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DEMiR YİYEN CANAVAR 

N
EWYORK'A GELDİGİM O NİSAN GÜNÜNÜN 
YAŞAMIMDA BÖYLESİNE önemli bir yeri ola

cağını bilemezdim kuşkusuz. O sabah gemiden . kara
ya çıkarken. bir yandan da yaşamımın bu en büyük 
ve inanılmaz serüvenine başlıyormuşum da, haberim 
yokmuş. 

Rıhtıma çıkar çıkmaz gazeteciler etrafımı çevirdi· 
ler. Hepsi bir ağızdan konuşuyorlar, ama başka biçim
lerde de sorsalar hep aynı soruya yanıt istiyorlardı : 

Scotia gemisinin başına gelenler konusunda ne 
düşünüyorsunuz? Bu deniz canavarı konusunda. ne 
düşünüyorsunuz? 

Benden bu sorulara Paris Müzesi'nin yetkili uz· 
manı olarak yanıt vermemi istiyorlardı. 

Gazetecilerin benimle bu denli ilgilenmeleri çok 
doğaldı. Çünkü dünyaca tanınmış deniz araştırmacı· 
lannın en önde gelenleri arasında yer alıyordum. ·De
niz Dibinin Gizleri,. adlı yapıtım yayınlandığında bü· 
yük bir ilgi görmüştü. 

İki yıldır birbirini izleyen pek çok deniz olayı da, 
benim uzmanlık dalım olan deniz konusuna dikkatle· 
ri çekiyordu. 

Aslında ilk olay Temmuz 1866 da olmuştu. Gover
nor Higginson gemisinin başına gelenler ve bu gemi-
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dekilerin yaşadığı olaylar kısa aralıklarla sürmüş, bir
birine çok benzeyen bu olaylar dünyanın çeşitli yö
relerlıideki denizlerde hemen hemen aynı biçimde yi
nelenmiştj. 

Gemiler açık denizde iken uzun, mekik biçimli bir 
cisimle karşılaşıyorlardı. Bu cisim zaman zaman fos
forlu bir ışık saçıyordu. Balinadan daha iri ve çok hız
lıydı. Zaman zaman da sıcak su püskürtüyordu. 

Aynı cisim birbirinden yedi yüz mil uzakta iki 
ayrı yörede iki gün ara ile görülmüştü. Bu, kırk sekiz 
saatte 750 mil demekti. Akıl almaz bir hız yani... 

Son olay Scotia isimli geminin çalışmaz bir duru
ma gelmesiyle sonuçlanmıştı. O cisimle karşılaşan 
Scotia, birden bir yere çarpar gibi sarsılmış. sonra ge
mi su almaya başlamıştı. Gemi üç gün gecikmeyle va
nş limanına ulaşmış ve hemen havuza çekilmişti. Ya· 
pılan incelemede su kesiminin iki buçuk metre aşa
ğısında ikizkenar üçgen biçiminde iki yarık görül· 
müştü. Dört santim kalınlığındaki demir levhaları ra
hatlıkla yiyip yutan bir canavar o güne dek görülme
mişti hiç. 

İşte bütün bu olaylardan sonra Birleşik Devletler 
Savunma Bakanlığı canavarın ele geçirilmesi için ge
rekli hazırlıklara başlamış, bu görev için donanmanın 
en güçlü gemilerinden Abraham Lincoln görevlendi
rilmişti. 

Ben de geminin bu görevi süresince bu gemide 
bilimsel araştırmalar yapmak için Amerika'ya çağrıl
mıştım. 

Gazetecilerin sorularına, bu olayları kısaca özet
leyerek karşılık verdim. Sonra bu konudaki görüşümü 
söyledim. 

Bana göre olay yaratan dev yaratık, okyanusun 
derinliklerinde, büyük bir basınç altında yaşayan bir 

6 



balinaydı. Basınca alışık bedeninde tüm organları, 
öbür balinalara oranla çok daha güçlü ve dirençliydi. 
İşte bu yüzden, büyük basınç altında direnç kazan
mış dişleriyle bir geminin demir levhalarını rahatlık
la parçalayabiliyordu. 

Anlattıklarım ertesi günkü gazetelerde geniş öl
çüde yer aldı. Aynı gün gazetelerde, dev yaratığın Pa
sifik Okyanusu'nun kuzeyinde görüldüğü haberleri de 
yayınlanınca geminin hemen hareketine karar verildi. 

Yıllardan beri yanımdan ayrılmayan uşağım Con
seil ile birlikte gemiye gittim. Kaptan Faraggut'la ta
nıştım. Bize gösterilen kamaralara yerleştik. 

Az sonra üstümü değiştirip güverteye çıktım. Kap
tan bana gemiyi gezdirdi. Bir yandan da bu canavar 
avı için yaptıkları hazırlıkları anlattı. 

Hareket saati gelince kaptan gerekli emirleri ver
di. Son halatlar alındı. Makineler çalıştı. 

Abraham Lincoln, «tam yol ileri" komutuyla ile
ri atıldı. Gemi olağan koşullarda saate on sekiz bu
çuk mil yapabiliyordu. Böylece, canavarla karşılaşır
sa onu rahatlıkla izleyebilecekti. 

Kaptan canavarı ilk görüp haber verecek olana 
iki bin dolar verileceğini söylemişti. Bu yüzden gemi
de kim varsa, dört gözle ufku gözlüyor, canavarı ilk 
gören kişi olmak için çaba gösteriyordu. Hatta görev
li kamarotlar, aşçılar bile fırsat buldukça güverteye 
çıkıyorlar, görevli gözcüler gibi tüm ciddiyetleriyle 
ufku gözlüyorlardı. 

Komutan Faraggut, gemiyi çok güzel donatmıştı, 
Bir balina avı için her şey hazırdı. Hatta, ünlü zıpkın
cı Ned Land bile bu işle görevlendirilmişti. 

Kaptan bizi birbirimizle tanıştırdı. 
Ned Land kırk yaşlarında, Kanadalı usta bir ba

lina avcısıydı. Her koşulda attığı zıpkınların kesinlik-
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le hedefini bulduğunu, bir kez bile ıska geçmemiş ol
duğunu herkes birbirine anlatıyordu. Ned Land ise 
son derece gösterişsiz, mahcup, kendi halinde bir 
adamdı. Bir seksenden daha uzun boyu, çok gelişmiş 
adaleleri vardı. Çok çevik ve kuvvetli olduğu her du
rumundan bell\ oluyordu. Çok az konuşuyor! işine gel
meyen bir söz duyunca da hemen öfkeleniveriyordu. 
İçimizde canavarın varlığına inanmayan tek kişi oydu. 

Macellan boğazından geçerken kıçta Ned Land'la 
oturmuş bu konulan konuşuyorduk. Ona bu dev yara
tığa inanmaması için hangi nedenlere dayandığını sor
dum. 

- Ned, sen bir balina avcısısın, dedim. Balinala
rı en iyi tanıyan kişi sensin bu gemide. Sen bunları 
böylesine yakından tanıdığına göre, daha büyükleri
nin ve daha güçlülerinin de bulunabileceğine inanma
rnana şaşıyorum doğrusu. 

- Pek çok balina avladım, pek çok balina kova-
'. ladım, dedi Ned Land. Ama bunların içinde hiçbirisi 

sıcak su püskürtecek, ya da bir geminin demir levha
larını yırtıp parçalayacak güçte değildi. İşte bunun 
için inanmıyorum ben bu masallara . 

. - Böyle bir hayvan varsa denizin çok derinle
rinde yaşamaktadır, dedim ona. Biliyorsun, denizin 
dibine inildikçe basınç artar. Dokuz buçuk metre de
rinlikte beş kilograma yaklaşan basınç, dokuz bin beş 
yüz metrede, santimetre karede beş tona yaklaşır. 
Evet, söylendiği gibi altmış metre boyunda dev bir ya
ratık bu derinlikte yaşıyorsa, o milyonlarca kilogram 
basınca dayanabiliyor demektir. Bu durumda canava
rın iskeleti de ne denli sağlam olur, bir düşün bakalım. 

Ned Land, dediklerimi dikkatle dinledi. Bir süre 
düşündü. Kendi kendine konuşur gibi, 

- Bu durumda böyle bir yaratığın dişleri de dört 
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santimlik çelik levhayı yırtabilir gerçekten, dedi. Ama 
tabii, deniz altında böyle hayvanlar yaşıyorsa. 

- Eğer yaşamıyorsa şu Scotia'nın başına gelenle
ri ne ile açıklarsın? diye sordum. 

- Başka bir nedeni olmalı, dedi inatçı Kanadalı. 
Daha fazla diret;rıedim. Sustum. Herhalde bizim 

zıpkıncılar kralına bu canavarın varlığını kanıtlaya
bilmemiz için cana varla karşı karşıya gelmemiz ge
rekiyordu. 

CANAVARIN ARDl�DA 

YOLCULUGUMUZ OLAYSIZ GEÇİYORDU. GE
MiMiZ HIZLA güneye doğru iniyordu. Kaptan, 

gemicileri sık sık uyarıyor, dört bir yanı dikkatle göz
lemelerini istiyordu. Kimi zaman deniz yüzünde bir 
balina sırtı görününce hepimiz heyecanlanıyorduk. 
Herkes savaş yerlerine geçiyor, tüm hazırlıklar yapı
lıyordu. Ama bunun sıradan bir balina olduğu anla
şılınca işler gevşiyordu. 

5 Kasım günü Okyanus'tan ayrılmaya karar ver
dik. O sırada Japonya kıyılarından iki yüz mil uzak
taydık. Geminin sancak bordosuna dayanmış, denize 
bakıyordum. Uşağım Conseil'de yanımdaydı. Onunla 
konuşurken Ned Land'ın feryadı andıran sesi du
yuldu. 

«Hey! Oraya bakın, oraya. Tam dört yüz metre 
ilerimizde. Orada!" 

Ned Land'ın bağırması ile herkes güverteye çıktı. 
Kaptan da gemiyi durduttu. Herkes zıpkıncının yanı
na koştu. Bu karanlıkta zıpkıncının ilerisini nasıl gör-
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düğünü, gördüğü şeyin ne olabileceğini kendi kendi
me soruyordum. Tam ben Q_unlan düşünürken iki yüz 
kulaç .ötemizde, sancak tarafında deniz ansızın aydın
landı. Bu olağanüstü aydınlığın denizin fosforlu ya
pısından ileri geldiği söylenemezdi. Her kafadan bir 
ses çıkıyordu. Konuşmalar haykınşmaya dönüşünce 
Kaptan : 

- Susuuuuun! diye bağırdı. Dümen rüzgar altı. 
Makineler tornistan. 

Gemi yanın daire çizerek geriye döndü. 
Kaptan sert bir sesle ikinci emrini verdi. 
- Dümen sağa! İleri. 
Şimdi bu ışık saçan varlıktan hızla uzaklaşıyor

duk. Hepimiz korkudan, şaşkınlıktan donup kalmış
tık. Tüm çabamıza karşın biz wı:aklaştıkça canavar 
ardımızdan geliyordu. Hem de bizim hızımızın iki ka
tı bir hızla. Canavar geminin çevresinde dolanarak 
bir çember çizdi. Sonra üzerimize doğru geldi. Altmış 
metre yaklaşınca ışıklarını söndürdü. Bir süre sonra 
da gemimizin öbür yanında yeniden göründü. Şimdi
ye dek oldukça soğukkanlı görünen kaptan artık hay
retini gizleyemiyordu : 

- Mösyö Aronnax, dedi bana. Karşıma çıkan bu 
yaratığın ne olduğunu bilmeden onun ardına düşe
mem.· Hem bu karanlıkta ne olduğu bilinmeyen bir 
şeye nasıl saldırılır? En iyisi sabahı bekleyelim, gö
receksiniz o zaman. o kaçacak, biz kovalayacağız. 

- Haklısınız kaptan, dedim. Sizce bu canavar 
nasıl bir yaratık? 

- Belki bir deniz gergedanı, belki de dişleri ola
ğanüstü büyümüş bir balina olabilir. 

Gemiciler o geceyi uykusuz, ayakta geçirdi. Ca
navarın hızını anladığımız için kaptan geminin h1:1.1nı 
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kesti. Canavar da hızını yavaşlattı. Gece yarısına doğ· 
ru ortadan kayboldu. Acaba kaçmış mıydı? 

Saat bire yaklaşırken yakınımızda suların fışkır
dığını gördük. Arkasından da böğürtüyü andıran bir 
ıslık sesi duyuldu. Kaptan Ned Land'a sordu: 

- Ned, balinaların böğürdüğünü işittin mi hiç? 
- Çok ,işittim kaptan ama, bana iki bin dolar ka-

zandıran bu yaratığın sesine benzer bir ses duyduğu
mu anımsamıyorum. 

- Peki Ned, duyduğun ses, balinaların su fışkırt
tıkları zaman çıkardıkları sese benziyor mu? 

- Benziyor, benziyor ama, bu ses daha güçlü bir 
t>es. Neyse sabah olunca ona bir iki sözüm olacak. 
Kuşkusuz bana bir kayık vereceksiniz. 

- Ne diyorsunuz? Adamlarımın yaşamlarını teh
Jikeye atamam. 

- Benim yaşamım önemli değil mi? 
Kaptan itiraz edemedi. Fakat canavar sabahı bek

lemedi. Saat iki sıralarında o keskin ve parlak ı�ık 
yeniden göründü. Zıpkınını iyice bileyen Ned Land'ın 
sesi duyuldu : 

- - Onu gördüm. İşte orada! J5:ı__ç iskelede. 
Canavar bir buçuk mil uzağımızdaydı. Su yüze

yinden bir metre yüksekliğindeki gövdesiyle karşımı
za çıkıvermişti. Arkasında beyaz köpüklerden uzun 
bir iz bırakıyordu. 35,40 metre yükseliğe fışkırttığı ha
va ile karışık su üzerimizde korkunç bir etki bırakı
yordu. 

Savaş anı gelip çatmıştı. Korkunç bir hızla üze
rine atıldığımız canavar biraz yaklaşınca hızlanıyor, 
arayı açıyordu. Sanki bizimle oyun oynar gibiydi. Bir 
ara Ned Land zıpkını fırlatmak üzere kaldırdı : 

- Yetiştik! Yetiştik! diye sevinçle bağırdı. 
Fakat sevinci uzun sürmedi. Cana var yeniden 
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arayı açtı. İşi bitirmeye kararlı olan kaptan güverte 
toplarının ateşe hazır olması için emir verdi. «Ateş• 
emri üzerine atılan ilk mermi hedefi bulmadan sula
ra gömüldü. İkinci mermi ise canavarın sırtından ka
yarak gene sulara düştü. Kovalamaca gün boyunca 
böyle sürüp gitti. Gece oldu, ortalıf{ karardı. Son umut 
canavarın uykuya dalmasını bekl�mekti. Ned Land 
böyle uyku sırasında nice canavarı haklamıştı. Bu
nun yöntemini çok iyi biliyordu. 

Gece saat onu geçiyordu. Canavar denizde yeni
den göründü.. Geminin üç mil kadar açığında hare
ketsiz duruyordu. Belki de yorulmuş, kendisini dal
galara bırakarak uykuya dalmıştı. Kaptan canavarın 
hareketsizliğinden yararlanmaya karar verdi. Sessizce 
canavara doğru yol almaya başladık. 

Ned Land gene zıpkını eline almıştı. Kımıldama
dan duran yaratıkla aramızda yirmi metre bir aralık 
kalınca Ned Land elindeki zıpkını fırlattı. Zıpkın ma
deni, sert bir şeye çarpmış gibi gerisin geriye fırlayıp 
suya düştü. Aynı anda ışık söndü. Hortumu andıran 
iki korkunç su dalgası geminin güvertesine boşaldı. 
Sonra arkaya doğru sel gibi akarak güvertedeki adam
ları devirdi. Gemi sanki güçlü bir elle sallanıyor gi
biydi. Bir yere tutunamadan denize uçtum. 

İNSAN ÜRÜNÜ BİR BALİNA 

O• • NCE YİRMİ AY AK KADAR DENİZ DİBİNE 
BATIIM. Hemen kendimi toparlayarak yüze çık· 

tını. İlk işim gemiyi aramak oldu. Acaba gemidekiler 
benim denize düştüğümü biliyorlar mıydı? 

Her yer zifiri karanlıktı. Doğu yönünde uzaklaş-
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makta olan bir karaltı gördüm. Işıklarından, bunun 
bizim gemi olduğunu anladım. 

cİmdatı Buradayım, beni kurtarın! beni kurta
rın!,. diye bağırdım. 

E�biselerim ağırlaşmıştı._ Beni dibe doğru çekiyor
du. Ağzıma su dolmaya başlamıştı. 

cİmdat!» diye son bir kez daha bağırdım. Denizin 
dibine doğru inerken yüze çıkmak için çabalıyordum. 
Birden bir el beni elbiselerımden yakalayarak yukarı 
çekti. Kulaklarımın dibinde tanıdık bir ses : 

- Bana dayanırsanız mösyö, kolaylıkla yüzebilir
siniz, diyordu. Sizin düştüğünüzü görünce arkanızdan 
atladım hemen. 

- Gemi ne oldu? 
- Mösyö, gemiye umut bağlamasanız iyi olur. De-

nize atladığım sırada dümenci pervane ve dümenin 
parçalandığını söylüyordu . .. 

- O halde sonumuz geldi, dedim. 
- Umutsuzluğa düşmeyin mösyö. Daha birkaç 

saat yüzebiliriz. Önce şu giysilerden kurtuTmamız ge
rek. 

Bunu söyledikten sonra belinden çıkardığı bıçağı 
ile giysilerimi yukardan aşağı doğru kesti. Ben de 
onunkileri kestim. Şimdi daha rahat yüzebiliyorduk. 
Bir saat kadar geçti. Çok yorulmuştum. Kolumda, ba
caklarımda ağrılar ilaşlamıştı. Şiddetli bir krampla 
kaskatı kesildim. Conseil durumumu anlayıp hemen 
beni yakaladı : 

- Bırak beni! Bırak . . . Daha fazla dayanamaya
cağım, diye bağırdım. 

- Sizi bırakamam mösyö. Boğulursak birlikte bo
ğuluruz. . 

Bir süre sonra bulutlar arasından ay çıktı. Ay ışı
ğından Abrahan Lincoln'ün bizden beş mil uzakta ol-
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duğunu gördük. Sesimizi duyuramazdık. Ama gene de 
«İmdat» diye bağırıyorduk. 

Bir süre daha yüzdüm. Ama gücüm kesilmişti. 
Sonunda bayılmışım. 

Sert ve güçlü bir elin vücudumu oğuşturması ile 
kendime geldim. 

cConseil,,. diye mırıldandım. 
- Yanınızdayım efendim, diye cevap verdi. 
Çevreme bakınınca bir başkasını daha gördüm. 

Tanıdık bir yüzdü. Kendimi toparlayınca hemen ta
nıdım : 

- Ned! diye bağırdım. 
- Evet profesör, benim. 
- Sen de mi denize düştün? 
- Evet, öyle oldu. -yalnız ben, sizden dal1.a şans-

lıymışım ki yüzen bir adacığın üzerine düştüm. 
- Ne? bir adacık mı? 
- Evet profesör, . yüzen bir adacık, daha açıkcası 

sizin korkunç canavarın üzerine düştüm. Şu anda üçü
müz de onun üzerinde bulunuyoruz aslında. 

Gerçekten de çelik bir gövdenin üzerinde bulunu
yorduk. Bütün gücümle bu çelik gövdeyi tekmeledim. 
Bir deniz kaplumbağası, bir timsah gibi üzeri sert bir 
kabukla kaplıydı. Üzerinde bulunduğumuz şey, vurul
duğu zaman madeni bir ses çıkarıyordu. Artık dünya
yı heyecanda bırakan şeyin ne olduğu anlaşılmıştı. 
Bu bir doğa yaratığı değil, insan aklının yarattığı bir 
mucizeydi. Kısacası kocaman, çelikten yapılmış, balık 
şeklindı;ıki bir denizaltının üzerinde bulunuyorduk. 

Ay yeniden bulutların arasına girmiş, çevreyi koyu 
bir karanlık bürümüştü. Bu garip denizaltıya girecek 
yolu bulmak için sabahı beklemek zorundaydık. Araç 
su yüzünde kaldıkça bir tehlike söz konusu değildi 

14 



Yalnız eğer dalışa geçecek olursa o zaman bizim için 
felaket demekti. 

Üzerinde bulunduğumuz garip gemi yavaş yavaş 
yol alıyordu. Sabaha karşı hızı biraz daha arttı. Bir 
süre sonra da yavaş yavaş sulara gömülmeye başlayın
ca Ned büyük bir can korkusuyla canavarı tekmeledi : 

- Allahın cezaları, açın kapıyı, balıklara yem ola
cağız! diye haykırdı. 

Bunun üzerine nedense gemi sulara dalmaktan 
vazgeçer gibi oldu. Gövdenin üzerindeki çelik kapla
malardan biri açıldı. Açılan aralıktan bir baş göründü. 
Bizi görünce bir çığlık atarak hemen içeri girdi. 

Birkaç saniye sonra aynı kapaktan iri yarı beş, 
altı denizci çıktı. Tanınmamak için yüzlerini sarmış
lardı. Hiç konuşmadan bizi aldılar ve geminin içine 
soktular. 

HAREKET EDEN ŞEY İÇİNDE HAREKET 

HER ŞEY BİR YILDIRIM HIZIYLA OLUP BİTMİŞ
Tİ. Arkadaşlarım da benim gibi kıvkıvrak yaka

lanmışlardı. Ned Land bağırıyor, öfke ile çırpınıyordu. 
Sonunda hepimizi daracık bir hücreye kapattılar. 
Kimlerin eline düştüğümüzü bilemiyorduk Belki de 
özel yöntemlerle soyguna çıkan korsanların elindey
dik. 

Aradan yarım saat geçmişti ki içinde bulunduğu
muz hücre kuvvetli bir ışıkla aydınlandı. Işık altında 
etrafı gözden geçirdim. Hücrede bir masa ile beş san
dalye vardı. Görünmeyen kapı sımsıkı kapalıydı. Ku
lağımıza hiçbir ses gelmiyordu. Işıklar yandığına göre 
gemideki insanlar birazdan bize görüneceklerdi. 
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Gerçekten bir süre sonra yanılmadığımı anladım. 
İçeri iki adam girdi. Biri kısa boylu, pehlivan yapılıydı. 
İkincisi uzun boyluydu. Başı dimdik, bakışları canlıy
dı. Gözlerinden, sağlıklı olduğu kadar bilgili ve üstün 
yetenekli biri olduğu anlaşılıyordu. 

Geminin kaptanı kuşkusuz bu adam olmalıydı. 
Konuşmadan bir süre bizi inceledi. Sonra anlamadığı
mız bir dille yanındakine bir şeyler söyledi. O da aynı 
dille karşılık verdi. Sonra bakışlarını bana dikerek sor
guya çeker gibi bir durum aldı. 

Kendisine Fransızca olarak, konuşmalarından bir 
şey anlamadığımı söyledim. 

Conseil : 
- Mösyö başımızdan geçenleri 'anlatsanız belki 

bir kaç kelime anlarlar, deyince yavaş yavaş tane tane 
konuşarak başımızdan geçenleri anlattım. Sözümü bi
tirdiğim zaman tek kelime söylemedi. Dilimizi bilme
diği anlaşılıyordu. Benden sonra Ned Land, Conceil, 
bildikleri dillerle durumumuzu anlattılar. Fakat hiçbir 
yararı olmadı. Adamlar birbirlerinin yüzüne bakarak 
aralarında birkaç kelime konuşup, ayrıldılar. Kapımı
zı da yeniden kilitlediler. 

Adamlar gittikten sonra Ned Land umutsuzca 
konuştu : 

- Bütün dilleri de konuşsak gene yararı olmuyor, 
dedi. Çünkü adamlar kendi aralarında yeni bir dil bulc 
muşlar onu konuşuyorlar. Öyle bir dil ki. işaretten bile 
ne demek istediğimizi anlamıyorlar. 

Ned, tam sözlerini bitirmişti ki, kaı:n açıldı. İçeri 
bir kamarot girdi. Bize özel kumaştan dokunmuş birer 
giysi getirmişti. Hemen getirilen giysileri giyindik. Biz 
giyinmekle uğraşırken kamarot masayı hazırladı. Üze
rine temiz bir örtü serdi. Çatal ve bıçaklan koydu 
Gümüş kapaklarla örtülü sahanları masaya �izdi. Şu 
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anda hiçbir kuşkum kalmamıştı. Ne olursa olsun uygar 
insanların eline düşmüştük. Su taze ve soğuktu. Sa.
hanların kapakları açıldıkça içinden çeşitli balık ye
mekleri çıkıyordu. Eksik olan tek şey ekmekle şaraptı. 
Masadaki bütün çatal ve kaşıkların üzerinde ve ta.bak
i arda «N» harfi etrafına latince yazılmış İN MOBİLE 
sözcüğü vardı. 

Bunu, «Hareket eden şey içinde hareket,. diye çe
virdim. N harfi ise bu aracı yöneten a.damın isminin 
baş harfi olmalıydı. Conseil ile Ned düşünmeden ye
meklerini yiyorlardı. Yorgun ve açtık. Oburca yemek 
yedik. Karnımız doyunca hepimizi derin bir uylm bas
tırdı. Önce Ned, sonra Conseil uydu. Ben bir süre so
numuzun ne olacağını düşünüp durdum. Ama sonunda 
ben de onlar gibi uykuya yenilip, uyudum. 

NED LAND SALDIRIYOR 

Uy ANDIGIM ZAMAN BÜTÜN YORGUNLUGUM 
GEÇMİŞTİ. Arkadaşlarım hala uyuyorlardı. Yal

nız üzerimde bir ağırlık hissettim. Kalbim sıkışır gibi 
oluyordu. Anlaşılan oksijen adamakıllı azalmıştı. Tam 
havasızlıktan kendimden geçecektim ki, bulunduğu
muz odayı taze ve serin bir hava doldurdu. Demek bu 
çelikten canavar, tıpkı balinalar gibi soluk almak için 
okyanusun yüzüne çıkıyordu. Artık geminin havasını 
nasıl tazelediğini öğrenmiştim. 

Bu sırada Ned ve Conseil de uyandılar. Anlaşılan 
temiz ha va onları da kendilerine getirmişti. Conseil her 
zamanki nezaketiyle : 

- Mösyö iyi uyudular mı? diye sordu. 
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-- Çok iyi uyudum evladım. Ya sen Ned, iyi uyu
dun mu? 

- Ayağımdan sürükleseler haberim olmayacaktı, 
dedi Ned Land. Karnım çok acıktı, acaba saat kaç ol
du? diye sordu. 

Conseil : 
- Ben de çok acıktım. Demek 24 saat uyuduk. 

dedi. 
Ned Land'ın açlıktan öfkesi başına vurmuştu. Ka

maranın içinde öfke ile söylenerek dolaşmaya başladı : 
- O kısa boylu adamdan hiç hoşlanmadım ben. 

Bizi yiyecek gibi süzüyordu. Sanki usta bir aşçının 
koyuna baktığı gibi bize bakarken, çıkaracağı pirzo
layı, bifteği hesaplar gibiydi. 

- Bekleyelim Ned, diye söze başladım. Adamlar 
bizi öldürmeye niyetli olsalardı dün akşamki yemeği 
vermezlerdi. 

- Ya öldürmeden önce bizi semi�letmeye ni
yetli iseler. 

- Hayır hayır, ellerine düştüğümüz bu insanlar 
yamyam değiller. 

- Bir defa insan eti yemekle yamyam olunmaz ki, 
Bu adamlar uzun süre et yememişlerdir. Bizim gibi 
sağlam üç adam ellerine geçince fırsatı kaçırmayacak
lardır. 

- Usta Land, bu kötü düşüncelerinden vazgeç. Bu, 
durumumuzu kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. 

- Siz ne düşünürseniz düşünDn. Bana kalırsa ken
dimizi kurtarmaya çalışmalıyız. İçeri giren ilk adamı 
sustalımla parçalayacağım, dedi Ned Land. 

Onu yatıştırmak kolay değildi. Açlık iyice başına 
vurmuştu. Bu sırada dışarıdan sürgünün çekildiğini 
duyduk. Kapı açıldı, kamarot göründü. Biz yerimizden 
kımıldamadan Ned Land adamın üzerine atıldı. Ol-
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dukça güçlü olan Ned, nerdeyse adamı boğacaktı. Onu 
kurtarmak için Ned'in üzerine atıldığımız anda. arka
mızdan duyduğumuz Fransızca sözlerle çivilenmiş gibi 
kaldım. 

- Kendine gel Ned Usta! Siz, Mösyö Profesör, lüt
fen beni dinleyin! 

Bunları söyleyen kaptandı. Ned, bu sözleri duyun
ca kamamtu bırakıp ayağa fırladı. Kapüın. yerden 
kalkmaya çalışan kamarota işaret etti. Adam hiç bekle
meden dışarı çıktı. Masanın bir köşesine ilişen kaptan, 
kollarını kavuşturup bizi bir süre inceledi. Sonra in
sanın içine işleyen bir sesle konuşmaya başladı : 

- Baylar, dedi. Ben konuştuğunuz dillerin tümünü 
bilir ve konuşurum. Sizi dinlediğim zaman bunu belli 
etmedim. Çünkü hepinizi ayrı ayrı dinleyip, anlattık
larınızın biribirini tutup tutmadığını öğrenmek isti
yordum. Böylelikle gerçeği öğrenmiş oldum. Şimdi ben 
bir rastlantı sonucu karşıma çıkmış olan sizleri tanı
yorum. Yazgımızda Paris Doğa Bilimleri Müzesi Pro
fesörü Mösyö Pierre Aronnax'la yardımcısı Conseil ve 
Kanacialı ünlü zıpkıncı Ned Land'la karşılaşmak da 
varmış. Abraham Lincoln adlı gemiden denize düştü
nüz değil mi? 

Hepimiz başımızı eğerek kaptanı selamladık. 
- Yanınıza gelmekte belki bir parça geciktim. 

Sizleri iyi tanıyamamıştım. Hakkinızda ne_ karar vere
ceğim konusunda kararsızdım. Uzun süre insanlardan 
ayrı yaşayan bir kimseyim. Karşıma çok güç koşullar 
altında çıkmış bulunuyorsunuz. Siz durumumu iyice 
karıştırdınız. 

- Ama isteyerek hiçbir şey yapmadık ki biz, diye 
karşılık verdim. 

- Oy le mi dersiniz? Peki. Abraham Lincoln gemi
si okyanusta beni istemeyerek mi arıyordu? Siz bu ge-
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miye istemeyerek mi bindiniz? Ned Land istemeyerek 
mi bizi zıpkınlayacaktı? 

- Mösyö, dedim. Geminiz üzerinde Avrupa ve 
Amerika'da yapılan tartışmalardan sanırım haberiniz 
yoktur. Geminizin yarattığı bir iki olay insanların ak
lını alt üst etti. Abraham Lincoln denizleri bir cana
vardan temizlemek istiyordu. 

- Ama zırhlınız yola çıktığı zaman, cana var ye
rine .bir denizaltı da olabileceğini düşünerek hazırlan
mıştı değil mi? 

Bu soruya cevap veremedim. Çünkü kaptan Fa
raggut'un görevi. bir canavarı olduğu kadar, bir deniz
altı gemisini de izlemek ve onu topa tutmaktı. 

Kaptan yeniden konuştu : 
- Görüyorsunuz ya sizleri düşman olarak gör

mekte haklı nedenlerim var. Şimdi canım -isterse sizi 
geminin üzerinde bırakıp dalarım. Ne olacağınız beni 
hiç ilgilendirmez. dedi. 

- Ama uygar bir insan olarak bunu yapamazsı
nız. Bu bir cinayet olur. 

- Mösyö profesör, diye başladı kaptan. Düşün
düğünüz gibi uygar bir insan değilim. Şu anda bütün 
insanlık alemi ile bağlarını koparıp atmış, insanların 
kurallarına, yasalarına sırt çevirmiş bir kimseyim. 
Uzun süre sizin için bir karar veremedim. Sonra acı
mam üstün geldi. Gemimde kalacaksınız. Yalnız ön
celikle emirlerime uyacağınıza söz vereceksiniz. 

- Eğer emirleriniz normal bir insanın uyabilece
ği türdense, bu konuda size söz verebiliriz. 

- Önceden bir şey söylemem. Yalnız şu kadarı
nı söyleyeyim, kimi koşullar sizi kamaranıza kapama
mı gerektirecek olursa, bana zor kullandırmayacak
sınız. Bunu kabul ederseniz gemimde özgürsünüz. 

- Yani serbest hareket edebilecek miyiz? 
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- Elbette. İstediğiniz gibi gezip dolaşabilirsiniz. 
Size gemimdekilerle eşit davranacağım. Yalnız önce
den de söylediğim gibi kimi durumlarda kamaranız
dan dışarı çıkamayacaksınız. 

- Bize tanıdığınız özgürlük bir tutsağınkinden 
farksız. Ailemizi, dostlarımızı bir daha göremeyecek 
miyiz? diye sordum kuşkuyla. 

- Evet. Size tanıdığım özgürlük aslında pek im
renilecek şey değil. Herkesin çıkarına uygun bir öz
gürlük kavramı vardır. Bunlar özgürlükleri kısıtlayan 
birer boyunduruktur. 

Ned Land, yeniden öfkelenmişti : 
- Bizi kandırmaya çalışmaktan vazgeçin kaptan, 

diye bağırdı. Size nasıl kaçmayacağım diyebilirim? 
- Ben sizden böyle bir söz istemedim. Üçünüz de 

savaş tutsağım sayılırsınız. Kimi sırlamı öğrendiniz. 
Görmemeniz gereken durumları gördünüz. Benden na
sıl sizleri tekrar yeryüzüne göndermemi isteyebilirsi
niz? Sizleri alıkoymakla kendi güvenliğimi korumuş 
oluyorum. Bunu kabul ,edin lütfen. 

- Yani, dedim, yaşamakla ölmek arasında bir 
seçim yapmamızı istiyorsunuz bizden. 

Kaptan acı bir gülümseme ile : 
- Bu kendi bileceğiniz iş, dedi. Umarım ıyı ge

çiniriz. Aramızda herhangi bir sorun çıkmaz. Artık 
sözlerimi bitiriyorum. Sizi iyi tanıyorum Mösyö Aron
nax, deniz dibi araştırmaları ile ilgili çalışmalarınız çok 
ilginç. Ama yeterli değil. Aramızda geçireceğiniz gün
ler için hiç üzülmeyeceksiniz. Sizi harikalar diyarına 
götüreceğim. Denizler altında uzun bir yolculuğa çı
kacağız. Dünya benim yardımımla size en son sırlarını 
açıklayacak. 

Önümde açılan yeni evrenin kapıları bana bir an
da kaybolan özgürlüğümüzü unutturmuştu. 
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- Kaptan, dedim. İnsanlarla ilginizi kesmişsiniz 
ama., k_imi insancıl duygulardan kendinizi sıyırama
mışsınız. Bizler acınarak geminize alınmış kazazede
leriz. Bunu unutamayız. Bana gelince bilim uğruna, 
yeni şeyleri öğrenmek pahasına özgürlüğümü kaybet
meye razı oluyorum. 

Böylece kaptanla daha iyi anlaşmış ve kaynaşmış 
olduk. Tam ayrılmak üzereyken kendisine : 

- Size hangi isimle sesleneceğiz? diye sordum. 
- Sizler için kaptan Nemo'yum. Sizler de Nauti-

lus'un gemicilerisiniz. 
Ned Land ve Conseil'e döndü : 
- Kamaranızda yemeğiniz hazır. dedi. Kamarot 

size her şeyi gösterecektir. 
Ben de onlarla birlikte gitmek isterken kaptan : 
- Bizim yemeğimiz de hazır mösyö Aronnax, lüt

fen benimle gelin, dedi. 
- Hay hay kaptan Nemo, diyerek onu izledim. 

DEV CANAVARLA TANIŞIYORUZ 

ELEKTRİKLE AYDINLATILMIŞ UZUN BİR KORİ
DORU GEÇEREK bir salona girdik. İki büyük bü

fenin raflarında, porselen ve kristal yemek takımları 
sıralanmıştı. Duvarlar yağlı boya tablolarla süslüydü. 
Masanın üzerinde şimdiye dek yemediğim nefis ye
mekler vardı. 

Kaptan : 
- Bunlar yararlıdır, dedi. Uzun süredir dünya ye

meklerini yiyemiyoruz. Tüm gereksinimlerimizi deniz
lerden sağlıyoruz. Sığır bifteği sanarak yediğiniz şu 
et, deniz kaplumbağasının etinden yapıldı. Şekerimi 
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Kuzey Denizi'nde yetişen füküslerden, reçelimi de de· 
niz şakayıklanndan yapanın. Son olarak deniz gelin 
ciği konservesinden tatmak ister misiniz? 

Çok şaşırmıştım. Ne diyeceğimi bilemiyordum. 
Sanki o da beni daha çok şaşırtmak istermiş gibi an· 
!atmasını sürdürüyordu : 

- Giyeceklerimize gelince, dedi. Onlarla ilgili bü· 
tün gereksinimlerimizi de gene denizlerden sağlamak
tayız. Banyonuzda kullanacağınız sabun ve parfümleri 
deniz bitkilerinden �ide ediyoruz Kullanacağınız kalem 
balina kemiğindendir. Mürekkebini de bir balığın sal
gısından elde ediyoruz. Sizin anlayacağınız her şey de
nizden geldiği gibi bir gün gene denize gidecektir. 

Yemeğimizi bitirip sofradan kalktık. 
- Gemimizi gezmek ister misiniz? diye sordu kap

tan. 
Yemek salonundan .birlikte çıktık. Başka bir sa

lona girdik. Döşemeden tavana dek sıralanmış raflar 
kitaplarla doluydu. Masanın üzerinde eski tarihli bir
çok gazete vardı. Salon, tavanda gizlenmiş bir lamba 
ile aydınlanıyordu. 

- Kaptan Nemo, dedim. Bu kitaplık dünyadaki 
saraylarda bile yok. Denizlerin dibinde böyle bir kitap
lıkla karşılaşmak gerçekten çok güzel bir şey. 

- Çalışmak için sessizlik gerek. Böyle bir sessiz
lik de buradan başka yerde bulunmaz sanının. 

- Her halde altı, yedi binin üzerinde kitabınız 
var. 

- Qn iki bin Mösyö Aronnax ... Beni yeryüzüne 
bağlayan bağlar işte bu kitaplar. Nautilus denize dal
dığı ilk gün, benim için dünya artık son bulmuştu. O 
gün son kitaplarımı ve gazetelerimi yanıma almıştım. 
Bir daha insanlık alemi hakkında hiç düşünmedim. 
Bu kitaplar emrinizdedir. Rahat rahat yararlanabilir
siniz 
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Ben raflardaki kitapları beğeni ile izlerken kaptan, 
- Burası yalnız bir kitaplık değildir, dedi. Aynı za

manda sigara salonu görevini de görüyor. Burada si
garanızı içebilirsiniz. 

- Sigara salonu mu? diye şaşkın şaşkın sordum. 
Demek dünya ile ilişkinizi pek o denli kesmemişsiniz. 

Masanın üzerinde duran kutudan bana bir puro 
ikram ederken : 

- Yanılıyorsunuz Mösyö, dedi. Şunu bir defa de
neyin. Eğer tütünden anlıyorsanız, beğeneceksiniz. 

İkram edilen puroyu aldım. Yakarak derin bir ne
fes çektim. 

- Çok mükemmel. fakat bu tütün değil, dedim. 
- Evet. İçtiğiniz tütün değil. Bu ne Havana'dan, 

ne de Doğu'dan geliyor. Bu, nikotini gayet bol bir tür 
deniz yosunundan yapılıyor. Nasıl, size diğer sigaraları 
aratıyor mu? 

- Doğrusu bir diyecek yok kaptan, dedim hay
retle. 

Kitaplıktan çıkıp başka bir odaya girdik. Burada 
duvarları ünlü ressamların tabloları süslüyordu. Ay
rıca mermer, bronz heykeller, eski çağlardan kalma 
çok değerli antik eşyalar bu olağanüstü güzellikteki 
müzeyi süslüyordu. 

Kaptan, salonun bir köşesinde duran büyük bir or
gun üzerindeki dağınık notaları göstererek : 

- Bu müzisyenler, Orphee'nin çağdaşlarıdır, dedi. 
Ölü insanların belleklerinde zaman kavramı yoktur. 
Ben de şu anda toprağın altında sonsuz uykularına 
yatmış birçok dostlarım gibi bir ölüden farksızım. 

Kaptan bir düş evrenindeymiş gibi sustu. Onu, am
Iarını canladırarak üzdüğümü anlamıştım. Konuyu 
değiştirmek için : 

• 

- Şu istiridyeler ne güzel, dedim 
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- Denizin dibinden topladım onları. İnciler de 
güzel değil mi? 

- Evet kaptan, dedim. Bu güzellikleri yeryüzü
nün başka bir yerinde bulmak olanaksız. 

Aramızda yeniden bir sessizlik odu. Yeniden ko
nuşmak gereğini duydum : 

- Sırlarınızı bilmek istemem, dedim. Nautilus'u 
çalıştıran pıakineler, aygıtlar nasıl bir şey? Doğrusu 
ya çok merak ediyorum. 

- Bu aletlerin hemen hepsi benim odamkilerin 
aynıdır. Onların nasıl kullanıldığı�ı size anlatmaktan 
zevk duyacağım. Ancak daha önce size ayırdığım odayı 
görmek istemez misiniz? Lütfen şimdi beni izleyin. 

Kaptan Nemo'nun ardından gittim. Gemi koridor
larından geçerek kaptanın kamarasına girdik. Burası 
kamara değil, sanki lüks bir otel odasıydı. Yatak. tu
valet masası ve öbür eşyalarla çok güzel döşenmişti. 
Kaptan Nema başka bir kapı açarak: 

- Odanız benimkine bitişiktir Mösyö, dedi. Dü
şündüğümden çok faklı bir yerdi. Demir bir karyola, 
bir çalışma masası ve bir tuvalet masası bulunuyordu. 
Etraf aydınlık ve rahattı. Kaptan Nema bir iskemle 
göstererek: 

- Lütfen oturun. dedi. 
Oturdum. Eliyle aletleri göstererek 
- Mösyö Aronnax, Nautilus'u çalıştıran ve denet

leyen bu aletlerdir, dedi. Burada onlar her zaman 
gözönündedir. Bu aletlerin birçoğunu siz de bilirsiniz. 
Isıyı gösteren termometre, hava basıncıriı ölçen baro
metre, yönümüzü bulmaya yarayan pusula, Bu da 
kronometre, boylamımızı bulmak için. Bunlar da gece 
gündüz dürbünleri. 

- Bunlar her gemide bulunan normal aletler, 
dedim. Şu iskandil aletleri yeni bir buluş mu acaba? 
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- Evet. Bir bakıma öyle sayılır .. Çeşitli derinlik
teki ısıyı ölçmekte kullanırız. Üzerinde termometre 
bulunan özel bir alettir. 

- Peki ne olduğuriu bilmediğim öbür aletler han
gileri? 

- Geminin içinde her şeyi yöneten, her şeyi etki
leyip harekete geçiren bir güç var. Her şey ona bağlı
dır. Bu güç bana ışık vermekte, beni ısıtmakta ve bü
tün aletleri çalıştırmaktadır. 

Hayretle: 
- Bu. elektrik olmalı, dedim. 
- Evet, elektrik mösyö ... Yalnız benim elde etti-

ğim elektrik gücü sizin dünyada bildiğinizden çok 
kuvvetlidir. Düşünemeyeceğiniz kadar kuvvetli. 

- Bu kadar büyük bir güçteki elektriği denizden 
mi elde ediyorsunuz? 

- Evet, düşündüğünüz gibi denizden yararlanı
yorum. Suya teller sarkıtarak. ısı ayrımından yarar
lanıp elektrik elde edebilirim. Ancak ben daha kolay 
bir yol seçtim. Deniz suyunun özelliklerini bilirsiniz. 
Deniz suyunda yüzde doksan üç buçuk su, yüzde iki 
ile üç arası sodyum klorür vardır. Geri kalan yüzde 
beşlik bölümde ise daha birçok madensel tuzlar, asit
ler vardır. Fakat en bol olan sodyum klorürdür. İşte 
ben deniz suyundan sodyumu ayırarak elektrik gücü 
elde etmekte kullanıyorum. 

- Sodyum ır.u? diye şaşkınlıkla sordum. 
- Sodyum mösyö. sodyum cıva ile karıştırıldı· 

ğında Bunsen pilindeki çinkonun yerini tutan bir ala
şım meydana getirir. Böyle bir pilde cıva hiçbir za
man bitmez. Harcanan hep sodyumdur. Bunu da de
nizden bol bol elde edebilirim. 

- Anlattığınız bu elektrik gücü solunum için ge
rekli olan havayı da sağlayabilir mi? 
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- İstersem oksijen de elde edebilirim. Fakat is· 
tediğimiz zaman su yüzüne çıkabildiğimiz için buna 
gerek görmedim. Sıkıştırılmış temiz havayı depo ede· 
biliriz. Bu da bize su altında aylarca yolculuk edecek 
kadar dayanır. 

Kaptan Nema başka bir göstergenin önünde dur· 
du, 

- İşte elektriğin bir başka kullanılış yeri daha, 
dedi. Önünüzdeki şu kadran gemimizin hızını göste
rir. Gösterge bir. telle uskura bağlıdır. Onun dönüşü· 
ne uygun olarak gösterge hareket eder. Bakın şimdi 
saatte on beş mil hızla yol alıyoruz. 

- Harika! diye cevap verdim. 
Kaptan Nemo kapıya doğru yürürken: 
- Durun dostum, dedi. Açıklamalarımı henüz bi· 

tirmedim. Beni izleyin lütfen. 
Kaptan Nemo ile birlikte dar bir koridorda iler· 

liyorduk. Su sızdırmayan iki bölme arasında bir de· 
mir merdivenle içine inilen bir çeşit kuyu vardı. 

- Bu merdivenle nereye iniliyor? diye' sordum. 
- Küçük bir tekneye, diye karşılık verdi. 
- Bir tekneniz daha mı var? diye hayretle bağır· 

dım. 
- Evet, su almaz, batmaz, avlanmak için kullan· 

dığım bir tür sandal. 
- Peki sandala binmek için suyun yüzüne çıkma

nız gerekmez mi? 
- Gerekmez dostum .• Bu sandal geminin baş gü· 

vertesindeki bir oyukta bulunur. Su sızdırmayan sağ· 
lam vidalarla ana gemiye bağlıdır. Oyuğun tam kar� 
şısında kayığın bir deliği bulunmaktadır. Kayığa gi· 
rince kapağını içerden kapatırım. Kayığı tekneye bağ· 
layan civataları sökünce, küçük tekne büyük bir hızla 
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suyun içine fırlar. Güvertede özel kutusunda duran 
yelkeni direğe takarım. 

Doğrusu ya, artık anlatılan hiçbir şeye şaşırmı· 
yordum. Kısa sürede o denli çok şey görmüş o denli 
yeni şeyler öğrenmiştim ki. . .  

Güverteye çıkan merdiveni geçtikten sonra, iki 
metre boyunda bir kamara gördüm. İçerde Ned ile 
Conseil oturmuş iştahla yemek yiyorlardı. Neşeli ol· 
duklannı görunce bir sorunları bulunmadığını anla
dım. Kapıdan çıkıp mutfağa girdik. Burada yemekler 
elektrikle pişiriliyordu. Mutfağın yanındaki oda ban
yoydu. Mutfağın yanında beş metre boyunda tayfala· 
rın koğuşu bulunuyordu. Kapısı sıkı sıkı kapalı oldu
ğu için içerde kaç kişi olduğunu öğrenemedim. Daha 
sonra gelen bölüm makine dairesiydi. Daha içeri adı
mırnı atar atmaz Kaptan Nemo'nun birinci sınıf maki-
ne mühendisi olduğunu hemen anladım. 

• 

Makine dairesinde ilk bakışta iki ayn tür makine 
bulunduğu hemen anlaşılıyordu. Bunlar elektrik elde 
eden makineler ve gemiyi yürüten makineler olmalıy
dı. Dikkatle inceliyordum. Kaptan Nema : 

- Görüyorsunuz ya, dedi. Burada Bunsen pilleri 
kullanıyorum. Hem daha az yer kaplıyor, hem de 
güçleri daha yüksektir. Gerektiğinde uskura saniye· 
de 120 devir yaptırabilirim, yani saatte elli mil. . .  

- Abraham Liricoln'ü kovaladığınız zaman hızı· 
nızı görmüş, şaşırmıştım. Şimdi daha iyi anlıyorum. 
Yalnız bir şeyi çok merak ediyorum. Yüzlerce ton ba · 

sınç altında, suların derinliğine nasıl dalıyorsunuz? 
Daldığınız yerden deniz yüzeyine çıkmak için ne ya
pıyorsunuz. Bunları öğrenebilir miyim? 

- Elbette Mösyö. artık gemiden dışarı döneme· 
yeceğinize göre bunları size anlatabilirim. Salona ge
lin, orada her şeyi öğreneceksiniz. 
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FRANSA'NIN TÜM BORÇLARINI ÖDEYEBİLİRİM 

SALONA GEÇİP OTURMUŞTUK. KAPTAN NE
MO, RAFTAN bir dosya alıp getirdi. Masanın 

üzerine yaydı. Bu Nautilus'un planıydı. Pürosundan 
kalın bir duman savurduktan sonra anlatmaya baş
ladı: 

- İşte Mösyö, içinde bulunduğumuz geminin pla
nı. Bir püro biçimindeki gövdesinin uzunluğu yetmiş 
metredir. Gemiye bu biçimi, sürtünme payını azaltıp, 
suyun basıncına dayanabilmesi için verdim. Su üstü 
gemilerine pek benzemez. İki gövdesi vardır. Su altın
da kalan bölümü iki gövdeden oluştuğu için, en azgın 
denizlere bile dayanıklıdır. Buraya kadar anlattıkla
rımda belirlenmemiş bir nokta kaldı mı? 

- Hayır . . .  Fakat gene de bir noktayı anlayama
dım. Dalışa geçtiniz diyelim. Suyun yukarıdan aşağı
ya yaptığı basınçla, aşağıdan yukarıya yaptığı itme 
gücünü nasıl önleyeceksiniz? Her dokuz metrede bir, 
basıncın santimetre karelik yüzeye bir kilogram etki 
yaptığını hep biliriz. Bu hesaba gör� daha derinlere 
nasıl iniyorsunuz? 

Kaptan Nemo gülümsemesini gizlemeye çalışa
rak: 

- Dinamikle, statiki karıştırmayın mösyö, dedi. 
Su.normal sarnıçlara doldurulunca biz de batarız. Su
yu sıkıştırarak sarnıçlara doldurursak geminin ağırlı
ğı da artacaktır. Daldıktan sonra su yüzüne çıkılacak
sa pompalarla sarnıçtaki sular boşaltılır. Gemi hafif
leyince su yüzüne kolayca çıkar. 

Konuşması gayet inandırıcıydı. Sözlerini dikkatle 
dinliyordum. Bir süre dinlendikten sonra konuşmasını 
yeniden sürdürdü : 
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- Aklınıza şimdi şöyle bir soru takılabilir. Nauti
lus nasıl manevra yapabilir? Düz gitmekte iken sağa 
ya da sola mı sapacak, kıç bodoslamada bir dümen 
var. Yelpaze biçiminde çok basit bir şey. İşte bunUQ.la 
yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya inilip çıkıla· 
biliyor. 

- Denizin dibinde bir yere çarpmadan nasıl gi · 
diyorsunuz? 

- Büyük bir yansıtıcı ile yarım millik bir uzak· 
lığı ışıklandırmak sorun değil ki. 

- Peki şunu da sormama izin verin. Geminizle 
Scotia'nın çarpışması bir· rastlantı mıydı? Yoksa bile
rek mi çarptınız? 

- Bu bir deniz kazasından başka bir şey değil
di. Aldığı yaranın tehlikeli olmadiğını anlayınca yolu
muza devam ettik. Bunun gibi birkaç kaza daha oldu. 
Abraham Lincoln'e gelince, onu saf dışı bırakmamış 
olsaydım, kendi güvenliğimiz tehlikeye gireQi.lirdi. 

- Bu eşsiz gemiyi gizlice nasıl yaptınız sayın 
kaptan? 

- Geminin her bir parçası başka bir ülkenin tez
gahlarında yapılıp, sonradan monte edilmiştir. Başka
larının görmemesi için tersaneyi de Okyanusun ıssız 
bir adasında kurdum. Eğitip yetiştirdiğim işçilerim 
şimdi bu gemide görevlidir. Hiçbir şeyi şansa bırak
mayı sevmem. İşimiz bittikten sonra tersaneyi. adada 
bulunan herşeyi yakıp kül ettik. 

- Bunun için çok para harcadığınız belli, dedim. 
Masrafınız ne kadar oldu acaba? 

- Ödediğim bütün paralan hesaba katacak olur
sanız gemimin şimdiki değeri iki yüz elli bin franktır. 

- O halde çok zenginsiniz, dedim kaptana. 
- Öyle sayılır, dedi. Şu anda bile Fransa'nın tüm 

30 



borçla.rinı ödeyebilirim. Üstelik bu ödeme nedeniyle 
kılım bile kıpırdamaz. 

Gözlerimi bu garip adamın üzerine çevirdim. Be
nimle alay mı ediyordu? Fakat gene de s�zlerinde bir 
gerçek payı vardı. İçinde bulunduğumuz böyle bir ge
miyi bir devlet bile güçlükle yapabilirdi çünkü. 

OKYANUS İÇİNDE KARA IRMAK 

SALONDA BİRLİKTE BULUNDUGUMUZ BİR 
GÜN KAPTAN NEMO elini omuzuma koydu: 

- Mösyö Aronnox, dedi. Lütfen üzerinde bulun· 
duğumuz enlem ve boylam derecelerini bir yere not 
edin. Yeniden suyun yüzüne çıkacağım. 

Denileni yaptım. Kaptan bir iki düğmeye bastı. 
Manometrenin göstergesi geminin yüzeye çıkmakta ol
duğunu gösteriyordu. Bir süre sonra su yüzündeydik. 
Gökyüzü açık, deniz durgun ve sessizdi. Görünürlerde 
en ufak bir kara parçası bile yoktu. 

Kaptan Nemo : 
- Japon kıyılarından 300 mil uzaktayız, diye 

açıkladı. Gün sekiz kasım, saat · 12. 20.00 fersahlık de
nizaltı yolculuğuna işte bu noktadan başlayacağız, 
dedi. 

- Tanrı yardımcımız olsun, diye karşılık verdim. 
Kaptan Nemo beni selamlayıp salondan ayrıldı. 
Haritada yerimizi buldum. Parmağımı üstüne 

koydum. Karada olduğu gibi denizlerde de ırmaklar 
vardır. Bunlar ünlü akıntılardır. Bunlardan biri de 
Kara Irmak'tır. Bengal Körfezi'nden çıkar. Ekvator'un 
kızgın güneşinde ısındıktan sonra Makala Boğazı'ndan 
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geçer. Asya'nın doğu kıyılanndan geçerek Aleutiyen 
Adalan'nda son bulur. 

Harita üzerinde hesaplarla uğraşırken içeriye Ned 
Land ile Conseil girdi. Duvarlardaki resimleri görünce 
şaşırdılar. «Yanlış mı geldik, yoksa burası bir müze 
mi?» diye şaşkınlıkla durup baktılar. 

Pencereden bakıyorduk. Kuvvetli reflektörlerin 
aydınlattığı bir millik alanda denizin içi gündüz gibi 
aydınlıktı. Sanki dev bir akvaryum içinde gibiydik. 
Ned Land'la Conseil gördükleri her şeyi birbirlerine 
hayranlıkla gösterirken acayip sesler çıkanyorlardı. 

AVA ÇIKIYORUZ 

ERTESİ GÜN 9 KASIMDI. ERKENDEN UYAN
DIM. DÜNDEN BU YANA Kaptan Nemo'yu bir 

daha görmemiştim. Bugün beni arayacağını düşünü
yordum. Vakit geçirmek için deniz kabukları kollek
siyonunu incelemeye başladım. Denizin yirmi beş met
re derinliğinde hızla yol alıyorduk. Fakat kaptan ne 
o gün, ne de ertesi gün görünmedi. Acaba hasta mıydı? 

Bir hafta sonra, yani 16 Kasım günü arkadaşlar
la birlikte salonda oturuyorduk. Kamarot içeriye girdi. 
Karşımda saygılı bir biçimde eğilerek, kaptanın bizle
ri yarın sabah için ava çağırdığını söyledi. 

Bunu duyan Ned Land çok sevindi. Ellerini çır
parak, 

- Bir av, hem de bir adada! diye sevinçle ba
gırdı. 

Ertesi sabah kalkıp giyindiğimde gemi hareketsiz-
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di. Hemen büyük salona geçtim. Kaptan beni bekli
yordu. 

- Kahvaltıyı birlikte yapar hem de konuşuruz. 
dedi. 

Arkadaşlarımın da av partisine katılacağını söy
leyince çok sevindi. 

- Gideceğimiz orman, denizin altındadır. Bunu 
biliyor musunuz? dedi. 

- Oraya nasıl gideceğiz? diye hayretle sordum. 
- Yürüyerek dostum. 
Bakışlarımdan bu söze inanmadığımı anlamıştı. 
- Ya, hava durumu! diye sordum. 
- Rouquayrol aygıtını kullanacağız, dedi kaptan. 

Ben özel şekilde kullanabilmek için onu daha mükem· 
mel hale soktum. Bu, kalın demir saçtan yapılmış bir 
hava deposudur. Hava elli atmosferlik basınçla buna 
depo edilmektedir. Depo bir askerin. sırt çantası gibi 
takılmaktadır. Bu depodan çıkan iki lastik boru burun 
ve ağzı örten parçaya takılır. Biri temiz hava vermek
te, öbürü, kirlenen havayı götürmektedir. 

Size Nautilus'un pompaları sayesinde temiz ha
vayı büyük basınç altında depo ettiğimi söylemiştim. 
Aynı biçimde bu aygıtın deposuna da dokuz, on saat 
soluk almaya yetecek kadar hava doldurabiliyorum. 

- Peki Kaptan, denizin dibinde yolunuzu nasıl 
aydınlatacaksınız? 

- Ruhmkorff lambasıyla, profesör. Bunlardan bi
ri sırta, biri bele takılıyor ve Bunsen Pili'yle çalışıyor. 

Kaptan daha sonra avda kullanılacak silahları an
lattı : 

- Şimdi av konusuna gelelim. Alacağımız tüfek
ler kurşunu hava basıncı ile fırlatır. Avlayacağımız 
hayvan kurşunu yer yemez yıldırım çarpmış gibi olur. 

- Demek bir ha va tüfeği. 
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- Elbette . . . 
- Sayın kaptan Nemo, dedim. Sizinle bir daha 

tartışmayacağım. Bundan sonra nereye dilerseniz tar· 
tışmasız ardınızdan geleceğim. 

DENİZİN DİBİNDE BİR GEZİNTİ 

GEMİDE KÜÇÜK BİR ODA VARDI. BURADA BİR 
YIGIN dalgıç aletleri her zaman hazır bekliyor· 

du. 
Ava çıkacaklar dört kişiydik. Kaptan Nemo, bir ge· 

mici, ben ve Conseil . . .  Ned avın bir adada değil de 
deniz altında yapılacağını öğrenince bu işten caymış· 
tı. 

Kaptan seslenince iki gemici yanımıza geldiler. Bü· 
yük basınca dayanıklı, lastikten yapılmış giysileri giy· 
dirdiler. Ceketlerin yakası bakırdandı. Madeni başlık· 
lan bu yakalara geçirip vidaladılar. Sonra sırtımızdaki 
hava aygıtları çalışmaya başladı. Rahatlıkla soluyor
dum. O sırada gemi on metre derinlikte dibe oturmuş 
durumdaydı. Dör6ümüz bir hücreye girdik. Kapı üze
rimize kapandı. Hücre Su ile doldu. Sonra kapı açıldı. 
Buradan dışarı çıktık. Sud<t kapladığımız yer kadar 
ağırlığımızdan kaybettiğimiz için adımlarımızı ko'lay· 
lıkla atıyorduk. İnce kum üzerinde yürüyorduk. Gü
neşin ışığını yansıtan bu kumlar, pırıltılı bir halı gi
biydi. Etrafı sanki yeryüzündeymiş gibi rahatlıkla gö
rebiliyorduk. Çeşitli hayvan kabuklan ile dolu kum· 
lukta bir çeyrek saat kadar yürüdük. Uzun bir kayayı 
andıran Nautilus yavaş yavaş gözden kayboluyordu. 
Üzerinde yürüdüğümüz kum çölü sanki bitmeyecek
miş gibiydi. 
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En sonunda uçsuz bucaksız ormanın kıyısına gel
miştik. 

Bir insanın asla kucaklayıp saramayacağı denli 
kalın gövdeli, olağanüstü uzunlukta dalları olan 
ağaçlardan oluşmuştu bu orman. Denizaltı bitkilerinin 
büyüyüp gelişmesinden meydana gelmişti. 

Bitkilerin kökleri yoktu. Sanki kuvvetli bir yapış
tırıcı ile yere tutturulmuş gibiydiler. Kahverengi, yeşil 
dev yosunların diplerinde bodur ağaçcıklardan küçük 
bir orman oluşmuştu. Ufacık balık sürüleri bu ağaç
cıklar arasında telaşla koşuşup duruyorlardı. 

J3u sırada beklenmedik bir olay oldu. Dev bir örüm
cek bana doğru geliyordu. Üzerimdeki dalgıç elbisesi 
beni bu hayvanın ısırıklarından korurdu ama gene de 
korku ile titremekten kendimi alamadım. Dev yapılı 
tayfa benden önce davrandı. Bir dipçik darbesiyle 
örümceği öldürdü. 

Bu olay beni daha dikkatli davranmam için uyar
mıştı. Bundan sonra karşıma çıkacak olan daha büyük 
canavarlara karşı dalgıç giysim beni korumayabilir
di. Üstelik yanımda yardımıma koşacak kimseler ol
mayabilirdi. Kendi kendime daha dikkatli olmak için 
söz verdim. 

Vakit bir hayli geçmişti. Geri dönüyorduk. Etra
fımızda dolaşan küçük balık sürülerinden başka ava 
rastlamamıştık. Birden kaptan Nema durdu. Tüfeğini 
yosunlar arasındaki bir şeye doğru çevirdi. Duyduğum 
bir ıslık sesinden ateş ettiğini anladım. Birkaç adım 
önümüze yıldırımla vurulmuş gibi bir hayvan düştü. 
Bu, çok güzel bir deniz samuruydu. 

Dev tayfa vurulan avı sırtladı. Yolumuza devam 
ettik. Birden uzaklarda denizin dibinde bir ışık seçtim. 
Bu. Nautilus'un projektörü olmalıydı. Yorulmuş, arka
daşlarımdan yirmi adım geride kalmıştım. Birden kap-
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tan Nemo'nun bana doğru hızla döndüğünü gördüm. 
Beni kuvvetli kollarıyla YE!ıkalayıp yere yatırdı. Dev 
tayfa da beline sarılıp Conseil'i yere yatırmıştı. Buna 
bir anlam veremedim. 

Başımı kaldırdığım zaman, üzerimizden yakomoz
lar saçarak köpek balığına benzer bir deniz canava-

' 
rının geçmekte olduğunu gördüm. Tüylerim diken di-
ken oldu. Bunlar köpek balıklarının en korkuncuydu. 
Bir insanı çelikleşmiş dişleri ile parçalayıp, bir lok
mada yutabilirlerdi. Neyseki bizi görmeden geçti. Kap
tan beni ve sevgili uşağımı bu canavardan kurtarmıştı . 

Gemiye dönüşümüz kolay oldu. Uzun süren bir 
yürüyüşten sonra yorgun argın gemiye ulaşabildik. Ha
rikalar ülkesinde yaptığımız ilk gezi böylece sonuçlan
mış oldu. 

GERÇEK BİR ADADA GERÇEK BİR AV 

KAPTAN NEMO, HİNT OKYANUSU'NA ÇIKMAK 
İÇİN TORRES BOGAZI'NDAN geçeceğimizi ha

ber verdi. Ocak ayının dördüydü. 
Öğleden sonra saat üçe doğru Gilboa adasına yak

laştık. Bu sırada deniz çekilmeye başlamıştı. Gemi bo
ğazda ilerlerken birden sarsıldı. Bir kayaya çarpmıştık. 
Gemi iskele yanına hafifçe yatarak hareketsiz kaldı. 

Sular yükselene dek burada kalacaktık. Kuşkusuz 
bu olayda Nautilus'un yara almamış olması gerekiyor
du. 

Kaptan gerekli emirleri verdi. Teknenin her ya· 
nım incelediler. Hiçbir zarar yoktu. Sadece burada bir 
süre hapis kalacaktık. 
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Kaptan, 
- Bu boğazda su gelgit olayı sırasında bir buçuk 

metre yükselir ve alçalır, dedi. Beş gün sonra dolun
ay olacak. Demek ki, ayın dokuzuna dek buradayız. 

Kaptan gidince Ned Land yanıma geldi, neler olup 
bittiğini sordu. Ona durumu anlattım. Geminin yüze
ceğine inanmıyordu. Bana, 

- Bu hurda ne deniz üstünde, ne de dibinde yü
zemez artık,• dedi. 

Bu ara�a çok yakındaki adayı göstererek oraya 
gitmemizi, adada bulacağımız etlerle kendimize güzel 
bir şölen çekmemizi önerdi. 

Conseil de bu öneriye katılınca kaptandan izin is
tedim. Hiç çekinmeden izin verdi. Saat sekizde tüf ek 
ve baltalarla silahlanarak sandala doluştuk. Hızla kü
rek çekerek adaya doğru açıldık. 

Kıyıya çıkar çıkmaz boylan altmış metreyi geçen 
ulu ağaçlarla karşılaştık. Hepimiz karaya çıkmanın 
verdiği sevinçle sağa sola koştuk, neşeli kahkahalar 
attık. 

Ned Land, erişebildiği dallardan topladığı Hindis
tan cevizleriyle bize güzel bir şölen çekti. Gün batar
ken gemiye döndük. 

* * *  

Ertesi gün gene adaya geldik. Geniş bir çayırı ge
çerek ormanın içine girdik. Öğleden sonra iki kangu
ru vurduk. Bunları güzelce pişirip yedik. 

Tam bu sırada ayaklarımızın dibine bir taş düştü . 
Hemen dönüp ormana baktık.  Conseil : 

- Bu taş havadan düşmedi. Burada birileri var, 
dedi . 

Vınlayarak gelen ikinci taş. Ned Land'ın elinde 
bulunan kızarmış eti yere düşürdü. Arkamızdaki ko-
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rudan çıkan yirmi kadar vahşi üzerimi�e taş ve ok 
yağdınyordu. 

- Çabuk kayığa! diye bağırdım. 
Bir yandan kayığa, doğru koşuyor bir yandan atı

lan ok ve taşlardan korunmaya çalışıyorduk. Vahşi
ler ardımızdan geliyorlardı. Kumsala çektiğimiz san
dala kendimizi zor attık. Kürekleri hızlı hızlı çekerek 
arayı epey açtık. V a:hşiler yan bellerine dek suya gir
mişlerdi. Nautilus'un üzerinde· kimse görünmüyordu. 
Demek olup bitenlerden kimsenin haberi olmamıştı. 

Gemiye çıktık. Koşarak salona girdim. Kaptan 
orgunun başına oturmuş, kendinden geçmişcesine ça
lıyordu. Salona girdiğimi duymadı bile. «Kaptan!,.  di
ye yüksek sesle bağınnca irkilerek döndü. Beni gö
rünce : 

- Siz miydiniz Profesör, dedi. Nasıl, iyi avlana
bildiniz mi? 

- Evet kaptan, arkamıza ·bir sürü iki ayaklıyı 
da takarak avlandık. 

- İki ayaklı mı? 
- Vahşiler demek istiyorum. Belki de yüzden 

fazlalar. Neredeyse gemiye girecekler. 
- Mösyö Aronnax, hiç k orkmayın, dünyanın bü

tün vahşileri gelse Nautilus'un içinde.kilere bir şey 
yapamazlar. · 

Böyle dedikten sonra yeniden orgunu çalmaya 
başladı. 

9 Ocak gunu erkenden kalktım. Öğleye kadar 
odamda çalıştım. Saat ikiye doğru tekne sallanmaya 
başladı. Kaptan Nemo gelerek. 

- Hareket etmek üzereyiz, dedi. Kapaklann açıl
masını emrettim. 
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- Ya vahşiler? İçeri girmezler mi? diye korkuy
la sordum. 

- Korkma dostum, kapaklar açılsa da açılmasa 
da ben istemedikçe kimse içeri giremez, diye yanıtla
dı kaptan. 

Kapaklar açılınca yirmi kadar kara suratın bize 
bakmakta olduğunu gördük. İçlerinden biri öne geçip 
merdivenin parmaklığıha tutunmak istedi. O anda 
bir feryat kopararak kendini geri attı. Parmaklığa tu
tunmak isteyen on vahşi de aynı şekilde yıldırımla 
vurulmuş gibi devrilmişti. Ne olduğunu anlayama
mıştık. Onları nasıl bir kuvvet yere düşürmüştü! Ned 
Land bunu anlamak için mi, yoksa heyecandan mı, 
ileri atılıp parmaklığa tutunmak istemişti. Elini değ
dirir değdirmez feryat atarak yere yuvarlandı. Acı
dan ve öfkeden yerde kıvranıyor. «Yıldırım çarptı ba
na. Allah Kahretsin! ,, diye inliyordu. 

Olanları anlamıştım. İstenildiği zaman akım taşı
yan parmaklık, yalıtılmamış bir kabloya dönüşüyor
du. Kaptan Nemo eğer isteseydi daha yüksek akım 
verir ve herkesi öldürebilirdi. Yer!ileri korkutmak için 
az akım vermekle yetinmişti. 

Bu olaylar olurken sular yeterince yükseldi, biz 
de bu boğazdan çıkarak engine açıldık. 

ON MİLYONLUK BİR İNCİ 

SUYUN YÜZÜNE ÇIKTIGIMIZDA BÜYÜK BİR 
ADA GÖRDÜK. KAPTAN bunun çayı ve pirin

ciyle ünlü Seylan Adası olduğunu söyledi. Sonra. er
tesi sabah , kıyıya yakın yerlerde avlanan inci avcıları-
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nı izlememizi önerdi. Sevinçle kabul ettim. Ned ile 
Conseil de bizimle birlikte geleceklerdi. 

Ertesi sabah gemiden sandalla ayrıldık. Kıyıya 
iyice yaklaştıktan sonra gemicilerin yardımı ile dalış 
giysilerimizi giydik ve hep birlikte daldık. 

Kaptan en önden giderek bizlere yol gösteriyordu. 
Bir süre kumlar üzerinde ilerledik. · Sonra kayalık ke
sime geldik. İşte inciler bu kayalar arasındaki istirid
yelerden çıkarılıyordu. Ned Land bulduğu istiridyele
ri yanında getirdiği torbaya doldurmaya başladı he
men. 

Böyle, çevremize baka baka bir mağaraya geldik. 
Kaptan elini uzatarak b

.
ir noktayı işaret etti. İlerde 

dev bir istiridye gördüm. Kabuğu neredeyse iki metre 
genişliğinde idi. 

Kaptan Nemo elindeki hançeri istiridyenin ağzına 
sokarak araladı. Elini içeriye sokarak bir hindistan ce
vizi üyuklüğünde görkemli bir inciyi dışarı çıkardı. 
Bunun değeri en azından on milyon ederd�. 'Bu inciyi 
Nemo özel olarak yetiştirmişti dev istiridyenin kar
nında. 

Göreceğimizi görmüştük. Bir süre dinlendikten 
sonra mağaradan çıkıp sandalın bulunduğu yere doğ
ru ilerlemeye başladık. 

Beş metre ilerimizde suyun yüzünde durmadan 
kımıldanan bir karaltı vardı. Önce köpek balığı san
dık. Yanılmışız. Bu, bir inci avcısı yerliydi. Denize da
lıyor. çabuk çabuk topladığı istiridyeleri sandalına bo
şaltıp gene dalıyordu. Belki yarım saat dalıp çıktı. Her 
seferinde ancak beş istiridye koparabiliyordu. Ama 
bunların hepsi dolu olmazdı ki, belki çoğunu yeniden 
denize dökecekti. Üç, beş kuruş kazanmak için çetin 
bir yaşam savaşı veriyordu zavallı. 

Bir ara inci avcısının büyük bir korkuya kapıla-
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rak sandalına doğru yüzdüğü görüldü. Bir köpek ba
lığı çapraz dalışlarıyla adamı kovalıyordu. İlk saldırı
yı yana kayarak savuşturmak istediyse de cana var 
kuyruğunu göğsüne vurdu. Zavallı bayılmıştı. Canavar 
zararsız hale getirdiği avını parçalamak için geri dön
müş saldırıyordu. 

İşte o a:oda kaptan Nema, hançeri ile canavarın 
üzerine fırladı. Canavar da onu görmüş, karşı saldırı
ya geçmişti. Kaptan Nemo'nun hançeri birkaç kez 
canavarın karnına girip çıktı. Canavarın karnından 
fışkıran kan denizi kırmızıya boyamıştı. Fakat hay
van henüz ölmemişti. Kaptan Nema canavarın yüz
geçlerinden birine asılmıştı. Gittikçe güçten düştüğü 
görülüyordu. Çırpınan hayvanın sıçrattığı sular bize 
kadar geliyordu. O anda kaptan suyun içine yuvarlan
dı. Canavar korkunç çenelerini açarak, kaptanı parça
lamak için saldırdığı an Ned Land ileri atıldı. Zıpkını
nı hayvanın can alıcı yerine sapladı. Kaptan kurtul
muştu.  Hemen avcının yanına gittik. Conseil'le Ned 
Land'ın çabaları sonucu avcı gözlerini açtı. Önce çok 
korktu. Sonra kendisini kurtaranların bizler olduğu
muzu anımsayınca gülümsedi. Kaptan cebinden çı
kardığı bir torba inciyi adama uzattı. Zavallı dalgıç 
titreyen ellerini uzatarak incileri aldı. Bembeyaz diş
leriyle gülerek teşekkür etti. 

Hem hayatını kurtarmıştık, hem de zengin ol-
muştu . 

Sandalda başlıklarımızı çıkarırken kaptan Ned'e: 
- Teşekkür ederim, dedi. Hayatımı kurtardmn. 
Ned o ağır konuşmasıyla: 
- Ödeştik sayın kaptan, diye yanıtladı. 
Gemiye çıkarkan kaptana: 
-- Ben sizin insanlardan nefret ettiğinizi sanır· 
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dırn, dedim. Bugün avcıyı kurtarmakla bunun dogru 
olmadığını kanıtladınız. S izi kutlarım. 

Kaptan acı acı güldü : 
- O zavallı, ezilen bir ülkenin insanlarından , de

di.  Ben de öyleyim. İşte bunun için yardım ettim ona 
Son nefesime dek, ezilenlerin yanında olacağım sayın 
profesör. 

DENİZ AL TINDA YAT AN. MİLYONLAR 

PORT SAİT ÜÇ MİL GÜNEYİMİZDE KALMIŞTI. 
SU YÜZEYİNE ÇIKMIŞTIK. Ned Land yanı ın n  

gelerek sordu: 
- Sayın profesör, Akdeniz'e ne zaman geleceğiz? 
- Geldik bile, dedim. Şimdi A kdeniz'de i l erle-

mekteyiz, 
- Madem Akdeniz'deyiz, şu önemli işim izi kon u 

şup karara varsak i y i  olacak. 
Kanadalı'nın ne demek isted iğin i hemen anla m ı ş 

tım. Yalnız aceleci davranmasından korkuyord u m .  
Her şeyi alt üst edebilird i .  Gem inin tenha b i r  yeri n e  
gittik. 

- Seni dinliyorum Ned , anlat bakalım ne el e m ek 
istiyorsun? diye sordum. 

- Anlatacaklarımı siz de biliyorsunuz profesör. 
Akdeniz'deyiz. Avrupa hemen karşımızda. Naut i l u s ' 
tan kaçmanın tam zamanı .  

Dostlarımın özgürlüklerini engellemek i stemiyor
cjum. Ancak ben şu anda kaptan Nemo'dan ayrılmak 
niyetinde değildim . Ara!')tı rmaları mla ilgi l i  h i r  kitap 
hazırlıyordum çünkü. 
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- Dostum Ned dedim. Bana doğruyu söyle, ge
mide sıkılmaya mı başladın yoksa? 

Ned Land. bir süre düşündükten sonra: 
- Açıkçası bu geziden ben de hoşlanıyorum Pro-

fesör. Ama bir an önce bitmesini istiyorum, dedi. 
- Bir gün bitecek elbette. 
- Ama ne zaman? 
- Uygun bir fırsat geldiği zaman . 
- Bu fırsatı beklemektense biz yaratsak olmaz 

mı? 
- Böyle demekle ne demek istiyorsun Ned . Açık

la bana . 
- Diyel im k i  karanlık bir gecedeyiz . Nautilus Av

rupa kıyılarına yaklaştığı bir sırada . . .  
- Yanılıyorsunuz Ned, diye sözünü ke:;tim. Kaç

maya yeltendiğimiz an bizi kulağımızdan yakalar içe
ri atarlar. Hem de b i r  adaya kapatırlar. Bunu unutma. 

* * * 

Durmadan yol alıyorduk . Her geçen gün geminin 
yol alış durumuna göre Ned Land için beklediği uygun 
zamanın geldiğini düşünüyordum. Ama kaptan öyle 
gel iş igüzel dalışlar yapıyordu ki, ne zaman ve hangi 
nedenle suya daldığını , ya da y üzeye çıktığını kestire
miyordu n ı .  

Bir r.ı:.ın Ned asık bir suratla odama geldi .  
-- Bu iş bu gece olacak, ded i .  
Dona kaldım. Kanadalı öyle kararlı b i r  sesle. ko

nuşmuştu ki,  düşündüğünü kesinlikle yapacaktı. Söy
leyecek bir söz bulamadım . Sus tum . Ned Land yüzü
�n e bah a rak konuştu : 

- Bu gece İspanya kıyılarından sadece birkaç mil 
açıkta olacağız. Hava da bulutlu .. Rüzgar sert esiyor. 
Bana söz vermişt iniz profesör . .  S ize güvAn i yor u m ,  ded i .  
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Gene sustum. Ne söyleyeceğim i  bilemiyordum. 
Ned, 

- Tam dokuzda, dedi. Conseil de hazır bu işe.  O 
saatte kaptan kamarasında oluyor. Belki yatmış ola
caktır. Kimse bizi görmeyecektir. S iz de kütüphanede 
bekleyeceksiniz profesör. Kürekler, direk ve yelken fi
likada. Hatta, biraz da komonya koydum oraya .  Fili 
k a y ı  bağlayan vidaları açmak için d e  bir anahtar bul
dum. Onun için bu gece hazır olun. 

- Peki kabu l .  dedim ister istemez. 
- Teşekkürler - profesör, dedi Kanadalı .  Size gü-

venebileceğimi baştan beri biliyordum. 
Ned elimi sıkıp çıktı . 
Ş imdi ne yapacaktım ! Sözümden dönersem dost

larımın girişimini başarısız yapabilirdim. Ned haklıy
dı aslında.  Bu fırsattan yararlanmalıydık. 

Bütün gün ne yapacağı mı bilemedim. Bir yandan 
gemiden kaçmakla, yapmakta olduğum araşt1rmalarım 
yarım kalacağı için üzülüyordu m .  Bir yandan da öz
gürlüğe kavu şacağım için büyük bir sevinç ve heye 
can' duyuyordum. 

Bir yandan da Ned'in b u  işten vazgeçmesini ,  ya da 
gemidekilerin kaçma olasılığına karşı olağanüstü kh 
m i  önlemler almasını istiyordum .  

Yani tam anlamıyla k ararsızdım. 
B irden saat sekizi çaldı . O zaman kendime gele

rek telaşla odadan çıktım. Gözüm yine pusulaya ilişti .  
Hala kuzeye doğru gidiyorduk. Üstelik hızımız pek 
fazla değildi ve suyun on sekiz m etre derinliğinde yol 
alıyord u k .  

Odam a  dönerek sıkıca giyindim .  Deniz çizmeleri-
mi. susamu�ndan başlığımı,  içi fok kürküyle kaplı 
muşamba paltomu giydim . Hazır b ekl iyordum artık. 
Dikkatle de çevrem i  dinliyordum. Birden seslerin yük -



selcceğini ve �ed Land'ın kaçarken yakalanacağını sı:� 
nıyordum .  Ne denli sakin olmaya çalışırsam çalışayı n 
korkuyordum. 

Dokuza birkaç dakika kala kulağımı kaptanın ka
pısına dayadım. Hiç ses gelmiyordu. Odamdan çıkıp 
loş salona döndüm. Aradaki kütüphane kapısını aç
tım. Orası da aynı şekilde boş ve ışıksızdı. Ana mer- · 

divene giden kapının yanında durarak Ned Land'ın 
işaretini beklemeye başladım. 

O sırada uskurun sarsıntısı birden hafifledi ve 
durdu. Bu sessizlikte yalnızca kalbimin çarpmasını 
duyuyordum. Sonra gemi birden sarsıldı. O zaman 
Nautilus'un denizin dibine oturduğunu anladım. 
Huzursuzluğum daha da arttı. Kanadalı işaret verme
mişti. Gidip Ned Land'ı bulmayı ve bu i şten vazgeç
mesini rica etmeyi düşünüyordum. 

Birden büyük salonun kapısı açıldı ve Kaptan Ne
mo göründü. Beni farkedince de hemen dost bir ta
vırla k onuşmaya başladı. 

- Ah, ben de sizi arıyordum İspanya tarih i n i  bi-
l ir misiniz? diye sordu. 

Güçlükle, 
- Pek az, diyebildim . 
- Burada öğrenmeleri gereken bilgili adamlar 

var demek. Gelin, oturun. S ize tarihte geçen ilginç bir 
olayı anlatacağım. İyi dinleyin, beni. Bu tarih sizi il
gilendirecektir. Böylece merak ettiğiniz bir sorunun 
yanıtını verebileceksiniz. 

Bu olayın kaçma planımızla ilgisi olup olmadığını 
düşünerek oturdum. «Dinliyorum ·kaptan,, , dedim. 

Kaptan kendini anlattığı konuya kaptırarak uzun 
uzun konuştu. Böylece kaptanın bu anlattıklarından 
Ned' in kaçış planından hiçbir h aheri olmadığını anl a
dım . nah:ı t  h ir  nefes aldım . 
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Kaplan 1 702 yılında İngiliz donanmasının baLır
dıgı altın yüklü bir gemiden, bu gemideki altınlardan 
sözetti uzun uzun. 

Kaptan Nemo susmuştu. Bu tarihi bilgilerin be
nimle ne ilgisi olabilirdi? 

- Sonra? diye sordum. 

- İşte bu tarihi yüklerin yattığı Vigo körfezine 
geldik. dedi kaptan. Eğer isterseniz bu değerli yükleri 
gözlerinizle görebilirsiniz. 

Böyle söyledikten sonra ayağa kalktı. Ben ardın
dan yürüdüm . 

Nautilus'un reflektörleri ortalığı gündüz gibi ay
dınlatıyordu. İnce bir kumla örtülü deniz d ibinde, dal
gıç elbiseleri giymiş gemiciler, batık gemilerden ki
m i  sandıklar ve fıçılar çıkarıyorlardı. Bunların kapta
nın sözünü ettiği altın ve gümüşlerle dolu olduğu k e 
sindi. Bütün bu değerli yükleri Nautilus'a taşıyorlar
d ı .  Kaptan Nema da onların çalışmalarını pencereden 
izliyordu. B ir ara bana dönüp . 

� Profesör, dedi. Denizin böyl esine büyük bir ser
veti sakladığını bilir m iydiniz? 

- Evet bilirdim kaptan , dedim . Tarih çilere göre 
buradaki definenin değeri yüzlerce m ilyon tutarında
dır. 

- Bu büyük defineyi bulabilmek içjn yüzlerce 
milyonu gözden çıkarmak gerek .  Oysa. ben sadece 
kaybedilenleri topluyorum . Benim denizaltı h aritam 
da böyle altın ve gümüş yüklü yüzlerce gemi var. 

Sonra gerçeği anlatmak için açıkladı, 

- Bu paraları kendim için topladığımı sanmayın 
Mösyö Aronnax, dedi. Dünyada acı çeken, horlanan, 
ezilen m ilyonlarca insan var. İşte bu paralar bu in
sanlar için h arcanacaktır. 
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Bir an o fakir Seylan lı inci avcısının yüzünde be
liren mutlu gülüşü anımsadım. 

Kaptan gerçekten sevecen ve yum uşak kalpl i ,  
duygulu bir insandı. Dünyayla, insanlarla bağlarını 
tümden koparmamıştı henüz. 

KAYIP ÜLKE : A TLANTİS 

ERTESİ SA�AH NED, ÖFKELİ BİR HALDE ODA
MA GELDI; 

- Mösyö Aronnax, dedi.  Conseil ile bütün gece 
sizi bekledik. Kaptanın odasından bir türlü ayrılma
dınız. 

- Evet öyle oldu Ned, dedim. Şanşımız yokmuş. 
Çünkü dün gece kaptan hazinelerini denetledi, d iye
rek ona olanları anlattım .  

Ned bir kez kaçmayı kafasına koymuştu : 

- Bu kez zıpkını boşa savurduk sayalım . Ama 
bir dahaki sefer tam ortasından vuralım, dedi .  

Bununla kaçmaya kesin karar verdiğini anlatmak 
ist iyordu. 

• • ... 

Gece saat on bire doğru kaptan Nemo odama gel 
d i .  Şaşırmıştım. 

- İlginç bir geziye katılmak i ster misiniz Profe 
sör? diye sordu. 

- Nasıl bir gezi? dedim . 
- Şimdiye dek hep gündüz gezisi yaptık. Gece-

nin karanlığında da deniz dibini görmek istemez mi-
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siniz? Fakat bir parça yorucu olacağını önceden ha
ber vermeliyim. İkimiz çıkacağız sadece. 

Gemicilerin yardımıyla dalgıç giysilerini giydik. 
Ben fener almak istediğim sırada kaptan engel oldu: 

- Buna gerek olmadığını göreceksiniz dostum, 
dedi. 

Ellerimizde birer baston vardı. Biraz sonra Atlan
tik'in d ibine ulaştık. Denizin dibi tuhaf bir aydınlık 
içindeydi. Bu ışık nereden geliyordu? Birden oraya 
buraya serpilmiş taşlar gördüm. Bu taşların dibinde 
bulunan deniz böceklerindeki fosfor çevreyi hafifçe 
aydınlatıyordu. Ayaklarımıza yosunlar dolaşıyordu. 
Böylece yanın saat yürüdük. Işık 240 metre yüksek
likteki bir deniz dibi dağından geliyordu. Dağın ete
ğinde uçsuz bucaksız bir ormanla karşılaştık. Karşı -
mızda dallan taşlaşmış kupkuru bir orman vardı. Or
manı geçtikten sonra bir düzlüğe ulaştık. Büyük taş
ların arasında insan elinden çıktığı sanılan kalıntıları 
görünce şaşırdım. 

Kaptan Nemo, «Haydi tırmanalım" , der gibi işa
ret ederek dağı gösterdi. Sopalanmızın yardımıyla da
ğa kolayca çıktık. Bu, bir yanardağdı. Ağzından lav
lar püskürtüyor, dev bir meşale gibi çevresini aydın
latıyordu. Alevsiz bir ışıktı bu. Damları yıkılmış, du
varları çökmüş tapınaklar, yere düşmüş sütunlar. ke
merler gördüm. Nerede olduğumu anlamak için me
rak içinde çırpınıyordum. Kaptan Nemo bu merakımı 
anlamış gibi bir kireç taşı bularak kaya üzerine şun
ları yazdı : A TLANTİS 

Bu isim bana her şeyi hatırlattı. Atlantis, birçok 
bilim adamının varlığını tartıştığı ülke . . . Bir söylenfr 
ye göre dünyanın en uygar ülkelerinden biri olan At
lantis, doğal afetler sonunda yok olmuş, bir gecede 
dalgalar arasında kaybolmuştu. 
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Kaptan Neme bu ucu bucağı görünmeyen ülkeye 
son bir kez daha baktıktan sonra bana «Dönelim,. an
lamında işaret etti. Gövdeleri, dalları taşlaşmış orman
dan geçerek Nautilus'a döndük. 

O gece bir türlü uyuyamadım. Gördüklerime bir 
türlü inanamıyordum. Kendimi hep bir düşte gibi gö
rüyordum. Yüzyıllardan beri bilim adamlarının üzeri
ne bunca fikir oluşturdukları, tartıştıkları ATLANTİS'i 
gören tek insan ben 9luyordum. Nautilis'dekileri bu 
dünyadan saymazsak . . .  

GÜNEY KUTBU'NDA 

1 A MARTTA ISI BİRDENBİRE DÜŞMEYE BAŞLA
"TMIŞTI. 65. enlemle Güney Kutbu'na girmiş bulu

nuyorduk. 18 Martta kar yağmaya başladı. Arkasın
dan da şiddetli bir tipi başgösterdi. Bu sırada çevreyi 
gözetleyen Ned Land: 

- İşte bir buzdağı, diye haykırdı. 
Buzdağından çok korkmuş olduğu belliydi. Omm 

yerinde kim olursa olsun gördüğü bir buzdağı karşı
sında kuşkusuz korkardı. 

- Buradan daha öteye gitmek çılgınlıktır, diye 
söylendi.  

Kaptan : 
- Hakkın var, ama biz !5eçeriz, dedi. 
- Nasıl geçersiniz, kanatlanarak mı? 
- Dalıp altından geçerek. 
Kaptanın ne düşündüğünü anlamıştım. Güney 

Kutbuna denizin altından varmak istiyordu. 
Çok geçmeden Nautilus derinlere daldı. Az son-
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ra iskandil, derinliğin 800 metre olduğunu gösteriyor
du. Bu derin!ikte buz dağının altından kolayca geçe
bilecektik. Gerçekten öyle oldu. Zaman geçtikçe üzeri
mizdeki buzdağının incelmekte olduğu anlaşılıyordu. 
Çünkü su yüzüne elli metre kadar yükselmiştik. Sa
bah saat altıda kaptan Nema salonun kapısında gö
ründü: 

- Su yüzüne çıktık, dedi. 
Kalın giysilerimizi giyindik. Dışarı çıktık. Çevre

mizde irili ufaklı buz parçaları yüzüyordu. Kaptan 
Nemo gemiye girmemizi emretti. Kapaklar kapandı 
Gemi ağır ağır daldı. O geceyi rahat bir uyku ile ge
çirdim. Sabaha karşı büyük bir sarsıntı ile yattığım 
yerden yuvarlandım. Arkadaşlarım da «Ne oluyoruz?,, 
diye yerlerinden fırlamışlardı. Gemide koŞuşmalar 
vardı. Neden sonra kaptan Nema sapsarı bir yüzle 
göründü. 

- .  Bir kaza mı oldu kaptan? diye sordum. Yoksa 
karaya mı oturduk? 

- Evet, bir kaza, dedi Kaptan. 
Dağ büyüklüğünde bir buz parçası kopmuş, su 

yüzüne yükselmekte olan Nautilus'a çarpmıştı. Gemi
nin iki buz parçası arasında sıkışıp kalmasından kuş
kulanıyorduk. Depolardaki sıkıştırılmış hava ancak 
iki gün idare edebilirdi. Ne yapılması gerekiyorsa bu 
bir gün içinde yapılmalıydı . 

Hepimiz bu felaketten kurtulmaya çalışıyorduk. 
On iki saatte ancak ıoo metre küplük buz kırabilmiş
tik. Geminin içindeki hava giderek bozulmaya başla
mıştı. Yedek hava iki gün içinde bitince ne yapacak
tik? Ama gene de bu havayla beş gün yaşamaya ça
l ıştık. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Kaptan Nemo'
nun aklına parlak bir fikir geldi. 

Gemide içme suyu elde etmek için deniz suyu kay-



natıyorduk. ıoo dereceye dek :.ısıtılan .bu suyu yeniden
pompalarla denize gönderecek olursak, deniz suyu ısı
nacak ve buz parçası da kolaylıkla eriyecekti . Hemen 
denemeye geçtik. İki saat süren bir çalışma sonucun
da deniz suyunun ısınmı:ı.kta olduğunu gördük. G€mi
deki hava gittikçe ağırlaşmıştı. Temiz hava alabilmek 
için ağızlarımızı balıklar gibi açık tutuyorduk. 

Ertesi gün de çalışma bütün gün boyu sürdü. De
nizle aramızda kalan buz katmanının kalınlığı iki met
reye inmişti. Kazma sallamaktan ellerimiz su topla
mış. sıyrıklar içinde kalmıştı. Yorgunluktan kol ve ba
caklarımız kopacak gibi · ağrıyordu. Yaşamak için ge
rekli olan temiz havaya ancak .buz kırmada çalış
mak için gemiden çıkarken dalgıç giysilerini giydiği
miz zaman kavuşuyorduk. 

Ertesi gün gemide soluk almak büsbütün güçleşti. 
Baş ağrıları başladı. Gemide kendini kaybetmeyen tek 
insan kaptan Nema idi. İçine sıkışıp kaldığımız bu da- · 
racık yerden kurtulmak için kaptan Nema son çareyi 
kullanmaya karar verdi . Geminin burnunu elinden 
geldiği kadar dikey duruma getirdikten sonra sarnıç
ları yeniden doldurttu. Herkes gemiye bindi . KapEıklar 
kapatıldı. Makineler çalıştırıldı. Sarnıçlar dolunca 
iyice ağırlaşacak gemi buz katmanının üzerine bütün 
gücüyle yüklenecekti. 

Geminin itme gücüne dayanamayan bir metrelik 
buz katmanı korkunç bir çatırtı çıkararak kırıldı. Sar
-sıntıdan yere yuvarlandım.  Bütün gücüyle buzun 
alt yüzeyine yüklenen gemi sonunda buz katmanını 
delerek su yüzüne çıkmayı başarmıştı. Hemen kapak
lar açıldı. Ci.ğerlerimizi ·çeri dol an temiz hava ile dol
durduk. 

Dış sahanlığa nasıl çıktığımı bilmiyorum. Belki de 
beni oraya Kanadalı getirmişti. -
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AHTAPOTLARLA SAVAŞ 

KUTUP DAİRESİ'Nİ GEÇTİKTE!'l" SONRA GEMİ 
HORN BURNUNA YÔNELDI. 31 Mart günü 

Amerika kıtasının en güney noktasına gelmiş bulunu
yorduk. Nisan ayı içinde Atlantik denizinde başı boş 
dolaşıp durduk. 

Altı aydan beri Nautilus'ta tam bir hapis hayatı 
yaşamıştık. Bu süre içinde ı 7.000 fersah yol almıştık. 
Hepimiz usanmış, bıkmıştık. Bu yolculuğun daha ne 
kadar süreceğini bilemiyorduk. 

Dört yüz elli metre derinlikte, on beş mil hızla 
ılerlerken pencereden dışarısını seyrediyorduk. Ned 
Land birden bağırdı: 

- Şuraya bakım profesör, yosunların arasında 
kımıldayan bir şey var( 

Pencerenin biraz ilersinde bir ahtapqt geri geri 
giderek gemi ile yarış ediyordu. Sekiz kolunun her bi
ri yedi, sekiz metre uzunluktaydı. Bir mekik biçimin
deki gövdesinin ortası şişkindi . Biraz sonra başkaları 
da geldiler. Gaga biçimindeki ağızlan ile gemiyi ısın-

. yorlardı. 
Nautilus birden durdu. Sonra sarsıldı. Tam bu sı

rada kaptan Nemo ile yardımcısı içeri· girdi. Bize bir 
şey söylemeden pencerenin önüne geldi. Dışarısını iz
lemeye başladı. Yardımcısına o anlayamadığımız dille 
bir şeyler söyledi. İkinci kaptan dışarı çıktı. Onun ar
kasından pencerelerin kapakları kapatıldı. Lambalar 
yandı . 

- Bir mürekkep balığının kolu uskura takıldı. Su 
yüzüne çıkıp bunları öldürmeye çalışacağız, diye açık
l adı kaptan. 
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-- Şuraya bakın profesör, yosunların arasında kımıldayan 

bir şey var. 



- Çok güç bir iş bu , bunlar kurşun ve zın lnnlu 
öıdürülemez, dedim. 

- Evet haklısınız. Biz de baltalarla öldürccegiz. 
Kanadalı, 
- Zıpkın işe yarar efendi m ,  diye atı ldı .  Kap lan 

izin verirse ben de bu ava katılmak i stiyor u m .  
- Kabul ed i yorum Mister Ned. Katılabil irs i n iz, 

ded i kaptan. 
Hızla su yüzüne çık tık. A p t apot avı için on gem ici  

görevlendirilmişti . H epsinin elinde baltalar vardı . Dış 
kapaklar açıldı. Kapağın açılmasıyla içeri  ahtapotlar
dan birinin kolu uzandı. En önde bulunan gemiciyi be
linden kavrayarak çekti . Kaptan Nemo kolu hızla 
kesti Fakat öbür kollar hemen gemicinin ü zerine doğ
ru uzanıyordu. Ahtapotun çekip aldığı gem ici  Fransız
ca olarak «İmdat ! »  diye bağırıyordu . Kaptan, yardım
cı ve Ned gemiciyi kurtarmak için canavarın üzerine 
atıldıkları sırada hayvan kapkara bir sıvıyı üzerimize 
püskürttü . Hiçbir yanı göremez ol duk. Bu mürekkebin 
etkisi dağıldığı sırada ahtapot aldığı zavallı gem ici  ile 
b irlikte çoktan gözden k aybolmuştu. 

Gemicinin ölümü hepimizi öfkelendirmişt i .  H ızla 
canavarların üzerine saldırdık. Bu sırada üzeri kay
gan koll ardan biri ,  aniden Ned Land'ın ü zerine uzandı 
Kaptan Nema atik davranıp da iki iri çenen in arasına 
baltasını saplama saydı ,  zavallının işi bit ikti . Ka ptan 
Nemo bununla da kalmayıp, Ned Land'ın zı pkınını 
kaparak canavarın kalbine son d arbeyi ind i rd i . Kafa 
dan bacaklı canavar artık ölmüştü . 

Ahtapotlarla yapılan savaş on beş dak i k a  sürmüş
tü . Sonunda yenik düşen canavarlar dalgaların ara
!"ına karışıp gözden kayboldular. 

Ka ptan Nemo bitkin düşmüştü. Üstü başı kan için
deydi .  Kaybettiği adamının üzüntüsüyle gözünden ya �
lar bosanıvordu. 
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Ahtapotlarla yapılan savaş on beş dakika sürmüştü. 



KAÇMAYA !\:ARAR VERİYORUZ 

8MA YISTA KUZEY KAROLİNA'DAKİ HA TTE
RAS BURNU AÇIKLARINDA BULUNUYOR

DUK. Burası Birleşik Amerika kıyılarından otuz mil 
uzaklıktaydı�. Eğer Nautilus şimdiye dek izlediği yol
da ilerleyecek olursa, Newyork ve Baston ile Meksika 
körfezi arasında gemilerin izledikleri işlek yol üzerine 
çıkacaktık. Bu, bizim kaçma planımızı uygulama açı
sından büyük bir şanstı. 

Ancak planımızı alt üst edecek kimi güçlükler de 
vardı. Ozellikle GolfStrim akıntısı üzerinde sık sık 
rastlanan fırtınalar bu girişimimizi engelleyebilirdi. 

Ned Land'ın öfkesi taşmak üzereydi. Bir gün ba
na gelerek: 

- Mösyö Aronnax, artık buradan ayrılmamızın 
zamanı geldi sanıyorum, dedi kızgın kızgın, Bu işi bir 
an önce bitirmeliyiz. Hiç durmadan kuzeye ilerliyoruz. 
Kaptan Nema bizi bir kutuptan öbürüne gezdirip du
racak mı? İnsanların yaşadığı kıyılara yaklaşmışken 
kaçalım. Sanıyorum siz de bu gemi ile görebileceğiniz 
her şeyi gördünüz, incelediniz. Güney kutbuna kadar 
gittiniz. Bu kadarı yetmez mi? 

Ned haklıydı. Fakat elimden gelecek bir şey yoktu. 
- Peki, ne yapabiliriz sen söyle, dedim. Şu du

rumda kaçmak bizim için tehlikeli olmaz mı? 
- İyi ama böyle elimiz kolumuz bağlı olarak bek

lemek olur mu? 
- Ned, neden beni anlamıyorsun, dedim. Bu du

rumda ne yapabiliriz? . 
Ned bir süre düşündü. Sonra yüzüme baldı. 
- Profesör, şimdiye dek bizi bırakması için ağzı

nızı açıp kaptana bir şey söylemediniz. Kısacası bura-
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dan kurtulmak için en ufak bir girişimde bile bulun
madınız. Şimdi artık be!lim ülkemin sularındayız. 
İzin verirseniz bu konuyu kaptanla ben konuşacağım. 
Yeter artık, dayanamıyorum. Zaman zaman kendimi 
kaldırıp denize atmayı bile düşünüyorum. 

Kanadalı'nın konuşmasını sessizce dinledim. Ger
çekten de dayanma gücünün kalmadığı anlaşılıyordu. 
Benden bir cevap çıkmadığım görünce : 

- Evet profesör, ne diyorsunuz? diye sordu. 
- Pekala Ned, gidip kaptanla konuşacağım. 
- Peki ne zaman? Ne zaman konuşacaksınız? 
- Kaptan uzun süredir ortada görünmüyor. Ne za-

man karşılaşırsak hemen konuyu açacağım. Bunu 
böyle bil Ned. 

Kanadalı sa hırsızdı. 
- Ben arayıp bulsam olmaz mı? diye s<Jrdu. 
- Hayır. Ben yarın görüşürüm onunla. 
Kanadalı gene aynı sabırsızlıkla : 
- Hayır, görüşecekseniz bugün görüşün, dedi. 
Sabırsız ve inatçıydı. Onun bu inatçılığı her şeyi 

altüst edebilirdi. 
- Peki, madem istiyorsun, bugün, diye karşılık 

verdim. 

* * *  

Odama dönerken kaptanın odasında dolaşmakta 
olduğunu duydum. Kapısını yavaşça vurdum. İçerden 
cevap alamayınca, biraz daha kuvvetlice iki kez daha 
vurdum. Sonra beklemeden tokmağı çevirip içeri gir
dim. 

Kaptan Nema şimdi masasının başında oturmuş, 
çalışıyordu . Benim geldiğimi duymamıştı. Ne olursa 
olsun konuşacaktı m onunla. Kararlı adımlarla yanına 
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yaklaştım. Belki ayak sesimi duymuş. belki de gölgemi 
görmüştü. Başını kaldırınca karşısında beni gördü. 

- Burada ne arıyorsunuz mösyö? diye sertçe 
sordu. 

- Sizinle konuşmak istiyorum kaptan, dedim. 
Suratını astı. 
- Şu anda çalıştığımı görmüyor musunu7 mös

yö? Şimdi şizinle görüşemem. Biliyorsunuz sizi ser- . 
best bırakmıştım. Serbest kalmak benim de hakkım 
değil mi? Neden çalışmamı engelliyorsunuz? 

Fena halde bozulmuştum. Biraz olsun cesaret im 
de kırılmıştı. Fakat kendimi çabucak toparladım . 

- Özür dilerim kaptan, size heme� söylemem 
gereken kimi önemli şeyler var, dedim. 

Kaptan Nemo sıkıntı ile yüzünü buruşturdu : 
- Bana ne söyleyeceksiniz, dedi . Yoksa benim 

bilmediğim yeni bir buluşu mu açıklayacaksınız? Bel
ki de deniz size kimi gizlerini fısıldadı, Öyle mi? 

Kendimi toparlayıp cevap vermeme fırsat bırak
madan kaptan Nemo, masasının üzerinde d u ran el 
yazması kağıtları bana göstererek : 

- İşte Möşyö Aronnax, çeşitli dillerde yazılmış 
bir yazı. Bunda. deniz altındaki yaşam hakkında bütün 
incelemelerimin bir özeti var. O benim gibi ölmeyecek,  
yaşayacaktır. Bu yazıda kendi öz geçmişim d e  v a r .  
Onu kendi adımla imzaladım. Bu kağıdı su geçirme 
yen, batmayan bir kutuya koyacağım . Nautilus'ta en 
son hayatta kalan kim olursa, ölmeden önce bu k u t u 
y u  denize atacaktır. Dalgalar onu nereye sürükler b i 
l emem. Ancak elbet bir gün insanlarm eline geçccel\ -

tir, dedi .  
Aylardır birlikte olduğumuz bu adamın gerçek ad ı 

ve kendi kaleminden çıkmış olan özgeçmişi . . .  Ne den l i  
ilginç bir şey. Demek oluyor k i  onu saran gizeml i p(� I' 
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de bir gün yırtılacak, her şey öğrenilecekti. 
- Yerinde bir karar almışsınız kaptan, dedim. 

Araştırmalannızın sonuçlarının k aybolup gitmemesi 
çok iyi bir şey; Yalnız uyguladığınız yönteme aklım 
ermedi dogrusu . . .  

Kaptan Nemo yüzüme baktı : 
- Nasıl yani? diye sordu. Başka bir öneriniz mi 

var? 
- Anılarınızı bir kutu içinde denize atacak, ya da 

attıracaksınız. Bu kutuyu rüzgarların nereye· sürükle
yeceğini bilebilir miyiz? Bu kutuyu bir balina da yu
tabilir. Ya da değerini bilmeyen cahil bir balıkçının 
eline geçer, adam kutuyu kırıp, anılarınızı yırtıp ata
bilir. Bunlara olmaz diyebil ir misiniz? 

IJl\hıı u.çık kon uşun Mösyö Profesör. dedi kap· 
t u.n 

- IJo mek istediğim şu. Anılarınızı denize atacağı
nız yerde görevlendireceğiniz bir kimseye, ya da kim
selere vererek kolaylıkla bilim çevrelerine ulaşmasını 
sağlayabilirsiniz. 

Kaptan Nema sıkıntılı bir sesle 
- Biraz daha açık konuşamaz mısınız mösyö? 

dedi. 
- Demek istediğim şu kaptan. Bizi serbest bıra

kırsanız kağıtlarınızı istediğiniz zamana kadar sak
lar, sonunda istediğiniz yere iletiriz. 

- Sizi serbest bırakmak mı! Oh, hayır. Olmayacak 
bir şeyi istemeyin benden. Nautilus'tan çıkıp gitme
niz olanaksız. 

- Yedi aydır geminizdeyiz. Kendi:rn ve arkadaş
larım adına sizden şunu öğrenmek istiyorum, dedim. 
Bizi ömrümüzün sonuna dek yanınızda mı tutacak
sınız? 

- Mösyö Aronnax, bu sorunuzun yanıtını yedi ay 
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önce, gemiye ilk. geldiginiz gün, vermiştim. Cevabım 
aynıdır. Hiç değişmez. Nautilus'a giren bir daha çıka
maz. 

- Bakın kaptan, dedim. Bu konu üzerinde biraz 
daha duralım. Özgürlüğü yalnız kendim için istemiyo
rum. Eğer yalnız olsaydım, va��timi bilimsel araştırma
lar yaparak ve okuyarak geçir �rdim. Gemide hiç canım 
sıkılmazdı. Fakat arkadaşlarım Ned Land ve Conseil, 
gemideki bu yaşantıya daha fazla dayanamayacaklar
dır. Özgürlük aşkının Kanadalı gibi hür yaşamış bir 
insanda nasıl önün� geçilmez bir öc alma isteği doğu
racağını hiç düşündünüz mü? 

Kaptan Nemo ayağa kalkmıştı. 
- Bu beni hiç ilgilendirmez, dedi. Kanadalı ne 

isterse yapsın. Onu arayıp bulan ben değilim. Bu ko
nuda söyleyecek başka bir sözüm yok. Bir daha bu 
sözleri duymak istemiyorum. 

Arkasını dönüp yeniden masasına oturdu. Anı
larını yazmaya koyuldu. 

Kaptan Nema kesin konuşmuştu. Onunla daha 
fazla tartışmaya gerek yoktu. Odasından çıktım.  Ar
kadaşların yanına giderek kaptanla aramızda geçen 
konuşmları onlara anlattım. 

İlk tepki gene Ned Land'dan geldi : 
- Bundan sonra Kaptan Nemo'yu dinlememize 

gerek yok. dedi. Beni dinleyin. Gemi Long-İsland'a 
yaklaşıyor. Bundan yararlanıp hava durumu nasıl 
olursa olsun kaçacağız. Anlaşıldı mı? 

- Sen de Ned Land'ın düşüncesinde misin Con
seil? diye sordum. 

- Bu gemide ölüp gitmeyi kimse istemez değil 
mi? diye yanıtladı Conseil. 

«Anlaşıldı arkadaşlar,, , dedim. «En uygun bir za
manı bekleyelim. Ben de sizinleyim. ,, 
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En büyük engelimiz hava durumuydu. Fırtına 
ya klaşıyordu. Korktuğum başımıza gelecek gibiydi .  
Salondaki barometre d e  giderek düşüyordu. Nitekim 
Long-İsland'a vardığımızda fırtına patlak verdi. 

Yağmur yağıyor, rüzgar kudurmuş gibi esiyordu. 
Nedenini bilemiyordum. Ama kaptan gemiyi su yü
zünde tutmak için adeta direniyordu. Nautilus, iri dal
galar arasında bir beşik gıbi sallanıyor, bazen yana 
yatıyor, bazen dikiliyor, bazen de dalgalara gömülü
yordu . 

Bu durumda değil kaçmak, geminin içinde ayak
ta d urmak bile zordu. Hava almak için çıktığım güver
teden güçl ükle kamaraya inebilim. Bütün bun lara kar
�ın lrn ptan Nema hala guvertedeydi. Neyi beklediğini 
l ı i lP ı ı ı i yorcl u m .  Dalgalara, yağmura, zaman zaman ça
lrn n ş i mşek lere aldırış etmeden, orada, dimdik bir hey
lr n l  gi bi durarak denize bakıyordu. Ancak gece yarı
�, ına dogru içeri girdi. 

Az sonra geminin depolarına su doldurulmaya baş
! andığını duydum. Fırtınanın etkisinden kurtulabil 
memiz içip. en azından elli metre derinliğe inmemiz 
gerekiyordu.  

Fırtına dindikten sonra gemi yönünü doğuya doğ
ru çevirdi. Döylece kaçabilme umudunu yitirmiş olu
yord uk.  Buna en çok üzülen de Ned oldu. Üzüntüsün
den Kaptan Nema gibi. kamarasına çekilerek günler
ce dışarı çıkmadı . 

SALDIRI 

DENİZ GÜZEL, GôKYÜZÜ MASMAVIYDİ. NAU· 
TİLUS SAKİN SAKİN YOL ALIYORDU. Sekiz 

mil kadar açığımızdan buharlı bir geminin geçtiğini 



gördüm. Bayrağını seçemediğim için geminin hangi 
ulustan olduğunu öğrenemedim. 

Geminin bayrağını görüp görmediğini sormak için 
Kaptan Nemo'ya baktım. Olduğu yerde dimdik duru
yordu. Tam bu sırada bir patlama sesi duyuldu. 

«Kaptan!»  dedim. 
Cevap vermedi. Her zaman olduğu gibi sanki beni 

duymamış gibi duruyordu. Onu orada bırakıp güver
teye çıktım. Conseil ile Ned Land da oradaydı. 

- Bu patlama sesi nereden geliyor? diye sordum. 
Ned Land, eliyle altı mil kadar uzağımızı göstere

rek : 
- Bizi topa tuttu. dedi. 
Gercekten de Ned Land'ın gösterdiği yerde, bize 

doğru yaklaşmakta olan bir gemi görünüyordu. Yel
ken ve direklerine bakılacak olursa bu bir savaş ge
misiydi. Ancak bayrağı görünmediği için hangi ulus· 
tan olduğu belli değildi. Hızını artırmak için ocakla
rına kömür doldurduğu, bacasından çıkan kara du
mandan anlaşılıyordu. 

- Ne gemisi bu Ned? diye sordum. 
- Görünüşe bakarsak bir savaş gemisine benzi-

yor. İnşallah bu uğursuz gemiyi batırır, dedi. 
Conseil onun kadar iyimser değildi : 
- Hiç sanmıyorum Ned, dedi. Şimdi Kaptan Neme 

gemisini denizin derinliklerine sakayacak. Orada ona 
kimse dokunamaz. 

- Ned bana bunun hangi ülkenin gemisi oldu
ğunu söyleyebilir misin? 

Ned birkaç saniye, uzaktaki gemiyi inceledi. Sonra 
bana döndü : 

- Hayır mösyö tanıyamadım, dedi. Hangi ülkenin. 
gemisi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bayrak çekme
miş, sadece direğın üzerinde bir flama dalgalanıyor. 



Fakat bu bir savaş gemisi, bundan hiç kuşkum yok. 
On beş dakika süreyle üzerimize gelen gemiyi in

celedik. Her iki bacasından da kara dumanlar savura 
savura ilerliyordu. Hiçbir yerinde bayrak görünmü
yordu. Bizden oldukça uzakta olduğundan direğindeki 
flamanın renklerini seçmek de olanaksızdı. Nautilus'
da hiçbir hareket yoktu. Eğer kaptan Nemo geminin 
yakınımıza sokulmasına izin verirse bu bizim için kur
tuluş demekti. 

Az sonra savaş gemisinin burnundan beyaz bir 
duman yükseldi. Biraz sonra da ikinci bir patlama 
sesi duyuldu. Patlama sesinin arkasından bir top mer
misi çok yakınımızda suya düştü. Mermi o denli yakı -
nımıza düşmüştü ki, savurduğu sular Nautilus'un gü
vertesini boydan boya ıslattı. 

- Allah vere de bizi batık bir geminin kalıntısına 
tutunmuş kazazedeler sansınlar. Yoksa halimiz duman 
olacak, dedim. 

Bu sırada bir üçüncü gülle daha denize düştü. 
Conseil : 
- Mösyö, bizi deniz canavarına benzetmiş olmalı

lar, dedi. 
- İyi ama üzerinde insan olduğunu görmüyorlar 

mı? Ejderin üzerinde insan olur mu hiç? Bu nasıl iş? 
Ned Land : 
- Belki de teknenin üzerinde insan gördükleri 

için ateş ediyorlar, dedi. 
• Birden gerçeği anlar gibi oldum. Abraham Lin

coln'nün Nautilus'a rastladığı günü düşündüm. Kana
dalı'nın savurduğu zıpkın canavarı hiç etkilememiş, 
o zaman kaptan Faraggut b�nun doğa üstü bir yaratık 
olmayıp, bir denizaltı olduğunu düşünmüştü. Karşı
mızda bulunan savaş gemisindekiler de aynı şeyi dü
şünmüş olabilirdi. Şimdi ardımızda olanlar bir cana· 
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varı değil, bir denizaltıyı arıyorlardı. Şu anda Kap
tan Nemo'nun gemisi bütün denizlerde aranıyordu. 

Top atışları sıklaşmış, üzerimize mermiler yağ
maya başlamıştı. Ancak mermiler gemiye değil. biraz 
öteye düşüyor, bize zarar vermiyordu. Savaş gemisi 
şimdi üç mil açığımızdaydı. Kaptan Nemo hala güver
teye çıkmamıştı. Mermilerden birinin Nautilus'a düş
mesi bizim için çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. 

Ned Land, bana döndü. 
- Mösyö. bu .uğursuz gemiden kurtulmak ıçın 

her yolu denemeliyiz. Onlara işaret verelim. Belki bizi 
kurtarırlar, dedi. 

- Nasıl bir işaret verelim? 
- Bir mendil sallasak! 
Kanadalı sözünü bitir bitirmez cebinden bir men

dil çıkarıp salladı. Bu anda Kaptan Nemo, birden or
taya çıktı. Yıldırım hızı ile üzerine atıldı. Onu kolun
dan yakalayıp sert bir hareketle yana itti. Dengesi bo
zulan Kanadalı boylu boyunca güverteye uzandı. 
Kaptan Nemo'nun yüzü limon gibi sapsarıydı. Sert bir 
sesle : 

- Alçak herif, dedi. O gemiyi batırmadan önce 
seni mahmuzun üzerine bağlamamı mı istiyorsun 
yoksa? diye bağırdı. 

Yüzü öfkeden sapsarıydı. Sesi kükrer gibiydi. Yere 
doğru eğildi. Kanadalı'yı omuzlarından tutup kaldır
mak istedi. Sonra bundan vazgeçti. Yüzünü, bize mer
miler yağdıran savaş gemisine çevirerek : 

- Alçaklar, diye bağırdı. Benim kim olduğumu 
biliyorsunuz değil mi? Üstelik seni tanımamam içın 
bayrağını saklamışsın. Ama buna gerek yok. Şimdi 
ben sana kendi bayrağımı göstereyim de kim olduğu
mu daha iyi tanı. 

Bu sözlerden sonra Kaptan Nemo, güvertenin ön 
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tarafına gitti. Siyah yüzey üzerine san bir "N" harfi 
bulunan bayrağı çekti. 

Bu sırada Nautilus'un teknesine vuran bir mermi, 
demir saçları delemeyip denize düştü. Kaptan Nemo 
bize döndü : 

- Haydi bakalım aşağı inin, dedi. 
- Bu gemiyi batıracak mısınız? diye sordum. 
- Evet, saldırıp batıracağım, siz de göreceksiniz, 

dedi kaptan. 
- Bunu yapmamalısınız. Yazık değil mi o gemi

deki insanlara? 
- Yazık falan değil mösyö. Görmemeniz gereken 

bir şeyi görmeniz de yazgınızda varmış. Bana önce on
lar saldırdı. Elbette karşılığını alacaklar. Haydi. buy
run içeri daha iyi. 

Bu çılgın adamın emrine uymaktan başkş. elimiz
den bir şey gelmezdi . Gemiden içeri girdik. 

Bu sırada on beş kadar gemici kaptanın çevre
sinde toplanmış, üzerlerine gelen gemiye büyük bir 
öfke ile bakıyorlardı Hepsinin de ortak bir kinleri ol
duğu belliydi. Aşağı inerken Nautilus'a vuran yeni 
bir merminin gürültüsünü duyduk. Sonra kaptan Ne
mo'nun sesi işitildi : 

- Budalalar kendileriyle alay ettiğimi anlayama
dılar. Onları eğlene eğlene, güle güle öldüreceğim. 
Bakın bakalım, kaptan Nemo sizden nasıl öç alacak ! 

Aşağı inince üoğru kamarama gittim. Çıkan ses
lerden Kaptan Nerno ve yardımcısının hala güvertede 
old ukları anlaşılıyordu. Az sonra geminin uskuru dön
meye başladı? Kısa bir sürede top mermilerinin etki 
alanı dışına çıktık. Fakat savaş gemisi hala ardımız
dan geliyordu. Oysa Nautilus istemiş olsa uzaklaşıp 
izini kaybetirebilirdi. Demek ki , kaptan Nema geminin 
ard ı mızdan p;P-lmesini istiyordu. 
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Akşamın dördüne doğru güverteye çıktım. Kaptan 
Nema hala sinirli sinirli geziyor, altı mil gerimizden 
gelen gemiye bakıyordu. Onu istediği yere çekmeye 
çalıştığı belliydi. İstediği yere gelince de gemiyi acı 
madan batıracaktı. Bu düşüncesinden vazgeçirmek için 
onu bir kez daha uyarmaya karar verdim. Ama daha 
ağzımı açmadan beni bir el hareketiyle susturdu . 

- Susun! Şu anda tek sözcük bile duymak iste
miyorum. Şimdi ben hak ve adaleti simgeliyu:um. 
Asıl kıyıcı, acımasız olan onlar. Ezilen benim. İşte bu 
yüzden kutsal bildiğim her şeyimi, yurdumu, karımı ,  
çocuklarımı, annemi, babamı, yitirdim. Bütün sevdik
lerimden ayrıldım. İğrendiğim, nefret ettiğim her şey 
bu gemidedir. 

Savaş gemisi bacasından kara dumanlar savura
rak arkamızdan geliyordu. Kaptana söz anlatamaya
cağımı anlamıştım. Tam yol üzerimize gelmekte olan 
gemiye bakıp içeri girdim. Gidip arkadaşlarımı bul 
dum. Onlara, 

- Hemen buradan kaçmalıyız, dedim. 
Ned : 
- Geminin hangi ülkeden olduğunu öğrendiniz 

mi? diye sordu. 
- Bilmiyorum. Kim olursa olsun orası öneml i d e 

ğil. Kaptan Nemo'nun elinden kurtulamayacak, gece 
yarısı onu batıracak. Bu insanlık dışı . yüz kızartıcı  
suça ortak olmak istemem, dedim . 

Ned : 
- Ben de öyle düşünüyorum mösyö. Fakat karan

lık basmadan kaçamayız, dedi. 
Güneş batmak üzereydi.  Sulara akşam karanlıgı 

çökmüştü . Hala yüzeydeydik. Ortalıkta tek bir gem i c i  
görünmüyordu .  Uskurun s ulara çarpan sesini işit iyor
dum. 



Gecenin büyük bir bölümü olaysız geçti. Kaptan 
Nemo dış sahanlıkta, rüzgarda dalgalanan bayrağının 
altında hiçbir hareket yapmadan dimdik duruyordu. 
Bacasından kara dumanlar saçarak üzerimize doğru 
gelen geminin tüm yelkenleri şişmişti. Saat altıya doğ
ru aramızdaki aralık bir buçuk mile indi. Saat altıya 
dek "Sahanlıkta kaldım. Kaptan beni görmedi bile. 

Salona döndüm. İşte bu anda Nautilus'un kapak
larını kapattığını ve dalışa geçtiğini anladım. Üç, dört 
saniye içinde su yüzeyinden birkaç metre derine dal
dık. Anlaşılan Kaptan Nemo savaş gemisinin su kesi
mine saldıracaktı. Çünkü o bölümün ince bir zırhla 
kaplı olduğunu anlamıştı. 

Nautilus hızını birden artırdı. Gerileyip hız alan 
bir koç gibi o gemiye toslamak istiyordu belki de. 

Makineler son güçleriyle çalışıyordu. Koca gövde 
titriyor, sarsılıyordu. İşte her şey bir anda oldu. Na
utilus'un burnundaki çelik mahmuz savaş gemisinin 
gövdesine girmişti. Sanki bir iğnenin ipekli kumaşa 
girişi gibi bir şeydi bu. Korkunç bir öfkeye kapıldım. 
Hemen odamdan solana koştum. Kaptan Nemo ora
dayd ı .  Açık camlardan denizin altını izliyordu. Pen.
cereden canlarını kurtarmak için oradan oraya ko
�uşan insanları görüyordum . Savaş gemisinin parça
lanan gövdesinden içeri sular korkunç bir hızla giri
yordu. Korkudan şaşıran insanların kimi direklere. 
kimi iplere tırmanıyor, kimileri de denize atlıyordu. 
Um u tsuz bir yaşam savaşı içinde çırpınıyorlardı. 

Gemi yavaş yavaş sulara gömülüyordu. Bu sıra
dH bir patlamayla geminin ahşap bölümü parçalandı. 
S u y un üstüne dogru fırladı . Göz açıp kapayıncaya dek 
kocaman savaş gemisi suyun dibini boyladı. 

Kaptan Nemo sanki o anda acımasız bir intikam 
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makinesi olmuş, yüzlerce insanı göz kırpmadan deni
zin dibine göndermişti. 

Her şey -olup bittikten sonra odasına doğru yü
rüyüp gözden kayboldu. Ben de onu izledim. Odası
nın duvarlarında sevdiği yüce kişilerin resimleri ası
lıydı. Bunların arasında genç bir kadınla iki çocuğun 
resimleri de vardı. Kaptan Nemo bu resme uzun uzun 
baktı. Sonra kollarını uzattı. Sanki görünmeyen bir 
hayali kucaklar gibiydi. Daha sonra da diz çöküp hıç
kıra hıçkıra ağladı. 

KAPTAN NEMO AGLIYOR 

ŞiMDi GEMİDE KORKUNÇ BİR ÖLÜM SESSİZ
LİGİ VARDI. Kanlı bir cinayeti gerçekleştiren 

Nautilus hızla oradan uzaklaşıyordu. Nereye gitmek
te olduğumuzu bilmiyorduk. Bitkin bir durumda ka
marama döndüm. İnsanlar ne denli acımasız olurlarsa 
olsunlar, kaptan Nemo'nun onları böyle cezalandır
maya hakkı yoktu. 

Saat on bire doğru geminin ışıklan yandı. Salonu 
geçtim. Göstergeler geminin kuzey doğrultusunda yol 
aldığını gösteriyordu. Kimi zaman su yüzünde, k:imi 
zaman su altında tam iki yüz fersah yol almıştık. Gün 
doğuncaya dek çırpına çırpına, korkulu rüyalar içinde 
uyumaya çalıştım. 

* * *  

Gün doğmuştu. Sisler içinde günlerce yol aldığı
mız halde nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Pusulaya 
bakınca Manş Denizi'nin yakınından kıvrılarak kuzeye 
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doğru gittiğimizi anlamıştım. Bu yolculuk sırasında 
ne kaptan N emo ne de yardımı cısı ortalıkta görünme
di. Dayanılmaz bir özlem ve öfkeye kapılan Ned Land 
da bu süre içinde görünmemişti. Conseil ise onun bir 
bunalım sonucu canına kıyacağından korktugu için 
yanından ayrılmıyordu. 

Bir sabah gözlerimi açtığım zaman Ned Land'ı 
başucumda gördüm. İlk sözü her zamanki gibi kısık 
bir sesle «Kaçacağız,. , demek oldu. 

Yatağır.-ldan doğruldum : 
- Ne zaman? diye sordum. 
- Bu gece gemi boş gibi. Ortalıkta kimseler yok. 

Hazır olun. 
- Hazır olmasına hazırım ama, nerede olduğu

muzu biliyor musun Ned? 
- Ne fark eder, amacımız b\ıl.radan kaçmak değil 

mi? 
- Peki Ned, bu kez seni dinleyeceğim. Bu gece 

kaçacağız öyleyse. 
- Deniz dalgalı, belki fırtına çıkabilir ama umu

rumda değil. Sandala yirmi millik yere yetecek kadar 
yiyecek koydum. Yakalanırsak dövüşürüz, dedi. 

- Tabii Ned. gerekirse hep beraber dövüşür ve 
ölürüz, diye yanıtladım onu. 

Ben de artık kesin kararımı vermiştim. Kaçacaktık. 
Kanadalı yanımdan ayrıldıktan sonra güverteye çık
tım. Güverte, her zamanki gibi boştu. Deniz dalgalı, 
hava bulutluydu. Ne pahasına olursa olsun kaçmak 
üzere hazırlıklarımı tamamlamak için aşağı indim. 

Kaptan Nemo ile karşılaşmak istemiyordum. Ona 
karşı içimde korku dolu bir öfke vardı. Ned ile Con
seil de kuşkuyu çekmemek için yanıma uğramıyorlar
dı. Saat altıda yemek yedikten sonra Ned Land yanıma 
geldi. 
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- Bu son konuşmamız mösyö, dedi. Saat onda 
ay yükselmeden buradan ayrılacağız. Karanlıktan ya· 
rarlanmalıyız. Siz doğruca sandala gidin. Ben ve Con
seil sizi arda bekleyeceğiz. 

- Tamam Ned, dedim. Geleceğim. 
Bir ara Kaptan Nemo'ya gidip onunla açık açık 

konuşmayı düşündüm. Fakat bunun bir çılgınlık ola
cağını düşünüp vazgeçtim Kafam çatlayacak · gibi ağ
rıyordu. Yüzümü ellerimin içine alıp gözlerimi yum
dum. Yarım saatlik·bir vaktimiz vardı. Uzaktan bir org 
sesi duyar gibi oldum. Yoksa uykusuzluktan bana mı 
öyle gelmişti ! Salonun kapısına yaklaşıp iyice kulak 
verdim. Evet, kaptan Nemo org çalıyordu. 

Salonun kapısını açıp içeri girdini. Kaptan Nemo 
odadaydı. Orgun başından kalkmıştı. Göğsünde ka
vuşturduğu kolları bir sfenks gibi hareketsizdi. Birden 
hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Hıçkırırken göğsü 
şiddetle inip çıkıyordu. Ağzından fısıltı halinde şu 
sözler döküldü : 

- Tanrım yeter artık! Yeter! .  . .  Yeter! .  . . 
Kaptan Nema acaba bu sözleri ile pişman oldu· 

ğunu mu belirtmek istiyordu? Öyle dalgındı ki, beni 
görmemişti. Hemen kütüphanenin arkasına' koştum. 
Merdivenleri tırmanarak sandalın bulunduğu yere 
geldim. Arkadaşlarım benden önce gelmişlerdi. Hemen 
içeri girdim. 

Kanadalı : 
- Haydi gidiyoruz, dedi. 
Bunu söyledikten sonra yanında bulunan İngfüz 

anahtarı ile kapağın cıvatalarını söktü. Sonra sandalı 
tekneye bağlayan vidaları gevşetrp.eye başladı. Tam bu 
sırada Nautilus'un içinde koşuşmalar başlamıştı. Ne 
olmuştu? Yoksa kaçtığımız anlaşılmış mıydı? Ned 
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Land cebinden çıkardığı küçük, keskin bıçağı elime 
tutuşturdu. Ona, 

- Evet, ölmesini de bileceğiz, dedim. 
İçeride tayfaların bağırışmaları işitiliyordu. 
«Maulstrom . . .  Maulstrom! . . · '"  

Maulstrom . . .  bir gemide bundan daha korkunç bir 
sözcük duyulamazdı. Norveç kıyılarında büyük akın
tıların oluşturduğu burgaçtan bütün gemicilerin ödü 
kopardı. On beş, yirmi kilometrelik bir alanda gemi
leri bile içine çekip alabilecek güçteki bu muazzam 
burgaçtan, balinalar, beyaz ayılar bile korkardı. Na
utilus işte bu burgaca girmişti. 

Kaptan Nema bilerek mi buraya gelmişti, yoksa 
yoksa bir rastlantı sonucu mu gelmişti? Bunu bilemez
dik. 

Geniş bir daire içinde dönmeye başlamiştık. Ge
minin çelik gövdesi sanki kopup ayrılacakmış gibi ça
tırdayıp, sarsılıyordu. İri kocaman dalgalar gittikçe 
daralan bir kuyuda birbirine çarparken dayanılmaz 
uğultular çıkarıyordu. 

Burgacın hızı giderek artıyordu. Öyle bir an gel
diki, koca gemi suda bir saman çöpü gibi savrulmaya 
başladı. Korkunç bir şeydi bu. 

Ned Land : 
- Bu durumda gemiden ayrılmamız felaket olur, 

dedi. Hemen civataları yerine takmalıyız. Belki gemi 
kendini kurtarabilir. 

Sözlerini daha bitirmemişti ki birdenbire bir ça
tırdama oldu. Sökülmemiş birkaç vida yuvalarından 
fırlayıp kopmuştu. BJz de sapanla atılan bir taş gibi 
suyun yüzüne fırlatılmıştık. Burgaçın tam içindeydik. 
Başımın sert bir şeye çarptığını duydum. Bayılmışım. 
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CEHENNEMİN DERİNLİKLERİ 

DENİZLER ALTINDAKİ UZUN YOLCULUGUMUZ 
İŞTE BÖYLE SONUÇLANDI. O gece olup biten

leri hala bugün bile açıklayamıyorum. Korkunç bir 
hızla dönen o burgaçtan nasıl kurtulabildik? Ned 
Land, Conseil ve ben bu tehlikeyi nasıl atlattık, bun
ları açıklamam olanaksız. Kendimize geldiğimizde Lo 
Foten adasında bir balıkçının kulübesinde yatıyordum. 
Sağ salim kurtulmuş olan iki arkadaşım yanımda otur
muş, ellerimi tutuyorlardı. Sevinçle birbirimizi kucak
ladık. 

O sırada Fransa'ya dönmeyi düşünemezdik. Kuzey 
adalarıyla Norveç'in güneyi arasındaki ulaşım hiç de 
iyi değildi. Onun için Ku�ey Burnu'na ayda iki kez ge
len gemiyi bekleyecektik zorunlu olarak. 

İşte bize kulübelerinde yer veren bu iyi insanların 
yanında öykümüzü yazıyorum. Ne bir gerçeği atla
dım, ne bir ayrıntıda abartma yaptım. 

Dünya bana inanacak mı? Bunu bilmiyorum. Fa
kat bunun da önemi yok artık. Sadece on aydan daha 
kısa bir süre içinde deniz altında yirmi bin fersahlık 
yolu aştığım bir gerçek. Dünyanın çevresindeki bu gezi 
bana Pasifik, Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Akdeniz, At
lantik, Kuzey ve Güney Kutup denizlerinde pek çok 
harikayı açıkladı. Bunlardan sözetmeye hakkımın ol
duğuna inanıyorum. 

Nautilus ne oldu? Maulstrom'dan kaçmayı başa
rabildi mi? Kaptan Nema hala sağ mı? Hala şulann 
içinde dolaşarak öç almayı mı düşünüyor? Yoksa o 
kıyım, son intikam mıydı? Bir gün dalgalar onun ya
şam öyküsü bulunan yazılarını kıyıya atacaklar mı? 
0nun asıl adını öğrenebilecek miyim acaba? 
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Bir gün her şeyin açıklığa kavuşacağını umanın. 
O güçlü denizaltının bu en tehlikeli burgaçtan kurtul
duğuna ve pek çok teknenin yitip gittiği bu yerde Na
tuilus'un dayandığına da inanmak istiyorum. Eğer böy
leyse, Kaptan Nemo seçtiği ülkesi olan denizlerde do
laşmaktadır hala. Kalbindeki bütün nefretin sönmüş 
olmasını dilerim ! İçindeki kıyıcı yargıcın kaybolma
sını ve buna karşılık yine içindeki bilginin denizi sakin 
sakin incelemesini dilerim. Yazgısı ne denli garip 
olursa olsun bu yine de anlaşılıyordu. Onun sorunla
rını, onu kendi çizdiği yolda sürükleyen kötü yazgısını 
CJir bakıma anlayıp paylaşmış sayılının. On ay o · ina
nılmaz koşullara dayanmadım mı? 

Altı bin yıl önce yazılmış bir kitapta, «Kim cehen
nemin derinliklerini kulaçlamıştır?" diye yazılıdır. Bü· 
tün insanların içinde buna iki kişi cevap verme hak
kına sahiptir ·kuşkusuz: Kaptan Nema ve ben. 

---oOo�--

76 



E R G  U.N Y AY 1 N L AR I ' N 1  N 
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AH ile Veli 

Dört renkli nefis kuşe 
kapak içir;ıde, baştanbaşa 
resimli 30 çeşit kitap. 

En güzel masallar. Dört 
renk ofset baskılı, kuşe 
kapaklı. Her kitap 24 sayfa. 
Her kitap ayrı bir konu . 
Dizide 20 kitap vardır. 

-,i;�/;;i °'! . 
. • .J-�' 

Birbirinden güzel, 1 5  cici 
kitap. Pırıl pırıl dört 
renkli kapak içinde. 

Dört renkli nefis kuşe 

Baştanbaşa resimli.  
kapak içinde, baştanbaşa 
resi mli 1 5  çeşit kitap. 

DÖRT AYRI DİZİDE 80 Ç EŞİT KİTAP 



RESiMLi MASALLAR DİZiSi 
ALI BABA iLE 
Kl,RK HARAMiLER 

Her kitap dört renkli nefis bir kuşe kapak 
içinde. Her kitap 24 SAYFA 
EN GÜZEL MASALLAR 
BOL RESiMLERLE 

* * 

1· PAMUK NJNE iLE KUZUCUK 
2- ÇiRKiN VE GÜZEL 
3- SiHiRLi TURP 
4- KURT'LA KEÇi YAVRULAR! 
5- SiH iR Li FASULYE 
6- KÜL KEDiSi 
7. BECE RiKLi clrlılLER . 
8- PRENSES iLE ÇiRKiN KURBAGA 
9- ÇiZMELi KEDi 
1 0- ALTIN KAZ 
1 1  • YOZ Y I L  UYUYAN GÜZEL 
1 2· PAMUK PRENSES'i.E YEDi 

CÜCELER 
1 3- AL TIN SAÇLI KIZ 
1 4- ODUNCUNUl'\4 ÇOCUKLAR! 
1 5- ALf BABA iLE l< IRK HARAMiLER 
1 6- ALAEDDIN'IN SiHiRLi LAMBASI 
1 7- DENiZ KIZI 

' 18- ALGÜL i LE AKGÜL 
19- BREMEN ÇALGICILAll l 
20- SiHiRLi SOPA 

Her kitap ayn bir hikayedir. 

* DiZiDE 20 KIT AP VARDI R  



Dt:NİZ ALTINDA 20.000 ·rt:KSAH 
t;.-"" 
I 

BU DİZİNİN KİTAPLARI : 

1 - NASREDDiN HOCA FIKRALARI 26- DENİZ ALTINDA 20.000 FERSAH 
2- LA FONTAINE 'DEN SEÇMELER 27- AYA YOLCULUK 
3- ALiCE DÜŞLE R  ÜLKESiNDE 28- DÜNYANIN M ERKEZINE·GEZi 
4- SİHi RLi FIRÇA 29- BALON L .\.  B E Ş  HAFTA 
5- PINOKYO 30- İ K İ  Y I L  OKU L TATiLi 
6- ·PETER PAN 3 1 - DEFiNE ADASINA DÖN Ü Ş  
7- ROBENSON CRUZOE 32- TOM SAWYER 
8- G üLLIVER'İN GEZİLERi 33- KÜÇÜK LORD 
9- ROBİN H OOD 34- LASSlE 

1 0- SiHiRBAZ OZ 35- TÜRK MASALLARI 

1 1 - ÜÇ SlLAHŞ6RLER ' 36- POLLYANNA 

1 2- TOM AMCA'NIN KULÜBESi 37- K ELOCLAN İ LE DEV ANASI 

1 3- KELOCLAN 38- DON K IŞOT 

1 4- KAYIP DÜNYA 39- M İLLi GÜNLER Ş İ İ R LERİ 
1 5- HEiDİ 40- KAHRAMAN TÜRK ÇOCUCU 

1 6- DA ViD COPPERFİELD 41- OLİWER TWİST 

1 7- DEFİNE ADASI 42- KELOGLAN DEVE KARŞI 

1 8- KURNAZ TİLKİNİN OYUNLARI 43- SİNBAD'IN SERÜVENLERİ 

1 9- KAŞACI H- ESOP MASALLARI 

20- B i R  ÇOCUK: A LEKO 45- KİMSESİZ ÇOCUK 

2 1 - BAŞIN! VERMEYEN Ş E
_
HIT 46- ÇALINAN TAÇ 

22- MUTLU PRENS 47- POLLYANNA'NIN DöNü Şü 

23- ÜNLÜ MASALLAR 48- KüÇüK KEMANCI 
24- BEYAZ DİŞ 49- HEİDİ OKULA GİDİYOR 
25- G Ü M Ü Ş  PATENLER 50· MEHMETÇİK GELİYOR 
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