şöyle böy
le görebilir, ama hiçbir şey duyamazdı. Öbür bölümü 
ise ne birşey görebilir, ne de bir şey duyabilirdi. Kısa
cası oraya gitmiş olmak için gitmişlerdi. Kuşkusuz bu 
sonuncu guruptakiler hiçbir şey göremediklerıi, hiçbir 
şey duyamadıkları için vara yoğa alkış tutacakar, şa
matayı koparacaklardı. 

Öğleden sonra saat üçte heyecan son sınırına gel
mişti. Alanda yer yer ıslık s esleri, yer yer alkışlar, bir 
ağızıdan aynı tempo ile söylenen «Mic-hel-Ar-den . . .  
Mic--hel-Ar-den . . . » bağırışları kulaJkları sağır edercesi
ne yayılıyordu. 

Michel Arden tam saatinde kürsüye çıktı. Bir ya- "-
nında Barbicane, bir yanında Gır-gır baba, yani Mas-
ton vardı. 

Michel Arden kürsüye çıkınca öyle bir alkış yük
seldi ki, gölgeliık ol�ak gerilen yelken bezleri dalgalan
dı, ortalıkta büyük bir kaynaşma görüldü. 

Fransız dıi:rseklerini kürsüye dayayarak karşısında 
uzanan simsiyah şapkalar denizini inceledi. Çok rahat 
bir görünüşü vardı. Sanki kendi evinin balkonundan 
sessiz, sakin sokağı izliyordu. . 

Her iki kolunu havaya kaldırarak sevgi gösterile 
rine karşılık verdi. Gürültülerin dinmesini bekledi. 

Alan sessizleşince oldukça düzgün bir İngilizce ile 
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konuşmaya başladı: 
- Sağolun baylar, diye başladı konuşmasın�. Bu 

sıcak altında beni dinlemeye gelmişsiniz. Bana verdiği
niz değer için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar 
sunuyorum. 

Daha ilk cümle tamamlanırken öyle bir alkış kop
tu ki. . . yer gök a.lkı.şla inledi. 

Arden çok mutlu görünüyordu. 
- Bu sıcak altında benim sözlerimi dinleme_!{ için 

bir hayli pişeceksiniz, diye sürdürdü konuşmasını. Çün
kün ben oldukça uzun konuşacağım. Böylelikle beni 
iyice tanımanızı istiyOIJlm. Nasıl, sıcakta pişip ızgara 
olmaya razı ffi1Sınız? 

Binlerce ağızdan aynı anda «Razıyız konuş, ko
nuş" sözleri yükseldi. 

- O halde başlayalım, dedi Fransız. Beni can ku
lagıy la dinleyiniz. Hatalarımı da bağışlayınız. Karşı
nızdaki adamın bir cahil olduğunu bir an bile unut
mayın lütfen. O kadar cahilim ki, giriştiğim işin ne 
gibi tehltkeleri var, onu bile bilmiyorum. Benim için 
şu zımbırtıya binip Ay'a gitmek kadar basit bir iş yok 
Dünya' da. 

Bu yolculuk, günün, birinde kesin.liıkle yapılacak
tı. Çünkü insan oğlu yaratıcıdır, arayıcıdır. İnsan oğlu 
güçlüdür. 

Her şey bir aşama yasa.sına bağlıdır. Düşünün bir, 
çok eskiden benim, sizin cetleriniz dört ayak üstünde 
yürüyorlardı. Öyle değil mi? 

Sağdan soldan gülmeler, «Do_ğru söylüyor• , «Ne 
güzel, açık konuşuyor adam . . .  • sözleri duyuldu. 

- Sonra ne oldu? diye sürdürdü konuşmasını 
Michel Arden. Bir gün geldi tki ayak üzerinde yü· 
rümeye başladık. Derken tekerlek bulundu. Öküz ara-
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bası, at arabası derken, trenle gezmeye başladık. Şim
di yeni bir aşamadayız. Topla fırlatılan mermi de bu 

çağın taşıtıdır. 
Şimdi gelelim bu taşıta. 
Çoğunuz, bu mermiye verilecek hızın çok aşırı bir 

hız olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçekte mermiye ve
rilecek hız hiç de fazla bir hız değildiir. Şunu unutma
yın baylar, Dünya'mız, şu ihtiyar denen Dünya·mız, 
Güneş'in çevresinde bu mermiye verilecek hızın tam 
üç katı bir hızla dolanır. 

Bu bilgiyi duyan halkta öyle bir dalgalanma oldu 

ki, hemen aynı anda her ağıroan bir «Ooo ! . .  · '"  çıktı. 
- Ya, dedi Arden. Size bir kaç örnek daha vere

yim. Yalnız beni bağışlayın, biz Fransızlar daha çok 
fersah ölçüsünü kullanırız. Bunun için vereceğim ör
nek de fersah üzerine olaca.k. 

«Söyle, söyle,. sesleri duyuldu. 
- Neptün yıldızını duymuşsunuzdur hepiniz. İşte 

bu haspanın hızı saatte tam beş bin fersahtır. Uranus'
unki yedi bin, Satürn'ünki ise sekiz bin sekiz yüz elli 
sekizdir. Jüpiter'e gelince . . .  saatte tam on bir bin altı 
yüz yetmiş beş fernah yol alır. Dünya'nınki ise tam yir
mi yedi bin sekiz yüzdür. 

Halk . arasında gene büyük bir cQoo! . . .  • sesi du

yuldu. Dalga dalga alana yayıldı. Bu öyle büyük bir 
hıroı ki, kimi izleyicHer sağa sola bakınmaya, dünya
nın bu hızından korkmağa başladılar. 

- Merkür'ün hızı bu konuda rekordur dedi Fran
sız. Tam elli iki bin beş yüz yirmi fersah . . .  

B ir  an susan Michel Arden dinleyicilere baktı. 
Hepsi ade.ta nefes almaktan çekinir gibi dikkatle ve 
sessizce dinliyorlardı: 

- Bizler de, dedi Arden işte bu hızla dönen yer
küre üzerindeyiz. Bu hızdan rahatsız olanınız var mı 
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içinizde? Kuşkusuz günün birinde bu hızlara kağ·m 
arabasının hızı gibi dudak bükerek balkaoağız. Meka
nik araçlarla, elektrik gücüyle çok daha büyük hızlar 
sağlayacağız. 

Bunca ilerleme gösteren insanlık artık kendi dün
yasında kapalı kalmayacaktır. Nasıl Liverpool'den bu
raya, Tampa'ya geldiysem, artık gökteki öbür gezegen
lere de kolaylıkla gidilecektir. Uzay da tıpkı kıtalar 
arasında uzanan okyanuslar gibi, insan gücü ile a.şıla-ı 
caıktır. Aradaki uzaklık günün birinde sıfıra inecektir� 

Doğrusu ya, Michel Arcien çok güzel konuşuyordu. 
Halk onu çılgın gibi alkışlıyor, alan baştan başa alkış
larla inliyordu. 

Ancak, konuşmanın bundan sonraki bölümünü me
rak eden çok kişi de alkışlara karşı çıkıyor, ister iste· 
mez «Susalım, susalım» diye arkadaşlarını uyarıyor
larciı. 

- Biraz açıklama yapayım, dedi. Arden. Acaba 
şu sizin meşhur Atlantik ekspresine binsek, onunla 
Ay'a gitme olanağı olsa, kaç günde vanr:dık Ay'a? 
Ben hesaplaıdım, siz hiç yorulmayın. Tam üç yüz gün 
arkadaşlar. Yani bir yıl bile değil. Koşullar elverse bu
radan trene bineceğiz, tren buradaki hızı ile yol ala
cak, üç yüz gün sonra Ay'dayız. Çünkü aradaki uzak
lık sadece seksen altı bin dört yüz on fersah. Peki, bu 
uzaklık neye eşittir? Söyleyeyim sizlere. Dünya'nın 
çevresini dokuz kez dolanırsanız, aynı yolu almış olur
sunuz. Gördünüz mü baylar, bir gemici, bir gezgin, bi
raz gayret etse gemiyle trenle dünyanın çevresini do
kuz kez dolanabilir. Böyleleri yok mu içimizde? Var 
kuşkusuz. O halde, o halde baylar, Ay'a günlük ya
şantımızdaki araçlarla bile gitme olanağı var. Yani bu 
araçların hızı ile. 

Halk bu benzetmeleri çok beğenmişti. «Adam gü-
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Koça alan gemi yelkenleriyle gölgelendirildi. Açık hava 

toplantısına binlerçe kişi katıldı 



zel konuşuyor» , «Her şeyi ne güzel de anlatıyor,, di
yenler, «Adam sanki sihirbaz, anlaıttıklannı ben bile 
anlıyorum" diyenler . . .  alan bir beğeni dalgası ile dal
galanıyordu. 

Michel Arden bunlara bakarak daha da güvenle 
konuşuyordu: 

- Birbirinden milyarlarca fersaıh uzakhkta yıl
dızlar var. Bu bir gerçek. Bu durumda gezegenlerin 
Güneş' e olan uzaklıkları nedir ki! Hatta ben, Güneş 
Sistemi için ne düşünüyorum biliyor musunuz? Benim 
bu konudaki düşüncemi öğrenmek ister misiniz? 

«Evet, evet, söyle dinliyoruz,. sesleri yükseldi. 
Michel Arden gülümsedi: 
- Bana göre, dedi Güneş Sistemi katı bir cisimdir. 

Onu oluşturan gezegenler hızla dönerler. Birbfrlerine 
dokunurlar, yapışırlar. Aralarındaki uzaklık kiısacık 
bir mesafedir. Ben şuna inanıyorum. Uz,aklık, boş bir 
kavramdır. Böyle bir şey yoktur. Yani uzaklık diye bir 
şey tanımıyorum. 

Maston bu sözlerle öy1e heyecanlandı ki, kendini 
tutamadı: 

- Evet, evet doğru söylüyor, uzaklık diye bir şey 
yoktur, diye ha.ykırdı. 

Bu arada Maston öyle heyecanlandı ki, az kaldı 
tribünden aşağıya düşecekti. Neyseki yanındaki arka
daşı tetikteydi .  Onu hemen yakasından tuttu. Eğer 
Maston yere düşseydi, kuşkusuz uzaklık kavramı hak
kında somut bir örnek vermiş olacaktı. 

Alanda, kalabalık arasından «Bravo, çok doğru, 
söylüyor» sözleri yükseldi. 

Arden gürültünün dinmesini bekledi. Sonra �ğır 
ağır konuştu: 

- Sizlere bir taıkım hesaplar, formüller verecek 
değilim, dedi. Ay arasındaki uzaklık azdır. Kısadır. 
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Hatta bundan bir uzaklık olarak söz etmek hatadır. 
Yakında trenlerle Ay'a gideceğiz derken hata ettiğimi 

sanmıyorum. Yakın bir gelecekte, belki bizler de, biz 
gidemeıSeık bile çocuklarımız k esinlikle Ay trenleri ile 

Ay'a gideceıklerdir. Hızla yol alan, sarsıntısız, sessiz 
trenlerle . . .  Kısa sürede, hiç yorulmadan, düz bir çizgi 
doğrultusunda, yani arıların uçuş yolu gibi, dümdüz 
Ay'a gidilebilecektir. 

Bu sözlere hiç inanmamış olanlar bile kendilerini 
öylesine kaptırmışlardı ki alanda lmç kişi varsa o ka
dar ağızdan aynı anda «Yaşa.sın, yaşasın Michel Ar
den» sözleri duyuldu. Alkış , alkış, bir türlü dinmek 
bilmiyordu. 

Bir süre sonra " Susalım, dinleyelim, dinleyelim 
baylar• uyanları sonucu gürültü dindi. 

M ichel Arden güleç bir yüzle yeni bir bomba pat

lattı: 

- Şimdi baylar, sorusu olanları bekliyorum. İçi
nizden ne geçiyorsa, elimden geldiğince yanıtla;mağa 
çalışacağım, dedi. 

Barbicane, toplantının başından beri ağzını aç

mamıştı. Gidişten hoşnuttu. Konuyu biraz değiştirebil
mek için yeni arkadaşına sordu: 

- Size göre Ay'da, öbür gezegenlerde hayat var 
mı bay Arden? 

- Bu sorunuza k1saca cevap vereceğim bay baş
kan, dedi Arden. Bu gezegenler yaşanabilecek yerler
dir. Ya üzerlerinde şu anda yaşam vardır. Ya eskiden 
yaşanmıştır. Ya da gelecekte yaşanacaıktır. 

Bu cevabı duyanlar: 
- Çok doğru, diye haykırdılar. Çok akıllı ve ger

çekçi bir cevap. 
Bu doğrulama, dalga dalga gerilere dek yayıldı. 
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Tüm alanı doldumnlar, dalga dalga aynı beğeniyi 
haykırdı. 

Barbicane :  
- Gerçekten çok akıllı bir cevap, dedi. Yani şu

nu demek istiyorsunuz sayın dostum, bu dünyada ya
şanabilir, öyle mi? 

- Bence evet, dedi Arden. 
Dinleyicilerden biri söz aldı: 

- İyi ama sayın bay, dedi, bu düşüncenizin yan
lış olduğunu belirleyen kanıtlar var ortada. Bu kanıt
lara göre gezegenin Güneş'e olan yakınlığına, ya da 
uzaklığına göre orada insan ya sıcaktan kavrulur, ya 
da soğuktan donar. 

Michel Arden cevap verdi: 
- Bana karşıt düşüncede olan bu sayın bayı maa

lesef göremiyorum. Benden çok uzakta, dedi. Ona ön
ce şunu söylemeliyim. Dünya'da da çeşitli iklim kuşak
ları var. Her kuşakta çeşitli bitki, hayvan ve insanlar 
var. Mademki Dünya'mızda çeşitli 1klim koşullarına 
uyulaıbiliyor, o halde Güneş Sistemi içinde de çe.şitli 
iklim koşullarına uyabilecek nitelikte yara;tık1ar var
dır. O halde benim savım doğrudur. Gazegenlerde ha
yat vardır. 

Ben, dedi Arden bir bilgin değilim. Evreni yöneten 
yüce yasalardan da haberim yok. Ancak ben yürekli 
bir insan oLaraık sizlere şunu söyleyebfür�im: Bu dün
yalarda yaşanabilir mi, bilmiyorum. Bunu görmeye 
gidiyorum. Sözün kısası bu. 

Halk onu öyle çılgınca alkışladı ki, Arden'in dü� 
şüncelerine karşıt düşünceleri benimsemediğini açıkça 
kanıtladı. 

Alkışlar dindikten sonra Arden konuşmasını sür
dürdü: 
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- Bana göre, dedi, Dünya, gezegen1'er içıinde ya
şamaya en eilverişli olanı değildir. İsterseniz şöyle dü
şünelim, Dünya'mn sadece bir uydusu var. Öbür ge
zegenlerin ise pek çok "\lydusu var. Neden? Nedeni 
basit. Yerkürenin rahatını bozan tek şeıy ekseninin 
eğri olmasıdır. Bu eğrilik nedeni ile gece-gündüz do
ğar, mev.simler doğar. Küremiz ya çok soğuk olur, ya 
da çok sıcak. Yani, kışın donarız, yazın yananz. Jüpi
ter'in ekseni eğri değildir. Bu nedenle de Jüpiter'de 
iklim bölgeleri, kesin sınırlarla birbirinden ayrılır. 
Bir yeırde hep kış vardır. Bir yerde hep ilkbahar var
dır. Bir yerde hep yaz görülür. Her Jüpiterfi de be
ğendiği ikUm bölgesini seçereik orada yaşar. Oradaki 
bir yıl, bizim on iki yılımıza eşittir. Bu koşullar altında 
yıaşayan Jüpiterliler de bizlerden çok üstün kişilerdir. 
İyileri bizden çok iyidir. Kötüleri bizim kötülerden çok 
daha az kötüdı:ır. Görüyor musunuz? Naısıl mükem
mel bir dünya. . . Peki, biz neye böyle değiliz. Bizim ne
yimiz eksik? 

Herke·s can kulağıyla onu dinliyo!1du. A.rdeın bir 
süre sustu. Sonra açıkladı: 

- Çünkü, dedi, ekseni eğik. Biraz daha düzgün 
bir ekseni olsaydı Dünya'mızın her şeyi değişirdi. 

- Öyleyse ne duruyoruz? Ekseni doğrultalım. Bu
nu yapmak için hemen çalışmaya başlayahm. 

Halk bu öneriyi çok beğıenmiş olmalı ki, uzun sü
re alkışladı. önerinin sahibi Maston'dan başkaısı değil, 
di. Birden heyecanlanmış, mühendislik içgüdüsü ile 
bu öneriyi yapmıştı. Eh, halk da onu alkışlamaklıa, ne 
denli doğru düşündüğünü onaylamış oluyordu. Ah, 
bir dayanak noktası olsaydı! O zaman Maston Dün· 
ya'yı yerinden oynataoak bir kaldıraç yapabilirdi. 

Ama bu da.yanaik noktası neredeydi? Dayanak 
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noktası bulunsa bile yerkürenin ağırlığına dayanabi
lecek bir kaldıraç nasıl yapılabilirdi? 

Ama gerek Mastan, gerekse onu alkışlarıyla onay
layanlar bunları ilk başta düşünememişlerdi. Ne de ol
sa sivri akıllı diye bir deyim var. Eh sivri akıllının ak
lına herşey bu sivri noktadan girer, çaıbucak. Aynı ça· 
buklukla bu sivri noktadan uçup gider. 

ÇETİN BİR CEVİZ 

On beş dakikalık bir aradan sonra, toplantı yeni· 
den açıldı. 

M ichel Arden sorulacak soruları yanıtlamasını 
sürdürecekti. 

Halk arasından kalın bir ses duyuldu: 
- Konuşmacının hayali oldukça parlak ve geniş, 

dedti adam. Şimdi de biraz gerçeğe dönebilir mi? Bize 

tasanlarından söz edebilir mi? 
Herkes sesin geldiği yöne döndü. Adam sıska, ka

ra kuru bir şeydi. Herkes ilk önce «Bu ses bu adamdan 
nasıl çıkıyor?" diye düşündü. 

Adamın canlı bir yüzü vardı. Çenesindeki sakal 
modaya uygun biçimdeydi. 

Toplulukta meydana gelen kıpırdanmalar sonu
cunda kürsünün önüne kadar gelebilmişti. Orada dur
muş, kollarını kavuşturmuş, gözlerin� kırpmadan top

lantının kahramanını süzüyordu. 
Bir yandan da sorduğu sorunun yanıtını bekliyor

du . .  Ama bu yanıt bir türlü gelmiyordu. Bir süre son· 
ra tekrar konuştu: 
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- Burada, dedi ,  Dünya'dan değil Ay'dan söz et� 
mek için toplandık. 

- Haklısınız bayım. Konudan uzaklaştık. Hay, 
hay, Ay'a dönelim. 

Adam tane tane konuştu: 
- Ay'da insanların yaşadığını söylüyorsunuz, di

ye başladı. Pek iyi. Ay'da yaşayanlar varsa gerçekten, 
bunlar soluk almadan yaşıyorlar demektir. Çünkü Ay' -
da hava yoktur. 

Arden'in kırmızımsı saçları adeta diken diken ol
du. Bu adamla iyiice çekişeceğini anlamıştı. 

- Ay'da hava yok mu? dedi. Bunu kim iddia edi-
yor, bana söyler misiniz lütfen. 

- Bilginler. 
- Gerçekten bilginler mi? 
- Evet, gerçekten bilginlerin iddiası bu. 
Michel bir kahkaha attı: 
- Sayın bay, dedi, bilginlere çok büyük saygım 

varclır ama, bilmeyen bilginleri de çok küçük görü
rüm. Bunu peşin peşin belirtmeliyim. 

- Bilgin olmayan bilginler de mi va.ı:- size göre? 
diye ,sordu adam. 

- Kuşkusuz efendıirm, bilgin olmayan bilginler 
de vardır. Hem de pek çok. 

- Ben gerçek bilginlerden söz ediyorum ama. 
- Bunları bana bildirirneniz memnun olurum. 

Çünkü ben bir cahilim bayım. 
- Madem öyle, bilimsel sorunlarla ne diye ilgi

leniyofiSunuz? 
- Sebebi basit bayım. Ben cesur bir kişiyim . Teh

l ikeden korkmam. Hiçbir şey bilmediğim doğru. Be
nim gücüm, zayıflığımdan kaynaklanır. 

Siyah sakallı adam öfkeyle haykırdı: 
- Zayıflığınız çılgınlık derecesinde, dedi. 
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Fransız buna gülümseyerek cevap verdi: 
- Bu daha iyi, dedi. Çılgınlığım beni Ay'a ulaştı

rırsa buna çok memnun olurum. 
Topçular Derneği üyelerıi bir yandan bu konuş

maları dikkatle dinliyorlar, bir yandan da tüm çaba
larına karşı çıkan bu aıdamı inceliyorlardı. Hiçbiri onu 
tanımıyordu. Topluluk da kaygılıydı. Konuşmanın nec 
reye varacağı belli değildi. Bu tartışma sonucunda 
tüm girişimin hiç bir işe yaramayacağı, sonuoa .erişi
lemeyeceği kanıtlanabilirdi. O zaman bunca emek, 
bunca çalışma boşa giderdi. 

İşte dernek üyeleri, özellikle baŞka:n Barbicane, 
giderek büyük bir kaygıya kapılıyorlar, tartışmayı 
daha büyük bir dikkatle izliyorlardı. 

Ardeın'in düşüncelerine kıarşı çıkan adam, yenir 
yutulur gibi değildi. Çetin bir cevizdi. ,. 

- Sayın bay, dedi. Ay'da hava olmadığını kanıt
layan belgeler pek çoktur. Bu bir gerçektir. Hem de 
tartışılamayacak kadar kesin bir gerçeık. Hem şunu 
da unutmayın. Eğer Ay'da hava olsaydı, tümünü Dün

ya kendine çeker, alırt:lı. Bu konuda size, yadsınması 
olanaksız örnekler vereceğim. 

- Hay hay, efendim. İstediğiniz kadar örnek ve
rebilirsiniz, diye cevap verdi. 

- Güneş ışınlarının hava katmıanı giıbi bir or
tamdan geçtiğinde kırıldıklarını bilirsiniz, dedi adam. 
Ama yıldızlar, Ay'ın arkasında olduklarında ışınları 
hiç bir zaman kırılmıyor. Neden? Çünkü Ay'ın çevre
sinde hava katmam yoktur bayım. 

Her1kesin gözleri bu kez Fransız'a döndü. '.Acaıba 
ne yanıt verecekti? 

- Gerçekten güçlü bir kanıt, dedi Michel Arden. 
Bir bilgin buna cevap vermekte zorluk çekebilir. Ben 
ise kolaylıkla, bu savınızın gerçek olmadığını söyleye-
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cegım. Ay'ın yüzünde yanandağlar olduğunu kabul 
ediyor musunuz? Onu söyleyin siz bana. 

- Sönmüş yanardağlar var kuşkusuz. Ama lav 
püskürten yanardağ yok. 

- Ben bu yaınardağlann uzun süre lav püskür
düğünü kabul ediyorum. Buna ne de.rsiıniz? 

- Doğru ama, yanma için gereıkli Oksijen ken

diliğinden sağlanmıştır. Orada zaman zaman patlama

lar olması oksijenin varlığını kanıtlamaz ki. . .  
Doğrusu ya Arden, halkın deyimiyle, taşı gedi· 

ğine koymuştu. Yaman adaırndı şu Fransız. Şu son 
sözleriyle saıkallıyı pes ettirmişe beınziyordu. Hepsi 
ilgiyle Arden'in konuşmasını bekliyotlarrlı. Ard.en . hiç 
gururlanmadan sakin_ sakin konuştu: 

- Eh, dedi, Ay çevresinde hava olmadığını şimdi 

aynı güvenle söyleyemezsiniz sanının. Kuşkusuz Ay'

da çok ince bir hava katmanı var. Ama ne deınli ince 
katman olursa olsun, hava gene de havadır. 

�abancı adam fikr:inden dönmeye niyetli değilc�i: 
- Siz ne derseniz deyin dağlıard:a hava yoktur, 

dedi. 
- Kuşkusuz, ama vadile.rde, bir kaç yüz me.tre 

yüksekliğe kadar olan yerlerde vardır. 
- Her ne olursa olsun yeterince önlem almalısı

nız. Çünkü bu havaının - eğer hava demek doğru ise · 

basıncı çok azdır. Bunu bilesiniz. 
- Benim için endişelenmeyin dostum, dedi Arden. 

o kadar hava bir kişiye çok bile gelir. Zaten oraya 
va.rıclıkta:n sonra, olduğu kaıda:r az soluk almaya çalı
şının olur biter . . .  

Fransız'ın bu alaylı konuşmas\, kahkahalarla 

karşılandı. Artık millet sakallıyı tiye aihyordu. Sağ
dan soldan laf atmalar başlamıştı. 

Arden gürültülerin dinmesini bekledi. Sonra: 
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- Madem ki, Ay 'da az da olsa havanın varlığını 
kabul ediyoruz, dedi. O halde müsaade edin de orada 
su da bulunsun. 

Tabii herkes bu alaylı konuşmaya da güldü. Sağ
dan soldan «yaşa, varol» sesleri yük!seliyordu, her
kes AJ'den'e cesal'et veriyordu. Arden bu hava içinde 
konuşmasını sürdürdü: 

- Hem, biliyorsunuz ki,  biz Ay'ın sadece bir 
yüzünü görüyor, bu yüzünü bitiyoruz, dedi. Öbür yü
zünde daha çok hava olmadığını iddia edebilir misi
niz? Öbür yüzünde daha çok hava olabilir. 

- Bu varsayımınız neye dayanıyor? 
- Anlatayım, dedi Arden. Ay, Dünya'nın çekimi-

nin ·etkisiyle zamaıı1.la yumu rta biçimin i aldı. İşte bu 
nedenle biz Ay'ın daha küçük olan bölü münü görü
yoruz. Bilgin Hanseın'in bel i rttiğine göre, Ay'ın ağırlık 
merkezi öbür yarısında bulunuyor. Bu nederue de 

· Dünya'mrndaki su, hava gibi k imi  cisimler, yaradılışı
nın daha ilk günlerinde öbür yarısına aJktarılmıştır. 

- Bunlar uydurma, diye haykırdı karasakallı 
adam. Uydurma ve saçma . . . 

- Yoo, dedi Arden rah1atlıılda. Bu söylediklerim 
mekanik kanunlarının doğal bir sonucudur. Bu gerçek
leri çürütmek oldukça zordur. 

Michel Arden elde ettiği üstünlüğü daha da pe
kiştirmek için halka döndü: 

- Şimdi şu sayın topluluğa soruyorum, dedi. Ay'
da, tıpkı Dünya'daki gibi bir hayat var mı yok mu? 

Yüzbiruerce ağızdan aynı anda aynı sözler duyul-
du: 

- Var, var, var . . .  
Alanı dolduran tüm eller birbirine vurdu. Öyle 

bir alikış koptu ki, ta yükseklerden uçuşan kuşlar 
bile gürültüden ürküp kaçıştı. Halk büyük bir heyecan 
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içinde bağırıp çağırıyordu. Ama karasakallı da en az 
Arden kadar inatçıydı. Kararlıydı. Kendine güveniyor
du. Yenilmek nedir bilmiyordu. 

Elini kolunu sallıyor, daha sorulan olduğunu an
latmağa çalışıyordu. 

Sağdan soldan «Kovun şu herifi» ,  «Bu sakallı da 
nereden çıktı, defedin gitsin» sözleri duyulmaya başla · 
clı. 

Bu sözler giderek şiddetlendi. 
- Defol, defol karasakallı zebani, sözleri çevreye 

yayıldı. 
Ama karasakallı adam vücudunun görünüşünden 

beklenmeyen bir kararlılıkla, kürsüye yapışmış, ora
dan ayrılmaık niyetinde olmadığım gösteriyordu . 

Artık burası bir toplantı alanı değil, öfk�1 i in
sanlardan oluşan dalgalı, fırtınal ı bir deırüz.d i. Bu de 
niz az sonra şu zavallı adamı yaka paça alıp, u zakla 
ra atmaya hazırlanıyordu. 

Tehlikeyi gören Michel Arden i,ki kolunu da ha · 
vada sallayıp halkı susturmayı başardı. 

Sonra karasaıkaUıya dönerek büyük bir nezaketle 
sordu: 

- Daha söyleyecekleriniz mi var saym bayım? 
Aıdailll öfkeyle cevap verdi: 
- Evet var, dedi. Söyleyecek çok sözüm var da · 

ha. Yüzlerce, binlerce sözcük. Hayır . . .  hayır, bir tek 
sözcü& Bu girişiminizde hala direınebildiğinize göre 
siz . . .  şey . . .  şey olmalısınız. 

- İyi ama, dedi Arden, Mermiye verilecek yeni 
biçimden sonra nasıl söyleyebilirsiniz bunu. 

- Behey akılsız, diye bağırdı karaısakallı. Merm i

nin o hızına dayanamazsınız, parçalanırsınız. 
- Ben böyle bir tehlikenin olacağını sanmıyorum: 

bayım. 
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- Mermi hava katmanını aşarken ısı çok yük
selecek. 

- Hiç üzülmeyin. Merminin çeperleri çok kalın 
olacak. Hem atmosferi öyle bir hızta geçeceğim ki! . . .  

- Peki, yiyecek içecek sorunu ! . . . 
- Barut bir yıl yetecek kadarını birlikte götü-

reıbilirim. Hem unutmayınız, yolculuk sadece dört 
gün sürecek. 

- Yolda solumanız için gerekli hava ! . . .  
- Kimyasal yolclan sağlayacağım yeteri kadar 

havayı. 
- Peki, peki. . .  İnanmıyorum ama, diyelim ki. 

Ay'a vardınız. Oraya nasıl ineceksiniz? 
- Buradakinden altı kez daha çabuk. Çünkü 

Ay'ın çekimi buraya oranla altı kat daha azdır. 
- Eh bir cam gibi lkırılmanız içim. yeter bu . . . 
- Gerektiğinde kimi füzeleri ateşleyerek inişi 

sağlayacağını. 
- Peıki inatçı bay, diyelim ki, her şey iyi gitti. 

Ay'a indiniz. Oradan Dünya'ya nasıl döneceksiniz? 
Bu soru üzerinde alan büyük bir sessizliğe bürün-

dü. 
Gerçekten, o ana dek kimse bunu düşünmemişti. 

İşte Michel Arden şimdi pes edecekti. Çünkü Ay'a 
gitma.1i. belki gerçekleşebilirdi ama Ay'dan Dünya'ya 
dönmek düşünülemezdi bile. 

Sessizlik sanki bir nabız gibi atıyordu o�a. 
Herıkes merakla Michel Arden'in yanıtını bekliyordu. 

Ardan başını dikti. Halka doğru baktı: 
- Oradan geri dönmeyeceğim, dedi. 
Hiç kimse ne yapacağını bilemiyordu. Sariki ala· 

na bir bomba düşmüş. Herkes aynı anda her türlü ha
reket yeteneğinden yoksun kalmıştı. En küçük bir ha
reket bile görülmüyordu. 
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Karasakallı, bu korkunç suskunluğu sert sesiyle 
ytrttı: 

- Orada bir aptal gibi öleceksiniz, dedi. Bunun 
bilime hiç bir yaran olmayacağını belirtmek isterim. 

- Devam edin, dedi Arden. 
- Siz artık sınırı aştınız, dedi adam. Benimle 

alay ediyorsunuz düpedüz. Ne diliyorsanız keyfinizce 
yapın. Kılım bile kıpırdamaz. 

Michel bir kahkaha attı; 
- Yoo, ded i , üzmeyin tatlı canınızı. 
- İyi ama, dedi  adam , davranışlarınızın sorumlu· 

su bir başkasıdır. 
- Kim olduğunu söyler misiniz? 
- Saçma, saçma oJduğu kadar da gerçekleşmes.i 

olanaksız olan bu tasarıyı hazırlayan kimse. 
Bu saldırının hedef,i doğrudan doğruya başkan 

Bar:bicane idi. 
Barbicane, karasakallının ortayıa çıkmasından be · 

ri kendini güçlükle tutuyordu. Birden fırladı. Adaımm 
üstüne atılacaıktı. Ama boşuna, Çünkü k.arasaıkallı, ol
duğu yerde, kökü çok derinlerde bir çöl bitkisi gibi dim
dik duruyord\,l. Çöl bitkisi en şiddetli fırtınalara nasıl 
direnirse, adam da her tür saldırıya hazır bekliyor
du. 

Zaten bu kalabalık içinde bir saldın beklemiyordu. 
Delici bakışlarla başkan Barbicane'a bakıyordu 

adam. 
Barbicane da ona aynı duygularla bakıyordu. İki 

ıkurt karşı karşıya gelmi,ş, saldından önce birbiderini 
süzüyor gibiycfüer. 

Artık toplantı bitmiş, halk kente doğru yürüyor· 
du. Kürsü, üyelerin bulunduğu tribünler fırtına.ya ka 
pılmış küçük kayıklar gibi sa:Jlanıyordu. 

Yürüyüş kente kadar sürdü. 
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Michel Arden, kendini eller üstünde taşıyan ka
labahktan bin güçlükle kurtarabildi. Hemen oteline 
g:irdi. Kap1sını kapaıtıp yatağa uzandı. Çok güçlü bir 
askeri birHk, pencerenin altında ve otelin çevresinde 
nöbet tutuyordu. 

Bu sırada Barbicane ile karasakallı arasında önem
li bir olay geçiyordu. 

Başkan kara.sakallıya yaklaşarak «Gelin benimle,. 
dedi. 

Beriki onu izledi. Rıhtıma geldiklerinde yanların
da kimse kalmamıştı. 

Orada durıciular. Birbirini hiç tanımayan iki d�-
man karşılıklı bakıştılar. 

Barbicane, 
- Kimsiniz siz? diye sordu. 
- Kaptan Nicholl. 
- Tahmin etmiştim, dedi Barbicane. Bugüne dek 

hiç karşılaşmamıştık 
- Eh, karşı karşıyayız işte. 
- Bana hakaret ettiniz. 
- Nasıl k�bul ederseiıiz.  
- Neden buna gerek gördünüz, açıklar mısınız? 
Kaptan «Hay hay» dedi. 
Barbicane onun amacını anlamıştı: 
- Yoo, diye atıldı. Her şeyin aramızda gizli kal

ma.sırrı istiyorum. Kentin beş kilometre uzağında bir 
orman var. Orayı biliyor musunuz? 

- Evet. 
- Yarın sabah beşte, kabul mü? 
- Kabul. Sizi bekleyeceğim sayın başkan. 
Barbicane sordu: 
- Gelirken karabinanızı unutmazsınız değil mi? 
Nichol de aynı soruyu sordu: 
- Siz de unutmazsınız u.marım. 
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Bundan sonra birbirlerinden ayrıldılar. 
Barbicane, odasına kapanıp Michel Arden'in orta

ya attığı varsayımları düşfuımeye başladı. 
Dünya umurunda değildi. Yarın sabah beşte da

nanın kuyruğu kopacaktı. Bu düello sonunda belıki de 
ölecekti. Ama önemli olan Ay'a gidilip gidilemeyeceği 
idi. 

İşte bay başkan böyle bir kişiydi. 

D Ü E L L O  

O gece Michel Arden bir türlü uyuyamıyordu. 
Yattığı yerde durmadan dönüyor, bir saniye olsun 
gözünü kapayarnıyordu. Çarçafın içinde debelenip 
duruyordu. Gerçi yattığı yatak alıştıklarına benzemi
yordu. Çünkü Amerikan yatakları, Avrupa'da kullanı
lan pamuk yataklara göre çok sertti. 

Arcien o arada, Ay'a gidecek merminin içine daha 
rahat bir yatak koymayı düşündü. Sonra da bu düşün
cesine güldü. 

Pencerenin dışında, gecenin karanlığı ağır ağır 
aydınlanırken oda kapısının vurulduğunu duydu. Tam 

da dalmak üzereydi. Bütün gece boyunca çırpınmış 
durmuş, işte ancak şimdi uykuya dalıyordu. 

Dikkatle dinledi. Kapıya bir demirle vuruluyordu. 
Vurmanın yanı sıra adının söylendiğini, yüksek sesle 
çağınldığını da duydu. 

Dışarda birisi «Açın, lütfen açın, ne olur açın• 
diye adeta yalvarıyordu. 

Gürültü o kadar arttı ki,  hemen kalkıp kapıyı 
açmazsa, çatır çatır kırılacağını anladı. Bunun üzeri
ne yataktan kalkıp kilidi açtı, �apıyı araladı. 
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Aynı anda kapı büyük bir hızla itildi, Topçular 
Derneği sekreteri Maston bir rüzgar gibi içeriye girdi. 

Nefes nefeseydi. Söze nereden başlayacağını bile
miyor gibiydi. 

- Dün akşam, dedi, başkanımız herkesin içinde 
hakarete uğradı. Bunun üzerine kaptan Nicholl'ü 
düelloya davet etti. Bu sabah ormanda karşılaşıyorfar. 

- Nereden biliyorsunuz bunları? diye sordu Ar
den. 

- Kendisi söyledi bana. 

Maston Arden'e yaıklaştı. Ellerini tuttu. 
- Bu düelloda başkan ölürse, dedi, herşeyin so

nu olur bu. İşte bunun için düelloyu önlemek gereki
yor. Onu da ancak siz önleyebilirsiniz mösyö Arden. 

Michel Arden durumu kavramıştı. Hem bunları 
dinliyor, hem de giyiniyordu. 

Çok kısa bir süre sonra iki arkadaş kentin kenar 
mahallelerine varmışlardı bile. 

Hızlı hızlı yürürlerken Maston, Fransız'a kaptan
la Barbicane arasındaki çekişmeyi, bu çekişmenin öy
küsünü anlatıyordu. Ona göre kaptan başkana çat
mak için bu toplantıyı bir bahane olarak almıştı. Srrf 
başkana hakaret edebilmek için bunca ağız dalaşına 
girmişti. 

Maston anlattıkça Arden durumu daha iyi kavrı
yordu. Gerçekten durum çok naziikti. Eğer zamanında 
yetişmezlerse zavallı Barbicane ölebilirdi. 

O halde çabuk hareket etmeleri gerekiyordu. 

Bunları düşünen Arden birden koşmaıya başladı . 
Maston önce şaşırdı. Ama Arden'in kendinden hızla 
uzaklaşmakta olduğunu görünce o da koşmaya ba.�la
dı. 

Bu şekilde koşarak tarlaları geçtiler, tepeleri aş-
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tılar, ama tüm çabalarına karşın, ormana geldiklerin
de saat gene de beşi geçiyordu. Hesaba göre düello 
başlayalı yanın saat olmuştu. 

İlerde yaşlı bir oduncu gördüler. Adam ağzına 
koyduğu pürosunu zevkle içiyor, bir yandan da balta
sını savuruyordu. 

Mastan adama yaklaştı: 
- Karabinalı bir adamın ormana girdiğini gör

dünüz mü? diye sordu. Şu Baııbicane, bizim baçkanı
mız Barbicane'ı? 

Oduncu Allahlık bir adamdı. Öyle Baııbicane adı
nı falan duymuş değildi. M aston'un yüzüne boş gözler
le baktJ.. Arden: 

ledi. 

- Bir avcı. . .  dedi. 
Oduncu gülümsedi: 
- Bir avcı. Evet , evet, .gördüm. 

- Çok oldu mu buradan geçeli? 
- Bir saat falan oldu sanırım. 
Mastan "Eyvah, geç kaldık, mahvolduk» diye in 

Michel · Arden serinkanlılığını kaytbetmemişti: 
- Bir silah sesi duydunuz mu? diye sordu. 
- Hayır. 
- Hiç mi ateş edilmedi. 
- Yok, yok, dedi oduncu. Ben zaten o avcının 

halini hiç beğenmedim. 
Mas ton: 

.- Ne yapacağız şimdi? dedL 
- Ormana girelim. Belki 'kurşunları biz yeriz de 

Barbioane kurtulur. 
Mastan inledi : 
- Ah, ah, dedi. Başkana bir kurşun değeceğine 

bana on tane saplansın razıyım ben. 
Arden onun ne denli içtenlikle konuştuğunu an-
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ladı .  Arkadaşının elini tuttu: 
Birkaç dakika sonra çalılann arasında kayboldu

lar. 
Burası ormanın en s1k yeriydi. Ağaç dallan birbi

rine karışmış, bir ağ gibi sıklaşmıştı. 
Maston'la Arden hızla yürüyorlardı. Sık sarma

şıklar arasından kendilerine yol bulmağa çalışıyorlar
dı. İkide bir duruyorlar, bir silah sesi duymak için din
liyorlardı. Geçti:kle,ri yerlerde Barbioanıe'm b�aıktığı 
bir iz olup olmadığını araştırıyorlardı. 

BÔylece bir saat boyunca sağa sola koştular. Her 
yanı didik didik ettiler, aradılar. Ama tüm bu arama
ları boşunaydı. Şimdi daha çok kaygı duyuyorlardı. 

Maston umutsuzdu. Olduğu yerde çevresini dik
katle inceıle:di: 

- İş işten geçmiştir, dedi, bu saatten sonra bir 
ya.rdımımız olamaz. 

Michel Arden de, iyiden iyiye yorulmuştu. Soluk 
soluğa sordu: 

- Niye dayanıyorsun bunu söylerken? 
Maıston: 
- Ben, başkanımızı iyi tanırım, dedi. Onun aklı 

ü.ç kağıtçıhktan uzaktır. Hile düşünmez, tuzak kur
maz. Tehlikeye fal,an aldırmadan burnunun doğrusuna 
gitmiştir o. 

Maston bir sürn düşündü. Sonra: 
- Hay Allah, dedi. Ya oduncudan uzaıkta ise. Çün

kü adam hiçbir gürü1tü duymamış. 
- İyi ama, dedi Arden, biz ormana gireli çok oldu. 

Bir ateş sesi duymadık ki . . .  
Mastan çok üzüntülüydü: 
- Geç kaldık, diye fikrini yineledi. 
Y entden ilerlemeye başladılar. İkide bir durup 

«Kaptan Nicholl . . .  Kaptan Nicholl. . . "  diyıe bağırıyor-
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lar ya da «Barbicane . . .  Barbicane . · · "  diye haykırıyor
lardı. Ama bu bağırışlara hiç bir cevap gelmiyordu. 
Sadece bu gürültüyü duyan kuşlar, bulundukları dal
dan pırrr . . . diye sesler çıkararak kalkıyorlardı. 

Bir saat daha dolaştılar. Böylelikle anmanın büyük 
bir bölümünü taradılar. Hayır, hayır, ne düeHocular
dan bir iz vardı, ne de düello yapıldığını belirleyen bir 
iz bulmuşlardı . 

Tam, aramayı bırakıp kente dönmek için konu
şurlarken Mastan parmağını dudaJdanna götürerek 
«Hişttt ! . .  · "  dedi. «Şurada biri var" 

Michel Arden Maston'un gösterdiği tarafa baktı. 
Ama uı?ağı pek gömmediği için orada sadece bir ka
raltı seçti. Maston'a : 

- Biri mi  var? diye sordu. 
- Evet. Kımıldamadan duruyor. Elındo tüfek fa-

lan yok. Acaba ne yapıyor dersin? 
- Onu tanıyor musun? 
- Dur bakayım . . .  Evet, evet, şimd i tanıdım. Geri 

dönüyor. 
- Kim bu adam? 
- Kaptan Nicholl. 
Arden rahat bir nefes aldı. Ne de olsa sonuçsuz 

çabalan şimdi sonuçlanıyordu. Aradıkİanndan birini 
bulmuşlardı. 

- Yianına gidelim, dedi, ne oduğunu anla:rız. 
Elli adım kadar ilerlemişlerdi ki, gördükleri kar

şısında şaşırıp kaldılar. 
Onlara göre kaptan ölüme susamış bir adamdı. 

Buraya düello için gelmişti . Acımasız elleri ile başkan 
Barbicane'ı öldürecekti. Katı yürekli ve acımasız kap
tan Nicholl 'ü izlediıklerini sanıyorlardı. 

Ama işte bu acımasız kaptan elindeki silahı yere 
bırakmıştı. Az ilerde zehirli bir örümcek ağı vardı. İki 
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ağacın arasına gerilen ağa minicik bir kuş yıavrusu 
takılmıştı . Zavallı kuş bu .ağdan kurtulabilmek için 
olanoa gücüyle çabalıyor, cikk. . .  cikkk. . .  ciıkkk . . .  ses

leri çıkararak birini imdada çağırıyordu. 

Bu yardım çağırısına ilk koşan kaptan olmuş, ağ
daki kuşu kurtarmağa çahşıyordu. 

Kısıa süre içinde kuşu ağdan kurtardı. Elleri ara
sında korku ile titreyen minik hayvanı bir süre okşadı, 
sonra serbest bıraktı. Kuş, kendini kurtaran bu ada 

mın avuçlarından havaya doğru uçtu. 
Kaptan hayatından memnundu. Kuşun uçuşunu 

bir süre izledi. Tam bu sırada ardında bir ses duydu:  
- İyi yürekli bir insansınız kaptan. 
Kaptan şaşırarak arkasına döndü, Michel Arden 'i 

gördü. 
- Evet, evet, iyi bir insansınız siz. 
Kaptan: 
- Michel Arden! diye haykırdı, burada ne işin iz 

var sizin? 
- EUnizi sıkma,ya geldim kaptan, dedi Arden. 

Böylece sizin başkanı, ya da başkanın sizi öldürmem
ze engel olmaya geldim. 

Kaptan, Barbicane adını duyunca birden öfkelen-
di. 

- Hay, dedi, iki saattir onu arıyorum. Bulamadım 
bir türlü. Nereye saklanıyor acaba? 

Michel Arden sağ elinin işaret parmağını gözleri

nin önünde bir sarkaç gibi salladı: 
- Yoo, yoo, dedi. Bu size yakışmayan kaba bir 

davranış kaptan Nicho1l. İnsan çarpışacağı kimseye 
karşı saygılı olmalıdır. Hem, neden merak ediyorsu
nuz? Eğer Barbicane, hayattaysa buluruz onu. Tabii 

o da sizin gibi yavru kuşlara yardım için bir yerlere 
takılmış kalmamışsa! 
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Sonra kaptana baktJ. Kaptan onu sessizce dinli

yordu: 

- Y:almz, dedi, şunu bilmenizi isterim. Onu bu

lunca düello edeceık değilsiniz. 
Kaptan hemen cevap v,erdi: 

- Onunla aramızdaki düşmanlı� s0I11suz bir kin 

olarak sürüyor, dedi. Bu nedenle ikimizden biri ölme

den bu kin bitmez. Bunu
' 

iyi bilin mösyö. 
- Ben buna inanmam dedi Arden. Sizin gibi akıl

lı, olgun kişiler sorunlarını dövüşmeden de çözümleye

bilirler. Birbirinize saygı duyacaksınız ve dövüşmeye
caksiniz. Bunu kesin olarak söylüyorum sizıe . . .  

- Ben dövüşmeye kararlıyım. 
- Hayır, dövüşmeyeceksiniz. 
O ana kadar konuşuJanları dinlemekle yetinen 

Maston söze kanştı: 
- Ben başkanın arkadaşıyım kaptan, dedi. Onun 

çok yakınıyım. Onu canım kadar çok severim. Çok sa
yarım. Eğer Barbicane'ı öldürmekle bu kinden kurlu
lacaksanız, bana ateş edin. Ha ben, hıa Barbicane, hiç
bir şey farketmez. Çünkü o kadar yakinım ona . . .  

Kaptan'ın karabinayı tutan parmakları gerildi. 

Maston' a bak.arak: 

- İyi ama, dedi, böyle tatsız şakalar . . .  

Michel Arden sözünü kesti 
- Mastan şaka yapmıyor kaptan. dedi. Barbica-

ne'ın yerine kendini öldürmenizi istiyor. 

Kaptan iyiden iyiye şaşırmıştı: 
- Eee ! .  . ., dedi. 

- Fakat aziz kaptan ne siz, ne de Barbicane bir-
birinizi öldürmeyeceksiniz. Az önce içten dolu sözle
riyle en güzel dostluk örneği veren Maston'u da öldür

meyeceksiniz.  Hiç biliniz bir kurşuna hedef olmaya
caksınız. 
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- İmkansız bu, diyerek itiraz etti kaptan. 
- Düelloculara öyle bir öneride bulunacağım ki, 

ikiniz de benim önerimi sevinçle kabul edeceksiniz. 
- Ne önerisi bu! diye sordu kaptan. 
- Sabredin dostum, dedi Arden. Bunun ne oldu-

ğunu Barbicane'la buluştUıktan sonra söyleyeceğim. 
İkinizi bir arada görünce yani. 

Kıaptan: 
- Eh, dedi meraktan çatlayacağım. Hemen baş

kanı aramaya başlayalım. Korkarım ki, başkanı bul
mamız uzarsa, meraktan öleceğim. 

BAŞKAN'A GELİNCE . . .  

Üçü hemen yola çııktılar. Kaptan karabinasındaki 
kurşunları boşaltıp, tüfeği omuzuna astı. Aralarında 
pek fazla konuşmadan yürümeye başladılar. 

Yarım saat kadar ormanın içinde ilerledtlfff. Har 
yana baıktılar. Görünürlerde başkam Barbicane yoktu 

Maston kendi alemine dalmıştı. Garip duygular 
içindeydi. Her adım atışta sevgili Barbicane'ın kur 
şunla vurulmuş cesedini bir çalı dibinde bulacakların
dan korkuyordu. İşte şu, birlikte yürüdükleri kaptan 
yapmıştı bunu. Bunu yapmış, şimdi de sakin sakin on
larla birlikte vurduğu adamı arar gibi yapıyordu. 

Aslında Michel Arden de buna ya;kın duygularla 
doluydu. Kaptandan kuşkulanıyordu. İki de bir durup 
onu süzüyor, yüzünden birşeyler okumağa çalışıyor 
du. 
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Mastan birden durdu. Dudakları arasından belli 
belirsiz bir «Eyvah» sözcüğü yükseldi. 

Az ilerde kocaman bir meşe ağacının orada bir 
adam görülüyordu. Otların arasında yarı yarıya kay
bolmuştu. Kımıldamadan duruyordu . 

Maston titreyen sesiyle: 

- O, işte orada, dedi. 
Evet, oraıdaıki Barbioane'dı. Hiç kımıldaımıyorou. 

Maston'la Arden kaptana kin ve nefretle baktılar. Ama 
kaptan bu bakışları görmemiş gibi davrandı. 

Aynı anda Ardıen bir kıaç adım ilerl�yer.ek: 
- Barbicane, Barbicane, diye seslendi. 
Hiçbir karşılık alamadı. 

Bu kez Maston'la birlikte oraya doğru koştular. 
ÇaJılıklar arasından uzanan başkanın kolunu yakala
yan Maston bir çığlık attı. 

Barbicane, otların arasına uzanmış elindeki küçük 
deftere formüller yazıyor, küçük geometrik şekiller 
çiziyordu. Tüfeği de yanında duruyordu. 

Yani başkan Barbicane, düelloya falan tutuşmuş 
değildi. Sapasağlamdı. Düellodan daha kötüsü formül
lerle ve geometrik şekillerle didişiyordu . Hem öyle 
dalmıştı ki bu işine, ne ayak seslerini duymuştu, ne de 
adının çağınldığını. . .  Hiçbir şeyin farkında değildi 
Barbicane. 

Michel Arden elini onun omuzuna koyarken bir
den kendine geldi. Yerinde doğrulup şaşkın şaŞikın ar
kadaşlarının yüzüne baktı: 

- Aa! . . .  siz burada mısınız? Size müjdeyi vereyim 
o halde, dedi. Buldum dostum, buldum, buldum . . .  

- Neyi buldun? 
- Bir çare. 
- Ne çaresi bay başkan? 
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- Merminin ilk atılışında oluşacak olan geri tep-

meyi yok etmenin çaresini buldum dostlarım. 
Michel Ardan belli etmeden kaptana baktı: 
- Gerçekten buldunuz mu? diye somu. 
- Evet, evet, dedi Barbicane. Bunu su yardımı ile 

yapacağız. 
Barbicane bunları söylerkıen kaptanın da orıada 

olduğunu gördü. Birden irkildi. Acieta kaskatı kesildi. 
Michel Arden Barbicane' a: 
- İzin verirseniz size dostum kaptan NichoU'u 

tanıtayım, dedi. 
Barbicane, bir şeyi hatırlamış gibi: 
- Hay Allah, diye bağırdı. Kusura baıkımayın kap

tan. Buraya kadar ge1dim de unuttum. Hesaplara dal
mışım. Özür dilerim. 

Sonra ayağa kalktı. Defterini kalemi1;ı:i cebine yer-
leştirdi: 

- Buyrun kaptan hazırım, dedi. 
Michel Arden hemen atıldı: 
- Yoo, dedi. Artık düşmanlık bitti. Şimdi dostluk 

başlıyor. Sizin gibi iki iyi insanın daha önce yüz yüze 
gelip tanışmaması ve dost olmaması çok kötü bir rast
lantı. Eğer biz birıaz gecikseydik, şimdi birinizden bi
riniz ölmüş olacak, biz de onun için ağlıyor olacaktık. 
Çok şükür ki, bu acı sonucu önlemiş oluyoruz. 

Olanları bilmeyen Barbicane, onu hayretle dinli
yordu. Arden konuşmasını sürdürdü: 

- İnsan mekanik sorunları çözmek için düelloyu 
unutur da bir ağaç dibinde çalışmaya başlarsa . . .  dedi. 
Öbürü de her tür tehlikeye karşın tüfeğini yere bıra· 
kıp bir kuş yavrusu için hayatını tehlikeye atarsa . . .  
Baylar, dünyanın en iyi yürekli iki insanını anlattım 
sizlere. 

Barbicane mırıldandı: 
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� Birşey anlayamadım, ben dedi. Neler oluyor 
kuzum anlatsana bana! 

Michel Arden sabahtan be:rıi olanları tüm ayrıntı
larıyla anlattı: Sonra kaptanla Barbicane'a, 

- Sorn.rım sizlere, dedi. Sizin gibi soylu, ili yü
rekli iki kişinin görevi, birbirini kurşunla vurmak mı?, 
dır? 

Gerçekten ortada gülünç bir durum vardı. Hepsi 
bunu seziyorlardı. Hele Kaptanla Barbicane, neredeyse 
güleceklerdi. ,Ama birbirlerine karşı nasıl davranacak
larını bilemiyorlardı. 

Michel Arden bu durumu görünce hemen onlan 
barıştırmaya karar verdi: 

- Sevgili dostlarım, dedi. Sizlerin arasını aÇ_an, 
dedikodu denilen feci hastalıktan başka bir şey degil
dir. Maalesef bu feci hastalık toplumu etkilemekte, pek 
çok z�ara neden olmaktadır. İşte sizler de bunun kur
banısınız. Aranızdaki düşmanlığın sona erdiğini, bü.., 
birinizle dost olduğunuzu, dedikoduya yenik düşmeye· 
cek kadar güçlü olduğunuzu herkese göstermelisini.z. 

Kaptanla Baırbicane birbirlerine anlayışla bakı� 
yorlardı. Hatta kaptanın kara.sakalından bir anlaı.n 
çıkarmak doğru olursa, kaptan gülümsüyordu denebi 
lirdi. 

Arden onlara baktıktan sonra yeniden konuştu: 
- Siz ikiniz de gözünü budaktan esirgemeyen ki · 

şilersiniz. Şimdi yapacağım şu öneriyi kabul etmenizi 
istiyorum. 

Kaptan: 
- Sizi dinliyorum mösyö, dedi. 
Michel Arden sözcüklerin üstüne bastıra bastı

ra konuştu: 
- Dostumuz Barbicane mermisinin doğruca Ay'a 

gideceğini sanıyor değil mi? 
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- Hiç kuşkum yok, diye cevap verdi Barbicane. 
- Dostumuz Nicholl ise, bunun Ay'a gidemeyece-

ğini yeryüzüne ineceğini iddia ediyor. Öyle değil mi? 
Kaptan gür sesiyle, meydanda konuştuğu gibi ko-

nuştu: 
- İddia etmek değil mösyö, bunclan eminim ben. 
Michel Arden güldü. Sonra onlara: 

- Güzel, dedi. Sizi bu konuda anlaştı:ııacak deği
lim. Ancak benimle gelip, olaoakları görmenizi istiyo

rum. 

Maston hiç ses çıkar:rnadan bu işin sonunun nereye 
varıacağını anlamağa çaJ.ışıyordu. 

İki eski düşman birbirlerini süzüyorlardı. Barbica
ne, kaptanın söyleyeceıklerini bekliyordu. Nicholl da 
başkanın söyleyeceklerini bekliyordu. 

Michel Arden en tatlı sesiyle: 

- Haydi baylar, dedi. Artık korkulacak bir tepki 

kalmadığına göre . . . Açıklıyorum. Kaptan Micholl da 
tıpkı Barbicane gibi benimle birlikte Ay'a gidiyor. Ka

bul mü? 

Barbicane: 

- Kabul, dedi. 
Kaptan da aynı anda: 

- Kabul, dedi. 

Michel Arden iki eski düşmanın ellerini tutup bir-
leştirdi: 

- Bravo, bravo, diye bağırdı. Yaşasın, oldu bu iş. 

Sonra eliyle, karnına bastırdı; 
- Doğrusu çok acıktım, dedi. İyi bir yemeğe ne 

dersiniz? 

Hepsi birden «Kabul, kıabul,,. dediler. 
Kaptanla Barbicane kolkola girdiler. Onlar önden 

yürürlerken Maston: 

- Doğrusu en fazla ben acıktım, dedi. Çünkü 
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Barbicane'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz bay Ar
den. Doğrusu çok heyecan çektim. İşte bu nedenle ye· 
mekte bir ıkaç kişinin işini görürsem buna hiç şaşma -
yın. 

Michel Arden bir kahkaha attı: 
- Ben de sizinle aynı durumdayım, dedi. B1m de 

en az sizin kadar bu yemeği hak ettim sanırım. 

AYLILAR ARDEN'DEN YARDIM İSTİYOR 

Miahel Arden'in o günkü girişimi ile büyük bir 
felaketin önlenmiş olduğu kısa sürede her yanda du
yuldu. Bu haber Fransız'ın ününü bir kat daha artırdı.  
Artık herkes ona, Ay'ın keşfi için kurulan Fransız -
Amerikan işbirliğinin bir numaralı adamı gözüyle ba
kıyordu. 

Hiç boş vakti yoktu . Kıtanın dört bir yanından ko-" 
şup gelen meraklılarla konuşmak zorundaydı. Onlari 
buyur ediyor. Ayak üstü de olsa bir kaç dakika konu
şuyordu. 

Hergün o kadar çok el sıkıyor, o kadar çok kişiyle 
konuşuyorduki akşam odasına çekildiğinde parnınk.la� 
rı sızlıyor, boğazı ağnyorou. Sesi kısılmıştı. Onuruna 
hemen hemen her gece yemek veriliyordu. Bu yemek� 
lerde Fransanın ve tüm Amerikan eyaletlerinin şerefi
ne kadeh kaldır:maktan mide fesadına uğrayaca.ktı 
neredeyse. 

Ancak tüm bu ilgiye, sevgi gösterilerine karşın 
Arden hiçbir zaman şımarmıyordu. Çok ağırbaşl�ydı. 
Onun yerine bir başkası olsaydı bu ilgi karşısında ol
madık hoppalıklara girişirdi. 

Bu arada Ay'dan geldiğini iddia eden bir takım 
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üşütükler de çıkmıştı ortaya. Bunların sayısı gün geç
tikçe artıyordu. 

İşte bunlardan bir gurup günün birinde Michel 
'.Arden'i görmeye geldi. Yurtlarına dönmek için kendi
lerine yardım etmesini ondan istediler. Arden madem� 
ki Ay'a gidecekti, kendilerini de birlikte götürürse on
lar da Arden'e kendi ülkelerinde, yani Ay'da, büyük 
yardımda bulunacaklar, ona her türlü ıkolaylığı gös
terecekle:rıdi. 

İçlerinden kimileri Ayca diliyle konuştuklarını 
ileri sürüyorlar, çakul-çukul, dagul-dugul birşeyler 
söylüyorlardı. Ay'a gideceğine göre :Arden de bu dili 
öğrenmeliydi. Böylelikle Ay'a indiğinde derdini kolay
ca anlatabilirdi. 

Arden tüm bu saçmalıkları sabırla dinliyor, onla
rın konuşmalarına göz yumuyordu. Sonunda Aylılar'a;;· 

- Ay'daki arkad.aşlannıza sizdeın selam götüre
ceğim, dedi. 

Adamlar ar:alannda nutul-futul, zatur-zutur f:ü'.. 
ründen birşeyler söyleyerek odadan çıktılar. '.Arden 
Barbican.e'a: 

- Ay'ın insan.lan etkilediğine inanıyor musun? 
diye sordu. 

- Biraz, diye yanıt verdi Barbicane. 
- Ben inanmıyorum ama, tarihte buna örnek kimi 

olaylar var, dedi Michel Arden. Ay'ın etkisiyle bayıl� 
malar, ateşlenmeler, kendinden geçmeler görülmüş 
kimi yerlerde. 

Barbicane merakla sordu: 
- İyi ama nasıl oluyor, neden oluyor bunlar? 
- Maalesef, dedi Arden, ben de buna kesin bir ya-

nıt bulamıyorum. 
Günler böyle taım bir hayhuy içinde beklemekle 

geçerken ki.mi tatsız olaylar da oluyordu. Sivri akıllı 
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bir Amerikalı, Arden'e bir milyon dolar önerdi. Evet, 
tam bir milyon dolar. 

Karşılığı mı? 
Evet, adam sivri akıllıydı ama, verdiği para kar

şılığında da, bir şeyler istiyordu Arden'den. Hem de 
basit bir şey. Arden'i aJ.aoak, bir kafese koyacak, kent 
kent dolaştırıp halka para ile gösterecekti. 

Michel adamı kovdu yanından. Kovdu ama, olay 
duyuldu. Bu kez Michel Arden'in boy boy resimleri, pi
yasaya yayıldı. Bir pul büyüklüğündekilerden, bir afiş 
boyundakilere dek, her boyda resmi yayıldı kısa süre 
içinde. Matbaalar durmadan Michel Arden'm resmini 
basmaya başladı. İstekleri karşılamak için matbaalar 
üç vardiya halinde çalışmaya başladılar. Söylendiğine 
göre bir milyon beş yüz bin resim satılmıştı. 

Sivri aJJnllmın kaybettiği milyonları daha başka
ları, daha başka üç kağıtçılar kazanmışlardı. 

'Aslında Arden tüm bu ilgiden hoşlanıyordu. Hatta 
kendisi de kimi girişimlerde bulunarak halka yakın 
ilişkiler kuruyordu. Sağdan soldan gelen mektuplara 
cevaplar vermeye çalışıyordu. Böylelikle onun her sö
zü, her yaptığı, kısa sürede tüm dünyaya yayılıyordu. 
Ama bunların çoğunu Arden söylememişti, bu olay
lardan çoğundan Arden'in haberi bile yoktu. 

Bu da çok doğaldı. Çünkü halk hep olağanüstünün 
ardındaydı. Hep olağanüstü şeyler duymak istiyordu. 
Bunun da tüccarları çoktu. Hatta fabrikatörleri bile 
vardı. Halk bunlara heyecan fabrikatörleri diyorlardı. 
Adamların sermayesi de yoktu üstelik. Küçük bir ka
sabanın barında iki tek atan fabrikatör, açıyor ağzını 
konuşmağa başlıyordu. Arden'in yaptıklarım anlatı
yordu. Bu anlatılanlar kısa sürede tüm ülkede bir 
telgraf haberi gibi yayılıveriyordu. İşte böyle her ka� 
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sabada, her meyhanede üretilen haberler halkın çok 

hoşuna gidiyor, ağı:odan ağıza yayılıyordu. 
Bu söylentiler Arden'e kadar geliyor, Arden ve 

arkadaşları anlatılanları hayretle dinliyorlar, bu ha
beri üretenlerin zeıkasına hayran oluyorlardı. Mastan 
bunları dinlerken: 

- Bizim için kimse haber üretmiyor, diye hayıf
lanıyordu. Biraz da bizlerden söz etseler, doğrusu çok 
memnun olacağım . . .  

Hayranlarından fırsat bulabildiği bir gün Arden 
Co1ombiad'ı görmeye gitti. Her zaman beraber olduğu 
Maston ve arkadaşlarıyla konuşa konuşa topçuluk ko
nusunda pek çok bilgi sahibi olmuştu. Arkadaşlarının 
anlattıklarını dinledikçe top denen silahın öldürücü gü
cünü daha iyi kavrıyor, onlara «Sizler sevimli ve bil

giJi katillersiniz,, diyordu. 
Colombiad'ı hep birlikte gezip gördüler. Arden 

kendisini Ay'a götürecek olan mermiyi gez,erken e}Je
riyle okşadı. Herşeyi çok beğendiğini söyledi. 

- Hiç değilse bu merminLn kimseye bir zararı ol
mayacak, dedi. Bu durum bir mermi için garip gelmi
yor mu sizlere? 

Bu arada Maston bir öneride bulundu. Kendisi da 
Ay'a gitmek istiyordu. 

Barbicane bu öneriyi kabul etmedi: 
- Maalesef, dedi, mermi bir kişiyi daha taşıya

maz. 
Maston düş kırıklığına uğradı. Şansını bir kez de 

Arden'de · denemek istedi.  Michel Arden de önerisini 
kabul etmedi. Ona: 

- Sözlerimden alınmayın dostum, dedi. Ay'a gi
debilmeniz için çok eksiğiniz var sizin. 

- Eksiğim mi var? diye üzüntüyle sordu Maston. 
- Evet dostum diye cevap verdi Arden. Varsaya-
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lım ki Ay'a indik. Orada sizi gördüler. Hemen size so
racaklar kolunuz neden böyle, eliniz neden böyle? di
ye. Ne cevap vereceksiniz onlara. Kuşkusuz gururla, 
ben elimi kolumu savaşta yitirdim diyeceksiniz, değil 
mi? O zaman, işte o zaman Aylılar dünyamızda savaş 
diye bir vahşetin olduğunu anlayacaklar ve hemen bi
zi kapı dışarı edeceklerdir. Nasıl, bana ha'k veriyor 
musunuz? 

Maston bu sözlere çok kızdı: 
- Paramparça olursanız, sizin vücut noksanları

nız benimkinden daha çok olacak, dedi. 
Michel Arden onun omuzunu tuttu: 
- Haklısın dostum. dedi.  Ama merak etme. Par

çalanmayacağını ve sapasağlam döneceğiz hep birlik
te . . .  

1 8  ekim günü çok iyi sonuç veren bir deneme ya
pıldı. 

Merminin atılışı sırasında oluşacak geri tepmeyi 
ölçebilmek için, büyük bir havan topu getirilmişti. Bu 
topu Hillisboro burnuna yerleştirdiler. Böylelikle ha
vanla atılan gülle denize düşecek, çevreye zarar ver
meyecekti. 

Deneyin amacı sadece tepki görmekti.  Bu nedenle 
mermiyi boş olarak hazırladılar. 

Mastan atıştan önce elinin kancasıyla merminin 
sağını solunu yokladı. Kendi kendine söylendi: 

- Ne yazık ki, içine giremeyeceğim kadar küçük 
bir mermi. Eğer biraz büyük olsa içine girer, onlıardan 
önce göklerde uçma bru?arısım ben sağlardım . . .  
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KEDİ SİNCABI YEDİ 

Deneme mermisi Maston'un giremeyeceği kada:ı; 
küçüktü. Ama deneme için, merminin içine iki tane 
canlı koyacaklardı. Bunlardan biri kocaman bir kedi, 
Öbürü ise minicik bir sincaptı. 

Mermi iki yolcusuyla birlikte atılacak. Kısa süre 
de olsa büyük bir hızla yol alan mermi içindeki bu 
canlıların durumu, geri tepme:ye karşı direnişleri, za" 
rar görüp göremeyecekleri denenecekti. 

Merminin baş tarafında vidalı bir kapaık vardı. 
Onu açtılar. Küçücük hücreye önce kediyi, sonra Mas
ton'un sevgili sincabım yerleştirdiler 

Üyelerden biri Maston'a takıldı: 
- Sen gidemiyorsun ama, senin temsilcin olarak 

sincabın gidiyor, dedi. 
Havan topunu doldwdular ve ateşlediler. 
Mermi namludan hızla çıktı. Yükseldi, yükseldi . .  , 

Yatık bir yol izleyerek yerden otuz metre kadar yükse
ğe çıktı. Sonra nazlı nazlı denize doğru yöneldi. 

Merminin düşeceği yer daha önceden saptanmıştı, 
Orada bir kayık her an harekete hazır bir durumda 
bekliyordu. Mermi düşer düşmez hemen ilerleyip, o 
noktaya geldiler. Kayıktaki dalgıçlar anında suya da� 
larak merminin bu iş için hazırlanmış kulplarına ha• 
latlan bağladılar. Verilen işaret üzerine halatlar çekil
di. Mermi su yüzüne çıktı. 

Açıklamağa gerek yok ki, bizimkiler tam takım 
halinde kayıkta idiler. Yani Barbicane, Maston, Arden 
ve Kaptan Nicholl . . .  

Olayları büyük bir heyecanla izliyorlar, alınacak 
sonucu bir an önce öğrenmek istiyorlardı. 

Elinde iki ağızlı anahtar bulunan bir teknisyen vi� 



dayı çevirdi. Kapak açılır açılmaz kedi dışarı fırladı, 
Hiçbir şey olmamıştı. Havada bir gezi yaptığının fal"' 
kında değildi. 

Ama sincap, o nerelerdeydi? 
Hayır, sincap yoktu. Küçük hücreyi aradılar. Sin· 

oap kısa süre içinde yok olmuştu. Buna en çok Mastan 
üzüldü kuşkusuz. } 

Sincaptan en küçük bir iz bile yoktu. Sincap bu� 
har olup havaya uçmuştu sanki. 

İçlerinden biri: 
- Tamam, buldum, dedi. Kedi sincabı yedi. 
Bu, gerçekçi bir görüştü. Kedi sincabı yemişti. Ne 

denir! Bilim yolunda ilk kurbandı bu. Ama, merminin 
geri tepmeyle etkilenmesinden değil de, kedinin aç
gözlülülğünden canını yitirmişti. 

Ne olursa olsun deney haşan ile sonuçlanmıştı. O 
ana kadar çoğu üyenin kuşkuyla düşündüğü tepki ko" 
nusu çözümlenmişti. Mermi içindeki canlılar geri tep
menin etkisinde kalmıyorlardı. Bu gerçek anlaşılmıştı. 
Barbicane elde edilen bu sonuca göre Ay'a gidecek 
mermiyi biraz daha geliştirecek, daha mükemmel bir 
mermi yapabilecekti. 

Bu mermi sorunu, Michel Ard.en'in telgrafından 
sonra adamakıllı önem kazanmıştı. Şimdi yapılan de� 
neyden sonra merminin yeniden incelenmesi, yeni bir 
proje yapılması gerekiyordu. 

Barbicane' a kalsa bunlara hiç gerek yoktu. Biçim 
önemli değildi. Fazla yere de gerek yoktu. Ona ikalsa, 
sincap gibi iki büklüm oturmağa bile razıydı. Ama, 
tüm üyeler, geziye katılacaklar böyle düşünmüyorlar
dı. önceleri boş olarak düşünülen bu mermide şimdi 
üç yolcu bulunacaktı. Her şeY: buna göre düzenlen
meliydi. 

Yeni bir proj e çizildL Albany'deki bir �irketle an· 
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laşma yapıldı. Bu proj eye uygun değişikliklerin hemen 
yapılması istendi. 

2 kasımda mermi yeni projeye göre döküldü. Dö
kümden sonra gerekli işlemler de yapıldı. Hazır oldu 
mermi. Demiryolu ile Taşlık Tepe'ye yollandı. 10 kasım 
günü Ay'a gidecek aracı trenden indirdiler. 

Özefükle bu araçla yola çıkacak olan Barbicane, 
Arden ve kaptan, aracı merakla bekliyorlardı. Onu 
karşılarında görünce çok heyecanlandılar. 

Yep.i mermi, daha doğrusu Ay aracı, sağlam ve 
üstün nitelikli bir araçtı. Kıymetli bir maden karışı
mından yapılmıştı. Güneş altında pırıl pırıl parlıyordu .  
Uzaktan bakan, bunu bir ortaçağ kulesine benzetebi 
lirdi. 

Barbicane , eseri karşısında gururlanıyordu. Arka-
daşlarına: 

- Nasıl, araç hoşunuza gitti mi? diye sordu. 
Hepsi aracı beğendiklerini belirttiler. 
Ancak Arden, merminin biraz daha fazla süslü 

olması gerektiğini söyledi. 
Ama üyeler aynı fikirde değillerdi. Merminin süs-

1 ü olup olmaması neye yarardı ! Önemli olan bunun, 
yolcularını Ay'a götürecek güçte ve nitelikte olmasıy
dı. 

Sonunda Michel Arden dernek üyelerine: 
- Mademki dış görünüşü sizin zevkinize uygun 

oldu, dedi. İzin verirseniz, merminin içini de ben döşe
yeyim. Ma;demki bu girişim bir Fransız - Amerikan or
taklığıdır, o halde merminin dışı Amerikan zevkini 
simgeliyor, içi de Fransız zevkini simgelesin. 

Üyeler bu öneriyi hoşgörüyle kabul ettiler. 
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Aya gidecek mermi, demiryolu ile tepeye çıkarıldı. 



ŞİŞMANLAMAK İSTEYEN MERMİYE BUYURSUN 

Yeni merminin genişliği üç metreydi. Uzunluğu ise 
ondan biraz fazla, dört metreydi. Bu madenden kuleye 
tepedeki bir delikten giriliyordu. Delik alüminyum bir 
kapakla, isten:diğinde içerden, istendiğinde dışardan 
güvenli bir biçimde açılıp kapanabiliyorıdu. Ay'a gel
diklerinde bu delikten çıkabHeoeıklerıdi. 

Ancak, yolculuık sırasında da dışa:nsını görmeleri 
gerekiyordu. Bunun için dört tane pencere yapılmıştı. 
Bunlar yuvarlak biçimde, gemile:rde bulunaınlardan 
biraz büyükçe pencereler:di. İki tanesi yanlarda, iki 
tanesi altta ve üstt-eydi. 

Yolcular, ottwduklan yerden tilin gezi boyunca 
herşeyi rahatça bu pencerelerden izle,yebileceklerdi. 

Pencere camlannı:rı hareket anında kırılmaması 
için, birer maden muhafaza ile korunmaları öngörül
müştü. Bu koruma levhaları içerden bir kaç vidayı oy

natmakla açılabiliyordu. 
Aracın içinde her şey yerli yerine yerleştirilmiş, 

tüm güvıenlik önle:r:rıleri alınmıştı. 
Yolcuların yiyecekleri de özel bir kaptaJki gaz ara

crlığıyla, istendiğinde, ısıtılabilecek,ti. 
Tüm bu teknik mükemmelliğe Arden'in zevki de 

eklenince Ay aracı daha da mükemmel duruma geldi. 
Kapsülün içi çok rahattı. Yolcular rahatça hareket 

edebilirlerdi. 
Böylece, içecek, aydı:rılanma gibi sorunlar çözül

müş, sadece hava sorunu kalmıştı. Kapsül içindeki 
hava kuşkusuz üç kişi için yeterli değildi . 

.13arbicane, üç yolcu, bir de beraıberinde götürmeyi 
düşündüğü köpek için yirmi dört saatte iki bin dört 
yüz litre oksijene gerek duyacaklarını saptamıştı. 
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O halde merminin havası bozuldukça tazelenme
liydi. 

Ama nasıl? 
Bunun için merminin ıçıne yapay hava aygıtı 

yerleştirilmişti. Yalnız bu aygıtın oluşturduğu hava
nın bilimsel değeri ne olursa olsun insanlar üzerindeki 
e1lki:si henüz tam anlamıyla denenmemişti. İşte bunun 
için yolculuktan önce bir deney ile bunun saptanması 
uygun görüldü. 

Maston bu karara yürekten katıldı . 
. 

- Mademki, dedi bu yoouluğu çok görüyorsunuz 
bana, o halde bırakın da bu deneyi ben yapayım. Beni 
kap.sille kapatın, sekiz gün süre ile şu yapay havayı 
soluyayım. BöyleUkle yolculara bir yardımım olur. 

Mas:ton'un bu isteğini kabul ettiler. 

Maston'un sekiz günlük yiyeceğini kapsülıe koydu
lar. Yapay havayı oluşturacak potasyum kloratla kos
tiJk potası da kapsüle yerleştirdiler. 

Maston 12 kasım akşamı, saat altıda arkadaşlarıy
la vedalaştı. Hepsinin ellerini sıktıktan sonra kapsüle 
girdi. Kapaklar sıkıca lmpatıldı. Kapaklar 20 kasım 
günü açılacaktı. 

Maston bu sekiz günü nasıl geçirdi, bu sekiz gün 
içinde neleT yaptı? Kimse bilemez. Çünkü kapsülün 
duvıarları öylesine kalındı. 

20 kasım günü akşam saat altıda kapak açıldı. 
Doğrusu ya herkes kaygılıydı. Fakat, kapaklar açılıp da 
Maston'un lmyifli sesini duyunca rahatladılar. 

Maston büyük bir kahraman gibi alkışlar arasın
dan merdivenden indi. 

Aynı anda bir kahkahadır yükseldi. 
Çünkü bu sekiz günde Maston öyle şişmanlamıştı 

ki, pantalonunu ilikleyemiyor, eliyle tutmak zorunda 



kalıyordu. Mastan b u !  Nereye girer de işin matrağım 
bulmaz. 

Sekiz gün yiyip içip oturunca, olanlar olmuştu. 

DEV GÖKDÜRBÜNÜ YERİNE TAŞINIYOR 

Başkan Barbicane'ın Cambridge Gözlemevi'ne si
pariş verdiği dev gökdürbününün yapımı tamamlan
mıştı. 

Bu dürbünün olabildiğince yüksek bir yere konul
masında büyük yarar vardı. Çünkü, atmosf en geçen 
ışınların gücü giderek azaldığından dürbünün olabil
diği kadar hava katmanının kalınlığının az olduğu bir 
noktaya kurulması gerekiyordu. Bu ise en yüksek dağ 
tepesi demekti. 

Bunun için de gerekli incelemeler, araştırmalar 
yapıldı. Sonunda gö.kdürbününün Kayalık Dağlar üze
rindeki Lon Doruğu'na kurulmasına karar verildi. 

Ancak dürbünün her bir parçası tonlarca ağırlık
taydı. Herbiri nazik aletlerdi. Bu bakımdan taşınması 
çok zordu. Araçlar dağın tepesine yerleştirilirken mü
hendisler pek çok engellerle, zorluklarla karŞıl:aştılar. 
Olağanüstü çaba harcadılar. Kocaman t1aşlar, çok ağır 
maden külçeleri, geniş silindir parçalar, dimdİk dağla
ra taşındı. Merceklerin ağırlığı on beş tona yaıkındı. 

Her yer karlarla kaplı idi. Tepelere varabilmek 
için önce geniş çayırlık alanlar, geçit vermeyen or
manlar, sarp kayalar aştılar. 

Bu yerler en küçük yerleşme merkezlerinden bile 
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uzaktaydı. En basit sorunlar bile zorlukla çözümleni
yordu. 

Ama işlerini seve seve yapan teknik adamlar, mü
hendisler ve işçiler, yaptıkları işin bilincinde olduk
larından tüm bu zorluklara seve seve katlandılar. Ço
ğu yerde kendilerine yollar açmak zorunda kaldılar. 
Bir yıla yakın bir çalışma sonucunda göikdürbünü 
Kayalık Da.ğlar'ın tepesinde yükseldi. 

Kocaman bir demir iskelete tutturulmuştu. Ustaca 
hazırlanmış bir düzenekle gökyüzünün dört bir yanı
nı, yıldızların ilerleyişini rahatlıkla gözleyebiliyordu. 

Taını bir milyon altı yüz bin franga patlamıştı bu 
iş. 

Ama dernek üyeleri ilk kez teleskopla baktıkların
da bu paranın çokluğunu unuttular. 

Her şeyi tam kırk sekiz bin kez büyüten bu güçlü 
dürbün acaba onlara neJer gösterecekti? 

Belki de Ay üzerinde gezinen hayvan sürülerini, 
oralardaki yerleşme yerlerini. Ay insanlarını görecek-
1erdi. Belki de Ay yüzeyinde akan irmakları, dalgala
nan denizleri göreceklerdi. 

Y oo, hayır. Bunlardan hiçbirini göremediler. Ay'm 
boydan boya yanardağ yapısında dağlarla kaplı oldu
ğunu gördüler. 

Kısa sürede Topçular Derneği üyeleri Ay'ı çok ya
kından tanıdılar. Her bir girintisini, çıkıntısını öğren
diler. Böylelikle arkad:aşlaırı b�r mermi içinde oraya 
ulaşmaıdan önce onlar Ay'ın yerlisi gibi oldular. 
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COLOMBİAD DOLDURULUYOR 

Nihayet 22 kasım günü geldi. 
Yolculuğa on gün vardı. 
Yapılacak en önemli iş Colombiad'ın barutla dol

durulmasıydı. Bu iş hem zor, hem de çok tehlikeli bir 
işti. 

Kaptan Nicholl bu konuda şöyle düşünüyordu: Bu 
büyük miktarda piroksil kullanılması büyük bir f ela
kete neden olabilirdi. Çünkü piroksil en hassas patla· 
yıcı ma.dde idi. Hatta merminin ağırlığı ile bile kendi
liğinden patlayabilirdi. 

Amerikalılar'ın bu konudaki dikkatsizlikleri, 
umursamazlıkları ise dillere destandı. İç savaş sırasın
da ağızlarındaki sigarayı atmadan toplan doldurmuş
lar ve pek çok kaza olmuştu. 

Ancak Barbicane, bu işin önemini biliyordu. Kaza 
olmaması için ne denli dikkatli olmak gerektiğini de 
biliyordu. İşte bu nedenle doldurma işinde çalışmak 
için en dikkatli işçileri seçti. Bir an olsun onlan de
netimsiz bırakmadı. Daima başlannda bulundu. 

Colombiad'a doldurulacak patlayıcı madde Taşlık 
Tepe'ye parça parça getirildi. Bunlar da küçük, tene• 
ke kutulara sıkıca kapatılmıştı. Böylece iki yüz tonluk 
piroksil iki yüz ellişer kiloluk sekiz yüz parça halinde 
taşındı. Böylelikle taşıma sırasındaki kaza olasılığı or
tadan kaldırılmış oldu. 

Demiryolu He gelen kutulan, çıplak ayaklı işçiier 
büyük bir dikkatle boşaltıyorlardı. Her fişek kovam 
ayn taşınıyor, Colombiad'ın dibine kaldıraçlarla indi·  
riliyordu. 

Her türlü buhar makinesi ·· çevreden uzaklaştırıl · 
mış, ateş yakmak, sigara içmek bile yasaklanmıştı. 
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Hatta kasım ayının güneş ışınlan bile bu hassas mad

deyi ateşleyebilirdi. Bundan korunmaık için, her kutu 
koyu renkli kağıtlara sarılmış, güneş ışınlarının et

kisi azaltılmıştı. 
Colombiad'ın dibi, elekwikle aydınlatılıyordu. Ora

sı gündüz gibi aydınlıktı. Fişekler bu bol ışık altında· 
çak düzgün biçimde yerleştiriliyordu. Tüm fişeikle.r bir
biri ile bir kaıblo ara.cılığıyle birleştiriliyordu. Kabloya 

akım verildiğinde hepsi birden ateşlenecekti. 
Bir ağacın dalları gibi, küme küme fişeklerden çı

kan teller ilerde bir noktada birleşiyor, daha kalın bir 
kablo halinde kuyudan yukarıya çıkıyordu. Bu kablo 
üç kilometre uzunluğunda dizilmiş direkler üzerine 

tutturulmuştu. 

Colombiad'ı havalandırm!ak için sadece bir düğ

me·ye basmak yeteTliydi. 

28 kasım günü sekiz yüz kovan, Colombiad'ın di
bine y:erleştirilmişti. Böylelikle, işin en tehlikeli aşa

maısı başarı ile sonuçlanmıştı. Ama Barbicane, bu süre 
içinde çok yorulmuş, çok sıkılmış, her an yüreği ağzın
da gibi heyecan içinde yaşamıştı. 

:Atış alanına girmek yasaklanmıştı ama, bu çılgın 
kalabalığı bir noktada tutmak, yasak bölgeye girişleri 
önlemek olanak dışı kalıyordu. Adamlar yasak bölge
ye girdikten başka, ağızlannd.aki sigarayı da ateşle
meyi unutmuyorlardı. Tabii, bunları gören üyeler 
renkten renge giriyor, hemen aıdamın yanına koşup 

sigarasını söndürtüyorlardı. 
Yere atılan sigara izmaritleri hemen toplanıyor, 

her yangın sördürme ekibi, · ellerinde kovalarla, vardi
yalı olarak nöbet tutuyordu. 

Her gün üç yüz bini aşkın meraklı parmaJdıklıanri 

gerisine gelip olan biteni izliyordu. 
Bir gün Barbicane Michel Arden'i ağzında püro ile 

145 



görmez mi? Hem ne durumda dersiniz? Bizim Fransız, 
ağzındaki püroya bakmadan, sigara içenleri azarlıyor, 
bunun yaratabileceği tehlikeler üzerine bir söylev ve
riyordu. 

Neyse ki, bir yangın ya da patlama olmadı. Co
lombiad'ın doldurma işi kazasız tamamlandı. Kaptan 
Nicholl, iş tamamlanınca üçüncü iddiasını da kaybet
miş oluyordu. Gelsin bakalım dolarlar . . .  

Şimdi sıra mermiyi namlu ağzından içeri sokup 
yavaş yavaş aşağı.ya indirmek, ateşlenmeye hazır du
rumdaki fişeklerin üzerine yerleşt,irmekti. 

Mermiyi aşağıya indirmeden önce, yolculukta bir-ı 
likte götürülecek tüm araç ve gereçlerin, eşyaların da 
mermiye konmuş olması gerekiyordu. 

Michel Arden' e kalsa daha pek çok eşya alacaktı 
ama, mermini:µ. içi üç kişiden başka fazla eşya alacak 
büyüklükte değildi. Bunun için daha çok gözlemde 
kullanacakları dürbün, pusula, sekstant gibi araç ve 
gereçleri aldılar. O sıralarda pek meşhur olan Beer'le 
Moedler'in yaptığı Ay haritasından da bir kaç tane 
aldılar. Bu haritada Ay'ın tüm yüzeyi bütün ayrıntı
larıyle gösteriliyor, vadiler, boğazlar, tepeler en kü· 
çük ayrıntılarına kadar belirtiliyordu. 

Silah olarak da üç karıabina, üç av tüfeği almış
lardı. Yeteri kadar da cephaneleri vaI'dı. 

Michel Arden: 
- Ay'da kimlerle karşılaşacağımızı bilemeyiz, de

di. Belki de oradakilerin rahatlarını kaçırırız. Bakar
sınız tipimizi beğenmezler, onun için gerekli önlemle
ri alalım biz. Silahlarımız yanımızda olsun da gerisi 
kolay. 

Yeteri kadar kazma, kürek, kazık, el destereleri, 
ipler, bunlara benzer başka gereçler de aldılar. 

Ayrıca her birinin özel giysileri de vardı. Bu giy� 
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siler onları kuzey kutbunun soğuklarından, ekvatorun: 
sıcağına dek, tüm hava koşullarından koruyacak ni.:. 
telikteydi. 

Michel Arden sanki Nuh'un Tufan efsanesinde 
olduğu gibi, Ay'a her tür hayvandan götürmek istiyo� 
du. Ama üyeler bu isteklerine şiddetle karşı çıktılar. 
Çünkü merminin içi aslında tüm bu araç ve gereçlerle 
sıkış tepiş dolmuştu. Bir de üç yolcu binince dönecek 
yer kalmayacaktı ortalıkta. 

Fakat Arden iyice diretiyordu bu konuda. Sonun� 
da kaptanın iyi cins av köpeğiyle bir başka cins köpeği 
götürmeye razı oldular. 

Araçta kasalar dolusu tohum da bulunuyordu. Ay
nca iyice sarılıp sarmalanmış, on kadar fide vardı. Ak
lı sıra Arden bunları Ay'a ekip dikecekti. Hoş, ona kal
sa bir kaç çuval toprak da götürürdü ama, başkan Bar
bicane buna şiddetle karşı çıktı. 

Ay'ın ıssız bir bölgesine düşebilecekleri, ya da 
Ay'da hiç bir yiyecek bulamayacaklarını düşünerek 
bir yıllık yiyecek de almışlardı. Ama Barbicane'ın ya
ratıcılığı burada da kendini göstermişti. Yiyecek mad
delerinin fazla yer tutmasını önlemek için herbiri bü� 
yük bir basınç altında sıkıştırılarak hacimleri küçül
tülmüştü. Ama su için aynı şeyi yapamamışlardı. 
Yanlarına aldıkları su epey yer tutmuştu. 

Michel Arden yiyecek, içecek konusunda hiç de en
dişeli değildi, bitişik eyaletteki bir ormana pikniğe gi
der gibiydi. 

Bir gün bu konuda neden rahat olduğunu arka
daşlarına açıkladı: 

- Merak etmeyin, dedi, Dünya'daki dostlarımız 
bizleri nasıl olsa unutmazlar. 

Maston hiç düşünmeden: 
- Elbette unutmayız, diye yanıt verdi. 
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Kaptan Nicholl hemen sordu: 
- Nasıl olacaık bu iş? 
- Bundan kolay ne olabilir, dedi Arden. Colom-

biad burada durmayacak mı? 
- Evet . . .  
- O halde her yıl, Ay'ın Dünya'ya en çok yaklaş-

tığı anda dost1arımız bize yiyecek içecek yüklü bir 
mermi göndeırirler herhalde. Değil mi Mast.on? 

Maston bu işe çok memnun olmuştu: 
- Tabii, dedi. Her yıl bir dolu mermi gönde·ririz 

size. Tatlısından. tuzlusuna kadar . . .  

Arden Maston'un kolunu tuttu: 
- Sağol dostum, dedi. Bizleri unutmaya.cağından 

eminim. Böylelikle Dünya'mızdan da haber almış ola
cağız arkadaşlar . . . 

Topçular Derneği üyeleri bu kcmuşmalaın ha:yran
lıkla izliyorlardı. Herbiri bu merminin içinde olmak, 
onlarla birlikte Ay'a gitmıek için büyük bir istek duyu
yorlardı. Bunu istemek için insanın şu eski ihtiyar 
Dünya'mıza pek sıkı bağlarla sımsıkı bağlanmış o1rna
sı gerekiyordu. 

Bu şamata arasında tüm gereçler yüklendikten 
sonra özel bölmele.re, geri tepmeyi önleyecek su da bo
şaltıldı. Aydınlatma için kullanacakları özel gaz da 
bölmelere kondu. 

Barbicane, yolculuğun uzama olasılığına karşı, 
yapay havıa üretmede kullanacakları kimyasal mad
delerden de bol bol almıştı. Bu kimyasal maddeler, 
bir makine aracılığıyla oksijen çıkaracaktı. Mastan 
tam bir hafta bu makinenin ürettiği oksijenle yaşa
mıştı. 

Merminin dolumu bitince, koskoca vinçlerle hava
ya kaldırıldı. Tam kuyunun ağzına getirildi. Yapılacak 
iş hem ince, hem de çok tehlikeli bir işti. Vincin biri-
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nin aniden boşanması, mermıyı taşıyan te1 halatın 
kopması, merminin tüm ağırlığı ile dibe düşmesıne 
neden olurdu. Bu düşüşün sonu da o binlerce kilo ba
rutun patlaması ile sonuçlanırdı. 

Herkes dikkat kesilmiş, merminin, kuyunun du
varlarına değmeden dümdüz inmesi için, içinden Tan
rı'ya · dua ediyordu. 

Vinçler ağır ağır boşaltmaya, boşalan çelik halat
larla birlikte mermi de kuyunun içinde inmeye başla
dı. Çok ağır çalışıyorlar, ikide bir durup, merminin 
dengesini denetliyorlardı. 

Herkes heyecandan, hareketten, korkudan ter için
de kalmıştı. Nihayet koca mermi dipteki proksil yığı
nının üzerine rahatça yerleşti. 

Herkes derin bir nefes aldı. Çığlıklar, «yaşa»lar 
«Başardık, başardık,. sözleri ortalıkta çınladı. Şapka
lar havaya atıldı. 

Merminin indirilmesi ile görevli m ühendis, baş 
kan Barbicane'm yanma gelip tekmil verdi: 

- Mermi dibe oturdu bay başkan. 
Herkes kaptanın yüzüne baıktı. Kaptan öfkeden 

kıpkırmızı olmuştu. Elini cebine sokıtu. Para çantası
nı çıkardı. Saydığı üç bin doları Barbicane'a uzattı . 

- Buyrun başkan, dedi. Bahsi kazandınız. İşte üç 
bin dolar. 

Anla;şılan kaptan, Dünya'dan ayrılmadan önce 
tüm hesaplarını kapatıp temizlemek istiyordu. 

Başkan parayı önce almak istemedi. Ama kaptan 
israr edince almak zorunda kaldı. 

- Size yalnız bir şey temenni ediyıorum, kaptan 
dedi. . 

Kaptan çantasını cebine yerleştirirken, 
- Nedir o? di:ye sordu. 
Başkan gülümsedi: 
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- Kalan iki iddianızı da kaybe·tmenizi, dedi. Böy
lece yolculuğun yanda kalması olasılığı ortadan kalk

mış olur. 
Kaptan da dahil, he:rkes bu sözlere güldü. «İnşal

lah,» dediler. 

SON SAATLER 

Aralığın ilk günü ll'ihayet gel.ehildi. Mermi o gece 
saat onu kırk altı dakika, kırk saniye geçe aJtılacaktı. 
Eğer bu anda atış gerçekleştirilemezse Ay'ın aynı 
duruma gelebilmesi için tam on sekiz yıl beklemek 
gerekecekti. 

İşte bu nedenle merminin ateşleneceği saniye 
çok önemliydi. Ne bir saniye önce, ne bir saniye son
ra. Tam kırk altı dakika, kırk saniye . . .  

Kış içinde olmalarına. karşın hava çok güzeldi. 
Pırıl pırıl bir güneş, merminin fırlatılacağı gökyüzü
nü aydınlatıyordu. 

Michel Arden' den başka hemen herkes endişe
liydi. Kalpleri heyecanla çarpıyordu. Sanki adamın 
sinirleri çelikten yapılmıştı. Günlük hayatını yaçıyor
du. Gelip gidiyor, gülüp şakalaşıyordu. O gece de 
deliksiz bir uyku uyudu. 

Taşlık Tepe ise, kelimenin tam anlamıyla bir pa
nayır yerine dönmüştü. Çevredeki tüm tarlalar, hatta: 
daha uzaktaki tepeler bile insanlarla dolmuştu. İn
sanlar, bu topraklar: üzerinde karınca gibi kaynıyordu: 

Öbür yandan limana giren gemiler, gelen trenler 
durmadan adam getirip Tampa'ya boşaltıyorlardı. 
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Taınpa'ya gelenler de soluğu Taşlık Tepe'de alıyorlar" 

dı. 
Zaten bir aydan bu yana çevrede adeta ikinci 

bir kent oluşmuştu. Ovada barakalar, kulübeler, çe� 
şit çeşit, boy boy çadırlar yükselmişti. Bu gecekondu

larda binlerce insan yaşıyordu. 
Her ulustan insıan vardı orada. Dünya'nın tüm 

dilleri konuşuluyordu dense, abartma olmazdı. 
Burada her meslekten insan vardı. Bankacı, çift

çi, avcı, pamuk ekicisi, denizci, komisyoncu. . .  tüm 

bu insanlar ilkel bir pişkinlik içinde dirsek dirseğe 
yaşıyorlardı. 

Tüm 1eyaletlerden gelenler birbirleriyle adama
kıllı kaynaşmışlarıdı. Her çeşit giysiler, her çeşit kılık
ta insanlar görülüyordu. Geniş kenarlı, kürkten yapıl
ma şapkalarla panama şapkalar, mavi pamuklu ku
maştan giysiler, ham bezden yapılmış ilkel bulüzler 
yanyanaydı. Bunların yanı sıra parlak renkli potinler 

giymiş, dik yakalı, kolalı gömlekleri, boyunlarında 
ipek kravatları, on parmaklarında yüzükler, kulakla� 
rında küpeler, pırlanta zincir, boncuk ta.krmş kibar 
kişiler hep yanyana görünüyorlardı. 

Yemek zamanı bir hay huydur başlıyordu. Her 
aile kendi göreneklerine uygun biçimde yemek yiyor
du. Yenilen yemekleri bastınna.k için de pek çok içki 
içiliyordu. Meyhanelerde, içki satılan dükkanlarda 
kadehler, bardaklar, şişeler, sürahiler, damacanalarla 
her tür içki satılıyordu. 

Saıtıcılaır da kimi içkileri gazoz, meyve suyu, ben· 
zeri içkileri karıştırarak çeşit çeşit kokteyller yapıyor

lar, bunları yüksek fiatlarla satıyorlardı. 
Fakaıt ı Aralık günü gelince tüm bu görüntü kay

boldu. Adeta yaşam duruverdi. Ne yemek, ne içmek! . . .  
Halk yakında gerçekleşecek olayla o kadar ilgiliyr' ki, 
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kağıt oyununa düşkünler, hatta kuınıaııbazlar bile o 
gün oyun -kağıdına, ya da zarlara el süıırn.ediler. Ke
sinlikle, o gün hiç kimse kumar oynamadı. 

Bu büyük kalabalık, akşama dek, sanki ağrılar 
içinde kıvranır gibi sessiz, sakin dolaştı durdu. 

Hiçkimse birbiriyle konuşmuyordu. Ortalıkta fır
tınadan önceki o sessizlik, o durgunluk va:rıdı. Bu sı
kıntı herkesi daha çok etkiliyor, heyecan giderek artı
yor, dalga dalga kabarıyordu. 

Herkes, «Bir an önce bitse şu iş !»  diye düşünüyordu. 
Saat yediye doğru ufuk kızarmağa başladı. Her

keıs durup bunu izledi. Ardından Ay, yusyuvarlak be
lirince sessizlik bozuldu. Sağdan soldan « Y a;şasın, Ay 
göründü . . .  Ay göründü . . . " Sesleri yükseldi. Çok kimse 
sevinç içinde birbirine sarılıyor, zıplıyor, dans ediyor
du. Kimileri başındaiki şapkayı havaya artıyor, kimile
ri de belindeki tabancasını çekmiş durmadan ateş edi
yordu. 

Ay, tüm bunlardan haıbersiz ağır ağır yükseliyor, 
yeryüzündekileri sevecen bir annenin gülüşüyle selam
lıyor gibiydi. Durmadan yükseliyor, yükseliyordu. 

Bu sırada gözü pek üç yolcu ortalıkta belirdi. 

Onların görünmesi halkın coşkunluğunu daha da 
artırdı. Az önce Ay'ın görünmesiyle başlayan şamata, 
şimdi belki de on kat fazlasıyla sürdü. Şimdi bağıran
lar Ay için bağırıyorlardı, kahramanlarımız için bağı
rıyorlardı, insanlığın büyük girişiminin başanısı için 
bağınyor1ardı. 

Coşkunluk bir an hep bir ağızdan söylenen ulu
sal marş haline dönüştü. Sesler dalga dalga gökyü
züne yükseldi. 

Marş bitince ortalığı büyük bir seıssizlilk kapladı. 
Orada toplanmış olan yüz binlerce insan sanki birden 
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bire yok oluvermişti. Çevredeki evler, tüm atelyeler, 
ovalara vadilere yayılmış, barakalar, gecekondular, 

çadırlar, tüm bu yapılarda barınan insanlar, hatta 

kuşlar bile susmuşlardı. Tüm doğa nefes almaktan 
korkar gibi susuyordu. Bu büyük sessiz11kte, yüzbin
lerce insanın nabız vurması duyulabiliyordu deıneibilir. 

Heyecan doruk noktasına varmıştı. Herkes tek bir 
kalp gibi, tek bir düşüncede, aynı heyecanı yaşıyor
du. 

Ay yolculuğu başlıyordu. 
Ay yolcuları , yanlarındaki görevlilerle birlikte 

halk yığınlarının oluşturduğu geniş duvarları aşıp or
taya çıktılar. 

Barbicane, Arden ve kaptan Nicholl'un yanında 
topçular derneği üyelerinden başka çeşitli gözlemevle
rinden gelen gözlemciler de bulunuyordu. 

Ağır ağır yürüyerek kuyunun başına geldiler. 
Barbioane, son derece serinkanlıydı. Sanki her gün

kü yaşamı içindeymiş gibi sağa sola emirler veriyor, 
rahatça hareket. ediyordu. 

Kaptan NichoU'ün yüzü solgundu. Ellerini arkası
na bağlamış, dudakları kısılmıştı. Sağa sola bakıyor, 
halka gülücükler yağdırıyordu. 

Michel Arden hergünkü gibi rahat giyinmişti. 
Kahverengi kadifeden bol elbisesi içinde sağa sola se
lam veriyor, önüne gelenin elini slikıyordu. Ayağında 
renkli deri tozluklar vardı. Pürosunu ağzından eksik 
etmiyor, salına salına yürüyordu. Yanında yürüyen 
Maston'la şakalaşıyor, grupta bulunanları güldürü
yordu. 

Kuyunun ağzına geldiklerinde saıat tam ondu. 
Bu saat, Barbicane'm kuyuya iniş hazırlıklarına 

başlama için saptadığı saatti. 
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. Hemen görevlilere gerekli emir verildi. Büyük 
bir çalışma başladı. 

. 

Kuyu ağzında hazır bekleyen vinçler çalıştırıldı. 
Vinçlerin ucundaki çelik halatlar, kuyu ağzında kura· 
lu bulunan tahta iskelelere bağlandı. Verilen emirlerle 
yavaş yavaş, iskeleler kaldırıldı. Atış a:lamnıdan uzak· 
laştınldı. 

Nihayet Colombiad'ın ağzı boşaltılmış, kocaman 
namlu tüm görkemiyle meydana çıkmıştı. Madenden 
bir kuyu gibi, içi pırıl pınl, yolcuları bekliyordu. 

Bar:bioane'ın kronometresi ile Murchison'unki bir
biriyle ayarlanmıştı. Dışarda kalacak olan Murchison, 
tam saniyesinde bir düğmeye basarak barut yığınına. 
elektrik akımı yollayarak mermiyi ateşleyecekti. İçel"' 
dekiler, son beş on saniyeyi, ellerindeki kronometreden 
izleyebileceklerdi. 

Eh, işte namlunun ağzı boşaltılmıştı. Üç kafadar 
aşağıya ineceıklerdi. Yeryüzünde, bir toprağa bastıkları 
son anlardı artık. Az sonra yerin üç yüz metre altına 
inecekler, bundan sonra da yeryüzü toprağına ayak 
basamayacaklardı. 

Kuyunun ağzında, oraya kadar gelen görevliler
le vedalaştılar. Bu, çok hazin bir vedalıaşma oldu. Mas
ton gözyaşlarım tutamadı. Barbicane ile kucaklaşır
ken onun kulağına: 

- Sayın başkan, daha vakit geçmedi, diye fısıl· 
dadı. Ne olur beni de götürün. 

Başkan: 
- Hayır Mastan, dedi, izin vermem buna. 
- Ne olur, çok istiyorum sizinle beraber olmayı. 
Barbicane onu biraz pohpohladı: 
- İyi ama Maston, dedi, biz gidince buradaki iş· 

leri kim yürütecek? Bizi Ay'da yalnız bırakmak gıbi 
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bir şey olur bu! Unutma ardımızdan yapılacak dünya 
kadar iş var. 

Maston bu sözlerle yatıştı. Arkadaşına, hiç me
rak etmemesini, buraıdaki işleri hiç a;kJsatmadan yürü
teceğini söyledi. 

Bu konuşmay;a kulak misafiri olan Michel Arden 
de ona takıldı: 

- Aman Maıston, dedi, biz gidince kaytarmak 
yok ha! . . .  Sonra Ay'da ne yaparız senin yarıd.ımın ol
madan Bize her yıl mermi göndereceksin, unutma 
sakın . . .  

İşte böyle şakalaşarak birbirlerinden ayrıldılar. 

Üç yolcu aşağıya indi. Merminin tepesindeki kapağı 
açarak içeri girdiler. Sonra da içerden iyice kapatıp 
vidaladılar. Bu kapağı ancak Ay yüzüne inince, dışarı 
çıkmak için açacaklardı. 

Şu andan itibaren merminin içinde kapalı kal· 
mışlardı. 

Uzaktan onları izleyen halk, üç adamın kuyunun 
ağzında kaybolduklarını görünce büyük bir gürültü 

duyuldu. Halk bu kahraman soydaşlarını alkışlıyordu. 
'.Arka sıralarda olanlar, bu olayı görmeme:kle birlikte, 
alkışlardan, kuyuya inme işinin taan:amlandığını anlı., 
yor, onlar da alkışa katılıyorlardı. 

Bu sırada Ay gök.kubbede, ışıl ışıl yıanaraık yük• 
selişini sürdürüyordu. Havada bir teık bulut bile yok� 
tu. Yıldızlar tüm parlaklığıyla parlıyor, bir töreni süs• 
leyen ışıklara benziyordu 

Ay, ikizler burcundaydı 
Artık saniy;eler sayılıydı. Büyüık yolculuk neredey

se başlayacaktı 
Adeta bu gerçek, tüm kalabalığın duyaJbilecegi 

gibi yüksek bir sesle ilan edilmiş de tüm halk aynı an
da aynı sözleri duymuş gibi birden bire büyük bir ses-
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sizlik başladı. Halk ne konuşuyor, ne bağırıyor, hatta 
nefes almaktan bile korkar gibi büyük bir sesi>izlik 
içinde bekliyordu. 

Bütün bakışlar Colombiad'ın ağzına doğru çevril- ·  
mişti. Uzakta olanlar onu görmemekle birlikte, sıanki 
görüyormuş gibi tüm dikkati ile ileriye doğru bakıyor
du . En geridekiler, önlerinde dalgalıanan insan ense
lerinden, insan başlarından ötede sanki Colombiad'ı 
görüyorlarmış gibi gözlerini kırpmadan ileriye, Co
lom.biarl'ın olduğu yere doğru bakıyorlardı. 

Murchison, bir eliyle kronometııeısini tutuyor, 
öbür elini de baruta alkım verecek aygıtın düğmesi 
üzerinde tutuyordu. Saniye şaşması herşeyi mahvede
bilirdi. Yüklendiği büyük soruımlulukla, titriyor, so
ğuk soğuk ter döküyordu .  Yanında duran bir arkadaşı, 
ameliyat yapan bir doktorun terinin sıilinişi gibi, men
dilini çıkarıp sık sık arkadaşının terli alnını siliyordu. 
Murchison bu anlarda bile gözünü kronomeıtreden 
ayırmıyordu. 

Yirminci saniyede Murchison kasıldı .  Elleri tit
remeye başladı. 

Kuşkusuz mermidekiler de aynı kasıntı, aynı bek
l eyiş ve heyecan içindeydiler. 

Halk arasında bir dalgalanma görüldü. Kimi çığ
lıklar, kimi hJçkırıklar duyuldu. 

- Otuz beş . . .  otuz altı. . .  otuz yedi. . .  otuz sekiz . . .  
Tüm kalpler duracak gibi olmuştu. Sadece iki sa

niye iki saniye sonra büyük bir olay gerçeklıeşeceıkti. 
Burada toplanan yüzbinlerce insan bu olaya tanık ola
caktı. 

Bu tanıklık yıllarca anlatılacak, ilerde yeni kuşak
lara da bir anı olaraJk aktarılacaJktı. Yüz yıl sonra, ilk 
ay yolculuğunda tanık olarak bulunan bir büyük de
deden övgüyle söz edilecekti. 
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- Otuz dokuz . . .  kırk. . .  
Murchison aynı anda düğmeye bastı. Colom

bia.d'ın altındaki barut yığınına güçlü elektrik akımı

nı yolladı. 

Korkunç bir patlama duyuldu. 
Patlamanın büyüklüğünü, korkunçluğunu sözle 

anlatmak olanaksıııdı. Ne yanardağ patlarrna.sı, ne gök 

görültüsü, ne savaş alanında yüzlerce topun birden 

sürekli atış yapması. . . hayır hiçbirinden böylesine 
ko:rıkunç bir gürültü duyulamazdı. 

Kuyunun ağzından büyük, çok büyük. . .  yoğun, 
çok yoğun bir alev bulutu yükıseldi. Aynı anda toprak, 

okyanus dalgalan gibi kabardı, kabartlı . . . Mermi bu 

yoğun ve büyük alev demeti içinde hızla havaya fır

larken, onu pek az kişi görebildi. 

Öyle büyük bir hızla fırlaım1ştı ki, hiçbir göz bu 
hızdaki bir hareketi izleyemezdi. 

Ay'a yolculuk başlamıştı. 

YOLCULARIN ARDINDAN 

Bu alevden demet gökyüzünde çdk büyük bir hız
la yükselirken tüm Florida eyaleti, gökyüzünde bfr 
yük bir maytap yakılmış gibi, göz kaıına.qtıncı bir ışık· 

la aydınlandı. Yüzlerce, binlerce Şimşeğin aynı anda 
ve aynı noktada birden bire çaktığı sanısını uyandıran 
bir aydınlıktı bu . . .  

Pek çok kaptan gemilerinin seyir deft.erıne, çok 

büyük bir göktaşı gördüklerini yazdılar. 
Gökyüzündeki bu ışık patlamasına karşın, yenrü-
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Akla durgunluk veren bir patlamayla birlikte mermi gökyüzüne 

fırladı. Üç kahraman insanın Ay yolculuğu başlamıştı işte . . .  



zünde de büyük bir yersarsıntısı görüldü. TJ.m Flori

da baştan başa bu sarsıntı ile dalgalandı. 

Hele Taşlık Tepe'de, bir tek kişi bile ayakta kal

madı. Tüm görevliler, tüm izleyiciler, kadın, erkek, ço

luk, çocuk, rüzgarın dalgalandırdığı başaklar gibi yer

lere serildiler. 

Bu beklenmedik dalgalanma, herkesin sapır sapır 

yfre dökülmesi, öylesine bir panik yarattı ki, karga

şalık son noktaya geldi. Pek çok kişi yaralandı. 

Kuyuya en yakın noktada bulunan Maston alevle

rin görünmesiyle birlikte ayaklanımı yerden kesildi

ğini hissetti. Bir gül1e gibi havaya uçtu. 

Yüzbinleroe insan aynı anda, parlak ışıkla gözleri 

kamaştığmdan bir an için kör olduklarını sandılar. Ar

dından duyulan büyük gürültünün etkisiyle sağır ol

duklarını sandılar. Sarsıntının etkisiyle havalanarak 

yere yuvarlandılar. Çığlıkla,r, feryad, bağırmalar, in

lemelerle ortalık bir anda ana baba gününe döndü. 

Herkesin dili tutulmuş gibiydi. Kimse ne yapaca

ğını, ne yapmak gerektiğini bilemiyordu. Bilinçt.en 

yoksun bakışlarla sağa sola bakınıyor, yere düşmeden 

meydana gelen ağrılarla kıvranıyordu. 

Hava akımı, yakın çevrede ne kadar baraka, ku

lübe, çadır gibi hafif yapı varsa, hepsini devirdi, yerle 

bir etti. Ağaçların pekçoğu yere yattı. Kökleri çatır 

çatır kırıldı. Demiryolu üzerindeki vagonlar da bu bü

yük hava basıncının etkisiyle raydan çıkıp devrildi. Ki

mileri de büyük ve güçlü bir lokomotif tarafından. çe

kiliyormuş gibi aniden hareket edip karmakarışık, bir

biri üstüne yığıldı. 

Kentte de yüz kadar ev, bir kaç kilise, yeni borsa 

yapısı büyük zarar gördü. Temeli çürük evlerin du

varlarında derin çatlaklar belirdi. Hemen hemen tüm 
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evlerin ca�lan kırıldı. Sokaklar cam kırıklarıyla dol

du. 

Sarsıntı limanda da etkisini göstenmişti. 

Denizde öyle bir kabarma oldu ki, pek çoik gemi, 

koskoca zincirlerini kopartarak ya nhtı:ma, ya da bir
birlerine vurdular. Açığa doğru sürü:kl,enenler de ol

du. Bir kaç küçük tekne kargaşalıkta dibi boyladı. 
Denizdeki bu dalgalanma çok uzaklara dek yayıl

dı. Okyanusta çok iri dalgalar oluştu. Gemiler beklen
medik bir fırtına çıktığını sandılar. Yük.selen dalgalar 
gemileri bir süre oradan oraya sürükledi. Kaptanlar ne 

yapacaıklarıru bilemez durumda, boş yere önlem alma

ğa çalıştılar. Ama bu olay o güne dek görülmedik 
özellikte bir dalgalanmaydı. Bunun için bir önlem al
mak da söz konusu değildi. Okyanusta kimi tekneler 

ilk dalgalarla alabora olarak battı. Yolcuları okyanu

sun derinliklerinde kayboldu. 
Okyanuslarda bu olaylar olurken Taşlık Tepe'de 

ilk kargaşa sona ermiş,  halk ilik şokun etkisinden kur

tulmuştu. 

Yerlere serilıenler kalktılar. Yaralılara ilk yarclı

ma koşarken, herkes olup biteni anımsadı. Sanki pat
lama hemen o anda olmuş gibi yüzbinlerce insan ba
ğırmaya, alkışlamağa başladılar. 

« Y .aşasın Barbica.ne . . .  ,. 

«Yaşasın kaptan N icholl,. 

«Yaşasın Michel Arden,. 

«Başardık, başardık, Ay'a gittiler . . .  • sözleri du

yuldu. 

Genel şaşkınlık ve korkunun ardından büyük bir 

sevinç dalgası he:rıkJeısi sardı. Yaralılar bile acılarım 
unutmuşlar, öbürleriyle birlikte bu sevinç gösterileri

ne katılıyorlarclı. 
Şimdi herkes bir yandan başarının sarhoşluğu 
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içinde bağırıp çağırırken bir yandan da Long Doruğu'n
dan gelecek telgrafı sabırsızlıkla bekliyordu. 

Cambridge Gözlemevi müdürü B. Belfast, o anda 
dev gökdürbününün başındaydı. Merminin hareketini 

o izleyecekti. Yanında da bir çok bilim adamı vardı. On
lar da gerekli notları tutmak için hazır bekliyorlar
dı. 

Bilim adamları heyecanla beklerlerken köt:ü bir 
olay herşeyi alt üst etti. O güne dek çok güzel giden 
hava birdenbire bozdu. Pırıl pırıl gökyüzünde kapka
ra bulutlar belirmeye başladı. Her yer bulutlarla kap
landı . 

İki yüz tonluk piroksilin yanması sonucu oluşan 

basınç ve ani ısı değişikliği hava katmanlarının hızla 
yer değiştirmesine yol açmış, bunun sonucu çok hız

lı bir bulutlanma olmuştu. 
Sanki doğanın düzeni bir anda değişmişti. Hiç 

beklenmedik hava değişikliği de ülkede kimi karışık

lık1ar yarattı. Ama hiç kimse bunları önemsemedi. 
Önemli olan bulutların gözlemevinin merrmiyi iz

lemesfui önleyip önleyemeyeceği, bir de ne kadar sü

re ile kalacağı idi. Eğer bulutlar bir kaç gün kalırsa, 

'Ay yolcularını izlemek olasılığı kalmayacaktı. 

Ertesi gün Güİıeş, çok kalın bulutlıarm ardından 

zorlukla göründü. Sanki yeryüzü ile gökyüzü arasında 
aşılmaz, kımıldamaz, değişmez bir bulut katmanı oluş

muştu. İşin daha kötüsü, bu katman yerden çok yuka
rılara dek uzanıyor, Long Doruğu'nda da kapa:lı hava 

görüliiyordu. 

Bu durum bir felaket demekti. Gözlemek v;e izle
mek olasılığı ortadan kalkıyor demekti. 

İlk gün herkes bu kalın bulut katmanının a:i-dın
dan birşeyler görmeye çalıştı ama kimse başarı sağ!a

yamadı . HerkP..s elinde dürbün, bulundukları yöred.ı 
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yükseklere çıkmışlar, gökyüzüne baikara.k birşeyler 
görmeye çalışıyordu. 

Bu hayhuy içinde gece oldu. Havıa adamakıllı 
ka.ra.nlıktı . Ay yükseldi ama, kimse onu göremedi. San
ki Dünya'ya, insanlara küsmüş, yüzünü göstemıek is· 
temiyordu. Bu durumda hiçbir gözlem yapmak olası 

değildi. 
Long Doruğu'ndan saat başı telgraf geliyord :ı. 

Bunları Maston'a getiriyorlar, o da arkadaşlıarına oku ·  

yordu: 
«Sa.at 19.20 . . . hava tam kapalı. Gözlıem yapmak 

olanaıksız.> 
«Saat 20.30 . . . hava tam kapalı. Gözlem yapıla

mıyor . . .  » 

Eğer deney başarılı olmuşsa., bunu karutlamaık 

için gözlem gerekiyordu. Ama işte bu olaınıa.ktan yok

sundular. Son olan.ak 4 aralık gecesi sağlanabilirdi. O 
gece saat sekizden geceya.nsına dek Ay'ın çok iyi bir 
görüntüsü olacaktı. Ama bulutlar izin verirse tabii . . .  
He:rıkes kendini göstermeyen Ay'a, ya da Ay'ı örten bu
lutlara küfrediyordu . Bunun üzüntüsü ile kendinıi aıvut
mak için içkiden medet umanlar da az değildi. Meyha
neler dolup dolup boşahyor, sonra gene doluyor, bulut 
ve Ay küskünü insanlar dertılıer:ini unutm.a.k için içiyor, 
içiyordu . . .  

Umutsuzluğa kaıpılanların başında Ma.ston g-eli
yordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda kalktı, en 
hızlı araçlardan yararlanarak Long Doruğu'na gıtti. 

Mermiyi kendi gözleriyle izlemek istiyoııd.u. Dostları

nın, yolculukl.armın sonuna geldiğine inanıyordu. Hiç 

değilse bu son aşamada mermiyi izlemekle, dostlarını 

bir kez daJıa görmüş gibj olacağını düşünüyor, bu dü
şünce ile avunuyordu. 

Aslında yolculuğun başarı ile sürdüğüne ve ba-
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şan ile sonuçlanaoağına kesin gözü ile bakıyordu .  Çün
kü merminin bir kıtaya, bir adaya düştüğü konusun
da bir haber duyulmamıştı. O halde mermi uzayday 
dı, yoluna devam ediyordu. 

Maston, yerkürenin dörte üçünün sularla kaplı 
olduğunu, hele çok büyük okyanusların var olduğunu, 
bunlardan biri üzerine düşecek küçük bir mermiyi hiç
kimsenin görmemiş olmasının doğal olacağım bir tür

lü kabul etmiyordu. 
Mermi yoluna devam ediyordu. Maıston onu izle. 

yecekti. 
· 

5 Aralık günü hava durumunda değişiklik olmadı. 
Avrupa'nın büyük gözlemevleri, gö�dürbünlerini 

Ay'a çevirmişler, Ay yakınlarından küçük bir nokta
nın hareketini görmeye çalışıyorlardı. Çünkü orada 
hava açıktı. Bulut yoktu. Ama ne yazık ki, hiç biri bu 
olayı izleyecek yeterlikw değildi. Güçsüz dünbünlerdi . 

6 Aralık'ta hava gene kapalıydı. Heyecan son aşa

masındaydı. Bulutları dağıtıp , Ay'ın önüne gerilen b u  
acımasız perdeyi kaldırma.ık için olmadık fikirler ileri 
sürülüyordu. 

Ertesi gün hava değişir gibi oldu. Yeniden umut
lanmağa başladılar. Ama bu uzun sürmedi .  Gece olun
ca kahn bulutlar tüm gökkubbeyi örttü. Ortalık ka
rardı. 

Artık pek umut kalmamıştı. ıı Aralık günü sa.at 
dokuzu on geçe Ay'ın son dördünü olaoaktı. Bundan 
sonra Ay ışığı çok zayıfladığından mermiyi izlemek 

ol:anağı büsbütün ortadan kalkacaktı. 
Yeniden incelemelere başlayabilmek ıçm uzun 

bir sürn beklemek gereıkece;kti. Çünkü Ay'ın yeniden 

büyüyüp gözleme uygun bir ışık verebilmesi için 3 

Ocak gününü beklemek gerekecekti. 
Tfun bu bilgiler ga.zetel,erin baş köşelerinde yayın-
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laruyor, halka sabırlı olmaları söyleniyordu. Sabırlı 

beklemeleri gereıkiyordu, hava her an açabilirdi. Her 

an gözlem olanağı doğabilirdi. 

Aslında bu haberler, bu nasihatlar halkı büsbü
tün heyecanlandırıyor, çileden çıkarıyordu. 

Ayın 8 inde, 9 unda G üneş, şöyle bir an gözükmek
le yetindi. Sabah uyanır uyanmaz gökyüzünü gözle
meye alışmış olan halk bu durumu görünce Güneş'e 
lanetler yağdırdılar. Uzun süre ıslıklarla, yuhalarla 
öfkelerini yatıştırmağa çalıştılar. Sanki bunları du
yuyormuş, anlıyormuş gibi Güneş, daha da örtündü. 
Işıklan görünmez oldu. 

Ayın 10 unda durumda bir değişiklik yoktu. Göz
lemevine kapanan Maston, neredeyse delirecek.ti. Ya

nsı insan eliyle yapılmış kafatasının içinde nasılsa 
bugüne dek sağLaım olarak taşıdığı beyni neredeyse eri
yecek gibiydi. 

Maston çaresizlik içinde kı vramyordu. 
Ertesi_ gün, umutların son günüydü. Daha sabah

tan büyük bir fırtına başlaıdı. Şiddetli bir rüzgar, kaç 
günden beri oldukları ye:ııcle demir atmış gemiler gibi 
duran kocaman, kara bulutları önüne katarak doğuya 
doğru sürükledi. Giderek gökyüzü açıldı. Gökkubbe
nin mavi rengi göründü. Önce Güneş, :rşıklanyla gök
yüzünü şıkır şıkır yıkadı . Ardından Ay, nazlı nazlı 

yüıkseldi. 
Maston erkenden uyanmış, havadaki oluşumları 

izlemişti. Çok sevinçliydi. Kendisi ile birlikte oraya 

gelen dernek üyeleri ile şakalaştı, bilim adamları ile 
konuştu. Herkesi sözleri ile kırdı geçi:rx:li. 

- Eh, bizimkiler havanın açtığını görmüşlerdir 
ş imdi, diye söylendi. Kimbilir o pencere!lerden gökyüzü 
ne kadar güzel görülüyordur! Bu gece göreceksiniz, 
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mermiyi çok güzel izleyeceğiz, Barbicane, bize oradan 
el sallarsa hiç şaşmam buna . . . 

BARBİCANE YILDIZI 

Havanın açıldığını, bulutların çekildiğini gören 
halk o gece,yi umutla bekliyorıdu. Ülkenin en u.Zak kö
şelerine dek yayılan telgraf hatları, halkın merakla 
beklediği haberleri iletmek için titreşip duruyordu. 

Tüm ülke bir kulak kesilmiş, Long Doruğu'ndan 
gelecek telgrafın tık tık'larını dinlemek ister gibiydi. 

İlk haber bomba gibi patladı. Bu haber ülkeyi bir 
ağ gibi ören telgraf şebekesi aracılığıyla hızla yayıldı:  

«Mermiyi gördük. İzliyoruz. -Maston» 
Herkes bu haıberi bekliyordu. Öyle büyük bir ra

hatlamıa oldu ki, sanki tüm Amerika Birleşik Devlet

leri sadece burası değil tüm Dünya rahat bir nefes al
dı. Dev bir «ohhh . . .  " yüz milyonlarca ağızdan aynı an
da çıkmış gibi oldu. 

Maston 12 Aralık gecesi saat sekizi kırk y.edi geçe 
mermiyi görmüştü. Ay sonuncu dördüne girmişti.  

Bu büyük olayı direktör M. Belfast uzun bir ra
porla açıkladı. Gözlemle ilgili aynntılan saydı döktü. 
Topçular Derneği'ne gönderilen bu raporda şöyle de· 
niyordu: 

(( 

Mermi Ay'a varamadı. Çok az bir farkla Ay'ın 
yanından geçti. Ay'a o kadar yaklaşmıştı ki, çaresiz 
onun çekimine kapıldı. 

O ana kadar düz bir doğrultuda olan yolu birden 

165 



Tarihi yolculuk, merminin Ay'a uydu olmasıyla sonuçlandı.. 

Herkes merak ve heyecan içindeydi. Acaba dünyamıza geri 

dönebilecekler miydi? 



değişti, bir elipse dönüştü. Bu elips yörüngede dön
meye başladı. 

Böylelikle mermi Ay'ın çok yakınında dolanan 
bir uydusu oldu. 

Bu yeni yıldızın ne dönme hızı ne yer değiştirme 
hızı şimdilik bilinmiyor. Ay'a olan uzaklığı ise sadece 
dört bin beş yüz elli kilometre kadardır. 

Olayların gidişine göre şu iki durumdan biri, ola
sılıktan gerçeğe dönüşecektir. 

Birinci olasılık: Ay'ın mermiyi kendine çelqne
sidir. Bu durumda yolcular hedefe varmış olurlar. 

İkinci olasılık: Ay çekimi eıtkisini sürdürür, mermi 
bu yeni yörünge üzerinde sonsuza dek dolanıp durur. 

Bu iki olasılıktan hangisinin daha güçlü olduğunu 
ilerde yapacağımız incelemelerde kesinlikle ortaya 
koyacağımız kuşkusuzdur. Ancak şimdilik, ikinci ola
sılığın daha güçlü olduğu kanısında,yız. 

Bu duruma göre insan uygarlığının gökyüzüne 
gönderdiği mermi, içindeki üç kahraman insanla bir
likte bir yıldıza dönüşmüştür. İçinde üç canlının ya
şamakta olduğunu kesinlikle bildiğimiz bu yıldıza bi
limsel bakımdan bir isim vermek gerekmektedir. Biz, 
gözlemevi olarak, bu yeni yıldıza Barbicane Yıldızı 
adını vermeyi öneriyoruz. 

Böylelikle Güneş Sistemi iç inde üç Dünya vatan
daşının yaşadığı bir gezegenin biHmsel yaşam öyküsü
nü, ııaporlarımıza şu sözlerle yazıyoruz: 

12 Aralık gecesi saat sekizi kırk yedi geçe, Bar
hicane Yıldızı Ay yörüngesine girmiştir. . .  S aygıları
mızla. 

J. M. Belfast,. 

Long Doruğu'ndan yayınlanan bu bildiri tüm dün
yada büyük bir şaşkınlık uyandırdı. 
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İlk akla gelen şu soru oldu: 
Uygarlık uğruna hayatlarını hiçe sayan bu gözü 

pek yiğitlere bir yardım yapılamaz mıydı? 
Kimileri bu soruya hayır, diye yanıt veıii.yomu. 
Onlara göne bu üç adam Tann'nın buyruiklarına 

karşı gelmişlerdi. Tanrı onlara yeryüzünde yaşamala
rını emrettiği halde onlar, yeryüzünden ayrılarak 
başka bir gezegene gitmek istemişlerdi. İşte bu neden
le Tanrı tarafından cezalandırılmışlardı. 

Üç arkadaşa ancak iki ay süreyle yetecek kadar 
hava vardı. Gerçi yiyecekleri içecekleri bir yılda ye
terdi ama, hava sadece bu kadardı. 

O halde iki ay rahatça yaşayabilirlerdi. 
Ya sonra! . . .  

İşte b u  sorunun cevabı, en duygusuz kalplerde 
bile büyük bir üzüntü yaratıyor, tüm dünya heyecan
la çalkalanıyordu. 

Öte yandan kimileri daha gerçekçi düşünüyordu. 
Onlara göre deney başarı ile sonuçlanmıştı. Ay'ın yö
rüngesine girmek, sonuç olaraık Ay'a gitmek demekti. 
Bu durumda Barbicane, Nicholl ve Michel Arden adlı 
üç kaıhraman tarihe ilk uzay kahramanları olarıak ge
çeceklerdi. 

Zaten giderlerken Ay'da ne kadar yaşayacakla
rını düşünmüyorlardı ki ! .  . .  Ay'dan dönüş olanakları 
var mıydı? Yoo, hayır. Ay'dan dönmeyi düşünmüyor
lardı. O halde, bu üç kahraman görevlerini yapmış üç 
uygarlık ve bilim öncüsüydü. 

Dünya kamuoyu bu ve buna benzer düşüncelerle 
kaynayıp dururken durumun kötüye gitmediğini, her
şeyin yolunda gittiğini düşünen bir tek kişi vardı: 
Masoon. 

Mastan da en az üç yolcu kadar bu davaya inan-
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mıştı. O da son derece cesur, gözü pek, özverili bir in
sandı. 

Artık Long Doruğu'na yerleşmişti. Bütün geceler 
gökdürbününün başından ayrılmıyor, çok çok uzak
lama dönüp duran mermiyi gözlüyordu. Ay gökyüzün
de yükselir yükselmez gökdüı:ıbününün başına geçiyor, 
bir saniye bile gözünü kırpmadan uzayın enginliğini 
gözlüyordu. 

Merminin yolunu tamamlayıp, dürbünün görüş 
alanına gireceği anı sabırla bekliyordu. 

Aslında üç arkadaşıyla, altıncı duygu denilen, o 
hiçbir zaman çözülememiş, açıklanamamış güç ara
cılığıyla bir bağlantı kurmuş gibiydi. Onların uzayda
ki yaşamlarını o da dakika daJkiıka yaşıyor gibiydi. 

Bilim adamları ile konuşurken onlara: 
- İlk fırsatta onlarla bağlantı kuracağız, diyor

du. Onlara haber ileteceğiz. Onlar da bizlere haber 
iletecekler. Buna inanıyorum ben. 

Bilim adamları ona kuşkuyla bakıyorlardı. 
- Nasıl olur bay Maston, o kadar uzağa ne ile 

haber gönderebiliriz? 
- Hele onlar, naıSıl haber gönderebilirler bize? 
Maston onlara gülümseyerek yanıt veriyordu: 
- Bu deneyin başında hemen hemen çok az kim-

se Ay'a gidilebileceğine inanıyordu değil mi? 
- Evet. 
- Peki Ay'a gidildi mi sizce? 
- İyi ama . . .  
- Yoo, sayın profesör, Ay'ın yorungesine giril-

mesi demek Ay'a gitmek demektir diyen sizlersiniz, 
öyle değil mi? 

- Kuşkusuz öyle. 
- O halde baylar, onlarla haberleşme de gerçek-

leştirilecektir. Bunun yanı sıra neden onlara bir başka 
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mermi daha göndermeyelim, neden on1a.ra ka.tılmaya
lım! 

Bilim adamları ona korkuyla baktıla.r. İçlerinden 
«Galiba adam kaçırdı,. diye düşünıdfile,r. 

Maston konuşmaıSını heyeoanla sürdürüyordu: 

- Gönde·rdiğimiz merminin özelliklerini biliyoruz.,  
Neleri noksandı, onu da biliyoruz. O halde, bunun 

daha mükemmelini, kusursuzunu yapmak için elimiz
de geniş bir bilgi hazinesi var. Bunu değerlendirecek 
çok daha güçlü bir merm i gönderebiliriz . 

Direktör Belfast'ın aklı yıavaş yavaş bu ta.sarıya 

yatıyordu. Maston'a ilgiyle sordu: 

- Bu mermi ne yapacak, görevi ne olacak? 
- Basit, diye cevap verdi. Maston. Uzayda yol 

alıp oraya gidecek. Orada, başıboş dönüp duran arka

daşlarımızı yakalayıp Dünya'ya geri getirecek. 

Onu dinleyenler arasından bir «Oooo . . . "' sesi yük
seldi. 

- Ben buna inanıyorum, dedi Maston. Basit bir 

hesap işidir bu. 

- Ya para, diye sordular. 

- Oooo. dedi Mastan. Bunun için hiç kuşkunuz 

olmasın. Tüm insanlık bu iş için kes·enin ağzını hiç 

düşünmeden açacaktır. Hem de sonuna dek. . .  
Bir hafta sonra henüz, bu yolculuğun heyecanı 

dtnmeden, söylentiler ağızdan ağıza yayılırken Topçu

lar Derneği üyeleri b ir mektup aldılar. Mektupta şun

lar yazılıydı: 

«Saym Üye, 

Sizleri 5 Şubat günü çok önemli bir konuyu gö
rüşmek için toplantıya çağırıyorum. Şu anda göikyü
zünün sonsuzluğu içinde dolaşmakma olan başkanımız 
Barbican'a bir an önce kavuşabilmek ve o.nu Dünya'-
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mızda yeniden selamlayabilmek için bu toplantıya ka
tılacağınızı umuyorum. 

Tüm üyelerin içten isteklerini dile getirdiğimi 
sandığım bu çağrı ile, derneğimizin şerefli üyelerini 
en büyük göreve çağırmış bulunuyorum. 

Topç uların insanlık ve bilim uğrunda neler yapa
bi leceklerin: gösterebilmemiz için ele geçen bu fırsatı 
degerlendirıneliyiz. 

Saygılarımla. 
Başkan Barbicane adına 

Genel Sekreter 
Maston 




